
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓,๐๕๖ รูป ขาดสอบ ๖๑๑ รูป คงสอบ ๒,๔๔๕ รูป สอบได้ ๑,๓๕๓ รูป สอบตก ๑,๐๙๒ รูป (๕๕.๓๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรชนินทร์  ร่วมดี

๒๑/๘/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรพีระวัฒน์  ชูพรม

๖/๒/๒๕๔๖
 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรราชวัตร  ร่วมดี

๙/๖/๒๕๔๖
 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรเอกนรินทร์  เปนณรงค์

๑๕/๔/๒๕๔๗

 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรเจษฎาภรณ์  ชืนใจ

่

๒/๕/๒๕๔๗
 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรสุวรรณภูมิ  มีสิทธิดี

์

๘/๖/๒๕๔๗
 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรอนุกูล  โฉมรัมย์

๗/๗/๒๕๔๗
 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระณัฐพร สุปฎิิโต เอติยัติ

๒๖/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๐๓/๒๕๖๐

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระกิรวัฒน์ จิรวฒฺโน อินตะ

๑๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระชัยวัฒน์ อตฺถกาโก ปรากฎมาก

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระดำรงค์ ปฺุสํถโว บุญร่วม

๒๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรกิตติพงษ์  ยอดอินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 กัลยาณโกมุท  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรศักดา  หาสุข

๖/๙/๒๕๔๕
 กู่ศรัทธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรธนภัทร  เห็นจงชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 กู่ศรัทธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระจำเริญ อุฎาโณ มาลีแก้ว

๑/๖/๒๕๐๑
๑๓/๑๐/๒๕๕๕

คฤห์  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระจีรศกดิ

์

อนาลโย เส้นแก้วใส

๕/๑๑/๒๕๒๘ ๒๑/๔/๒๕๖๐

คฤห์  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอภิรักษ์  สันทัด

๑๙/๕/๒๕๔๗

 คฤห์  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระแสวน

เสรีธมฺมสิกฺขตฺเถร
ถาจ

๐๘/๑๒/๒๕๒๑
๑๔/๖/๒๕๔๑

คุ้มเหนือ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระอมร อนาวิโล ดมหอม

๒๓/๘/๒๕๒๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

คุ้มเหนือ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระศุภชัย ปริปุณฺโณ อาลัยสุข

๐๙/๐๒/๒๕๒๖
๒๒/๓/๒๕๖๐

คุ้มเหนือ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระเวียน ฉนฺทรกฺขิโต ถาจ

๑๐/๑๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกบัวราย  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระมงคล รตินฺธโร ศาลารัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกบัวราย  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรสรวิชญ์  นพพิบูลย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 โคกบัวราย  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระสมจิตร สวโร นพเก้า

๑๔/๐๖/๒๔๙๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

โคกพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๔๐

้
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สร ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระธนสาร อภโย หนูบ้านเกาะ

๒๔/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

โคกพระ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๖
พระฉัตร อนาวิโล พรหมเปนสุข

๔/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

โคกพระ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๗
พระวันชัย จิตฺตสํวโร ขาวเครือ

๓/๐๖/๒๕๑๖ ๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกพระ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระพระณรงค์ กนฺตวีโร สวนงาม

๒/๑๒/๒๕๓๔
๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกพระ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระธวัชชัย ธมฺมธโร พรมหงส์

๒๔/๑๐/๒๕๒๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

จอมรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระอนุโรจน์ อนุตฺตโร ดีเพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระทศพล ทินฺนภาโส กุมรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระธีรนัย ธีรภทฺโท คำดี

๐๓/๐๖/๒๕๒๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระอธิปไตย อธิปฺโ อัลมาตย์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระธนา ธนวํโส ทายาหอม

๒๙/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระนพพร นาถลาโภ สำนักนิตย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระเทียนชัย ทินฺนปฺโ เงินงอกงาม

๓๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระพิพัฒน์ พิพฑฺฒโน ศรีโยธี

๒๓/๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
จันทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระพิเดช ภูริปฺโ มิตุดาวงศ์

๕/๑๐/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐

จันทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรรัตนากร  สมปอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรสมยศ  อินทร์สามรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรจิรวัฒน์  ชาติสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระสมบัติ จนฺทสาโร คงสุขดี

๑๒/๐๔/๒๕๒๔ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ชัยประโคม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระชนะภัย ปภากโร ด้ามทอง

๐๕/๐๒/๒๕๑๕ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ชัยประโคม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระอนุชิต อุทาโน สิริหิรัญพงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยประโคม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระสำเภา วิจาโร เลิศสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๑๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๐

ชัยประโคม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระลิ ชยฺธมฺโม จินดาศรี

๐๕/๐๖/๒๕๐๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๕

ดงมัน  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระนันทวัฒน์ สุจิตฺโต ใบเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ดงมัน  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรรณยุทธ์  ไทยเหียม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

 ดงมัน  

สร ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรศุทธวัต  วังผา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

 ดงมัน  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระจอน ปฺาคโม กลิบม่อง

่

๐๔/๐๑/๒๔๙๙ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

ดอนวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระพระพิธิวัฒน์ พลาโณ สำราญใจ

๑๗/๐๒/๒๕๓๗

๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรสุรสิงห์  ทองใบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 ดอนวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรปยะ  เชิดกลิน

่

๓/๐๓/๒๕๔๗

 ดอนวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระณัฐพล สุวณฺโณ ทองเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๒๗
๑๒/๐๑/๒๕๖๐

ตาตอม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระเอกนรินทร์ นรินฺโท พูนมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาตอม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระแสง สุจิตฺโต ศรีอนุต

๕/๑๑/๒๕๒๗
๖/๕/๒๕๕๙

ทับกระบือ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระธนกฤต ทีปธมฺโม แสงทอง

๐๖/๑๐/๒๕๒๙ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระพัฒนพงษ์ สุภทฺโท เพชรใส

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๓/๑๐/๒๕๕๙

เทพจตุรทิศ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระเริงฤทธิ

์

ถาวโร บุญมา

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

เทพจตุรทิศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๔๐

้
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สร ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระวิชิต วายาโม โพธิแก้ว

์

๒๑/๐๗/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เทพจตุรทิศ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระนิคม จนฺทโก ศิริกล้า

๒๖/๐๑/๒๕๓๖

๘/๓/๒๕๖๐
นาบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุเมธ ปฺาโภ เกิดลาภ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๖๐
นาบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุรศักดิ

์

ปสนฺโน ไหวดี

๑๔/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นาบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระสิทธินนท์ จนฺทโชโต สุพรรณภพ

๙/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นาบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระจิรพรรณ จนฺทวํโส พิมพ์ศรี

๓/๒/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๖๐

นาบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระพงษ์สิทธิ

์

ปฺาธโร เสมอภาค

๐๔/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นารายณ์บุรินทร์  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระจักรกฤษณ์ กิตฺติโก สุลินทาบูรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นารายณ์บุรินทร์  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระอร่ามรัตน์ รตนโชโต ชมบุญ

๗/๕/๒๕๐๐
๑๔/๒/๒๕๓๒

บรมสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระเพิมสุข

่

พลาโณ ลัดดางาม

๑๒/๙/๒๔๘๙
๓/๕/๒๕๔๗

บรมสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระสุเมธ สุเมโธ สำรวมจิต

๐๖/๐๒/๒๕๑๗ ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

บ้านว่าน  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระสมชาย ปริปุณฺโณ โสภิณ

๙/๑๐/๒๕๑๒ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

บ้านเสม็ด  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระอลงกรณ์ สุวีโร อุดมฤทธิ

์

๘/๐๑/๒๕๓๖ ๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเสม็ด  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระมานพ าณวโร ยิงดี

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหนองตะครอง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระอรุณ สุวีโร ลำดวนหอม

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหนองตะครอง  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระสมพงษ์ กิตฺติวํโส พัดสารัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระศุภักษร สุนฺทโร ทองสอาด

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระเมธา สุธีโร วราพร

๒๓/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระพัลลภ วรธมฺโม เติมทรัพย์

๐๘/๐๗/๒๔๘๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ประทุมเมฆ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระสมชาย าณวีโร เกิดบุตร

๑๙/๐๓/๒๕๓๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระนราวุฒ ภูริาโณ วงศ์อักษร

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระวีรพงษ์ วีรวํโส เรืองศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ประทุมศรัทธา  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระเกรียงไกร กิตฺติปุโล กล้าอาสา

๑๐/๐๑/๒๕๒๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ประสพสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรธนศร  สายบัวแดง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรพนมรัก  บุญเตือน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรเฉลิมฤทธิ

์

 สุดสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 ปราสาทศีลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระอรรถพล เตชวโร พุ่มพวง

๗/๖/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
ปะตาเมาะ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระอุดม ธมฺมรกฺขิโต ดีล้อม

๑๒/๐๑/๒๕๒๓
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

ปาจิตราวัลย์  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระเฉลิม ธมฺมจาโร สนสี

๒๒/๐๑/๒๕๐๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระปรเมศว์ วรปฺโ วิเชียรรัมย์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระก้องเกียรติ าณวีโร เรืองรอบ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญผล  

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระสุวิทย์ อภิวฑฺฒโน สร่ายหอม

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ปามุนีประชาราษฎร์
 

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระชัยสิทธิ

์

านวุฑฺโฒ ศิริแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๒๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระอนันตชัย เตชพโล เหมพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระพงษ์ศักด์ านวโร รักสุข

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๖๐

พิฤกทักษิณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระพิสิษฐ์ อุตฺตโร ยืนยง

๑๕/๒/๒๕๒๔ ๑๑/๑/๒๕๖๐

เพียราม

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระศุภวัฒน์ จิตฺตปฺโ สายยศ

๑/๒/๒๕๓๔ ๑๕/๒/๒๕๖๐

เพียราม

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระพงศ์กฤษณ์ ภูริปฺโ เรียบร้อย

๒๕/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๖๐

เพียราม

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระทินชัย ทยาลุโก มีเทียง

่

๓๐/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๖๐

โพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระธนยศ กนโก ธนัยรุ่งโรจน์

๒๘/๘/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐ โพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระนวพล ปุณฺณวุฑฺโฒ สามยอด

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิสลาด

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระทวีศักดิ

์

วชิรวํโส คล้ายสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๑๘ ๒๔/๑๑/๒๕๖๐

โพธิสลาด

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระจักรกฤษณ์ กิตติปาโล งามยิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๒๕
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

มงคลรัตน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระเสนาะ ติกขวีโร คงมัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

มงคลรัตน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย สุไต้ทอน

๕/๔/๒๕๓๑ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ราชวิถี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระกมล กตธมฺโม วงศ์แตง

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๖/๔/๒๕๕๙

รามวราวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระสุดใจ ทตฺตจิตฺโต อามาตย์

๑๐/๔/๒๕๐๑
๙/๔/๒๕๖๐

รามวราวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระวุฒิชัย อมธมฺโม สิงห์ทอง

๒๙/๙/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

รามวราวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระพรชัย อธิฏาโน ผิวงาม

๒๙/๙/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐
รามวราวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระจำลอง ติกฺขปฺโ ผิวงาม

๒๑/๒/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

รามวราวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระทศพล กนฺตธมฺโม โอษฐ์งาม

๔/๓/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
รามวราวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระอภิชิต คมฺภีรชมฺโม วิญญธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๒๖ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระเดวิช ถาวรสทฺโธ พรมศรี

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

๖/๐๕/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระธีรศักดิ

์

อาธิจิตโต ศรีพรหมทอง

๐๒/๑๒/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระธีระ สุเมโธ หงษ์อนันต์

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระวรฉัตร ถาวโร ศรีพรหมทอง

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระวรเชษฐ์ เทวธมฺโม ศรีพรหมทอง

๒๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระธีรพงษ์ ธีรวโร หงษ์อนันต์

๑๘/๐๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลำชี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระธนชาติ กนฺตวณฺโณ สารนอก

๒๐/๙/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระประเสริฐ านิโย สุขยา

๒๕/๐๕/๒๕๐๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระอภิรักษ์ ิตปฺุโ ทนทาน

๑๗/๐๙/๒๕๒๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระศิวพรรณ ถิรปฺโ วานวิน

๐๓/๑๒/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรพิธิวัฒน์  วาสุพิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

 ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรจิรวัฒน์  สมสวย

๗/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระศุภชัย สุภชโย ปะรัยนุ

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระชินโชติ อกฺกโชโต นโรปกรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรอนุชา  ธรรมรงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรอภิรักษ์  ยอดมีศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรนิธิชาติ  เจือจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรอภิวัฒน์  จิตหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรภาณุ  คชชะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

 ศาลาลอย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระณัฐวุฒิ สิริปฺโ กิงแก้ว

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิริจันทร์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระพิพัฒน์ าณทีโป พรหมบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

ศิรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระจรินทร์ รติโก นาประโคน

๒๘/๘/๒๕๑๓
๒/๕/๒๕๕๗

ศิลารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระเวนิช วรธมฺโม อุปชิต

๓๑/๑๒/๒๕๑๘

๘/๗/๒๕๕๗
ศิลารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระณัฐวุฒิ ปภากโร ศรีธิเลิศ

๒๙/๐๘/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศีลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระเรวัฒน์ กิตฺติสาโร เอียมดี

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ศีลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระสำราญ มหาวิริโย บริวัตร

๑๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สง่างาม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระพีรภัสน์ ธิติสมโณ ปนเกตุ

๑๔/๐๖/๒๕๓๕
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

สง่างาม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระอดิศักดิ

์

คุณวีโร งามเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สง่างาม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระเกียรติศักดิ

์

กิตติสกุโก เมียดเตียบ

๒๒/๐๙/๒๕๔๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สง่างาม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระประดิษฐ์ กตปฺโ นภาอินทร์

๒๕/๗/๒๕๐๗
๕/๑/๒๕๕๕

สลักได  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระบุญเทียง

่

จิตฺตธมฺโม ยวนจิตร

๑๗/๒/๒๔๙๗
๑/๑/๒๕๕๘

สลักได  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระวีรพัฒน์ วีตราโค คงมาก

๒๐/๑/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สลักได  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระสกุลศักดิ

์

สุธีโร ทับทิม

๑๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระไพบูลย์ ยุตฺติโก ไชยสุริยงค์

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระขจรศักดิ

์

หิริธมฺโม หาญเสมอ

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระธีรพันธ์ วิริโย ประคองสุข

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระมีโชค จิตฺตธมฺโม วาพัดไทย

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระก้องภพ อนุตฺตโร นิพรรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระจิรศักดิ

์

สิริธโร จบไตรเภท

๒๗/๑๑/๒๕๓๕
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระวงศกร สจฺจวโร ศรีเลิศ

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระตุลา คุเณสโณ เตชจริยา

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

๖/๐๗/๒๕๖๐

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระพระพัทธิเชษฐ วิสุทฺโธ มีสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

๖/๐๗/๒๕๖๐

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระสุระชัย าณเมธี ชายยินดี

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระพระธานินทร์ ทินฺนวโร แสนหาญ

๒/๑๐/๒๕๓๘ ๖/๐๗/๒๕๖๐

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระพระอนุศาสตร์ อานนฺโท เรือนริน

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

สุเขตตาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระนรเชรษฏ์ อาสโย ปรึกษาดี

๑๙/๐๔/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุนทรอุทิศ  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระวินัย ฉนฺทกโร เมืองแสน

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุภาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระอดิศร สุทฺธจิตฺโต กล่อมจิต

๑๕/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แสงบูรพา  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระหอย กิตฺติธโร วรรณมาณะ

๑/๑๒/๒๔๘๙ ๑๖/๒/๒๕๔๖

หนองกระดาน  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระสำเริง วิสุทฺโธ สุยคง

๒/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๖/๒๕๖๐

หนองกระดาน  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรไขยวัฒน์  เนียมหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 หนองบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระนพอนันต์ กิตฺติาโณ ทางดี

๓๑/๑๒/๒๕๑๕
๒๗/๑/๒๕๕๕

ใหม่ศรีมากทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระวัชรินทร์ วรปฺโ บุตรสาลี

๑๔/๕/๒๕๒๓ ๑๓/๖/๒๕๕๖

ใหม่ศรีมากทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระพงษ์พัฒน์ ถาวโร บุญร่วม

๑๘/๗/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
ใหม่ศรีมากทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระปญญากร ธีรปฺโ งามขำ

๒๐/๐๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

อาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระธีระพล กิตฺติธโร ขันทอง

๐๒/๐๗/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระสุรัตน์ จนฺทสาโร ดีเหลือ

๑๓/๐๓/๒๕๒๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระสมเกียรติ ปยสีโล บุญเปล่ง

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

อุดรประชาราษฎร์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระอภิวัฒน์ ธมฺมธโร บุญหล้า

๐๕/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระสุชิต ชยวุฒโฒ สุขสงวน

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระปริญญา อาภาทโร บรรลือทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระหาญศึก สุมโน บูรณ์เจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระวรุตม์ ปภากโร นพเก้า

๐๔/๑๒/๒๕๑๑ ๐๓/๐๑/๒๕๕๓

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระศักดิชัย

์

ิตาโณ พอกพูน

๑๔/๐๓/๒๕๒๕
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระปรีชา ชินวโร สุวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระวิทยา อนาวิโล จารัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระพินิจ รตนวณฺโณ พอกพูน

๑๒/๐๙/๒๕๒๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระธนพล วราโณ พอกพูน

๑๕/๐๘/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระปญญา ปาวโร ประเทศสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระอนุพงษ์ อภิปุณฺโณ พริงเพราะ

้

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรพงศกร  จารัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

 ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรทัตพล  วงค์ตาพรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรธีรวุฒิ  หายโศรก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรมาณพ  ดอกสี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

 ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรชาญณรงค์  คงสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 ฉันเพล  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระคงกริช าณสุทฺโธ สายชนะ

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

ดาวรุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระเดช วชิรวํโส บรรลือทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดาวรุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระกษาปณ์ สุทนฺโต ตอนศรี

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดาวรุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระก้องเกียรติ อภิชาโต จำเริญใหญ่

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ดาวรุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระประเสริฐศักดิ

์

สิริจนฺโท แสนกล้า

๒๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

นาโพธิ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระชนาทิพย์ เตชธมฺโม ขะชีฟา

้

๒๗/๐๑/๒๕๓๓

๙/๕/๒๕๖๐
นาโพธิ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระจำลอง อคฺคธมฺโม จองอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๒๓
๒๔/๕/๒๕๖๐

นาโพธิ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระกัมพล ธีรวํโส แก้วยศ

๓๑/๐๕/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
นาโพธิ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระเฉลิมพร สุทนฺโต แย้มรมย์

๐๔/๑๒/๒๕๓๐
๒๑/๖/๒๕๕๒

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระอัด เขมปฺโ สายกระสุน

๐๔/๐๑/๒๕๐๑

๔/๔/๒๕๖๐
นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระอำนาจ เขมวโร เกิดคำ

๒๒/๐๒/๒๕๓๖
๒๕/๖/๒๕๖๐

นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระสุทธิพงษ์ ชินวโร พรมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระสุริยา านิสฺสโร ตามเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
นิลาเทเวศน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระพนาเพชร ติกฺขปฺโ สอนดอก

๑๙/๐๖/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
นิลาเทเวศน์  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระปยะนัฐ ธีรปฺโ ทำสุนา

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

บูรณสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระจักรพันธ์ สิริปฺโ เสนาะเสียง

๒๔/๐๗/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บูรณสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระไกรสิทธิ

์

สีลสํวโร ตุ้มทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บูรณสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระจำเริญ มหาาโณ ยืนยาว

๑๗/๐๘/๒๕๑๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาททอง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระกองพล ธมฺมยาโค กะการดี

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาททอง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระทวีศักดิ

์

ิตสีโล ชาวนา

๒๖/๐๖/๒๕๒๕
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระอุทัย อุนุจาโร สายบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระเอกพล สุทฺธจิตฺโต พันธุมา

๒๕/๐๖/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระอำนาจ เตชวโร กาสุรัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๑๐ ๒๐/๐๔/๒๕๔๖

วิวิตตวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระชัยมงคล านวีโร กิงแก้ว

่

๑๔/๐๕/๒๕๒๓ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

วิวิตตวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระฉัตรมงคล คมฺภีรปฺโ รังสี

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ศาลาเย็น  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระพิสุทธิ

์

คุเณสโก โพธิแก้ว

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศาลาเย็น  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระสมรักษ์ วิทูโร สมบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศาลาเย็น  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระสุพิน ปสฺสนฺโต เพชรใส

๑๙/๐๑/๒๕๑๙ ๐๕/๑๐/๒๕๔๑

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระสมศักดิ

์

ปภากโร เงินทอง

๑๗/๐๗/๒๕๒๒ ๐๔/๑๑/๒๕๕๕

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระปยะ กตปฺุโ ดีครอบ

๒๗/๐๑/๒๕๐๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระกันต์ธร กตนาโถ มียิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๘

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระนิวัติ ฉฬภิฺโ บุญธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระวัชรินทร์ อุทโย ขอชนะ

๑๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระภิญโญ อภิปฺโ ดีครอบ

๒๒/๑๑/๒๕๒๔
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามโค  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระวันชัย ธีรปฺโ ศุภนาม

๒๒/๕/๒๕๓๖
๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดกะลัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระสิทธิพล สิริปฺโ บุกขณะ

๒๑/๒/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดกะลัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระพีรพันธ์ อาชฺโ ศุภนาม

๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๔/๖/๒๕๖๐

วัดกะลัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระเมธาสิทธิ

์

สิริวณฺโณ พันธ์แสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๐
๑๔/๖/๒๕๖๐

วัดกะลัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระเรวัตร อภิปฺุโ แสงโทโพ

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระธีระพล จิตฺตปฺโ สอนพินิจ

๑๗/๓/๒๕๔๐ ๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระเจษฎากร ปริปุณฺโณ สมศรี

๑๘/๗/๒๕๓๙
๒๐/๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระสยาม ติกฺขวีโร ดอกจันทร์

๒๖/๔/๒๕๔๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระสมคิด จารุธมฺโม เสียงยิง

่ ่

๑/๕/๒๕๔๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระสินธร สีลธโร บุตรลักษณ์

๒/๘/๒๕๔๐ ๗/๖/๒๕๖๐
วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระกฤษฎา ปริสุทฺโธ ศรีอ่อน

๑๓/๕/๒๕๓๕ ๑๔/๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระชาตินาวี ชาตวีโร วิเศษดี

๒/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระภูมินทร์ จนฺทวณฺโณ บุตรดี

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระพิชยุตญ์ ิตาโณ ขันนาค

๒๕/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระสมโชค อคฺคปฺโ ภูสมตา

๑๔/๙/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระเส็ง ปภากโร พันธุชาติ

๑๙/๘/๒๕๑๔ ๔/๑๑/๒๕๕๕
วัดธรรมาวุธวนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระสุธี านิสฺสโร วังนุราช

๑๕/๓/๒๕๒๙ ๑๙/๒/๒๕๕๙
วัดธรรมาวุธวนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระวุฒิพงศ์ ปฺาวโร วิวาสุข

๔/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐
วัดธรรมาวุธวนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระสมโภชน์ ตปสีโล เหลือมลำ

่

๒๙/๑๑/๒๕๑๘
๑๕/๔/๒๕๕๙

วัดนาฮัง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระไพรินทร์ อนุตฺตโร ภาธี

๒๗/๗/๒๕๑๘ ๒๘/๗/๒๕๕๙

วัดนาฮัง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระธวัชชัย อธิจิตฺโต ปอกันทัง

๒๓/๔/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดนาฮัง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระธีรพงษ์ อนุตฺตโร ภูทองเทียม

๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดนาฮัง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระณัฐพล ตปสีโล น้อยโสภา

๑/๓/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดนาฮัง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระวีรชัย ธมฺมจาโร ชอบเกล้า

๕/๕/๒๕๓๖
๒/๓/๒๕๖๐

วัดโนนแคน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระประกอบ ปฺานนฺที หล่อแหลม

๔/๑๑/๒๕๐๘
๕/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านข่า  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระบัญญัติ ปฺาเมธี การเจริญ

๕/๑๐/๒๕๒๑ ๕/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านข่า  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระปุณณเมธ โสภณวณฺณี เสือดี

๕/๑/๒๕๒๒ ๑๗/๔/๒๕๖๐

วัดบ้านข่า  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรอัครพล  อนันต์

๙/๒/๒๕๔๓
 วัดบ้านข่า  

สร ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระทองเจริญ อาภายตฺโต อาบทอง

๒๐/๒/๒๔๙๒ ๒๔/๕/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระสมาน กิตฺติโสภโณ ภิญโญ

๖/๖/๒๕๒๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติาโณ ทราจารวัตร

๒๒/๒/๒๕๓๖ ๒๙/๗/๒๕๖๐

วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระอภิวันท์ กิตฺติาโณ มะริต

๒๓/๗/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระวีรชัย เตชปฺโ วุฒิยาสาร

๕/๑๒/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระโกศล อภินนฺโท ดัชถุยาวัตร

๑๘/๒/๒๕๑๕
๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระดวงเด่น อธิวโร สาธร

๒๐/๑๑/๒๕๒๒
๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านอาราง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระรุ่งรัตน์ รตนปฺโ วิบูลย์อรรถ

๑๓/๒/๒๕๒๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านอาราง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระวินัย อภินนฺโท เหลืองสอาด

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านอาราง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระสินชัย านวโร วิบูลย์อรรถ

๗/๐๒/๒๕๒๒
๓/๑/๒๕๕๙

วัดประทุมวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรนันทพงศ์  ใจสุข

๒๓/๗/๒๕๔๕

 วัดประทุมวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรบัญชา  พงษ์สิทธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๖

 วัดประทุมวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรอิษฎา  มาลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดประทุมวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระโกวิน โกวิโท อนุเคราะห์

๒๔/๖/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรปฏิภัทร  โอษฐงาม

๒๕/๘/๒๕๔๖

 วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรอิทธิพล  ทาเกิด

๒/๑๑/๒๕๔๗

 วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระอำพร ธมฺมสาโร ศรีวิพัฒน์

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดผักไหม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระนิมนต์ กิตฺติทนฺโต ไชยพิมพ์

๓๐/๗/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดผักไหม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระชวลิต ปภสฺสโร พิมพ์จันทร์

๑๒/๕/๒๕๓๘
๒๐/๘/๒๕๖๐

วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 บุญปน

๒๐/๘/๒๕๔๗

 วัดพันษี  

สร ๔๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรกิตติพงศ์  ยอดสระดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดพันษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรเดชาธร  ต่างทอง

๒๖/๔/๒๕๔๗

 วัดพันษี  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรสุวัฒน์  ศรีแก้ว

๑๘/๙/๒๕๔๗

 วัดพันษี  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระบัญชา กนฺตสีโล สิงหเวหน

๑๔/๘/๒๕๒๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิสัตว์  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระประวิทย์ กนฺตวีโร เสาทอง

๒๙/๔/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดโพธิสัตว์  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระสุรศักดิ

์

กิตฺติาโณ สสิดกุล

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดไพรจิกวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระราเมศร ติกฺขวีโร ศรีทับทิม

๒๘/๔/๒๕๒๗

๕/๗/๒๕๖๐
วัดไพรจิกวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระเกรียงไกร สนฺตจิตฺโต หงษ์เพ็ชร

๗/๗/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐ วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระสมใจ มหาคุโณ อิมใจ

่

๒๗/๒/๒๕๓๕
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระพิศุทธ์ ปฺาพโล ลาไสย

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระสรกิจ ชุติปฺโ แขมคำ

๑๐/๙/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระสุพจน์ วิสุทฺโธ วงศา

๒๙/๐๔/๒๕๓๐ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระจักรพันธ์ มหาวีโร หาญกล้า

๑๕/๐๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรธนัญู  รู้จิตต์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรเจนภพ  จันทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรธีระพัทธ์  อำไพวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรวันชัย  บุดดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรวีรพงษ์  หงษ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

 วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรพรเทพ  บุญยงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 วัดระแงง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระนรเทพ โฆสคุโณ แย้มชืน

่

๑/๙/๒๕๑๘ ๒๑/๑/๒๕๕๙

วัดระเวียง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระเทอดศักดิ

์

ปฺาพโล มาทอน

๑๒/๕/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
วัดระเวียง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระอวิรุทธ์ สุทฺธสีโล เกตุวิจิตร

๗/๗/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

วัดระเวียง  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระสมบูรณ์ ปยสีโล จันทสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๒๓ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระอิสระ อิสฺสรธมฺโม ทิมขำ

๐๘/๐๑/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรนวพล  ยอดสำเภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรคำม่วน  ปญญาเงิน

๔/๒/๒๕๔๔
 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรสุบิน  สกุลทอง

๑๐/๓/๒๕๔๗

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรเชษฐา  แสงมาศ

๑/๑๐/๒๕๔๗

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรภูทฤทธิ

์

 ศรศรี
๙/๒/๒๕๔๘

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรธีระวัฒน์  ดวงเพชร

๙/๒/๒๕๔๘
 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรรุ่งอรุณ  อำพรัก

๒๓/๖/๒๕๔๖

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรจักรพรรณ์  จูมบุตร

๒๗/๒/๒๕๔๗

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรเลิศศักดิ

์

 คำพวงชัย

๒๒/๔/๒๕๔๗

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรอนพัช  เชือโตหลวง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรนัตตพล  รัตนวงค์

๖/๕/๒๕๔๘
 วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรสำราญศักดิ

์

 ศักดิประโคน

์

๗/๑๐/๒๕๔๘

 วัดศรีวิหารเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระสมพิศ ยติกโร สาแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระเยิด สุวณฺโณ ดวงลายทอง

๑/๑/๒๕๐๗ ๕/๔/๒๕๕๙ วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระศุภกิติต์ ปฺาธโร เพ็งชนะ

๑๙/๕/๒๕๓๗ ๑๓/๕/๒๕๖๐
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระปุณณพัฒน์ สุทฺธิาโณ พงศ์ธญนันท์

๑/๓/๒๕๒๙
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระวิษณุ สุรวิฺู ทองเทศ

๓/๒/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๖๐

วัดสุทธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระคำรณ อาภทฺธโร เข็มแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๑๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระวรวุฒิ วรธมฺโม ตรีเวสรัตน์

๓/๑๒/๒๕๓๕

๒/๑/๒๕๖๐
วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรชัยณรงค์  อินทรษร

๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรวรธน  อินทรเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรชลธิชา  วุฒิยา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 วัดหนองจอก  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระสายัน สุจิณฺณธมฺโม พวกดี

๔/๘/๒๕๑๐
๒๔/๔/๒๕๕๙

วัดหนองบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระประเสริฐ สติสมฺปนฺโน วงตัน

๋

๒/๒/๒๕๒๒ ๕/๒/๒๕๖๐
วัดหนองบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระนนทชัย สารคนฺโธ สาระไอ

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระวิรัตน์ สิริวิชโย คำเสน

๘/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระอภิชาติ ภูริจิตฺโต แสงแก้ว

๒๒/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระสุริยา สิริจนฺโท ลาไส

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระสมบัติ ตปสมฺปนฺโน สีดา

๔/๑๑/๒๕๒๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระพิชิต วิชโย จันทร์มาตร

๙/๑/๒๕๒๖
๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระสุธี ธมฺมธีโร คุสิตา

๑๒/๕/๒๕๐๕ ๓๐/๔/๒๕๖๐

วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระประจง จิตฺตทนฺโต บุญสอน

๑๘/๕/๒๕๑๕

๔/๗/๒๕๖๐
วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระชัย สนฺติกโร ร่วมสุข

๔/๔/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐
วัดอัมพวันวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรณัฐพล  เกษรพุด

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาทีโป ตามไชย

๑๙/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๐๓/๒๕๕๒

โคกก่อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระคณิศร โชติาโณ มีสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โคกก่อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระอัมรินทร์ จารุวณฺโณ ปนเพชร

๓๑/๐๓/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

จำปามณี  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระพิเชษฐ านวีโร ศรีษะแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชัยศรีสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระณฐพล กุสลจิตฺโต เหมาะดี

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอกจานรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระนพรัช านุตฺตโร สัณฐาน

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอกจานรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต โสพิน

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอกจานรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระกฤษฎา นิราลโย เหล่าชือ

่

๐๑/๐๘/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ใต้บูรพาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระศิริอนันต์ สุจิตฺโต หมุนลี

๐๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งไทรขะยูง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระธวัชชัย สุจิณฺโณ บุพลับ

๐๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งไทรขะยูง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระขวัญใจ อตฺถวุฑฺโฒ ลาภวัน

๐๑/๐๗/๒๕๑๑ ๒๐/๐๕/๒๕๕๓

บ้านดู่  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระจุฑาวุฒิ เทวธมฺโม บงบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดู่  

สร ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระพงศธร ยโสธโร จำปาเทศ

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านผือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรณัฐพล  สมจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านผือ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระนัฐพร ชุตินฺธโร อินทธรรมมา

๑๕/๕/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระพิทยา ปฺาวโร เหมันตา

๑๗/๐๒/๒๕๒๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมโชติ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระพิชิต กิตฺติคุโณ ชัยทอง

๑๓/๐๗/๒๕๑๓ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระวีระพล ชาคโร สุภาพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๒๙/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระพัฒนศักดิ

์

อนุตฺตโร มุกดาพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระไพทูลย์ รกฺขิตวํโส เดชวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๒๑ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระวิชัย วิชโย เร่งเร็ว

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๔

รัตนบุรี  

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระจิรพงศ์ จนฺทโชโต บุญอาจ

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หงษ์  

สร ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระณัฐดนัย กิตฺติาโน บุญภา

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เหนือ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระสุพรรณ จกฺกวโร สีหาบุตร

๐๙/๐๓/๒๔๙๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระโสภา สิริโสภโณ พัตรสิงห์

๘/๑๑/๒๕๑๖
๘/๔/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระจิตจำนงค์ ิตปฺโ บุญทะลา

๗/๕/๒๕๐๒
๒๘/๐๗/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระบุญเทิม

้

สุภทฺโท สินสุพรรณ

๑๑/๒/๒๕๒๖ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระปาริเวช ตปสีโล แซ่คัก

้

๑๖/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระรัตนพล เตชพโล พิศิลป

๓/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระนัฐพงษ์ มหาปฺโ โพธิงาม

์

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระอภิชาต ขนฺติธมฺโม พรมเลิศ

๓/๔/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระนพภาณุ ธมฺมปาโล พยุงตน

๓๐/๘/๒๕๒๓
๙/๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระเสมือน กตธมฺโม เรืองสัตย์

๓๐/๐๓/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

เทพรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระวีระยุทธ วรปฺโ จิตจำ

๑๓/๒/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ธรรมวงศา  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระสัญญา สฺโม อินกานอน

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

โนนดู่สุวรรณาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระอรัญ อภิชาโต ยุทธภัณฑ์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

โนนดู่สุวรรณาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระรัชชานนท์ ปริปุณฺโณ นันทกุล

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหนองผาง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระกิตติชัย จิตฺตธมฺโม กิตติยาวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระธรรมนูญ อธิจิตฺโต ภูยางดี

๑๓/๐๙/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรรณกฤต  กันนิดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรจตุพงษ์  ชัยดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรประพจน์  เข็มทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรกิตติพงศ์  

เพ็งประสิทธิพงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรปริวัตร  มะเดือ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรนนทชัย  นามโคตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรณภัทร  แปมจำนัก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรบุญเกิด  ทันชม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรกิตติธัช  บุดดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านหนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรธวัชชัย  วันเลิศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มะลัยทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรวิรัช  บุญพยุง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรสุทธิพงษ์  ตุ่นทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

 บ้านหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุทิด โอภาโส คำนุ

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทขุมดิน  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระโสภณ อรุโณ สระศรี

๑๖/๐๙/๒๕๐๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาทขุมดิน  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระสะเทียน ปยสีโล ชมชืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาลำดวน  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระสมศักดิ

์

สุจิตฺโต ทำทอง

๑๓/๐๓/๒๔๙๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

ปาสองห้อง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระสิงห์ อิสฺสโร ศรีสว่าง

๕/๓/๒๕๒๑ ๒๒/๗/๒๕๕๘

โพธิทองหนองหว้า

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระชาญชัย มหาปฺโ สมศรี

๔/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๘/๒๕๕๙

โพธิทองหนองหว้า

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระวีระพงษ์ ทีปงฺกโร ก้งทอง

๒๕/๐๒/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มณีวรรณ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระสุชาติ านิโย วงษ์มา

๑๙/๑๒/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มณีวรรณ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระรัตน์ ขนฺติโก สมสามาลย์

๗/๔/๒๕๒๙ ๔/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระพรชัย สิริมงฺคโล โสมสุพิน

๒๕/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระศักดินรินทร์

์

อินฺทปฺโ เหลาเลิศ

๑๔/๖/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระวินัส สิริภทฺโท ไชยพันโท

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระสาโรจน์ านิสฺสโร

กาญจนประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระณัฐพงษ์ มหาวีโร พิกุลแก้ว

๓/๐๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ทันชม

๒/๔/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระสุพล สุมงฺคโล แสงเหมาะ

๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระสุรศักดิ

์

สุธีโร บุญญะสาร

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๕/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระชัยยา จารุธมฺโม ทันชม

๑๓/๑๐/๒๕๓๔

๕/๖/๒๕๖๐
ศรีสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระวิทยา ิตธมฺโม หอมหวน

๑๘/๙/๒๕๓๙

๕/๖/๒๕๖๐
ศรีสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระสมเจตน์ อินฺทปฺโ พามา

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระนิรุต อภินฺนโน บุตรรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระชาตรี สิริภทฺโท สอนเจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สว่างโนนสะเดา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระวัฒนา ปยธมฺโม จำปาหอม

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองหลวง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระประสงค์ สฺจิตฺโต พรมเพ็ง

๒๕/๓/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๖๐
อัมพวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระสุริยา ธีรธมฺโม เจริญสุข

๓๐/๙/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรศราวุฒิ  หมืนรักษ์

่

๕/๓/๒๕๔๘
 อัมพวัน  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระกฤษฎา ธีปธมฺโม ก้านเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๒๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระวรากร วรปฺโ คำมะนาถ

๑๙/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระธนาวัฒน์ ธมฺมวุฒฺโฒ ล้อมวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระศราวุธ นิปุโน ราชเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระบุญมี จตฺตมโล คลาดโรค

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระปฐทิชา นิปโก เมืองแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระชัยนิรันดร์ ชินวโร พิมพ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระรัตน์ติพล ขนฺติพโล จันทร์ใย

๐๙/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระสมาน จิรสุโภ เสริมแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรอนุชิต  หงษ์กรรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระจำปู ปฺาทีโป พะเนตรรัมย์

๒๒/๒/๒๔๙๔
๗/๕/๒๕๕๕

กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระวิเชษฐ์ วีตราโค พรหมบุตร

๔/๑/๒๕๓๕ ๒๓/๓/๒๕๖๐

กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระสมพงษ์ สมฺมจิตฺโต พรหมบุตร

๑๐/๕/๒๔๙๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรเขษมศักดิ

์

 พรมเทศ

๑๒/๓/๒๕๔๗

 กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรฉัตรชัย  สร้อยใจ

๓๑/๕/๒๕๔๗

 กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระพรเทพ พฺรหฺมวโร พรมมี

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
จำปาสะเอิง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระปศิษย์ฐาภรณ์ ปริสุตฺตโม อินทร์งาม

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
จำปาหนองบัว  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระวีรพงศ์ ปฺาธโร ศาลางาม

๒๐/๔/๒๕๑๘
๓/๖/๒๕๕๕

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระพัทธพล พุทฺธสโร เอกสุข

๑๐/๑๑/๒๕๓๗

๗/๓/๒๕๖๐
แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระธนะพงษ์ ธนปฺโ เอกสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๗/๓/๒๕๖๐
แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระธนกร านสมฺปนฺโน กลางพัฒนา

๑๖/๙/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๖๐

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสายชล สนฺตจิตฺโต จำเริญดี

๑๙/๑๐/๒๕๒๒

๕/๑๐/๒๕๖๐

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระลัทธพล าณวีโร จงใจงาม

๙/๑๐/๒๕๓๕ ๖/๑๐/๒๕๖๐

แจ้งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระสุภาพ อินฺทปฺโ กำจร

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

๑๔/๔/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระสุพิศ อคฺคทีโป กำจร

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

๑๔/๔/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระศตพล โฆสิตวณฺโณ บัวทอง

๓/๔/๒๕๒๑
๗/๗/๒๕๖๐

นิโครธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระอนุกูล อิสฺสโร พรหมบุตร

๒๒/๕/๒๕๒๘
๖/๖/๒๕๕๘

ปทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระสรศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน แกล้วกล้า

๑/๑๐/๒๕๓๖
๗/๕/๒๕๖๐

ปทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระรัฐพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต ชือจิตร

่

๘/๘/๒๕๓๙ ๙/๑/๒๕๖๐
พรมเทพ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระสวัสดิ

์

ปฺาวุโร อินทร์ชู

๑๕/๒/๒๕๓๓ ๑๒/๑/๒๕๖๐

พรมเทพ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระสิทธิศักดิ

์

สทฺธาธิโก สีดางาม

๒๒/๔/๒๕๓๗ ๒๑/๔/๒๕๖๐

พรมเทพ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระโกวิท กลฺยาณธมฺโม แสนหาญ

๙/๑๐/๒๕๓๒
๔/๗/๒๕๖๐

พรมเทพ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรเมธา  ไกรเสือ

๑๓/๒/๒๕๔๖

 พรมเทพ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระประเด็น วราโภ วันดา

๑๓/๕/๒๕๑๑ ๒๕/๒/๒๕๕๙ พระพุทธบาทพนมดิน
 

สร ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระทะนากร สีลเตโช สีลาตรี

๒๕/๑๐/๒๕๑๗

๒๐/๓/๒๕๖๐ พระพุทธบาทพนมดิน
 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระธีรพงษ์ ธีรวโร ทองมาก

๒๘/๓/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐ พระพุทธบาทพนมดิน
 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระแสนยากร จตุมโล แสนกล้า

๘/๖/๒๕๑๐
๑๒/๕/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระบุญนำ ธนปฺโ ทองมาก

๒/๗/๒๕๓๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โพธิชัย

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระอิสระพงษ์ ภิชาโต สินพรหม

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๘/๔/๒๕๖๐

โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม แก้วขาว

๒๐/๔/๒๕๒๗ ๑๕/๕/๒๕๖๐

โพธิพฤกษาราม

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระอดิศักดิ

์

สุรธมฺโม จำปาวัน

๓๑/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๖๐

โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรคฑาวุฒิ  อาจยางคำ

๓๑/๘/๒๕๔๕

 โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรคณนาถ  อาจยางคำ

๓๑/๘/๒๕๔๕

 โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรวรพล  ทรงพระ

๕/๘/๒๕๔๖
 โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรณัฐวุฒิ  บุตรสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๐
สามเณรอมรเกียรติ  ทองมาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๑
สามเณรสุรพงษ์  ขันแก้ว

๑๗/๕/๒๕๔๗

 โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระนาม ตนฺติปาโล จำปาทอง

๑/๑/๒๔๙๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระพงษ์ศักดิ

์

ชินวํโส ไกรเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

๘/๓/๒๕๖๐
โพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระสมศักดิ

์

โสรโต จำปาทอง
๒/๖/๒๕๓๙ ๑๘/๓/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระเดชาวัต ปฺาธโร ชมเชย

๓/๑/๒๕๓๘ ๒๐/๔/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระสิทธิศักดิ

์

สิริจนฺโท ศาลางาม

๙/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๔/๒๕๖๐

โพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระบุญสม ปฺุสมฺภโว ชัยดี

๒๕/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสะอาด

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระสุชาติ คุณวฑฺฒโน บริสุทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๒๒ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสะอาด

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระส่องแสง สุภทฺโท ตลับทอง

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระวัชระชัย วรธมฺโม ยังมี

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระจีรศักดิ

์

จิริโก ชาญศรี
๓/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระสรวิชญ์ สุขกาโม ไชยหาญ

๑๘/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระบัญญัติ สฺจิตฺโต งามสง่า

๓/๓/๒๕๓๗ ๓/๖/๒๕๖๐
รัตนมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระธีระวัฒน์ านวุฑฺโฒ เจริญยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๑๔
๒๖/๓/๒๕๕๘

ลักษณาศรม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระสุขสันต์ สิริธมฺโม จันทร์งาม

๓/๗/๒๕๓๕ ๑๓/๑/๒๕๕๙

วรรณรังษี  

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระประชา สิริจนฺโท จันทร์งาม

๙/๗/๒๕๒๐ ๑๐/๕/๒๕๖๐

วรรณรังษี  

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระวิสุทธิ

์

วิสุทฺโธ โคกฉวะ

๒๖/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สระบัวแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระอินธวัฒน์ อินฺธวฒฺฑโน ไพนรินทร์

๑๖/๗/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สระบัวแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระนภดล พลาโน คนคม

๒๕/๘/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
สระบัวแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระนรินทร์ นรินฺโท ดิษฐจาด

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
สระบัวแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระเชิดศักดิ

์

ชินมาโร เหนียวคง

๓๐/๕/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

สระบัวแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระวิสุทธิ

์

ธมฺมสาโร กิงก้านนาค

่

๑๙/๙/๒๕๑๔ ๒๐/๔/๒๕๕๙

สว่างธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระสิริพจน์ สุภโร บุตรงาม

๒๕/๑๐/๒๕๑๑
๑๙/๗/๒๕๕๖

สว่างหนองแวง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระสามารถ มหาาโณ ปทมาสราวุธ

๑๖/๕/๒๕๓๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙

สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระเกษม โชติโก ใจเกษม

๑๙/๗/๒๕๓๖
๑๐/๕/๒๕๖๐

สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก บุญมี

๑๐/๗/๒๕๓๙
๑๐/๕/๒๕๖๐

สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระอัจฉริยเทพ อนีโฆ พีงแดง

่

๑๔/๑๐/๒๕๑๖

๕/๗/๒๕๖๐
สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระถวิล จารุธมฺโม บุญมี

๑๕/๘/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๖๐
สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๗๙
สามเณรพัชรพล  ลาภพูน

๓/๔/๒๕๔๕
 สว่างอุดมท่าศิลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๔๐

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๐
สามเณรอชิรวัฒน์  บุญนาค

๒๘/๙/๒๕๔๖

 สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระสุพรรณ จารุธมฺโม ศรีสังข์

๕/๓/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระสุคนธ์ คุณสาโร ศรีนาค

๒/๑๑/๒๔๙๘
๔/๖/๒๕๕๑

หนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระมัน

่

โอภาโส การะเกษ

๑/๑๑/๒๕๑๘ ๒๒/๒/๒๕๕๕

หนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระฉลอง สิริภทฺโท กระแสโท

๑๕/๑๐/๒๕๒๐
๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองคูน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๕
สามเณรอนันตศักดิ

์

 งามเลิศ
๗/๗/๒๕๔๗

 หนองยาง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๖
สามเณรกิตติพงษ์  ขุมทอง

๗/๑๑/๒๕๔๗

 หนองยาง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๗
สามเณรพีรพัฒน์  มะลิซ้อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

 หนองยาง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๘
สามเณรณัชพล  กองสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 หนองยาง  

สร ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระจักรินทร์ ชินวโร สุขแต่ง

๓๐/๓/๒๕๓๐ ๒๑/๕/๒๕๖๐

กันทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระสรศักดิ

์

ิตเมโธ สืบสันต์

๑๒/๖/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

กันทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๑
สามเณรวชิระ  มัดทุรี

๒๖/๓/๒๕๔๑

 กันทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระสม สมจิตฺโต แสงเชาวลิต

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ตาเบา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระเลิศ านวโร สำราญลำ

๑๕/๐๖/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ตาเบา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระวิชิต ขนฺติธมฺโม น่าชม

๒๒/๐๘/๒๕๒๕ ๑๕/๑๕/๒๕๕๙

ตาเบา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระชาติชาย อภิชาโน บินรวดเร็ว

๒๐/๐๔/๒๕๒๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ตาเบา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระสัตย์ สติสมฺปนฺโน สำราญดี

๐๒/๐๔/๒๔๙๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตาเบา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๗
สามเณรพีระพล  สมใจเรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 ตาเบา  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระณรงค์ านุตฺตโร ตรงสูญดี

๐๕/๑๑/๒๕๒๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ตาวรตาเมาะ  

สร ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระอดิศักดิ

์

สิริสาโร ใจพินิจ

๒๖/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ตาวรตาเมาะ  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระสมพงษ์ ขนฺติสาโร พูนล้น

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระโชติ กตทีโป วายโศก

๐๗/๐๓/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระพูนศักดิ

์

ภูริาโณ สีชมภู

๒๘/๐๔/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระศราวุฒิ สุภาจาโร ชัยหม๊ก

๑๓/๗/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระสมรักษ์ สนฺตมโน พรหมนุช

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระธนากร ธานารโห เมินแก้ว

๖/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระจักรภพ จกฺกวโร ดวงสาม

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บวรมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระพิพัฒน์ พทฺธธมฺโม เลิศชนบท

๑๙/๐๓/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระธนากร ธมฺมธโร ทองอ้ม

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระสิริวัฒน์ สิริธมฺโม

สุวรรณทินประภา

๐๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บัลลังก์ศิลาอาสน์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระธนากร ปยธมฺโม ไม้ลึกดี

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๙/๒๕๕๙

บ้านโชค  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระธนวัฒน์ ธีรธมฺโม พิมพ์เก่า

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโชค  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระศักดิชัย

์

สุจิณฺโณ สมดัง

๒๒/๑๒/๒๕๓๖
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโชค  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระสมพร ธมฺมโชโต สมานทอง

๑๗/๘/๒๕๒๘
๒๐/๔/๒๕๖๐

บ้านทำนบ  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระศุภกร ปภากโร ธานีพูน

๒๓/๕/๒๕๓๙
๒๐/๔/๒๕๖๐

บ้านทำนบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๔๐

้
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สร ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระวิชิต ธมฺมธีโร คำเก่ง

๑/๓/๒๕๑๗ ๒๐/๕/๒๕๖๐

บ้านทำนบ  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระสรเพชร สุทฺธิาโณ เหลือดี

๒๐/๑๒/๒๕๒๘

๓/๗/๒๕๖๐
บ้านทำนบ  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระคมกริช ปุณฺณโก หมายชอบ

๔/๗/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๖๐
บ้านทำนบ  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระทวีศักดิ

์

สมานจิตฺโต สังสมานันท์

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระวีระชาติ วีรปฺโ ชาติสม

๑๐/๐๘/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระชุมพร อคฺคธมฺโม อย่าเสียสัตย์

๐๖/๐๓/๒๔๘๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาคลองธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระสวาท อตฺถกณฺโต สำราญสุข

๑๙/๐๑/๒๕๐๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระเสมียน สุทฺธิจิตฺโต สร้างสวน

๒๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระวิชัยรัตน์ วิสุทฺธิสีโล แนบทางดี

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระจักรินทร์ ิตธมฺโม คิดดีจริง

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระนัฐพงษ์ อภินนฺโท ชวนชุมกัน

๒๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระวีรวัฒน์ กตสาโร เกิดผิวดี

๓๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระสิทธิศักดิ

์

ิตสกฺโก นามนาค

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระสุดเขต ธมฺมวโร แสงเพชร

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระอนิรุทธิ

์

อนงฺคโณ เรืองกระจาย

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระวัชระ วิสุทฺโธ เชียงแรง

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระประเสริฐ ปยสีโล คงทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระสุรศักดิ

์

จารุวํโส ชารีโย

๒๕/๐๘/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรธนากร  ประคตสะคน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ปาห้วยเสนง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระเกตุ สุธีโร ยินดีเหมาะ

๑๖/๐๑/๒๔๙๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

ละลมระไซร์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระเนตรธ์ อนาวิโล สาะโชค

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๘

ละลมระไซร์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระเสมียน ขนฺติธมฺโม เกาศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๒๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ละลมระไซร์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระวุฒิชัย วิสุทธิาโณ ใจกล้า

๔/๑/๒๕๓๗ ๖/๕/๒๕๕๙
วัดโคกแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระสุวิทย์ สํวโร ประดับศรี

๒/๙/๒๕๒๗ ๑๒/๕/๒๕๖๐

วัดโคกแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระสุทธิวัฒน์ อกิจฺจโน สุขแสวง

๔/๒/๒๕๓๕ ๑๐/๓/๒๕๖๐

วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระวันเฉลิม วิสุทฺโธ แจ่มใส

๕/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๖/๒๕๖๐

วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระสุธี สุภทฺโท สมานรัตน์

๒๔/๒/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระพงษ์ศักดิ

์

สุจินฺโน ฉิมงาม

๑๗/๖/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระวรวุฒิ วิจิตฺโต เพิมฤทธิ

่ ์

๓/๑/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระนิกร นนฺทิโย สระแก้ว

๑/๕/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระบุญฤทธิ

์

ปวโร ระยาย้อย

๒๔/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระปรีชา โชติโก สุขจิต

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระศักรินทร์ สุวณฺโณ แช่ชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระอนุวัฒน์ อาสโภ พิมพ์ทอง

๒๖/๒/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระณัฐวุฒิ นรินโท ภิมาไชย์

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดตะเพรา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระธนวัฒน์ ปสนฺโน เปยกระโทก

๕/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระจักรพงษ์ เขมจิตโต ประกอบดี

๒๘/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเดือพัฒนา

่

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระณัฐพล วรปฺโ ประกอบดี

๒๒/๕/๒๕๔๐ ๑๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเดือพัฒนา

่

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระพิทักษ์ จารุธมฺโม บุญสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๓๖
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดบ้านถนนหัก  

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระสันต์ สาทโร พอกเพิมดี

่

๗/๒/๒๕๑๐ ๗/๒/๒๕๕๖
วัดบ้านมะเมียง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระประเสริฐ ปภากโร สุขศรี

๑๐/๐๖/๒๕๒๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ้านมะเมียง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม สันตวง

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านมะเมียง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระวัยวัฒน์ วิสุทธิาโณ สันตวง

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านมะเมียง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระธีระศักดิ

์

จารุธมฺโม ชมชืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๙

๔/๖/๒๕๖๐
วัดประชานิมิตนิคม ๓

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระสวิน วิสุทฺธสีโล สุขแสวง

๕/๑๑/๒๔๙๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐ วัดประชานิมิตนิคม ๓
 

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระธนวัฒน์ ยโสธโร เฉลิมวงศ์

๙/๗/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐ วัดประชานิมิตนิคม ๓
 

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระบุญสอน จิตฺตคุโณ สกุลพรหม

๑๘/๐๘/๒๕๐๒ ๒๙/๑๐/๒๕๕๗

วัดปาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระวน จนฺทสโร ยอดดี

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดปาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระบุญยอด สทฺธาธิโก เงินยอง

๓๐/๑๒/๒๕๒๐ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดปาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระทินกร พลปฺุโ หายทุกข์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระพิทักษ์พงษ์ ทินฺนวโร จำนงค์มี

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระอภิวัฒน์ โชติปฺโ ชินทอง

้

๒๗/๐๕/๒๕๓๖
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระกิตติชัย กิตฺติภทฺโท แจ่มใส่

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระอนุชาติ อภิชาโณ แจ่มใส่

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระเอกพจน์ อิทธิาโณ คงอุตส่าห์

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระสมรักษ์ สมจิตโต สีหราช

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระอนุศักดิ

์

อมโร บุญมา

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระจัตุรงค์ อาสโภ บุญมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดพยุงสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระชัยยศ สติสมฺปนฺโน ห้าวเหิม

๗/๗/๒๕๒๖ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระธนวัฒน์ ธนปฺโ แก่นดี

๑๖/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระรัฐฐา รฺธมฺโม จารัส

๒๓/๔/๒๕๔๑

๒/๗/๒๕๖๐
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระวัชรินทร์ วชิราโณ ครองชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดสะเดารัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระถวิล สุรปฺโ แนบดี

๑๙/๐๒/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระนวพล นวพโล สาคะนิล

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๖

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระธนะรัตน์ ธนปาโล เพชรเอียม

่

๒๓/๔/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๖๐
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระอิสระพงษ์ สิริวฑฺฒโก คงตน

๒/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระสุริยา ธมฺมวโร ดวงเวา

๑๙/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระชาญณรงค์ โชติปฺฺโ สมดอก

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

๑๑/๖/๒๕๖๐
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระพงษ์ศักดิ

์

ภทฺทจาโร เรืองฉาย
๙/๒/๒๕๓๙

๕/๔/๒๕๖๐
วัดสีโค  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระนวพล นนฺทสาโร ทรงวาจา

๒๐/๓/๒๕๓๖
๙/๕/๒๕๖๐

วัดสีโค  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระกรวิชญ์ กิตฺติสาโร สำราญสุข

๙/๗/๒๕๓๖
๓/๖/๒๕๖๐

วัดสีโค  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระปรีดา ติสฺสโร วิโรจน์รัตน์

๗/๙/๒๕๑๗ ๑๕/๑/๒๕๕๙

วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระโกวิทย์ านิสฺสโร วิโรจน์รัตน์

๓๐/๓/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระทยาวัต ทินฺวโร ประดับศรี

๑๘/๒/๒๕๓๗

๘/๓/๒๕๖๐
วัดสุทธิธรรมพัฒนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระพงศ์ภัค พุทธสโร ศรีแก้ว

๒/๑๐/๒๕๓๙
๙/๖/๒๕๖๐

วัดสุทธิธรรมพัฒนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระสาโรจน์ รติโก สืบเทพ

๘/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดสุทธิธรรมพัฒนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระอนิวัฒน์ วราโภ ศรีสุข

๑๒/๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
วัดสุทธิธรรมพัฒนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระรุ่งโรจน์ รตฺนปฺโ ประชุมฉลาด

๑/๑๑/๒๕๓๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙
วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระพงษ์ศิริ สิริปฺโ สุดอุดม

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๖๐
วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระกฤษณะ วิริยธมฺโม วนมา

๔/๖/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐ วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๕
สามเณรธนพล  เชนุยาว

๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๖
สามเณรชัยวัฒน์  กำจัดภัย

๒๓/๘/๒๕๔๗

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรกอบชัย  ประเสริฐศรี

๒๖/๘/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรศักรินทร์  สำราญลำ

๒๓/๑/๒๕๔๗

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๕๙๙
สามเณรพงศกร  ภูมิเขตต์

๔/๗/๒๕๔๔
 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๐
สามเณรณัฐวุฒิ  เรืองศิลป

๔/๖/๒๕๔๗
 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๑
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 เจนรอบ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๒
สามเณรเนติพงษ์  สระศรี

๑๘/๔/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๓
สามเณรภาคภูมิ  แพงประโคน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 วัดสุวรรณโภคาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระกัมพล กมโล ฉัตรศิริสกุล

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระสราวุฒิ สุมโน เหมาะเปนดี

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระจีระศักดิ

์

จารุวณฺโน ไชยาทัพ

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดสุวรรณาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระชาติชาย สุชาโต ตรงสูญดี

๒๙/๑๑/๒๕๒๖
๑๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดอุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระเชือม สุวโจ ทุนดี

๐๓/๐๒/๒๔๘๒ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

วัดอุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระเฉลิมพล พลวฑฺฒโน ทรงวาจา

๐๕/๑๒/๒๕๒๘
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดอุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระทักษิณ ปภาโส แปลงดี

๐๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดอุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระมานิตย์ นิราสโย แก่นจักร์

๒๐/๙/๒๕๑๒ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ศิลามะ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระเฉลิมพล โชติโก ตะลาโล

๓๑/๑/๒๕๒๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศิลามะ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระกิตติเกษม วรปฺโ บุญทวี

๑๑/๖/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศิลามะ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระวิทวัส มหาปุโ ทองคำสุก

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศิลามะ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปฺาวุโธ กอขันธ์
๒/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศิลามะ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระปญญา สนฺติกโร ยิงเสมอ

่

๐๕/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

สวายซอ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระวีรพร มหาาโณ เปนตามวา

๑๘/๐๕/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สวายซอ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระทนงศักดิ

์

กนฺตวณฺโณ มหาหิงคุ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๘
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สวายซอ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระมงคล อภิาโณ งามเลิศ

๒๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สวายซอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๔๐
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระสุธี สุทธิจิตโต แก้วรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๒๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระอานันต์ อริยวํโส เจือจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๕๙
สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระอนุกูล อภินนฺโท เข็มเอียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๓๕
๐๓/๗/๒๕๕๙

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระวีรชัย วิสุทธสีโล งอกงาม

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระสุชาติ สุชาโต เส็งประโคน

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระสุทธิวิชช์ สุทธิวิชโช ศรีแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระชาญณรงค์ ฌานวโร บูรณะ

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระณัฐพงษ์ นริสฺสโร สิทธิสังข์

๑๕/๐๔/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระณรงค์ นรินโท ตะโสกะรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๒๙
สามเณรศุภรัตน์  สีหยดยอ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

 สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรเฉลิมศักดิ

์

 ศรีไสว

๑๑/๔/๒๕๔๔

 สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๑
สามเณรปยวัตร  มีงามดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 สามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระอนันต์ อนีโฆ ประเทียงใจ

๑๑/๑๑/๒๕๑๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระจารุกิตติ

์

อนุตฺตโร แรงจบ

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระสุริยันต์ รตนวณฺโณ ก่อแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๒๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๙

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระพรเทพ อภิาโณ มิตรดี

๒๗/๐๔/๒๕๒๖
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระประภาส อตฺตทีโป ทันเต

๐๖/๐๑/๒๕๓๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระประดิษฐ์ ปริปุโณ สกุลไทย

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระสุทธิศักดิ

์

อนาลโย เกษสมร

๑๔/๐๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สิริราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระวิเชียร อธิาโณ ไทยเหียม

๑๐/๑๒/๒๕๑๔
๑๖/๒/๒๕๖๐

สุขุมาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระขัตติยะ สุเมธโส แรงจบ

๖/๑๐/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

สุขุมาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระภานุเดช โรจนาโณ คำภานุ

๑๓/๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สุขุมาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระณัฐวุฒิ าณวีโร สุขสังวรณ์

๑/๘/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
สุขุมาลัย  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระกัลยกร ปฺาวฑฺโฒ สีหานาม

๒๗/๑๒/๒๕๓๓
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

แสนสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระจิรวัฒน์ จนฺทธมฺโม สีหานาม

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

แสนสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระเทอดศักดิ

์

ถีรจิตฺโต กูกจิตร

๒๙/๐๔/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระประสงค์ อานนฺโท สมปาง

๐๗/๐๘/๒๕๐๘ ๒๑/๐๙/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระธวัชชัย ธมฺมจาโร บุตรดี

๑๙/๑๒/๒๕๓๐
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระวีรพล อคฺควณฺโณ ภูยาง

๒๑/๐๔/๒๕๓๙
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระจักรพันธ์ จารุธมฺโม อุ้มดีไวย์

๒๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระคมชาญ สํวโร เกิดเหลียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระณรงค์กร อภิปุโ แจ่มใส

๒๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระธนายุทธ ธมฺมธโร มีธรรมยุติ

๐๗/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระจักรกฤษณ์ วิสุทฺโธ ชูชืนบุญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๔
สามเณรณัฐวัตร  ขมเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 อมรินทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๔๐
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สร ๔๑๖๐/๐๖๕๕
สามเณรนิวัติ  โสนาพูน

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

 อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรอรรถพลชัย  คงมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๗
สามเณรธนภูมิ  รอบรู้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๘
สามเณรศุภกร  โอดรัมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๕๙
สามเณรนันทชัย  อ่องนภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๐
สามเณรทัพพสาร  สระแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 อมรินทราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระวินัย รกฺขิโต ลืมไม่มิด

๒๙/๐๘/๒๕๐๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระวิเชียร ชินวํโส เพ็งแจ่ม

๑๘/๐๙/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระศรยุทธ ยโสธโร ยืนยาว

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระวิศววิท ยติโก ขุนศร

๐๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระจุลพล วรธมฺโม บุญพูนเลิศ

๒๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระวุฒิพงษ์ ิติาโณ ระบือนาม

๑๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระแสนศักดิ

์

ปฺาทีโป เมินดี

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อมรินทราวารี  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระวีระศักดิ

์

อินฺทปฺโ สมประสาท

๑/๑๐/๒๕๒๖ ๑๖/๔/๒๕๖๐

อัมพาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระวิทยา อิสฺสโร เอกสุข

๔/๑๒/๒๕๒๔ ๑๒/๕/๒๕๖๐

อัมพาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระสมพงษ์ เตชวโร ตรงใจ

๐๖/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระธารินทร์ สิรินฺทโร เหมาะเปนดี

๑๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๒
พระวุฒิชัย โกสโล ทับทิมสัย

๒๙/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระโทน กิตฺติปาโล ศรีราม

๒๔/๐๕/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระวีรพงษ์ เทวธมฺโม แผลงดี

๒๔/๑๒/๒๕๒๖
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระคำสอน ปภาโส สมใจเรา

๑๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๖
สามเณรวาทิต  ตองโพธิ

์

๑๗/๒/๒๕๔๕

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๗
สามเณรสถิตธรรมโชติ  สิงหะเทพ

๑๐/๒/๒๕๔๘

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๘
สามเณรณฐพงศ์  สมรัตน์

๑๘/๔/๒๕๔๘

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๗๙
สามเณรเจตนิพนธ์  ทะนาสี

๒๔/๗/๒๕๔๗

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๐
สามเณรธีระศักดิ

์

 แกมแก้ว

๑๐/๑/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๑
สามเณรสุรักษ์  ล้อมนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๒
สามเณรนัฐวุฒิ  ยิงชูชืน

่ ่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๓
สามเณรธีรสิทธิ  ยังสูง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรเชิดศักดิ

์

 เกษร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรพงษ์เทพ  งามสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๖
สามเณรนันทพงศ์  สิทธิสังข์

๑๔/๙/๒๕๔๗

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๗
สามเณรอนุชิต  แหวนเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๘
สามเณรวรรธนะ  หาญสุโพธิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๘

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๐๖๘๙
สามเณรราชตศักดิ

์

 แหวนวงศ์

๒๓/๓/๒๕๔๘

 อุทุมพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระสมร านวีโร ธรรมปญญา

๒๕/๐๗/๒๕๒๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระตวน สิริธโร พะวร

๒๐/๐๒/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระไชยา สุเมโธ เครือวัลย์

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระศรคิรี อาภสฺธโร ตรีแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๔
สามเณรมนตรี  ศรีวัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระรุ่ง รติโก ศรพิลา

๒๗/๐๗/๒๕๓๐ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดโคกปรือ  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระณัฐพงษ์ สนฺตธมฺโม เกษระกำ

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดโคกรัมย์พัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระสำเภา อินฺทปฺโ เกษรบัว

๒๗/๑๐/๒๕๐๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดจำปาธาราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระประหยัด อินฺทโชโต ทองจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๐๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดจำปาธาราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระธีรศักดิ

์

ยสินฺธโร ลัดดาหอม

๐๕/๑๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดจำปาธาราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระอณวัช อาทิจฺจโชโต บุญมาก

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๓

วัดชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระสัมพันธ์ กตธมฺโม สายแวว

๐๕/๐๒/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระมนตรี ธมฺมวโร กุศรี

๑๗/๑๐/๒๕๓๕
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระอนุสรณ์ ปฺาวโร สุขประเสิฐ

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๓๑/๐๙/๒๕๖๐

วัดชัยมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระบุญรืน

่

ปภากโร สำนวน

๓๐/๖/๒๕๒๐ ๒๘/๕/๒๕๕๖
วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระอัครชัย ิตธมฺโม อินทร์ปญญา

๑๓/๙/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐ วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระณัฐพงษ์ ปฺาวุฑโฒ วิธีดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดดาราธิวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระก้องศักดิ

์

คุณงฺกโร สายมาลย์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดดาราธิวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระศุภชัย อคฺควณฺโณ เสาวดี

๑๒/๐๖/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต่าทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระคณิต ธมฺมรโต พุ่มรี

๑๗/๐๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต่าทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๐
พระอุกฤษฎ์ วิสารโท ตะโย่

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดเต่าทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระอภิบาล ธมฺมทีโป พุ่มมาลา

๐๑/๐๑/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดเต่าทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระฉัตรดนัย วชิราโณ ไชยวารีย์

๑๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดเต่าทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระพาน อนาลโย คำเสียง

๑๕/๑๒/๒๕๑๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดโตงน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระปอมเพชร ปฺาวชิโร วันนา

๑๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดโตงน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระชัย จนฺทสาโร นาคูณ

๐๗/๑๐/๒๔๙๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดทรายขาว  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระสัญชัย กตสาโร พันธ์ไชย

๐๗/๐๖/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดทุ่งนาศรีธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระเสริมศักดิ

์

ปฺาวโร ศีวิลาส

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งนาศรีธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระวัชรพงษ์ เตชธมฺโม เกตขจร

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งนาศรีธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระจีรวัฒน์ กตปฺุโ เอิบทวี

๐๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดทุ่งนาศรีธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระธนกฤต ขนฺติมโน สุขวิเศษ

๒๔/๐๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๒/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระจักรกฤษณ์ นาควโร ศรีเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๑๙ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระสุรนันต์ สุตธมฺโม สระแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระราชิต วราโณ น้องดี

๒๕/๐๘/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระประจบ อาภาทโร พรมอุก

๒๔/๑๒/๒๕๓๒
๒๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระพิชัย านวุฑฺโฒ ราชรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระชิตพล ชยวุฑฺโฒ ผลแม่น

๒๗/๐๑/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐ วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระชรากร ปภสฺสโร แก้วมนตรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๒
๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดธรรมรัตน์โพธาราม
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระเสมือน ธีรปฺโ หนุนเลิศ

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๒๙
พระวัฒนชัย ฉนฺทโก ทองราช

๑๕/๐๒/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดธรรมรัตน์โพธาราม
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๐
พระสมบัติ ถิรจิตโต โสมทอง

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๑
สามเณรอดิเทพ  ชนะดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๒
สามเณรชัชวาล  วังษ์จันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ชานนท์ตรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๔
สามเณรประจักษ์  โต๊ะงาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระสมบูรณ์ อคฺคธมฺโม ใจศิลป

๓๐/๐๖/๒๕๐๔ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

วัดโนนสบาย  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระสุข อนุตฺตโร จันทร์หอม

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนสบาย  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระวุฒิชัย มหาาโณ ใขเมือง

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนสบาย  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระชรินทร์ สิริภทฺโท ระยับศรี

๑๘/๐๘/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระวรชาติ ปภสฺสโร ชมสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระพลวัฒน์ จารุธมฺโม ผสมทา

๙/๐๓/๒๕๓๐ ๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระวัชระ จารุวณฺโณ กตัญู

๒๗/๐๘/๒๕๓๖

๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระรุ่งโรจน์ จนฺทโชโต ระยาย้อย

๑๗/๑๐/๒๕๓๘

๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระกิตติพันธ์ สีลเตโช วรรณมานะ

๒๒/๑๐/๒๕๓๘

๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๔
พระพงศพันธ์ ขนฺติพโล ประดับศรี

๕/๐๘/๒๕๓๙
๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระมุนินทร์ สุจิตฺโต วรรณมานะ

๑๖/๐๙/๒๕๓๙

๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระเกียรติศักดิ

์

เตชปฺโ แสนดี

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระรัตทเขต ฉนฺทธมฺโม ศิริเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๓๙

๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระณัฐนันท์ กนฺตธมฺโม กันยายบ

๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระกฤษณพงศ์ ปยธมฺโม สิทธิธรรม

๒๒/๐๗/๒๕๓๘

๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระชินวัตร อุตฺตโร คำมา

๘/๙/๒๕๑๗
๑๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระวิวัฒน์ อภิปฺุโ ดีงาม

๕/๓/๒๕๒๐ ๓/๑/๒๕๕๙
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระเดชา อภินนฺโท อินทอง

๓/๒/๒๕๒๗ ๑๐/๓/๒๕๕๙ วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระลังสัญ กิตฺติาโณ วันเพ็ญ

๑๓/๘/๒๕๑๖ ๒๑/๕/๒๕๕๙ วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระดิเรก ถิรธมฺโม ต้นโศก

๑๘/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระสุวิน ปฺุนาโค อินทร์ทอง

๒๒/๓/๒๕๓๓
๑๐/๔/๒๕๖๐ วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระสิทธิชัย ิตปฺุโ บุตรเครือ

๑๒/๑๐/๒๕๓๗
๒๘/๕/๒๕๖๐ วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระจักรพันธ์ ธมฺมวโร มันทุราช

๖/๔/๒๕๓๙
๓/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระประสิทธิ

์

จนฺทวํโส นัตรศรี

๔/๑๒/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐ วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระชาญณรงค์ ปฺาโภ สิงหะ

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๔๐

้
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สร ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระนิพัทธ์ โชติาโณ ชูโส

๒๐/๒/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระคำสิงห์ ชินวโร กล้วยนิจ

๕/๘/๒๕๑๒
๘/๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๒
สามเณรอติเทพ  มีบุญ

๒๔/๑/๒๕๔๖

 
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระศุภสิทธิ

์

อาภากโร ศรีขาว

๒๓/๐๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดประชาพัฒนาราม
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระบุญเรียม ยสวํโส สมพงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๓

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระธนากร คุณากโร อุปชา

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระประพัฒพงศ์ ปภสฺสโร ประดุจชน

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระพร วราโภ งามแพง

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระลี จิตคุโณ ปุญญา

๑๓/๐๘/๒๔๙๒
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระลาม ขนฺติธมฺโม เทพเบตร

๑๔/๑๐/๒๕๒๒
๖/๐๗/๒๕๕๗ วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระณัฐภัทร กตธมฺโม ยามใสย์

๐๕/๐๒/๒๕๒๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

วัดปาหนองมหาไทย
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระอธิการวีรวัฒน์ ปฺาธโร บุญเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๐๙ ๑๒/๐๕/๒๕๒๙

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระจำเนียร จนฺทสาโร สมฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๑๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระณรงค์ นรินฺโท ศักดิสิงห์

์

๑๐/๐๘/๒๔๘๖ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระสุพล สุภกิจฺโจ สิงห์ทอง

๐๒/๐๔/๒๕๒๒ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระเอกรินทร์ อคฺคธมฺโม ดอนเหลือม

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระประหยัด ภูริาโณ กุลเกือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดผักไหมพุทธาวาส
 

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรสุทธิพงษ์  พึงพิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรจุนพงษ์  จงหาร

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 สืบศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๐
สามเณรภัทรพล  ระยับศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๑
สามเณรจิรศักดิ

์

 โมรานอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๒
สามเณรอธิวัฒน์  อินทบิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๓
สามเณรภาคภูมิ  อินทยุง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๔
สามเณรกิตติธัช  แก้วม่วง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรประกากร  หาดคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรธนาธรณ์  ชัยหนุน

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

 วัดโพธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระเกษสุพงษ์ ยติกโร ธรรมสิงห์

๑๘/๖/๒๕๒๙

๗/๕/๒๕๖๐
วัดโพธิชัยยาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระพัฒนา ปภสฺสโร รับรอง

๐๒/๐๔/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระธนวัฒน์ ปริปุณฺโณ กุลรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๒๘ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระปยะ ปสนฺนมโน จันนุบิน

๑๙/๑๒/๒๕๒๘
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระนาน กิตฺติคุโณ ทองสุข

๐๒/๐๙/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดมงคลเทพนิมิต  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระธนายง กิตฺติวณฺโณ นพเก้า

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดมงคลเทพนิมิต  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระกลัด ปยสีโล สมบูรณ์

๒๔/๐๗/๒๔๘๒
๒๔/๔/๒๕๔๖

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระบำรุงรักษ์ านวีโร นาคฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๖ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดมะโนวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๔๐
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สร ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระอดิศักดิ

์

ิตธมฺโม เขตสืบสาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระบุญรอด โชติปฺโ บุญทัน

๐๖/๑๐/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระทรัพย์ ชาครธมฺโม บุญอุ่น

๓๑/๐๗/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระสมจิตร ปภงฺกโร คำเสมอ

๐๓/๐๕/๒๕๒๒ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

วัดรัตนวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระไกรวิทย์ วรปฺโ ทรงพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดรัตนวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระชัยชนะ านจาโร สิงคเวหน

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดรัตนวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระสุวิทย์ ธีรวํโส มะลิทอง

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐
วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระประสิทธิ

์

ปภาโส แต้มทอง

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีหนองปลาขาว
 

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระโอชา โอภาโส เกษรบัว

๒๔/๑๒/๒๕๒๐
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีหนองปลาขาว
 

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระพงษ์ศิริ ปฺาวุโธ พิมพ์วันวงค์

๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระหนึงชัย

่

สนฺตมโน วิสัยเกต

๒๑/๔/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ตะเคียนจันทร์
๑/๒/๒๕๔๒

 วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระวิษณุ านิโย สุวัณลา

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระปทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระวีรพล คุณวีโร กันนิดา

๒๓/๐๓/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระปทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระสมชาย เตชวโร ปดทาศรี

๑๑/๐๙/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระจัน สิริจนฺโท หยีตระกูลรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองคูพัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระพิชัย อธิปฺโ บุญเลิศ

๑๙/๐๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดหาดแก้วชัยมงคล
 

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระอรรถกร านิสฺสโร สารทอน

๐๘/๐๗/๒๕๒๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดอินทราสุการาม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระคงเดช าณวุฑฺโฒ ยืนยง

่

๒๕/๐๓/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดอินทราสุการาม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระประยูร านุตฺตโร แก้วละมุล

๖/๑๒/๒๕๑๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระพะเยาว์ ปฺาวโร จันทร์สุข

๒๐/๑๐/๒๕๐๙

๘/๖/๒๕๖๐
กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระกัณฐ์ธรรมรัตน์ สนฺตจิตโต บุญเหมาะ

๒๑/๖/๒๕๐๔ ๒๖/๗/๒๕๖๐

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระอนุวัฒน์ กุสลจิตฺโต สมตัง

้

๒๘/๑๑/๒๕๒๐
๕/๑๑/๒๕๖๐

กลางศรีณรงค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระไพศาล ชุตินฺธโร เสนาะเสียง

๑๘/๑๒/๒๕๒๗
๑๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกอำนวยสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระวิทย์ กตปฺุโ แก้วละมุน

๒๐/๐๕/๒๕๑๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕

จินดาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระแสงจันทร์ สุภทฺโท ฉิมงาม

๐๗/๐๙/๒๕๒๖ ๐๔/๐๒/๒๕๕๖

จินดาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระสุขัน ขนฺติวโร พิศวงขวัญ

๑๕/๐๔/๒๕๐๐ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

จินดาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระเมียง รตินฺธโร พิศวงขวัญ

๐๘/๐๖/๒๔๙๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระวชิระปญญา วชิราโณ แหวนเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๒๑
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

จินดาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระวิทยา อธิจิตฺโต ดีอยู่

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ท่าพระ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระเฉลิม อภิปาโล วังจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๓๓
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าพระ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระบุญเชิด ปฺาสุทฺโธ สุทธิสา

๑๔/๑๐/๒๕๑๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

บ้านพระจันทร์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระกู่ ิตายุโก ร่วมคิด

๐๔/๐๓/๒๕๒๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านพระจันทร์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระแสวง อริยวํโส สุขเกษม

๒๖/๐๑/๒๕๑๒ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

บ้านพระจันทร์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระอุดมพร านุตฺตโร สดไสย์

๐๑/๐๙/๒๕๐๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

บ้านหอกมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระสุเมธ สุเมธโส สุขบำรุง

๒๘/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหอกมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๑
สามเณรณัฐพล  ขุมทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านหอกมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระสง่า สุภฺโธ วงศ์ภักดี

๑/๑/๒๕๑๑ ๔/๗/๒๕๕๘ พระโกฏิสุขสำราญ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระทอง ทีปธมฺโม ตรีแก้ว

๑๕/๔/๒๔๘๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

พระโกฏิสุขสำราญ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระศิริพงษ์ คมฺภีรปฺโ บุญยก

๔/๙/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๖๐ พระโกฏิสุขสำราญ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระธีระศักดิ

์

อกฺกวณฺโณ เดือนขาว

๐๘/๑๒/๒๕๔๐ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

โมฬวงษา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระสงวน วุฑฒิธมฺโม วุฒิยา

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โมฬวงษา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระยุทธนันท์ สทฺธสีโล จันทยุง

๒๐/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โมฬวงษา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระวรินธร อธิวโร พร้อมเพรียง

๑๑/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โมฬวงษา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระอนุชา กตปฺุโ อินทร์ตา

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โมฬวงษา  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระสินขจร จารณธมฺโม ปกชือ

่

๔/๓/๒๕๒๙ ๘/๕/๒๕๕๙
วัดฉลีกมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระกฤกษฎา สุขกาโม ทองอ้ม

๔/๗/๒๕๒๙
๑๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดเทพมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระอนุชา อนุตฺตโร นุราฤทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดเทพมงคล  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระสมหมาย จิตฺตานุรกฺโข พรหมลิ

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

๑๐/๑/๒๕๖๐

วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระพัฒนา สนฺตมโน จันทร์เพ็ญ

๑๑/๗/๒๕๑๘ ๑๘/๕/๒๕๖๐

วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๕
พระประดินันท์ โชติปฺโ สุภนาม

๒๐/๔/๒๕๒๕ ๒๙/๕/๒๕๖๐

วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๖
พระจิรพัฒน์ จิตสํวโร ผ่อนตาม

๒๓/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๖๐

วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระทวีศักดิ

์

ธีรวํโส เมืองหงษ์

๑๖/๔/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระสยาม ปฺาปโชโต เลือมใสย์

่

๒๓/๓/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระจิรพงศ์ จิรสุโภ ตาเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระสุวิทย์ อตฺถโกวิโท พร้อมเพรียง

๒๓/๒/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระวีรชิต ปฺาวชิโร ดัชถุยาวัตร

๒/๗/๒๕๓๕
๔/๗/๒๕๖๐

วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระอภิชาต กิตฺติคุโณ เชยชม

๑๑/๗/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระสุริยา สุธีโร พนารักษ์

๒๖/๔/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๔
สามเณรอิทธิกร  ทองอ้ม

๐/๐/๒๕๔๖
 วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๕
สามเณรมณูญ  บุญคำ

๓/๑/๒๕๒๘
 วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระแหง ปรุฬโห ศิริพัฒน์

๐/๐/๒๔๗๙
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

วัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระเสมย อภิปฺโ นามจันทร์

๑๑/๑๑/๒๔๙๙
๓๑/๗/๒๕๕๕

วัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระสมปอง เตชปฺุโ ยาจิตร

๑๗/๕/๒๕๑๖
๒/๑/๒๕๕๘

วัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระทองสอน ิตคุโณ บุตรโบราณ

๑๗/๖/๒๕๐๗
๑/๕/๒๕๕๙

วัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระทองดี อานนฺโท สุวรรณนุช

๑/๑/๒๔๙๙ ๔/๗/๒๕๕๙
วัดพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระวัชรพันธ์ พุทธธมฺโม ธงภักดิ

์

๒๗/๖/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๕๖

วัดมังคลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระบุญสม อุตฺตมธมฺโม พันธ์แก้ว

๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดมังคลาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระวศิน จารุวณฺโณ กรัณฑ์กนก

๑/๗/๒๕๐๑ ๑๒/๒/๒๕๖๐

วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระพงศธร ิตสทฺโธ เจ็กมุ้ง

๑๒/๑/๒๕๓๗

๑/๖/๒๕๖๐
วัดสว่างบูรพาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๔๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระจักรพงศ์ ยติกโร หมายชัย

๕/๑๐/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๖๐

วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระกษิดิเดช

์

สีลเตโช สิงห์นาค
๗/๓/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐ วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระนฤเบศ นนฺทสาโร พันไหล

๑๒/๙/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐ วัดสำโรงราษฎร์บำรุง
 

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระบัวผัน สุเมโธ พันไหล

๑๒/๙/๒๕๒๗

๖/๗/๒๕๖๐ วัดสำโรงราษฎร์บำรุง
 

สร ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระธวัชชัย วิริโย ทองอ้ม

๑๒/๔/๒๕๒๘
๘/๘/๒๕๕๙

วัดโสนกลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระบุญจันทร์ จตฺตสลฺโล เสียงบุญ

๔/๗/๒๕๓๒
๕/๗/๒๕๖๐

วัดโสนกลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระสมศักดิ

์

านารโห บุรีรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
วัดโสนกลาง  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระไพฑูรย์ ขนฺติโก สมพงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๒๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

ใหม่แสนอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๓
พระเสริม สิริสาโร วิสัยเกตุ

๑๗/๐๖/๒๕๐๙ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ใหม่แสนอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระวินัย จนฺทวํโส พิมพะ

๒๑/๐๔/๒๕๓๕ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่แสนอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระฐณิต ิตเมโ ชะฎาแก้ว

๘/๖/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๖๐

ตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระกิตติพงษ์ ขนฺติมโน บุญลับ

๒๓/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระวิสิษฐ์พล เตชธโร สิงจานุสงค์

๙/๕/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระจักรพันธ์ อรุโณ บุญลับ

๑๖/๑/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระจิรวัฒน์ อภิวณฺโณ บุญเต็ม

๖/๓/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระกิตติศักดิ

์

สุจิณฺโณ บุญเต็ม

๙/๑๒/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระโอภาส อธิจิตฺโต ภูนุภา

๖/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระอภิวัฒน์ อธิมุตฺโต บุญเต็ม

๒๑/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระศรชัย สีลเตโช สุขเพิม

่

๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตร  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระบุญเรือน สุชาโต ปางสุข

๑/๑๒/๒๕๓๒

๔/๖/๒๕๖๐
นำท่วม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระณัฐพล านิโย สุขเพิม

่

๑๙/๓/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

นำท่วม  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระวิเชียร สุจิตฺโต อัยลา

๒๒/๗/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๖๐

โนนสวรรค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระจักกฤษ กตปฺุโ ศดุงรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๕

๒๗/๗/๒๕๖๐

โนนสวรรค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระประยุทธ สีลเตโช ดาศรี

๒๘/๘/๒๕๓๙ ๒๗/๗/๒๕๖๐

โนนสวรรค์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระรันต์ ฉนฺทธมฺโม อินตา

๑/๓/๒๕๒๐ ๑๐/๘/๒๕๕๙

บูรณ์สะโน  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระมงคล ขนฺติธโร นพเคราะห์

๕/๖/๒๕๒๑
๑๗/๑๐/๒๕๕๙

บูรณ์สะโน  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระชลาธร อุปสโม ผู้มีสัตย์

๒๐/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บูรณ์สะโน  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระชัยณรงค์ ชุติปฺโ หงษ์มืด

๑๔/๖/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระอดิศักดิ

์

ิตสุโข สุขเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๒๑
๒๑/๖/๒๕๖๐

โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระประดิษฐ์ านิสฺสโร สมัญญา

๒๓/๐๕/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุวรรณราช  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระไกรลาศ อาภสฺสโร ปาณะดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๖
๑๕/๒/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระพงศธร จนฺทปฺโ ภางาม

๒๓/๕/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระธวัชชัย อตฺตธีโป แสนสิริ

๙/๖/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระสมเกียรติ มหาวีโร บุราคร

๓/๘/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระสุริยา สิริจนฺโท บัญชาเมฆ

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระชยานันท์ อนาลโย บุญทัน

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระสมพล กนฺตสีโล ภางาม

๒๕/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระสุริยา สมจิตฺโต ภางาม

๑๒/๔/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระศราวุฒิ ธมฺมธีโป เหลือมลำ

่

๑๓/๔/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระวรายุทธ ตปสีโล บุญทัน

๒๗/๔/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระอิสระพงษ์ เหมโก เค็งเคือ

๑๑/๒/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สิริธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระประชาคม โฆสโก จำปาแดง

๑๗/๒/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สิริธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระดำรงศักดิ

์

มหาปฺุโ แสนศิริ

๗/๑๒/๒๕๑๕ ๒/๑๒/๒๕๕๙

โสนศรัทธาธรรม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระพร อชิโต สินสมบัติ

๒๔/๕/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองแคน  

สร ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระจำรัส จารุวํโส สันทาลุนัย

๑/๗/๒๕๒๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองแคน  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระมารุต ิตสุโภ คำพันชนะ

๒/๖/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระสุทธิพงษ์ คุณยุตฺโต เทพชัย

๑๙/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๒
สามเณรอธิปไตย  ยินดี

๒/๖/๒๕๔๓
 หนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๓
สามเณรพงศธร  สุทธี

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

 หนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระรณกร โกวิโท สุภาวหา

๑/๑๒/๒๕๓๕

๙/๖/๒๕๖๐
หมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระปรีชา สุจิตฺโต งามนัก

๑๓/๑/๒๕๓๒

๘/๗/๒๕๖๐
หมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระทนงศักดิ

์

ธมฺมทีโป สิงจานุสงค์

๒๑/๑/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระดุสิต อภินนฺโท บุญประกอบ

๒/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระอนุลักษณ์ านงฺกโร อัมวรรณ์

๒๖/๗/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระวีระชน ทนฺตกาโย ภาคพรม

๑๖/๙/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระอภิเชษฐ์ านจาโร ทำทอง

๑๔/๔/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระอภิสิทธิ

์

สนฺตจิตฺโต บุญเต็ม

๑๓/๑/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระนะรินทร์ นรินฺโท ภาคพรม

๖/๑/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๖๐
ใหม่สูงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระธนพล โกวิโท พิมพ์เงิน

๒๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แจ้งนานวน  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระธีระพงษ์ มหาวีโร ศิริภา

๓/๑/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
ไตรประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระประภาส โอภากโร สำเภา

๒๙/๔/๒๕๓๓ ๕/๑๑/๒๕๕๙

ธรรมโสกแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระสุวิศุทธ ธมฺมปาโล อินจนา

๓/๕/๒๕๔๐ ๓/๗/๒๕๖๐
ธรรมโสกแดง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระกฤดาการ อตฺตเปโม สังข์ขาว

๒๗/๑๑/๒๕๒๐
๑๑/๓/๒๕๖๐

ธาตุ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระบุญยัง ธมฺมิโก สุระสุข

๒๑/๖/๒๕๒๕

๘/๗/๒๕๖๐
บ้านบุผาง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระอุช ถาวโร เลิศลำ

๕/๔/๒๕๒๓
๔/๗/๒๕๖๐

บึง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระเอกจรินทร์ ปฺาธโร เรืองแสง

๒๕/๔/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
บึง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระประยงค์ ธมฺมธโร แก้วคำ

๐๖/๑๒/๒๕๐๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสว่างโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระณัฐพงษ์ กิตฺติสาโร ศรีสังข์

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสว่างโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระอัมรินทร์ สุทฺธจิตฺโต บุญมี

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสว่างโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระธวัชชัย อินฺทปฺโ ร่มเย็น

๒๔/๐๓/๒๕๓๙
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสว่างโคกสะอาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๔๐

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๕
สามเณรภานุวัฒน์  เตียงตัง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีสว่างโคกสะอาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระนัฐวุฒิ จิรธมฺโม ห้าวหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศิริหนองครก  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปาโล บุญอยู่

๕/๐๖/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ศิริหนองครก  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระสราวุธ านวีโร น้อยศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

สร ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระสมศักดิ

์

สุมโน กะการดี

๑๔/๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างนาศรีสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร ชมพู

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างนาศรีสุข  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระธรรมนูญ ธมฺมานนฺโท ขันทอง

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สว่างเปา  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระศิวพงษ์ สิริจนฺโท จันทร์หง่อม

๑/๑๐/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

สว่างเปา  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระมาก สิริปฺุโ มากอินทร์

๑๐/๖/๒๕๒๐ ๑๖/๑/๒๕๖๐

สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระศราวุธ ปภาโส ภูระหงษ์

๒๕/๔/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระปณวัฒน์ อาวุธปฺโ หาญดี

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระบุญติด ขนฺติโก โพธิเงิน

๒๙/๘/๒๕๑๗ ๒๘/๑๒/๒๕๖๐

สว่างหนองอียอ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระพิเชษฐ์ ปภสฺสโร งามสง่า

๒๒/๒/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

สำโรงพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระวีรวุฒิ ปฺาวชิโร สมสิทธิ

์

๑๒/๔/๒๕๐๕ ๒๗/๖/๒๕๖๐

สำโรงพัฒนาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระสุพรรณ สุทฺธิจิตฺโต ธรรมเทียง

่

๘/๖/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สิลาโนนเปอย  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระสุบัน สุวฺฒโจ เลิศลิว

้

๒/๐๑/๒๕๒๙ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิวงศา  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระวุฒิชัย ปฺาวชิโร ดาลุนสิน

๑๖/๐๖/๒๕๓๔

๘/๐๘/๒๕๖๐

สุทธิวงศา  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระวิเศษ วิมโล ผิวเหลือง

๒๖/๙/๒๕๐๑ ๑๙/๗/๒๕๖๐

โสภณ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระฐิตพงศ์ สนฺตจิตฺโต เขียวงาม

๓๐/๑๐/๒๕๑๗ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

หนองแคนน้อย  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระกิตติศักดิ

์

สุมงฺคโล อินทร์งาม

๑/๑๐/๒๕๑๙
๘/๗/๒๕๖๐

หนองพลับ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระเอกพจน์ สุวโจ ชัยยิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

อ้อมแก้ว  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระประกาศิต ปภาโต ชิงชัยชนะ

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

อารีราษฎร์วราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระณัฐดนัย กตทีโป แก้วสะอาด

๒๕/๐๓/๒๕๒๘
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

อิสาณ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระสุทธิเกียรติ อภิชาโน สร้อยจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๖๐
อิสาณนาดี  

สร ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระต้นกล้า อิทฺธิเตโช เรียบร้อย

๓๐/๔/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๖๐

อิสาณนาดี  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระบัณฑิต กตปฺุโ มะระสา

๑๗/๐๑/๒๕๒๐ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

อุดรโนนจาน  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระบุญช่วย ยุตฺตธมฺโม กล้าวิเศษ

๑๓/๐๕/๒๕๑๓

๓/๐๗/๒๕๖๐

กระทะ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระแสวง สทฺธาธิโก พัจนา

๖/๑๐/๒๕๑๕
๓/๐๗/๒๕๖๐

กระทะ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระธนนันท์ อคฺคธมฺโม อามาตย์

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

๖/๐๕/๒๕๖๐

กระทุ่มสุทธาราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระสฤษดิ

์

สุมงฺคโล ลพพันธ์ทอง

๐๑/๑๒/๒๕๑๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๕
สามเณรคาร  แสงงาม

๑๙/๑๒/๒๕๑๕

 กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๖
สามเณรชัชวาล  แก้วคำสี

๑/๑/๒๕๔๘
 กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระทองสุข สุมโน ไกรจันทร์

๑/๕/๒๕๐๒
๒๙/๖/๒๕๕๙

ขุนหาร  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระศีษเรศร์ ปภสฺสรจิตฺโต ศาลางาม

๒๘/๓/๒๕๓๙

๖/๘/๒๕๖๐
ขุนหาร  

สร ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระราชานนท์ นาถสีโล ศิริพูน

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คันธรารมย์นิวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๐
พระอภิวัฒน์ สีลสํวโร ลาปราบ

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คันธรารมย์นิวาส  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระกิตติโรจน์ ปฺาวโร สวัสดิรัมย์

์

๗/๑๒/๒๕๓๙

๗/๖/๒๕๖๐
ท่าลาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระธีรพล จนฺทสาโร เปลกไธสง

๒๘/๑/๒๕๔๐
๗/๖/๒๕๖๐

ท่าลาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระวิชาญ สิริธโร บุราญนอก

๗/๒/๒๕๔๐ ๗/๖/๒๕๖๐
ท่าลาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๔
พระเอกรินทร์ จารุวณฺโณ พลคำมาก

๑/๘/๒๕๔๐ ๗/๖/๒๕๖๐
ท่าลาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๕
พระอภินันท์ โชติธมฺโม เยียดรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๐
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ท่าลาด  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๖
พระฉัตรตนัย เขมปฺโ ลาภจิตร

๑๒/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๗
พระพีรพล ชินวํโส ลงไธสง

๒๗/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทิพย์นวดวราราม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๘
พระชำนิ ชวนปฺโ หิรัญหลวง

๐๑/๗/๒๕๒๓ ๐๑/๓/๒๕๔๕

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๗๙
พระมานพ สุทฺธจิตฺโต ยางสุข

๗/๒/๒๕๒๖ ๓/๕/๒๕๕๗
ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๐
พระฐาปกาญจน์ านทินโน เสาร์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๔/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระชัยวัตร สุภทฺโท ศาลางาม

๔/๕/๒๕๓๙ ๘/๔/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระพีรณุฐ คมฺภีรปฺโ ยอดสุรินทร์

๕/๗/๒๕๔๐ ๕/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๓
พระสมภพ โอหิตภาโร เตชะ

๑๖/๙/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสำราญ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๔
พระวิเชียร ยโสธโร อ่อนกำมา

๒๐/๖/๒๕๓๓
๒/๔/๒๕๖๐

ทุ่งสำราญ  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๕
พระปญญา สปฺปฺโ หลักงาม

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ไทรงาม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๖
พระวีรชาติ อนุตฺตโร ผาสุก

๑๘/๑๐/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐ โนนสะอาดอุดมพันธ์
 

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๗
พระสถาพร านวีโร ศรีสำเนา

๑๕/๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐ โนนสะอาดอุดมพันธ์

 

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๘
พระกิตติศักดิ

์

ปภสฺสโร ทองกอง

๑๙/๓/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
บ้านขีเหล็ก

้

 

สร ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระสุพร สุจิตฺโต แก่นแก้ว

๓/๑๑/๒๔๙๙ ๑๙/๙/๒๕๕๗

บ้านดู่  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๐
พระจตุพร กตทีโป ตุบุดดา

๒๙/๓/๒๕๒๕

๖/๘/๒๕๖๐
บ้านทิพย์เนตร  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๑
พระสิทธิศักดิ

์

โสรโต อิสโร
๒/๖/๒๕๓๙

๖/๘/๒๕๖๐
บ้านทิพย์เนตร  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๒
พระอรนันท์ จิตฺตทนฺโต บัตเด

๑๓/๖/๒๕๔๐
๖/๘/๒๕๖๐

บ้านทิพย์เนตร  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระเขียว อนาลโย กระแสโสม

๒๐/๐๒/๒๔๙๘
๓/๑๒/๒๕๕๙

บ้านเหล่ายาว  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระทองใบ เขมกาโม อิศโร

๑๓/๐๕/๒๕๐๖ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระธีรวุฒิ ปโคทํ วิสารโท

๑/๑๒/๒๕๓๖
๒/๐๑/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระคำแสน รตนปุตฺโต ไกรจันทร์

๖/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระยุทธนา จิตฺตปาโล บัวศรี

๖/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๘
พระกฤตนู สุขเวสโก ปุริเกตุ

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระรัชานนท์ วชิราโณ จันทร์เพชร

๒๓/๐๑/๒๕๒๓

๓/๐๒/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระสมส่วน อกิจโน อุไรรัมย์

๑/๐๔/๒๔๙๙ ๕/๐๓/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระกอบกุล กิตฺติโก มุกดา

๑/๐๒/๒๕๓๖
๕/๐๓/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระอนุสรณ์ ยุตฺติโก มณีรัตน์

๒/๐๖/๒๕๓๖ ๕/๐๓/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๓
พระสุริยา ฉนฺทโก มณีรัตน์

๓/๐๑/๒๕๓๘ ๕/๐๓/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๔
พระลิขิต ภทฺทปฺโ โยธานัน

๗/๑๒/๒๕๓๙
๔/๐๕/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๔๐

้
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่
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สร ๔๑๖๐/๑๐๐๕
พระอาทิตย์ อาฬาริโก บุญสิริ

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

๖/๐๕/๒๕๖๐

ประชาสังคม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๖
พระสุพิน ติกฺขวีโร ชารี

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

๕/๐๒/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๗
พระประดิษฐ์ ปริมุตฺโต บัวลา

๕/๐๑/๒๕๒๗ ๓/๐๕/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๘
พระวิไล วราโภ โพนศักดิดา

์

๔/๐๕/๒๕๒๐ ๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๐๙
พระวุฒิศักดิ

์

อริโย แสนดี

๗/๐๗/๒๕๓๗ ๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๐
พระอภิเดช อภิเตโช สิทธิวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๘

๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๑
พระกฤษ์ภิวัฒน์ วรธมฺโม พานแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๒
พระพงษ์ดนัย อตฺตรกฺโข บุญเริม

่

๘/๑๒/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๓
พระวทัญู าณวิเวโก สุยาละ

๑๑/๐๑/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๔
พระสุประสิทธิ

์

สาทโร สุขลัด

๒๕/๑๐/๒๕๑๗

๘/๔/๒๕๕๙
โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๕
พระณัฐพงศ์ สาทโร สาทองขาว

๖/๕/๒๕๓๓ ๑๓/๓/๒๕๖๐

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๖
พระจีระศักดิ

์

กิตฺติสาโร บุตรอินทร์

๒๙/๑/๒๕๓๙

๕/๕/๒๕๖๐
โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๗
พระวีนัส กิตฺติวณฺโณ บุญเริม

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๒๐/๕/๒๕๖๐

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๘
พระอำพล รตฺนโรโต กมลพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๑๙
พระประเสริฐศักดิ

์

านิสฺสโร สีทา

๑๐/๑/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๖๐

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปสนฺโน จนฺทบุตร

๒๙/๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๑
พระศุภชัย สนฺตจิตฺโต ชินรัมย์

๒๖/๔/๒๕๓๖
๖/๔/๒๕๕๙

ไพรวัน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๒
พระชาญณรงค์ ิตาโณ ปาปะสังค์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระไพรัตน์ อารยธมฺโม มาดี

๒๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระธีรพล ิตวฑฺฒโน มันคง

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระเจษฏา โชติปฺโ ศรีนาค

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระสิทธิชัย สุนทโร ทองมาก

๑๕/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระพงษกร สุตธโร คงเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๘
พระจักรกริช กิตฺติสาโร แสงลำ

๙/๑๐/๒๕๓๘
๒/๘/๒๕๖๐

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระวรจักร ภฺทฺทวโร สืบเทพ

๘/๒/๒๕๓๙
๒/๘/๒๕๖๐

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระเบญจกฤษณ์ อาภาธโร ดีเวียง

๒๔/๓/๒๕๓๙

๒/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระปรวรรต สุมิตฺโต แสงงาม

๖/๕/๒๕๓๙ ๒/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๒
พระคุณากร สุภโร บองเพชร

๕/๗/๒๕๓๙ ๒/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๓
พระสันติ สิริภทฺโท ทุมทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

๒/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระธนบัตร ิตสุทฺโธ สร้อยทอง

๑๑/๑๐/๒๕๓๘

๖/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๕
พระภักดี ธนปาโล วงษ์ภาคำ

๒/๓/๒๕๓๙ ๖/๘/๒๕๖๐
ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระณัฐพล สุปฺโ ดีเวียง

๑๒/๙/๒๕๔๐
๖/๘/๒๕๖๐

ศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระณัฐพร กตปุโ กล้าแข็ง

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สระบัว  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระเชาวลิต สุนฺทโร เถรี

๒๙/๐๖/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

สร ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระสุรทิน เตชธมฺโม อินทรา

๐/๔/๒๕๒๘ ๑๐/๓/๒๕๕๘

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๐
พระณัฐวุฒิ ภทฺทโก บุตรสิตะราช

๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระสำเร็จ อุทโย บุญครอง

๐/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระพงศ์พิพัฒน์ เตชปฺโ บุญหาร

๐/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระอิทธิพล ปริปุณฺโณ สายบุตร

๑๕/๗/๒๕๒๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

ขมิน

้

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระประยุทธ ปฺาทีโป พะระสี

๑๔/๓/๒๕๒๔

๓/๖/๒๕๖๐
ขมิน

้

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระดิศรณ์ อาสโภ สุขจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๖๐
ชัยศิลานิมิต  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระเชาวลิตร อภิชาโต บุญเพิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๓๑
๒๕/๖/๒๕๖๐

ชัยศิลานิมิต  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระบุญอนันต์ อธิปุโ มโนรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ชัยศิลานิมิต  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระปยะ มหาปฺโ สีขาว

๑๐/๐๒/๒๕๓๖
๑๔/๔/๒๕๖๐

ตากวน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระสุรศักดิ

์

สุเมโธ ช่างบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

๑๔/๔/๒๕๖๐

ตากวน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระฤทธิไกร

์

ปภากโร มณีศรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๙
๑๔/๔/๒๕๖๐

ตากวน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๑
พระชาญณรงค์ โชติปฺโ ขวัญยู

๐๔/๐๕/๒๕๓๐
๑๘/๔/๒๕๖๐

ตากวน  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระณัฐวุฒิ นาควโร เคนวัง

๑๕/๔/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๓
พระเกรียงไกร กตปฺุโ ดาทอง

๒๕/๒/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านชุมแสง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๔
พระเรือง ภทฺทธมฺโม มุ้งดี

๑/๑/๒๕๐๒ ๒๖/๒/๒๕๖๐

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๕
พระสมเกียรติ อตฺถกาโม ดาทอง

๒๕/๒/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๖๐

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๖
พระเซ็ง ธมฺมธีโร ดาทอง

๒๖/๖/๒๔๙๒

๓/๘/๒๕๖๐
บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๗
พระวิชิต คมฺภีรธมฺโม ช่วยปด

๔/๑๐/๒๕๓๖
๓/๘/๒๕๖๐

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระคฑัณธร กิตฺตภทฺโท ฉิมงาม

๒๘/๘/๒๕๓๘

๓/๘/๒๕๖๐
บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระพีรพล เตชปฺโ ยืนยาว

๑๑/๕/๒๕๓๙

๓/๘/๒๕๖๐
บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๐
พระเอกพันธ์ เอกวีโร ลุ่มไธสง

๒๐/๕/๒๕๓๙
๓/๘/๒๕๖๐

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระประหยัด โฆสธมฺโม มุ่งดี

๓๑/๓/๒๕๔๐
๓/๘/๒๕๖๐

บูรณะบ้านผาง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระคมสันต์ ธมฺมทีโป แสนกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๒๙/๖/๒๕๖๐

ประทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระวรจักร จกฺกธมฺโม กำลังเสือ

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ประทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระวุฒิชัย วุฒิชโย แสนกล้า

๙/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๖๐

ประทุมทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระณัฐพล พลาโณ เยอะเย้ย

๑๒/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระภานุวัฒน์ วฒฺฑธมฺโม พะวัดทะ

๒๔/๓/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดจอมพระ  

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระธีรพันธ์ ธีรวํโส วงศ์ปนคำ

๑๗/๒/๒๕๒๔ ๑๓/๑/๒๕๕๖

วัดบ้านโนนงิว

้

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๘
พระภาคิน สุเมโธ คลังแสง

๓๑/๑/๒๕๒๙ ๑๐/๑/๒๕๕๘

วัดบ้านโนนงิว

้

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๖๙
พระณัฐพล พลปฺโ วังวร

๑๗/๖/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านโนนงิว

้

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๐
พระสมชาย สมาหิโต สุวรรณพุ่ม

๒/๔/๒๕๒๕ ๖/๘/๒๕๖๐ ศรีพรหมอุดมธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๑
พระยุทธพงศ์ เทวธมฺโม บุญครอง

๒๙/๖/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
สัทธารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๒
พระเมธัส วชิราโณ มันยืน

่

๑๙/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
สัทธารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระสุทธินันท์ ธมฺมทินฺโน ชาวนา

๓๐/๑๒/๒๕๓๒

๓/๗/๒๕๖๐
สัทธารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระประกาศิต อิทฺธิเตโช ดาศรี

๑๔/๗/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
สัทธารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑ / ๔๐

้
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สร ๔๑๖๐/๑๐๗๕
พระธนาโชค ธนปาโล ดาศรี

๕/๘/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

สัทธารมณ์  

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๖
พระบุญทัน คุตฺตสีโล บรรเทิงใจ

๑๓/๑/๒๕๒๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๗
พระทรงวุฒิ วุฒิธมฺโม ทองนรินทร์

๑๑/๕/๒๕๓๑ ๑๔/๕/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๘
พระพิสาร ชยธมฺโม จันทร์คำ

๑๑/๑๒/๒๕๑๔

๑๗/๕/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๗๙
พระไพบูลย์ ปฺุโ กระแสเทพ

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๐
พระพิชิตชัย วณฺณธมฺโม ทองนรินทร์

๑๗/๖/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๑
พระโกวิท โกวิทฺโธ สาระ

๒๒/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๒
พระสหชัย สฺโม พวงจันทร์

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๓
พระสุทธิชัย สุทฺธสีโล พวงจันทร์

๘/๒/๒๕๔๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐ สุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๔
พระพระณรงค์ชัย ขนฺติพโล จินดาศรี

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

สุวรรณสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๕
พระพระธวัชชัย อโนมคุโณ พิลึกรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๖
พระพระศรจักร ติกขปุโย เฉลียวฉลาด

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๗
พระพรมมา ตปสีโล เงางาม

๒๖/๑/๒๕๐๑
๖/๘/๒๕๖๐

หนองบัว  

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๘
พระพระอธิการอุดมทรัพย์ อธิปฺโ สุขจิต

๑๗/๐๗/๒๕๑๑ ๑๖/๐๑/๒๕๕๓

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๑๐๘๙
พระพระวิษณุ จนฺทราโก บัวทอง

๑๔/๐๓/๒๕๓๘
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๐
พระพระสมชาย จนฺทูปโท เหมรา

๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘

หลวงอุดม  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๑
พระพระสมบูรณ์ มหาภิฺโ ราชบุตร

๒๒/๐๗/๒๕๒๕ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๒
พระพระนิคม อตฺถโกวิโท ล่วงข้า

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๓
พระพระชยุต ชยากโร เข็มพะมัย

๑๔/๐๑/๒๕๓๒ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๔
พระพระสัญชัย จิรปุโ สุขจิต

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๕
พระพระสุรพล ิตปุโ สุขจิต

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๖
พระพระอภิชา ภูริปฺโ บาริศรี

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระพระวิทวัส อธิวโร กันรัมย์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๘
พระพระเทียม กิตติกาโม ชัยมาตร

๒๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระพระอรรถพล ปภากาโร ประจวบสุข

๑๔/๐๗/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๐
สามเณรสามเณรศุภกิตติ

์

 เพ่งพิศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๑
สามเณรสามเณรพงศ์วุฒิ  ทวีศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๒
สามเณรสามเณรยศภัทร์  เสริมผล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๓
สามเณรสามเณรสุชัจจ์  นะเรืองรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๔
สามเณรสามเณรสหรัฐ  ขุนทวาท

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 อุทุมพร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๕
พระสมพร อภิปุณฺโณ ครบุรี

๑๘/๗/๒๕๑๙ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๖
พระศุภชัย อาทโร เหล่างาม

๒๖/๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๗
พระนพพร รวิวณฺโณ บัวกระสัง

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

เกษตรถาวร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๘
พระกลาง ธมฺมทีโป เติดประโคน

๐๖/๐๔/๒๕๒๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกกลางสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๑๐๙
พระสุเทพ สุทธิธมฺโม สุขพยุง

๐๑/๑๑/๒๕๑๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกกลางสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระอุทัย านิโย มณีศรี

๑๐/๑๐/๒๕๑๙ ๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๑
พระสมชาย สมาหิโต หมืนถลา

่

๐๘/๐๖/๒๕๑๙ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๒
พระศุภชัย กิตฺติสาโร หัสตะขบ

๑๐/๐๗/๒๕๒๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๓
พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ สงวนดี

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๔
พระนิรุตดิ

์

สิริธมฺโม ซือความซือ

้ ่

๒๒/๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๕
พระศราวุธ ปยธมฺโม ปานทอง

๓๐/๗/๒๕๓๕ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๖
พระสุริยาวุธ ครุธมฺโม สหุนิล

๐๕/๐๘/๒๕๑๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๗
พระอนุรักษ์ ชุติวณฺโณ สีตะวัน

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๘
พระจรีเมธ สํวโร คงยิงหาญ

่

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๑๙
พระจีรศักดิ

์

สุเมโธ พวงจันทร์

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๐
พระจำเริญ จนฺทิโก คงยิงหาญ

่

๐๙/๐๘/๒๕๓๕
๒๙/๖/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๑
พระยอด อนุตฺตโร มีทรัพย์

๑๗/๕/๒๕๐๗ ๐๔/๑๒/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๒
พระวิชิน ปสาโท อินเสก

๑๕/๕/๒๕๑๐ ๐๗/๑๒/๒๕๖๐

โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๓
สามเณรธีรพล  บุญมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

 โคกตะเคียน  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๔
พระอุทัย อุทฺโย ขะชีฟา

้

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

โคกพยุง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๕
พระธีระพงษ์ ธมฺจาโร เกิดเหลียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๑๓
๑๔/๔/๒๕๖๐

โคกพยุง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๖
พระจักรินทร์ กิตฺติปฺโ เกิดเหลียม

่

๒๐/๔/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โคกพยุง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๗
พระครรชิต ชินฺวโร นามเขตร์

๐๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

โคกพยุง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๘
พระปญญา ปฺาธโร สุพรรณภพ

๒๒/๗/๒๕๒๒ ๑๕/๑/๒๕๕๙

บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๒๙
พระเหลือม

่

อชิโต ร่วมทวี

๐๘/๐๕/๒๔๘๘
๑๗/๒/๒๕๕๙

บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระวีรวัฒน์ สีลสํวโร ถาวร

๑๑/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๑
พระจักรพันธ์ โอภาโส สวากัน

๒๕/๓/๒๕๒๘ ๑๘/๔/๒๕๖๐

บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๒
สามเณรนพพร  พลขุนทด

๒๗/๕/๒๕๔๗

 บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๓
สามเณรอนุชา  บุญเลียง

้

๑๗/๓/๒๕๔๖

 บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๔
สามเณรสุริยันณ์  สันติกุล

๒๔/๗/๒๕๔๔

 บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๕
สามเณรนัฐพงษ์  สันติกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านกาบเชิง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๖
พระอุดม ิตภทฺโท สุขบรรเทิง

๑๒/๐๑/๒๔๙๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๗
พระชุเกียรติ จนฺทวํโส ทูลดี

๑๖/๑๒/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทเบง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๘
พระสิทธิชัย มหาวีโร สุขเต็ม

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๓๙
พระกิตติพันธ์ กิตติโก จันอักษร

๐๔/๐๑/๒๕๓๙ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๐
พระณัฐพล ขนฺติพโล พิมาศ

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๑
พระอพิชัย ขนฺติโก แสงรุ้งสว่าง

๒๖/๕/๒๕๑๙ ๑๘/๔/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๒
พระพงษ์สิริ สิริธมฺโม จันทมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๐
๑๙/๔/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๓
พระเทพสุริยา ธมฺมวโร ดวงจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๑๖
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

พัฒนาธรรมาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๔
พระภูมิจิตร อธิจิตฺโต ยิมชืน

้ ่

๒๕/๕/๒๕๒๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓ / ๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๕
พระสมเด็จ มหาปฺโ กล้วยไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๒๗
๒๑/๖/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๖
พระวีระพงษ์ กิตฺติปฺโ บูรณะ

๑๔/๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๗
พระวีรวัฒน์ ฉนฺทกาโม สาธร

๒๗/๑๐/๒๕๓๕
๒๒/๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๘
พระภานุวัฒน์ สาทโร สาธร

๒๙/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๔๙
พระเนติพงษ์ ธมฺมทีโป ทองจีน

๑๐/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระเอกพจน์ เมตตาสโย สาแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐
โภคมณีราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๑
พระพนัส เขมิโก แก้มเดียว

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๒๓/๙/๒๕๖๐
โภคมณีราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๒
สามเณรณัฐวัตร  สุรสิทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๑

 
โภคมณีราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๓
พระฉัตรกล้า โรจโน สุทนทาน

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

มงคลคชาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๔
พระธวัชชัย อนาลโย แสนกล้า

๑๙/๔/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

มงคลคชาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๕
พระสมจิตร วิสุทฺธิสีโล มณีชาติ

๐๖/๐๓/๒๕๒๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีธาตุน้อย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๖
พระศิริโชค ปฏิภาโณ ศรีเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

๑๕/๔/๒๕๖๐

ศรีธาตุน้อย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๗
พระบุญเหลือ กนฺตปฺุโ ภูมินอก

๒๗/๔/๒๕๓๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีธาตุน้อย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๘
พระประเสริฐ โชติปโ อินทรเดช

๑/๑/๒๔๘๕
๒๘/๐๖/๒๕๕๗

ศรีสกล  

สร ๔๑๖๐/๑๑๕๙
พระสุระ สุชาโต พวงศรี

๑๑/๑๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

สว่างอรุณ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระเกรียงชัย ปภาธโร พรมเดือ

่

๐๙/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

สันติวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๑
พระวุฒิพงษ์ ปวโร งามสะอาด

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

๒๒/๖/๒๕๖๐

สันติวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๒
พระณรงค์เกียรติ ติสาโร สุขแสวง

๓๐/๑๑/๒๕๓๗
๒๒/๖/๒๕๖๐

สันติวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๓
พระเชิดศักดิ

์

ชิตจิตฺโต ทรายงาม

๒๒/๐๓/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติวิเวก  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๔
พระเล็ก ถาวโร เฉาะกระโทก

๐๙/๐๑/๒๔๙๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๕
พระดนัย ยโสธโร คำพิมาย

๒๐/๕/๒๕๑๓ ๐๒/๑๒/๒๕๖๐

แสงอรุณ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๖
พระยอม กตปฺุโ มากงาม

๐๑/๑๑/๒๔๙๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒

หมอนเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๗
พระไพโรจน์ อธิจิตฺโต สว่างอารมณ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๒
๐๒/๐๑/๒๕๕๗

หมอนเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๘
พระภูวดล สีลสุทโธ บุญไสย์

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

หมอนเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๖๙
พระไพโรจน์ ธมฺมวโว จันทร์ไตรย์

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หมอนเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๐
พระกฤติเดช อภิวสํโส บูรณะ

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หมอนเจริญ  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๑
พระสุพจน์ สินธโร ปานทอง

๑๓/๘/๒๕๓๐ ๑๖/๕/๒๕๖๐

ใหม่หนองโย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๒
พระปรีชา อาภานนฺโท ทองแม้น

๒๑/๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่หนองโย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๓
พระสุรศักดิ

์

สุตธมฺโม ใจกล้า

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่หนองโย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๔
พระธีรพงษ์ ฉนฺทธมฺโม อุ่นสนิท

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่หนองโย  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๕
พระสมัย สนฺตมโน ดาทอง

๐๙/๐๒/๒๕๑๓ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๖
พระปยะ ปยสีโล บรรเทิงใจ

๑๕/๑๑/๒๕๒๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๗
พระบัลลือ ปภากโร ดุโนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๒๔
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๘
พระเพ็ง ปยธมฺโม พิษเพ็ง

๐๑/๐๑/๒๔๘๘
๑๕/๑/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๗๙
พระกิงแก้ว

่

กิตฺติสาโร ทวีฉลาด

๒๕/๓/๒๕๑๗ ๑๕/๑/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔ / ๔๐

้
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สร ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระวินัย ขนฺติพโล ทองเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๑๗
๑๕/๑/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๑
พระเรวัตร สํวโร ปุมแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๒๐
๑๕/๑/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๒
พระประนัย โอภาโส พรมบุตร

๐๒/๐๗/๒๕๑๙
๒๓/๓/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๓
พระดิฐษกรณ์ กิตฺติปฺโ บุญคง

๑๑/๐๔/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๔
พระบันลือ อุตฺตโร แก้วมณี

๑๐/๑๐/๒๕๐๖
๑๘/๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๕
พระสุรินทร์ สุจิตฺโต เสาศรี

๐๕/๐๖/๒๕๐๒
๒๘/๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๖
พระจิรายุทธ ยานวีโร แสวงสุข

๐๖/๐๓/๒๕๐๘
๒๘/๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๗
พระทอง ชุติปฺโ หอมหวาน

๐๓/๐๑/๒๕๑๕
๒๘/๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๘
พระจนัดธร ชุติปฺโ จุไรย์

๐๕/๐๔/๒๕๓๑
๒๘/๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๘๙
พระบรรทร ชุตินฺธโร สอนวิสัย

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๗/๒๕๖๐

อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๐
สามเณรสุเทพ  ร่วมทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๑
สามเณรอภิชัย  แก้วนอก

๒๑/๒/๒๕๔๘

 อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๒
สามเณรสุธี  พันธุ์ดี

๑๔/๓/๒๕๕๐

 อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๓
พระสุรัตน์ ปสนฺโน สุดไทย

๐๖/๐๖/๒๕๐๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๐

กลางบัวเชด  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๔
พระศิริโชค สิริภทฺโส เภาว์เพ็ง

๐๖/๑๑/๒๕๐๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

กลางบัวเชด  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๕
พระธวนธน กิตฺติสาโร โต๊ะจรัญ

๐๗/๐๘/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

กลางบัวเชด  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๖
พระบุญเลิศ รตฺตโน ลักขษร

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

กะเพอโร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๗
พระกฤตนัท ฌานรโต แผ่นทอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กะเพอโร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๘
พระชาน สุขิโต สืบเพ็ง

๑๖/๑๒/๒๕๒๐
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

กะเพอโร  

สร ๔๑๖๐/๑๑๙๙
พระอรัญ ธมฺมกาโม มีนาม

๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กะเพอโร  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระธีรพงษ์ านวีโร เจริญวัตร

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

จรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระแสงพรรณ อาภานนฺโท กล้าแข็ง

๐๔/๐๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

จรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระนัฎฏิชานันท์ ขนฺติยุตฺโต อูดสวย

๐๒/๐๕/๒๕๓๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

จรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระกิตติทัต อริฏโก บุตรงาม

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

จรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระกายสิทธิ

์

โชติโก พันธ์ภา

๑๘/๐๗/๒๕๓๘
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

จรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๕
สามเณรชินวร  นิตลาภ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

 จรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๖
พระสุรเนตร ทีฆายุโก อ่อนคำขันธ์

๐๓/๐๗/๒๔๙๑ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

นาสนวนพัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๗
พระจิระ ิตสทฺโท สุดาชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๒๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

นาสนวนพัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระทองอินทร์ เตชพโล พันธุ์บุปผา

๐๙/๐๕/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

นาสนวนพัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระสมเกียรติ ธมฺมทินฺโน โพริย้า

๑๙/๐๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

บัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระวรวุฒิ อธิมุตฺโต เตียกประโคน

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๑
พระไทย อภิโย สงสุขสรรค์

๑๑/๐๙/๒๔๙๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๓

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๒
พระสมพจน์ ปภสฺจิตฺโต แซมเลา

๒๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๓
พระสริด วายาโม ทองเบือง

้

๐๔/๑๐/๒๕๐๓ ๒๒/๑๒/๒๕๕๗

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๔
พระวัน สฺโม เกษมสุข

๑๑/๐๕/๒๔๙๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

ศิลาอาสนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕ / ๔๐
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สร ๔๑๖๐/๑๒๑๕
พระชูชาติ ธมฺมสโร โง่งาม

๒๗/๐๙/๒๕๐๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๖
พระผิน อตฺตทีโป โดยชัย

๐๘/๑๒/๒๕๐๐ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๗
พระณรงค์กร ชนาสโภ ภูหอม

๒๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๘
พระอำนาจ รติโก แก้วณะวัน

๒๘/๑๒/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๑๙
พระประพันธ์ ปวโร ศรีรักษา

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระหนูพิน อุตฺตโม บุญส่ง

๑๒/๐๗/๒๕๐๒ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๑
พระประดิษฐ์ อิสฺสโร บุญแปลง

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๒
พระบุญเหลือ ทีปงฺกโร ใจกล้า

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๓
พระพันศักดิ

์

อุสโภ ดวงเงิน

๑๙/๐๒/๒๕๓๘
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๔
พระเรือน านิโย โต๊ะนาค

๑๖/๐๓/๒๔๘๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๕
พระภัทรภูมิ ชาคโร อยู่มีน

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๖
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมรโต จำปาอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๒๓
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๗
พระบุญนำ ธมฺมาลโย พุฒหอม

๐๕/๐๘/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๘
พระสมพร จตฺตมโล โพหิรัญ

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๒๙
พระอดิศักดิ

์

คเวสโก บุตรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๐
พระธีระนิตย์ ติกฺขวีโร สุขแสวง

๑๐/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๑
พระวิชิต อาสโย วิเศษเสาร์

๒๗/๐๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๒
พระภัทรพล โฆสธมฺโม ต้นสกุลงาม

๑๗/๐๒/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๓
พระปรีชา ปสนฺโน ชืนรส

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๔
พระเลา รติโก ชาญเชียว

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๕
พระไสว อุปสนฺโต งามฉลาด

๐๗/๐๗/๒๕๑๑ ๐๓/๑๒/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๖
พระประภาส เขมวีโร แกประโคน

๐๓/๐๘/๒๕๓๐ ๑๕/๑๒/๒๕๖๐

ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  คำบุ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

 ศิลาอาสนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๘
พระสุข สุขิโต เครือวัลย์

๐/๐/๒๔๙๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๓๙
พระบุญฤทธิ

์

พหุสฺสุโต เฮียพุดซา

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๐
พระนพ มหพฺพโล แสงไข

๑๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๑
พระธนพงษ์ อสิาโณ สุขประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๒
พระธีรพันธ์ กิตฺติธโร กะการดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๓
พระอนิวัฒน์ สุทฺธิาโณ ใจกล้า

๑๓/๐๙/๒๕๓๔
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๔
พระสุรัตน์ จิตฺตคุโณ ไพเราะ

๐๖/๑๒/๒๕๐๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๕
พระปฏิภาณ สิริปฺโ บุญทวี

๑๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๖
พระมนูญ อริฺชโย จังอินทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๗
สามเณรธีรชัย  กะการดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 สว่างแสนทอง  

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๘
พระชนินทร์ มหายาโม เงางาม

๐๑/๐๓/๒๕๑๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙
แสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๒๔๙
พระแดง ปภากโร เงียมงาม

๒๕/๑๑/๒๕๑๓
๐๖/๐๓/๒๕๖๐

แสงสว่างราษฎร์บำรุง
 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๐
พระอดิเรก อินฺทปฺโ แรงกล้า

๐๘/๐๖/๒๕๒๓ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐
แสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๑
พระอุดมศักดิ

์

อธิจิตฺโต แสงมะณี

๒๗/๐๑/๒๕๒๒ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐
แสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๒
พระบุญฉลาด ทยาลุโก อัดใจ

๒๙/๐๘/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
แสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๓
พระสันติ ทินฺนวโร ผางบ้านยาง

๒๑/๐๓/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสงสว่างราษฎร์บำรุง
 

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๔
พระวรวัฒน์ กิตฺติปาโล สุกใส

๒๖/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสงสว่างราษฎร์บำรุง
 

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๕
พระโชคชัย ธมฺมธโร สีดางาม

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสงสว่างราษฎร์บำรุง
 

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๖
พระปญญา ปําวโร พงษ์สุข

๒๙/๖/๒๕๓๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

โคกกะดวด  

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๗
พระจีรพันธ์ จีรสีโล สุขดี

๑๒/๑/๒๕๒๕
๑/๑/๒๕๕๙

โคกกะดวด  

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๘
พระอภิวัฒน์ ธีรปฺโ ดวงลายทอง

๒๓/๓/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
โคกกะดวด  

สร ๔๑๖๐/๑๒๕๙
พระพรพิชิต ณาณสมฺปนฺโน เพราะทอง

๒๕/๗/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
โคกกะดวด  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๐
พระทวีชัย ทิวงฺกโร สุภิษะ

๑๖/๓/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
โคกกะดวด  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๑
พระอนันต์ทอง ิตวิริโย แน่นดี

๒๖/๖/๒๕๒๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โคกกะดวด  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๒
พระสุลี อภินนฺโท ศรีแยก

๑๘/๙/๒๕๑๑ ๑๕/๖/๒๕๕๗

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๓
พระสุริยา ณาณวีโร บุตรงาม

๘/๑/๒๕๒๓ ๒๘/๗/๒๕๕๘

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๔
พระพงษ์ศักดิ

์

คุณวีโร นิสัยรัมย์

๒๓/๕/๒๕๓๗
๒๐/๕/๒๕๖๐

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๕
พระศิรพัฒน์ อติธมฺโม บรรลุสุข

๒๔/๘/๒๕๓๗
๒๐/๕/๒๕๖๐

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๖
พระมนตรี จนฺทปฺโย พลูเฉลียว

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๗
พระเดชาพล ชาคโร กองศิริ

๒๕/๓/๒๕๔๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๘
พระจีรศักดิ

์

อํสุกาโร สมนึก

๒๑/๒/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๖๙
พระธวัฒน์ชัย กิตฺตปโ สมนาม

๑๘/๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๐
พระรัฐพล ขิตธมฺโม แก่นเดียว

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๑
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร สุขประโคน

๒๘/๒/๒๕๓๒ ๑๔/๘/๒๕๖๐

ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๒
สามเณรวรชัย  เจริญพันธ์

๓๑/๘/๒๕๔๔

 ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๓
สามเณรเต้ย  จันทร์แก้ว

๑๒/๑/๒๕๔๕

 ทักษิณวารีสิริสุข  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๔
พระโกวิท สุขุมาโล พิศวงขวัญ

๒๘/๖/๒๕๒๗ ๒๖/๖/๒๕๕๘

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๕
พระสมศักดิ

์

ปฺาวโร กระแสโสม

๒๖/๖/๒๕๒๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๖
พระธีรชัย สุกิจฺโจ ใจกล้า

๒๔/๒/๒๕๒๖ ๑๑/๔/๒๕๕๙

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๗
พระสุพัตร สุภโล มณีศรี

๒๕/๕/๒๕๑๕ ๒๕/๕/๒๕๕๙

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๘
พระพรพนา ปริปุณโณ จินดาศรี

๓๑/๓/๒๕๓๑ ๓๑/๕/๒๕๕๙

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๗๙
พระพิศักดิ

์

กิตฺติโก ใจกล้า

๑๔/๔/๒๕๒๑
๑/๘/๒๕๕๙

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๐
พระสันธยา ธมฺมธโร บุญมาก

๑๒/๖/๒๕๑๑ ๒๑/๑/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๑
พระเชิด นิติโก ศาลางาม

๑/๑/๒๕๐๕ ๙/๒/๒๕๖๐
นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๒
พระอำนวย อตฺถกาโม สาลี

๑๓/๑๑/๒๕๐๒

๓๐/๔/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๓
พระทิง

้

อาถากโร ไกรเพชร

๑๗/๑/๒๕๐๗ ๓๐/๔/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๔
พระนัฐตพงษ์ อาภายตฺโต จำปาดง

๑๑/๓/๒๕๓๔
๓๐/๔/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๕
พระรกัน รฺกขิตธฺมโม ยาหอม

๙/๙/๒๕๒๐ ๒๙/๕/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๖
พระอุทัย สุธมฺโม ทองหล่อ

๑๐/๓/๒๕๒๑ ๑๔/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๗
พระกวาง นิพพาโย ขอชนะ

๑๙/๙/๒๕๓๐ ๒๒/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๘
พระมนต์ ปภาโส จิตรมัน

่

๑๘/๔/๒๕๐๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๘๙
พระทองไสย์ สิริจนฺโท สุทธิสนธิ

์ ์

๖/๖/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๐
พระแสวง สิธิมโม ไกรสุข

๒๒/๑/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๑
พระองอาจ สิริภฺนโท สิงค์ทอง

๒๔/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๒
พระอมรเทพ ปยสีโล สีสิน

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๖๐

นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๓
พระณรงศักดิ

์

กิตตฺโร โต๊ะงาม

๒๕/๒/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
นิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๔
พระชูน ปริปุณฺโณ มาลัย

๑๕/๑๑/๒๕๐๕
๑๑/๖/๒๕๕๐

นิเวศาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๕
พระพวน จนฺทสาโร นิยมทวี

๑/๗/๒๕๐๒ ๑๐/๔/๒๕๕๘

นิเวศาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๖
พระละออง ปยสีโล วงศ์คล่อง

๒๕/๓/๒๕๒๔ ๓/๑๒/๒๕๕๘

นิเวศาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๗
พระปราโมทย์ ปยปุตฺโต ทวีฉลาด

๑๗/๘/๒๕๓๘

๖/๕/๒๕๖๐
นิเวศาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๘
พระสรรเพชญ มุนีวีโร นามผล

๒๔/๔/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นิเวศาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๒๙๙
พระอดิศักดิ

์

อภิวโร มุมทอง

๓๐/๓/๒๕๓๙
๓/๓/๒๕๕๙ ศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๐
พระนคร ชยนโต ประดุจชนม์

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๕๙
ศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๑
พระบุญเติม วิริโย เพชรใส

๕/๑๒/๒๕๒๗ ๑๙/๘/๒๕๕๙
ศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๒
พระภานุวัฒน์ วิสารโฑ นาคดี

๖/๒/๒๕๒๘ ๓๐/๑/๒๕๖๐
ศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๓
พระสุเมธ นิพภโย ปญญาเหลือ

๒๗/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐
ศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๔
พระสุพรรณ จิตคเวโท คุสิตา

๑/๒/๒๕๑๘ ๑๒/๕/๒๕๕๓

ศิริมงคล  

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๕
พระสุธน เตชวโร เฉลียวฉลาด

๗/๔/๒๕๑๓ ๑๙/๘/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๖
พระปยพงษ์ โชติโก กิทิศาสตร์

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ศิริมงคล  

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๗
พระมนตรี ปภงฺกโร เหมาะทอง

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๒/๒๕๖๐ สุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๘
พระศักดิชัย

์

ปสนฺโน ประดับ

๑๔/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๐๙
พระวิวัฒนาการณ์ วิสุทฺโธ สุภิษะ

๑๐/๔/๒๔๘๙
๙/๗/๒๕๖๐

สุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๐
พระอำนวยพร อธิมุตฺโต ยอมประโคน

๑๗/๔/๒๕๓๑

๑/๓/๒๕๖๐
โคกโบสถ์  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๑
พระกำชัย สติสมฺปนฺโน ศรีสุรินทร์

๔/๘/๒๕๒๑ ๑๒/๔/๒๕๖๐

โคกโบสถ์  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๒
พระธนากร รวิวํโส สำรวมจิต

๒๖/๖/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๓
พระศราวุฒิ มหาวีโร ก่อแก้ว

๒๖/๗/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๔
พระไพโรจน์ โชติธมฺโม ดวงไสว

๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๕
พระเรวัตร รวิวํโส กิงแก้ว

่

๒๒/๑/๒๕๔๐
๔/๕/๒๕๖๐

ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๖
พระชูศักดิ

๋

ชุตินฺธโร ก่อแก้ว

๑๙/๓/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๗
พระรอง มหาวิริโย เมฆา

๑๕/๑/๒๕๒๔

๖/๗/๒๕๖๐
ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๘
พระพิทักษ์ สุเมโธ นะราประโคน

๑/๒/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๖๐

ตาลวก  

สร ๔๑๖๐/๑๓๑๙
พระอุ่น ภริปฺโ สุขบันเทิง

๑๒/๓/๒๔๙๕ ๒๓/๗/๒๕๕๖

นิคมสุนทราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๐
พระชาย ธีรปฺโ ยัวยวนดี

่

๑/๑/๒๔๙๘ ๒๗/๖/๒๕๕๘

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๑
พระชวณัฐ มหาปฺุโ บุญพ่วง

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๓/๒๕๕๙

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๒
พระลน สุเมโธ คงตน

๙/๑๑/๒๕๐๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๓
พระบัญชา ตปสีโล บุตตัสสะ

๒๕/๔/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๔
พระมนัส มหาวีโร มาบริบูรณ์

๒๓/๖/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๕
พระโกวิท สมงฺคิโก ได้เปรียบ

๒๔/๒/๒๕๓๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๖
พระบุญผัน เตชธมฺโม พรมชัย

๐/๐/๒๔๙๘ ๘/๗/๒๕๖๐
นิคมสุนทราราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๗
พระภานุพงษ์ สุจินฺโณ แก้วกอง

๒๔/๕/๒๕๓๙
๒๐/๔/๒๕๖๐

ปาพุทธเมตตา  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๘
พระสุคาร ปภาโส อยู่ดี

๙/๓/๒๕๒๑ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ปาพุทธเมตตา  

สร ๔๑๖๐/๑๓๒๙
พระวัชรพงษ์ าณธีโร สุขสวัสดิ

์

๓๑/๓/๒๕๒๗

๔/๕/๒๕๖๐
พนมพัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๐
พระปารินทร์ วราโณ อภัยพงษ์

๔/๑๒/๒๕๓๙

๔/๕/๒๕๖๐
พนมพัฒนา  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๑
พระสกุลพงษ์ จนฺทสาโร วงศ์แปลก

๙/๑๑/๒๕๑๔
๒/๔/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๒
พระณัฐวุฒิ ขนฺติธมฺโม สินสร้าง

๓๐/๑๑/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๕๙
โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๓
พระสรัล สารตฺโถ สุดใจ

๑/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๔
พระสามารถ สามตฺถิโถ สิงห์แก้ว

๒๕/๒/๒๕๓๖ ๒๑/๔/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๕
พระกฤษณล กนฺตปฺโ สัตปานนท์

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

๕/๕/๒๕๖๐
โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๖
พระไชยณรงค์ ธีรปฺโ ราชวัฒ

๔/๔/๒๕๑๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๗
พระเศรษฐวัฒน์ สุเมธโส เสาทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

๔/๖/๒๕๖๐
โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๘
พระอายุพัฒน์ กิตฺติวณฺโณ เตียบประโคน

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๖/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๓๙
พระบัญชร ปยธมฺโม มุ่งดี

๔/๔/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๐
พระจารุวัฒน์ อธิปฺุโ ชุมทอง

๒๙/๕/๒๕๒๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๑
พระรพีพัฒน์ อภินนฺโท โภคทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๓๕
๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๒
พระเอกพงษ์ อธิจิตฺโต ก่อแก้ว

๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๓
พระไพรวัล สุธมฺโม เปรียบนาน

๘/๖/๒๕๓๔ ๓/๘/๒๕๖๐
โพธิวนาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๔
พระกิตติศักดิ

์

ติกฺขวีโร แก่นงาม

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๓๐/๖/๒๕๖๐

วารีวัน  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๕
พระสราวุธ สุทฺธาโส ปานเพชร

๒๒/๓/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีสวาย  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๖
พระเกษ อินฺทปฺโ ศรีคำ

๑๓/๒/๒๔๙๘

๕/๔/๒๕๖๐
สมสุธาวาส  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๗
พระธีรศักดิ

์

สุเมโธ ยืนยง

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๑/๕/๒๕๖๐

สายกุหลาบ  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๘
พระไชยันต์ ธีรปฺโ ปกษารัมย์

๑๘/๑/๒๕๓๕
๙/๔/๒๕๕๙

เสาร์คีรีมาศ  

สร ๔๑๖๐/๑๓๔๙
พระการณ์ านสมฺปฺโณ เพราะพลดี

๔/๒/๒๕๐๔ ๒๐/๔/๒๕๕๙

หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๓๕๐
พระทรงกฤษ อาจารสมฺปณฺโณ อาจดี

๓๑/๓/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๑๖๐/๑๓๕๑
พระชู ปภากโร หงษ์ทองรัมย์

๑๖/๗/๒๕๑๖ ๓/๑๑/๒๕๕๙

อรุโณทยาราม  

สร ๔๑๖๐/๑๓๕๒
พระสุพันธ์ ติกฺกวีโร พระเก้า

๑๐/๒/๒๕๑๔ ๒๒/๖/๒๕๖๐

อรุโณทยาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ / ๔๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๑๖๐/๑๓๕๓
สามเณรเทวัญ  ยิงรุ่เรือง

่

๒๖/๒/๒๕๔๑

 อรุโณทยาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐ / ๔๐

้
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