
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๗๕๙ รูป ขาดสอบ ๓๑๖ รูป คงสอบ ๔๔๓ รูป สอบได้ ๑๗๕ รูป สอบตก ๒๖๘ รูป (๓๙.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระศิริพงษ์ เตชธมฺโม เรืองสุขสุด

๑๓/๕/๒๕๓๘ ๑๓/๑/๒๕๖๐

กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรหัสฎา  สร้อยดอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรรณชัย  ละอองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรจิณณวัตร  ชุ่มเสนา

๑/๔/๒๕๔๔
 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรธนวัฒน์  แก้วปญญา

๙/๗/๒๕๔๔
 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรระติพงษ์  ผลาหาญ

๒๗/๙/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรฉัตรดนัย  ศูนย์วงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรอนุชิต  อะมินรัมย์

๒๑/๒/๒๕๔๕

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสัณฐิติ  กุลปยะศิษฐ์

๘/๑/๒๕๔๖
 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรจิรวัฒน์  ศิริสุข

๑๖/๕/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรวิธวัฒน์  คุณเถือน

่

๒๒/๖/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรประสพโชค  ผลาหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระปสิทธิ

์

ลกฺขสมฺปนฺโน โฮน

๑๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

คุ้มเหนือ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระศักดิชัย

์

ชยวํโส สำรวจวงค์

๑๖/๑/๒๕๑๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โคกกรวด  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระวิเชียร วิสุทฺโท เรียงเงิน

๑/๐๑/๒๕๑๐ ๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โคกพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระนพรัตน์ นิติสาโร โพธิขาว

์

๑๓/๑๐/๒๕๑๖ ๒๐/๑๑/๒๕๕๖

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระจือ จิตฺตวุฑฺโฒ สืบชุน

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระคุณานนท์ สนฺตจิตฺโต ทองดาษ

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

จุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระเรน สจฺจกลฺยาโณ ชอน

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ตาตอม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมร ถาวโร อยู่รอย

๑๓/๑๑/๒๕๑๓

๑๐/๒/๒๕๕๕

นาสม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระสุธรรม กนฺตธมฺโม ช่อทับทิม

๒/๒/๒๕๒๓ ๖/๓/๒๕๕๘
นาสม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระเทียน ธมฺมิโก แปะทอง

๒๖/๑๑/๒๕๐๓ ๒๒/๐๒/๒๕๔๑

บ้านหนองตะครอง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระจักรพันธ์ ปภากโร เมืองงาม

๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๘/๑๑/๒๕๕๖

ประทุมธรรมชาติ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระฐานุพงศ์ ถามวโร นิมิตกิตติธเนศ

์

๒๗/๐๑/๒๕๑๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๓

ประสพสุข  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระสุรพงษ์ สิริภทฺโท โชติช่วง

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๖

ประสพสุข  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระสมเกียรติ สุภทฺโธ เรืองเตียบ

๒๗/๑/๒๕๓๓
๒/๖/๒๕๕๙

ปากระยูง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระราวิน สีลเตโช คล้ายบุตร

๒/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พิฤกทักษิณ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระพัฒนพงษ์ อาทาโน งามเทศ

๑๑/๑/๒๕๒๓ ๑๙/๔/๒๕๕๘

รามวราวาส  

สร ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระเดชา อินฺทปฺโ ชมชืนดี

่

๑๓/๐๔/๒๕๑๘
๙/๐๗/๒๕๕๕

ราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระสำเร็จ อนากุโล พิมพ์กรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๐๔
๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดดอนวิเวก  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรธนายุทร  สติภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดดอนวิเวก  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรฐิติกร  งามยิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดประทุมศรัทธา  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระสนิท ปภสฺสโร มณีใส

๑๘/๒๐/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระสุชาติ ธมฺมปฺโ นามเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๑๑
๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระภานุวัฒน์ ธมฺมทีโป เขียวไสว

๑๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระสุริยะ ิตวิรโย อยู่เย็น

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดลำชี  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระชำนาญ มหาวชิราโณ จำปาทอง

๕/๐๑/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระสุรพงษ์ ธมฺมภาโร ยอดเสาดี

๑๘/๐๑/๒๕๒๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนพล  ศรีเทพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

 ศรีรัตนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรวีรพล  ผาสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรคัมภีร์  แสงจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรศราวุฒิ  นนท์สา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรปกรณ์  มูลทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรวัศพล  ภู่ทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรกฤตภาส  ผิวกากี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรศรัญยู  ปยะมาตย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศาลาลอย  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระนรินทร์ พุทฺธสโร สายชุ่มดี

๒๙/๐๓/๒๕๐๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

ศีลาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระธีรยุทธ คุณงฺกโร คงทิพย์

๒๒/๐๑/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ศีลาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระธานินทร์ ตปสีโล เจาะเหมาะ

๐๘/๑๑/๒๕๒๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ศีลาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระโชคชัย สนฺตจิตฺโต จันทินมาธร

๒๗/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๓

สลักได  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระธนากร ชาคโร เกษรชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระเสา อนงฺคโน เจนถูกใจ

๑๒/๑๒/๒๕๑๕
๑๐/๐๑/๒๕๕๘

สุเขตตาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรศุกล  พลเรือน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 สุเขตตาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระโกวิท สนฺตจิตฺโต สำราญใจ

๒๐/๑๐/๒๕๐๔
๑๗/๗/๒๕๕๔

หนองกระดาน  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระชาญ จารุธมฺโม หาสุข

๒/๓/๒๕๑๕ ๙/๗/๒๕๕๘
หนองกระดาน  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระนิลวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สุจิรพงศ์

๑๗/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสนธยา  อสิพงษ์

๒๔/๕/๒๕๔๔

 หนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรชำนาญกิจ  สายบุตร

๕/๓/๒๕๔๕
 หนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรวงศธร  ยอดทอง

๒๐/๗/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรอธิวัฒน์  พินิจรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 หนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระเอกชัย เอกฺกโช ฉุนแสนดี

๒๖/๑๐/๒๕๐๑
๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่ศรีมากทอง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระวินัย วิริโย สมชอบ

๐๕/๐๓/๒๕๒๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกตะเคียน  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระพิธิวัฒน์ ชินวโร ผลไม้

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กะพุ่มรัตน์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระกฤษฎา สุปฺโ หงษาแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

บูรณสามัคคี  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระสิทธิเวช สุทฺธสีโล ศรีเมฆ

๘/๔/๒๕๒๑
๑๔/๑๒/๒๕๕๖

ปาพุทธนิมิต  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระสุทิน สุวณฺณธมฺโม ขุมทอง

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระสัมฤทธิ

์

สิริปฺโ ใจกล้า

๐๑/๐๗/๒๕๑๑
๑๕/๒/๒๕๕๙

วัดจอมพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรสิทธิโชค  ราชบุรี

๐๘/๑๑/๒๕๕๔

 วัดจอมพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรจีรศักดิ

์

 ชัยวัฒน์ศิริ

๒๐/๕/๒๕๔๕

 วัดจอมพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรศราวุฒ  ศรีพรหม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 วัดจอมพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรโกมล  สมานมิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 วัดจอมพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรธีรยุทธ  ใจกล้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

 วัดจอมพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระปยะพล ปฺาวโร พลภูเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๔/๒๕๕๘

วัดตากวน  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระสมหมาย สมาจาโร สมหวัง

๗/๑๒/๒๕๐๘
๑/๗/๒๕๕๗

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระทรนงค์ านวโร ไกรเพชร

๕/๓/๒๕๒๓ ๓๐/๖/๒๕๕๘
วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระยศ ถาวรธมฺโม ดาศรี

๘/๑/๒๕๐๐
๒๒/๖/๒๕๕๖

หนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระชูชีพ ิตธมฺโม สาทิพย์จันทร์

๑๗/๓/๒๕๐๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

อุทุมพร  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระธวัชชัย ถาวโร สุขล้วน

๐๕/๐๔/๒๕๒๐ ๓๑/๐๓/๒๕๔๙

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระตัม

้

ธมฺมทีโป ช่างเกวียน

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระบัณฑิต านกโร บองเพชร

๒๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๑/๐๙/๒๕๕๘

กลางชุมพลบุรี  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระชำ จนฺทวํโส ช่วมรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โพธิงามยะวึก

์

 

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระ;วิเชียร สิริคุตฺโต ยีรัมย์

่

๒๐/๐๙/๒๕๒๘

๖/๕/๒๕๕๘
ยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระแสงไทย จิตฺตปาโล อัดโยโค

๑/๑๑/๒๕๒๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดประชาสังคม  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระวิชัย ฉนฺทโก สีทอง

๑/๙/๒๕๒๘ ๒/๓/๒๕๕๘
อัมพวัน  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรทวีพงษ์  ลอยมา

๖/๑๒/๒๕๔๔

 กลางสว่างอารมณ์  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระสมไชย เขมคุตฺโต ผลทวี

๑/๑/๒๔๙๖ ๒๙/๖/๒๕๕๗

จำปาสะเอิง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระอักษราภัค อคฺควณฺโณ หมืนฤทธิ

่ ์

๒๔/๓/๒๕๓๑
๒/๑/๒๕๕๙

จำปาสะเอิง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระชัยสิทธิ

์

าณพโล แก้วดี

๑๔/๑๒/๒๕๑๘
๒๓/๘/๒๕๕๖

จำปาหนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรปยวัฒน์  คำวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 จำปาหนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรกวีกานต์  ยอดลี

๑/๘/๒๕๔๔
 จำปาหนองบัว  

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระสุรชัย สุริวิชโย กระแจะจันทร์

๒๑/๑/๒๕๒๑ ๒๑/๗/๒๕๕๓

ปทุมทอง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระชัชนิธิ อคฺคปุโ บุญช่วยชูศักดิ

์

๑๘/๒/๒๕๑๘ ๒๗/๒/๒๕๖๐ พระพุทธบาทพนมดิน
 

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระภูวนารถ ภูริาโณ สุภาพ

๓๐/๖/๒๕๓๓
๗/๒/๒๕๕๗

โพธิพฤกษาราม

์

 

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรสุริยา  ภู่เพชร

๙/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิพฤกษาราม

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระสรศักดิ

์

รตินฺธโร แสงอุ่น
๖/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระพร กิตฺตวุฑฺโฒ แกล้วกล้า

๗/๖/๒๕๑๔ ๑๐/๖/๒๕๕๕

วรรณรังษี  

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระกิตติพงษ์ สิริจนฺโท ใจมน

๑๒/๖/๒๕๓๕
๔/๕/๒๕๕๗

สระบัวแดง  

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสากล  สุขเพิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 นาแก่น  

สร ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรปวัน  คำทอง

๒๒/๐๕/๒๕๑๕

 นาแก่น  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระวิษณุ านิสฺสโร บุญเต็ม

๐๔/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

สุวรรณวารี  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระเย็น วีตโสโก นาไสย์

๒๒/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

เทพอรุโณทัย  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระบุญเลิศ วิชากโร วันติเสน

๐๗/๐๒/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

เทพอรุโณทัย  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระสุรัตน์ ิตสีโส ปานทอง

๒๖/๐๒/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

คฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระชูศักดิ

์

ชุตินฺธโร ทองยอด

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

คฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระปรีชา ปฺาธโร ธรรมดา

๐๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาห้วยเสนง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระนิวัฒน์ วราโณ ริวแดง

้

.๒๕/๑/๒๕๓๐ .๒๙/๖/๒๕๕๘

ลำดวน  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระวัชระ วชิราโณ ปยะไพร

.๐๒/๐๘/๒๕๓๓ .๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสีโค  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระสุทัศน์ สุทธสีโล ศรีตะวัน

.๑๘/๑๑/๒๕๓๗ .๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดสีโค  

สร ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรสุรพงษ์  เจริญรัมย์

๑๒/๒/๒๕๔๑

 วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรอดิศร  ศรีระวงษ์

๒/๓/๒๕๔๑
 วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรไกรศร  บึงไกร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระมนตรี มหาวีโร ละยาย้อย

๒๑/๗/๒๕๓๓
๕/๕/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระบุญลือ อสิาโณ สังข์ลาย

.๘/๒/๒๕๑๘ .๙/๕/๒๕๕๙
สามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระธนากร รวิวงฺโส หลวงไชย

.๑๒/๑๑/๒๕๑๘

.๙/๕/๒๕๕๙
สามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระศุภศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน มูลทอง

๐๔/๐๒/๒๕๒๖
๑๖/๒/๒๕๕๗

สุขุมาลัย  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรศิริพงษ์  บุญทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรสหรัฐ  ชมชืน

่

๔/๑๐/๒๕๔๔

 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรพงศกร  บุญตุโล

๔/๔/๒๕๔๕
 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรศรีธน  หายทุกข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณโภคาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระอภิรักษ์ อภิปาโล แก้วกลม

๒๒/๓/๒๕๓๓ ๑๖/๓/๒๕๕๙

หนองจอก  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระบรรจง สุวโจ ศักดิศรีจันทร์

์

๐๘/๑๑/๒๕๐๕

๖/๔/๒๕๕๖
หนองตาพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระอรุณ ธมฺมธโร ติราวรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙

๘/๐๓/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติพโล สอดศรีจันทร์
๔/๘/๒๕๒๓ ๕/๖/๒๕๕๙

อมรินทราราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระสมมาตร ธมฺมโชโต พอกสนิท

๒๕/๑๒/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

อมรินทราวารี  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระธิติพล กิตฺติปาโล ทะลัยรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๘

โคกกรม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระทะนง สุวณฺโณ กลับได้

๒๑/๐๓/๒๕๒๓ ๐๖/๑๑/๒๕๕๗

นิคมสุนทราราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระโปลก อคฺคธมฺโม แก้วฝอย

๙/๑๒/๒๕๒๐ ๒๑/๑/๒๕๕๑

โพธิวนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระสาคร สิริภทฺโท ภาสุดา

๑๒/๖/๒๕๒๕
๓/๔/๒๕๕๙

โพธิวนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระประภาส ยตินฺธโร บุตรคำ

๐๙/๐๘/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสวาย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระวรจักร เขมวีโร จุดาบุตร

๒๒/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๔

อรุโณทยาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรยิงภพ

่

 ใจรัก

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

 กลาง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระประทีป ธมฺมโชโต ประทุม

๑๒/๐๘/๒๕๑๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

โคกก่อง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระอำนาจ มหิสฺสโร พวงพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๒๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

โคกก่อง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระบุญธรรม ปณฺฑิโต รอบสุข

๐๕/๐๘/๒๕๒๐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

สระกุด  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระสุชาติ ปุริตสีโล ทาทอง

๑๐/๐๒/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

สระคู  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระวีระวุฒิ กิตฺติวณฺโณ กระแสโสม

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ท่าพระ  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระณัฐพน สฺจิตฺโต เดือนขาว

๐/๐/๒๕๓๕ ๐/๐/๒๕๕๘ วัดเทพมงคล  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระทูน อาทโร เขตนิมิตร

๐/๐/๒๕๑๗ ๐/๐/๒๕๕๘ วัดพัฒนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรธนพล  ทองกำ

๐/๐/๒๕๔๕
 วัดพัฒนาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระชินวุฒิ อคฺคธมฺโม ทองอ้ม

๐/๐/๒๕๒๓ ๐/๐/๒๕๕๘ วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระนัฐพล เตชพโล พันธ์ชัย

๑๖/๒/๒๕๒๓ ๑๗/๑/๒๕๔๘ วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระร้อยตำรวจตรีมณี ติกฺขวีโร รักษาวงษ์

๒๔/๐๒/๒๔๙๔ ๒๔/๐๒/๒๕๕๕

หนองกฐิน  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระสินชัย านวโร วิบูลย์อรรถ

๗/๒/๒๕๒๒ ๓/๑/๒๕๕๙
กระโดนค้อ  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระเฉลิมศักดิ

์

จิตฺตทนฺโต รู้จิต

๑๖/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระโดนค้อ  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระสมศักดิ

์

ปชฺโชโต รู้จิตร

๒๙/๖/๒๕๑๐
๔/๑/๒๕๕๘

ช่างป  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระสุริยา รตนาโณ โพนบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๒๕
๓๐/๓/๒๕๕๙

ดงถาวร  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระสมชัย ธมฺมธโร ผลฤทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๒๖ ๒๒/๔/๒๕๕๕

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระบุญโสม ปฺุกาโม วิบูลย์อรรถ

๑/๑/๒๔๙๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระรุ่งโรจน์ โรจนธมฺโม ทองขาว

๑๖/๕/๒๕๓๐ ๒๙/๙/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระวิทวัส กนฺตปฺโ แผ่ผล

๒๐/๑๒/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านตรมไพร  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรนันทพงศ์  ใจสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

 ประทุมวัน  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระศิวพงษ์ คุณยุตฺโต แสงงาม

๐๗/๘/๒๕๓๘ ๐๒/๑/๒๕๕๘

ประทุมสว่าง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระสมพร สีลเตโช นนทพณบวร

๑๗/๑๐/๒๕๐๕

๕/๔/๒๕๕๘ โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระสมปอง ธมฺมวุฑฺโฒ จันทร์หอม

๑๒/๓/๒๕๐๓ ๑๘/๗/๒๕๕๖

ศิริสะดอชัย  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระสุทธิรักษ์ กตปฺุโ งาหอม

๑๒/๑๒/๒๕๓๑
๑๑/๔/๒๕๕๖

สดีย์สามัคคีบำรุง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระจำรูญ กนฺตวีโร สำนักนิตย์

๑/๗/๒๕๐๖ ๔/๒/๒๕๕๐
สำราษฎร์สามัคคี  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระวิชิต ิตตธมฺโม นิจฉัย

๖/๒/๒๔๙๗ ๖/๗/๒๕๕๒
สำราษฎร์สามัคคี  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระปวน อิติชาคโร ทองดี

๑๐/๓/๒๕๐๖ ๑/๑๒/๒๕๕๘

สำราษฎร์สามัคคี  

สร ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระคาน จารุวณฺโณ ทรัพย์เจริญ

๔/๑๑/๒๕๑๒ ๒๑/๖/๒๕๕๘

โสดารามบ่อนำใส  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระประดิษฐ์ อาภากโร วังสันต์

๕/๑/๒๕๑๘ ๕/๑/๒๕๕๙
หนองหิน  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระสมบัติ สมจิตฺโต ชัยยิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๐๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

แจ้งหัวนา  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระสุนทอน ปยวาจโก เหมทอง

๐๑/๐๔/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ไตรประชาสามัคคี  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระถนอม รตนาโณ ชูกล้า

๑๑/๐๕/๒๕๐๙ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ธรรมโสกแดง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระประยัตร์ สุเมโธ โพธิเงิน

์

๒๖/๐๔/๒๕๑๙ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

บ้านบุผาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระอุดม โรจโน งามสง่า

๑๑/๐๕/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุผาง  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระประดิษฐิ

์

ขนฺติธมฺโม สุทธิดี

๒๔/๐๖/๒๕๑๖ ๐๙/๑๑/๒๕๓๗
วัดสว่างนายม (นายม)

 

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระอภิวฒน์ อภิวฒฺฑโน สตารัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างเปา  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระธีธัชธรรม ธีรปฺโ ศรีธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

อารีราษฎร์วราราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระวรศักดิ

์

กิตฺติาโณ แต้มทอง

๒๑/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

โพธาราม  

สร ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระกรทักษ์ ถิรธมฺโม แหมทอง

๐๑/๑๐/๒๕๐๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๕
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระกมล สิริภทฺโท ยอดคำตัน

๑๐/๐๑/๒๕๑๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระเกียรติวัฒก์ กิตฺติสาโร กิตติยะวรางกูร

๒๔/๐๕/๒๕๐๕ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดโนนสบาย  

สร ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระสัน านิโย แสนเลิศ

๑๔/๐๒/๒๕๒๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บูรณ์สะโน  

สร ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระณัฐพล สุขิโต วิวาสุขุ

๖/๑๐/๒๕๓๘
๕/๖/๒๕๕๙

โพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระอภัย ปภสฺสโร ภางาม

๒๘/๕/๒๕๒๒ ๒๐/๔/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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