ศ. ๔

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
ส่งสอบ ๗๕ รูป ขาดสอบ ๒๘ รูป คงสอบ ๔๗ รูป สอบได้ ๓๒ รูป สอบตก ๑๕ รูป (๖๘.๐๙%)
เลขที่

ชื่อ

สร ๖๒๖๔/๐๐๐๑ พระสุระ
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๒ พระกฤษณ
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๓ พระธีรวุฒิ
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๔ พระสนิท

ฉายา

นามสกุล

ธมฺมทีโป
คุตฺตจิตฺโต
อินฺทสาโร
จาโค

เกลียวศรี
อินทรสุขจ
สุพพัตกุล
เหนี่ยวบุปผา
มหาองค์
แสนกระโหนก
มากยิ่ง
วงศ์เมือง
บริสุทธิ์
คำนุช
อนันศักดิ์
มนต์ทอง
คงเจริญ
กิจพฤกษ์
ประภาสัย
เชิงรัมย์
เกาะชัย
กองทอง
สนโคกสูง
พิศโฉม
ประทุมแกัว
ภู่รีพัฒน์พงศ์
ลำพรหม
จงพูนศรี

สร ๖๒๖๔/๐๐๐๕ สามเณรวรวิทย์
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๖ สามเณรฤชากรณ์
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๗ พระอนุชา
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๘ พระพสธร
สร ๖๒๖๔/๐๐๐๙ พระบุญรอด
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๐ พระณัฐพล
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๑ พระวีระวัฒน์
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๒ พระชัยพงษ์
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๓ พระสรวิศ
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๔ พระไกษร
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๕ พระอนุพันธ์
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๖ พระนภา
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๗ พระสุริยา
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๘ พระกุลเชษฐ์
สร ๖๒๖๔/๐๐๑๙ พระสุดใจ

สร ๖๒๖๔/๐๐๒๐ พระดนุพล
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๑ พระสมศักดิ์

สร ๖๒๖๔/๐๐๒๒ พระพูนฤทธิ์
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๓ พระพรเพชร
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๔ พระสุบรรณ

อภิชาโน
อติโรจโน
กนฺตสาโร
ิตมโน
วรุตฺตโม
จิตธมฺโม
ปยวาจโก
ยติโก
ปฺาธโร
ทีปกโร
สุจิตฺโต
กตนาโถ
ถิรจิตฺโต
จิตฺตกาโร
ฉนฺทกโร
ปสิทฺธิโก
ธนวโร
ปุณฺณสิริโก

เกิด

อุปสมบท

๐๔/๑๒/๒๔๙๗ ๐๔/๑๒/๒๕๖๑
๑๕/๐๑/๒๕๑๑ ๓๐/๐๔/๒๕๖๓

๓๐/๐๗/๒๕๑๕ ๑๕/๐๖/๒๕๓๗
๑๒/๐๒/๒๕๑๘ ๒๗/๑๑/๒๕๔๓
๒๒/๐๙/๒๕๔๒
๒๒/๐๙/๒๕๔๗
๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒

๐๗/๐๕/๒๕๒๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐
๒๘/๑๑/๒๕๒๖ ๐๖/๐๘/๒๕๖๔

๑๘/๐๙/๒๕๒๑ ๑๙/๑๐/๒๕๖๒
๐๙/๑๑/๒๔๙๘ ๑๑/๐๔/๒๕๖๔
๒๗/๐๘/๒๔๙๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๒

สังกัดวัด

วัดปาโยธาประสิทธิ์
วัดปาบวรสังฆาราม
วัดกะทมวนาราม
วัดกะทมวนาราม
วัดปาไตรวิเวก
วัดปาไตรวิเวก
วัดปาท่าตูม
วัดปาหลักชัย
วัดปาหลักชัย
วัดภูแก้วพรหมมณี
วัดภูแก้วพรหมมณี
วัดโบสถ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๐ ๒๗/๐๓/๒๕๖๑ วัดปราสาทโคกกลันธรรมาราม
๑๕/๐๖/๒๕๒๖ ๒๒/๐๕/๒๕๖๒ วัดปราสาทโคกกลันธรรมาราม

๑๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๑๒/๒๕๖๒ วัดปราสาทโคกกลันธรรมาราม
๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๓ วัดปราสาทโคกกลันธรรมาราม
๐๕/๐๓/๒๕๔๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๓ วัดปราสาทโคกกลันธรรมาราม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ ๓๐/๑๒/๒๕๖๓ วัดปราสาทโคกกลันธรรมาราม

๐๕/๐๗/๒๕๐๑ ๑๔/๐๔/๒๕๖๒
๒๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙
๒๕/๐๓/๒๕๑๘ ๒๓/๑๐/๒๕๖๐

๐๕/๑๐/๒๕๑๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๓
๐๕/๐๑/๒๕๔๓ ๒๖/๐๓/๒๕๖๓
๑๓/๐๓/๒๕๑๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๓

วัดปาศาลาธรรมาราม
วัดพระธาตุเสด็จ
วัดปาลำหาด
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
ท่าตูม
กาบเชิง
กาบเชิง
กาบเชิง
กาบเชิง
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
สังขะ
สังขะ
สังขะ
บัวเชด
บัวเชด
บัวเชด

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ) นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

สร ๖๒๖๔/๐๐๒๕ พระตระการ
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๖
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๗
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๘
สร ๖๒๖๔/๐๐๒๙

สร ๖๒๖๔/๐๐๓๐
สร ๖๒๖๔/๐๐๓๑
สร ๖๒๖๔/๐๐๓๒

ฉายา

ตปคุโณ
พระประยุทธิ์ สุชีราวณฺโณ
พระจันทรา
จนฺทสาโร
พระอภิภัทร
ปุณฺณาโก
พระสมชาย
สุจิตฺโต
พระนพลักษณ์ เขมาภิรโต
พระวิชัย
อิทฺธิเตโช
พระสุมนต์
โชติปฺโ

นามสกุล
ทองวิจิตร
ระยาย้อย
หันสา
โพธิ์นอก
แสงงาม
ธัญภัคนัฐนันท์
ตันทอง
เสาสูง

เกิด

อุปสมบท

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๑
๑๑/๑๐/๒๕๒๕ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑
๑๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๔๙๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๔
๐๑/๐๔/๒๕๒๖ ๒๕/๐๕/๒๕๖๑
๒๖/๑๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๑/๒๕๖๓
๑๕/๐๖/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๓

๐๕/๑๑/๒๕๐๖ ๒๙/๑๐/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดปาเขาโต๊ะ
วัดปาเขาโต๊ะ
วัดปาเขาโต๊ะ
วัดโคกกลาง
วัดโคกกลาง
วัดประดิษฐ์พุทธางกูร
วัดประดิษฐ์พุทธางกูร
วัดเขวาสินรินทร์

พนมดงรัก
พนมดงรัก
พนมดงรัก
พนมดงรัก
พนมดงรัก
ศรีณรงค์
ศรีณรงค์
เขวาสินรินทร์

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ) นักธรรมชัน้ โท (ศ.๔) ๒ / ๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

