
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๔๕๐ รูป ขาดสอบ ๑๐๐ รูป คงสอบ ๓๕๐ รูป สอบได้ ๒๔๒ รูป สอบตก ๑๐๘ รูป (๖๙.๑๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระฉัตชัย านจาโร เอือมสอาด

่

๘/๔/๒๕๓๐ ๑๗/๖/๒๕๕๐
วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๒ พระสุเมธ สุเมโธ เผดิม

๒๙/๑๒/๒๕๓๔
๑๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๓ พระมงคล เตชวโร เกยมณี

๑๘/๑๑/๒๔๙๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๖

วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๔ พระวิสุทธิ

์

มหาวีโร ขุนสุงเนิน

๑๐/๐๑/๒๕๒๓
๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๕ พระวันเฉลิม สุจิตฺโต งามดี

๑๒/๐๕/๒๕๑๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระขจรศักดิ

์

ชวนปฺโ เต็งรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๓๗
๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๗ สามเณรอนุพงษ์  ศาลางาม
๑๑/๕/๒๕๔๐

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๘ สามเณรภคิน  นมัสการ

๐๓/๑๐/๒๕๔๐

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรวสันต์  คะเรรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๐

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรธนดล  บัวระภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรอภิพล  ศรีชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๒ สามเณรสมพงษ์  ทองคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๓ สามเณรประภิมุข  ครองรัตนโชค

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๔ สามเณรมงคล  บุราณเมือง

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรวันเฉลิม  เอียมประโคน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรจรูญศักดิ

์

 จะเชิญรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรเลอพงษ์  ขันติวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๘ สามเณรธนวัตฏ์  บัวครัง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๑๙ สามเณรอัครพนธ์  ไกรพงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรสุทธิรักษ์  สายทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรปนทอง  อาโน

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธนพล  พันธวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๓ สามเณรสุริยา  ชะมาประโคน

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๔ สามเณรนครินทร์  ปานทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๕ สามเณรสุธินันท์  โยงรัมย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๖ สามเณรศราวุฒิ  ภูสีเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรทิชานนท์  บรรจง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรดำรงวิทย์  จีระพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรกานต์  แก้วมหาราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรภูชิต  ชืนรัมย์

่

๑๙/๒/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรเทียนชัย  ธรรมโฉม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระพิทักษ์ ปฺาทีโป ปะทิรัมย์

๘/๔/๒๕๒๕ ๑๓/๓/๒๕๕๔
วัดขาชันโลง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๓ พระอุรา กตคุโณ แก้วดวง
๙/๑๒/๒๔๙๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดขาชันโลง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๔ พระอนุรักษ์ สุจิตโต คันธนาลิต

๑๓/๐๔/๒๕๒๒ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑

วัดเขากระโดง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๕ พระลบ านิสฺสโร ไชยรัมย์

๑๔/๐๖/๒๕๑๕ ๑๑/๐๗/๒๕๔๐

วัดโคกหัวช้าง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๖ พระทองม้วน ทินนวโร พรมรัมย์
๒๓/๙/๒๕๑๑ ๑๘/๙/๒๕๕๔

วัดจำปาทอง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระวิวัฒน์ อโสโก วงศ์สุวรรณ

๒๑/๕/๒๔๙๔

๑/๔/๒๕๕๕ วัดตลาดชัย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๘ พระเสมียน จนฺทสโร หวาวิสัย ๖/๕/๒๕๑๔ ๒๖/๔/๒๕๕๕
วัดตลาดชัย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๓๙ พระพรเทพ ปริสุทฺโธ ตังตระกูล

้

๖/๑๑/๒๕๒๙
๕/๗/๒๕๕๑ วัดตะโก  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๐ พระบุรินทร์ ิตธมฺโม ชัยสมัคร

๓๐/๑๑/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดทักษิณาวาส  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๑ พระชวกร ปนาโท ขันธหงษ์
๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๒/๒๕๕๗

วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๒ พระกิติกรรณ์ ฉวิวณฺโณ อ่วมรัมย์
๑/๐๗/๒๕๒๐ ๑/๐๗/๒๕๕๑

วัดเทพนรสิงห์  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๓ พระวีระ าณวีโร กรุมรัมย์
๑/๙/๒๔๙๖

๒๓/๗/๒๕๕๒
วัดเทพนรสิงห์  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๔ พระทศพร คุตฺตวโร นพวารุมาศ ๘/๘/๒๕๑๘ ๓/๗/๒๕๕๒ วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๕ พระวิชาญ โชติภาโส วิเศษชาติ
๓/๒/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๖ พระสำเริง ปฺุมโน น้อยจิตต์

๒๐/๑๑/๒๔๘๔
๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดธรรมธีราราม  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระโชม อคฺคธมฺโม สียำ

๓/๐๖/๒๔๙๔ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดธรรมธีราราม  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๘ พระคุณาวุฒิ คุณงฺกโร สุธรรม
๔/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดโนนศิลา  

บร ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระสุทน ถาวโร นวนประโคน

๑๙/๐๘/๒๕๓๒

๑/๑๑/๒๕๕๖
วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๐ พระวิเชียร อาภาธโร วิเศษสุทธื
๗/๐๕/๒๕๐๗ ๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๑ พระประเทือง จนฺทธมฺโม เทียมพล
๑๐/๓/๒๕๐๒ ๑๑/๔/๒๕๔๗

วัดประชานิรมิต  

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระพงษ์ศักดิดา

์

วชิรวํโส อุทัยมา
๒๘/๔/๒๕๓๕

๑๑/๒/๒๕๕๖
วัดประชานิรมิต  

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๓ สามเณรทรงพล  วาพัดไทย
๓/๙/๒๕๔๒

 วัดประชานิรมิต  

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๔ พระวิต อนุตฺตโร กระชงรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๒๗
๒๐/๐๒/๒๕๕๖

วัดประชาสามัคคี  

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๕ พระสุนทร ชินวโร พานทอง
๑๐/๕/๒๕๒๐

๘/๖/๒๕๕๕

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๖ พระสมพร อิทฺธิธโร ขุนวงค์
๒๐/๖/๒๕๑๔

๗/๑/๒๕๕๖

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระภารดร สีลสํวโร กองคำ

๒/๑๒/๒๕๐๙ ๖/๐๗/๒๕๕๖
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๘ พระวีระศักดิ

์

อภิปุณฺโณ ศิริสุข

๒๒/๐๘/๒๕๓๖
๑๖/๔/๒๕๕๗

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๓๕๙/๐๐๕๙ พระไชยยันต์ กนฺตวีโร วิเศษทรานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๑๓
๒๔/๔/๒๕๕๒

วัดโพธิทอง

์

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๐ พระพรศักดิ

์

ธนปฺโ เรืองรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๐๐ ๑๓/๐๑/๒๕๕๔

วัดศาลาลอย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระทองศักดิ

์

รตินฺธโร ศรีสุข
๑๙/๗/๒๕๑๐ ๒๐/๓/๒๕๕๖

วัดสวัสดี  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๒ พระพร้อม สุตธมฺโม วาหะรัมย์

๐๓/๐๓/๒๔๘๗
๓/๐๕/๒๕๕๓

วัดสะแกซำ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๓ พระสมบูรณ์ ิตาโณ พลอยรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๑๐
๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดสะแกซำ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๔ พระพุฒ ถาวโร ขอบคุณรัมย์ ๑/๑/๒๕๒๐ ๑/๕/๒๕๕๕ วัดหนองบอน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๕ พระศปญ ธีรปฺโ สว่างอารมย์
๑๔/๔/๒๕๓๒

๒/๒/๒๕๕๖ วัดหนองบอน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๖ พระชายรัตน์ เขมจาโร สิมศิริวัฒน์
๒/๑๒/๒๕๑๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระณัฐ์ธชนพงษ์ คมฺภีราโณ อรุณใหม่

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๘ สามเณรศักดิดา

์

 ทองกอง
๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๖๙ สามเณรสุพล  พิมพา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๐ พระบุญรอด เตชวโร เครือแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๐๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดหนองมะเกลือ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระกนัย สีลธโร ล่วงมัจฉา

๙/๓/๒๕๓๐ ๖/๗/๒๕๕๔ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระแอ ปคุโณ จันทร์บุปผา

๗/๐๗/๒๕๐๒ ๒๑/๐๑/๒๕๔๑

วัดหนองหิน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระบุญทัน สนฺตจินฺโต วาสรส ๕/๑/๒๕๐๔ ๒/๔/๒๕๕๓ วัดหนองเหล็ก  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระนิรันดร์ นิติสาโร เรืองนาม

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๕
วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระเข็มเพชร ปฺาวชิโร เกษมรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๒๓
๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระไพร มหิสฺสโร นาคสีดา

๒๐/๐๒/๒๕๒๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดอิสาณ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระสมิง มหาภาโร พินประณี

๓๑/๐๙/๒๕๑๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระลาม จารุธมฺโม สอนบุญชู

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระธีรศักดิ

์

สุธีโร น้อยอ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๐ สามเณรวิชัย  แย้มศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๑ สามเณรนิยม  แย้มศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๒ พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน บุญสุข

๐๕/๐๗/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๔

วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๓ พระสุริยัน มหาวรโร คำโสภา

๐๒/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๑

วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๔ สามเณรพีรพัฒน์  สายกระสุน

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๕ พระจำเริญ อคฺคาโณ งามเชย

๑๒/๐๕/๒๕๒๗
๐๒/๐๑/๒๕๕๒

วัดบัวถนน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๖ พระขจรศักดิ

์

ิตสีโล สุขแสวง

๐๖/๐๖/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดบัวถนน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรพงษกร  ยศรุ่งเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดบัวถนน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๘ พระยอดรัก ขนฺติโก สาลีทอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดบ้านตะเคียน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๘๙ สามเณรนันทยศ  ทองเกลียง

้

๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๐ สามเณรกมลภพ  เกษมบุญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๑ พระลวด สุขิโต กวมรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๐๕ ๐๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดบ้านหว้า  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระวิเศษ วิสารโท พิชนาหารี

๔/๐๘/๒๕๐๐ ๗/๐๔/๒๕๕๗
วัดปทุมคงคา  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสริวง  ยืนยง

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

 วัดยาง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๔ สามเณรสุริยน  ยืนยง

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

 วัดยาง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระยอย ยโสธโร พะนิรัมย์

๑๑/๐๙/๒๕๐๙
๖/๐๗/๒๕๕๓

วัดลำดวน  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๖ พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน เอติยัด
๙/๐๓/๒๕๐๖ ๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระณรงค์ เตชธมฺโม ก๋าถม

๑๕/๐๙/๒๕๒๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดปาคูเมือง  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระสุกร สุภาทโร เจริญรัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๑๙ ๐๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดพรสำราญ  

บร ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระถวิน กตปฺุโ ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๑/๒๕๐๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระณัฏพฤทธิ

์

อภิาโณ ตามแต่รัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๒๗
๐๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองคูบอน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระโชคชัย อธิมุตฺโต กมล
๒๓/๕/๒๕๐๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๒ พระวิลัย กมโล เลิศสูงเนิน

๐๓/๐๘/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๔๕

วัดเมืองยาง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๓ พระชาติ ธมฺมโชโต แก้วกระโทก

๓๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเมืองยาง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๔ พระสุปรากร ิตสทฺโท เม่ามีศรี
๒๑/๗/๒๕๒๒ ๑๔/๗/๒๕๔๓

วัดท่าเรียบ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๕ พระจะรุน เสฏวีโร โพรัตนศรี
๑๘/๑/๒๕๒๓ ๒๓/๗/๒๕๕๓

วัดท่าเรียบ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระวีระชัย กตฺตสาโร รูปไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๐๓

๘/๖/๒๕๕๔ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระคุณากร ขนฺติโก ติวไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

๖/๓/๒๕๕๖ วัดสมศรี  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๘ พระประวิทย์ จรณธมฺโม กินรัมย์
๑๒/๓/๒๕๒๓

๕/๔/๒๕๕๑ วัดปลัดปุก  

บร ๔๓๕๙/๐๑๐๙ พระถาวร ถาวโร ฝาดสุนทร

๑๘/๐๒/๒๕๒๕ ๐๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระสมศักดิ

์

สมจิตฺโต ห้าวหาญ

๐๒/๑๐/๒๕๑๕ ๐๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดบุญช่วย  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระชนม์ วชิราวุโฑ ต้นทอง

๑๙/๙/๒๕๒๗ ๒๒/๗/๒๕๕๓
วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๒ พระทรงฤทธิ

์

มหาวีโร เกตุไธสง
๒/๗/๒๔๙๘ ๑๔/๗/๒๕๕๔

วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๓ พระอาทร านิสฺสโร จันทะสอน
๒๘/๙/๒๕๐๘ ๒๔/๓/๒๕๕๖

วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๔ พระสถาพร จารุธมฺโม เปลียนเมฆ

่

๑/๕/๒๕๒๗ ๒๕/๔/๒๕๔๖
วัดบ้านดอน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๕ พระสมรักษ์ ธมฺมโชโต สมรุด
๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๖ พระศักดิธร

์

สุทฺธิสทฺโธ เทียงธรรม

่

๓๑/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๖/๒๕๕๗
วัดสระบัว  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระประจวบ ปยสีโล กุไธสง

๓/๗/๒๔๙๖ ๒๓/๗/๒๕๕๓
วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๘ พระพีระศักดิ

์

ทิฏธมฺโม กลางเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๐๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๑๙ พระสมาน จนฺทธมฺโม บ่มกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๙/๐๕/๒๕๕๗
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๐ สามเณรสมพร  โชนรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๑ พระบุญชู าณธีโร สรงพิมพ์
๒๕/๓/๒๕๒๖ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดจินดาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระอรรถพล กตธมฺโม สะลอยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๐
๑๖/๖/๒๕๕๖

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระจตุพร จกฺกวโร โพธิกลาง

์

๒๙/๐๖/๒๕๒๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖ วัดด่านทองประชาสามัคคี

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๔ พระรำไพ จิรธมฺโม เหลือสืบชาติ

๒๗/๐๒/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๕ พระใหม่ อคฺคธมฺโม คำเขือนแก้ว

่

๘/๘/๒๔๙๑ ๕/๕/๒๕๕๖ วัดลุงม่วง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๖ พระสร้อย านุตฺตโม สำอางศ์

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดสาลวัน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระชาตรี กิตฺติสาโร โกรพงษ์

๑/๓/๒๕๓๔ ๑/๑๑/๒๕๕๕ วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี
 

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๘ พระสุดถนอม อภิจโน พิมโนนทอง
๙/๒/๒๕๓๐ ๔/๕/๒๕๕๑ วัดสีชวา  

บร ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระบุญทัน จนฺทโทภาโส วันโพธิ

์

๔/๒/๒๕๐๖ ๒๑/๔/๒๕๔๖
วัดหนองกระทิง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๐ พระเดียว

่

อภิวณฺโณ นารี
๑๘/๔/๒๕๑๙ ๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองกระทิง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๑ พระสามารถ ธมฺมจาโร เกษรบัว
๒๔/๒/๒๕๒๒ ๗/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองกระทิง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระศรชัย คุณากโร อุ่นวิเชียร

๒๗/๐๒/๒๕๑๑ ๒๘/๐๓/๒๕๕๖

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระวิชิต วรปฺโ ธีระปรีชา

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๔ พระนวภพ จนฺทาโณ จันทราพิทักษ์กุล

๐๙/๑๑/๒๕๐๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนมนต์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๕ พระนุศาส นิปโก แสนกล้า

๓๑/๐๓/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดโนนกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๖ พระมานะ มหาวีโร ชะตารัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๑๕ ๓๐/๐๓/๒๕๕๔

วัดโนนกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระสำรวย สมาจาโร พรมนัส

๒๕/๐๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๔

วัดสวายตางวน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๘ พระพงษ์พันธ์ ปภสฺสโร ธรรมิภักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๘/๒๕๕๖

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระชาญชัย อนุตฺตโร จันทร์ทรง

๐๖/๐๓/๒๕๑๑ ๑๐/๐๘/๒๕๕๖

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๐ สามเณรธนาวุธ  เยรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดหัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๑ พระสมนึก ปภสฺสโร กระจ่างจิต

๓๑/๑๒/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระน้อย จนฺทวํโส เกษแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๓ พระมิตร อธิปฺโ คำอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๔ พระวัฒนา มนาโป ขันโพธิน้อย

์

๑๕/๐๒/๒๕๒๑ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๕ พระธนะศักดิ

์

ธนฺปาโล จะรอนรัมย์
๑๙/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๖ พระพูนศักดิ

์

เตชพโล ไผ่ตาแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๑๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑

วัดดอนศิลาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรจักรกฤษณ์  บุรคร

๑๔/๘/๒๕๔๒

 วัดดอนศิลาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๘ พระวิฑูรย์ อาธิปฺโ นิลคร

๑๐/๑๒/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระสุรัตน์ สุภทฺโท นรินทร์รัมย์

๑๕/๐๖/๒๔๙๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๐ สามเณรนราวิชญ์  ทุมรัตน์
๑๐/๘/๒๕๔๒

 วัดสนวนนอก  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๑ พระอุทัย อคฺคปฺโ รอดอารีย์
๙/๐๒/๒๕๑๒ ๑๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดขันติการาม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๒ พระสุวรรณ จารุธมฺโม อรัญพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเขาพระอังคาร  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๓ สามเณรอนุพันธ์  ปรากฏ

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

 วัดคีรีเขต  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๔ พระสนัน

่

นิทฺทุกฺโข ขวัญยืน

๒๓/๑๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๕

วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๕ พระณัฐพล ปฺาพโล กิตติพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙

วัดสุขสำราญ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๖ พระธานินทร์ อคฺคปฺโ เดชวารี

๑๑/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองสะแก  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระจิม สิสิธมฺโม เปงมอย

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดโคกสนวน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๘ พระประสิทธิ

์

กตติสาโร ชาญชาติ

๒๒/๐๔/๒๕๐๐ ๒๔/๐๔/๒๕๕๗
วัดสำโรงสามัคคีธรรม

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระจิรพัฒน์ จารุธมฺโม ทองทำกิจ

๒๓/๐๔/๒๕๐๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๒

วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๐ พระสุธีร์ ธนปาโล แก่นกล้า

๒๘/๐๕/๒๕๒๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๑ พระจรูญ จนฺทสาโร เข็มทอง
๓/๗/๒๕๑๖

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีรัตนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๒ พระบุญส่ง านุตฺตโม เรืองจำรัส

๑๕/๐๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๖

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๓ พระถวิล ธมฺมรโต วิชัยรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๔ พระสมศักดิ

์

ขนฺติโก หน่อแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดสองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๕ สามเณรพงษ์ดนัย  แจ้งกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๐

 วัดหนองไทร  

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๖ พระดำรง กิตฺติสาโร ขำเอนก

๑๑/๑๒/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดหนองเสม็ด  

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระสุทธิศักดิ

์

ปริปุณฺโณ คัชชนะ
๑๗/๓/๒๕๒๐ ๑๙/๔/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๘ พระสุภาพ ทีปวํโส จาไธสง
๕/๑๑/๒๕๐๓ ๑๖/๔/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๕๙/๐๑๖๙ พระการเกษ อานนฺโท เปดสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๑๔
๑๖/๔/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๐ พระชัย อิทธิเตโช เหมือยไธสง
๗/๑/๒๕๑๔ ๑/๔/๒๕๕๕ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระเอกชัย ถาวโร ปวงสุข

๒๓/๕/๒๕๒๓ ๑๕/๔/๒๕๕๕
วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระพิพัฒนพงษ์ อินฺทวชิรเมธี อาวุธพันธ์

๑๙/๕/๒๕๓๙ ๒๐/๕/๒๕๕๙
วัดหนองกก  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระสิทธิโชค สิทฺธิลาโภ แตงสูงเนิน

๑๓/๙/๒๕๒๔
๙/๒/๒๕๕๔ วัดบ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระสมศักดิ

์

สิริสมฺปนฺโน บุตรดายุ

๑๕/๑๒/๒๕๐๘
๒๐/๔/๒๕๔๑ วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระศักดินรินทร์

์

นรินฺทสกฺโก บุญประกอบ
๒๐/๔/๒๕๓๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗ วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระไชยยันต์ นนฺทภทฺโท ภูมิศรีจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดโสภณวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระสุริโย อินฺทปฺโ ปากประโคน

๖/๓/๒๕๒๔ ๒๙/๕/๒๕๕๑
วัดหินลาด  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระสมพร จนฺทสาโร สมรูป

๗/๗/๒๕๒๒ ๒๔/๑/๒๕๕๔
วัดหินลาด  

บร ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระสมเดช อุตฺตโร คำมาตย์

๒๔/๕/๒๔๙๕ ๑๓/๒/๒๕๕๕
วัดหินลาด  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๐ พระมานบ นิมฺมโล ปลัดวิเศษ
๒/๑๒/๒๕๒๐ ๓/๒๖/๒๕๕๖

วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๑ พระสมชาย สมจิตฺโต ยองรัมย์
๑๘/๓/๒๕๒๗ ๑๒/๗/๒๕๕๘

วัดกันงาธรรมฤทธิ

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๒ พระสมโภชน์ วิสารโท ล้วนศิริภาพ
๑๙/๕/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๕๗

วัดเกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๓ พระณัฐพล โฆสคุโณ เดชชีวะ
๑๐/๙/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๘

วัดโคกปราสาท  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๔ สามเณรสุวชัช  ชาประวัง
๑/๓/๒๕๔๔

 วัดโคกย่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๕ สามเณรสุรศักดิ

์

 คลังประโคน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโคกย่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๖ สามเณรวรวิช  คงทันดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดโคกย่าง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๗
สามเณรปฐมพร  จงใจงาม ๑/๕/๒๕๔๔  วัดโคน  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๘ พระเตือ ธมฺมวิจาโร จอก
๗/๑๐/๒๕๓๕

๒/๓/๒๕๕๔ วัดจำปา  

บร ๔๓๕๙/๐๑๘๙
พระสุเพียรุณ าณวณฺโณ ริน

๕/๕/๒๕๓๔ ๓๐/๖/๒๕๕๔
วัดจำปา  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๐ พระพง านิสฺสโร เวทย์รัมย์
๑/๑๒/๒๔๙๖

๔/๕/๒๕๕๒ วัดบ้านไทรโยง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๑ พระลุย จนฺทูปโม สวดประโคน
๓๐/๗/๒๕๑๑ ๑๖/๗/๒๕๕๑

วัดบ้านประทัดบุ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๒
พระทัย ขนฺติโก พวงจันทร์

๑๔/๖/๒๕๑๔ ๑๕/๑/๒๕๕๗
วัดปาไพบูลย์  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๓
พระสงวน ทีปธมฺโม แจ่มใส

๔/๑๑/๒๕๐๒ ๑๖/๑๐/๒๕๕๒

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๔
พระนวล อธิวโร คุสิตา

๐๕/๑๐/๒๕๑๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดหนองตะขบ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๕
พระชัชวาล ติกฺขปรกฺโม ปุยะติ

๒๕/๐๔/๒๕๒๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองตะขบ  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๖ พระอิทธิพล อินฺทปฺโ อินทร์ประโคน
๒๗/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๖

วัดห้วยเสลา  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๗
พระพิชัย สุทสฺสโน หาญกล้า

๐๕/๐๔/๒๕๓๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๗

วัดห้วยเสลา  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๘
พระปญญา ทิตฺตชโว สายโคกสุง

๒๖/๒/๒๕๒๐ ๑๐/๔/๒๕๕๕
วัดโคกกลาง  

บร ๔๓๕๙/๐๑๙๙
พระประคอง ปสนฺโณ เรือนกระโท

๑๔/๕/๒๕๑๙ ๑๐/๑๒/๒๕๕๒

วัดโคกงิว

้

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๐ พระเรืองยศ กิตฺติวุฑโฒ เพชรโกมล

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

๑/๕/๒๕๕๔ วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๑ พระโอภาส กาจโน อุทะลา
๑๘/๙/๒๕๒๙ ๑๘/๖/๒๕๔๙

วัดดอนนางงาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๒
พระหนูนา จิรธมฺโม สุมิตร

๒๓/๑๑/๒๕๑๙

๘/๗/๒๕๕๕ วัดดอนนางงาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๓
สามเณรธีระยุทธ  ใยปางแก้ว

๒๓/๙/๒๕๔๑

 วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๔ พระอธิการเลียม

่

สีลธโร ราษกล ๑/๑/๒๔๘๑ ๑/๔/๒๕๔๐ วัดโคกเฟอง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๕ พระกราย โอภาโส พรมศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๑๓

๗/๗/๒๕๕๑ วัดโคกว่าน  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๖ พระชัย กตคุโณ อยู่ตรง
๕/๑๑/๒๕๐๕ ๒๖/๒/๒๕๕๓

วัดโคกว่าน  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๗
พระชุมพล คมฺภีรปฺโ พันธ์ถวิล ๑/๑/๒๕๑๖

๒๙/๒/๒๕๕๕
วัดโคกว่าน  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๘ พระตุ๊ จนฺทสาโร จันทร์อาหาร ๒/๔/๒๕๐๑
๒๐/๗/๒๕๕๗

วัดโคกว่าน  

บร ๔๓๕๙/๐๒๐๙
พระอธิการฉลาด สีลสุทฺโธ ม่วงนาคำ

๓/๗/๒๕๐๒ ๑๕/๑/๒๕๔๒
วัดน้อยลำคลอง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๐ พระมี สุทฺธาโภ อินอิม

่

๗/๔/๒๔๙๓
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๑ พระสง่า สีลเตโช อุ่นเรือง
๙/๕/๒๕๑๒ ๑/๖/๒๕๕๔ วัดปากช่อง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๒
พระไวพจน์ โชติปาโล พรทิพย์

๑/๑๐/๒๕๑๙
๒/๔/๒๕๔๙ วัดปานใจนาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๓
พระสมมาด สิริจนฺโท ไชยศรีรัมย์ ๒/๖/๒๕๑๕ ๑๒/๕/๒๕๕๖

วัดปานใจนาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๔ พระเดือน ปฺาวโร ทองเกลียว
๔/๑๑/๒๕๑๘ ๑๘/๕/๒๕๕๗

วัดปานใจนาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๕
พระจักรกฤต กุสลจิตฺโต สุกรแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๗/๔/๒๕๕๘

วัดปานใจนาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๖ พระไชยรัตน์ ชยวุฑฺโฒ คิดรัมย์ ๑/๓/๒๕๓๑ ๑๔/๖/๒๕๕๘
วัดปานใจนาม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๗
พระพิณ จารุวณฺโณ อภัยศรี

๑/๖/๒๔๙๙ ๗/๒/๒๕๕๗ วัดปาละหานทราย  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๘ พระแก้ว โชติวณฺโณ ขาวมะเร็ง
๒๓/๖/๒๕๐๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดปาหนองปรือ  

บร ๔๓๕๙/๐๒๑๙
พระมนัส สติสมฺปนฺโณ นุ่มนวลศรี ๔/๕/๒๕๑๖ ๒/๑๐/๒๕๕๖

วัดปาหนองปรือ  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๐
พระสุทัศน์ สุนฺทโร มนต์แก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

๓/๕/๒๕๕๗ วัดปาหนองปรือ  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๑
พระสมศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน พ่วงพุ่ม
๗/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๕/๒๕๕๖

วัดผไทรวมพล  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๒
พระพงษ์ธวัช จรณธมฺโม บรรจง

๑/๑๑/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๕๗
วัดโพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๓
พระอธิการมัย มหาปฺุโ ดวงประโคน

๑/๑๑/๒๔๘๖
๑/๗/๒๕๔๙ วัดศิลาทอง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๔
พระพนม จนฺทธมฺโม ธรรมศักดิ

์

๓๑/๕/๒๕๓๑
๕/๕/๒๕๕๖ วัดหนองหว้า  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๕
พระเอียด อคฺคธมฺโม ศักดิศรีจันทร์

์

๑/๑/๒๔๘๕ ๕/๗/๒๕๕๔ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๖
พระบุญมาก ปฺาพโล ทุลาไธลง

๒๒/๐๘/๒๕๑๑ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๗
พระบุญเลิศ กตปุณโ เอการัมย์

๘/๓/๒๕๐๗ ๑๐/๗/๒๕๓๗
วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๘
พระสรรญพัฒน์ ฌานรโต คำคิรี

๒๐/๐๑/๒๕๑๘ ๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๒๙
พระสุพรรณ์ จิตฺตภโณ คำพิลา

๐๕/๐๒/๒๕๒๓ ๑๙/๐๕/๒๕๔๕

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๐ พระสิงห์ สุเมธโส สายทอง

๑๙/๐๓/๒๕๒๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๑
พระกิติศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ ชูอิฐจีน
๑๙/๘/๒๕๑๑

๖/๔/๒๕๕๖ วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๒
พระกันต์ธร กนฺตธีโร ทุ่มนอก

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๓
พระมหาณัฐวุฒิ ปริปุณโณ รอดแขก

๙/๕/๒๕๓๙ ๒๔/๑/๒๕๕๙
วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๔
พระสกลราช วิสุทฺโธ เทียมแสน

๕/๑๐/๒๔๘๓
๔/๑/๒๕๕๕ วัดหนองกี

่
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๕
พระมาโนช สุภกิจฺโจ รัตนฌจริญ

๖/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๕
วัดหนองกี

่

 

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๖
พระทู ทีปธมฺโม กะการดี

๑๕/๐๕/๒๔๙๗ ๒๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๗
พระพนมชัย สุเมโธ บูรณะ

๑๖/๐๙/๒๕๐๒ ๒๘/๐๘/๒๕๕๒

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๘
พระท่อน โอภาโส บัวงาม

๐๗/๐๔/๒๕๐๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๓๕๙/๐๒๓๙
พระอ้วย านิสฺสโร ศรีครัง

๒๑/๐๒/๒๕๐๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕

วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๔๐ พระบุญสอน ถีรปฺโ ดาลุนฉิม
๑/๕/๒๔๙๙ ๑/๘/๒๕๕๕ วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๓๕๙/๐๒๔๑ พระธนชัย ถาวโร สุดดี
๖/๕/๒๕๐๗ ๑๒/๗/๒๕๕๗

วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๓๕๙/๐๒๔๒
พระปญญา สุเมโท บุญมี

๐๙/๐๙/๒๕๑๘ ๐๙/๐๘/๒๕๕๕

วัดหนองกก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๘

้

http://www.tcpdf.org

