
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓,๑๒๙ รูป ขาดสอบ ๖๘๒ รูป คงสอบ ๒,๔๔๗ รูป สอบได้ ๑,๕๙๘ รูป สอบตก ๘๔๙ รูป (๖๕.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระจำเนียร อนุตฺตโร มิตรชอบ

๑๗/๓/๒๕๑๗
๑/๑/๒๕๕๙

กลันทาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรปณณ์ไชยวัฒน์  จงไพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธนากร  สาไธสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธีรภัทร  พันธ์ทุม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรบุญญาฤทธิ

์

 มาลาศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรวัชรพงศ์  คำปะทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอัครพล  กระจายแก้ว

๒๗/๘/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรนฤภัทร  โยคะนิค

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรประหยัด  เกรียงรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรมงคล  กิรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธนกฤต  แก้วนาคิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธวัชชัย  เสาวลัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรปณณธร  เขียวอุดสา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสรัลชน  ตองติดรัมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรธนิษฐ์  กงประโคน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธนากร  ขจรพูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรศรราม  เกรินรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรวรรณลภย์  บุพเต

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรจักริน  ยือรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรจิรวัฒน์  แดงชำรัมย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรนิรวิทย์  สีตะกอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรศรรชัย  งามเชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรสุรศักดิ

์

 วงค์สุรินทร์

๑๘/๒/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรชลกานต์  ทาทม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๔๗

้
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บร ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระพุ คุโน เชือนิจ

๐๔/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระธัญหิรัณย์ ธีรธมฺโม คอนรัมย์

๒๔/๔/๒๕๒๑
๒/๒/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระณธกฤต จนฺทวํโส จันทร์เพชร

๐๗/๐๗/๒๕๒๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระพีระพงศ์ านิสฺสโร สุมาลี

๒๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระปจธมานนท์ นรุตฺตโม ประเสริฐสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๒๔ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระฤทธิชัย ปภสฺสโร โกติรัมย์

๑๕/๕/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระธวัชชัย สุลโภ พัฒนพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๓๙
๙/๐๗/๒๕๕๙

โกรกขีหนู

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระสุชาติ อาสโภ อุกรรัมย์

๓/๒/๒๕๒๘ ๒๖/๓/๒๕๕๙

ขาชันโลง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระวราวุธ กุสลจิตโต คำพงษ์

๑/๑/๒๕๓๙ ๖/๖/๒๕๕๙
ขาชันโลง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระณรงค์ โชติโก อดุลรัมย์

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ขาชันโลง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระธนากร จนฺทวํโส สุดตาซ้าย

๓/๒/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ขาชันโลง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระวีรยุทธ โชติปฺโ กระชุ่มรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

ขาชันโลง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรทรงสิทธิ

์

 สรสิทธิ

์

๑๙/๕/๒๕๔๖

 โคกกลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระสุโรจน์ กตธมฺโม อินทร์สมนึก

๓/๗/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โคกกลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระสมโภชน์ ปยุตฺโต บุญสม

๓/๘/๒๕๓๒ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โคกกลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระปรีชา คุตฺตาโร แสนโคตร

๔/๑๒/๒๕๑๕
๙/๗/๒๕๕๗

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระทองกุล วรกุโล เสนาะพงษ์

๒๖/๘/๒๕๐๗ ๑๖/๕/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระคมสันต์ วลฺลโภ เข็มขาว

๑๖/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระพรหมมินทร์ ิตสีโล พลพงษ์

๑๓/๗/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระเจริญ ขมฺมจาโร ศักดิศรีพร้าว

์

๙/๐๒/๒๕๐๐
๑๑/๐๗/๒๕๕๕

โคกหัวช้าง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระศิวัสว์พงช์ปกรณ์ สิธิวฑฺฒโน แทบุตร

๒๕/๘/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

จำปาทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระถาวร ธมฺมธโร ไชยโย

๑๖/๑๐/๒๕๓๖
๑๙/๔/๒๕๕๙

จำปาทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระชัชวาล์ จิตฺตวิริโย จันทนุภา

๑๙/๐๕/๒๕๒๐
๗/๐๔/๒๕๕๙

เจดีย์แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระเสด็จ อํสุธโร เกินจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เจดีย์แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระวินัน ขนฺติพโล โสรัมภา

๗/๑๑/๒๕๒๐ ๖/๑๑/๒๕๕๖

ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรอภิชัย  ธรรมรังศรี

๖/๕/๒๕๔๔
 ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรพีรพัฒน์  สมหมัย

๒๖/๑/๒๕๔๗

 ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรกฤษฎ์  จำปาทอง

๒๔/๑/๒๕๔๗

 ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระทอง ปฺุาคโม ดีขุนทด

๒/๔/๒๕๑๑ ๒/๗/๒๕๕๙
ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระสิทธิพงษ์ กนฺตสีโล อำพรรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๙

ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระณัฐกิตติ

์

สุภกิจฺโจ จีนรัมย์

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตลาดชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระเดชอุดม สนฺตจิตฺโต จะเชนรัมย์

๑๖/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะโก  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระตรีภพ โชติกโร วงศ์วีระชัย

๑๓/๐๘/๒๕๓๔
๖/๐๒/๒๕๕๙

ทักษิณาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระอานนท์ เตชธโร ประทุมวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ทักษิณาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระณัฐวุฒิ านวีโร เรียรัมย์

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ทักษิณาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๔๗

้
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บร ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระทะนง สุนฺนุโต โอ่งรัมย์

๑๓/๐๑/๒๕๐๖
๖/๐๓/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระวุฒิชัย เตชวโร หวังสุข

๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระสุกรี สุรปฺโ สอนงาม

๑๔/๐๒/๒๕๒๙
๖/๐๒/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระสนัน

่

ปสนฺโน งามเชย

๑๓/๐๗/๒๕๒๐ ๑๒/๐๗/๒๕๔๐

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระอนุวัฒน์ านสํวโร เต็งตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

๗/๐๔/๒๕๕๙

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสุรเชษฐ์  ชาลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระเรวัฒน์ ธมฺมิสฺสโร ครึกรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระละออย ิตสีโล ชัยขันศุถ

๕/๑๐/๒๕๒๐ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระธีรพงษ์ ิติสาโร นุกิจรัมย์

๘/๕/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระสุรัตน์ รตนโชโต อินทะสี

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระสุทัศน์ านจาโร อินทะสี

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระจรียุทธ ขนฺติธโร แฉล้ม

๒๑/๙/๒๕๓๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระประเสริฐ วรปฺโ ศรีสุวรรณ

๔/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระอนุชา นนฺทสาโร สุนประโคน

๒๑/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระวนัชพร วรสทฺโท โอทะเกตุ

๒๗/๙/๒๕๓๑ ๒๗/๖/๒๕๕๗

ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระจุฬาวรรณ ชิตมาโร ชำรัมย์

๑/๘/๒๕๑๕ ๒/๔/๒๕๕๘
ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระบุญหลาย สุธีโร คลังพิมาย

๒๔/๕/๒๕๓๓
๒/๔/๒๕๕๘

ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระศิริศักดิ

์

มหาวีโร พะวิงรัมย์
๓/๙/๒๕๓๕ ๒/๔/๒๕๕๘

ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรวลัญชิต  ทองไสย

๒๐/๔/๒๕๔๕

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรทินกร  ชุ่มจิตร

๘/๗/๒๕๔๕
 ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรวินัย  เจียมรัมย์

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรวุฒิชัย  ธรรมงาม

๑/๑๐/๒๕๔๑

 โนนศิลา  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระไพวัลย์ ปภสฺสโร ทวีสุข

๕/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนศิลา  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระชาญณรงค์ าณวีโร พวงเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนศิลา  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระนฤนาท านิโย จันทร์ศรี

๒๘/๑๒/๒๕๓๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

โนนศิลา  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระทองจันทร์ สุทฺธมโน มโนรัตน์

๔/๐๗/๒๔๙๕ ๑๕/๐๔/๒๕๔๘

บัลลังก์น้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระเทพ ธมฺมวโร ท่าประโคน

๕/๐๘/๒๔๙๗ ๓/๐๗/๒๕๕๙

บัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระอก าณวโร กรุงรัมย์

๘/๑๒/๒๕๐๙ ๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตลาดควาย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระอุทัย อาภสฺสโร เมยประโคน

๑๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตลาดควาย  

บร ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระบุญมี ปฺาทีโป เปรียรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๐๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

บ้านบัว  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระทูล ธมฺมิโก พะเรรัมย์

๒/๐๒/๒๕๒๓ ๖/๐๔/๒๕๕๘

บ้านพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระพิชิต ชยธมฺโม คงดี

๖/๐๒/๒๕๒๑ ๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระสมปอง ปภากโร กิชัยรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระกรกช จกฺกวโร สุริยา

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๙/๓/๒๕๕๙
บ้านรุณ  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก นิมานรัมย์
๘/๒/๒๕๓๕ ๙/๖/๒๕๕๙

บ้านรุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๔๗
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระพลวัฒน์ สุจิณฺโณ มารมย์

๒/๙/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ประชานิรมิต  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระสุริโย าณิสฺสโร งามกล้า

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระทินกร มหาสกฺโก จันทร์นวน

๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑/๐๔/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระคำรณ ิตโสภโณ โกเทริปู

๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระเอกเสริฐ วณฺณวฑฺฒโก สิริมา

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระณัฐวุฒิ ิติสมฺปนฺโน จรัสรัมย์

๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระอนุวัฒน์ คุณธมฺโม รสหอม

๓๐/๓/๒๕๒๓ ๒๗/๕/๒๕๕๙

พรสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระเทวินทร์ อตตโร สมเปนชาย

๒๕/๖/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

พรสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระธเนศ จนฺทโร สมภารเพียง

๒๔/๗/๒๕๓๘ ๑๙/๗/๒๕๕๙

พรสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระจรัส ธมฺมปาโล แย้มศรี

๑๕/๐๓/๒๕๒๓
๙/๑๑/๒๕๕๘ พระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระอนุพล ฌานวโร จิรัมย์

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘ พระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระโยธิน ขนฺติธมฺโม กวางรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระพรทวี พลาโณ มะโนรัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ พระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระมนัส สุขิโต คำสี

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พะไลราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรอเล็กซานเดอร์  เฮ้าซ

๑๐/๗/๒๕๔๕

 โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระเหเรนรัตน์ อารยธมฺโม จิตรัมย์

๔/๕/๒๕๑๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระศักดิชัย

์

นาถสิโล จิตรัมย์
๙/๓/๒๕๓๓ ๑๑/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระสาธิต อินฺทปฺโ โจกรัมย์

๖/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระคฑาวุธ ถาวโร สวนพูลน้อย

๒๑/๔/๒๕๓๔ ๑๙/๔/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระฉัตร กตคุโณ เทวารัมย์

๕/๗/๒๕๒๓ ๑๑/๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระพลรัตน์ กตปฺุโ จุมรัมย์

๖/๔/๒๕๒๕ ๑๑/๕/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระอดิศักดิ

์

อคฺคจิตฺโต พันธ์ทองหลาง

๑๑/๓/๒๕๑๖
๔/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระวุฒิชัย าณวุฑฺโฒ มะโนบาล

๑๐/๙/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระสมพล สุปฺโ เจียวรัมย์

๑๑/๑/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระวีรพงศ์ วีรวํโส เพลิดขุนทด

๑๐/๙/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระกิตติชัย กิตฺติชโย วารีรัมย์

๒๔/๘/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระนำชัย ยถสีโล จากรัมย์

๒/๔/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระทศพร กิตฺติวโร น้อยกาญจนะ

๑๗/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรณัฐวัฒ  มาลัย

๑๓/๒/๒๕๔๗

 ม่วงใต้  

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระเลิศ มหาวีโร เครือแก้ง

๕/๕/๒๕๐๐ ๑/๔/๒๕๒๘
ม่วงใต้  

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระจำลอง กนฺตธมฺโม โชคเกิด

๑๖/๑๑/๒๕๑๓
๑๕/๑/๒๕๕๙

ม่วงใต้  

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระสมพร จกฺกวโร ประเสริฐรัมย์

๑๕/๕/๒๔๙๙
๕/๖/๒๕๕๘

ลุมปุก  

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรภาคภูมิ  บัวแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระคำภา ปภฺสสโร ระออไสย์

๑๖/๐๕/๒๕๐๐
๕/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระนิกร คุณงฺกาโร ใยแจ่ม

๗/๐๗/๒๕๑๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระสมคิด ถาวโร หนักนวล

๔/๐๒/๒๕๒๑ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระวีระพล สุวีโร หลักบุญ

๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระพิชิต ขนฺติพโล ไชยฉลาด

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระเมตตา เมตฺติโก แก้วศรีนวม

๒๔/๐๑/๒๕๓๔
๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๔
พระสุชาต านิสฺสโร พลอยรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๙/๐๕/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระจิระศักดิ

์

กิตฺติคุโณ คาโส

๒๓/๑๒/๒๕๒๘
๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระชูเกียรติ คุณสมฺปนฺโน เสาทอง

๑๓/๐๙/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระวิชัย กนฺตวีโร นะโรรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๐๕ ๒๑/๑๐/๒๕๕๘

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระปยพันธ์ กิตฺติปฺโ เกรียรัมย์

๔/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระบุญรอด สิริจนฺโท อาญาเมือง

๑๕/๐๙/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระศิริ สิริวณฺโณ การเพียร

๕/๐๒/๒๕๒๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระกนกศักดิ

์

นนฺติโก พลอยรัมย์

๒๐/๐๗/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระอนันตศักดิ

์

ธมฺมโชโต อุสารัมย์

๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระคำเสร็จ ปภสสฺสโร โยธานันท์

๑/๑/๒๔๙๑ ๒๗/๓/๒๕๕๙

สำราญราษฎร์  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระปณวัฒน์ มหิสโร ลิมเจริญ

้

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สำราญราษฎร์  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระชยพล กิตฺติสาโร เกิดสุข

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

๓/๑/๒๕๕๙
สำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระไสว โฆสโก ก้านทอง

๑๑/๐๘/๒๕๐๒
๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองตราดน้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระวิชัย ชยวุฑฺโฒ ไชยรินทร์

๑/๐๑/๒๔๙๒ ๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองตราดน้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระทองพูน ปภากโร มีเคลือบ

๒/๐๔/๒๔๘๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองตราดน้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรวีรศักดิ

์

 ไชยพิมพ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 หนองตาด  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรจิรายุ  เจียมกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 หนองตาด  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระวิชัย วิจิตฺโต บวรรัมย์

๓๐/๐๘/๒๔๙๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองตาด  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระคำพันธ์ โชติโก คริรัมย์

๒๓/๐๑/๒๕๐๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองตาด  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระจงรักษ์ านวีโร เจียมกิง

่

๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาด  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระชาย อติพโล เขือรัมย์

๑/๑/๒๔๙๓ ๓/๑๐/๒๕๕๗

หนองบอน  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรกอปรบุญ  กิงก้าน

่

๖/๖/๒๕๔๒
 หนองบัวทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระจุล กิตฺติสาโร เชิดรัมย์

๑๐/๑๐/๒๔๙๘ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระดำหริ ธมฺมาวุฑโฒ สมโภชน์

๒/๗/๒๕๒๖
๒๐/๑๑/๒๕๕๘

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระชุมพล านวุฑฺโฒ เจียงรัมย์

๑๖/๖/๒๕๐๓ ๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระทองใบ ิตคุโณ เยียวรัมย์

๒๐/๕/๒๕๒๖ ๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระจีรวัฒน์ มหาวีโร ประเสริฐศรี

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระสวงษ์ อินทวณฺโณ วาสนาพูนทรัพย์

๓๑/๐๕/๒๔๙๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระพิพัฒน์ รตนวณฺโณ บุญสุข

๔/๑๐/๒๕๓๓ ๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระวีรยุทธ ฉนฺทโก พัดรัมย์

๔/๑๐/๒๕๓๗ ๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระวุฒินันท์ ปสนฺนมโน การเพียร

๑๑/๐๓/๒๕๓๗
๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองปรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๔๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระเติมศักดิ

์

โชติโก พาจันทร์

๒/๐๓/๒๕๑๔ ๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระสุรสิทธิ

์

จารุวํโส สมสะอาด

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระธารดา ธมฺมเตโช จำป

๒๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระสมศักดิ

์

สีลวฑฺฒโน ยอดดี

๕/๐๔/๒๕๑๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองม่วง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระบุญมา อุตฺตโร ยืนยาว

๑๒/๐๔/๒๔๗๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระแสวง ถาวรจิตฺโต ทาละใล

๒๑/๐๘/๒๔๙๑ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระถาวร สุเมโธ ภักพิลา

๓/๐๕/๒๕๐๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระใสว ชาคโร นันทพันธ์

๘/๐๘/๒๕๑๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระใมล์ สโม ชุมรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระบุญเรือง สุขิโต พรหมหงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๒๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระสมศักดิ

์

จารุวํโส แท่นทอง

๒๙/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระณัฐวัฒน์ ปสนฺโน ภุนภา

๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระเดียว จนฺทสโร แก้วประสงค์

๗/๒/๒๕๒๑ ๗/๗/๒๕๕๗
หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระนิราช จารุธมฺโม เรืองโพล้ง

๓๑/๑๒/๒๕๑๑

๒/๔/๒๕๕๙
หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระนุภาพ ฌานรโต ขานรัมย์

๒๖/๗/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระปยะ ปยธมฺโม อาภรรัมย์

๑๔/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระอธิวัฒน์ สุวฑฺฒโน มอญชัย

๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระอนันต์ อานนฺโท ทับทิมทอง

๒๙/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระสุนทร สนฺทโร ล่วงมัจฉา

๑๓/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรพีระพัฒน์  แสงดี

๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองสองห้อง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระสยามรัฐ ธมฺมจาโร แสวงเงิน

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหัวลิง  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระประกิจ คมฺภีรปฺโ นาคประสพ

๒๒/๐๔/๒๕๐๐
๗/๐๗/๒๕๔๘

หนองหิน  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระสุชาติ สุชาโต สาระ

๒๗/๘/๒๕๑๓ ๑๘/๔/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระธารา ปยสีโล ศรีมณี

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

บร ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระวิฑูรย์ ทนฺตจิตโต กะสุนรัมย์

๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๗

หลักเขต  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระก้องภพ กตฺธมฺโม สุพัฒน์

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๘

หลักเขต  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระคมเพชร เขมกาโม แก้วมะเริง

๑๘/๑๐/๒๕๓๔

๘/๑/๒๕๕๙
หลักเขต  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรวีระพล  จริรัมย์

๔/๒/๒๕๔๒
 หลักเขต  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระนพพิพัฒน์ ปฺาธโร สงวนรัตน์

๑๖/๒/๒๕๑๐ ๑๓/๔/๒๕๕๘

อินทรวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระประถม วราสโภ จงรัมย์

๑๖/๐๒/๒๕๐๙ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

อิสาณ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระอภินันท์ อภินนฺโท จตุรวงศ์ษา

๒๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

อิสาณ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระบุญช่วย ธมฺมสโร บุรณางกูร

๑๖/๐๗/๒๔๙๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระชาตรี อาภสฺสโร จริตรัมย์

๒๐/๐๕/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระภัทรพล านวีโร ชืนอุรา

่

๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

บร ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระณรงค์ สาทโร พะโรงรัมย์

๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระภานุวัฒน์ ภทฺทวโร ภัณฑลักษณ์

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อิสาณ  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระณัฐพล เขมรโต เจือจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

อุทยาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระอธิป คุณธมฺโม วิเศษวงษา

๒๐/๑๑/๒๕๓๘

๖/๘/๒๕๕๙
วัดโคกวัด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระประสิทธ์ ธมฺมคุโณ พลึกรุ่งโรจน์

๒๘/๗/๒๕๓๘
๗/๕/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระพรมมา วรธมฺโม ซารัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

๗/๕/๒๕๕๙
วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระสุทธิกร อชิโต ชูคะรัมย์

๑๕/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระวันชัย โอภาโส พวงเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระสุวัฒน์ ปยธมฺโม จะคำรัมย์

๒๕/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระวัชรพล วรธมฺโม พลึกรุ่งโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระจำนง กิตฺติโก พารารัมย์

๑๗/๔/๒๕๐๗ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระประกอบ เอกวณฺโณ พะนินรัมย์

๓/๑๐/๒๕๑๖ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระอัมรินทร์ ปฺุปโย ฉลูรัมย์

๑๒/๒/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระแทน ปฺาวโร นครศรี

๒๓/๑๐/๒๕๑๓

๒/๘/๒๕๕๙
วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระสันติ สนฺตจิตโต สะกิพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๕๙
วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระวิทยา มหาปฺุโ ชะตารัมย์

๔/๑๑/๒๕๓๘
๒/๘/๒๕๕๙

วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระฉัตรชัย มหาวีโร ช้อนรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๓๘

๒/๘/๒๕๕๙
วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระไกรวิทย์ โกวิโท สนธ์ศรี

๑๔/๗/๒๕๓๘ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดบ้านด่าน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระสุรฉัตร สนฺตจิตฺโต นคราภิบาล

๓/๒/๒๕๓๔ ๖/๘/๒๕๕๙
วัดบ้านด่าน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระวุฒิพงษ์ โชติโก บัวหอม

๓๐/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๘/๒๕๕๙

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร แต่งพลกรัง

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๘/๒๕๕๙

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระสมีน ปภาโต ศรีชะอุ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๑๑

๑/๔/๒๕๕๗
วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระสันติสุข อภิวโร รักธรรม

๑๐/๓/๒๕๓๘ ๑๙/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระณัฐพล ณฺิพโล ม่วงดี

๘/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระเอกพันธ์ เอกพโล จันทินมาทร

๒/๕/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรวนิรุฒิ  ถิระทัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

 วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระชานนท์ นนฺทสาโร วงศ์สุรินทร์

๔/๕/๒๕๓๖ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดปลัดปุก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระณัฐพล นริสฺสโร ดำริ

๒๑/๔/๒๕๓๗ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วัดปลัดปุก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระสิงห์ ขนฺติโก ชูคะรัมย์

๑๕/๑/๒๔๙๔ ๒๑/๖/๒๕๕๕

วัดปอแดง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระธวัช มหามงฺคโล สายกระสุน

๓/๕/๒๕๒๗
๒๓/๑๒/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระทองพิน สุปฏิิโต โคตา

๑๕/๑๐/๒๔๘๙
๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรณัฐพล  กล้าหาญ

๒๐/๑/๒๕๔๕

 วัดอริยวงศาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมวโร สายเสียง

๑๘/๔/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระวันชาติ สิริวฑฺฒโก ตระสินธุ์

๒๔/๐๖/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรพุทธชาด  พันไทยสงค์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

 กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระเอือย

่

สิทฺธิาโณ เอ็นมาก
๔/๓/๒๔๙๕ ๓๐/๔/๒๕๕๐

เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระพิมาร จารุธมฺโม พยุงดี

๒๐/๔/๒๕๓๖ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘ เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระวีรชัย สุภาจาโร พงษ์ไพบูลย์ศิริ

๔/๖/๒๕๓๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙
เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระจักรพงษ์ ปฺาพโล เอียมสะอาด

่

๑๒/๑/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙
เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระจรูญ วิจิตฺตธมฺโม เสียงประโคน

๑/๑/๒๕๑๐ ๒/๗/๒๕๕๒
เขาคอก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระเสริม ทินฺนวโร ยีรัมย์

๙/๑๐/๒๕๑๔ ๒๓/๕/๒๕๕๘

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระสมภพ สติสมฺปนฺโน มันสลาย

๓๐/๕/๒๕๓๑
๒/๒/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระสุบรรณ วรสโภ เสริมจันทร์

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระเนติพงษ์ คุณวนฺโต ศรีจันทร์

๓/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระบรรลือ โชติปาโล สืบเพ็ง

๘/๑๑/๒๕๐๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระพนิด พลวฑฺฒโน พระใหม่งาม

๗/๑๑/๒๕๐๖ ๑๓/๖/๒๕๕๙

โคกมะขาม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระณัฐพงษ์ มหาคุโน จำกัด

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกมะขาม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระดำรง รตนโชโต คลังประโคน

๑๓/๙/๒๕๑๙ ๑๑/๒/๒๕๔๑

โคกย่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระจิม สุเมโธ เจริญยิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

โคกย่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระสัมฤทธิ

์

สุเมโธ มานุจำ

๒๓/๓/๒๕๒๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

โคกย่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระวัชพล สิริปฺโ บัวขาว

๑๒/๑๐/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๕๙
โคกย่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระอรรถกร ธมฺมธีโร หลักชัย

๒/๖/๒๕๑๒ ๖/๑๒/๒๕๔๒

โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระเทวัญ จนฺทสาโร เกิดเทวา

๑/๔/๒๕๐๐
๑๗/๕/๒๕๕๗

โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรพิพัฒน์  ปานะโปย

๑/๗/๒๕๔๔
 โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระแดน กตสาโร ตรงศูนย์ดี

๒๗/๑๐/๒๕๑๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรอภินันท์  พิมพา

๙/๑๐/๒๕๔๕

 โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรนัฐวุฒิ  ปททุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระสุรัตน์ ปภสฺสโร ดำรง

๘/๓/๒๕๒๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โคน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระประเมิน สุจินฺโน สุจะมี

๒๓/๓/๒๕๐๖ ๑/๑๐/๒๕๕๗

จรเข้มาก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระวุฒิภาส วรวฑฺฒโน สุชัยราช

๓๐/๑๑/๒๕๓๒
๓๐/๕/๒๕๕๙

จรเข้มาก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระเรวัต จิรวฑฺฒโน จินต์ประโคน

๑๘/๘/๒๕๓๖ ๓๐/๕/๒๕๕๙

จรเข้มาก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระอาทิตย์ อธิปฺโ กอมประโคน

๑๒/๓/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๕๙

จรเข้มาก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระประกาย ปฺาวชิโร เหยียมประโคน

๑๖/๙/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๕๙

จรเข้มาก  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระสาเรือน สุวณฺณเถโร เอือน

๑/๖/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๕๔
จำปา  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรเดน  แดด

๑๙/๕/๒๕๔๑

 จำปา  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระโบแลน โชติธมฺโม จิว

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๘

จำปา  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระประดิษฐ์ อภินนฺโท พูนดี

๒๖/๑๐/๒๔๙๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

จำปา  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระบุญเยียม

่

สุธมฺโม ภูมิประโคน

๑๐/๙/๒๕๑๔
๕/๓/๒๕๕๘

แจ้ง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระนิม

่

สุทธมฺโม โกรรดประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๒๓
๑๑/๑/๒๕๕๙

แจ้ง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระไถ่ อภิวณฺโณ ชัยปลัด

๒๓/๒/๒๕๑๐ ๒๔/๒/๒๕๕๙

แจ้ง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระอนุวรรต ชยวุฑฺโฒ ปะนา

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๑๘/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  
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่
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บร ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระสุริยา สุวณฺโณ อ่อนสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระอนุชา สุทธิจิตโต โหมทึก

๑/๖/๒๕๑๖ ๖/๕/๒๕๕๗
ชัยมงคล  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระสมชาย อุตฺตโม วาประโคน

๑/๗/๒๕๑๙ ๕/๓/๒๕๕๙
ชัยมงคล  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระประวัติศาสตร์ อคฺคธมฺโม ปลัดประโคน

๑๕/๑๐/๒๕๓๘
๑/๑๑/๒๕๕๘

ตาด่าน  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระอ๊อต วิสารโท จะประโคน

๑๖/๑/๒๕๑๖ ๑๗/๖/๒๕๕๔

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระศุภชัย านวโร พูนทวีป

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

๖/๐๗/๒๕๕๗

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๖
สามเณรธีรพงษ์  ปลืมกมล

้

๓๐/๑/๒๕๔๕

 บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระเรืองฤทธิ

์

กิตฺติโก แก้วหาญ

๑๙/๖/๒๕๓๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระทรงศักดิ

์

ธมฺมวโร ทวันเวช

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๓๐/๕/๒๕๕๙

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระคมเดช ปฺาวุฑฺโฒ ลอยประโคน

๓/๒/๒๕๑๙ ๗/๖/๒๕๕๙
บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระชนะ จารุธมฺโม ปานประโคน

๙/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๖/๒๕๕๙

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรคุณากร  เม่นหรุ่ม

๔/๑๒/๒๕๔๕

 บัวทรายทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระสมาน สุทฺธิมโน สุทธิฤทธิ

์

๑/๑/๒๔๙๓ ๑/๖/๒๕๕๔
บ้านเขว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระนราศรี กตสาโร ตาไล

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านเขว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระตะวัน อิทฺธิาโณ ชาวนา

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๘/๒๕๕๘

บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระทักษิณ ตปสีโล ศรีเอียมเจริญ

่

๒๐/๖/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระสุพรรณ สุจิตฺโต พริงเพราะ

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๙
บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระฮรรถวุฒิ อธิปฺโ ชาวนา

๓/๖/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๕๙
บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระบรรหยัด านวุฑฺโฒ พริงเพราะ

้

๑๒/๘/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๙

บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระสมภพ ปภสฺสโร ประหมู่ประถัมธ์

๑/๔/๒๕๓๘ ๓๐/๗/๒๕๕๙

บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระสนอง อาภากโร เกรัมย์

๒๑/๖/๒๕๑๘ ๑๓/๔/๒๕๕๙

บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระณัฐวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต ชำนิ

๒๖/๗/๒๕๓๔
๗/๕/๒๕๕๙

บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระเลิศชัย เตชธมฺโม ปรังประโคน

๑๕/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๕๙

บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระคมกฤช านวุฑฺโฒ ไชยรัมย์

๕/๒/๒๕๓๓ ๒๖/๕/๒๕๕๙

บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระธวัชชัย ธมฺมธโร อุสารัมย์

๒๑/๔/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระชยานันต์ กิตฺติปณฺโณ กอยรัมย์

๑๔/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๘/๒๕๕๙

บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระแสวง อตฺถกาโม วิเศษเนตร

๑๐/๓/๒๕๐๐ ๗/๑๑/๒๕๕๗

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๗
สามเณรทวีศักดิ

์

 วรภักดี

๒๐/๕/๒๕๔๑

 บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระบัณฑิต ปฺาวชิโร เรียะประโคน

๑๐/๓/๒๕๓๗
๙/๕/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระทัตเทพ สุจิตฺโต ทวันเวทย์

๙/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๕/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระกฤษฎา านุตฺตโร ประสงค์สุข

๒/๑/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระประกาศศักดิ

์

ปฺาพโล พวงประโคน

๒๐/๕/๒๕๓๖ ๑๓/๖/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระสวัสดิ

์

สิริปฺโ บุญชอบ
๑/๑/๒๔๙๓ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระวราวุธ สิริจนฺโท เกียนประโคน

๑๒/๔/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระต้อม ิตธมฺโม คนชม

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๘/๖/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระนันทภพ สิริธโร จรจรัญ

๑๐/๓/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระสุทธิชัย ชาติโย ฮุยประโคน

๒๕/๔/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระณัฐพล สิริภทฺโท ขันนอก

๓/๘/๒๕๓๕ ๓/๓/๒๕๕๙
บ้านไทร  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระปยธัช จนฺทสาโร เอียมประโคน

่

๒๓/๕/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

บ้านไทร  

บร ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระสุฐัติ ธีรธมฺโม บุญมีทา

๔/๓/๒๕๓๗ ๘/๘/๒๕๕๙
บ้านไทร  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระอนุชา อมโร ชัยหมก

๑๒/๖/๒๕๒๐ ๑๐/๔/๒๕๕๙

บ้านบาตร  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระคมสัน วิสารโท เกร็งซือ

่

๑๐/๑/๒๕๓๗
๗/๒/๒๕๕๙

บ้านประทัดบุ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระปราโมทย์ เตชธมฺโม โคประโคน

๒๙/๘/๒๕๓๐
๕/๔/๒๕๕๙

บ้านประทัดบุ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระอุดร ิตวํโส เดียรประโคน

๒๐/๑/๒๕๓๑
๕/๔/๒๕๕๙

บ้านประทัดบุ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระธนากร เขมโก จันทร์ตรง

๒๘/๓/๒๕๓๗
๕/๔/๒๕๕๙

บ้านประทัดบุ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระรัฐพล อภินนฺโท แก้วศรีใส

๑/๕/๒๕๓๗ ๕/๔/๒๕๕๙
บ้านประทัดบุ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระธวัชชัย โชติโก อาญาเมือง

๑๙/๑/๒๕๓๑ ๒๗/๒/๒๕๕๘

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระสมหมาย จตฺตมโล แย้มประโคน

๑๔/๔/๒๕๑๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๘
สามเณรนรุตม์  จันโสม

๖/๑๐/๒๕๔๑

 บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระจาด ขนฺติพโล เทือนประโคน

๕/๓/๒๔๙๙ ๒๒/๓/๒๕๕๙

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระศรชัย สุจิตฺโต จิคำ

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระศิวนาฎ โชติโก ทิพย์โภชน์

๑/๑/๒๕๓๔ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระเนือน วราโณ วาทะรัมย์

๓/๒/๒๕๑๔ ๑๙/๔/๒๕๕๖

ปราสาทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระเอกลักษณ์ จิรธมฺโม เถิงนอก

๒๙/๘/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ปราสาทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระธนวัฒน์ ธนปฺโ ดีด้วงพะเนาว์

๒๓/๑๑/๒๕๓๔
๑๑/๖/๒๕๕๙

ปราสาทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระสุรชัย สุรปฺโ ช่องประโคน

๑๘/๓/๒๕๓๕
๔/๕/๒๕๕๙

ปงกู  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระณัฐดนัย คุณวุฑฺโฒ กันทะเสน

๑๑/๑๐/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๕๙
ปงกู  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระโยธิน ิตสทฺโธ เสาร์ประโคน

๑๖/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปงกู  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระสงัด สุจิตโต โสปณหริ

๓/๕/๒๕๐๐
๑๗/๑๒/๒๕๕๔

พินทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระสุนัน โชติปโ จันทร์ดาศรี

๓๑/๓/๒๕๐๑ ๑๘/๖/๒๕๕๘

พินทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระวิวัฒน์ วรจิตฺโต ดวงศรี

๒๓/๕/๒๕๓๓
๓/๖/๒๕๕๙

พุทธศรีศรัทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระบัวทอง านวโร จันทร์ดำ

๑๓/๗/๒๕๐๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๖

ละเวีย

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระสมพร สมวโร สาแก้ว

๙/๒/๒๕๒๖ ๖/๕/๒๕๕๙
ละเวีย

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระชาญ ชยปุตฺโต สุขแก้ว

๒๕/๔/๒๕๐๓ ๒๓/๔/๒๕๕๖

ศรีตะครอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๔
สามเณรอนุวัฒน์  กำจัดภัย

๒/๕/๒๕๔๖
 ศรีตะครอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๕
สามเณรวัชรพล  สุขแก้ว

๒๖/๖/๒๕๔๗

 ศรีตะครอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระศักดิศรี

์

กิตฺติธโร พงษ์เสือ

๑๘/๕/๒๕๓๕
๓/๖/๒๕๕๙

ศรีตะครอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระอำพล อาทโร บุญขาว

๑๑/๖/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ศรีตะครอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรณัฐนันท์  เข็มรัมย์

๒๓/๘/๒๕๔๕

 แสลงโทน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระวีรวัฒน์ ปมุโต จุ้ยประโคน

๔/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

แสลงโทน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระสุทัศน์ ทิฏตธมฺโม ลีประโคน

๘/๑/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๙

แสลงโทน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระสุรศักดิ

์

เตชพโล เปรียบรัมย์

๒๐/๙/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แสลงโทน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรสุพจน์  มูลเซอร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

 หนองตะขบ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระรุ่งโรจน์ ชุตินฺธโร ทุนดี

๒๕/๘/๒๕๒๒ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

หนองตะขบ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระจักรวาล กตคุโณ ชาวประโคน

๒๑/๖/๒๕๓๖
๗/๕/๒๕๕๙

หนองตะขบ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระสุรศักดิ

์

ปภงฺกโร งามเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๑๗/๕/๒๕๕๙

หนองตะขบ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระมานพ อธิจิตฺโต นาคะเกษ

๒๕/๑๐/๒๕๒๓
๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองตะขบ  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระสุวรรณ กนฺตวณฺโณ เนาวืประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๑๕
๒๖/๔/๒๕๕๙

หนองนาสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระพงษ์สิทธิ

์

นามธมฺโม นุชาญรัมย์

๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระมนต์ กตสาโร คำหอม

๒/๑๑/๒๕๓๙ ๓๐/๖/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระทองดี ธมฺมธีโร กิงเกตุ

่

๒๖/๒/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระชินวัตร์ ชยวฑฺฒโน ต่อแก้ว

๒๘/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระจักรกฤษณ์ จนฺทวํโส บุตรงาม

๒๖/๔/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระคมสัน อติเมโธ ปราบหนองบัว

๒๔/๓/๒๕๒๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

จินดามณี  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรมงคล  สเดา

๒๔/๓/๒๕๔๔

 จินดามณี  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระเพชรจรัส ธมฺมสโร กลำกลาง

๒๗/๘/๒๕๓๑
๖/๕/๒๕๕๙

จินดามณี  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระประวัติ ธีปธมฺโม กรมไธสง

๒๒/๘/๒๕๐๒ ๑๐/๖/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระสำเริง จิตฺตทนฺโต โพธิขำ

๑/๗/๒๔๙๕
๓๐/๑๒/๒๕๕๔

เทพรังสรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระเอกพล สิริภทฺโท กิจคติ

๒๐/๑๒/๒๕๒๘
๓๐/๔/๒๕๕๘

เทพรังสรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระดุสิต ขนฺติโก ใจไธสง

๑๓/๓/๒๕๑๕
๒/๒/๒๕๕๘

ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระเวช วชิราโณ เหลือมกลาง

่

๒๕/๖/๒๕๐๘
๕/๖/๒๕๕๘

บ้านดอน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระราเชษฐ าณธโร ฉำสันเทียะ

๑๔/๕/๒๕๑๗ ๑๑/๒/๒๕๕๙

บ้านดอน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระวีระนันท์ อติภทฺโท เพียรสนอง

๒๔/๔/๒๔๘๑ ๑๖/๒/๒๕๕๙

บ้านดอน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระสมาน นรินฺโท สวามิชัย

๒๖/๔/๒๔๙๐ ๑๖/๒/๒๕๕๙

บ้านดอน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระทรงเกียรติ สุเมโธ เปลียนไธสง

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๒
๑๖/๒/๒๕๕๙

บ้านดอน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระศิรภูมิ สุเมโธ จ่าไธสง

๒๙/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พุทไธสง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระอุบลศักดิ

์

รตฺนาโณ บุญคงเดช
๙/๕/๒๔๙๙ ๗/๕/๒๕๕๙

โพนทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระจันดี นรินฺท บวชไธสง

๘/๒/๒๕๑๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระฉัตรชัย กิตติคุโณ จันทร์รัมย์

๙/๗/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระมติ ิตเมโธ เพ็ชรโต

๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระอาจ ปภสฺสโร พึงพรหม

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

วรดิษฐ์  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระวัลลภ ิตปฺโ เดชโคบุตร

๑๔/๓/๒๔๙๔
๓/๔/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระอดิศักดิ

์

กตสาโร อุปไชย

๒๙/๑๐/๒๕๒๗
๑๘/๔/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระพรณรงค์ ปยสีโล ชัยชุมพล

๗/๓/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระโสภา ขนฺติโก กระสัง

๑๘/๐๑/๒๕๑๓ ๒๒/๐๒/๒๕๔๒

ก้านเหลืองเก่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระอัสดง ปยธมฺโม สุดทองหลาง

๕/๕/๒๕๓๓
๒๔/๐๕/๒๕๕๘

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระเกียรติศักดิ

์

กนฺตวีโร ทองทับ

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระศักดิศิริ

์

สิริธโร ดีด้วยชาติ

๑๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระพิสุทธิ

์

อรุโณ สอนจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระอรรถพล จกฺกวโร ช้อยขุนทด

๐๗/๐๕/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระเกียรติศักดิ

์

จารุวณฺโณ จีนประสพ

๒๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระอรุณ อธิฏาโน หล่าเพีย

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระโอสธี ทนฺตจิตฺโต พรหมภมร

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ขุนก้อง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระชัยสวัสดิ

์

ชาตเมธี สงนางรอง

๓๑/๐๓/๒๕๐๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ขุนก้อง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระฤทัย วิสุทฺโธ โพธิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๐๓
๑๕/๔/๒๕๕๙

จอมปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระเอกพล มหาวิริโย สุวรรณหงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

จอมปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระพิพัฒน์ ปภาโส อาจเอือม

้

๒๐/๐๗/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จอมปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระนิกร จารุวณฺโณ ทิพย์อักษร

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระธนากรณ์ จกฺกวโร เชิดรัมย์

๙/๑๒/๒๕๓๕
๕/๖/๒๕๕๙

ตาไก้พลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระสมหวัง ยสินฺธโร ชำนาญเนาว์

๑๖/๔/๒๕๒๙ ๒๐/๓/๒๕๕๘

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระศรัญู อรุโณ ศรีกระสังข์

๓๐/๓/๒๕๓๐ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระวรพงศ์ อาทโร ซองกิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระกฤษดา เตชธมฺโม ศรีสุวรรณ์

๑๓/๒/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระสายรุ้ง นาควโร พูนสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๑๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

แท่นบัลลังก์  

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระศรราม านวีโร วงค์คต

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นำไหล  

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรชมสวัสดิ

์

 ชูศรี
๖/๑/๒๕๔๕

 บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระนทีธร วิติตฺโต มะลิซ้อน

๓๐/๑๐/๒๕๓๘

๙/๕/๒๕๕๙
บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระนิรุตติ

์

นริสฺสโร กิมพะเก้า

่

๒๖/๔/๒๕๒๓
๓/๖/๒๕๕๙

บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระวิทวัช วิชฺชาธโร วารีจันทร์

๒๙/๔/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระศุภกิตติ

์

ถิรจิตฺโต สุขแสวง

๑๑/๒/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระเอกชัย เอกชโย พรหมลา

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๕๙
บ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระยอดธง เตชปฺโ ทูลฉลอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

พรหมนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระอภิสิทธิ

์

สนฺตจิตโต พุ่มพวง

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

แพงพวย  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระสมหมาย เขมปฺโ จำรูญชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แพงพวย  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระสยาม จรณสมฺปณฺโน ดวงจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระปรีดา ธีรปฺโ จินดา

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระสุชาติ สุเมโธ ต่างประโคน

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระกิตติ กวิวํโส จินดามาศ

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระบุญเหลือ กิตฺติสาโร ทิศทะษะ

๒๐/๑๒/๒๕๐๘
๒๕/๔/๒๕๔๘

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระธนิพล จนฺทวํโส ทองอยู่

๓๐/๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๔๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระกิตติศักดิ

์

เตชพโล กิตติสืบวงศ์

๘/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระธนานพ อิสฺสโร แปนนรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๒๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระเจษฎากร สิริวโร พยัคฆา

๑๒/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระคุณากร วฑฺฒโน แก้วเนียม

๕/๕/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระรณชัย กนฺตวีโร ตังเกียรติคุณดี

้

๒๒/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระสุทิน โชติทินฺโน สุดงาม

๑๙/๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๙/๒๕๕๙

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระณัฐวุฒิ ปยุตฺโต แสงทอง

๓๐/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๔/๒๕๕๙

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระกฤษณะ ขนฺติสาโร เรือนงาม

๒๑/๘/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระพรสุวรรณ ปยธมฺโม อรุณศรี

๒/๒/๒๕๓๘ ๕/๖/๒๕๕๙
มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระภาคภูมิ เตชธมฺโม ทิพย์อักษร

๑๓/๓/๒๕๑๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระวีระยุทธ ธมฺมปาโล สุดใจ

๑๑/๒/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระประทีป ขนฺติธมฺโม ฉิมกูล

๘/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๒
สามเณรขวัญกมล  เรือโปะ

๑/๑/๒๕๔๐
 ร่องมันเทศ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระวิรัฐ อาภาธโร ดวงสีแก้ว

๑๔/๔/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ร่องมันเทศ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระประดิษฐ์ ปฺุปุณฺโณ บุญทะเสน

๑๗/๐๔/๒๕๒๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

เลียบ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระสุรศักดิ

์

ปฺุวโร ศรีนวล

๘/๐๗/๒๕๓๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เลียบ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระเจตน์ อธิจิตฺโต พันธุ์จงหาญ

๕/๐๕/๒๕๑๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เลียบ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระวณัฐพงศ์ สุภาจาโร สงึมรัมย์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระไพรวัลย์ จนฺทวํโส คงกำเนิด

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระประจาบ โอภาโส เรืองไรโคก

๒๒/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระวรายุทธ วรธมฺโม ปานเพชร

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระสมศักดิ

์

พุทฺธสโร พรมกูล

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระก้องสุริยา มหาปฺโ เทพเนาว์

๒๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระพชรพล พรมภมร กิตฺติญาโณ

๑๒/๘/๒๕๓๙
๔/๘/๒๕๕๙ ศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระณัฐพล ปยสีโล สืบกระโทก

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สวายสอ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระอังคาร ิติโก อ๊อตประโคน

๑๓/๗/๒๕๓๑
๙/๕/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระสุเมธ สุเมโธ ก้อนทองไทย

๖/๕/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระอนุวัฒน์ ปฺาธโร ปนศิริ

๖/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระณัฐวัตร กิตฺติสมฺปนฺโน ผ่องแผ้ว

๒๒/๐๓/๒๕๓๖
๕/๐๗/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระสุมนต์ สุเมโธ สามเณร

๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒/๐๕/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระสุเนตร อินฺทสโร ขาลเพราะ

๓๐/๑๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระวันชัย สุเมโธ ชาญณรงค์

๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระชนะชัย ยสินฺธโร โทนกระโทก

๑๕/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เสลา  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระธนภัทร อธิจิตฺโต ปนจรรยงค์

๑๙/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระอานนท์ อธิปฺโ วัชระ

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

หนองกราด  
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บร ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระณัฐพงษ์ ยสธโร ทับถนน

๐๘/๐๗/๒๕๑๐ ๐๕/๐๓/๒๕๓๙

หนองขุนอัด  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระสำรวย อนีโฆ ทิพย์กูล

๑๙/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองตาสี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระอนุสรณ์ เขมกาโม รามสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาสี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระปญชญา สิริณธโร ศรีนาคา

๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระณัฐพล โสภณจฺโต อินผลสุข

๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระศราวุธ วชิรวุโธ ศรีชุมแสง

๑๑/๐๓/๒๕๓๕
๑๒/๖/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระพีรพล พลวุฑฺโณ วงศาวิเศษ

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระจิระ คุณสาโร พันวิเศษ

๓/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระอดิศักดิ

์

จิรธมฺโม ปราบสกุล

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระสุรพงษ์ กตธมฺโม นครชาติ

๒๕/๘/๒๕๑๖
๖/๘/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระธัชกร ตปสีโล แพร่งสุวรรณ

๗/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระธนา ิตธมฺโม ยอดพรม

๑๗/๐๒/๒๕๒๔ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระอภิวัฒน์ คุณวฑฺฒโน เพ็ดเท้า

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตเมโธ คงพลปาน

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระสุนัย สุปติฏิโต วิเสโส

๑๐/๓/๒๕๑๐
๙/๓/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระธีรพงศ์ จนฺทวิวํโส หอยสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๒๖
๒๕/๖/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระเทอดเกียรติ โชติธมฺโม จันทบ

๒/๔/๒๕๓๔ ๑๑/๘/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระสุรัตน์ วิชโย เจริญธนสุข

๒๓/๑๑/๒๔๙๓
๐๕/๐๒/๒๕๕๕

ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระสุรัตน์ รตนวชิโร วัชรทอง

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระสมชาย สมงฺคิโก เสือสมิง

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระสุรัตน์ สุจิณฺโณ นกเอียง

้

๒๓/๐๗/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระจันบันดิษฐ์ พุทธสโร วงเวียน

๑๒/๐๖/๒๕๑๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระอุทัย านุตฺตโร ทองไชย

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระสุวรรณ ปฺกโร ลำพันธ์

๑/๑๒/๒๕๒๘ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖

จินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระผดุงเกียรติ ถิรจิตฺโต ศรีสุวรรณ

๗/๖/๒๕๒๗
๐๔/๐๗/๒๕๕๗

จินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระพนา ิตวิริโย มียอด

๓๑/๔/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

จินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระสมศรี ธมฺมทินฺโน ชฎาทอง

๑๘/๖/๒๕๑๙
๒/๖/๒๕๕๙

จินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระสมบูรณ์ นิสฺสโก กมลศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๐๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

จินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระนิพล ยโสธโร ไชยชนะ

๔/๑/๒๕๓๕ ๙/๔/๒๕๕๘
แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระสมบุญ กตปุโ แก้วกล้า

๑/๑๑/๒๕๐๒ ๑๐/๔/๒๕๕๘

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๕
สามเณรเมธาวุฒิ  แก้วเผือก

๑๒/๔/๒๕๔๔

 แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระบุญเหลือ จิตฺตวํโส บุญหลาย

๖/๔/๒๔๙๙ ๓/๕/๒๕๕๙
แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระดุสิต จิรสุโภ สวัสดิรัมย์

์

๕/๖/๒๕๐๔ ๖/๕/๒๕๕๙
แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระสำรวย จิธมฺโม ปานทอง

๑๓/๙/๒๕๑๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระหมวก อธิปฺโ สวัสดีลาภา

๑๕/๕/๒๔๙๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๐

ชัยศรี  
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บร ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระนวมินทร์ สิริธมฺโม อินทร์นอก

๒๗/๘/๒๕๓๖ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระบำรุง อนาลโย ห้อไธสง

๑๐/๑๒/๒๔๙๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระกฤษณะ ปฺาธโร ยวดยาน

๑๔/๔/๒๕๓๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระชนาธิป ชนาสโท ประนาวัตร

๗/๑๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระปฐมพร ปฺาวุฒฺโฑ คำสิงห์

๒๗/๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระธวัชชัย จนฺทวณฺโณ แขกรัมย์

๒/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระชัยชนะ ชยานนฺโท สะเทียนรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๐๓
๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระลภ กลฺยาโณ โตเล็ก

๖/๖/๒๔๘๘ ๘/๒/๒๕๕๓
บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระมนต์ จนฺทาโก เทียบกลาง

๒๑/๕/๒๕๐๕
๘/๒/๒๕๕๓

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระวิรัตน์ ขนฺติโก เขาทองหลาง

๖/๑/๒๔๘๙ ๑๓/๗/๒๕๕๘

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรอนุวัฒน์  ข่ายกระโทก

๒๓/๔/๒๕๔๖

 บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระเผชิญ มนาโป ชำนาญพนา

๑๙/๔/๒๕๐๑ ๑๙/๖/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระสหรัฐ ชุตินฺธโร ไสยรส

๕/๑๒/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระธันวากร กตคุโณ พฤทธิศาลิกร

๓๐/๑๑/๒๕๓๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระเกษม อาทโร วัดจำนงค์

๑๗/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระวัฒนพงศ์ ชยวุฑฺโฒ ดอนดี

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระวีระชาติ สมตฺโถ นุ่มพรม

๑๒/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระจรูญ กตธมโม นำย้อย

๖/๔/๒๕๑๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระประพัทธ์ ิตวํโส เต็มรัมย์

๑๖/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาแก้วหนองแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระเสานราช ธมฺมทีโป ชำนาญเท

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ ๒๓/๑๐/๒๕๕๘

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรบอล  พรมวิจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 โพธิย่อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระประสืทธิ

์

กนฺตวีโร พินิจด้วง

๑๓/๐๓/๒๕๑๑ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระสุทัศน์ อุตฺตมปฺโ เนตรวิลา

๑๖/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระสุนันท์ ธมฺมธโร สะเทียนรัมย์

๑๗/๓/๒๕๒๒ ๑๔/๓/๒๕๔๖

มงคลนิมิตร  

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระเชาวลิต อธิปฺโ มองพิมาย

๒๐/๓/๒๕๓๑
๘/๗/๒๕๕๙

มงคลนิมิตร  

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทูปโม ยศแก้วกอง

๐๔/๐๘/๒๕๑๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระสุขสมบูรณ์ วิสารโท สุวรรณเพชร

๒๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระพยุง ิตวโร ศรีเนาวรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๒๒ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อภิวณฺโณ ยศแก้วกอง

๐๑/๑๒/๒๕๐๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระธวัชชัย ฉนฺทธมฺโม สาโรจน์

๐๗/๑๐/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระเสกสรร สมาจาโร หินหาดหงษ์

๐๖/๐๓/๒๔๙๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระวิโรจน์ กุสลจิตฺโต ศิริกำเนิด

๑๙/๐๔/๒๕๐๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระวิทวัส อิทธิโชโต ทัตราปญญาคม

๒๔/๑๑/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดไตรรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระณรอนเลิศ ณาณวีโร เส็งนา

๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระสุทัศน์ จารุธมฺโม กิงวงศา

่

๒๘/๗/๒๕๑๕ ๑๖/๗/๒๕๕๖

ศรีสวัสดิ

์
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บร ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระอำนวย ปสสฺโน วงษา

๑๘/๑๐/๒๕๐๑

๕/๑/๒๕๕๗
ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระขวัญชัย ิตคุโน นันทวงศ์

๒๑/๘/๒๕๓๔
๙/๔/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระณัฐพงษ์ ติสสโร โพธิจันดี

์

๑๒/๖/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระบุญแทน อภิปุโ บัลลังค์

๒๖/๑๑/๒๕๑๘
๑๒/๖/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระสวาสดิ

์

สุธีโร ประทุม

๑๖/๗/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระจักกฤษณ์ จกฺกธมโม จันทะเมนชัย

๒๕/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระสำรอง จารุธมฺโม บรรจง

๓๐/๙/๒๔๙๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระบุญเหลือ ธมฺมสาโร บัวนาค

๔/๓/๒๕๓๘ ๒/๖/๒๕๕๙
ศิริมังคลาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระทวี ปฺาทีโป สำรวมรัมย์

๐๖/๐๓/๒๔๙๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๐

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระสัมพันธ์ ถิรคุโณ สุหร่าย

๐๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๕

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระณรงค์ ชุตินฺธโร ศรีน้อ

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๕

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระสุรชัย เทวธมฺโม นิรภัย

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระสมนึก โชติปฺโ เตียงนอน

๐๘/๐๕/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระประเกียรติ สนฺตกาโย เกตุแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๐๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระสุเทพ อคฺคธมฺโม แต้มพิมาย

๐๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สุภโสภณ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระบุญมี ปุาคโม รอบเขตรัมย์

๕/๕/๒๔๘๔
๑๔/๑๒/๒๕๕๕

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระศรีไพร มหาปฺโ ฉุยไธสง

๑๙/๑๐/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระธงชัย ผาสุกาโม สมมุตรัมย์

๑๒/๖/๒๕๐๙
๘/๕/๒๕๕๙

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระไพรวัลย์ โสติปโ บุญอำนวย

๒๘/๔/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๕๙

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระวิชิตชัย สิริปโ พรมงาม

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๕๙
หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระสุทธิพงษ์ จนาวิโส ซูลเกษม

๙/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระวุฒิพงศ์ จิตคุโณ เมืองซอง

๗/๒/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระอุดม สนุตกาโย มุ่งดี

๑๘/๑๐/๒๕๑๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองเก้าข่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระอำนาจ ธมฺมปาโล วงสาเศก

๐๕/๑๐/๒๕๐๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

หนองจิก  

บร ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระธนวัทย์ วรปฺโ จันสุขไสย

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองจิก  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระสุทิน ยติโก ตรวจนอก

๑๘/๑๒/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองจิก  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระพนม ขนฺติธโณ สุภารักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระวิไล เตชธโร ศรีจันทร์

๒๖/๘/๒๕๐๘ ๒๒/๔/๒๕๓๖

หนองผะองค์  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระสำราญ ิติธมฺโม เนินกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๐๗ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

หัวสะพาน  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระภัทร์ ธมฺมธีโร หล้าโต้

๑๘/๑๐/๒๔๙๖

๘/๗/๒๕๓๘
ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระเอกชัย ธมฺมธีโร เส็งนา

๘/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระอาทิตย์ อภินนฺโท พรมมี

๒๖/๐๖/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระสุรศักดิ

์

เตชธมฺโม ทองไทย

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๑๑/๕/๒๕๕๙

อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระธนา ธนปาโล ผักชุมแสง

๙/๘/๒๕๓๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระนัฐพงษ์ วชิรวํโส โสโลมรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

อิสาณทะเมนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระธินวรณ์ พหรมปฺโ ทะเริงรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๑๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๔

เขาดินใต้  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระวิน จนฺทสาโร วิจันทร์โว

๑๐/๐๘/๒๕๐๘ ๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โคกเบง  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระนิกร ภทฺรวํโส พิมพ์เวิน

๐๓/๐๘/๒๕๐๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

โคกเบง  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระอุทัย อคฺคธมฺโม กองภา

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

โคกเบง  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระสุพรรณ อุทโย สุวรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

โคกเบง  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระปยะ นาถกโร พิมพ์ศรี

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๓

โคกระเหย  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระบุญรัตน์ กนฺตวีโร เติมประโคน

๒๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกระเหย  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระดาว ติกขาโณ สีนำเย็น

๐๑/๑๑/๒๔๘๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๒

ตรีพัฒนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระสุรไกร อินฺทปฺโ มูลชมพู

๐๓/๐๓/๒๕๒๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐

ตาอี  

บร ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระกิตติกร เตชธมฺโม ลอยประโคน

๒๗/๐๔/๒๕๑๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระสิงห์ จิตตทนฺโต สุนทรสิน

๑๐/๑๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระอัน

้

ธมฺจาโร ฮุบประโคน

๐๗/๐๖/๒๕๒๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระทวีทรัพย์ ขนฺสุโภ สุนประโคน

๑๑/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระจักกฤษ เตชธมฺโม บุตรประโคน

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรธันยา  นาคประโคน

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระธีรวัฒน์ ธมฺมธโร นาคประโคน

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระสมชัย สุเขสิโต แก้วสง่า

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรณัฐวัฒ  ด่วงประโคน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรอรรถการ  นาคประโคน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๖๙
สามเณรถิรวุฒิ  บรรเทิงใจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๐
สามเณรสุริยา  ชัยสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระสิทธิ

์

จรธมฺโม เสาเปรีย

๐๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระจอมพล มหาปฺโ แก่ประโคน

๒๓/๐๕/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหลัก  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระสมพงษ์ สมวํโส ทรงราศรี

๐๙/๐๑/๒๕๐๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

บ้านหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระสุนันต์ เตชวโร เชิญนอก

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระภูวดล อาสโภ พระโคศรี

๐๑/๐๔/๒๕๑๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระจักรพงษ์ จิตฺตคุตฺโต คล้ายคลึง

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระอรรตชัย โชติวณฺโณ คุ้มสุวรรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระประสิทธิ

์

มหาปฺโ นิโรรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระธีระนัย าณธมฺโม ใต้ชมภู

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระสุรชัย สุภทฺโท วงษ์สามารถ

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บึงเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระวาด สุวณโณ สาทิพจัทน์

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ประชาสรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระสิรา สีลสํวโร ราชศิลา

๒๖/๐๑/๒๕๑๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ประชาสรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระพงษ์พันธ์ ขนฺติมโน เสาเปรีย

๑๔/๐๘/๒๕๓๒ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

ปราสาททอง  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระสุรเกียรติ

์

ฉนฺทสุโก วงษ์สูง

๒๒/๐๗/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาลานหินตัด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๔๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระกชานนท์ สุชาโต สังสูงเนิน

๐๔/๐๘/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาลานหินตัด  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๖
สามเณรฐิติเชษ  ฟูสนิท

๘/๙/๒๕๔๒
 ละหานทรายเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระพรรณนิวัฒน์ วณฺณวฑฺฒโน บุญศร

๔/๓/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
ละหานทรายเก่า  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระอิทธิพล อุทโย บุญเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๒๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

สระแก้ว  

บร ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระเจน มนาโป ขบวนกล้า

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

สระแก้ว  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระสยาม โชติปโย ทวยมา

๒๖/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๖

สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระประสิทธ์ จารุวณโณ ทวีฉลาด

๓๑/๐๕/๒๕๒๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระภานุมาศ ปาวุฑโฒ เกตุสงเคราะ

๒๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรต้นตการณ์  คำโพนทัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรพันธกานต์  สุราษฏร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรชาคริต  ก่ายกอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรเมธา  แสงนวน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรปยะวัฒน์  วงค์ณรงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระพิเชษฐ์ พิเชฺโ อ่อนหางหว้า

๑๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระพรชัย าณธีโร บานกลีบ

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

โสภณวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระพลอย อุทโย เฌอรัมย์

๓๐/๓/๒๕๒๒ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

หินลาด  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระบุญเพ็ง ทินฺนวโร ศรีเหลือง

๒๑/๑๐/๒๕๐๗
๒๗/๒/๒๕๕๙

หินลาด  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระอรุณ อุตฺตโร ผะกาทอง

๙/๔/๒๕๓๔ ๒๓/๖/๒๕๕๙

หินลาด  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระพรชัย มหาคุโณ เข็มประโคน

๒๐/๕/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

หินลาด  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระปรีชา ขนฺติสมฺปนฺโน บัวโก้ล

๐๘/๐๖/๒๕๐๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระเลือน

่

อิสสรชาโต เอียมดี

่

๐๑/๐๔/๒๔๙๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระเกตุ าณธโร กระโท้

๐๑/๐๙/๒๕๐๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระวิเชียร วิชโย เทียบทอง

๑๖/๐๕/๒๕๒๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๗

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระเบิม ภูริจิตโต โจนประโคน

๒๘/๐๑/๒๕๐๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระสุวิทย์ วิสุทฺโธ แก่นงาม

๒๓/๐๕/๒๕๒๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระวิชัย วิชโย สีปะคะตัง

๑๐/๑๑/๒๕๐๐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระสุพรรณ จิตฺตปาโล พางาม

๑๐/๐๒/๒๕๑๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๘

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระทองคำ ธมกิจโจ ยุดรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระทองคำ เทวธมโม พุทเทศ

๐๒/๐๖/๒๕๓๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๔
พระสมชาย สมชาโต สุขบรรเทิง

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระสุรเชษฐ์ สุรเชฺโ สุขบรรเทิง

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระอนุชิต อนุชิโต แพงยา

๒๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระพงษ์ศักดิ

์

วาสสกฺติโก ทองวัน

๑๘/๐๙/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระเฉลิมชัย ฉนฺทธมฺโม ม่วงสาย

๐๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระธนฺกร ธนํกโร กาดนอก

๑๘/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๔๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระชัยยา ชุติมนฺโต สังพะใส

๒๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระรังสรรค์ ลาภสุโภ ลาภสาร

๒๖/๐๘/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระจำรัส อนินฺชิโต เจียมรัมย์

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕

วัดกทลิวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระไมตรี สุธีโร อะโรคา

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกทลิวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระกล้า มหาลาโภ พะวรรัมย์

๔/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๓

วัดกระโดนไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระสมัย สนฺตจิตโต เพชรพราว

๒/๖/๒๕๐๔
๒๗/๗/๒๕๕๗

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระไตรภพ ติสฺสวํโส นิสิทธิรัมย์

์

๑๕/๒/๒๕๓๓ ๒๗/๗/๒๕๕๗

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระจอย อภิปฺโ เชือมาก

่

๘/๔/๒๕๑๒ ๑๔/๒/๒๕๕๙

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระจีรศักดิ

์

จิรธมฺโม รอบยิง

่

๗/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระสันติ สนฺติกโร รอบยิง

่

๓๑/๓/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระเอกรินทร์ อินฺทวํโส ดวงเลิศ

๒๕/๒/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระจีระศักด์ จีรสกฺโก ปญญา

๑๐/๑๑/๒๕๒๙

๔/๔/๒๕๕๙
วัดกุดโคลน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๒
สามเณรสุภนัย  ก้อนคำ

๑๕/๑/๒๕๔๗

 วัดกุดโคลน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระเทิดพงศ์ ถิรสทฺโท จริตรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดคันธารมย์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระอนิรุต ชุตินฺธโร นุศรรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดคันธารมย์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระเกียรติพงษ์ กิตฺติวํโส นุสรรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคันธารมย์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระชนินทร์ านวีโร กมลรัมย์

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดคันธารมย์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๗
พระเอกรินทร์ โชติาโณ หวังอยู่

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระเศรษฐวัฒน์ ทีปธมโม ครองชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดโคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระสุเมศ สุจิตโต เกรัมย์

๒๓/๐๒/๒๕๒๕
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดโคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระศรนารายณ์ สจจาโน โคมารัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๑๕
๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดโคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระจิณตวีร์ จิณฺณธมฺโม พงศ์ศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระสัญญา สนฺตมโน ชันดี

้

๐๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระสมพล กตสาโร หาญยิง

่

๓/๔/๒๕๑๐
๑๘/๗/๒๕๕๑

วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๔
พระอนุรินทร์ จนฺทวํโส ปะมิดรัมย์

๒/๒/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระธีระพงษ์ จนฺทภาโส ถูกพันธ์

๒๑/๙/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระสุรักษ์ มหาปฺโ อ่อนหวาน

๑๙/๕/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระธนายุทธ ิตคุโณ บุญโก่ง

๗/๙/๒๕๓๗ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระอนุรักษ์ อธิปฺโ คิดกล้า

๓/๙/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระนพพร ขนฺติสมฺปนฺโน ฤกษ์ชัย

๐๑/๑๒/๒๕๑๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๐
สามเณรกำพล  ตรวจมรรคา

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

 วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๑
สามเณรจิรพันธ์  ตรวจมรรคา

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

 วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๒
สามเณรสรจักษ์  นิโรจน์รัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระธนปุรเชษฐ์ ธนปาโล จันทะกา

๑๙/๐๕/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระอนันตศักดิ

์

อคฺคธมฺโม จันทร์ศรี

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดชุมพลมณีรัตน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๔๗

้
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บร ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระทนง ิตธมฺโม คิดสงวน

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระนรินทร์ านวโร นิเรียงรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนยาว  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระเอกลักษณ์ รกฺขิตธมฺโม การเจริญ

๕/๘/๒๕๒๙ ๒/๐๑/๒๕๕๙

วัดท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระสมเกียรติ ยสินธโร บะวรรัมย์

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระสามารถ อตฺตทีโป เพือนรัมย์

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระชวัช านวุฑฺโฒ บัวไข

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๑
สามเณรสุรเดช  วิชัยรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๒
สามเณรณลงกรณ์  คุ้มไพรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๓
สามเณรวีรพันธ์  บุตรโสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๔
สามเณรพุฒิเมธ  แย้มศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๕
สามเณรกรมินทร์  บุตรโสภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๖
สามเณรวสันต์  พันธ์พิทย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๗
พระเทพกร ชินปุตฺโต สุขชูศรี

๑๖/๐๓/๒๕๑๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๘
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน กกรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระชยุตพงษ์ ชยวงฺโส วิสุตรตระการ

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระมานะ อภิาโณ คำเปล่ง

๐๗/๐๙/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระมาโนช นนฺทจิตฺโต วงค์นก

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระสนัน

่

กตทีโป สุโขรัมย์

๒๙/๐๘/๒๕๓๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดธรรมถาวร  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระลัด สุชาโต สุขจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดโนนแดง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระชิษณุพงศ์ เตชธมฺโม เจือจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดโนนแดง  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๕
สามเณรศรศิริ  สำราญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

 วัดบัวถนน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรเสรี  พิชนาหะรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

 วัดบัวถนน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระกนกพร กนฺตวโร หาดรัมย์

๑๑/๗/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๕๙

วัดบัวถนน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๘
พระสุเทพ กตสาโร สัตตารัมย์

๑๕/๓/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

วัดบัวถนน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระโชติวัฒน์ จนฺทโสภโณ สัมมาวัฒนกุล

๗/๕/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบัวถนน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระคมสัน ถาวโร เติดประโคน

๓๑/๐๘/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านจอม  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระวิทยา วิสุทโธ กึมรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านจอม  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระวัลลภ วลลโภ ไวยเวศ

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านจอม  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระณัฐพงษ์ จารุวณฺโณ หลงเหลืองชาติ

๐๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดบ้านตะเคียน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระจิต จิตฺตปฺุโ โกยรัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๑๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดบ้านตะเคียน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระบุญเพ็ญ อภิปฺุโ เนาวชาติ

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านตะเคียน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๖
สามเณรศราวุธ  หลงเหลืองชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

 วัดบ้านตะเคียน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๗
สามเณรอภิชัย  หลงเหลืองชาติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 วัดบ้านตะเคียน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระภิลักษณ์ อินฺทปฺโ ประกายแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านละลูน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระอภิสิทธิ

์

ิตสิทฺโธ ติดใจดี

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านสูงเนิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๔๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระมนูญ ิตมโน ทานวัน

๑๐/๐๔/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๑
สามเณรโกศล  ลายสนธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระกันชัย กนฺตสีโล ดวงดี

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระสุรเดช สุทฺธจิตโต จวงจันทร์

๒๗/๗/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระจรัล จารุธมฺโม อุส่าห์ดี

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระสิริทิน นรินฺโท เกือกรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๒๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระจิม สาทโร นาคงาม

๒๕/๑๑/๒๕๒๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระวีรพล สิริจนฺโท สงัดรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระบรรณญัติ กิตฺตสาโร ดาราย้อย

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระจักรี กิตฺติาโณ วากิรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระขอย กตธมฺโม ปาละพันธุ์

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๕/๒๕๕๙
วัดประชาศรัทธาธรรม

 

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระพลทัต อภินนฺโท พัดรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดประชาศรัทธาธรรม

 

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระเกตุสีทวน ฉตฺตวโร เกตุ

๓/๙/๒๕๒๑ ๑๒/๒/๒๕๔๙

วัดปราสาททอง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระธนะเทพ ปฺาวโร พูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๒๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดปราสาททอง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระสุรพล อติพโล เชิดนาม

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดปราสาททอง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๕
สามเณรพลกฤต  พะนิรัมย์

๒๗/๒/๒๕๔๖

 วัดไผ่ลวกสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๖
สามเณรสรรเสริญ  นะเรศรัมย์

๑/๑๑/๒๕๔๓

 วัดไผ่ลวกสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระอวย อภินนฺโท หอมนวล

๐๗/๑๑/๒๔๙๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๕

วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระไพบูลย์ ฉนฺทสุโภ ทองนำ

๐๗/๑๒/๒๕๑๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระคำนวณ อคฺคธมฺโม หอมจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระพรทวิน วรวฑฺฒโน นุสุวรรณรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระบุญเชิด ชิตมโร สือเพ็ง

๒๖/๑๑/๒๕๑๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระฉัตรชัย ฉวิวณฺโณ นะมิตรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๒๘

๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๓
พระนัฐพล นรุตฺตโม อรุณรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๕๙

วัดยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๔
พระสะอาด สุเมโธ จริตรัมย์

๖/๑๒/๒๕๑๗
๖/๔/๒๕๕๘ วัดระกามังคลาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๕
พระประสาน จนฺทโชโต จะแรมรัมย์

๒๙/๖/๒๕๒๕
๖/๔/๒๕๕๘ วัดระกามังคลาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระนิรันด์ าณวีโร ทัสนา

๒๔/๕/๒๕๒๖
๖/๔/๒๕๕๘ วัดระกามังคลาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระเอก ปฺาธโร มิตรสุราวงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๐๐
๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระวิชัย จิชโพ จันทร์แดง

๒๑/๐๗/๒๕๓๓ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระชาญชัย อชิโต นาเวรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๓๓
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระศุภกร สุทฺธจิตโต วาทยะกร

๑๘/๓/๒๕๓๖ ๓๑/๕/๒๕๕๙

วัดลำดวน  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระณรงค์ศ้กดิ

์

นาควโร โนวิรัมย์

๑๕/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดลำดวน  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระเชิดพงษ์ จนฺทวํโส จิตนันทุยา

๑๐/๐๗/๒๕๒๒
๒๘/๖/๒๕๕๙

วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระไกรสร วิสุทฺโธ เรืองศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๓๑

๖/๗/๒๕๕๙
วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระทัน จนฺทธมฺโม บุตรโสภา

๒๖/๐๖/๒๕๐๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดหนองแขม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๔๗

้
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บร ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระวิชัย านจาโร วรวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระกรวิชญ์ ปฺาธโร แสงรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระจำนงศักดื สุทฺธิโส โกยรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๓๐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระขวัญชัย เขมิโก วิเวกรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระหนึง

่

จิตฺสุทฺโธ แก้วยก

๒๐/๐๗/๒๕๒๐ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระสมหวาน กตคุโณ กุดรัมย์

๐๙/๐๖/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระศุภเดช สุภาจาโร ชาติสมบูรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระอมรเทพ อมโร กุยรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระบุณยกร ปฺุกาโม กองเงิน

๒๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระเกียรติศักดิ

์

คุณกาโร ตรวจมรรคา

๒๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ ยอดเพชร

๑/๑๒/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระพานิช ภูริาโณ คงเจริญ

๒๒/๒/๒๕๓๘
๘/๗/๒๕๕๙

วัดหนองพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระวรกิจ วราโณ มะลิซ้อน

๒๑/๑/๒๕๓๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดหนองพลวง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรอรัญ  นำคำ

๒๗/๖/๒๕๔๓

 วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระอนุศักดิ

์

านุตฺโร สวัสดี
๗/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระพายุ หิริธมฺโม เก่งรัมย์

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดอินทบูรพา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระสวน สนฺตจิตฺโต โสภี

๒๕/๐๓/๒๕๐๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเมือง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระสมศักดิ

์

ธมฺมปาโล ณ ลานคา

๐๙/๑๐/๒๕๐๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

โคกสูง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระสุทัศน์ สุจิตฺโต ฤทธิรณ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

โคกสูง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระนัสที านวีโร จันทา

๓๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกสูง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระอดิเทพ เตชปฺโ พันโพคา

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระวิกรม จนฺทวํโส อ่านเขียน

๑๖/๑๒/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

โคกอิสระ  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระมีชัย ิติาโณ ทองปลิว

๐๓/๐๘/๒๕๑๒ ๑๘/๐๒/๒๕๕๗

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระสุริยะ จนฺทสาโร มีทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระประวิทย์ จกฺกวาโร ครยก

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระประสิทธิ

์

านิสฺสโร คืนรัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระนิทัมนะ จนฺทวํโส ตุ้มนอก

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระณัฐพงค์ จิตธมฺโม หล่าธรรม

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระนิรันดร์ านวโร พรมนัส

๑๒/๐๘/๒๕๒๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ชุมแสง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระพงษ์ดนัย อธิจิตฺโต ยามี

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดงยายเภา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระสุบัน อกฺกปฺโ แก้วมาตร

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

ดงหนาม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๖
พระสัมฤทธิ

์

สิริสาโร ทองทรวง

๐๖/๐๖/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๗
พระภูสิทธิ

์

ภูริปฺโ ฝอยทองร่วง

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๘
พระนัทธพงษ์ นิสโภ น้อยพรม

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๕๙
พระภานุพงษ์ ปคุโณ ดวงพรม

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระสมคิด สนฺตจิตฺโต เทียงธรรม

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิริปฺโ บำรุงแคว้น

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระวิชิต วิชโย ชนุดรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมนต์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระบุญมี ยตินฺธโร จามิกร

๓๐/๑๒/๒๕๐๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระอุดม อุตฺตโม ขาวรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๐๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระสมพาน สมจิตฺโต ยาวรัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๒๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๖
พระทับทิมสยาม านิโย กรีดรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๒๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระวิสิทธิ

์

วิสุทฺโธ บุญสม

๑๙/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระคัมภีร์ เตชธมฺโม ศาลางาม

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระวีระยุธท จนฺทาโภ ยาวรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระพิชิตชัย านวีโร ยาวรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระวีระ ธานิโย นิราศภัย

๑๙/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระภูวนัย วิสุทฺโธ ทองทวี

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตามา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระหัว อธิปฺุโ คำเปล่ง

๑๐/๐๓/๒๔๘๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตามา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระสุวิทย์ มหาปฺโ ทัดแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตามา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระสมทรัพย์ จนฺทปฺโ ชึรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตามา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระพรทวี อคฺคธมฺโม ทอยรัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตามา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระสราวุฒิ สิริปฺโ มะลิซ้อน

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตามา  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๘
สามเณรเอกราช  แก้วลุน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๗๙
สามเณรธีรภัทร  แปนโสม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรติณณภพ  ลาหล่าเลิศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระวิทยา จรุธมฺโม มาดี

๔๑/๑/๒๕๓๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระวินัย ติสฺสโร ศาลางาม

๑๙/๐๗/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๓
พระนราธร จีรธมฺโม ไชยโย

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๔
พระณัฐพร สุเมโธ แหลมอาทิตย์

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

พงแขม  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๕
สามเณรณภัทร  วงศ์จำปา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระประไพ ปฺาคโม ขันแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๔

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๗
พระยุทธนา สุมโน มาลี

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๘
พระอิสรภาพ ปภสฺสโร สอนวิชา

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระวิทิตย์ ปภาธโร เข็มรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระอัครวินท์ อุตฺตโร สิงห์นันท์

๐๒/๐๓/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระก้องเกียรติ กนฺตวิโร พลทิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๒
พระอุเทน อภิปาโล ศาลางาม

๑๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๓
พระนัฐพล ขนฺติพโล ขยันไทย

๑๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๔
พระโสภน ถาวโร สุดใจ

๑๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พงสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๗๙๕
พระพันสา สฺโณ โยยรัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๐๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๘

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระจักรกริช ธีรปฺโ แก้วผาสุข

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระอภิสิทธิ

์

อธิปฺโ แก้วกวย

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระณัฐพงษ์ จารุธมฺโม อยู่ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระสุนทร อคฺคธมฺโม สารัญ

๐๗/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระอริธัช ฌานรโต โฉมหน้า

๒๑/๐๕/๒๕๓๒ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระยุทธภูมิ สุมิตฺโต โคกค้อ

๑๕/๐๗/๒๕๑๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระศักดิชัย

์

อติพโล มะลิซ้อน

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๓
พระสุรศักดิ

์

อาภาโส บุญตามทัน

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระบัณฑิต อตฺถกาโม บูชารัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางตาสาด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระธานินธ์ สนฺตมโน อารีเอือ

้

๑๐/๐๖/๒๕๒๒ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

วังมัจฉา  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระวิทยา อภสฺสโร ขันแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

ศรีสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระบุญเต็ม เตชวโร ชะรางรัมย์

๑๘/๐๑/๒๔๙๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

ศิริมงคล  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระจันทร์ เตชวโร เมืองสุวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๔๘๖ ๐๑/๐๑/๒๕๔๔

สระกุด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระพสกร จนฺทโชโต ปานทอง

๒๐/๐๒/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สระกุด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระสุวิทย์ กตธมฺโม แก้ววิจิตร

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สระกุด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระไกรสร กนฺตสีโร สายสมร

๑๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระวรรชนะ สุจิตฺโต มุ่งดี

๒๔/๐๕/๒๕๓๔ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

สวายตางวน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระเฉลิมพงษ์ าณสาโร ไพเราะ

๒๗/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สวายตางวน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระมนัส าณวีโร ศรีลานุช

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สวายตางวน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระเพรช อาภสฺสโร ประดับศรี

๐๕/๑๒/๒๕๒๕ ๒๙/๐๘/๒๕๕๘

สำโรงพัฒนา  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระสายฟา ติสฺสโร ศิริสุข

๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

สำโรงพัฒนา  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๗
พระอำนวย อินฺทปฺโ วรรณยุทธ์

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

สำโรงพัฒนา  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๘
พระนนทชัย กตนาโถ ศิริสุข

๒๔/๐๔/๒๕๐๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงพัฒนา  

บร ๔๑๕๙/๐๘๑๙
พระเอกวัฒน์ มหาวีโร จงรัมย์

๑๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพัฒนา  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๐
พระมน สุวณฺโณ จะมอญ

๒๖/๐๖/๒๕๐๑ ๒๙/๐๖/๒๕๓๑

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๑
พระทา ตุฏโ มาดี

๑๐/๐๓/๒๔๙๙ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๒
พระอุทัย จนฺทธมฺโม แก้วฉลาด

๒๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๓
พระทะนง สุขิโต นบนอบ

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๔
พระบุญจันทร์ กตสาโร มิตรเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๒๒
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๕
พระเยาว์ กตคุโณ แก้วฉวี

๑๔/๐๙/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๖
พระมีชัย อภิปาโล โยมรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๗
พระนิรุตต์ กตธมฺโม เหมาะทอง

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๘
พระศักดิชัย

์

อาทโร ว่องไว

๒๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๒๙
พระคำแสง ขนฺติสาโร มุ่งดี

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  
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บร ๔๑๕๙/๐๘๓๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ถาวโร โสมศรี

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สุกาวาส  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๑
พระช่วย จตฺตมโล อินสำราญ

๒๘/๐๖/๒๕๒๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๒
พระสว่าง สนฺตจิตฺโต ทองทา

๑๐/๐๓/๒๔๙๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๓
พระรุณ ปภากโร เนตรคำ

๒๑/๐๔/๒๔๘๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๔
พระธีระวัฒน์ านวีโร ชิดโคกสูง

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๕
พระเคือย จิรวฑฺฒโน จริงประโคน

๒๓/๐๘/๒๕๒๒ ๐๖/๐๘/๒๕๕๘

หนองกับ  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๖
พระปยะพงษ์ ิตธมฺโม ปานทอง

๓๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองกับ  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๗
พระจิตกร ธมฺมปาโล พิเนตร

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองดุม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๘
พระภัสสกร สุธูชาโต ศรีสาคำ

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองดุม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๓๙
พระอานนท์ อนคโล ยอดจงรัมย์

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองดุม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระสวัสดิ

์

สุภทฺโท มะหันต์

๒๕/๐๖/๒๕๑๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

หนองตราด  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระสมชาย นนฺทโก เครือวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระสุพจน์ อาทโร เปยรัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระธีรศักดิ

์

ตรุโณ โสภา

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระโอ๊ะ านวีโร ศาลางาม

๑๐/๐๓/๒๔๘๘ ๑๗/๐๒/๒๕๕๘

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๕
พระสิทธิชัย กิตฺติภทฺโท อาสินรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๖
พระสาธิต อาภสฺสโร กิงแก้ว

่

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๗
พระเกียรติศักดิ

์

ปฺาทีโป เอียมสะอาด

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๘
พระประกอบ ปภสฺสโร ดวงแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๐๘๔๙
พระสมหมาย โกวิโท เทวะรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๐
สามเณรธนาวุธ  เยรัมย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๑
พระเจนฎา สุวโจ ยินดีรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๒
พระชาลี ติสฺสโร บัวนิล

๐๔/๐๓/๒๕๓๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๓
พระภานุเดช อภิชาโณ ใจเทียง

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๔
พระพันธ์ านกาโร เพ็งพิศ

๑๖/๐๑/๒๔๘๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๕
พระทอง สุเมโธ แก้วกล้า

๐๒/๑๑/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๖
พระประจักร อคฺคธมฺโม โฉมรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หัวช้าง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๗
พระวีรวัฒน์ กิตฺติสาโร ขยันชุมนุม

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้าง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๘
พระเตธินท์ ชุตินฺธโร ฟอสันเทียะ

๐๗/๐๒/๒๕๐๑ ๒๓/๐๔/๒๕๔๒

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๕๙
พระน้อย จนฺทวํโส เกษแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระศรนรินทร์ ยติโก อินทชัย

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระเภา อนุตฺตโล ศรีทอง

๒๖/๐๑/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระแขก ขนฺติสาโร ดูชัยรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๐๗ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๓
พระธนชาติ าณวีโร เจียมทอง

๐๔/๐๖/๒๕๑๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๔
พระวีระพล สมฺมาวฑฺโฒ สุนทร

๐๒/๐๑/๒๕๐๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๘๖๕
พระอนุวัฒน์ ทีปธมฺโม ปเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๒๒ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๖
พระทองสา กิตฺติสาโร ชินรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๒๑ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๗
พระสวัสดิ

์

สุขิโต สายนาค

๒๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๘
พระก้องเดช านุตฺตโร มุ่งบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๖๙
พระทวีศักดิ

์

มหาคุโณ อิสสัยยะ

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระชยา ปภากโร เทียมทอง

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๑
พระเสฎฐวุฒิ ปภาโส จาปุรี

๒๓/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๒
พระอภิวัฒน์ กนฺตวีโร เสนาบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๓
พระประสิทธิ

์

อภินนฺโท มีบุญมาก

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๔
พระประยุทธ์ านิสฺสโร อุรัมย์

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๕
พระปรีชา จารุธมฺโม เหล่าแค

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๖
พระสิริชัย มหาวีโร สร้อยมุกดา

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระชัยวัฒน์ าณวีโร ตะนังสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระวิโรจน์ ธมฺมธโร เสาศิลา

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

กัลยาณธรรม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระฏิยะพงษ์ ติสฺสวํโส อวยหมืนไวย

่

๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกตาพรม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระนัฐพงษ์ อณงฺคโณ เรืองสระ

๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกตาพรม  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๑
พระคุณากร ปภากโร เสางาม

๐๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกเฟอง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๒
พระหินวัฒน์ โกวิโท เย็นประโคน

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกเฟอง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๓
พระชัยรัตน์ านวีโร ใจน้อม

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกเฟอง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๔
สามเณรกายกาญจน์  สวนมะไฟ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 โคกเฟอง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๕
พระนพคุณ กิตฺติาโณ บัวแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โคกเฟอง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๖
พระถวิล ชยธมฺโม ดำปานดี

๐๒/๐๒/๒๕๑๔ ๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๗
พระพรเทพ มหามงฺคโล หาประโคน

๓๐/๑๒/๒๕๓๑ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๘
พระอรชุน อคฺคธมฺโม เผือกผ่อง

่

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๘๙
พระสมเกียรติ สุจิตฺโต ทองแม้น

๓๑/๐๓/๒๕๒๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระวีระ คุณวีโร สุพรม

๒๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๑
พระอาคม พทฺธสีโล แฉล้มชาติ

๐๘/๑๑/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระอาทิตย์ อุทโย อาวุธพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระศุภวัฒน์ สุเมโธ งามวิไล

๐๘/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๔
พระธวัชชัย านิโย เขจรสัน

๑๙/๐๔/๒๕๒๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระสุเมธ สุจิณฺโณ เปกเรีอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๖
สามเณรเขตต์ชัย  คงประโคน

๑๒/๑/๒๕๔๓

 โคกไม้แดง  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระประเสริฐ กิตฺติคุโณ อินกลาโหม

๑๐/๐๓/๒๕๐๗
๘/๐๓/๒๕๕๙

โคกว่าน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระเงิน สุตธมฺโม เจนพันธิ

์

๒๗/๒๐/๒๔๙๓ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โคกว่าน  

บร ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระศรนรินทร์ สุเขธิโก รกขสนธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โคกว่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๔๗

้
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บร ๔๑๕๙/๐๙๐๐
พระจรัญ ธีรปฺโ อินทรชัย

๒๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

โคกว่าน  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๑
สามเณรธวัชชัย  ลาบุญตา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระมณี จนฺทสาโร ชาญชาติ

๒๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๒

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระชิน มุนิวํโส น้อยโลมา

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๔
พระนัฐพล านิโย รุ่งพิรุณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระสรัล สีลเตโช โคตุทา

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระอรุณ อรุโณ พงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ชลประทาน  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๗
สามเณรสิทธิชัย  เตือยตุ่น

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระเลข ขนฺติพโล ได้พร้อม

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระแผน ิตาโภ ยอดประโคน

๐๕/๐๗/๒๔๙๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระแหลม กมโล รวยรืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๑
พระอนุสรณ์ สิลสํวโร อานีประโคน

๐๔/๐๕/๒๕๐๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๒
พระทรงศักด์ ภทฺทวโร อานประโคน

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๓
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทวํโส แก้วสีใส

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๔
พระงด ธมฺมวํโส พลชำนาญ

๐๒/๐๔/๒๔๙๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๕
พระสมเหลือง อิสิาโณ มังมี

่

๐๘/๐๔/๒๔๙๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๖
พระอธิวัฒน์ สุตธโน โกยชัย

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๗
พระธรรมพร คมฺภีรธมฺโม ปลาน้อย

๒๔/๐๗/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๘
พระเอือน

้

ขนฺติธมฺโม ทรงอยู่ดี

๒๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระอธิการพลัน านวโร พรหมมนัส

๔/๒/๒๔๗๘ ๒๐/๒/๒๕๔๑

เทพพยัคฆ์  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระสุจิน สจฺจาโณ สีมา

๒๖/๙/๒๕๑๒
๘/๑/๒๕๕๙

เทพพยัคฆ์  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๑
พระสุด านวิสุทฺโธ สวัสดิราช

์

๑๘/๑๐/๒๕๑๓
๘/๑๒/๒๕๕๗

แท่นทัพไทย  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๒
พระหสนนท์ เขมานนฺโท พลอยเพ็ชร

๐๑/๑๐/๒๔๙๙ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

น้อยหนองหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๓
พระควง ปฺาทีโป สมุดตะโสภา

๐๕/๑๑/๒๔๘๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

น้อยหนองหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๔
พระทวี โชติปฺุโ พรมเลิศ

๑๘/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๗/๒๕๕๒

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๕
พระรอด จนฺทวณฺโณ หลอดแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๒๕
๒๘/๔/๒๕๕๓

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๖
พระรอด สิริปฺุโ ชมพู

๔/๔/๒๔๗๘ ๒๑/๖/๒๕๕๕

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๗
พระคำสิงห์ ชินปุตฺโต อินอิม

่

๑/๒/๒๕๑๘ ๒๓/๗/๒๕๕๖

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระสิน าณวีโร บุตรชัย

๑/๒/๒๔๖๓ ๑/๗/๒๕๕๘
บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระจุลเทพ านทินฺโน พเนตรัมย์

๓๑/๘/๒๕๓๑
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระวิทยา โฆสวโร ชำนาญเชือ

้

๔/๑๒/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๑
พระวิเชียร จิรธมฺโม เวกสุงเนิน

๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๒
พระเชิดศักดิ

์

เขมธมฺโม เกรัมย์

๑๓/๙/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๓
พระประเสริฐ กิสฺสโร ชูวงษ์

๘/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๔
พระบุญชัย ตปสีโล ประสินเดิม

๙/๗/๒๕๐๓ ๗/๗/๒๕๕๙
ปากช่อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๙๓๕
พระแสงเดือน ปโมทิโต สุทธิ

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

๗/๗/๒๕๕๙
ปากช่อง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๖
พระบุญชู ภูริปฺโ เส็งไทยแท้

๒๕/๐๒/๒๕๒๕
๔/๐๒/๒๕๔๙

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๗
พระบุญนำ โชติปฺโ มาศขาว

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๘
พระอรรถชัย จนฺทูปโม มุยปอง

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ปานใจนาม  

บร ๔๑๕๙/๐๙๓๙
สามเณรอนุวัช  พัลวัล

๕/๐๘/๒๕๔๕

 ปานใจนาม  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระอดิศักดิ

์

อติพโล นิรัมย์

๑๖/๑/๒๕๓๗ ๓๑/๑/๒๕๕๙

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๑
พระวิรัช วิมโล ขาวสว่าง

๔/๒/๒๕๒๔ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๒
พระขจรพงษ์ พฺรหฺมปฺุโ บุญพรม

๓/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๓
พระวุฒิชัย วุฑฺฒาโณ นุชสาย

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
ปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๔
พระสุรพจน์ ติกฺขวิริโย อาวุธพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๐๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๕
พระสิทธิชัย

์

อุตฺตมปฺโ สุกพลนาม

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๖
สามเณรอิทธิพล  แก้วจงกูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๐

 ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๗
พระจักรกฤษ ิรธมฺโม อุดมพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๘
พระอานินทร์ อิทฺธิเตโช ไฃยอารีย์

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๔๙
พระธีรวัฒน์ ธมฺมทีโป บุญมามอญ

๒๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระนภพล กิตฺติปฺโ ยองใย

๑๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๑
พระดนัย สนฺตมโน วีระกูล

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๒
พระกฤษณะชัย วรปฺโ ไทยสือนาม

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๓
พระเหลือ จิตฺตทนฺโต จีนโน

๑๓/๖/๒๕๐๔
๑/๔/๒๕๕๗

ผไทรวมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๔
พระสุก จารุธมฺโม อาษาภักดิ

์

๑๙/๖/๒๕๐๕ ๒๕/๗/๒๕๕๙

ผไทรวมพล  

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๕
พระวิทวัธ โชติธมฺโม สุโขพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๓๘
๒๙/๒/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๖
พระสันติ สนฺตจิตฺโต ทองรักศรี

๐๗/๐๒/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๗
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติโก แปนทอง

๑๘/๐๕/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๘
พระวิทยา อุตฺตโม อ่อนวาที

๐๗/๐๔/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๕๙
พระเทอดพงษ์ ถาวรสทฺโธ สุโขพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระระพิน ถาวโร แก้วกุมภีร์

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๑
สามเณรวัชรพงษ์  ประเสริฐศรี

๑๓/๐๗/๒๕๓๗

 โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๒
สามเณรวานิช  แพนไธสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๓
พระสนม กตปฺุโ จามิกร

๑๗/๐๗/๒๕๑๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๗

ศิลาทอง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๔
พระคมสัน นิคโม ตุ่มงาม

๑๗/๑๐/๒๕๓๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

สระโบราณสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๕
พระวิทยา วรสุทฺโธ เรืองรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๒๓ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

สันติสุข  

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๖
พระพุฒิชัย อภิปฺุโณ ไทยสืบชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๒๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สันติสุข  

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๗
พระวิมล ปภากโร ศิลาอ่อน

๑๙/๐๙/๒๕๑๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สันติสุข  

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๘
พระอนุพล จนฺทวํโส นามหนวด

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๖๙
พระศักดิรินทร์

์

สกฺกรินฺโท นาคะ

๑๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระสัญชา ิตสํวโร แก่นกล้า

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๑
พระประเสริฐ สุลโภ ยอดเยียมแกร

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๒
พระกรุณา วชิราโณ ดำศรี

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๓
พระเทวฤทธิ

์

เมตฺตจิตฺโต สมศรี
๒/๙/๒๕๒๕

๒๖/๑๒/๒๕๕๗

หงอนไก่  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๔
พระศักดา กิตฺติสาโร บุตรตา

๒/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หงอนไก่  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๕
พระพงษ์สิทธิ

์

วิสุทฺโธ ทองศรีสุก

๑๔/๗/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

หงอนไก่  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๖
พระไพรัตน์ ปยสีโล พลดงนอง

๑๓/๖/๒๕๓๖ ๑๓/๘/๒๕๕๙

หงอนไก่  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๗
พระอุดร อุตฺตโร กิดเกียน

๓๐/๙/๒๕๑๕ ๑๙/๖/๒๕๕๙ หนองปรือพวงสำราญ
 

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๘
พระทอน อินฺทปฺโ ใจกล้า

๖/๘/๒๔๙๓ ๒/๔/๒๕๕๘
หนองแวง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๗๙
พระศรีมงคล ขนฺติธโร บานศรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๑

๒/๔/๒๕๕๙
หนองแวง  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระทัน ถาวโร ถวิลรัมย์

๒๐/๘/๒๕๐๓ ๑๒/๖/๒๕๕๗

หนองหว้า  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระเสรี สิรินฺธโร แก่นสุข

๓๐/๐๖/๒๔๙๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หัวสนาม  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระอัษฏา วรวุฑฺโฒ วาระสิทธ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวสนาม  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระจำรัส เขมจาโร ดานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวสนาม  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๔
สามเณรสายชล  เบ็ญจณรงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

 หัวสะพาน  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๕
สามเณรทองสวรรค์  ภูชาดึก

๓๑/๑/๒๕๔๕

 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๖
สามเณรภูวนัย  เยรัมย์

๓/๓/๒๕๔๖
 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๗
สามเณรกฤติพงศ์  เจริญยิง

่

๑๔/๓/๒๕๔๖

 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๘
สามเณรอัษฎา  รุ่งสว่าง

๒๙/๕/๒๕๔๖

 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๘๙
สามเณรเจษฎา  ทองเลือม

๒๘/๗/๒๕๔๖

 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๐
สามเณรสมชาย  แสนดี

๑/๑๑/๒๕๔๖

 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๑
สามเณรวรพจน์  กงทอง

๒๙/๔/๒๕๔๗

 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๒
พระนัด กนฺตสีโล อินทร์ประเสริฐ

๑/๑๒/๒๕๐๓ ๒๓/๔/๒๕๕๒

โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๓
พระสมจิตร ปภากโร ปะกะมานัง

๓/๔/๒๕๑๑ ๑/๑๒/๒๕๕๖

โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๔
พระกุ้น มหาปฺโ สุขสบาย

๑/๑/๒๔๙๖ ๑๔/๗/๒๕๕๘

โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๕
พระผุด จนฺทวํโส ศรีจันทร์

๑/๗/๒๕๐๓ ๑/๔/๒๕๕๙
โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๖
พระนิคม สุมโน สุขเมือง

๒๓/๔/๒๕๒๖
๓/๕/๒๕๕๙

โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๗
พระอนุวัฒน์ มหาปฺโ มัธยม

๖/๑๒/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๕๙

โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ปะวันเตา

๑/๗/๒๕๔๔
 โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๐๙๙๙
พระพิสิทธิ

์

ติกฺขปฺโ พิมดา
๑/๗/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๕๙

โคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๐
พระวรพล กตปฺโ ทำทวี

๒/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ซับคะนิง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๑
พระวรากร ปฺาวโร สุเรนรัมย์

๒๗/๙/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ซับคะนิง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๒
พระบุญมี คุณธมฺโม เจริญสุข

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๕/๖/๒๕๕๙

ซับคะนิง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๓
พระตุลา อุตฺตโม วงษ์มา

๑/๙/๒๕๐๕
๒๕/๖/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๔
สามเณรเขมินทร์  วงษาพัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 โนนดินแดงใต้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๑๐๐๕
สามเณรทรงพล  ราษร์เจริญ

๒๙/๒/๒๕๔๔

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๖
สามเณรธนกฤต  บุญเชิด

๓๐/๓/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๗
สามเณรศุภกฤต  ศรีราคำ

๑๕/๖/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๘
สามเณรนรินทร์  ผลสิน

๑๙/๖/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๐๙
สามเณรเทียงธรรม

่

 ซ่อมทอง

๒๑/๘/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๐
สามเณรพลพัต  วรนุช

๗/๑๒/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๑
สามเณรภูธเนศ  คุตาวรรณ์

๒๓/๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๒
สามเณรณัฐวุฒิ  นันสุนี

๑๙/๕/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๓
สามเณรณัฐพล  ศรีบัวลา

๒๓/๖/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๔
สามเณรปยะพงษ์  พินกัง

๑๐/๙/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๕
สามเณรณัฐกรณ์  เมากะมล

๑๓/๙/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๖
สามเณรกิตติภพ  ลือทอง

๑๗/๙/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๗
สามเณรชัยชนะ  ขุนพาสว์

๒๐/๙/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๘
สามเณรเริงชัย  ยศ

๙/๑๐/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๑๙
สามเณรศิลวัฒน์  บุญนาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๐
สามเณรฐาปนา  ผากระโทก

๘/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๑
สามเณรอารยธรรม  อุ่นเมือง

๙/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๒
สามเณรวาทิน  สวัวดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๓
สามเณรพลกฤต  ฟกอร่อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๔
สามเณรณัฐพร  บุระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๕
สามเณรสิทธิพล  เมืองมนัส

๕/๗/๒๕๔๗
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๖
พระสมชาติ สุภาจาโร ทะมะลัย

๑/๑๑/๒๕๒๔
๑/๗/๒๕๕๙

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๗
พระนคร สิริวณฺโณ แสนว่าง

๒๐/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๘
พระเวิง

้

ิตมโณ แพงภูงา
๑/๖/๒๔๙๘ ๑/๑๒/๒๕๕๔

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๒๙
พระชัย ชยธมฺโม อาการ

๑/๑/๒๔๙๘ ๒๑/๑/๒๕๕๖

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระวีระวัฒน์ สุจิณฺโณ ศรีปตะเนตร

๑/๑/๒๕๓๒ ๑/๕/๒๕๕๙
โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๑
พระพงศธร โชติธมฺโม แว่นศิลา

๑๒/๒/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๕๙

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๒
พระภานุภาศ ถิรธมฺโม ยศศิริ

๑/๓/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๕๙
โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๓
พระสิทธิพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต สืบจากทัพ

๑/๑๒/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๕๙

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๔
พระสมชาย อาภาธโร ก้อนพิมาย

๑/๙/๒๕๑๘ ๒/๗/๒๕๕๙
โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๕
พระธันวา ธีรธมฺโม แท่นทองไทย

๒๓/๔/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๕๙

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๖
พระปราศรัย ปภากโร คงประโคน

๒/๖/๒๕๑๖ ๔/๑๒/๒๕๕๗

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๗
พระปราศรัย ปภากโร คงประโคน

๔/๑๒/๒๕๒๓ ๔/๑๒/๒๕๕๗

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๘
พระนิกรณ์ ขนฺติสาโร ภาชนิด

๑/๗/๒๕๒๘ ๑/๔/๒๕๕๘
ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๕๙/๑๐๓๙
พระศักดิเกษม

์

ถิรธมฺโม กลีบจำปา

๑/๑๒/๒๕๑๙
๑/๗/๒๕๕๘

ปาเขากระเจียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๔๗

้
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บร ๔๑๕๙/๑๐๔๐
พระแบงค์ สุทฺธปฺโ ชิดนอก

๑/๑/๒๕๐๔ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๑
พระมังมี

่

กตสาโร เทียงราช

่

๑/๑๒/๒๕๒๑
๑/๗/๒๕๕๙

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๒
พระปรีชัย ถาวโร เดชอารี

๑/๙/๒๕๒๓ ๒๓/๖/๒๕๕๘

ภูฐานเจ้าปา  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๓
พระสมน สุมโน นุกาจรัมย์

๑/๔/๒๔๙๓ ๓/๗/๒๕๕๗
ส้มปอย  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๔
พระองอาจ าณวโร วงษ์อินตา

๑/๑/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๕๙
หนองกก  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๕
พระบัวผัน มหาปฺโ มหาสาโร

๒/๑๒/๒๕๑๒

๑/๗/๒๕๔๐
หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๖
พระนิรพัน านสมฺปนฺโน จันเทพ

๒/๘/๒๕๒๖ ๑/๗/๒๕๕๙
หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๗
พระสุดใจ สุเมโธ สีดาชุมภู

๒/๑/๒๕๒๗ ๑/๗/๒๕๕๙
หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๘
พระนริน คุณธมฺโม อุปพันธ์

๑/๒/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๕๙/๑๐๔๙
พระชัย านงฺกโร อินมนเทียน

๒๔/๖/๒๕๓๕ ๒๓/๓/๒๕๕๖
หนองเสม็ดวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระสุขุม สุชาโต หอมโลก

๘/๗/๒๕๒๓ ๒๓/๗/๒๕๕๗
หนองเสม็ดวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๑
พระสิทธิชัย สติสมฺปนฺโน บุญทูล

๑๕/๓/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาหลำ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๒
พระสุรัตน์ ขนฺติสาโร ปญญาพิมพ์

๓/๖/๒๕๑๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ตูมน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๓
พระภานุมาศ ทนฺตจิตโต โสดก

๒๗/๑/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๔
พระหลัน

่

ธมฺมโชโต ฤทธิเดชรัมย์

์

๓๑/๕/๒๔๙๐ ๑๒/๖/๒๕๕๘

ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๕
พระดนัย ปฺาวโร เรืองรัมย์

๗/๙/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙
ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๖
พระแหน่น อินฺทวณฺโณ ปุริมาตัง

๓๑/๕/๒๔๙๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๗
พระบุญมี ปุณฺณาโณ ควินรัมย์

๔/๗/๒๕๐๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๘
พระมนัส มหาวาโร นรินทร์รัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๐๕๙
พระพิชัย สุขุมาโล ชวูรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๒๒
๑๕/๕/๒๕๕๙

นาหลวง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๐
พระคูณ านวีโร สุนทร

๑๐/๒/๒๕๐๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๑
พระประสาท เตชปฺุโ บรรติดตา

๒๖/๘/๒๕๑๓ ๒๗/๔/๒๕๕๙

โนนเมือง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๒
พระบันลือ ปฺธโร ชุ่มเสนา

๑๐/๘/๒๕๐๕ ๑/๑๒/๒๕๕๔

บ้านโจด  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๓
พระณัฐพงศ์ พรหมฺจาโร แก้วรถ

๒๒/๕/๒๕๓๕
๔/๑/๒๕๕๙

บ้านโจด  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๔
พระประทาน อตฺถกาโก ระวังเปา

๑๖/๙/๒๕๒๗ ๒๘/๓/๒๕๕๘

ปาโนนเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๕
พระสาคร กนฺตสีโล บรรฑิตตา

๑๙/๑๑/๒๕๑๕
๑๑/๑/๒๕๕๘

ผักกาดหญ้า  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๖
พระพรศักดิ

์

ยโสธโร แดดลมรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๑๔
๑๘/๗/๒๕๕๘

พรสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๗
พระธีรชาติ วิสารโท แก้วทาสี

๑๒/๖/๒๕๐๐ ๑๐/๓/๒๕๕๙

พรสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๘
พระธีรยุทะ อาทโร จงสุข

๒๖/๙/๒๕๓๑ ๑๗/๔/๒๕๕๙

พรสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๖๙
พระนิวาส โอทาโต ดีรบรัมย์

๑๓/๔/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๕๙

พรสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน คุงฟารัมย์

๒๔/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พรสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๑
พระล้อม เขมจาโร แสงสุขเลิศ

๒๖/๕/๒๕๑๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๒
พระวิเชียน วิสุทฺธสีโล ดวงดาวภารัมย์

๑/๔/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังปลัด  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๓
พระเจษฎา จารุวณฺโณ พิศแสนสุวรรณ

๓/๘/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังปลัด  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๔
พระวิทยา วิสุทฺโธ ดวงสำราญ

๑๗/๖/๒๕๓๖ ๒๗/๕/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคลชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๔๗
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บร ๔๑๕๙/๑๐๗๕
พระผอง ิตปฺุโ อาษาคติ

๑๘/๖/๒๔๙๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๖
พระศุภลักษณ์ คุณยุโต ตองจิตร

๒๔/๙/๒๕๑๙ ๒๓/๔/๒๕๕๖

ศิลาเรือง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๗
พระอุทิศ ธีรเทโว ประโคทัง

๓๐/๔/๒๔๙๘
๕/๗/๒๕๕๘

ศิลาเรือง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๘
สามเณรเกสร  ตรองจิตร

๑๐/๔/๒๕๔๘

 ศิลาเรือง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๗๙
พระทนงค์ จิตฺตสวโร สิงห์โตคีรี

๒๖/๑/๒๕๒๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศิลาเรือง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๐
พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทสุโภ คชราช

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศิลาเรือง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๑
พระบุญมา ปฺาวโร เหนือระวงค์

๒๙/๔/๒๔๘๙
๙/๒/๒๕๕๕

สระบัว  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๒
พระชาลี ปยวณฺโณ คงนำ

๒๗/๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๓
พระนัฐพร สุเมธโส เด็ดดวงรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๔
สามเณรยอด  แก่นสัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 สาวเอ้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๕
พระประดิษฐ์ ปณฺฑิโต โพธิแก้ว

์

๔/๓/๒๕๐๔
๑๘/๖/๒๕๕๙

สาวเอ้  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๖
สามเณรปติพล  ดูเรืองรัมย์

๑๖/๕/๒๕๔๗

 สุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๗
พระสวาท จารุธมฺโม ประสงค์สกุลชัย

๑๒/๗/๒๔๙๘
๙/๗/๒๕๕๙

สุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๘
พระละออง วิจกฺขโณ ดอกพอรัมย์

๑/๑๒/๒๕๑๔
๘/๒/๒๕๕๓

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๘๙
พระคำสอน สิริภทฺโท บุญเลียง

้

๑๑/๓/๒๕๑๙ ๑๘/๓/๒๕๕๕

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระอนุวัฒน์ อาภสฺสโร ติดตารัมย์

๕/๒/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๖

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๑
สามเณรแซ  ตอรัมย์

๑/๑/๒๕๐๖
 สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๒
พระป้ม จารุวํโส ตองติดรัมย์

๒๐/๖/๒๔๙๔
๙/๗/๒๕๕๙

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๓
พระถวิล ถาวสีโล แซ่โค้ว

๒๓/๖/๒๕๒๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

หนองขุนพรม  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๔
พระจเด็ด ปฺาสุโภ ล่าคำศีล

๓/๔/๒๕๐๑ ๘/๒/๒๕๕๓
หนองไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๕
พระชลอ ยโสธโร เมนน้อย

๓๑/๓/๒๔๙๙
๕/๙/๒๕๕๓

หนองไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๖
พระอำนาจ กมโล ขาวฉลาด

๑๔/๘/๒๕๓๘ ๒๔/๔/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๗
พระสุทธิพงษ์ สุทธิาโณ บัวสิงห์

๗/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อุดมมงคลชัย  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๘
พระสัมพันธ์ ปภาโส สาลีวรรณ์

๑๘/๐๙/๒๔๘๕ ๒๓/๐๖/๒๕๔๔

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๕๙/๑๐๙๙
พระพรศิลป อินฺทวณฺโณ จีนกลาง

๐๖/๐๑/๒๕๒๙ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระดอน ปฺาธโร แรมทอง

๑๔/๖/๒๕๑๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

คูขาดน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๑
พระพิชิต อิฺจโน จวงจันทร์

๒๙/๔/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คูขาดน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๒
พระทนงศักดิ

์

ทินฺนวโร ทนนำ

๑๕/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คูขาดน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๓
พระสุชาติ จนฺทปฺโ สรวมศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๑๔
๑๒/๘/๒๕๕๗

โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๔
พระณัฐวัตร คมฺภีโร

กาญจนวัฒน์วีรกุล ๑/๓/๒๕๐๘ ๕/๔/๒๕๕๘
โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๕
พระมงคล สุมงฺคโล ผลอบรมย์

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๘

โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๖
พระจรัญ ปภากโร นาดี

๒๓/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๗
พระพิพัฒธ์พล ปฺาทีโป ทานกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๘
พระบุญญฤทธิ

์

ปยธมฺโม สุดใจ

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๐๙
พระวุฒิชัย วุฒิาโน เพ็ชจำรัส

๒๙/๒/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๐
พระชัชวาล สนฺตมโน แถวกระโทก

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๑

สามเณรมงคล  แซมรัมย์

๑๒/๖/๒๕๔๐

 โคกกระสัง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๒

พระทัน าณทีโป ประกอบกิจ

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๓๐/๑๐/๒๕๕๕

โคกสว่าง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๓

พระธงชัย จารุวณฺโณ ชัยสิทธ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๔

พระสุริยา นรินฺโท ปะทังวา

๒๗/๐๓/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๕

พระสมหมาย สิริภทฺโท แสงกล้า

๐๑/๐๒/๒๕๑๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๖

พระคินนรินทร์ ธมฺมรโต นิยมพล

๑๖/๐๔/๒๕๒๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๗

พระทองใบ กตทีโป โพธิล่าม

์

๐๔/๐๔/๒๔๙๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๘

พระวินัย วิธโย โกฎิแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๑๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๑๙

พระพิษณุ พรหฺมจาโร ศรีสาคร

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๐
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก ไสวงาม

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๑

พระสมิทธ์ อนาลโย ฉวีวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๒

พระอัมพร กตกุสโล วงศ์ละคร

๒๘/๙/๒๕๒๕ ๑๕/๑/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๓

พระธนพล กตปฺโ แช่อัน
๖/๘/๒๕๑๖ ๒๖/๘/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๔

พระเอกพันธ์ ธมฺมทินโณ บำรุงแคว้น
๘/๙/๒๕๓๓ ๗/๓/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๕

พระเผด็จ ปภงฺกโร ปนกลาง

๑๔/๘/๒๕๒๓ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ปาโคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๖

พระสมจิตร สมจิตฺโต ตากกระโทก
๕/๑/๒๔๙๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปาโคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๗

พระกำพล ปรกฺกโม เชียรจันทึก

๑๗/๕/๒๕๒๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปาโคกเพชร  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๘

พระวินัย วินโย สินสุพรรณ์
๑/๑/๒๕๑๔ ๘/๖/๒๕๕๗

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๒๙

พระภัทราวุธ วราสโภ แถวสา

๑๗/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๐
พระพายุ เตชธมฺโม บุญประกอบ

๙/๖/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๕๘

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๑

พระปริญ ธมฺปาโล กนกธีรพงษ์

๒๖/๑/๒๕๒๓ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๒

พระวุฒิพงษ์ ิตายุโก ทามาด

๑๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๓

สามเณรปญญากร  ประจำวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๔

พระธีรชัย ธีรวํโส บุญประกอบ

๒๑/๗/๒๕๒๑
๑/๒/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๕

พระสัญชัย ยติกโร เชือทอง

้

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๖

พระสมประสงค์ อภิปุณโณ สินสุพรรณ์

๑๑/๘/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๗

พระสมคิด ภูริวฑฺฒโก สีชุมแสง

๑๘/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๘

พระนัทธพล ิตปุณโณ ชืนยะปรอก

่

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๑๓๙

พระธรียุทธ ปฺาพาโร บุญล้อม

๑๕/๑๑/๒๕๑๖
๒๗/๔/๒๕๕๙

สระขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๐
พระอนงค์ อภิยวโร บุตรทอง

๑๕/๔/๒๕๒๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สระขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๑

พระอรรถพร จารุวณฺโน จุ้ยทะเล

๑๕/๑๐/๒๕๓๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

สระขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๒

พระสุรเชษฐ์ ธมฺมธโร สกุลรักอิสระ

๑๕/๑/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สระขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๓

พระชัยวุธ ปฺาวโร บัตรทอง

๒๙/๔/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สระขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๔

พระโชคปญญา านุตฺตโร ไม้น้อย

๑๓/๙/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สระขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๕

พระประยูร กิตติวณฺโณ นาคหมืนไวย์

่

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙
สามัคคีศรัทธาธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๖

พระวีรชน านวีโร วันแก้ว
๗/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สามัคคีศรัทธาธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๗

พระทองพูน จารุวณฺโณ หลักโคตร

๓/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๘/๒๕๕๙
สามัคคีศรัทธาธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๘

พระสุทธินันท์ สุทฺธิาโณ ธรรมนุษย์

๑๓/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกราด  

บร ๔๑๕๙/๑๑๔๙

พระกฤษฎา กนฺตสีโล ศรีไพศาล

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

๑๐/๗/๒๕๕๗

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๐
พระภัสรา ปภสฺสโร กรองแก้ว

๒๖/๖/๒๕๑๒ ๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๑

พระอภิสิทธิ

์

อภิปุณโณ มุขประดับ
๓/๗/๒๕๓๘ ๘/๕/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๒

พระวรุฒ โชติปฺโ พิมพ์ลี

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๓

พระปุณณรัตน์ สุทฺธิาโณ เบียดขุนทด

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๔

พระวุฒิศักดิ

์

คุณวุฑโฒ ทับช่วยขาว

๒๘/๓/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๕

พระสัมฤทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต พิลึกนา
๖/๑/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๖

พระศราวุธ กิตฺติโสภโณ แสงเขาวนศิริ

๒๔/๗/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๗

พระนฤชิต ชุตินฺธโร พิผ่วนนอก

๑๖/๕/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๘

พระจักรวรรดิ เขมานนฺโท หวดไธสง

๒๐/๘/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๕๙

พระอุทิศ สุขกาโม พรมชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๒๖
๐๘/๐๔/๒๕๕๔

โคกกลาง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๐
พระอุทิศ อมุตฺตโม เรืองนางรอง

๑๐/๐๙/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกงิว

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๑

พระณฐกานต์ กิตฺติาโณ อ่อนปะคำ

๑๓/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๖/๒๕๕๙

โคกมะม่วง  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๒

พระเวนิช ปฺาวโร สิงห์คำ

๒/๑๐/๒๕๑๘ ๑๘/๓/๒๕๕๙

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๓

พระไตรพงษ์ ชินวโร หัศครบุรี
๑/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๕๙

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๔

พระศักดา เตชธมฺโม จันทร์เสนาะ
๔/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๕

พระกันตพิชญ์ สุภทฺโท อาดัม

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๖

สามเณรไกรวิชญ์  นาคชลธี

๒๗/๒/๒๕๔๖

 ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๗

พระธนกร กตธมฺโม เหลืองสุข

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๘

พระศุภชัย ปภสฺสโร เณรกูล

๗/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๑๖๙

พระทักษ์ดนัย คุณงฺกโร คำไทยกลาง

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๐
พระวัชรกร คุณยุตฺโต วิชาคำ

๒๒/๐๒/๒๕๓๙
๓/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๑

พระชัยวัฒน์ อานนฺโท สวัสดิวงค์

์

๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๒

พระวรุตน์ สุจิณฺโณ บุตร

๑๑/๐๘/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

เทพพัฒนา  

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๓

พระศิริวัฒน์ จตมโร กลมเกลียว

๓๐/๗/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๔

พระอนุสรณ์ านิสฺสโร พลบุตรศรี
๖/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๕

พระทวีรัชต์ จารุวณฺโณ สิทธิเกียรติกร

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๖

พระพิพัฒน์ ิตธมฺโม พัชริทร์

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๗

พระกวินท์วิชญ์ ตปสีโล จำจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๘

พระชัยธว้ช อธิวโร แสนทวีสุข

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๗๙

พระวุฒิกรร ปภสฺสโร ภาราศรี

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๐
พระประพันธ์ ปริชาโน ใสดี

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๑

พระเศกสรรค์ พุทฺธสโร แก้วอนันต์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๒

สามเณรดนุสรณ์  ปญญาไว

๐๘/๐๔/๒๕๔๐

 ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๓

พระจิรเดช จารุธมฺโม แจ่มประโคน

๒๙/๑๒/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๔

พระพระวิฑูรย์ กตปฺุโน วิพจน์

๐๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๕

พระยรรยงค์ อตฺมโณ วิพจน์

๒๕/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๖

พระสิทธิกร ปสนฺโน แย้มคำ

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

๘/๖/๒๕๕๘
โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๗

พระนกเล็ก จนฺทวํโส ระกระโทก
๔/๕/๒๕๑๑ ๘/๑๒/๒๕๕๘

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๘

พระวัชรินทร์ ถามิโก เจริญศิริ

๒๙/๖/๒๕๓๔ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๘๙

พระณัฐพล ณฎฺิโก คงสุขมาก

๑๐/๓/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๐
พระดนุสรณ์ โชติมนฺโต อุทัยมา

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๑

พระบัญญัติ คนฺธปาโล สาระบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๒

พระจิระวัฒน์ จนฺทปฺโ เจือจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๒๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๓

พระสมชาย ชยวุฑฺโฒ คงเปนนิต

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๔

พระสุรพล ฉนฺทวีโร สุทธสิน

๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๕

พระติก ติกฺขาโณ คะลุนร้มย์

๓/๑๗/๒๔๙๖
๔/๕/๒๕๕๙

หนองต้อ  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๖

พระศรราม กตปฺุโ ผาสุขลำ

๑๓/๑/๒๕๓๖ ๑/๑๔/๒๕๕๙

หนองต้อ  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๗

พระบุญเลิศ กตปุโ หอมนิยม

๒๓/๔/๒๕๐๘ ๒๓/๑/๒๕๕๘

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๘

พระอนิรุต จริสุโภ โสชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

๓/๕/๒๕๕๘
หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๑๑๙๙

สามเณรปาฎิหาริย์  คชชาญ

๑๗/๗/๒๕๔๔

 หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๐
พระชาติชาย กิตฺติาโณ สมิงรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทยเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๑
พระสมมาตร จารุธมฺโม ชลูรัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ไทยเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๒
พระไกรษร สิทฺธิปฺโ หันเสมอ

๘/๐๓/๒๕๑๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๓
พระอุ้ง สมาหิโต ทองจำป

๒๐/๐๖/๒๕๐๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๔
พระทวีวุฒิ ปฺาวโร ทะเกิงลาภ

๑๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๕
พระปรีชา ธมฺมสาโร โสมมี

๒๔/๐๘/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๖
พระยุทธศักดิ

์

ภูริปุโ สีทะโล

๑๒/๒/๒๕๑๘ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๗
พระประสงค์ อุทโย บุญคำ

๓๐/๘/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๘
พระสมบัติ วิสารโท กองเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๑๐
๒๗/๗/๒๕๕๘

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๐๙
พระอนุชา ชุติปฺโ สุวรรณบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๓๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๐
พระกุลพัทธ์ โกวิโท บุญทัน

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๑

พระพรประสิทธิ

์

โชติโก เหลือสืบชาติ
๖/๘/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๒

พระสมัญ ปสนฺโน พิมพ์เชือ

้

๒๑/๗/๒๔๙๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๓

พระอมร กนฺตวีโร ปกปอง
๓/๖/๒๕๒๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๔

พระธีระวุธ ตอสฺสโร ขนานแข็

๓๐/๘/๒๕๒๓ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๔๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๕

พระหวล สีลเตโช เพ็งสีทอง

๐๑/๐๗/๒๔๗๘ ๑๙/๐๗/๒๕๔๐

ไทยจานสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๖

พระจินดา ปยวาจโก ประวันเทา

๒๗/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๒

ไทยจานสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๗

สามเณรธีรพงศ์  บุญญา

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

 ไทยสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๘

พระประเสริฐ อุชุจาโร คุณวันดี

๒๐/๐๕/๒๔๙๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไทยสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๒๑๙

พระทักษ์ดนัย ถิรจิตฺโต มีมงคล

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ไทยสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๐
พระสมบูรณ์ กิตฺติสาโร จันทร์ดี

๐๒/๐๔/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นายาว  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๑

พระธงชาติ โชติธมฺโม ลาดศรีภูมิ

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๒

พระเมษา โชติปฺโ แฉล้มไธสง

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๓

พระวัชรินทร์ โชติวโร ลาดหลาว

๒๙/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๔

พระปฐธาวิน จารุธมฺโม แวนซิน

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๕

พระพิศาล วิริโย ยอดแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๖

พระศรายุทธ ปฺาธโร แลสูง

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๗

พระอรรถพล อริโย ปตตาระเต

๑๖/๐๔/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๘

พระบุญรอด อุปสโม การัมย์
๕/๒/๒๕๐๙ ๓๐/๕/๒๕๕๘

โนนสูงน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๒๙

พระดลันภพ วิจิตโต เสาศิริ

๓๐/๓/๒๕๓๐ ๑๔/๕/๒๕๕๙

โนนสูงน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๐
พระชาญชัย วราสโย ผลบุญ

๑๘/๒/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนสูงน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๑

พระเกิด ชินวํโส นิมพันธ์

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๒ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

บ้านขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๒

พระยง กนฺตปฺุโ มะลิรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๓

พระคมสัน จนฺทปุโ สีหามาตร

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๔

พระมี ปภาโส สารคาม
๑/๗/๒๔๘๒ ๒๔/๓/๒๕๕๖

บ้านหนองม่วง  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๕

พระชลธร รตินุธโร แข็งไธสง

๑๘/๑/๒๕๒๗
๕/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองม่วง  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๖

พระบุรินทร ธมฺมวโร บุญภูมิ

๐๘/๑๐/๒๕๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๓๔

บุ่งช้าง  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๗

พระประยัติ ปยธมฺโม ปกกัดถัง

๐๔/๐๖/๒๔๙๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

บุ่งช้าง  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๘

พระอำนวย อนาลโย แสงเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประสิทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๓๙

พระโบรี ธีรมุณี ซุม

๐๗/๑๐/๒๕๒๔

๑/๒/๒๕๔๗
เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๐
พระอุดม กิตฺติปาโล สมบัติ

๑๕/๗/๒๔๙๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๑

พระบดินทร์ ธมฺมธีโร พาสุพรรณ์

๑๕/๕/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๒

สามเณรภานุเดช  ล้วนดี
๕/๓/๒๕๔๗

 เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๓

พระนิยม ชยานนฺโท ปะนามทัง

๒๒/๑๐/๒๕๐๐
๒๖/๖/๒๕๕๙

เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๔

พระสมจิต เตชวโร โกเลือน

๑๖/๔/๒๕๐๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๕

พระวินัส จารุธมฺโม ประถมวงษ์

๓๑/๑/๒๕๒๗
๖/๗/๒๕๕๙

เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๖

พระเอกรัฐ อภิชาโน อุปภักดี

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เมืองฝาย  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๗

พระเด็ดดวง ธีรปฺโ ศรีตัสสะ

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๘

พระสมศักดิ

์

ปคุโณ ประทุมแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๔๙

พระศรวัณ ธมฺมธีโร โพธิสาร

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพประดิษฐ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๐
พระเกียติศักดิ

์

โชติปฺโ ชินวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๑

พระสุทัศน์ โกวิโท ร่มเย็น

๐๒/๐๔/๒๕๒๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาสระขวัญ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๒

พระทวีศักดิ

์

สุจินฺโน คิมหันต์

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาสระขวัญ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๓

พระพรหมวิหาร ปุณฺณวฑฺโฒ บุตรศรี

๒๙/๐๓/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาสระขวัญ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๔

พระศิริพงษ์ ิตาโณ พิมพ์วัน

๐๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดพระธาตุมงคลวนาราม

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๕

พระอรรถพล อคฺคปฺโ ปตยะโส

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระขมิน

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๖

พระสุบิน ยโสธโร บัวเขียว

๑๐/๐๔/๒๔๙๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองกราด  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๗

พระวีระศักดิ

์

ปฏิภาโณ จันดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองกราด  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๘

พระประดิษฐ์ ปคุโณ สีคำ

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองกราด  

บร ๔๑๕๙/๑๒๕๙

พระประสาน โสรโท ทุเรดไธสง

๑๐/๐๖/๒๔๙๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๐
พระเสาร์ ถาวโร วัดไทสง

๐๗/๑๒/๒๔๘๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๑

พระเฉลิม ปฺุเปกฺโข เพ็ดเท้า

๑๙/๑๒/๒๕๑๑ ๒๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๒

พระบุญมี คุณยุตฺโต บุตรดี

๒๐/๐๙/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๓

พระมงคล วทฺฒโน ตะเคียน

๐๔/๐๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๔

พระสุภกิตต์ ปริปุณฺโณ มหาดพรม

๑๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๕

พระวรวุฒิ สุมโน พุกไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหงส์  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๖

พระสถาพร านิสฺสโร ศรีนาม

๐๔/๐๒/๒๕๑๓ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๗

พระชำนาญ สุภทฺโท เคนพันธ์ค้อ

๒๑/๔/๒๕๑๔ ๓๐/๔/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๘

พระจุลจักร์ กุสลจิตฺโต หล่าทา

๒๔/๐๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๖๙

พระวุฒิไกร ถาวโร พรมวิชัย

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๐
พระศราวุฒิ ปภสฺสโร ศรีบัวราย

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๑

พระมงคล วิสารโท สีทามาตร

๑๙/๕/๒๕๒๕
๙/๔/๒๕๕๙

ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๒

พระพรรษวุฒ สุชาโต ดาลุนฉิม
๓/๑/๒๕๒๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๓

พระติณณภพ กิตฺติธโร ขันตีชา
๖/๖/๒๕๓๗ ๒๒/๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๔

พระวิชา คุณวีโร ธรรมมา

๐๒/๑๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

สระทอง  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๕

พระกิตติชัย ปภสฺสโร อัยพงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๒๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๖

สามเณรอภิวัตน์  ทองดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

 สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๗

สามเณรชินราช  แก่นพุด

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๘

สามเณรชัยณรงค์  มนไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๗๙

สามเณรชนะชัย  อังกาบ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๐
พระสุธี ชุติปฺโ ชุนลิ

๐๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๑

พระสมพร าณธโร อินทร์กอง

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระมะค่า  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๒

พระวิโรจน์ ปยสีโร ชินวงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๒๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองกก  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๓

พระณัฐวุต านิโย ผูกมิตร

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกก  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๔

พระสาคร อธิปฺโ เจริญคุณ

๑๗/๐๘/๒๕๐๑ ๑๙/๐๔/๒๕๕๐

หนองโคลน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๔๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๕

พระคำแสน ยสินธโร ทับแก้ว

๐๓/๐๖/๒๔๙๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองโคลน  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๖

พระณัฐพงศ์ ถาวโร กำปนทอง

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองโคลน  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๗

พระทองพูน สุมิตฺโต ชอบชืน

่

๘/๑/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองย่างหมู  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๘

พระอำพล ธมฺมจาโร กระสังข์

๑๑/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองย่างหมู  

บร ๔๑๕๙/๑๒๘๙

พระนิคม กิตฺติาโณ ผุยพัน

๙/๑๐/๒๕๑๕ ๑๒/๕/๒๕๕๘

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๐
พระวินัย ิตปุโ โพธิสูงเนิน

์

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๑

พระประเสริฐ สีลเตโช สมันชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๒

พระสมพงษ์ อาภสฺสโร คงสุดี

๒๗/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกเหล็ก  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๓

พระสำราญ วิชิโต นพภารัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๑๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๔

พระทาย กตปฺุโ สุทธิ

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๕

พระเจษฏา ปาธโร สนธิรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๒๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๖

พระจักรกฤษ จกฺกวโร ตระกูลรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๗

พระดาวรุ่ง ปริสูทโร ศรีพรม

๐๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๘

พระก่อกุศล กสวจิตฺโต สังสีแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๒๙๙

พระวิทยา วิชโย นุชารัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๐
พระหัสรินทร์ นรินโท ทนศรีราษฎฐ์

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๑
พระจิรายุ จรวฺโส หวงประโคน

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๒
พระพนธกร โชติธมฺโม นึกมี

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๕๙
ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๓
พระณรงค์เดช ิตธมฺโม คงเกิด

๐๕/๐๓/๒๕๑๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๔
พระธนัดพงษ์ ภูริปฺโ ศรีบุญแปลง

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๕
พระพนาดร วิทูโร โพธิทอง

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๕๙
ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๖
พระศราวุธ สุจิตฺโต ทองฝอย

๓/๒/๒๕๓๑ ๖/๗/๒๕๕๙
ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๗
พระจีระศักดิ

์

วรปฺโ ทองฝอย
๘/๖/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๕๙

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๘
สามเณรจิรศักดิ

์

 ดีลัน

๒๐/๗/๒๕๔๒

 ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๐๙
สามเณรพิชิต  เพชรจำรัศ

๒๖/๗/๒๕๔๕

 ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๐
พระอำนวยศิล อติพโล ศิริพงษ์

๑๖/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปราสาทสูง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๑

พระอำนวยพร อติภทฺโท ศิริพงษ์

๑๖/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปราสาทสูง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๒

พระมานพ กตสาโร สุขใส

๒๖/๔/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาเลไลย์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๓

พระเจตญ์สฤษฎิ

์

จารุวํโส พลรัมย์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาเลไลย์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๔

พระทองสุข สิริปฺโ ทะเลิงรัมย์

๑๖/๔/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๕

พระขวัญชัย กิตฺติาโณ นราชรัมย์

๑๙/๕/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๖

พระวิกรม จารุวณฺโณ ฉิวรัมย์

๑๕/๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๗

พระธนกฤต ขนฺติธมฺโม เจริญรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

เมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๘

พระขันติ ขนฺติธมฺโม สาระรัมย์

๒๓/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๑๙

พระสมจิตร ชุติปฺโ พร้อมจิต
๙/๖/๒๔๙๒ ๒/๒/๒๕๕๙

วัดปาสนวล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๐
พระนเรศ ธมฺมสาโร โยงรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๓๓

๒/๒/๒๕๕๙
วัดปาสนวล  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๑

พระรุ่งโรจน์ สุสํวโร ภูจาพล
๕/๘/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙

วัดปาสนวล  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๒

พระศักดินรินทร์

์

สกฺโก การัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

๑/๑/๒๕๕๙
สนวนนอก  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๓

พระชาลี ตปสีโล สายชุมดี
๑/๒/๒๕๒๓ ๑/๔/๒๕๕๙

สนวนนอก  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๔

พระทศพร โอภาโส พิมัยรัมย์

๑๕/๑/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

สนวนนอก  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๕

พระเอกนรินทร์ สุมโน กรงรัมย์
๘/๓/๒๕๓๙ ๑๙/๕/๒๕๕๙

สนวนนอก  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๖

พระวิชัย วิชโย ประจันบาล

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๖/๕/๒๕๕๙

สนวนนอก  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๗

พระวิฑูรย์ วิธูโร กริดรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๓๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

สนวนนอก  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๘

พระสมหมาย สุจิตฺโต ทะรุนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๑๘

๕/๖/๒๕๕๙
หนองหว้า  

บร ๔๑๕๙/๑๓๒๙

พระอณุวัฒ อภิชาโน กาณรงค์

๑๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๐
พระสุทธิภัทร สุทฺธิภทฺโท กระแสร์เทศน์

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๕๙
โคกสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๑

พระบัณฑิต ปณฺฑิโต สวัสดิวงษ์

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
โคกสามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๒

พระวัชรพงษ์ วราสโภ สงวนพิมพ์

๒๕/๑/๒๕๓๗
๗/๔/๒๕๕๙

ดงบัง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๓

พระอนุสรณ์ อุตฺตภทฺโท สมการณ์
๘/๗/๒๕๒๙ ๒๖/๕/๒๕๕๙

ดงบัง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๔

พระวิชา วิชฺชาธโร โสดรัมย์

๑/๑๑/๒๕๓๕ ๒๗/๕/๒๕๕๙

ดงบัง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๕

พระบุญช่วย กนฺตวีโร รักเพือน

่

๘/๑๑/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๖

พระธีรวัฒน์ จนฺทโชโต คำกระโทก

๒๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๗

พระพีระยุทธ อธิปฺโ ศรีษนาราษฎร์

๒๘/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๘

พระสมเดช ขนฺติธมฺโม พาทองทวด

๑๐/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๓๙

พระมนัส ขนฺติธโร เห็มพา
๑/๗/๒๕๓๖ ๑๒/๕/๒๕๕๖

โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๐
พระอนันต์ อคฺคธมฺโม ชุมแน่น

๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๑

พระธนากร ธนงฺกโร ละครพล

๓๐/๑๒/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๒

พระสันติ สนฺตจิตฺโต ปตตายะสา

๑๑/๓/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๓

พระบัณฑิต ปุณฺณวุฑฺโฒ อุดมพล

๒๘/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๔

สามเณรสุริยา  บุญมี

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๕

พระบุญสวน ปสนฺโน เสนผาบ

๑๕/๓/๒๕๐๕ ๑๙/๔/๒๕๕๘

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๖

พระธานี ปภงฺกโร โลบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๓๐ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๗

พระบัณดิษฐ์ อธิปฺโ พรมสมาน
๔/๒/๒๕๑๑ ๙/๑/๒๕๕๙

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๘

พระธีระ ธมฺมปายโก นุขุนทด

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๕๙

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๔๙

พระจักรกฤษณ์ ธมฺมโชโต เลขนอก

๒๙/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๐
พระชัยศิษย์ ชยาภิรโต ชืนในจิตร

่

๑๒/๑๒/๒๕๐๕
๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๑

พระปรัญชากรณ์ ปสนฺนจิตฺโต ไกรหมืนไวย์

่

๑๒/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๒

พระประสิทธิ

์

เปมสีโล โพธิดี

์

๙/๑๑/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๓

พระเผ่าเพ็ชร ผาสุกวาโส จันทร์เพ็ญ

๒๖/๖/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๔

พระณัฐพงษ์ ิตเมโธ ช่วยประดิษฐ์

๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ปาประชามิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๕

พระทศพร จนฺทโก พวงบ่อ
๙/๔/๒๕๑๑ ๑/๓/๒๕๓๒

ปาศิริสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๖

พระไกรสร คุตฺตธมฺโม รอดคำทุย

๑๓/๑๑/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาศิริสมบูรณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๗

สามเณรไกรวิชญ์  สุภนัก

๒๗/๘/๒๕๔๓

 ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๘

พระหล่า หาสธมฺโม ศรีระวงค์
๕/๑/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๕๙

พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติคุโณ ปสสามาลา

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๐
พระชานนท์ สิริธโร อำตัมงาม

๒/๔/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๑

พระนลธวัช สิริธโช แซ่ตัง

้

๔/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๒

พระสุรกานต์ สิริคุตฺโต พรหมเสน

๒๑/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๓

พระสนธยา สุขกาโม สากูล

๒๘/๑๑/๒๕๒๓
๒๑/๓/๒๕๕๘

สว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๔

พระเสกสรร สุเขิโต อาจดี

๒๐/๖/๒๕๓๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘
สว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๕

พระโอภาส โอภาโส อ่อนนำคำ

๓๑/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙
สว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๖

พระชัยยุทธ์ สิริชโย เจริญรัมย์
๒/๙/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙ สว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๗

พระณรงค์ ปวโร ห่อไธสง

๙/๐๗/๒๔๙๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖

คันธารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๘

พระศุภชัย มหามงฺคโล สุวรรณทา

๕/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

คันธารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๖๙

พระสนธยา อาภสฺสโร หลงศรีภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ชายอรัญ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๐
พระพรม พลสุโภ เลไธสง

๒๗/๐๒/๒๔๘๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

ท่านำอ้อม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๑

พระบุญมี จตฺตมโล ศรีษะเดช

๑/๐๔/๒๔๙๐
๐/๒๕๕๘/๒๕๔๖

พลรังษี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๒

พระพิคิดพงษ์ ปยสีโล โคตุลามา

๒๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

พลรังษี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๓

พระสุรศักดิ

์

ิตสุโภ รัตนาชิวัด

๑๐/๑๐/๒๕๒๒
๖/๑๒/๒๕๕๘

พลรังษี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๔

พระทรงศักดิ

์

ถิรงฺสิโย โพธิสีดี

์

๑๘/๐๓/๒๕๓๒ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

พลรังษี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๕

พระภูมิพันธ์ อธิปฺโ แห้งไธสง

๑๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พลรังษี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๖

พระพงษ์ศักดิ

์

กนฺตสีโล คำโท

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พลรังษี  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๗

พระสมบูรณ์ กิตฺติวณฺโณ เกษไธสง

๑๕/๐๘/๒๕๐๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

พลสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๘

พระสุทิน นรุตฺตโม คำสมัย

๐๒/๐๑/๒๕๐๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดสระประทุม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๗๙

พระสำราญ อาสโภ วิทย์ไธสง

๑๑/๐๘/๒๕๑๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระประทุม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๐
พระอรรถชัย ชาคโร บุญเหลือ

๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๑

พระอนุชา กนฺตธมฺโม นนทะศรี

๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๒

พระวุฒินันท์ กิจติปาโร พินทอง

๔/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๓

พระวีรวัฒน์ ตปสีโล พรมแสน

๑๗/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๔

พระสมาน ปฺาวชิโร โมกหอม

๒๗/๐๓/๒๕๒๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๒

สระจันทร์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๕

พระสมิง รตนาโณ เครืองไธสง

่

๒๗/๐๒/๒๕๐๖
๐๘/๖/๒๕๕๙

สระจันทร์  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๖

พระนพดล ภทฺทวโร มนัสศิลา

๗/๑๐/๒๕๑๔ ๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๗

พระภาศกร ภทฺทธมฺโม ดำเดียง

๒๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ฬุวรรณาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๘

พระสายรุ้ง ปฺาวชิโร บาลัน

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ฬุวรรณาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๘๙

พระทวีชัย เตชพโล ประเสริฐศรี

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

๗/๒/๒๕๕๙
โคกกระหาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๐
พระวุฑฒินันท์ สุธมฺโม โสนาคา

๓๐/๑๒/๒๕๒๖

๑/๔/๒๕๕๙
โคกยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๑

พระองอาจ สุจิณฺโณ จันทร์ละมุลมา

๒๘/๒/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๕๙

โคกยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๒

พระวีระวัตร์ สิริสาโร พชสิทธิ

์

๒๑/๙/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๓

พระสุริยา นิรุตฺติกุสโล มหาวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

โคกสนวน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๔

พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิาโณ ศรีแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โคกสนวน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๕

พระชัยณรงค์ ชยสาโร วงศา

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

โคกสนวน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๖

พระชาญชัย สนฺติกโร มงคลกูล

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสนวน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๗

พระศรราม จนฺทโก ดวงดี

๐๓/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกสนวน  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๘

พระพินิจ สาทโร พินิจพันธุ์

๒๒/๒/๒๕๑๗ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ชนะตาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๓๙๙

พระบรรจบ กตปฺุโ สืบกลาง

๒๔/๗/๒๕๑๔ ๘/๑๑/๒๕๕๘

ชนะตาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๐
พระบุญรอด กนฺตธมฺโฒ โยรัมย์

๑๗/๘/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

ชนะตาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๑
พระสุพิน สุภทฺโท โยงรัมย์

๖/๑๐/๒๕๑๕ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ชนะตาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๒
พระอำนาจ เตชวโร จำเนียรกูล

๑๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ตาเหล็ง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๓
พระบุญช่วย ภทฺทธมฺโม มีทอง

๐๖/๐๔/๒๔๘๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๔
พระสุรศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล โพธิหิรัญ

์

๐๓/๐๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๕
พระสมาน อาภสฺสโร โจนรัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๖
พระสุขประเสริฐ สุทฺธิาโณ หมันกิจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๗
สามเณรปรัชญา  สสดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

 เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๘
สามเณรมริพัฒน์  เฉือบฉำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๐๙
สามเณรปกรณ์  รักษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๐
สามเณรสมพร  เพียขันทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๑

พระทองคำ ติสาโร แก้วประสงค์

๐๗/๐๘/๒๔๙๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๒

พระศุภชัย โชติโก แอมรัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๓

พระณัฐพล ปภสฺสโร เกิดรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๔

สามเณรกฤษฏา  เพียขันทา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๕

สามเณรทีรพัฒน์  เยาวสูงเนิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 เมืองยาง  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๖

สามเณรนิภัทร์  ปญญาอินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 ละลวด  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๗

พระสำเภา วิชโย ทิพย์กระโทก

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ละลวด  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๘

พระอนิรุตน์ สิริจนฺโท กล่อมไธสง

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ละลวด  

บร ๔๑๕๙/๑๔๑๙

พระกิตติ อิสฺสโร พรัมนัส

๐๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ละลวด  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๐
พระสุริยัน สิริภทฺโท ชะมาประโคน

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๑

พระคารม ธมฺมทโร น้อยศิริ

๒๐/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๒

พระนรีศ ปรชาโน พลจันทึก

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๓

พระพิทักษ์ จนฺทสุทฺโธ ศรีบุรมย์

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๔

พระมนัส จตฺตาลโย ปทุมสาย
๔/๕/๒๕๓๖ ๙/๗/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๕

พระนนท์ ผาสุโก สุทธิมูล

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๖

พระสมพร ธมฺมธโร พวกประโคน

๑๙/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ขันติการาม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๗

พระวุฒินันท์ ยโสธโร ศรีสุข

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ขันติการาม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๘

พระธีระยุทธ วิสุทโธ ทิพย์เสนา

๐๗/๐๖/๒๕๒๑ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ขันติการาม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๒๙

พระเริงศักดิ

์

โฆสคโณ เนริกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ขันติการาม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๐
พระเชาว์ โสโณ ลายพยัคฆ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ขันติการาม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๑

พระสุริยา ธีปโก เบ้าเคลือบ

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ขันติการาม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๒

สามเณรบุญมี  ทองจัตุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

 เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๓

พระสมหมาย วิจิตฺโต วิจิตรศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๑๑ ๑๖/๐๕/๒๕๓๒

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๔

พระประกอบ วลฺลโภ เรืองจำรัส

๒๕/๐๖/๒๔๘๒ ๑๘/๐๙/๒๕๕๔

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๕

พระพรชัย พุทฺธิธโช ทองพระพักตร์

๑๔/๑๒/๒๕๑๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๖

พระทองดำ สุเมโท สองสาย

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๗

พระดอม ปฺาวโร จันทร์บุบผา

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๘

พระบุญสม อตฺถกาโร พรมรุกชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๒๐ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๓๙

พระปราโมทย์ จิรฏิโก สร้อยโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๐
พระกิตติภัฏ สิริภทฺโท ลัทธิ

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๑

พระลาเซลร์ จนฺทวํโส แสนคนึง

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๒

พระวิรัตน์ สุจิตฺโต รวยอัครนุวัฒน์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

คีรีเขต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๓

พระสมพงษ์ จนฺทสโร การะเกตุ

๑๖/๑๒/๒๕๑๒
๐๙/๐๒/๒๕๕๗

คีรีเขต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๔

พระมังกร เขมกาโม การุณ

๐๗/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

คีรีเขต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๕

สามเณรสุรชัย  แก้วสะเทือน

๑๐/๐๑/๒๕๔๐

 คีรีเขต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๖

พระนิติพล อกินฺจโน เธียรวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๗

พระกฤษฎา สนฺตกาโย มะลิววรรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๘

พระนันทิพัฒน์ สุภาจาโร นำทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

บร ๔๑๕๙/๑๔๔๙

พระบัญชา ปฺาวโร ดีจรัส

๒๖/๐๑/๒๕๓๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๐
พระติว

๋

จิตฺตทนฺโต ตรีกูล

๐๓/๐๖/๒๕๑๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๑

พระสมพาน จนฺทาโภ เทียนจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๒

พระศิริพันธ์ ติโณ พรมพักร์

๐๘/๐๒/๒๕๒๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๓

พระไพรุต สุตธมฺโม สวายผล

๒๓/๐๘/๒๕๓๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๔

พระธวัชชัย ธมฺมปาโล ไกรหอม

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๕

พระณัฐวุติ อภินนฺโท พุทธิชาติ

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๖

พระณัฐพร สุธีโร อ่อนนำคำ

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๗

พระสิทธิเดช ปฺาสโร เขมรุกขา

๒๐/๐๕/๒๕๒๕ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๘

พระเด่น ชินวํโส นิลพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๑๓ ๐๘/๐๘/๒๕๕๘

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๕๙

พระอภิวัตร านกโร อยู่สาโก

๒๐/๐๙/๒๕๓๗
๑/๐๔/๒๕๕๙

ดอนไม้ไฟ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๐
พระกิติพล วิจิตฺโต เพ็ญเดิมพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๑

พระสำราญ านรโต โสกุล

๑๒/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๙/๒๕๕๘

ทุ่งสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๒

พระอนุภาพ อาจารสุโถ มีแสวง

๑๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๓

สามเณรสิทธิโชค  อรรถตราสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

 บ้านตะโก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๔

สามเณรนวดล  เชือผักแว่น

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 บ้านตะโก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๕

สามเณรสมพงค์  โปยทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านตะโก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๖

พระวีรศักดิ

์

ตปสมฺปนฺโน รุจิกลิน

๒๒/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

บ้านตะโก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๗

พระปรีดา จารุธมฺโม คุณวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตะโก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๘

พระธรรมรงค์ พุทตํสีโล ปรางค์ประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตะโก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๖๙

พระโพธิ

์

ิตวโล บัวพา

๑๕/๐๔/๒๕๐๑ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

บ้านน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๐
พระปราโมทย์ อตฺตโร พุทธิชาติ

๐๑/๐๗/๒๔๙๕ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

บ้านน้อย  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๑

พระอธิการรอน กิตฺติสาโร ดำเอียมดี

่

๐๑/๐๖/๒๔๙๕ ๒๔/๐๑/๒๕๓๘

พูนสุข  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๒

พระสุเทพ ติกฺขวีโร แก้วอำไพ

๒๘/๐๔/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๓

พระสาคร ิตสีโล อำพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๒๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๔

พระภิไธย านวโร ไสยาวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๕

พระทนงชัย อุทโย ดวงฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๖

พระดิษฐกร นนฺทโภ ศุภศร

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๗

พระสมชาย โอภาโส สุภศร

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๘

พระมานัส สุมงฺคโล นิทราวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๐๙ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

สุรินทรารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๔๗๙

พระกิติศักดิ

์

สติสมฺปนฺโน แปลงดี

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุรินทรารมณ์  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๐
สามเณรอรรถพล  ราชสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

 หนองสะแก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๑

สามเณรสิทธิชัย  นิลพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 หนองสะแก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๒

สามเณรศุภกรณ์  จีเจริญ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 หนองสะแก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๓

พระย้อย เมธิโณ เดชวารี

๑๒/๐๓/๒๕๑๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองสะแก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๔

พระสมบัติ นาควโร นาคนาคา

๑๓/๑๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองสะแก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๕

พระลำดวน กิตฺติทโร ปานชิวหา

๒๘/๐๙/๒๕๑๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองสะแก  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๖

พระธรรมรัตน์ อาภาสโร มณีเรือง

๑๙/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๘

อัมภาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๗

พระโกวิทย์ เขมธมฺโม จีนนางรอง

๒๑/๐๓/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

อัมภาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๘

พระวินัย อุปสโม จ่างจรูญ

๐๙/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

อัมภาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๘๙

พระวิวัฒน์ ภทฺทวโร นุขนทด

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

อัมภาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๐
พระเชิด สํวโร ไม่ลึกดี

๘/๖/๒๕๒๓ ๗/๗/๒๕๕๗
เกาะแก้ว  

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๑

พระหัส ปรกฺกโม เจียมรัมย์

๑๐/๖/๒๕๑๔ ๒๐/๖/๒๕๕๘

เกาะแก้ว  

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๒

พระพงศธร ปฺาวโร สิทธิสังข์
๔/๔/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๓

พระสุวิน จนฺทโชโต ล้อมนาค

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๔/๗/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๔

พระเถิด ชาคโร อิวประโคน

้

๑/๖/๒๕๑๔ ๑/๑/๒๕๕๓
โคกขมิน

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๔๗

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๕

สามเณรสราวุฒิ  มะลิซ้อน

๑๓/๗/๒๕๔๗

 โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๖

สามเณรอาทิตย์  จะเหมาะดี

๒๑/๗/๒๕๓๙

 โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๗

พระเชิดพงศ์ กมฺมสุทฺโท วันรัมย์
๖/๓/๒๕๒๗ ๑๓/๖/๒๕๕๙

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๘

พระอชิตพนธ์ อภิชาโน แอกประโคน

๑๒/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๕๙/๑๔๙๙

พระโชติกา สนฺตกาโม สวายประโคน

๑๙/๑/๒๕๒๒
๑/๔/๒๕๕๙

โคกเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๐
สามเณรธีรธรรม  วิวาห์สุข

๒๑/๔/๒๕๔๔

 โคกเจริญ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๑
สามเณรปยวัฒน์  นระชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 โคกชุม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๒
พระธนโชติ จารุธมฺโม พะนุมรัมย์

๒/๓/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตาพระ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๓
พระสมพงษ์ จารุวํโส ปดตา

๒๓/๔/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านปลัด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๔
พระอำนวย อาภทฺธโร รักษะประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านปลัด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๕
พระศุภราช อธิปฺโ บุญปญญา

๑๒/๕/๒๕๒๒ ๑๓/๔/๒๕๕๙

บ้านแพงพวย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๖
พระอำนวย รตนโชโต มีประโคน

๗/๘/๒๕๓๐ ๓๐/๕/๒๕๕๙

บ้านสำโรง  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๗
สามเณรกนกโชติ  แสนฤทธิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๑

 บุญช่วย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๘
พระศักดินรินทร์

์

ชวนปฺโ ชาญประโคน

๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๐/๖/๒๕๕๙

บุญช่วย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๐๙
พระวสันต์ จารุวํโส กันรัมย์

๒๓/๑/๒๕๓๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บุญช่วย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๐
พระเกริกพล โชติาโณ วงศ์สุวรรณ

๓/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บุญช่วย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๑

พระสมศักดิ

์

เตชปฺโ สายสู่

๒๐/๕/๒๕๑๙ ๒๘/๓/๒๕๕๙

พลับพลา  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๒

พระฉัตรชัย ิตมโน พัชนี
๕/๕/๒๕๓๖ ๒๘/๓/๒๕๕๙

พลับพลา  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๓

พระประภากร มหาสกฺโก คำแก้ว

๒๐/๘/๒๕๓๐ ๒๓/๖/๒๕๕๙

พลับพลา  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๔

พระสมศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต บัวหอม

๓๐/๑/๒๔๘๖ ๒๐/๑๒/๒๕๓๗

สะเดา  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๕

พระทวีชัย อธิจิตฺโต สิทธิสังข์

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๔/๒๕๕๘

สะเดา  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๖

พระประศักดิ

์

าณวีโร น้อยไธสง

๒๓/๙/๒๕๐๑ ๓๑/๕/๒๕๕๗

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๗

พระเทวิน ทนฺตกาโย ข้าวเบา

๑๙/๗/๒๕๒๔ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๘

พระวีระ สุภสฺโท แมนไธสง

๑๐/๔/๒๕๑๓
๗/๗/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๑๙

พระหิรัญ ขนฺติโก พิมสาร

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

๗/๗/๒๕๕๙
ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๐
สามเณรสุทธิพงษ์  แสงทอง

๒/๘/๒๕๔๖
 ชัยศรี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๑

พระศราวุธ สุภทฺโธ โยมไธสง

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
ทรงสุวรรณ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๒

พระชัยยา ถิรปฺโ วาปโย

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

๗/๒/๒๕๕๓
ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๓

พระรุ่งทิพย์ ิตวีโร พิกุล
๗/๔/๒๕๑๔ ๘/๑/๒๕๕๘

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๔

พระสันติ สุจิตฺโต บุญไธสง
๗/๒/๒๕๐๗ ๔/๔/๒๕๕๘

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๕

พระบุญส่ง หิริธมฺโม กรณ์ไธสง
๕/๔/๒๔๘๙ ๒๑/๕/๒๕๕๘

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๖

สามเณรโชติวิรัฐ  ศรีรัตนพัฒน์
๖/๕/๒๕๔๐

 ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๗

พระเกล็ด โชติโก แสนเจ๊ก
๕/๕/๒๕๑๙ ๕/๑/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๘

พระบุญศิลป ตปสีโล พืชผักหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

๕/๑/๒๕๕๙
ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๒๙

พระบุปผา กนฺตสีโล จันขาม

๑/๑๑/๒๕๑๙ ๑๓/๖/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๔๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๐
พระจักรี จนฺทาโภ ปาลพันธ์

๖/๔/๒๕๓๑ ๓/๗/๒๕๕๙
ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๑

พระธเนศ อคฺคาโร สิงบุดดี

๔/๑๑/๒๕๓๓
๓/๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๒

พระธนชัย ิตสทฺโธ ศิลาดี
๖/๒/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๓

พระหัสดิน สุขกาโม ฐานวิสัย

๒๑/๒/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๔

พระธวัชชัย ธนปฺโ ตีบไธสง
๔/๕/๒๕๓๔ ๙/๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๕

พระสุทธิลักษณ์ ปริปุณฺโณ วิชิต
๒/๔/๒๕๓๕ ๙/๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๖

พระทวีศักดิ

์

อธิปฺโ สิมมา

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๙/๔/๒๕๕๙

เทพประดิษฐ์  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๗

พระเสกสรร สุขิโต สมมิตร์
๗/๕/๒๕๒๐

๑๙/๔/๒๕๕๙

ธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๘

พระภูวใน านุตฺตโร โลดกระโทก

๑๔/๙/๒๕๒๖
๕/๔/๒๕๕๗

นันทวัน  

บร ๔๑๕๙/๑๕๓๙

พระพีระพงษ์ อคฺคธมฺโม แถมสระน้อย
๕/๑/๒๕๓๕ ๓๑/๕/๒๕๕๘

นันทวัน  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๐
พระมานิตย์ โชติโก ไชยวงษา

๑๗/๒/๒๕๒๓
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านดอนกลาง  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๑

พระสนิท ยุตฺติโก โมกไธสง

๑๐/๕/๒๔๙๓ ๑๔/๑/๒๕๕๗

ประทุมเมศ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๒

พระตี

๋

ฉนฺทธมฺโม แมงไธสง

๒๓/๔/๒๕๑๑ ๒๗/๕/๒๕๕๓

เปรมสิริ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๓

พระโกวิท ฉนฺทธมฺโม ชูชีพ

๑๒/๓/๒๕๓๓ ๒๗/๕/๒๕๕๙

เปรมสิริ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๔

พระสถาพร อาภสฺสโร เปลียนไธสง

่

๓๐/๘/๒๕๓๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เปรมสิริ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๕

พระอิต

๊

สุขิโต สุวรรณศรีเมือง

๑๙/๑๒/๒๔๘๔
๒๑/๗/๒๕๕๙

เปรมสิริ  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๖

พระสำราญ ปยธมฺโม ดีแปน

๒๕/๙/๒๕๑๘ ๒๕/๓/๒๕๕๙

โพธิชัย

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๗

พระธนทรัพย์ ยติโก แจบไธสง
๙/๖/๒๕๑๙ ๗/๑๒/๒๕๕๘

ฤาษีสถิต  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๘

พระพิชา จิรปฺุโ กะทะกา
๕/๓/๒๔๘๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ฤาษีสถิต  

บร ๔๑๕๙/๑๕๔๙

พระวีระศักดิ

์

จิรธมฺโม ศรีชุม

๑๒/๑๐/๒๕๒๕
๑๓/๗/๒๕๕๙

ฤาษีสถิต  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๐
พระรัชพงษ์ สุทฺธสีโล เลิศลำ

๔/๑๒/๒๕๐๗ ๓๐/๖/๒๕๕๘

สมศรี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๑

พระปยะพงษ์ ปยธมฺโม โมกไธสง

๑๑/๑/๒๕๒๗ ๑๕/๔/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๒

พระสมชาย โชติโก ทองขาว

๑๑/๒/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๓

พระวสันต์ อติภทฺโท สีแก้ว
๓/๓/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๔

พระนฤเบศ นนฺทสาโล เคนวิเศษ

๑๒/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๕

พระพิพัตร์ ติสฺสโร ยุนรัมย์

๓/๑๒/๒๕๑๓
๒๐/๒/๒๕๕๐

ยางทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๖

พระกันยา ถาวโร เจริญพันธ์

๑๘/๙/๒๕๑๖ ๒๕/๓/๒๕๕๘

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๗

พระทรงเกียรติ เขมจาโร แตงหวาน

๑๒/๘/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๘

พระวิทยา กุสลจิตฺโต กองไชย

๒๓/๔/๒๕๒๗
๓/๓/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๕๙

พระทำนอง กตธมฺโม เริมรักรัมย์

่

๑๖/๓/๒๕๐๒
๙/๗/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๐
พระวรพงษ์ กิตฺติโสภโณ ศาลางาม

๖/๑๑/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๑

พระอรรถพล มหาวีริโย ทาเงิน
๕/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๒

พระศิริวุฒิ ิตเปโม แสงอรุณ
๙/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๓

พระจีระศักดิ

์

านุตฺตโร แสงรี

๒๓/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๔

พระชัยธานี านิสฺสโร เอกสิงห์

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วารีมุขาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๕

พระเซียน อนุตฺตโร ลอดอยู่
๔/๖/๒๔๙๓ ๑/๔/๒๕๕๘

สว่างแคนทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๖

พระขาล นีลวณฺโณ สังฆพันธ์

๑๖/๖/๒๕๐๕ ๑๕/๔/๒๕๕๙

สว่างแคนทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๗

พระพูล อภิปาโล เรืองรัมย์

๒๙/๖/๒๔๙๐ ๒๗/๔/๒๕๕๙

สว่างแคนทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๘

พระวีระยุทธ ปฺาธโร ดูเชิดรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
สว่างแคนทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๖๙

พระสำราญ ปยธมฺโม สมบัติ

๓๑/๘/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

สว่างแคนทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๐
พระกิตติกร วิสทฺธสีโล จะถา

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สว่างแคนทะเล  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๑

พระสุรการต์ ยโสธโร คำภีระ

๑๑/๑๐/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

อนามัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๒

พระเสกสรร านิสฺสโร สุโภชน์

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อนามัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๓

พระสิทธิโชค สุทธยาโน เริงรัง
๘/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อนามัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๔

สามเณรพรมงคล  สีภูมิ

๒๐/๕/๒๕๔๒

 อนามัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๕

สามเณรประเสริฐสุข  ธานี

๑๘/๕/๒๕๔๕

 อนามัย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๖

พระวันเพ็ญ ธมฺมเตโช พินกัง

๑๐/๑๑/๒๕๑๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

ตลาดนิคม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๗

พระพงศ์พันธ์ ิตมโน สัตบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตลาดนิคม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๘

พระทะนง ปภากโร จันทร์มาทย์

๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตลาดนิคม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๗๙

พระงาม อนาลโย แย้มประโคน

๐๖/๐๓/๒๔๘๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๖

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๐
พระเสน่ห์ านิสฺสโร แปลงดี

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๑

พระน้อม นาถธมฺโม เสาเปรีย

๒๓/๐๘/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๒

พระชินกร อธิปฺโ เติดประโคน

๑๗/๐๓/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๓

พระกิตติภณ กตธมฺโม จริงประโคน

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๔

พระวิชัย วิชยกุโล แปลงดี

๐๔/๐๑/๒๔๙๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๕

พระสุพันธ์ สุพนฺโท เจียดประโคน

๑๘/๐๓/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๖

พระนฤมิตร นนฺทธมฺโม หูประโคน

๐๖/๐๕/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๗

พระประจำ ปติธมฺโม ตีคลี

๐๑/๑๒/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๘

พระนก นนฺทโก สุขประโคน

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๘๙

พระหาญศักดิ

์

หิริธมฺโม ถนอมศิลป

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๐
พระบุญแสน ปฺสมฺปนฺโน เตียกประโคน

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๑

พระณัฐพล นฺพโล เอ็นดู

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๒

พระสุรินทร์ ทินนฺตวโร สันประโคน

๑๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๓

พระมานพ จิตฺสุโข โคจำปา

๒๕/๐๕/๒๕๒๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

กวางงอย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๔

พระสำราญ ิตคุโณ ซือรัมย์

่

๑๖/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กวางงอย  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๕

พระบุญสี อุทิตธมฺโม เซอรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๐๑ ๒๘/๐๑/๒๕๕๕

จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๖

พระมนตรี มหามงฺคโล หริงอินทร์

่

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๗

พระสุพัฒน์ ิตสาโร นาคินชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จตุคามมัชฌิมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๔๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๕๙/๑๕๙๘

พระบุญนำ ปยสีโล เสริมรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๒๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

พัฒนวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๔๗

้
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