
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๕๒๖ รูป ขาดสอบ ๑๒๖ รูป คงสอบ ๔๐๐ รูป สอบได้ ๓๐๓ รูป สอบตก ๙๗ รูป (๗๕.๗๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระชำนาญ ปฺาคโม ปลืมใจ

้

๑๖/๕/๒๔๙๒ ๓๑/๕/๒๕๕๒
วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระประโยชน์ ธมฺมวุโธ เกรียงรัมย์
๔/๑๐/๒๕๔๐

๔/๕/๒๕๖๐ วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรธีระพงษ์  ดกเอียร์

๒๔/๗/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรวุฒิชัย  หดไธสง
๑๙/๙/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรสิทธิชัย  เอการัมย์
๕/๘/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรจิรพนธ์  เจ็ดรัมย์
๒๒/๘/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรศักดิสยามกุล

์

 สีลำเนา
๒๙/๙/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรมัตติกาล  ชำมะลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรรัชชานนท์  สมเย็น

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรศุภชัย  มีพัฒน์
๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรสุทัศน์  ไชยมาตร์
๑๔/๒/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรชัยรัช  รจนากร
๓๐/๖/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรธีรพงษ์  ธนูนิล
๒๖/๗/๒๕๔๔

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรพิชิตชัย  ปานทอง
๑๖/๖/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรอธิวัชร  คำหล้า
๑๐/๙/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรอิทธิมนต์  วงษ์คำ
๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรสุทิน  นครรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรดำเนิน  ชะเดืองรัมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรสุริยัน  เค้ามูล
๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรรุ่งเพชร  จันทร์น้อย
๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระพิรุณ ปสุโต สีมุกดา
๘/๙/๒๕๐๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๒ พระประเทือง อธิจิตฺโต มะตะราช
๑/๑/๒๔๙๗ ๒๕/๓/๒๕๔๒

วัดโคกมาบสมอ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๓ พระสุพันธ์ มหาาโณ เกษรัมย์
๒๑/๙/๒๕๓๒ ๒๗/๗/๒๕๕๕

วัดตลาดชัย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรชัยพร  เล็บประโคน
๒๓/๗/๒๕๔๓

 วัดตลาดชัย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระมหากิตติศักดิ

์

ชวนินฺโท ขันเงิน
๑๙/๑/๒๕๓๑ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระประวุธ าณานนฺโท ปลดรัมยื

๑๓/๐๗/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๗ สามเณรประสิทธิ

์

 เรืองรัมย์
๑๘/๓/๒๕๔๕

 วัดธรรมธีราราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระสมพร ปคุโณ โพธิกำเนิด

์

๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๓/๔/๒๕๕๖
วัดโนนศิลา  

บร ๔๓๖๐/๐๐๒๙ พระบุญเหลือ านวีโร สว่างอารมณ์
๓๑/๕/๒๕๑๓

๘/๕/๒๕๕๒ วัดบ้านพระครูน้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระสุชาติ เตชวโร สมในใจ
๑๐/๘/๒๕๑๐ ๑๙/๑/๒๕๕๔

วัดพรสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระศุภัช ปฺาวโร เลิศธนาลาภ
๗/๑๐/๒๕๑๙ ๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระเริก นาถสีโล สินศิริ ๑/๕/๒๕๑๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระเงิน เขมทตฺโต เกียรติรัมย์
๑๔/๔/๒๕๒๖ ๒๓/๑/๒๕๕๗

วัดสะแกซำ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระบุญทิน สุทนฺโต พลอยรัมย์
๑๘/๘/๒๕๑๘ ๑๙/๘/๒๕๕๘

วัดสะแกซำ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระเอกชัย มหาปฺุโ การเพียร
๑๙/๑/๒๕๓๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

วัดสะแกซำ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระจันโท อุตฺตโร อุตะมะสูร
๑๒/๕/๒๕๐๓

๒/๔/๒๕๕๖ วัดสำโรง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๗ พระทองหล่อ ตสวโร สิงห์ดง
๒๕/๕/๒๕๐๖ ๑๖/๓/๒๕๕๖

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระปราโมช ปโมทิโต คงนำ
๓/๖/๒๕๓๗ ๓/๔/๒๕๕๖ วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระสมบัติ กตคุโณ อินมะดัน
๒๙/๗/๒๕๐๖ ๑๗/๒/๒๕๕๓

วัดหนองบัวทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระปวิช ถิรธมฺโม ตะวันหะ
๑๗/๘/๒๕๑๙ ๒๘/๕/๒๕๕๕

วัดหนองบัวทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิจิตฺโต บุญไทย
๕/๗/๒๕๒๘ ๑๙/๖/๒๕๕๗

วัดหนองบัวทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระบุญรัตน์ อภิปาโล รักเพือน

่

๖/๐๗/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระสมบัติ กตสาโร สารติ

๑๙/๐๗/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระพรชัย ปยสาโร แขนรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๑๗
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรภูวนาท  หงษ์ศรี
๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระพิสันต์ าณทีโป เพชรลำ
๑/๔/๒๕๒๓ ๒๓/๓/๒๕๕๕

วัดหนองม่วง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๗ พระวีระศักดิ

์

จนฺทาโภ ใยนาจ
๑๔/๒/๒๕๐๓

๒/๔/๒๕๕๗ วัดหนองเหล็ก  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระทาระ ปยสีโล ทันดี
๑๐/๑/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๕๘

วัดหลักเขต  

บร ๔๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรอินทัช  ธนูทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดอุทยาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระจำรัตน์ จิตฺตปสาโท จริตรัมย์ ๕/๕/๒๕๑๓ ๙/๗/๒๕๕๒ วัดกทลิวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระนก โชติาโณ จะริตรัมย์
๑๙/๘/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๖

วัดกทลิวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระวัชรินทร์ วชิราโณ ชินไทย

้

๑๒/๐๗/๒๔๙๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระชุมพล กิตติธโร ชำนิจ

๑๔/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระวราวุธ วราวุโธ ตะลาโส
๓/๑๑/๒๕๒๓ ๓๑/๑๐/๒๕๕๔

วัดคันธารมย์  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระณัฐวุฒิ ธมฺมปาโล ชัยนาน ๑/๑/๒๕๓๕ ๓/๓/๒๕๕๖ วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระลำไพ สุทฺสีโล มาศวรรณา
๑๗/๒/๒๕๒๑ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๗ สามเณรไชบา  เพชรคง ๔/๕/๒๕๔๑  วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรสุพสิน  โสมะมี
๒๗/๑/๒๕๔๔

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรสันติสุข  พะไลรัมย์
๔/๘/๒๕๔๕

 วัดท่าสว่าง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรสันติชัย  โพธิแก้ว

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรชัชชัย  ครบพรสิทธิ

์

๑๔/๔/๒๕๔๕

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรสันติโชค  ใจดี
๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรเดชาธร  การเพียร
๑๑/๒/๒๕๔๕

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรภูวกร  ขวัญมี
๒๒/๓/๒๕๔๖

 วัดท่าสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระบุญมี ฉนฺทโก คำเปล่ง
๑๕/๘/๒๔๙๕ ๑๘/๔/๒๕๕๓

วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระแสน จิตฺตสํวโร สุขแสวง
๒๙/๑/๒๕๒๓ ๑๗/๕/๒๕๕๕

วัดบัวถนน  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระจันทรา จนฺทโชโต เสง
๑๑/๔/๒๕๓๖ ๒๑/๕/๒๕๕๖

วัดบัวถนน  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระศรรัตนธรรม กิตฺติธมฺโม รอดเจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๑๖

๘/๖/๒๕๕๗ วัดบัวถนน  

บร ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระวิษณุ อินฺทโชโต ขืนรัมย์
๙/๑๒/๒๕๒๒

๕/๗/๒๕๕๗ วัดบัวถนน  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระประสิทธิ

์

ปฺุาคโม งามทวี ๖/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๕/๒๕๕๘
วัดยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระอำนวย กิตติโก บังฝรัง

่

๑๔/๑/๒๕๐๑
๖/๔/๒๕๕๘ วัดระกามังคลาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๒ พระพลวัฒน์ ชยานนฺโท กระจายแก้ว
๒๐/๓/๒๕๓๓

๖/๔/๒๕๕๘ วัดระกามังคลาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๓ พระแปะ ปยธมฺโม โพธิไทร

์

๑๕/๐๖/๒๔๙๒
๔/๐๔/๒๕๕๒

วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๔ พระลิขิต กนฺตวีโร วงจันทร์
๖/๑๐/๒๕๑๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดหนองพลวง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๕ พระถาวร านิสฺสโร แก่นสัย
๗/๘/๒๕๒๘ ๒๖/๗/๒๕๕๙

วัดนาหลวง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระอธิการ ทวี จิตฺตปฺโ ยันรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๐๙
๑๒/๕/๒๕๔๗

วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระสายสมร สนฺตจิตฺโต ปลัดธานี

๕/๑๑/๒๕๑๙
๕/๔/๒๕๕๘ วัดปาคูเมือง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๘ พระชอบ ลทฺธกฺขิโณ ดาดผารัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๑๗
๒๗/๒/๒๕๕๕

วัดสามัคคี  

บร ๔๓๖๐/๐๐๗๙ พระบุญสม สุจิตฺโต ชารัมย์ ๙/๖/๒๕๑๑ ๒๖/๔/๒๕๕๓
วัดสาวเอ้  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระคำพอง คมฺภีรธมฺโม ศรีแก้วบริบูรณ์
๑๗/๑/๒๔๙๗ ๑๔/๗/๒๕๕๓

วัดสาวเอ้  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระเมธาสิทธิ

์

วิสุทฺโธ รุ่งแจ้งรัมย์
๙/๗/๒๕๒๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระจรัญ านธีโร ศรีสุข
๓/๑๒/๒๔๘๘ ๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดโคกสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระจำนงค์ อคฺคธมฺโม โพธิพยัคฆ์

์

๑๐/๘/๒๔๙๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘
วัดโคกสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระพนาไพร โกวิโท แสนรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดโคกสว่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระอดิศร สุรปฺโ ดอกแก้ว
๒/๔/๒๕๓๖ ๒๘/๕/๒๕๕๘

วัดเทพทราวาส  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระจักรพงษ์ อคฺคปฺโ คงสีดา
๑๒/๓/๒๕๑๒

๔/๕/๒๕๖๐ วัดปาหนาม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๗ พระวิทยา กมฺมสุทฺโธ สืบโสดา
๔/๗/๒๕๓๑

๖/๖/๒๕๕๖ วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระณรงค์ ปภากโร แย้มดี
๒๖/๖/๒๕๐๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๓

วัดสระบัว  

บร ๔๓๖๐/๐๐๘๙ พระเสถียร าณิสฺสโร ผลเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๒๘
๒๙/๘/๒๕๕๘

วัดหนองแวง  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระณรงค์เดช ขนฺติโก ภาคกลาง
๓๐/๕/๒๕๑๐ ๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดชัยประสิทธิ

์

 

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระสุนิจย์ จกฺกธมฺโม เจริญรัมย์
๑/๓/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๖

วัดดอนกอย  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๒ พระสุขสันต์ ปริปุณฺโน หิรัญรัตน์
๖/๗/๒๕๓๓ ๔/๑๑/๒๕๕๗

วัดทรงธรรม  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระอนากร ชิตมาโร ลาภา

๐๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๔/๑๐/๒๕๕๓

วัดทรงศิลา  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระศักดิศรี

์

สุภกิจฺโจ พาเรือง
๑/๑๑/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๕๘

วัดทรงศิลา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระช่วง คุณากโร ยวงไธสง
๑๑/๓/๒๕๑๐ ๑๔/๖/๒๕๕๘

วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระณรงค์ ธมฺมปาโล นิลสังข์
๙/๗/๒๕๐๓ ๒๔/๕/๒๕๔๖

วัดท่าเรียบ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๗ พระเผด็จ เตชวโร แสงสำอาง
๒๕/๕/๒๕๐๘ ๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดท่าเรียบ  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระอาทิตย์ อานนฺโท พรมจันทร์
๗/๗/๒๔๙๗ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๓๖๐/๐๐๙๙ พระบรรเลง อภิปุณฺโณ สมบูรณ์นาวิน
๑๓/๗/๒๕๐๑ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดบุบผาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระวิจิตร กิตฺติธโร เนียงไธสง
๒๔/๕/๒๕๐๘

๘/๓/๒๕๕๘ วัดบุบผาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระจรวด สุเมโธ สิทธิศรีจันทร์
๕/๑๐/๒๕๐๕ ๒๗/๘/๒๕๕๗

วัดอมราวาส  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระอาคม วิชฺชากโร แก้วพิพัฒน์
๒๕/๒/๒๕๑๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดอมราวาส  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระเพียร เตชปฺโ ทะเวชรัมย์
๑๐/๒/๒๕๒๑ ๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วัดทองธรรมชาติ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระสำเร็จ สุขิโต ภูมิสุข
๓/๙/๒๕๑๙ ๘/๕/๒๕๕๗ วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระสมาน สุธมฺโม นิทุรัมย์

๒๙/๙/๒๕๓๗
๑๖/๕/๒๕๕๘

วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๖ สามเณรสงกรานต์  จรัตรัมย์
๘/๕/๒๕๔๖

 วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๗ พระอดิศักดิ

์

อิทฺธิเตโช ชะอิงรัมย์

้

๓/๑๒/๒๕๓๒
๑๔/๔/๒๕๖๐

วัดหัวถนน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระวิชัย เขมิโย ห่อไธสง ๑/๔/๒๕๑๓ ๘/๒/๒๕๕๕ วัดคันธารมณ์  

บร ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระสมุห์ เกษม เขมจาโร ปลืมอุระ

้

๒๐/๒/๒๕๑๒ ๒๐/๕/๒๕๔๖
วัดชายอรัญ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระอธิการ อุดร อุตฺตโม พางาม
๒๐/๕/๒๕๑๘

๕/๕/๒๕๕๒ วัดชายอรัญ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระเกน ปฺาวุโธ เนียมประโคน
๒๓/๗/๒๕๑๓ ๒๔/๔/๒๕๕๕

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระพบ จิรฎิโก พระแก้ว
๘/๓/๒๕๒๐ ๗/๖/๒๕๕๕ วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระพิชิต ทสฺสนธมฺโม หมายประโคน
๑๑/๔/๒๕๒๖

๙/๑/๒๕๕๘ วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระอธิการ เหลือม

่

ิตเปโต สังเกตุกิจ
๙/๙/๒๔๘๙ ๑๐/๑/๒๕๓๖

วัดโคกเจริญ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระธง ธีรวํโส สวายประโคน
๑๗/๓/๒๕๒๒

๑/๔/๒๕๕๘ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระพะเยาว์ อภโย สวินชัย
๔/๑๒/๒๕๐๑ ๒๑/๑/๒๕๕๖

วัดตาพระ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๗ พระเตียน ปวฑฺฒโณ สาลี
๒๕/๙/๒๕๑๒ ๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดบุญช่วย  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระเอือม อาสโภ อย่าอ่อนดี
๒๔/๙/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๖

วัดบุญช่วย  

บร ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระสอน อุฬารจิตฺโต สิลา
๙/๗/๒๔๙๒ ๔/๗/๒๕๔๔ วัดปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระพีรพงษ์ เตชวโร วันดีรัมย์ ๑/๓/๒๕๒๐
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระยอด าณวีโร ประประโคน
๑๒/๗/๒๕๑๔ ๒๘/๑๐/๒๕๕๓

วัดสะเดา  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๒ พระประหยัด าณวีโร ประประโคน
๓/๑๐/๒๔๙๙ ๑๐/๔/๒๕๕๖

วัดสะเดา  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๓ พระชาญณรงค์ รติโก ลาภทวี
๑๘/๙/๒๕๑๗ ๒๐/๑๐/๒๕๕๖

วัดสะเดา  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๔ พระเขตรัตน์ ขนฺติธโร ลีดี
๔/๒/๒๕๒๓ ๑๓/๖/๒๕๕๘

วัดกุมภียาน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๕ พระวีระ ขนฺติธโร อำไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

๑๖/๒/๒๕๕๘
วัดจินดามณี  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระสมาน จนฺทธมฺโม กันหา ๑/๑/๒๔๙๔ ๑๐/๖/๒๕๕๕
วัดชัยศิริ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๗ พระสายยุทธ านวีโร ยาสุขศรี

๒๖/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดชัยศิริ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๘ พระบัณฑิต จนฺทโชโต นามะกูล
๑/๘/๒๕๓๒ ๕/๑/๒๕๕๗ วัดชัยศิริ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๒๙ พระวิรัตน์ ธมฺมวโร เปงไธสง
๒๖/๙/๒๕๐๗ ๒๗/๔/๒๕๕๘

วัดบรมคงคา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๑๐

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระสายัณต์ สุธมฺโม สวามิชัย
๑๖/๕/๒๕๒๒ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดบ้านดอน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระมนูญ รกฺขิโต กองไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๐๙
๑๕/๖/๒๕๓๔

วัดราษฎร์บำรุง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระสมศักดิ

์

อคฺคธมฺโม แสงกอง

๒๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๘/๑๐/๒๕๒๘

วัดสุคันธวารี  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระไพบูลย์ ปยธมฺโม ทิพวัน ๑/๖/๒๕๒๓
๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดสุคันธวารี  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระแสงอรุณ มหาปฺโ แพนแก้ว
๒๒/๔/๒๕๑๙ ๕/๑๑/๒๕๕๗

วัดหงษ์  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระกฤต กิตฺติปฺโ วัฒนานุสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔
๒๐/๔/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๗ พระเดือนใหม่ อภิวํโส กุสูงเนิน
๑/๑๒/๒๕๑๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดจตุคามมัชฌิมาราม
 

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๘ พระธไนศวรรย์ กนฺตวณฺโณ แก้วงา
๗/๑๒/๒๕๐๗

๑/๖/๒๕๕๘ วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๓๙ พระวรวรรณ าณสุโภ เจือจันทร์
๓/๑๑/๒๕๓๐

๑/๑/๒๕๖๐ วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๐ พระธีรศักดิ

์

สุทินฺธโร อินนอก
๑๑/๙/๒๕๒๒ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดชัยศรี  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๑ พระวีรชน ปสนฺโน เหนือจันดี
๒๐/๓/๒๕๐๗ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดชัยศรี  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๒ พระฉัตรชัย อธิจิตฺโต ชาติรัมย์
๒๔/๘/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๕๘

วัดไตรรัตน์  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๓ พระถนอม กิตฺติโก จันทร์สมุทร
๓๐/๘/๒๕๒๒ ๒๗/๒/๒๕๕๗

วัดบุตาวงษ์  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๔ พระเฉลา อภิชาโน ไวสีแสง
๕/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๖/๒๕๕๕

วัดปาชัยมงคล  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๕ พระสุนทร จารุวณฺโณ สาโดด
๘/๓/๒๕๑๗ ๘/๓/๒๕๕๘ วัดปาชัยมงคล  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๖ พระดาว จนฺธูปโม ทองปลัง

่

๒/๑๑/๒๕๒๕ ๒๔/๖/๒๕๕๖ วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี
 

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๗ พระนัย ปฺาสิริ ไชยรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๑๖
๑๔/๙/๒๕๕๗ วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี

 

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๘ พระจักรพงศ์ จกฺกวํโส สียา
๙/๑/๒๕๒๕

๑๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดสุภโสภณ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๔๙ พระสถาพร านุตฺตโร เศฐษฐา
๒/๕/๒๕๐๗ ๒/๔/๒๕๕๘ วัดสุภโสภณ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระบุญทรัพย์ จิตฺตสาโร สนองงอก
๗/๔/๒๕๓๐ ๙/๑/๒๕๕๗ วัดหนองตาด  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๑ พระสุวรรณ์ เตชวณฺโณ เกตุสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๑๒ ๑๑/๖/๒๕๕๔
วัดโนนมะงา  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๒ พระซก สุหสฺโช เยวรัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๑๔ ๑๑/๐๒/๒๕๕๒

วัดศาลาลอย  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๓ พระอนุลักษณ์ สิริมงฺคโล ทองทัพไทย

๑๓/๐๕/๒๕๒๔ ๑๗/๐๖/๒๕๕๔

วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๔ พระเรียน ปวโร ศิริสุข
๓/๑๐/๒๕๒๒

๔/๘/๒๕๕๒ วัดหัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระศรนรินทร์ ยติโก อินทชัย
๘/๒/๒๕๓๓ ๒๓/๗/๒๕๕๓

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๖ พระเภา อนุตฺตโล ศรีทอง
๒๖/๑/๒๕๑๖ ๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๗ พระจริต จนฺทสาโร ปกมะนัง ๑/๑/๒๕๒๒
๒๕/๗/๒๕๕๕

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๘ พระสมชาย ปยุตฺโต อาจทวีกุล
๒๖/๙/๒๕๒๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๕๙ พระธนะศักดิ

์

ธนปฺโ จะรอนรัมย์
๑๙/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระสมพร จนฺทโชโต พิมัยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๑๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระบุญชอบ รตนปโ จะแช่มรัมย์
๗/๒/๒๕๑๐ ๑๓/๗/๒๕๕๑

วัดดอนศิลาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๒ พระอรุณ ธมฺมวโร ไปแดน
๑๕/๘/๒๕๐๒ ๒๕/๓/๒๕๕๗

วัดดอนศิลาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๓ พระเส็ง ชยธมฺโม การัมย์

๐๑/๐๓/๒๔๙๘

๕/๗/๒๕๕๗ วัดดอนศิลาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระคำดี คมฺภีรปฺโ ทุรารัมย์

๓๐/๑๐/๒๕๒๑ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๕ พระสมชาย เตชธมฺโม พลเลือย

่

๑๑/๐๗/๒๔๙๔
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

วัดราษฎร์รังสรรค์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๖ พระสุชาติ สุชาโต จะแรบรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๗ พระสมยศ กตปฺุโ วงศืสุวรรณ
๑๘/๘/๒๕๒๕ ๑๕/๑/๒๕๕๘

วัดสนวนนอก  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๘ พระโลม กมโล กองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดสนวนนอก  

บร ๔๓๖๐/๐๑๖๙ พระสุพล กตธมฺโม ทะเรืองรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองหว้า  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๐ พระเงิก ชวิสฺสโร กล้าวิเศษ

๐๖/๐๖/๒๕๑๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองหว้า  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๑ พระบรรจง อารยธมฺโม มีสัตย์

๑๔/๐๔/๒๔๙๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

วัดคีรีเขต  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๒ พระศุภกิจ อสฺสโว พลพฤกษ์

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดคีรีเขต  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๓ พระทศพร ธมฺมธีโร ลือลัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๔ พระไพศาล อสฺสโว แดงชาติ

๒๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๕ พระทัศน์พล กลฺยาณธมฺโม แก้วกาล

๐๓/๐๕/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๖ สามเณรประยูร  คลองชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

 วัดบ้านตะโก  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระสุเทพ ปสาโท สุภศร

๑๒/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดสุขสำราญ  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๘ พระสมพร อนุตฺตโร วิเชียร

๒๓/๐๙/๒๕๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดโคกกระหาด  

บร ๔๓๖๐/๐๑๗๙ สามเณรภรัญยู  บุญซำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดโคกกระหาด  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๐ พระจำรัส จนฺทสโร พรมวิจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดชนะตาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๑ พระทองคำ จนฺทสาโร โรมรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๒๑
๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๒ พระสร้อยเวศ อสุสโว อุบลเผือน

่

๔/๑๐/๒๔๙๘ ๑๐/๗/๒๕๕๘
วัดตาเหล็ง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระทองล้า อกิฺจโน ปะริโต

๒๕/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระสำรอง วชิรวํโส มนูญธรรม

๑๙/๐๒/๒๔๙๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๖

วัดขุนก้อง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๕ สามเณรธีรศักดิ

์

 สวายพล

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดขุนก้อง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระวรพงษ์ ขนฺติโก ดีพลงาม

๓๐/๑๑/๒๕๒๔ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดชุมแสง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๗ พระประจวบ อธิปฺโ ศรีวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๘ พระรังสรรค์ ธีรปฺโ วงค์คต
๒๕/๔/๒๕๓๕ ๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดนำไหล  

บร ๔๓๖๐/๐๑๘๙ พระพีรพัฒน์ ฉนฺทธมฺโม ไพพินิจ
๔/๑๑/๒๕๐๑ ๑๓/๒/๒๕๖๐

วัดนำไหล  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระคมสรณ์ สุธมฺโม แสนเลิศ
๑/๕/๒๕๑๗ ๒๒/๑/๒๕๕๗

วัดบ้านทุ่ง  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระอนุวัฒน์ อธิจิตฺโต มาตา

๓๑/๑๐/๒๕๑๔

๓/๑/๒๕๕๗ วัดปาเรไร  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๒ พระประเสริฐ สติสมฺปนฺโน คามพิมาย
๒๗/๗/๒๕๐๔ ๒๙/๖/๒๕๕๘

วัดปาเรไร  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๓ พระวินัย คุณินฺโท ทาพงษ์
๕/๐๖/๒๕๐๔ ๗/๐๒/๒๕๕๓

วัดแพงพวย  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๔ พระณรงค์ กนฺตวีโร แมลงทับ

๒๗/๐๗/๒๕๐๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๕

วัดแพงพวย  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๕ พระวิศิษฐ์ อารทฺธวิริโย คงขวัญ

๑๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดแพงพวย  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๖ พระวรสิทธิ

์

อภิชฺชโว แก้วสมนึก
๑๐/๑/๒๕๐๘

๒/๑/๒๕๕๘ วัดโพธาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๗ พระบันเทิง โสภโณ เกตุคง
๒๑/๕/๒๕๑๔ ๓๐/๓/๒๕๕๘

วัดโพธาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๘ พระคิมหัต์ สุมโน ชาญขุนทด
๒๔/๔/๒๕๓๕

๘/๕/๒๕๕๙ วัดโพธาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๑๙๙ พระสมาน ปรกฺกโม ทองแดง
๙/๕/๒๕๑๘ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระธง วิสารโท จีนกลาง
๖/๑๑/๒๕๐๐

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดมะค่ากระสังข์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๑ พระจีระศักดิ

์

าตุกาโม ทองคำ
๒๕/๕/๒๕๓๗

๒๑/๖/๒๕๕๘
วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๒ พระเซือม านิสฺสโร โสกูล
๗/๙/๒๕๐๓ ๖/๓/๒๕๕๔ วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๓ พระคนอง ตปสีโล สากำสด

๐๙/๑๐/๒๕๑๔
๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๔ พระโรม โชติวโร มีทอง
๑/๐๘/๒๔๙๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง
 

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๕ พระสม ขนฺติธมฺโม คะเชนเนียม

๑๕/๑๐/๒๔๙๙
๒๑/๕/๒๕๕๖

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๖ พระวศิน มหาาโณ ขันธาฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๑๑/๗/๒๕๕๗

วัดหนองกง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๗ พระสมพร สุเมธโส แปะนางรอง

๑๙/๑๑/๒๕๒๒
๒๙/๖/๒๕๕๕

วัดหนองไทร  

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๘ พระคม วราวุโธ พวงมาลี
๒๑/๕/๒๔๙๕

๙/๒/๒๕๕๓ วัดหนองยายพิมพ์  

บร ๔๓๖๐/๐๒๐๙ พระวีรศักดิ

์

มงฺคโล จำนงค์รักษ์
๕/๐๒/๒๔๙๖ ๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองเสม็ด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๐ พระจารึก สุภทฺโท อารามฤทธิ

์

๑/๐๖/๒๕๑๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖

วัดหนองเสม็ด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๑ พระศักดิศิริ

์

ถาวโร บุญทวี ๕/๔/๒๕๑๕ ๗/๒/๒๕๕๓ วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๒ พระวัฒนา จกฺวโร เสลาคุณ
๒/๗/๒๕๑๗

๑/๒/๒๕๕๘ วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๓ พระคณัชญ์ สุเมธี กลีบกลาง
๒๒/๔/๒๕๐๓ ๒๓/๔/๒๕๔๗

วัดโคกเพชร  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๔ พระพลอย านกโร สีสัน
๒/๙/๒๕๑๕ ๒๓/๕/๒๕๕๓

วัดโคกเพชร  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๕ พระทองพูน ปฺาวชิโร ภิบาลศิลป
๓/๒/๒๔๙๔ ๑๖/๔/๒๕๕๘

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๖ สามเณรสรศักดิ

์

 แซ่โง้ว
๒๓/๑/๒๕๔๒

 วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๗ พระณรงค์ นาถกโร สาคเรศน์
๓/๗/๒๕๒๙

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๘ พระอุดมศักดิ

์

านสมฺปุณฺโณ สทักรัมย์
๑๔/๓/๒๕๒๒ ๓๐/๗/๒๕๕๕

วัดดงบัง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๑๙ พระจำรัส ปฺานนฺโท แต้มฉลาด
๒/๕/๒๕๑๓ ๑๕/๖/๒๕๕๖ วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๐ พระวินัย วิสารโท ด้วงประโคน ๑/๖/๒๕๒๓
๒๐/๗/๒๕๕๗

วัดเขาดินใต้  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๑ พระชวน ปสุโต หนูประโคน ๑/๙/๒๕๐๓ ๕/๓/๒๕๕๒ วัดบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๒ พระจันถืน

่

สิทฺธิาโน ยิงปา

๑๓/๑๒/๒๕๑๕
๑๙/๔/๒๕๕๔

วัดบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๓ พระสมาน จนฺทสาโร พอนรัมย์
๑๘/๖/๒๕๒๙

๓/๕/๒๕๕๕ วัดบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๔ พระอนุชา อนงฺคโณ ยอดกระจาย
๑๖/๗/๒๕๒๖ ๑๒/๔/๒๕๕๗

วัดบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๕ พระรอบ กนฺตวีโร เติมประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๐๙
๓๐/๕/๒๕๕๘

วัดปราสาททอง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๖ พระณรงค์ อภิาโณ ไชย์เสนหาญ
๙/๕/๒๕๑๔

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๗
พระนภดล กิตฺติสาโร โอทารัมย์

๑๖/๑/๒๕๒๑
๗/๒/๒๕๕๖ วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๘ พระจุฑาเทพ จนฺทูปโม ขุนแก้ว
๒๒/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๕๖

วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๒๙ พระสอมเบียด เมตฺตารกฺขิโต เดด
๑/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๑/๒๕๔๙

วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระรัตน์ตัญโย ปภาโส บูรณะเมฆา ๖/๘/๒๕๑๓ ๑๕/๕/๒๕๕๗
วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๑ พระอรุณรัชต์ อริฺชโย สุดีสุสดี

๒๒/๑๒/๒๕๐๐
๒๖/๖/๒๕๕๘

วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๒ สามเณรณัฐพร  บุระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๓ พระธีรศักดิ

์

สิริปฺโ ปนหอม

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดโคกย่าง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๔ พระสุวิทย์ ปฺาวโร ไชยยันโต
๗/๔/๒๕๑๙

๒๒/๑๒/๒๕๕๘

วัดโคน  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๕ พระจรูญ โชติกโร ชาญประโคน

๑๐/๑๒/๒๕๑๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดโคน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๖ พระเสง สงฺฆมุนี เซีย
๖/๗/๒๕๒๕ ๒๖/๔/๒๕๔๙

วัดจำปา  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๗
พระดนุสรณ์ อนุชาโต ทองแม้น

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘
วัดจำปา  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๘ สามเณรจักรพล  แหลมประโคน

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดจำปา  

บร ๔๓๖๐/๐๒๓๙ พระสุพจน์ สุชาโต อุ้มรัมย์
๒๕/๘/๒๕๑๔ ๒๑/๑/๒๕๕๙

วัดทุ่งสว่างวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๐ พระยศ อาจินฺนสีโล หมายประโคน
๑๘/๑/๒๕๑๙

๘/๑/๒๕๕๘ วัดบัวทรายทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระคามิน สิริปฺโ สมนาม
๑๑/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๖/๒๕๕๔

วัดบ้านโคกกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๒ พระสุรพล สุรปฺโ สวยรูป
๒/๒/๒๕๒๓ ๒๒/๑/๒๕๕๕

วัดบ้านโคกกลาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๓ พระบุญเลียบ ปุณฺณวุฑฺโฒ รุ่งเรือง

๒๓/๙/๒๔๙๙

๔/๖/๒๕๕๐ วัดบ้านไทรโยง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๔ พระณรงค์ จนฺทธมฺโม อ่วมรัมย์
๔/๗/๒๕๑๖ ๔/๑๒/๒๕๕๕

วัดบ้านไทรโยง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๕ พระสุริยะ อาสโย ภัสดา
๗/๒/๒๕๒๕ ๗/๖/๒๕๕๖ วัดบ้านไทรโยง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๖ พระวิชิต อติภทฺโท เทียมทอง
๑๙/๓/๒๕๒๑

๓/๗/๒๕๕๗ วัดบ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๗
พระสมคิด สนฺตมโน แดงสี

๒๑/๔/๒๕๒๑ ๒๔/๑/๒๕๕๙
วัดบ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๘ พระชัยวัฒน์ ยโสธโร ประจัญบาล
๑๓/๘/๒๕๔๐ ๒/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๔๙ พระวัชระพล ปยสีโล ศรีทองคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๔/๒๕๕๗

วัดปาไพบูลย์  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระวุฒิชัย สนฺตจิตฺโต มณีศรี
๒๐/๘/๒๕๑๗

๗/๗/๒๕๕๗ วัดปาไพบูลย์  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระเสนาะ สฺโม บุรินทร์ประโคน
๒๕/๕/๒๕๐๐

๕/๑/๒๕๓๗ วัดศรีตะครอง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๒ พระโหมด วิสุทธสีโล โพธิขาว

์

๑๒/๖/๒๕๒๕ ๒๓/๖/๒๕๕๖
วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๓ สามเณรนรินทร์  ผลสิน
๘/๗/๒๕๔๕

 วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๔ สามเณรจักรกฤษณ์  กองคำ
๔/๔/๒๕๔๒

 วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๕ พระสมาน ิตฺปฺโ ม่วงทา ๑/๓/๒๔๙๖ ๘/๕/๒๕๕๘ วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๖ พระครูกัลยาณธรรมพิทักษ์ จารุวณฺโณ บุญลือ
๒/๑๐/๒๔๘๙ ๑๐/๓/๒๕๓๗

วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๗
พระประทีป ถาวโร อันษา

๒๒/๑๑/๒๕๑๗
๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๘ พระเฉลย จตฺตภโย ไทยลือนาม

๑๐/๑๐/๒๕๑๘

๒/๖/๒๕๕๘ วัดโคกว่าน  

บร ๔๓๖๐/๐๒๕๙ พระสงวน ปสุโต เกียนกุ
๒/๑/๒๔๙๖

๑๗/๗/๒๕๕๒
วัดโคกสะอาด  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๐ พระแต้ม ธมฺมธโร บุญทัน ๖/๙/๒๕๐๕ ๒๐/๒/๒๕๕๓
วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๑ พระสมคิด ยโสธโร ทิวคู่
๙/๑/๒๕๒๓

๑๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๒ พระเชย รกฺขิโต พาพลงาม
๑๗/๒/๒๕๑๓ ๒๑/๖/๒๕๕๗

วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๓ พระชาย เกสโร จินดาศีร
๑๔/๓/๒๕๒๑

๔/๗/๒๕๕๗ วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๔ พระยืนยง เทสโร กล้นบุญ
๒๖/๓/๒๕๑๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๕ พระขวัญเมือง วราสโภ พรมลักษณ์
๒๐/๑/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดบ้านยาง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๖ พระชัยนาท อิทฺธิเตโช พอกประโคน
๑๕/๙/๒๕๒๕ ๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดปาหนองปรือ  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๗ พระไชยพร ชยาลงฺกาโร ดวงมาเกิด

๑๕/๑๑/๒๕๒๖
๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดปาหนองปรือ  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๘ พระศุภชัย อตฺถจาโร ตุ่มหนแย้ม
๒๒/๕/๒๕๒๒ ๑๙/๖/๒๕๕๘

วัดปาหนองปรือ  

บร ๔๓๖๐/๐๒๖๙ พระวิษณุพร ฉวิวณฺโณ ส้มสาย

๒๒/๑๐/๒๕๓๓
๒๘/๖/๒๕๕๗

วัดศิลาทอง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๐ พระแสน ปฺาธโร ตังประโคน

้

๑๔/๑๒/๒๕๐๔ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔

วัดหงอนไก่  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๑ พระประเสริฐ รตินฺธโร เรืองรัมย์

่

๕/๙/๒๕๒๑ ๑๒/๗/๒๕๕๘
วัดหนองมดแดง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๒
พระสมรัตน์ สุวีโร จุ้ยกลาง

๑๒/๘/๒๔๘๕ ๗/๑๐/๒๕๔๔
วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๓
พระวิเชียร วรสทฺโท โพธิแสง

์

๒/๑๐/๒๕๐๖ ๑๓/๔/๒๕๔๙
วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๔
พระโฮม านิสฺสโร ปะอันทัง

๔/๙/๒๔๙๕ ๑๐/๗/๒๕๕๗
วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๕
พระพัน ถรจิตฺโต ฝอยผักแว่น

๑๘/๔/๒๕๐๒ ๑๔/๔/๒๕๕๖
วัดโคกกระสัง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๖ พระก้าน จนฺทวํโส พลีรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๑๕
๑๔/๗/๒๕๕๖

วัดโคกกระสัง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๗
พระสุพรรณ วิสุทโธ รอบไธสงค์

๑๐/๑/๒๕๒๗ ๑๑/๗/๒๕๕๓
วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๘
พระบุญสม กิตฺติาโน สุทธิเทศ

๒/๔/๒๕๑๓ ๑๒/๕/๒๕๕๖
วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๗๙
สามเณรวรุธ  แสนพะเนาว์

๑๑/๒/๒๕๔๒

 วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๐ สามเณรสุรศักดิ

์

 แคนไธสงค์
๑๓/๓/๒๕๔๓

 วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๑ สามเณรนิทัศน์  กันทำมา
๒๘/๙/๒๕๔๒

 วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๒ สามเณรวิทวัท  สีสะอาด
๒๓/๑/๒๕๔๕

 วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๓ สามเณรกรกฎ  กิงสีดา

่

๒๐/๓/๒๕๔๕

 วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๔ สามเณรศตวรรษ  เฉลิมรัมย์
๒๑/๓/๒๕๔๖

 วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๕ พระภิญโญ ฉนฺทธมฺโม โตสกุล
๑๘/๑/๒๔๙๒ ๒๒/๑๐/๒๕๔๐

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
 

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๖ พระสุรศักดิ

์

มหาปฺโ ทศดร
๗/๕/๒๕๒๔ ๙/๔/๒๕๕๔

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
 

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๗
พระดำรงศักดิ

์

จนฺทคุโน อยู่สาโค
๒๑/๖/๒๕๒๐ ๑๑/๗/๒๕๕๕

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๘ พระภคนันท์ อตฺถโกวิโท ศิริมนตรี
๖/๑๒/๒๕๑๓

๒/๗/๒๕๖๐ วัดหนองกี

่

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๘๙ พระอุดม รวิวณฺโณ ศิรินัย

๒๙/๐๔/๒๕๑๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๐ พระอภิเดช วิชฺชากโร หอมวัน

๒๕/๑๒/๒๕๑๓

๔/๗/๒๕๕๒ วัดโนนแดง  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๑ พระจักรภัทร อภินนฺโท สิงดง

๑๐/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๐๑/๒๕๕๔

วัดปาสระขวัญ  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๒ พระวิลัย ชินวํโส บูรณะ

๑๒/๐๕/๒๕๒๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕

วัดปาสระขวัญ  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๓ พระสมดี คุณวโร พูนทอง
๖/๐๖/๒๔๙๗

๔/๗/๒๕๕๕ วัดปาสระขวัญ  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๔ สามเณรสัจนันท์  ชนพิมาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๕ พระชูโชติ โชติโก ปุยชัยภูมิ
๒/๕/๒๕๑๒ ๓๐/๖/๒๕๕๖

วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๖ พระอยุธยา โชติภาโล สีหะวงศ์
๑๐/๒/๒๕๑๖ ๑๓/๔/๒๕๕๘

วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๗
พระประชา ถาวโร สีหะวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๑๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๘ พระกลัน

่

สุมิตฺโต แดงงาม
๓/๑๒/๒๔๘๖

๖/๕/๒๕๔๒ วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๓๖๐/๐๒๙๙ พระประเสริฐ าณธโร ธิทำ
๑๘/๑/๒๕๒๒ ๑๐/๖/๒๕๕๘

วัดสระมะค่า  

บร ๔๓๖๐/๐๓๐๐ สามเณรคมอนันต์  เทือกเถาว์
๒๐/๓/๒๕๔๓

 วัดสระมะค่า  

บร ๔๓๖๐/๐๓๐๑ สามเณรธนวัฒน์  สุดสา
๓๑/๑/๒๕๔๔

 วัดสระมะค่า  

บร ๔๓๖๐/๐๓๐๒ สามเณรภานุ  ศรีสละ
๖/๑๒/๒๕๔๐

 วัดสระมะค่า  

บร ๔๓๖๐/๐๓๐๓ สามเณรพลากร  ทบอาจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสระมะค่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๓๖๐/๐๓๐๔ พระน้อย าณวีโร ศรีเนาวรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๑๗
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดหนองเสม็ด  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๑๐

้
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