
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓,๒๒๗ รูป ขาดสอบ ๗๗๓ รูป คงสอบ ๒,๔๕๔ รูป สอบได้ ๑,๗๙๑ รูป สอบตก ๖๖๓ รูป (๗๒.๙๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระสาย ิตสีโล อุบลเผือน

่

๓๐/๑๑/๒๔๙๓

๒/๔/๒๕๕๘
กระเดือง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระสาย ติสฺสวโร เอียมรัมย์

่

๙/๑/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กระเดือง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระอินธรณ์ าณวิโร โรมรัมย์

๓/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

กระเดือง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระสุรชัย ภูริวณฺโณ มีดี

๓/๑๐/๒๕๒๗ ๒๙/๖/๒๕๕๕

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระจำเนียร อนุตฺตโร มิตรชอบ

๗/๔/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระภิญโญ ภทฺทโก มะลิซ้อน

๒/๗/๒๕๓๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระณัฐวุฒิ านวโร เสาวรส

๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระพัน นาควโร เลิงรัมย์

๒๑/๒/๒๕๐๙ ๑๗/๕/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระสาโรจน์ จนฺทสาโร ขอบคุณรัมย์

๑๑/๑/๒๕๒๒
๒๐/๖/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระอภิวัฒน์ านกโร ชัยณรงค์

๑๓/๒/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระทวีศักดิ

์

ทานรโต แสนกล้า
๑/๖/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระณรงค์ศักดิ

์

จนฺทวํโส บุญมาก
๗/๕/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระประจวบ กนฺตวณฺโณ เจิงรัมย์

๑๘/๗/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
กลันทาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระสัมพันธ์ านวีโร ยันประโคน

๐๓/๑๑/๒๕๒๙ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระศุภชัย อากากโร ฐานชารี

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

๕/๖/๒๕๖๐
กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระนรินทร์ นริสฺสโร มุ่งดี

๑๑/๐๕/๒๕๒๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรธราธร  ยอดสะเทิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรณรงค์ชัย  เทียมทัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรวัชรชัย  เหลาศรี

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรวัชระ  ดาปอม

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรพารณ  สุดชะนะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรจีรวัฒน์  โสดรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรวุฒินันท์  อินสำราญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรวรวัฒน์  สีดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 กลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๕๒
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เลขที
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรปรเมฆย์  จันทร์น้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรจุลภักดิ

์

 สติภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรไตรประวิศ  มะลิวรรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรเฉลิมชัย  คิดการ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรกฤษดา  แท่นแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรปาณชัย  เขียวอุดสา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอาคม  แปลงอาวุธ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรวุฒิชัย  เติมประโคน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรธนกร  ปะเถตัง

๑๘/๘/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรภูตะวัน  ถะเกิงสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรนันทกร  แสวงรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรเปศล  โจสันเทียะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสิทธิชัย  มีพร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรเจษฎาภรณ์  สุดใจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรอรุณศักดิ

์

 จุ้ยประโคน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรเนติกร  เสาร์วงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรโรจนะ  สีชัยวาลย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรถิรวัฒน์  ผดุงภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรฐานันท์ดร  สุนทรกูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรธนัตพร  สีเหลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรณัฏฐกิตติ

์

 แซ่อึง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรพีรพัตร์  แก้วศรีโท

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรอภินันท์  ตองติดรัมย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรสุรเชษฐ  รักงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรกิตติชัย  สำเร็จรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรคชาพิชิต  สกุลหอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรณัฐภรณ์  คงยอด

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรยุทธกฤษ  ณ มหาชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรธนกฤษ  ณ มหาชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรสุรชัย  ปรังประโคน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรกรณิศ  เยาวภาค

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระเสกสรร วรโท พิมพา

๑๑/๕/๒๕๓๑

๓/๔/๒๕๖๐
โกรกขีหนู

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระธวัช ิตลาโภ เอ็มรตน์

๓/๔/๒๕๓๙ ๑๓/๖/๒๕๖๐

โกรกขีหนู

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระต้นตะวัน อภินนฺโท สุจิตร์

๒๕/๓/๒๕๒๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกขีหนู

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระคำตัน สุจิตฺโต ชันพิภพ

้

๖/๑/๒๔๙๓
๕/๗/๒๕๖๐

โกรกขีหนู

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระพิชิต ผลาโณ โสรถาวร

๒๒/๓/๒๕๓๔

๒/๔/๒๕๖๐
ขาชันโลง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระบุญเชิด สุเมโธ คดีเจือ

๔/๓/๒๕๒๓ ๖/๕/๒๕๖๐
ขาชันโลง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระทักษิณ สิริมงฺคโล ตลับนิล

๕/๕/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๖๐
ขาชันโลง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระบุญรอง สิริจนฺโท สระภู

๑๒/๐๔/๒๔๘๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โคกมาบสมอ  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระบุญสี สุธมฺโม กระชุ่มรัมย์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

โคกมาบสมอ  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระเทพมนตรี ธมฺมวโร คชพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

โคกมาบสมอ  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระจักรพงษ์ คุนํงกโร จันทะมาส

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกมาบสมอ  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระจตุรงค์ ขนฺติพโล คะรัมย์

๐๓/๐๑/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

จำปาทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระอ้วน อุชุโก ดวงจันทร์

๗/๕/๒๔๙๑ ๑๔/๖/๒๕๕๔

ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระอภิวัฒน์ อติภทฺโท มาลาคำ

๑๑/๒/๒๔๙๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระประสิทธิ

์

กตสาโร ชาญชาติ

๒๑/๔/๒๕๐๐ ๓๐/๓/๒๕๖๐

ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระสุเพียบ มหาปฺุโ มีพร้อม

๑๒/๕/๒๕๒๕
๓๐/๓/๒๕๖๐

ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระภานุพงศ์ สุภาจาโร พลเรือน

๒๔/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระธิวานนท์ อภินนฺโท โอโลรัมย์

๑๒/๗/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรศราวุธ  เพียขันทา

๒๐/๒/๒๕๔๓

 ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรธนวัตร์  อะรัญ

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชญานิน  อาจชัย

๑๓/๒/๒๕๔๗

 ตลาดชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระพงศธร ภูริวฑฺฒโน พอกประโคน

๘/๕/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
ตะโก  

บร ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระบุญทัน คุณวีโร คำสี

๒๕/๖/๒๕๑๓

๒/๗/๒๕๖๐
ถลุงเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพรหมาสตร์  ผิวเฮาขา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 ถลุงเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระชัชชัย อริชโย ไชยรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

๒/๑/๒๕๕๘
ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระวิทยา จนฺทิโต มิงเมือง

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๖
๑๙/๙/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระนิพนธ์ สุปฺโ นิยมวงค์

๑/๑๑/๒๕๓๔

๗/๑/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระอลงกต อนาลโย บุญชำนาญ

๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระจักกฤษ์ จนฺทปฺุโ อินทรพิทักษ์

๒๒/๒/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรอำพันธ์  ทินรัมย์

๒๗/๑/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรธีร์ธวัช  เพราะแก้ว

๒๓/๒/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรสีมสกุล  ใจศิลป

๒/๑๑/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระนพพร นราสโภ อุไรรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๒๙ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระอภิสิทธิ

์

สนฺตมโน จิตรรัมย์

๔/๐๗๐/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๕

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระสัมฤทธิ

์

อาภาทโร รักษา

๑๕/๐๖/๒๕๑๒
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระวรวุฒิ อุตฺตโม เขือนทอง

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระชิชา ขนฺติสมฺปนฺโน ซิซา

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เทพนรสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระอภิสิทธิ

์

ภทฺทวโร บุรินรัมย์

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

เทพนรสิงห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระภานุเดช ธมฺมธีโร ดูชัยรัมย์

๒๐/๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระอนุกูล อินฺทปฺโ แย้มประโคน

๐๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๖/๒๕๖๐

ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรชนินกร  ขนิษฐารัมย์

๒๗/๔/๒๕๔๖

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรมนูญ  นาถมทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรจักรภัทร  เนาวรัตน์

๒๓/๕/๒๕๔๗

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระพิทักษ์ วชิโร นาจวง

๒๕/๕/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
โนนศิลา  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระนิพนธ์ สุทนฺโต เรณูชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๓๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระสุพิรัตน์ อนาลโย ขาวรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระอธิศักดิ

์

านิสฺสโร คะเลารัมย์

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระอำนาจ อนาลโย ชำนาญกอง

๑/๑๒/๒๕๑๗ ๑๔/๒/๒๕๖๐

บ้านตลาดควาย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระเฟอง สุเมโธ พริงเพราะ

้

๑๒/๕/๒๕๐๗
๒/๓/๒๕๓๖

บ้านพระครูน้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระคมเดซ สุจิฺโ ลิงประโคน

๒๑/๐๓/๒๕๒๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระขวัญชัย วิสารโท จริตรัมย์

๙/๕/๒๕๑๖
๕/๗/๒๕๖๐

บ้านรุณ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระศุภฤกษ์ นรินฺโท สินศิริ

๒๘/๔/๒๕๒๑

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านรุณ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระนัฐพล ิตสุโภ รัตนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระดุล ิตปสาโธ อิสสารัมย์

๑๕/๐๙/๒๔๙๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระติม โอวาทกาโม วาตะรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๐๙ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระสุรซัย อนาวิโล การณรงค์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ประชาสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระไพศาล สิริวฑฺฒโก นิลนาฏ

๒๖/๖/๒๕๑๔
๙/๖/๒๕๕๘

ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระศุภชัย สุนฺทโร อุ่นรัมย์

๘/๘/๒๕๑๘ ๕/๑๑/๒๕๕๙

ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระสัมฤทธิ

์

ปณฺฑิโต เอียงทารัมย์
๗/๓/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระธีระ จิรวฑฺฒโน ไชยรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระนัฐพล านวโร หุยทูมา

๑๐/๑/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระสมพร ปยุตฺโต รักษา

๑๙/๙/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระรังสรรค์ อินฺทสโร สัตตารัมย์

๒๒/๘/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระสมใจ ปฺาปสุโต โกรัมย์

๒๗/๒/๒๕๑๒ ๒๙/๑๒/๒๕๖๐

ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระสำเภา านวีโร ไมยรัมย์

๑๘/๘/๒๕๑๖

๖/๗/๒๕๖๐
พรสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระวิชาญ กนฺตสีโล ลอยลม

๑๑/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
พุทธสมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระปลอบ เตชธมฺโม ดีรบรัมย์

๕/๙/๒๕๑๓ ๙/๔/๒๕๕๙
โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระธิติพันธ์ จนฺทสีโล คารัมย์

๓/๑๒/๒๕๓๔ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระอำนวย อาริยธมฺโม จิตร์รัมย์

๑๗/๖/๒๕๑๐ ๒๒/๕/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโณ กุมรัมย์

๑/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระจอมภพ จนฺทโชโต ซาดวง

๕/๑๑/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระณัฐพงษ์ กิตติปฺโ หุ่นแจ้ง

๔/๑/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระจิรทีปต์ เทวธมฺโม ทองศรี

๒๕/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระคณานิตย์ เตชธมฺโม เขียวรัมย์

๒๓/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระอธินันท์ คเวสโก ชัยสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระวิทวัส สุภทฺโท ศรีนวนแตง

๒๑/๕/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระสุข นนฺทิโก จากรัมย์

๒๔/๓/๒๕๒๑

๖/๗/๒๕๖๐
โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระคุณากร ธีปธมฺโม ยอนรัมย์

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๒๒/๘/๒๕๖๐

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระเจริญธรรม จนฺทสาโร ไกรปุย

๒๔/๕/๒๕๓๗ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ม่วงใต้  

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระศรธนบดี ธีรวโร สายทะเล

๖/๖/๒๕๒๗
๒๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระธีรศักดิ

์

ธีรธมฺโม คงประโคน

๒๖/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระเกรียงศักดิ

์

จนฺทูปโม มารังรัมย์

๒๘/๘/๒๕๐๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระมัง

่

มงฺคโล บุราณสุข

๒๑/๑/๒๕๑๗

๖/๗/๒๕๖๐

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระบุญมา โชติทตฺโต สุมรัมย์

๐๐/๐๐/๒๔๘๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระประกิจ จารุวณฺโณ ปลงรัมย์

๐๐/๐๐/๒๔๘๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระราชัน รตนโชโต ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๓๖

๔/๐๕/๒๕๖๐

ศรีสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระสุรศักดิ

์

สุรปฺโ ครุฑรัมย์

๑๔/๙/๒๕๓๕

๒/๘/๒๕๖๐
ศาลาลอย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระวรุฒ วรชโย วิชัยเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
สว่างบูรพา  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระศราวุฒิ วรมงฺคโล ศิริโสม

๑๓/๓/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
สว่างบูรพา  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระสมศักดิ

์

สุรปฺโ จันทร์ประโคน
๙/๖/๒๕๑๘ ๙/๘/๒๕๕๗

สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระชาญณรงค์ าณวฑฺฒโน กรุมรัมย์

๘/๑๐/๒๕๒๔ ๒๐/๒/๒๕๖๐

สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระยอดรัก ิตโสภโณ ปะวะโก

๘/๒/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๖๐

สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระโกวิท โกวิโท วะโรรัมย์

๑๘/๙/๒๕๔๐ ๑๒/๗/๒๕๖๐

สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระสุคนธชาติ นนฺทสาโร ไชยศรีรัมย์

๑๑/๙/๒๕๓๓

๕/๘/๒๕๖๐
สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระอานพ ธมฺมสาโร นาจะหมืน

่

๒๘/๙/๒๕๓๙

๖/๘/๒๕๖๐
สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระอรรณพ ธมฺมจาโร นาจะหมืน

่

๒๘/๙/๒๕๓๙

๖/๘/๒๕๖๐
สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระศรายุทธ ธีรวํโส การเพียร

๒/๙/๒๕๓๗ ๗/๘/๒๕๖๐
สะแกซำ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระสุวัชชัย สุขิโต ลัดติน้อย

๑๔/๓/๒๕๓๙

๗/๖/๒๕๖๐
สำราญราษฎร์  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระวิไล ยติกโร อบอุ่น

๖/๒/๒๕๒๓
๕/๗/๒๕๖๐

สำราญราษฎร์  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระจักรพงษ์ าณวีโร ชอบรัมย์

๑๗/๙/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สำราญราษฎร์  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระชนายุทธ ธนิสฺสโร นามสุข

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
สำราญราษฎร์  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระสุนทร าณวีโร แสนดี

๗/๘/๒๕๒๒
๒/๔/๒๕๖๐

สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระอนุชิต ธีรวโร จำปา

๑๒/๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระบุญยง สุพจฺโจ ไชยรินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๑๒
๑๓/๖/๒๕๖๐

หนองตราดน้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระนันทภพ จิตฺตสุโภ การะรัตน์

๑๖/๘/๒๕๒๐
๓/๗/๒๕๕๔

หนองบอน  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระสมเกียรติ คเวสโก มะโนบาล

๕/๗/๒๕๐๒
๑๖/๓/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระพัทธะ ธนปาโล ขยันชุมนุม

๑๒/๙/๒๕๑๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระการันต์ ยสวฑฺฒโก ยิงรัมย์

๑๓/๓/๒๕๓๙

๒/๕/๒๕๖๐
หนองบัวทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๕๒
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บร ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระประจักษ์ จนฺทสาโณ จากรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๙/๖/๒๕๖๐
หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระสมเกลียง

้

กิตฺติปฺโ ศรีธีระพงษ์

๓/๑๑/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระเจษฎา อธิจิตฺโต คมคาย

๒๐/๒/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระบุญธรรม วิสุทฺธิสีโล ฮาดดา

๒๓/๙/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสมฃาย  เจริญรัมย์

๒/๓/๒๕๔๕
 หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรสราวุฒิ  เหมือนโลวงค์

๒๖/๑/๒๕๔๖

 หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรกิตติพงษ์  แก้วไฃโย

๗/๕/๒๕๔๘
 หนองบัวทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระสันต์ สนฺตจิตฺโต แขนรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระหอง มงฺคโล แสนบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๐๑ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระเทวา อินฺทโชโต ดอกอุบล

๑๓/๐๖/๒๕๒๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระมงคลชล เขมโก ไรทอง

๓๐/๑๑/๒๕๑๓
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระหมอน ิตคุโณ ทองศรี

๑๔/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระภรากร วิสาทโร จันทะสอน

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระสุริยะ ถาวโร จุดเทียน

๘/๖/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

หนองโพรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระจักรภัทร ปยธมฺโม พิมพา

๕/๑๒/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโพรง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระอนุสรณ์ สุทฺธิปภาโส แขะสิงห์

๓๐/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระทนงศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน แซ่เซียว

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
หนองม่วง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระภัทราวุธ อติภทโท แซ่เตียว

๒๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระวีรเทพ สฺโม คุณสาร

๐๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระอนุสรณ์ ปฺาธโร สีหาจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระเจษฎา จิตฺตกโร เงาศรี

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองมะเกลือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระสุทิตย์ เขมจิตฺโต บุษยาตรัด

๒๕/๕/๒๕๒๔
๑๐/๕/๒๕๖๐

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระวัชราวุฒิ ธมฺมวุฑโฒ ดัชถุยาวัตร

๒๔/๓/๒๕๓๖

๖/๖/๒๕๖๐
หนองมะเขือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระกิตติศักดิ

์

คมฺภีรปโ จันทร์ขาว

๑๓/๑/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

หนองมะเขือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรณัฐวุฒิ  สายรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 หนองมะเขือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรธัญเทพ  สุดารักษ์

๒/๔/๒๕๔๕
 หนองมะเขือ  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระปริญญา ปภสฺสโร ตาแสง

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองสรวง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระอารยพงษ์ ปภากโร ประรัมย์

๑/๗/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองสรวง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระพิชิต ฉนฺทสุโภ พันธ์ศรี

๑/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระไม สุชาโต พยอมหอม

๑๖/๙/๒๕๑๘

๘/๗/๒๕๖๐
หนองสรวง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรธีรทร  สมจิตร

๒๓/๓/๒๕๔๔

 หนองสองห้อง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรกฤษกร  จันทร์ศรี

๓/๓/๒๕๔๕
 หนองสองห้อง  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรจักรวาล  นันทบุตร

๓/๑๒/๒๕๔๓

 หนองเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระควร วิสุทฺโธ กริดรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๑๕
๘/๑๑/๒๕๕๗

หลักเขต  

บร ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระจักรกริช ขนุติโก คงมี

๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒/๐๑/๒๕๖๐

หลักเขต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๕๒
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บร ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระภานุพงษ์ สตฺตจิตโต เกรียรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หลักเขต  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระเสรี สุตตธมฺโม สอนขยัน

๐๒/๐๓/๒๔๙๔
๒๗/๖/๒๕๖๐

หลักเขต  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระสนิท สิริปฺโ การัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๑๕
๑๖/๑๐/๒๕๖๐

หลักเขต  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระพล พลาโณ ไทยยารัมย์

๑/๑/๒๔๙๒ ๑๓/๖/๒๕๖๐

อินทรวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระประชัน ชวนปฺโ มีลาภ

๑๒/๙/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๖๐
อินทรวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระธุวานนท์ ธมฺมสาโร อึงใบหยก

้

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อิสาณ  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระสุพจน์ กิตฺติสาโร ชำรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อิสาณ  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระคำทรนง านวีโร บุราณสุข

๑๑/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อิสาณ  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระจักริน จนฺทสาโร นามนิตย์

๐๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อิสาณ  

บร ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระจรัล จนฺทโชโต อินแปลง

๑๕/๐๕/๒๕๒๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

อุทยาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรอำนาจ  รอดภัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 อุทยาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระหัตธิชัย เหมโต ชะใบรัมย์

๒/๙/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๖๐
วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระประสิทธิ

์

ปภากโร เครือวรรณ์

๔/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระสุริยา สาทโร ชะรีรัมย์

๓/๕/๒๕๔๐ ๔/๖/๒๕๖๐
วัดดงกระทิง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระจักพงษ์ รกขิตธมฺโม บัวศรี

๔/๔/๒๕๓๓ ๗/๑/๒๕๖๐
วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระสุบรรณ นรินฺโท ถาวรสาลี

๗/๕/๒๕๔๐ ๗/๕/๒๕๖๐
วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระจรินทร์ จิรสุโภ ยิมรัมย์

้

๗/๖/๒๕๔๐ ๑/๖/๒๕๖๐
วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระสมพงษ์ อมโร พิมสอน

๑/๑/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระณัฐพงษ์ จนฺทสาโร เอกรักษา

๗/๘/๒๕๓๕ ๑/๖/๒๕๖๐
วัดโนนสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระชัชนันท์ เตชธมฺโม เก็บรัมย์

๓/๒/๒๕๓๙ ๑/๖/๒๕๖๐
วัดโนนสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระถาวร าวโร คำบาง

๑๘/๔/๒๕๑๔

๓/๑/๒๕๖๐
วัดบ้านโคกวัด  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระจักกริช จกฺกวํโส เพชรสุข

๖/๔/๒๕๓๒ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโคกวัด  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระอดิศักดิ

์

อติภทฺโท ขยันชุมนุม

๒๗/๑๐/๒๕๓๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านด่าน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระธวัชชัย สนฺติกโร ผ่องพันเลิศ

๐๕/๐๑/๒๕๑๔ ๑๙/๑๑/๒๕๖๐

วัดบ้านด่าน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระชรินทร์ มงฺคโล บุญรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๑๖

๔/๖/๒๕๖๐
วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระกิจจา ปฺาปชฺโชโต ผสมสี

๔/๕/๒๕๐๑ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระอุทัย อธิปฺโ ชะนะค้า

๓/๖/๒๕๓๓ ๓/๖/๒๕๖๐
วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระบุญเลียง

้

อภิชาโน ภาคตอน

๑๒/๖/๒๕๑๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระศราวุธ สราวุโธ คะเชนรัมย์

๑๖/๖/๒๕๒๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระสุวรรณ ปฺาวโร เพชรกล้า

๒/๙/๒๕๓๖
๑/๔/๒๕๖๐

วัดปลัดปุก  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระสมจิตร ิตาโณ แสนดี

๕/๔/๒๕๓๖ ๗/๕/๒๕๖๐
วัดปลัดปุก  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระวิโรจน์ าณวีโร มาตรไธสง

๔/๑๐/๒๕๐๑
๗/๘/๒๕๕๘

วัดปอแดง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระคมวิชา อินทวีโร จ่าอินทร์

๗/๘/๒๕๓๘
๑/๖/๒๕๖๐

วัดปอแดง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระธนากร สุชาโต อาษา

๑/๓/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

วัดปอแดง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระบุญเสริฐ วิชฺชากโร คำจะนา

๑/๒/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดสว่างนาฝาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๕๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระวันชัย ธีรปฺโ พรมฤทธิ

์

๒๘/๖/๒๕๑๘ ๑๔/๔/๒๕๖๐

วัดหัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระไพบูลย์ กิตฺติาโณ เชือพันธ์

้

๑๗/๑/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๖๐

วัดอริยวงศาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระสมร สติสมฺปนฺโน สว่างแจ้ง

๑๔/๘/๒๕๒๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระเคือย จิรวฑฺฒโน จริงประโคน

๒๓/๘/๒๕๒๒
๖/๘/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรไพโรจน์  นาคประโคน

๓๐/๕/๒๕๔๑

 กลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระพิเชฐ ิตธมฺโม ไกรสุข

๓๐/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

กันงาธรรมฤทธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระสมโภชน์ วิสารโท ล้วนศิริภาพ

๒๐/๕/๒๕๒๕
๔/๗/๒๕๕๗

เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระธัชพล อนุตฺตโร วาไทย

๕/๖/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระนิวัฒน์ วิจิตฺโต บวชประโคน

๒๐/๑/๒๕๓๑
๖/๗/๒๕๖๐

เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรวินัย  ไปรเวท

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 

เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระแสวง ปสนฺโน สุขแสวง

๒๗/๘/๒๕๐๒ ๑๑/๗/๒๕๕๘

โคกประเดียก  

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระธนาศักดิ

์

ธมฺมปาโล ยินประโคน

๑๘/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคกประเดียก  

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระเปยก ิตโส สายกระสุน

๒๔/๑๒/๒๕๑๔
๑๘/๔/๒๕๕๘

โคกปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระสุดยอด ทีฆายุโก บรรเทิงใจ

๔/๑๐/๒๕๒๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระปริญญา คนฺธปาโล สำรวมจิต

๒๗/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระปยนันท์ ปยธมฺโม ชันษา

๒๓/๑๐/๒๕๓๔
๒๖/๖/๒๕๖๐

โคกปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระสมวล สมจิตฺโต โพธิเจ้า

๓/๖/๒๕๒๖
๘/๓/๒๕๖๐

โคกย่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระอำนวย สุจิณฺณธมฺโม นามเพราะ

๒๐/๔/๒๕๒๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

โคกย่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรโชคชัย  วงศ์สุรินทร์

๒๓/๑/๒๕๔๑

 โคกย่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระชนะสิทธิ

์

านรโต รัตนรินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๒๐

๗/๓/๒๕๕๘
โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระแห โชติปฺโ โลกประโคน

๑๓/๓/๒๕๒๐
๕/๑/๒๕๖๐

โคน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระมงคล ปริปุณโณ สมนึก

๓/๑๒/๒๕๒๔ ๒๒/๑/๒๕๖๐

โคน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระนัฐพล มหาปฺุโ ประเสริฐศิลป

๑๘/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โคน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระปยะนัฐ ขนฺติพโล ทวันเวช

๒๑/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรภานพ  นพตลุง

๑๐/๙/๒๕๔๕

 โคน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรไตรภพ  พิไชย

๒/๔/๒๕๔๕
 โคน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระวิกรม ติสาโร แสนดัง

๑/๙/๒๕๒๗ ๑/๑/๒๕๖๐
จำปา  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระปรัชญา สํวุฑฺโฒ สร้อยสมยา

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

๑/๑/๒๕๖๐
จำปา  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระศักดา สุทฺธโก นามแคน

๒๐/๔/๒๕๓๕
๗/๔/๒๕๖๐

จำปา  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระสมพงษ์ เตชธมฺโม สุทธิเลียง

้

๑/๙/๒๔๙๔
๖/๗/๒๕๖๐

จำปา  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรพัชรพล  สารเพ็ชร

๒๕/๖/๒๕๔๖

 จำปา  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระวรวิทย์ วชิรธมฺโม ณัฐทวีชัย

๑/๑๐/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระเดชา นนฺทิโย รามอ้น

๑๘/๘/๒๕๒๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระบรรพต ธีรจิตฺโต เผือกพันธุ์

๑๐/๘/๒๕๑๑ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระชาญวิทย์ ฉนฺทโก เบญมาศ

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ทุ่งสว่างวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๕๒

้
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่
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บร ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระกรวด อภินนฺโท ชะมาประโคน

๒๕/๒/๒๕๑๑ ๒๒/๓/๒๕๕๙

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระจิรายุส จิรสุโภ วิชายง

๑๐/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๔/๒๕๖๐

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระขวัญประชา ชุตินฺธโร แสวงศักดิ

์

๑๐/๘/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

บัวทรายทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระเจตณรงค์ ปฺาิโต สีหาบุญลี

๓/๑๑/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
บัวทรายทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระมณีกร รกฺขิตธมฺโม หล่อแท้

๑๑/๑๐/๒๕๒๑

๗/๗/๒๕๖๐
บัวทรายทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระสุรชัย สุทสฺสโน คำสอน

๑/๗/๒๕๓๘ ๑/๕/๒๕๕๙
บ้านกะโดน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระชัยวัฒน์ สุเมโธ นิกรสุข

๑/๑๐/๒๕๓๙
๑/๕/๒๕๖๐

บ้านกะโดน  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระตรีภพ านวีโร พอกประโคน

๒๑/๙/๒๕๒๖

๕/๖/๒๕๖๐
บ้านเก็ม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระไกร เขมปฺโ ดีประโคน

๑๔/๕/๒๔๙๔ ๑๔/๕/๒๕๕๑

บ้านโคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระอวด อภิปาโล หาญประโคน

๑/๑/๒๔๘๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บ้านโคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระมารุต สุทฺธปฺโ ชาวนา

๑๘/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๓/๒๕๖๐

บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระสุรศักดิ

์

าณทีโป เต็นประโคน

๒๙/๙/๒๕๓๘

๙/๔/๒๕๖๐
บ้านโคกตูม  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระบุญเลิศ ฌานวโร ทองหย่อน

๒๒/๑๑/๒๕๒๑

๘/๔/๒๕๖๐
บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระศักรินดร์ กตสาโร โกยรัมย์

๒๘/๕/๒๕๓๙

๘/๔/๒๕๖๐
บ้านโคกรัง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระจรูญ จนฺทสีโล พงษ์สุระ

๒/๑๐/๒๕๒๗
๑/๖/๒๕๕๙

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระโกสินทร์ ยโสธโร โกสีนาม

๓/๓/๒๕๒๕ ๑๖/๓/๒๕๖๐

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระเอกไชย สิริปฺโ สิทธิสังข์

๒๗/๑/๒๔๙๙

๔/๔/๒๕๖๐
บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระคมสันต์ ธมฺมทีโป คงประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๒๑

๔/๔/๒๕๖๐
บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต เดชรมรัมย์

๒๐/๓/๒๕๓๑ ๒๖/๔/๒๕๖๐

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระเจษฎา สุภาจาโร ลิมเจริญ

้

๒๑/๖/๒๕๓๘ ๑๖/๕/๒๕๖๐

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสนอง นนฺทสาโร วิชัยยงค์

๑/๑/๒๔๙๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระพระอำนวย ขนฺติพโล คลุงงาม

๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระสุรวุฒิ สิริธโร พวงประโคน

๒๔/๕/๒๕๒๘

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระธวัช โชติโย ชัยหมก

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระสรพฤทธิ

์

เตชพโล พวงประโคน
๙/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านไทรโยง  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระชาตรี ชยวุฑฺโฒ หัดประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๓๖

๑/๕/๒๕๖๐
บ้านบาตร  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระกานต์ ตปสีโล โคประโคน

๑/๑๒/๒๕๑๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

บ้านประทัดบุ  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระพิสิทธิ

์

ิตสีโล ยิงชูชืน

่ ่

๑/๕/๒๕๓๘ ๑/๖/๒๕๖๐
บ้านละลมพนู  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระจักรพันธ์ จารุธมฺโม ได้ทุกทาง

๑/๘/๒๕๓๖
๑/๗/๒๕๖๐

บ้านละลมพนู  

บร ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระเสงียม

่

เตชธมฺโม ยืนยาว

๓๑/๑/๒๔๙๑ ๓๑/๑/๒๕๕๖

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระพงษ์ศักดิ

์

เตชพโล ปะโนรัมย์
๑/๗/๒๕๑๐ ๑/๒/๒๕๖๐

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระกรวุฒิ ปฺาโภ ศรีเมือง

๑๔/๒/๒๕๐๕
๒/๒/๒๕๖๐

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระกิตติศักดิ

์

นราทีโป แจ่มประโคน

๑๒/๓/๒๕๒๒ ๒๒/๓/๒๕๖๐

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระสยาม คมฺภีรปฺโ พรหมเอาะ

๑/๗/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๖๐

ประชาสมนึก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระวรวิทย์ อิสฺสโร เสาวพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
ประชาสมนึก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระฤทธิเดช ขนฺติวโร นูประโคน

๑๘/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปงกู  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระวิทยา ยโสธโร ราชทองยศ

๑/๘/๒๕๒๘ ๑/๔/๒๕๕๘
พินทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระสี ปฺาวโร ศรีแก้ว

๑/๑๒/๒๕๐๗
๑/๑/๒๕๖๐

พินทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระนิคม านวีโร สมิงรัมย์

๒๕/๕/๒๕๒๕

๑/๑/๒๕๖๐ พุทธศรีศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระพิริยะ สุวิริโย วาลีประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๑๙ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระเสริมศักดิ

์

ขนฺติวโร ภูมิประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๒๗ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระยศธร ยสินฺธโร ปุนประโคน

๒๑/๒/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระฐานวัฒน์ านวฑฺฒโน สมานชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๒๐

๗/๕/๒๕๖๐
ราษฎร์นิยม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระจริต จนฺทเสโน แก้วประโคน

๑๙/๒/๒๕๒๐
๔/๕/๒๕๖๐

ละเวีย

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระแชน ชาตปุณโ บุตรประโคน

๒๖/๑/๒๕๒๒

๔/๕/๒๕๖๐
ละเวีย

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระแก้ว กตฺตวีโร กำจัดภัย

๘/๗/๒๔๙๘ ๑๐/๗/๒๕๖๐

ละเวีย

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระประเทือง กนฺตสีโล พูนสังข์

๑๘/๘/๒๕๑๘ ๒๓/๓/๒๕๕๗

สารภี  

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระวานิช กนฺตสีโล เข็มจันทร์

๒๐/๕/๒๕๓๔
๖/๖/๒๕๖๐

สารภี  

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระวุฒินันท์ กตสาโร ทองประโคน

๒/๑/๒๕๓๘ ๒๒/๓/๒๕๕๙

แสลงโทน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระภานุวัฒน์ านรโต เข็มรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
แสลงโทน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระสมโชติ มหาปฺุโ เปรียบนาม

๑๓/๔/๒๕๓๖ ๒๓/๓/๒๕๖๐

หนองตะขบ  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระจักรวาล มหาปณฺโ นันแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๓/๑/๒๕๖๐
หนองนาสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระธีรภัทร์ ภูริปุณโณ พลพุทธา

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองนาสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระกิตติชัย กิตฺติโสภโน ท้องแม้น

๑๖/๗/๒๕๑๙ ๑๙/๒/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส สุนทรารักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๓๐/๖/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตมปฺโ ตรากลาง
๒/๘/๒๕๓๕ ๒๗/๗/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระบรรหาร กตวีโร ดาศรี

๓/๖/๒๕๓๖ ๒๗/๗/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระกฤษณะ กตทีโป เจริญยิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๖

๒๗/๗/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระกรวิทย์ กตปฺุโ ทองเอิบ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๗/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรธีรโชติ  สุวรรณาคี

๒๕/๒/๒๕๔๔

 หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระเรวัต านิสฺสโร สระแก้ว

๑๙/๖/๒๕๐๘
๕/๔/๒๕๕๙

หนองม่วง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระศราวุธ เขมธมฺโม เข็มม่วง

๒๓/๗/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระธวัชชัย วรวฑฺฒโน วงศ์คำจันทร์

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระชวาลย์ โสภณวํโส โสมะมี

๑๐/๔/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยเสลา  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระจักริน วรจิตฺโต ดัชถุยาวัตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยเสลา  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระประวัณ วิสุทฺธิาโณ แก้วอาสา

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๑๐/๖/๒๕๖๐

กุมภียาน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระสายชล สุทฺธิาโณ พิมพ์ภักดี

๓/๑๐/๒๕๒๙
๖/๗/๒๕๖๐

กุมภียาน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระสุรศักดิ

์

สีลเตโช รบรัมย์

๑๘/๔/๒๕๒๙

๖/๗/๒๕๖๐
จินดามณี  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระนิติพล อธิวโร ไกรจันทร์

๑๘/๗/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ตะเคียนทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระบุญโฮม กตปุโ ศรีถาวร

๔/๐๒/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

ธรรมรังษี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๕๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระพงศ์พิสุทธิ

์

ิตธมฺโม อาษาไชย

๒๗/๗/๒๕๓๗ ๒๘/๓/๒๕๖๐

บรมคงคา  

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระโสวิท าณวีโร ชุนไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๐๗ ๑๕/๑๒/๒๕๖๐

บวร  

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระชาตรี สุปฺโ สมศรี

๓/๑๑/๒๕๒๗ ๒๗/๑/๒๕๕๕

บ้านดอน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระพรหมพิริยะ ปยสีโล คำชุ่ม

๒๗/๕/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
บ้านดอน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระทวี อภินนฺโท ประทุมวิง

๒๖/๑/๒๕๓๕ ๒๖/๖/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระแบ้งค์ ปภาโส แสงแก้ว

๒๑/๖/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรกฤตพรต  สว่างไธสง

๒๖/๘/๒๕๔๕

 โพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรนฤพันธ์  เสมาน้อย

๙/๗/๒๕๕๔
 โพนทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระทองสุข นิติสาโร แสงสุวรรณ์

๕/๗/๒๕๐๑
๑๘/๗/๒๕๕๓

วงษ์วารี  

บร ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระศักดิณรงค์

์

จนฺทวํโส ใจหนักแน่น

๒๘/๑/๒๕๒๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วรดิษฐ์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระวิโรจน์ ปฺาธโร อับเสียง

๒๔/๕/๒๕๒๑

๑/๑/๒๕๖๐
สระบัว  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระอำนาจ จนฺทวํโส มะนาวนอก

๒๕/๑๒/๒๕๑๗
๔/๑๒/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระสุชิน านวีโร พึงพิง

่

๑๓/๓/๒๕๒๘

๑/๑/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระเกรียงศักดิ

์

กนฺตสีโล คำตัน

๑๐/๖/๒๕๓๔
๑/๑/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระอำนวย กนฺตวีโร ทาโยธี

๑๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระนิกร ปภากโร เชือมไธสง

่

๓/๐๑/๒๕๒๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระยุทธนา อกิฺจโน ศิลาอาจ

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรธนาธิป  มะธิปะโน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

 ขุนก้อง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระสมบัติ กิตฺติวํโส ศรีพรม

๐๔/๐๔/๒๕๐๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๕

โคกยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระอภิวัฒน์ จารุธมฺโม อันทามา

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระศักดินรินทร์

์

เตชวโร โทนุบล

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

จอมปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระเชือ

้

จรณสมฺปนฺโน ศฤงคาร์นันต์

๑๗/๖/๒๔๙๕ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ถนนหัก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระสำเริง อตฺตานุรกฺโข ละมัยกุล

๓/๔/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ถนนหัก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระธีระชัย อธิจิตฺโต บุญรอด

๑๒/๑๐/๒๕๑๕

๒/๗/๒๕๖๐
ถนนหัก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระโยธิน กมฺมสทฺโธ เทียนวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
ถนนหัก  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระสุทธิพงษ์ านุตฺตโร สุขสงวน

๗/๒/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระสุวิษณุ ิติสมฺปนฺโน วงคต

๒๖/๑๐/๒๕๐๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

แท่นบัลลังก์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระสมพาร นิรุตฺตโม โพธินางรอง

์

๑๐/๑๐/๒๕๑๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

แท่นบัลลังก์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระเสกสรรญ อุตมปฺโ พันธ์ณรงค์

๒๙/๐๑/๒๕๒๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

แท่นบัลลังก์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระบุญนำ ิตธมฺโม สุนทรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๓๑
๐๘/๐๓/๒๕๖๐

แท่นบัลลังก์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระสุรศักดิ

์

ธมฺมเตโช จันทร์บวร

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

แท่นบัลลังก์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระสุพจน์ สุวโจ เกิดสันโดด

๒/๒/๒๕๒๘
๒๕/๑๐/๒๕๕๙

บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระจักรพันธุ์ จิรธมฺโม สมบูรณ์

๑๒/๗/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระธนพัทธ์ อภินนฺโท รังพงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระสมพาน ปณฺฑิโต แก้วประสิทธิ

์

๓/๙/๒๕๒๔ ๙/๗/๒๕๖๐
บ้านทุ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๕๒

้
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่
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บร ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรกำพล  เว้นบาป

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรวีระวัฒน์  ขุนกลาง

๒๙/๗/๒๕๔๕

 บ้านทุ่ง  

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระอานนท์ นรินฺโท วัชพืช

๔/๑๒/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
บ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระกฤษนัย เตชวณฺโณ เคหา

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐ บ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระมหาพล อริฺชโย เริมปลูก

่

๒๕/๗/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระจำลอง พฺรหฺมโชโต คงเปนนิจ

๒๓/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระปณฑ์ อคฺคปฺโ จิตราณุภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

๓๐/๕/๒๕๖๐

ปาเรไร  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระศรัญยู สิริธโร สวัสดิพูน

์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองหญ้าวัว  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระสุทธิชัย ขนฺติโก ทองคำ

๐๕/๐๔/๒๕๑๙ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

พรหมนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระสุกกฤษฎิ

์

ปสนฺนจิตฺโต ดวงเงิน

๓๐/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

แพงพวย  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระจักรพงษ์ เขมจาโร เรือโปะ

๑๐/๐๕/๒๕๓๖
๑/๐๗/๒๕๖๐

แพงพวย  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระสุนันท์ ปยธมฺโม แสนดี

๖/๐๑/๒๕๓๗
๑/๐๗/๒๕๖๐

แพงพวย  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระศรชัย ิตวํโส ดีด้วยชาติ

๒๙/๔/๒๕๓๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระจอมชน สุทธิจาโค บัวสิน

๒๕/๑๑/๒๕๓๗

๑๗/๑/๒๕๖๐

โพธาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระปยะพงษ์ ธมฺมทีโป ฝายกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๓๕

๖/๔/๒๕๖๐
โพธาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระสมชาย มหาวีโร เนียมกุญชร

๑๒/๑/๒๕๑๔ ๑๘/๔/๒๕๔๗

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระพงษ์พัฒน์ ถามพโล พาลี

๑๗/๗/๒๕๓๖

๗/๕/๒๕๖๐
โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระวุฒิไกร โชติโย สำเภาลอย

๒๒/๑๒/๒๕๒๕
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระณัฐพล ปฺาวุโธ ทันคำ

๐๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระสราวุธ ปฺาวุฑฺโฒ วิเสโส

๒๓/๑/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระเกรียงศักดิ

์

ธมฺมิโก จันทร์กระจ่าง

๒๐/๒/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก มีสัตย์
๙/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
โพธิคงคา

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระอาณัติ มุนิวีโร กิจสีสุข

๓๑/๑๐/๒๕๒๘

๑๐/๔/๒๕๖๐

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระประเสริฐ กนฺตสีโล สุขวงกฎ

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

๖/๕/๒๕๖๐
มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระธนาธาร ปภงฺกโร อุปเถย์

๒๐/๔/๒๕๓๘
๖/๕/๒๕๖๐

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระบุญธรรม ธมฺมวโร ก้านทอง

๔/๑๐/๒๕๑๐ ๒๘/๔/๒๕๕๕

ร่องมันเทศ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระอนุชา สฺโต อู๋หนู

๑๘/๑/๒๕๓๔ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ร่องมันเทศ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระนิพนธ์ พลวณฺโณ พิพิธกุล

๒๘/๕/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ร่องมันเทศ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระกู้เกียรติ กิตฺติวุฑฺโฒ เวียงหฤทัย

๓/๑๐/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

ร่องมันเทศ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระธนพัฒน์ กิตฺติพทฺโธ กุมภากูล

๙/๒/๒๕๒๔
๒/๗/๒๕๖๐

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระธงชัย ฉนฺทธมฺโม แช่อึง

๑๕/๑๑/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรัทธาประชาบูรณะ
 

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระสำรวย อนีโฆ ทิพย์กูล

๑๙/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระวันชัย กิตฺติปฺโ วิเศษทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๒๔
๑๓/๒/๒๕๖๐

สวายสอ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระปานเทพ ชวนปฺโ ทรงบรรพต

๒๐/๔/๒๕๑๙
๓/๕/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระสุทิน านิโย จันทร์คง

๑๕/๕/๒๕๑๑ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระสุรชาติ มหาปฺุโ สุนทะวงค์

๒/๒/๒๕๓๒
๕/๒/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระอดิศักดิ

์

สุเมโธ คลายโศก

๑๘/๓/๒๕๒๐ ๒๖/๒/๒๕๖๐

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระเจนภพ ปฺุาคโม แปนอาทิตย์

๔/๑/๒๕๓๙ ๗/๕/๒๕๖๐
สองพีน้อง

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรเอกอรุณ  เพชรเลิศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 สิงห์วงศ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรกษาปณ์  สาระปญญา

๒๗/๘/๒๕๔๗

 สิงห์วงศ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระศราวุธ าณาวุโธ ทิพย์อักษร

๓๑/๑/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระเพชร กตธมฺโม ชำนาญเชือ

้

๒๖/๔/๒๕๓๖ ๑๖/๔/๒๕๖๐

หนองกง  

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระธีรเดช ภูริปฺโ กลมวงค์

๒๖/๙/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระสมประสงค์ นนฺทสาโร ไชยจันดา

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระวิทยา ปฺาธโร นิลรักษา

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระชนะชล านุตฺตโร เฉิดฉาย

๓/๗/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
หนองโบสถ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระธีระพงษ์ อุชุจาโร วรรณสุข

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

๑๙/๔/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระพสุวัฒน์ คุณวฑฺฒโณ สว่างศรี

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองเสม็ด  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระนาวี เทวธมฺโม ตรีโอษฐ์

๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระมนัส กตปุโ พิทักษา

๑๙/๐๕/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

กวางงอย  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระประทีป ปภสฺสโร มะติรัมย์

๑๔/๐๑/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กวางงอย  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระธนาวุธ สุมโน กุ้งมะเริง

๑๔/๐๕/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กวางงอย  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระประเสริฐ ปภาโส เผือกพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กวางงอย  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระสีหเรศ ปยสีโล วิเศษเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กวางงอย  

บร ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระวุฒิพงษ์ านิโย มณีเติม

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กวางงอย  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระวิจิตร ปฺาธโร วิเศษสัตย์

๗/๐๓/๒๕๓๔ ๖/๐๗/๒๕๖๐

โกรกประดู่  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระธานินทร์ นนฺทสาโร ผลทำมา

๑/๑/๒๔๙๗ ๕/๗/๒๕๕๗
เขือนคงคา

่

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระสิทธิกรณ์ ธนวํโส ประถมบุตร

๘/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

โคกใหม่คงคาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระพรสรรพ์ กตธมฺโม เชือนรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๑๔
๓/๑๑/๒๕๕๙

จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรบุญส่ง  รักษา

๕/๐๒/๒๕๔๗

 จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระแอ๊ด รกฺขิตธมฺโม สายรัมย์

๑๒/๖/๒๕๐๐ ๒๙/๖/๒๕๓๙

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระปกรณ์ ถิรธมฺโม มุ่งดี

๒/๒/๒๕๒๓
๒๙/๑๒/๒๕๕๙

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระชวกร อาภสฺสโร ศรีสมพร

๑/๙/๒๕๓๔ ๕/๕/๒๕๖๐
ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระจักกฤษ์ โกวิโท จันทร์ชู

๙/๖/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระเฮียง ปณฺฑิโต โชปญญา

๐๖/๑๑/๒๔๘๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๕

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระพิจิตร อาภสฺสโร คุ้มยิม

้

๑๒/๐๖/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระสุวัฒน์ อนาวิโล เปกาลี

๒๙/๑๑/๒๕๐๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสุธี ธมฺมทีโป ทีทำมา

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๗ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระอำนาจ าณทีโป แก้วนิล

๑๐/๐๘/๒๔๘๖ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระประสงค์ อนุตฺตโร ชาติไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๑๑
๒๘/๐๒/๒๕๖๐

ชัยศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระณัฐนนท์ านวุฑฺโฒ หะสูง

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระจิระพงศ์ โอภาโส ปะกะตัง

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระตระการ กตปุโ วารีจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระปริญญานนท์ กิตฺติปาโล แก้วปญญา

๐๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระปะนอม อธิปฺโ สวัสดี

๗/๔/๒๕๐๖ ๓๐/๙/๒๕๕๙

ไตรรัตน์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระนันทวุฒิ วชิโร สครรัมย์

๑/๕/๒๕๓๔
๒/๑/๒๕๖๐

ไตรรัตน์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระสมชาย สมตฺจิตฺโต จริรัมย์

๙/๖/๒๕๓๖ ๒/๑/๒๕๖๐
ไตรรัตน์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระทองแดง รตนโชโต อุทัยแสง

๙/๔/๒๕๒๒ ๙/๕/๒๕๖๐
ไตรรัตน์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระสถาปนา เตชวโร ดวงศรี

๑๗/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ไตรรัตน์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส สีพลี

๑๖/๒/๒๕๓๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระประวิทย์ ปภงฺกโร นิลม้าย

๕/๙/๒๕๒๙ ๑/๓/๒๕๖๐
บ้านหนองไฮ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระอนุรักษ์ ธมฺมวโร ใจเทียง

่

๒๐/๙/๒๕๒๗
๗/๗/๒๕๖๐

บ้านหนองไฮ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระปรีชา ปยสีโล ทิพย์คูนอก

๒๕/๐๙/๒๕๒๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระวิทยาพงศ์ กิตฺติคุโณ แขกรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บุตาวงษ์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระสุพรรณ คุตฺตธมฺโม คำสมบัติ

๙/๐๙/๒๕๑๗ ๓/๐๗/๒๕๖๐

พัฒนวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรธีรยุทธ  พลขาล

๓/๑๒/๒๕๔๔

 มงคลนิมิตร  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระไชยา สิริวณฺโณ สามารถรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ลุงม่วง  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระพสุธา อภินนฺโท สีอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ลุงม่วง  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระอภิรมย์ สิริคุตฺโต ชืนนอก

่

๓๑/๕/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
วัดจินดาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระวิทธิชัย อติพโล ชาญชาติ

๒๙/๙/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
วัดจินดาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระณัฐพล ทีปธมฺโม สาโรจน์

๘/๔/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดจินดาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระเลียม

่

อนุตฺตโร อ่อนเฉวียง

๑๐/๔/๒๕๐๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโนนตะครอง  

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระพงษ์ศักดิ

์

ภทฺทโก โสภา
๕/๒/๒๕๐๒ ๒๐/๗/๒๕๖๐

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระจาตุรงค์ อนาลโย ศรีจันทร์

๑๙/๘/๒๕๐๗
๒๐/๗/๒๕๖๐

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระบุญชู ชาคโร ช่องงาม

๒๔/๑๒/๒๕๑๗

๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดสีชวา  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระวิญู ปฺาวโร แผ่วพลส่ง

๒๗/๑๒/๒๕๑๖ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระสุรัตน์ กิตฺติสาโร วันนู

๘/๗/๒๕๓๙ ๔/๖/๒๕๖๐
วัดหัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระสมาน อนาลโย ชูติรัมย์

๑/๑๒/๒๕๐๖ ๑๔/๒/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระณัฏฐชัย มหาปฺโ ทีรัก

่

๗/๖/๒๕๑๖
๒๓/๑๐/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระวศิน ขนฺติสุโภ วิเศษเนตร

๒๗/๑/๒๕๑๘ ๑๔/๒/๒๕๖๐

วัดอัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระนุจันทร์ อตฺตโม จันทร์ทอง

๑๔/๔/๒๕๑๔ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระภัทรพงษ์ วชิราโณ ก่ายกอง

๑๙/๘/๒๕๓๕ ๑๔/๓/๒๕๖๐

สว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระฉันทวุฒิ จกฺกวโณ รักษา

๑๔/๕/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
สว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระสุพจน์ ติกฺขวีโร มุ่งดี

๒๕/๑๐/๒๔๙๐

๔/๑/๒๕๖๐
สว่างอารมย์  

บร ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระทศพล ธมฺมสาโร บ่อไทย

๒๔/๑๒/๒๕๓๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สาลวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระอนุชา สุทธปฺโ อาจสม

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สาลวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระเสริม สิริวฒฺฑโก ประจงพันธ์

๖/๔/๒๕๑๖
๘/๕/๒๕๖๐ สำโรงราษฎร์สามัคคี

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระเหล็ง กิตฺติวฺโณ วิจิตรศักดิ

์

๑๔/๗/๒๕๑๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐
สำโรงราษฎร์สามัคคี

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระภานุเดช ยสวฑฺฒโก จักรแก้ว

๖/๗/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐
สำโรงราษฎร์สามัคคี

 

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระหมอน อโลโก จันทรืตะเคียน

๓/๑/๒๕๐๓ ๗/๗/๒๕๖๐ สำโรงราษฎร์สามัคคี
 

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระพูลศิลป สุมโน โพธิธรรม

์

๑/๖/๒๕๐๖ ๕/๓/๒๕๖๐
สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระอภิราชย์ กิตฺติปาโล คลองยุทธ์

๑๐/๖/๒๕๐๖
๕/๓/๒๕๖๐

สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระจำลอง กนฺตสีโล แก้วระพัน

๒๖/๑๒/๒๕๒๐

๕/๓/๒๕๖๐
สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระศร อมโร นามพันธุ์

๕/๖/๒๕๒๕
๕/๓/๒๕๖๐

สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระชาญชัย จิตฺตวโร คำทองหลาง

๑๖/๙/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๖๐

สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระรัตตพล อตฺถกาโร วงษ์เนตร

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระเอกธนัช วรสพฺโท เสริฐนวลสวัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
สุภโสภณ  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระฉลวย ปริสุทฺโธ ดาราศาสตร์

๑๘/๐๘/๒๕๐๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระโอภาส าณิสฺสโร ชำนาญเท

๐๒/๐๕/๒๔๙๙ ๒๖/๐๕/๒๕๒๐

หนองตาด  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระสวัส ชาคโร แก้วนาพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตาด  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระสมร รติโก แสงนวล

๑๒/๑๐/๒๔๙๔

๔/๗/๒๕๕๓
หนองตาดกง  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๖
สามเณรธนากรณ์  ประทุมมา

๑๙/๖/๒๕๔๔

 หนองผักโพด  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระสุภัทรชัย อภินนฺโท ผลเจริญ

๑๑/๖/๒๕๓๘

๘/๖/๒๕๖๐
หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระธนากร กนฺตวีโร บุญเขือง

่

๑๒/๓/๒๕๑๖

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระสุรชาติ สุรวํโส เอียงโสนก

้

๑๕/๔/๒๕๒๙ ๔/๑๒/๒๕๕๙

อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระเสกสรร สุทฺธาโภ ด้วงชำนาญ

๒๐/๒/๒๕๒๕
๑/๑/๒๕๖๐

โคกเบง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระวิจัถขณ์ วิชิโต แสนรถ

๒๖/๒/๒๕๓๘

๓/๑/๒๕๖๐
โคกเบง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระธีรภักดิ

์

ชยนฺโต เรือนไทย

๑๙/๐๖/๒๕๓๕
๒๙/๖/๒๕๖๐

โคกเบง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระพิษณุ เขมโก คำไมอาจ

๑๖/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๔

ตลาดนิคม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระยุทธนา ิตายุโก เดชาติวงค์

๑/๑/๒๕๑๗ ๑๙/๒/๒๕๕๙

ตลาดนิคม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระวิทยา วิสารโท ศรีวงยาง

๖/๖/๒๕๒๙ ๒๐/๓/๒๕๖๐

ตลาดนิคม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระยุทธนา ฌานวโร เชิดเมืองปกษ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ตลาดนิคม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระฮุนเซ็น านทีโร ยิงทุนดี

่

๗/๑๑/๒๔๙๕ ๑๑/๘/๒๕๕๙

ตาปาง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระมนตรี มนาโป โลกประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

๓๐/๔/๒๕๕๘

ตาอี  

บร ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระกวด จารุวโส ยิงเชิดงาม

่

๑๗/๓/๒๕๑๔ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระศิรัสพล ปุาโภ จีนเกา

๒๓/๒/๒๕๐๔ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

ตาอี  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระอัมรินทร์ สิริปฺโ ท่าประโคน

๔/๙/๒๕๐๒ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ตาอี  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระสมคิด อุทโย บุญปลอด

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

บ้านหลัก  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระอนันตศักดิ

์

กุสลจิตฺโต เกลียวทอง

๑๔/๐๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหลัก  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระวิระ วีรธมฺโม คลังประโคน

๒๔/๐๒/๒๕๐๙ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านหลัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระเอนก เนปกฺโก แววดี

๓๐/๐๔/๒๕๒๖ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหลัก  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระชัยชนะ ยโสธโร หมายถูก

๓๐/๑๒/๒๕๒๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหลัก  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระสุธี ปฺาวโร มอมประโคน

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหลัก  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระสมจิตย์ อจโล มีเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๒๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๕

บ้านหว้า  

บร ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระเรือง จิรสุโภ หาสุข

๑๕/๐๓/๒๕๑๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

บึงเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระเนียม นาถธมฺโม ทอนกระโทก

๑๐/๑๑/๒๕๐๕
๓๑/๖/๒๕๕๗

บึงเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระขาล ขนฺติธโร หินซุย

๒๑/๖/๒๕๒๒ ๒๑/๖/๒๕๕๘

บึงเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระจักรี านิสฺสโร วิเศษรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บึงเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระสมพงศ์ านิสฺสโร บุรินทร์ประโคน

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บึงเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระชาญณรงค์ ชุตินฺธโร เย็กรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บึงเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระสุชาติ ยกิกโร เสาเปรีย

๒๗/๔/๒๕๒๖ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ปราสาททอง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระพิเชษฐ์ ทีปธมฺโม วิเวกดัง

๒๔/๕/๒๕๓๑ ๒๘/๒/๒๕๕๘

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระจตุพร จนฺทาโภ ปราบริปู

๑/๑๐/๒๕๒๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระเรือน ทิวากโร แสนฉลาด

๙/๔/๒๕๐๙
๓๑/๓/๒๕๕๙

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระสิทธิชัย สทฺธิมโน แสนฉลาด

๓/๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๘/๒๕๕๙

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระธนากร ธมฺมทีโป สำราญดี

๖/๑๒/๒๕๑๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระคมสันต์ คุณากโร ศรีโสภา

๒๐/๒/๒๕๓๘ ๓๐/๓/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระสมพร จิตฺตคุโณ กะประโคน

๒๗/๔/๒๕๒๐
๓/๖/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระสวัสดิ

์

สนตมโน ยิงปา

๑๑/๕/๒๕๒๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระธวัชชัย านวุฑฺโฒ เอยประโคน

๒๙/๑๐/๒๕๔๐
๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระสหัสสักขะ สุขิโต จันทร์เนียม

๑๓/๕/๒๕๓๑ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระอาคม อาคธมฺโม พรมประโคน

๒๖/๕/๒๕๓๔ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระนพณัฐ นาถกุโล โสสี

๘/๔/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระสมพร วิสารโท พรมประโคน

๒๒/๙/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระอัน

้

ธมฺมทีโป ฮุนประโคน
๗/๕/๒๕๒๐ ๖/๗/๒๕๖๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระมือ ขนฺติธมฺโม ปุดประโคน

๒๘/๔/๒๔๙๘
๙/๔/๒๕๕๔

ปาหนองดุม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระนิธิภัทร์ กิตติาโณ ทวีชาติ

๒๐/๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

สระแก้ว  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระบุญเลียง

้

กนฺตวโร อาญาเมือง

๑๐/๐๖/๒๕๑๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

สระแก้ว  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระเริม

่

รตโน ก้อนเพ็ชร

๑๐/๐๔/๒๕๐๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

สระแก้ว  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระคงภพ ครุฒฺโม มะลิซ้อน

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๐

สระแก้ว  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระสุรเดช สุรเตโช พรมโสภา

๒๔/๐๑/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระวีระยุทธ วีรยุทโธ บังเกิด

๑๙/๐๖/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระสมมาตย์ สุชีโว พิเมย

๐๑/๐๓/๒๕๐๙ ๐๖/๑๑/๒๕๖๐

สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 หินประโคน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๔๙
สามเณรอนุชา  อาญาเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 สุภัทบูรพาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๐
สามเณรปฏิภาณ  ปุยะติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 สุภัทบูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระกะสิน ปภสฺสโร สระประโคม

๑๕/๑๐/๒๕๑๓

๒/๑/๒๕๖๐
โสภณวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระสหชัย ขยธมฺโม เทพเศรษฐา

๒๓/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

โสภณวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระสุรศักดิ

์

อาจารสมฺปนฺโน ดงเรียงราช

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

๒๒/๖/๒๕๖๐

โสภณวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระชำนาญกิจ คมฺภีรธมฺโม ตระการจันทร์

๒๖/๘/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
โสภณวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระกฤษดา นตโร หารสาร

๔/๙/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

โสภณวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระประกาศิต ปภสฺสโร ชุมด้วง

๓๐/๑๐/๒๕๒๘
๕/๑๐/๒๕๖๐

โสภณวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระอุดม กตปฺุโ คะจัตโรคา

๐๖/๐๗/๒๕๒๑ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระประกร ปภากโร พะนัส

๑๓/๑๒/๒๕๑๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระคิง อิสฺสโร สังสว่าง

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระอภิชาต คุณวโร เลาประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระเต็ง ธมฺมธีโร พดาวัน

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระจักรี ธมฺมธีโป ทวีสุข

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระปยะเดช สนฺตจิตฺโต ชุมแสง

๒๓/๑๐/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หินลาด  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระไพทูรย์ ปภสฺสโร โฉมใส

๑๗/๓/๒๕๒๗ ๑๗/๓/๒๕๕๗

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระสงวน สมโน ชินภาพ

๒๐/๑/๒๕๐๐
๑/๔/๒๕๕๗

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระอนุพงษ์ อสิาโณ สีหานาม

๖/๑/๒๕๒๙
๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระลิ ลาภสโภ มีแก้ว

๒๖/๕/๒๕๐๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระเสกสรร โสภโน โสภา

๓๐/๑/๒๕๒๗ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระอนุวัฒน์ อมรวณฺโณ ศรีแก้ว

๓๐/๙/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระวันชัย วรชิโต แก้วศรี

๔/๔/๒๕๑๔ ๒๙/๙/๒๕๖๐

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน หารเชียว

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
๒๙/๙/๒๕๖๐

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระกฤษณะ าณวุฑโฒ กุยรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๑๖/๔/๒๕๖๐

กทลิวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระชัยชนะ ชยธมฺโม นิเรืองรัมย์

่

๑๗/๑/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

กทลิวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระประวิทย์ ชุตินฺธโร นิเรียงรัมย์

๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

กทลิวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระประมูล มหาคุโณ นุสันรัมย์

๖/๐๕/๒๕๐๓ ๕/๐๔/๒๕๕๗

กระโดนไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระสุทิน สุธีโร พืนผูก

้

๑๕/๐๖/๒๕๒๐
๕/๐๒/๒๕๖๐

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระภัควัฒน์ จารุวณฺโณ รัตน์วสิฐกุล

๑๖/๐๔/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระบุญฤทธิ

์

ปุพโล เกรัมย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระวิทูรย์ สุมโน พะนิจรัมย์

๒๖/๙/๒๕๒๙

๒/๔/๒๕๖๐
กุดโคลน  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๐
สามเณรธนกร  ชูดำรงค์เกียรติ

๑๔/๘/๒๕๔๕

 กุดโคลน  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๑
สามเณรจักรพรรณ์  พะนิจรัมย์

๒/๑๐/๒๕๔๖

 กุดโคลน  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๒
สามเณรสิทธิกร  ก้อนคำ

๑๕/๑/๒๕๔๗

 กุดโคลน  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๓
สามเณรอชิระ  พุ่มมาลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

 กุดโคลน  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๔
สามเณรภานุพงศ์  หอมขจร

๘/๕/๒๕๔๕
 กุดโคลน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๕๒

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๕
สามเณรไชยวัฒน์  หวังชอบ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 กุดโคลน  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระจาตุรันต์ จารุธมฺโม แก้วสมนึก

๘/๘/๒๕๓๘
๔/๖/๒๕๖๐

คันธารมย์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระธนพล ธนพโล นะรืนรัมย์

่

๑๔/๖/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

คันธารมย์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๘
สามเณรจิรภัทร  สายบุตร

๒๕/๕/๒๕๔๗

 คันธารมย์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๘๙
สามเณรไชยวัฒน์  ลับโกษา

๓/๒/๒๕๔๗
 คันธารมย์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระสง่างาม สาทโร เกลียวทอง

๒๖/๐๕/๒๕๒๔

๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระบุญรอด ปฺุณาโน เข็มประโคน

๑๓/๐๑/๒๕๓๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกแก้วสองชัน

้

 

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระศุภกิตติ

์

ปยาจาโร กรองทอง

๔/๐๒/๒๕๓๖
๒/๐๕/๒๕๖๐

ชัยชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระธนพล กิตฺติธโร ติดใจดี

๑๙/๑๑/๒๕๓๓
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ชัยชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระประหยัด กจฺจวโร จะริรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๓๖

๖/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระพัชรพล วชิราโณ ใหญ่เลิศ

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระชาลี กิติโก ทองสง่า

๒๘/๖/๒๕๐๙
๑/๑/๒๕๖๐

ดอนยาว  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระจิรายุ อาภาธโร พรหมสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนยาว  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระสุชาติ สุชาโต ใจชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ตาเบ้า  

บร ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระสมเกียรติ กิตฺติปาโล ตุ้มทอง

๑๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ตาเบ้า  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระศราวุธ านโสภโน ปนทอง

๑๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ตาเบ้า  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระรงค์ ยโสธโร อนาดรัมย์

๒๙/๘/๒๕๐๗
๑/๗/๒๕๕๗

ท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระนัฐวุฒิ อธิปฺโ จะเช่นรัมย์

๙/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๔/๒๕๖๐

ท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระสุริยา มหาาโณ เพือนรัมย์

๒๓/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระนันทพงษ์ มหาวิริโ มาคะเต

๑๗/๘/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ท่าประชุมวารี  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระแสงจันทร์ กนฺตวณฺโณ พันพิช

๒๖/๐๖/๒๕๓๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระชลิต กลฺยาโณ อุไรรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระพงษ์ปณต วงฺสปนีโต ภัทรศรีวงษ์ชัย

๑๒/๑๐/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๘
สามเณรเสกสรร  สายทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

 ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๐๙
สามเณรนาวิน  เอ็มประโคน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๐
สามเณรณภัทร  เรืองประโดก

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

 ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๑
สามเณรวีระวัฒน์  โกยรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

 ท่าสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระชูศักดิ

์

จนฺทโชโต เกตุนอก

๓๐/๕/๒๕๐๙
๓/๗/๒๕๖๐

ทุ่งชะมด  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระวุฒิพงษ์ จนฺทจาโร รัตนาธิวัตร

๒๗/๖/๒๕๒๘

๓/๗/๒๕๖๐
ทุ่งชะมด  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระกมลศิลป อธิปฺโ พานรัมย์

๒๙/๔/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมถาวร  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระสุรศักดิ

์

อธิมุตฺโต อุทัยรัมย์

๑๒/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมถาวร  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระสหภาพ อภินนฺโท สิงเสนา

๕/๑๑/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมถาวร  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระศุภชัย อคฺคธมฺโม พ่อค้า

๕/๔/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ธรรมถาวร  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระถิรพงษ์ อตฺตทีโป นุนารัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมถาวร  

บร ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระกิตติพงษ์ ยโสธโร สุตตานนท์

๖/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมถาวร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๐๖๒๐
สามเณรอนุรักษ์  นพราลัย

๒๐/๔/๒๕๔๘

 โนนเมืองไผ่  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๑
สามเณรไชยะพด  ยามดี

๑๒/๘/๒๕๔๖

 โนนเมืองไผ่  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๒
สามเณรนัฐพ้ฒน์  อินทร์โพธิ

์

๒๕/๔/๒๕๔๘

 โนนเมืองไผ่  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรเจษฎา  นิสัยรัมย์

๑๗/๓/๒๕๔๖

 โนนเมืองไผ่  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระสดใส สีลาโณ สำราญตน

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

๑/๔/๒๕๖๐
บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระบุญเรือง รวิาโณ ภาสดา

๑/๖/๒๔๙๘
๒/๔/๒๕๖๐

บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระเสกสรร สุคโต หวังให้สุข

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๕/๒๕๖๐

บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระปน ฉนฺทสาโร จีนประโคน

๑๒/๓/๒๕๓๔

๘/๖/๒๕๖๐
บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระอนันต์นิตย์ อนาวิโล แรดดี

๙/๒/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระสุชากร ปุณฺณโก ปลืมสุด

้

๑๕/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระวรพล าณพโล โฉมทัพ

๒๓/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระวิรุฬ อริยวํโส ผิวคำ

๑๘/๘/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๒
สามเณรกฤษฎา  โม่ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๓
สามเณรวิธวินท์  สายดวง

๑๗/๑/๒๕๔๗

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๔
สามเณรชัยสุริยา  ปานทิม

๑๒/๔/๒๕๔๗

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๕
สามเณรอภิวัฒน์  สารีสุข

๒๕/๒/๒๕๔๗

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๖
สามเณรสุธินันท์  ประจงรัมย์

๙/๗/๒๕๔๗
 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๗
สามเณรวัชรวุฒิ  สัตตารัมย์

๑๗/๙/๒๕๔๗

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๘
สามเณรวีรภัทร  เสริมชือ

่

๒๒/๕/๒๕๔๗

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๓๙
สามเณรรัฐภูมิ  กอนรัมย์

๑/๕/๒๕๔๘
 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรสำนาง  เสง

๒/๑๐/๒๕๔๒

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๑
สามเณรสุรศักดิ

์

 ประภาใส

๑๙/๓/๒๕๔๔

 บัวถนน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระพันนา พรหฺมาโน กิรัมย์

๔/๑๒/๒๕๓๖
๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านจอม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระตุ๊ อุตฺสโร นพรัมย์

๗/๐๓/๒๕๒๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านจอม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระทะนง ธมฺมวโร ผันอากาศ

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านจอม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระวรเพชร วราโน ชัยสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านจอม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระประยงค์ กตทีโป ชูแก้ว

๒/๗/๒๕๑๓ ๑๕/๖/๒๕๕๘

บ้านแซว  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระประกอบ ตปสีโล กาญจน์เพียร

๑๐/๐๗/๒๕๐๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๑

บ้านตะเคียน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระมิตร มงฺคโล หาสุข

๐๙/๐๙/๒๕๑๖ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

บ้านตะเคียน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระสมชาย สุธีโร เถาว์กระโทก

๒๔/๐๔/๒๕๑๓ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

บ้านตะเคียน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระนเรศ เนปกฺโก ธรรมดา

๐๑/๐๑/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตะเคียน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระธนพนธ์ ิตพโล สุนทรัตน์

๑๕/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านตะแบก  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระสาธิต สาธโร แซ่ก่อ

๑๑/๑๐/๒๕๒๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

บ้านเสม็ด  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระสุทัศน์ สติสมฺปนฺโน ไกรศร

๖/๐๔/๒๕๓๔ ๖/๐๔/๒๕๖๐

ปทุมคงคา  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระเฉลียว ปภากโร พะวงรัมย์

๒๘/๖/๒๕๐๗ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

ประชาศรัทธาธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระภูดิท อตฺตทีโป โกติรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๑๑/๖/๒๕๖๐

ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระสิทธิศักดิ

์

ยโสธโร ชิงชัยขนะ

๑๙/๖/๒๕๓๗ ๒๘/๖/๒๕๖๐
ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระไพโรจน์ มหาคุโณ เชือมรัมย์

่

๙/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐ ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระกง ปฺาวโร อ่อนอ้วน

๘/๓/๒๕๑๒
๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ประทุมคงคา  

บร ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระปรีชา ปริปุณฺณโก ประประโคน

๙/๓/๒๕๒๘
๖/๗/๒๕๖๐

ปราสาททอง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระทศพล าณพโล ปลงใจ

๑๖/๘/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
ปราสาททอง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระประพัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ นิโยนรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาครองธรรม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระโรจน์ โรจโน เจริญสุข

๑/๐๖/๒๕๐๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระสุรพล สุรพโล นาคสุข

๑๔/๐๘/๒๕๐๗ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระเดชา ตปสีโล มันหมาย

่

๒๐/๐๓/๒๕๑๕ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระภาณุวัฒน์ มหาลาโภ เพือนรัมย์

่

๒๕/๐๒/๒๕๓๗

๖/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระสุพิน ทีปธมฺโม เพชรเอืยม

่

๒๗/๐๖/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระธนวัฒน์ ธนปฺโ วรรณทอง

๒๓/๘/๒๕๑๘ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระกำพล กตธมฺโม มีพร

๒๖/๐๔/๒๕๓๖

๒/๐๑/๒๕๖๐

ระกามังคลาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระปราโมทย์ ติกขปฺโ ปอมสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๓๕

๔/๐๕/๒๕๖๐

ระกามังคลาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระขันติ วรปฺโ หัดไทยถระ

๑๗/๐๕/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

ระกามังคลาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระสหรัฐ สมจิตฺโต ศัตรูพินาศ

๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ระกามังคลาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรศักดา  มีพร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 ระกามังคลาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรกฤษกร  จันทโคต

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

 ระกามังคลาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระนพดล นาควโร พนิรัมย์

๑๒/๘/๒๕๓๙

๙/๔/๒๕๖๐
ลำดวน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระอนุสรณ์ อิทฺธิาโณ ทำนองสุข

๒๓/๙/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ลำดวน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระสมพงศ์ กิตฺติวณฺโณ เกิดสวัสดิ

์

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระวันชัย ปยวณฺโณ สุริเย

๑/๑/๒๕๓๙ ๔/๔/๒๕๖๐
วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระจักรพงศ์ โชติปฺโ ยิงยงยุทธ

่

๑๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระสายลับ กิตฺติาโณ สุขจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๖/๔/๒๕๖๐
วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระอาสา อานนฺโท เฉียบแหลมดี

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๓๑/๔/๒๕๖๐

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระบรรจง ปฺาธโร นิรวมรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระชัยวัฒน์ าณวฑฺฒโน สุดงาม

๒๖/๑๐/๒๕๓๖

๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระวีระยุทธ อินฺทวโร กะการดี

๖/๐๘/๒๕๓๘ ๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๔
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 เปนเครือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๕
สามเณรวินัย  มูลแช่ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๖
สามเณรอภิชาติ  สมเย็น

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๗
สามเณรกฤษณะ  โสมา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๘
สามเณรปวิตร  โกรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๘๙
สามเณรทินกร  ทองคลี

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 วัดบ้านสูงเนิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๕๒

้
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่
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๐
สามเณรพีรพล  สังสันต์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๑
สามเณรวีรภัทร  ฉัตรทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๒
สามเณรธีรพงษ์  แกมกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 วัดบ้านสูงเนิน  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระอานนท์ โชติาโณ ชิมประโคน

๑๕/๔/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระสิทธิชัย าณวโร สุมหิรัญ

๑๙/๕/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านหว้า  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๕
สามเณรศรายุธ  ศรีสมบัติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 วัดไผ่ลวกสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระเพทาย ปโมทิโต หอมนวล

๒๐/๑๑/๒๕๒๗
๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระวีรวัฒน์ ปฺาวโร ชนชนิด

๒๕/๐๔/๒๕๓๙

๓/๐๕/๒๕๖๐
วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระกรสุทธิ

์

กนฺตสีโล นะลอยรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแขม  

บร ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระวรพงศ์ อานนฺโท โกยรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองแขม  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระศรายุทธ จิตฺตวํโส ภูสังข์

๑๘/๑๒/๒๕๓๔
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองแขม  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระพงษ์พิสุทธิ

์

อานนฺโท คุปตวาสณิชย์

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแขม  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระเอกลักษณ์ สิริธโร สายน้อย

๑๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองแขม  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระนัติพล นนฺถโก นำคำ

๔/๑/๒๕๓๘
๖/๓/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ซ่อนกลิน

่

๓๐/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระอนันต์ อนุตฺตโร ยอดสุรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

๑๐/๔/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระวีรพันธ์ วีรวํโส เจริญศิริ

๑๒/๓/๒๕๓๙ ๒๑/๔/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระอภิวัฒน์ อภิวฒฺโณ ชนัดรัมย์

๓๐/๓/๒๕๓๙ ๒๑/๔/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระบัญชา ปฺาวุโธ วงค์จันทร์

๑๔/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๔/๒๕๖๐

หนองพลวง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระดารา กุสลานุรกฺขิโต รัตน์

๒๖/๖/๒๕๒๔ ๑๒/๑๑/๒๕๔๕

ห้วยสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๐
พระอภิสิทธิ

์

สิริสุวณฺโณ ทะเลิงรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระจักรวาล จกฺกวโร สายยศ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
ห้วยสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระสุทิน อคฺคธมฺโม มาคะเต

๒๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระอนุสิทธิ

์

อาภสุสโร กาสันเทียะ

๐๓/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระพงศ์ธร จิตวํโส ถาวรสุข

๑๔/๐๘/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

โคกสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระโชดอำนวย กนฺตธมฺโม เจนสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระสันติ กิจจฺสาโล อัมพิมาย

๑๙/๐๙/๒๕๒๕ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระศิริวัฒน์ กนฺติคุตโต เจียดรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โคกสิงห์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระสุทัศน์ สุจิตโต ฤทธิรณ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

โคกสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระกิตฺติพงษ์ ปสนฺโน กัลสุมาโส

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

โคกสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระสมศักดิ

์

ธมฺมปาโล ณ ลานคา

๐๙/๑๐/๒๕๐๘ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระนัสที านวีโร จันทา

๓๑/๐๓/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกสูง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระณรงค์ ลิตตฺกาโร บุญกวาด

๐๒/๐๔/๒๕๑๑ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระทองม้วน อจฺจาทโร ม่วงภาฮึ

๐๑/๐๙/๒๔๘๕ ๑๐/๐๗/๒๕๔๙

ดงยายเภา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระวิทยา จนฺทวํโส แสนตรง

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ดงยายเภา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๕๒
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บร ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระสุทิน สุจิตฺโต ศรีเมือง

๑๗/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงยายเภา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระนพคุณ นิสโภ วิสุทธิธาดา

๑๙/๐๔/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดอนมนต์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๗
สามเณรณัฐพล  ศรีมะละ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

 ดอนมนต์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรนราธิป  ขุมทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนมนต์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรประพันธ์  บุญบก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนมนต์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๐
สามเณรสุรัตน์  ศรีมะละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 ดอนมนต์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๑
พระแนน วรธมฺโม พราดร

๑๗/๐๕/๒๕๓๑ ๐๓/๐๓/๒๕๕๕

ทุ่งสว่างสระนอน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระเกียรติพงษ์ กิตฺติภทฺโท คงสุข

๐๔/๐๑/๒๕๑๒ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างสระนอน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระวชิรา านวีโร อำไพพิศ

๓๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างสระนอน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระประชัย ยโสธโร จำปางาม

๑๗/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสว่างสระนอน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระธนาเทพ สจฺจวโร การจักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

โนนมะงา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระหลัง

่

ปฺาสาโร ลุนลาด

๑๕/๑๑/๒๕๐๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๖

โนนมะงา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระศุภชัย ปรกฺกโร แมนไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

โนนมะงา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระเรวัต ธมฺมสโร ยุบรัมย์

๑๔/๐๓/๒๔๗๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนมะงา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระสราวุธ ปฺาธโร ว่องไว

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระสุริยา อชิโต ยมรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระสุภฤกษ์ ตปสีโร พะเนตรรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระเขษมศักดิ

์

สุจิตฺโต มาต้น

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระอภิสิทธิ

์

เขมวีโร เครือจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๔
พระวีรศักดิ

์

านวีโร พุฒจีบ

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐ โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระเปรียว อคฺคปนฺโน เชือรัมย์

้

๐๙/๐๒/๒๕๐๖ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระบุญหลาย กนฺตสีโล สายวัน

๒๑/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระเณศฐิฑวุฒิ มหาวีโร ถุงเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระศราวุธ ตปสีโล วงชารี

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระไพศาล เตชธมฺโม จำจด

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระนรินทร์ านิโย กองสุข

๒๔/๐๗/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระวุฒิ านิโย สวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระวัชรพงษ์ สุขิโต ยือรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระกฤษณะ านงฺกโร หล้ามาชน

๒๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๔
สามเณรศรัณย์  พันธุระ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 โนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระสมคิด ตปสีโร เหมือนแขยด

๐๕/๐๓/๒๕๑๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระทวี ทีปธมฺโม สายกระสุน

๑๔/๐๓/๒๕๐๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระพงษ์ศักดิ

์

านทินฺโน แทนแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระสุเทพ ภทฺทราวุโธ ไชรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระคธาวุฒิ สุทฺธจิตโต ผุยผัน

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระวิรัตน์ จนฺทธมฺโม ศรชัย

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระบรรจง อธิปโ สืบเทพ

๒๓/๐๖/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระจักรกริช จนฺทธมฺโม ปนแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระนม ปาธโร ชึรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๐๐ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระโมไนย สุตฺธมฺโม โพธิมาศ

๐๕/๐๘/๒๕๒๔ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระมงคล สีลเตโช คขเศืยรสืบ

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระอภิเชษฎ กนฺตวีโร ชัยศรีรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านชุมแสง  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๗
สามเณรพูนลาภ  รัตนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านตามา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระบุญเทพ โรจนจกฺโก ผดุงรัตน์

๐๗/๐๑/๒๔๙๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านโนนค้อ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระสุริยันต์ ิตสีโล โขงรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนค้อ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระสุรสิทธิ

์

อกิฺจโน มณีแสง

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนค้อ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระฤทธิศักดิ

์

วรธมฺโม โททัสสะ

๐๘/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนค้อ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระฉัตรชัย ยสินฺธโร เต็นตารัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชาบูรณะ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระศรราม กนฺตวีโร พรหมสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชาบูรณะ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระณัฐพงษ์ อธิปฺโ วงศ์อำมาตย์

๒๖/๐๕/๒๕๓๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ประชาบูรณะ  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระหมืน

่

สุเมโธ ช่วยรัมย์

๓๐/๑๑/๒๔๙๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ปรือเกียน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระนพรัตน์ อินทวํโส กระแสโสม

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ปรือเกียน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรพัชรพงษ์  พรมเวียง

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

 พงสวรรค์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรภานุวัฒน์  พรมเวียง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 พงสวรรค์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระสมบัติ อุตฺตโม สะตะ

๒๖/๑๒/๒๕๑๒
๑๙/๐๔/๒๕๖๐

ยางตาสาด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระธนา ปภสฺสโร ศรเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๒๑ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ยางตาสาด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๑
สามเณรศราวุฒิ  หารเวช

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ยางตาสาด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระชาตรี สิริปฺโ กล้าแข็ง

๑๗/๐๙/๒๕๑๔ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

ศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระเบียร์ มหาวีโร กองรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๔
พระสมชาย สนฺติกโร เจริญศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๕
พระบุญธรรม กิตฺติสาโร ราดสมุด

๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๒๕/๐๔/๒๕๓๑

สระกุด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๖
พระสวัสดิ

์

สิริธมฺโม อุปสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๔๙๑ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙

สระกุด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระเสริม อุตฺตโร ใจกล้า

๐๖/๐๖/๒๔๙๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

สระกุด  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระชำนาญ สุเมโธ พันธ์สุวรรณ

๐๒/๐๘/๒๕๑๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติสาโร สระมณี

๑๙/๑๒/๒๕๑๗
๑๐/๐๔/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระสมศักดิ

์

ิตสีโล ทองงาม

๒๐/๐๓/๒๕๑๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระชัยเดช กตธมฺโม ขอสินกลาง

๑๐/๐๒/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระเรือง อรุโณ พรมนัส

๐๕/๐๘/๒๔๘๘ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘

สวายตางวน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระประจิน ปฺาทีโป ยอดเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวายตางวน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระทัศพร กิตฺติสาโร พรมนัส

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวายตางวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระชัยชนะ ชยฺยธมฺโม ลอดซอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวายตางวน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระพัฒนา มหาวีโร มิมะรัมย์

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวายตางวน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระธีรพงษ์ เตชธมฺโม เชิดรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวายตางวน  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระประยุทธ ธีรปฺโ เจียะรัมย์

๊

๐๘/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงพัฒนา  

บร ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระอุทัย จนฺทธมฺโม แก้วฉลาด

๒๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

สุกาวาส  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระวันชัย ธมฺมธีโร สิทธิเมธพงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

สุกาวาส  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระสุจินต์ สุจิณโณ เยิงรัมย์

๑๑/๐๗/๒๕๒๕ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

สุกาวาส  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระพิรฉัตร อชิโต ยงยิงพูน

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

สุกาวาส  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระเฉลียว ฉวิวณฺโณ สร้อยจิตร

๑๕/๐๔/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระหนู อคฺคปฺโ แย่รัมย์

๑๖/๐๘/๒๔๙๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระสมศักดิ

์

มหาปฺุโย เปกไธสง

๑๔/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระชาตรี กตปฺุโ พลทองมาก

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระทองสา ปมุทโต โคยะทา

๑๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระสุวิทย์ าวโร ถนอมสัตย์

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระสุบิน เตชธมฺโม สุขสบาย

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระศิริศักดิ

์

อคฺคปฺโ ศิรวงศ์พานิช

๓๐/๐๔/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระบุญมี อภินนฺโท ชัยสุนทร

๑๔/๑๐/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระวโอรส อาภสฺสโร ทักษิณ

๓๑/๐๓/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระแดง วิสารโท แซ่ต้อง

๑๖/๑๐/๒๔๙๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

สุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระโม้ มหาวีโร จันทนนท์

๐๑/๑๐/๒๔๘๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

สุพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระวิรัชชัย ปฺาธโร สีสันงาม

๑๓/๐๖/๒๕๓๗
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

สุพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระมนตรี านวีโร สุภสรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๒๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สุพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระสมพงษ์ อคฺคธมฺโม ธรรมมีภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระแอด กิตฺติปฺาโณ จันทร์แก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระเหวียนยง ปภสฺสโร คำวิขัย

๒๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๙/๒๕๕๔

หนองกรูด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระณัฐกานต์ อสโม เฉิดเจือ

๑๗/๐๖/๒๕๒๒ ๑๑/๐๔/๒๕๕๖

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระโสภณ สุเมโธ คันชังทอง

่

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระสมพัตร สมวโร ตูมนอก

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระถนัด อมโร วรสีห์

๑๒/๑๑/๒๕๐๙ ๒๕/๐๑/๒๕๖๐

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระบุญมี อคฺคจิตฺโต มีพันธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๒๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระชาติชาย อภิชาโน ศรีโสม

๒๐/๐๔/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระทรัชภูมิ ปสุโต โนนน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระเอกชัย วรธมฺโม เจริญรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระณรงศักดิ

์

อธิจิตฺโต ศิริสำราญ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกับ  

บร ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระนาวิน ปฺาพโล กิงมาลา

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองกับ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระเวินชัย ขนฺติวโร พิมพ์โคตร

๐๑/๐๖/๒๔๘๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองดุม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระสวัสดิ

์

สุภทฺโท มะหันต์

๒๕/๐๖/๒๕๑๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

หนองตราด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระสมบัติ สมาหิโต รสหอม

๐๑/๐๔/๒๕๐๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองตราด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระศราวุฒิ กมโร คงบุญ

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองตราด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระสา คุเณสโก ศรีเพชร

๒๐/๐๗/๒๔๙๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระหลี นิปโก เนตนัดตา

๒๐/๐๔/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระศักดิชัย

์

เขมิโย บุตรงาม

๐๖/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระวิศรุต ิติโก วัดแผ่นลำ

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระนราธิป กมโล แขกรัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระวีระชัย เกสโร ปานทอง

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองนกเกรียน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระสิทธิชัย กิตฺติภทฺโท อาสินรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๒๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระผัน อชิโต เวชสุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๔๙๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระสมควร สมจิตฺโต ดาศรี

๑๘/๐๔/๒๕๑๐ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระมนูญ มนาโป ชารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๔
สามเณรวิชาญ  เอียมวงศ์ษา

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรคมพนม  ถนอมจิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

 หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๖
พระสงาม สิริปฺโ รสหอม

๓๐/๐๕/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ ทองจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๑๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระวิชาญ จนฺทวํโส ทะรารัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่  

บร ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระพันธ์ านกาโร เพ็งพิศ

๑๖/๐๑/๒๔๘๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระทอง สุเมโธ แก้วกล้า

๐๒/๑๑/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระหนูเล็ก จนฺทโชโต สิงเหิน

๑๐/๐๒/๒๕๑๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระอนุวัฒน์ อภิชาโน กล้าแข็ง

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระเอกรัตน์ อกิฺจโน ยินดีรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระสุรศักดิ

์

สุจิตฺโต โสสมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระชัยวัฒน์ ชยวุฑโฒ วงษ์สุรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระสมชาติ สมจิตฺโต ประจงรัมย์

๓๑/๐๕/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หัวช้างหนองเชือก  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระทองคำ สุภทฺโท ยุบรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๐๙ ๑๖/๑๐/๒๕๕๙

หัวช้าง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระเตชินท์ ชุตินฺธโร ฟอสันเทียะ

้

๐๗/๐๒/๒๕๐๑ ๒๓/๐๔/๒๕๔๒

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระศรนรินทร์ ยติโก อินทชัย

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระประหยัด อรุโณ อ้วนเสมอ

๑๔/๑๒/๒๕๑๒
๐๒/๐๖/๒๕๕๖

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระจันทร์ โกวิโท สำรวมจิต

๐๔/๐๙/๒๕๑๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระสมชาย ปยุตฺโต อาจทวีกุล

๒๖/๐๙/๒๕๒๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระวีระพล สมฺมาวฑฺโฒ สุนทร

๐๒/๐๑/๒๕๐๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระอรุชา อรุโณ มันยืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๑๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

อัมพวัน  
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระลัด สนฺตจิตฺโต ก้อนรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๑๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระวีรภัทร์ รวิวํโส บุญปก

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระวีระพงษ์ อุตฺตโม สายสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระชนะภัย อมโร ยอดพรม

๒๔/๐๕/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระบุญจันทร์ านิสฺสโร อ่อนสลวย

๑๐/๐๒/๒๕๑๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระชัยวัฒน์ กตคุโณ อินสำราญ

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระสุรพล เตชธมฺโม ขันตรี

๑๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระอิศเรศ อมโร สารทอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๓
สามเณรทานุพงษ์  คำอินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๓๙

 อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระเจริญ อภิปุณฺโณ เข็มราช

๒๒/๐๙/๒๕๐๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

อิสาน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระประเวศ กิตฺติสาโร ยิงรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๐๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

อิสาน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระโสภา ปฺาธโร บุญลือ

๑๕/๑๑/๒๕๑๕
๒๔/๐๓/๒๕๖๐

กัลยาณธรรม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระณัฐพงศ์ ิตวํโส บุญลือ

๐๔/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กัลยาณธรรม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๘
สามเณรประจักษ์  ท่อจะโปะ

๑๑/๕/๒๕๔๑

 โคกตาพรม  

บร ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระเสกสรร ทีปธมฺโม ดวงลายทอง

๑๐/๕/๒๕๒๖ ๑๘/๓/๒๕๖๐

โคกเฟอง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระบุญให้ ิตธมฺโม จันทร์ศรีแก้ว

๑/๑/๒๔๙๑ ๔/๗/๒๕๕๒
โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระเจษฎา จนฺทาโภ พุทธจิตร

๑๑/๗/๒๕๑๑ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระอนุสรณ์ อินฺทวํโส บุตรสืบสาย

๔/๘/๒๕๒๗ ๔/๑๒/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระมานัส านสมฺปนฺโน ปญญา

๖/๒/๒๕๑๗
๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระสุรัตน์ ธีรธมฺโม ม่วงสำเภา

๗/๔/๒๕๒๒ ๒/๔/๒๕๖๐
โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระวศิน รตนโชโต บุญมามอญ

๑๔/๖/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระปยะพงษ์ านิโย กุลสอน

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
โคกไม้แดง  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระมนตรี านํกโร นุนารัมย์

๖/๙/๒๕๐๘ ๗/๑๒/๒๕๕๐

โคกว่าน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระกล้วย กตสาโร โกยกอง

๒๒/๙/๒๕๐๗ ๒๖/๔/๒๕๕๙

โคกว่าน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระลี ขนฺติวโร ยอดสังวาลย์

๐๑/๐๘/๒๔๘๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระบุญสม มหาวีโร จันดาสอน

๒๕/๑๑/๒๕๑๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระมาโนช ิตาโณ เสริญไธสง

๐๒/๐๖/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระสมจิตร อาจิตปฺุโ พรบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๐๗ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระอนุชา ปภสฺสโร ฉำโสฬส

๑๕/๐๓/๒๕๓๒
๐๑/๐๒/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระวิทยา านิสฺสโร คุ้มจงกล

๒๘/๐๒/๒๕๒๔ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระนพดร ธมฺมจารี ลาตะคู

๑๘/๑๑/๒๔๙๙
๑๘/๐๔/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระทนงศักดิ

์

สกฺกธโร บุญนูน

๒๙/๕/๒๕๓๓
๑๐/๓/๒๕๖๐

ชลประทาน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระศรายุธ สุวโน เสมารัมย์

๑๑/๑/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ชลประทาน  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระเอม เขมปฺโ แก้วแบน

๑๐/๐๙/๒๕๐๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระภูษิต รตนปฺโ สกุลจันทร์

๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๕

ชุมพร  
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บร ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระเอิม จนฺทธมฺโม ผะกาเกตุ

๐๑/๐๔/๒๕๑๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๕

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระสมพร กตสีโล พานสะทิน

๑๖/๒/๒๕๑๖ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระคเณ วณฺณโก ราชประโคน

๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระวิรุต จารุวณฺโณ อายุกลาง

๑/๓/๒๕๒๐
๑๖/๒/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระดาราศักดิ

์

อุชุจาโร อาจประโคน

๒๑/๕/๒๕๒๘ ๑๖/๒/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระเกตุ เกสโร สมาเมฆ

๑๐/๙/๒๔๙๔
๑/๒/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระวิชัย ชยาลงฺกาโร ศรีธรรมบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

๓๐/๔/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระณัฐพงษ์ ธมฺมวิริโย มังนางรอง

่

๔/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระไพสิฐ สุภาจาโร คงชีวะ

๖/๓/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระณัฐพงษ์ สิริภทฺโท แก้วกลม

๗/๘/๒๕๑๑ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระอินทร อินฺทวีโร ชืนยะปลอก

่

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

๑๕/๖/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระอภิชาต กิตฺติาโณ บุญจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระทัศน์พล อาภาธโร อุ่นเรือง

่

๒๑/๕/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระธนากร สุทฺธิาโณ เตือยตุ่น

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระวีระชัย วราโภ โกยชัย

๖/๑๑/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระเรือง จนฺทธมฺโม เชืองนางรอง

้

๐๕/๐๑/๒๔๙๒ ๐๗/๐๙/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระยูร ยุตฺติโก โกยชัย

๐๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๗/๐๙/๒๕๖๐

ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๗
สามเณรธนาวุฒิ  มะหะรัมย์

๖/๘/๒๕๔๒
 ชุมพร  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระจำเนียร ธนวํโส รุ่งพิรุณ

๐๔/๐๒/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ตากองสระกลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระไพรัตน์ อคฺคธมฺโม น้อยโลมา

๐๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ตากองสระกลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๐
สามเณรนุ่น  เกือบรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๑๙

 ตากองสระกลาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระสังข์ ปฺาวุฑฺโฒ แสงตา

๑๐/๕/๒๕๐๕ ๑๖/๗/๒๕๕๖

แท่นทัพไทย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระทัศชาย สุภทฺโท เดชชัยภูมิ

๑๖/๘/๒๕๓๙

๙/๕/๒๕๖๐
น้อยลำคลอง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระฮวด ชยาภิรโต แซ่ตัน

๑๘/๓/๒๕๑๘
๘/๓/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระธำรง คุณงฺกโร สารสุข

๕/๑/๒๕๑๓ ๙/๕/๒๕๕๙
บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระฉลวย อิสฺสรชาโต พรมโสฬส

๑๐/๑/๒๕๑๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระคร คเวสโก กุยลอยทาม

๑๘/๓/๒๕๑๖ ๒๐/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระสุวรรณ นิทฺเทสโร จันทราช

๒๑/๔/๒๕๓๑ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระนิพนธ์ สิริภทฺโท อ่อรศรี

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

๔/๔/๒๕๖๐
บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระอลงกรณ์ อคฺคธมฺโม ตู้ไธสง

๑๒/๑/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระช่วย วิรโช ศรีนางรอง

๖/๙/๒๕๒๑ ๓๐/๖/๒๕๖๐

บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๑
สามเณรนาบุญ  สมปอง

๙/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๒
สามเณรปฐพี  ผดุงศรี

๓๐/๕/๒๕๔๕

 บ้านยาง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระบุญตา ถิรสํวโร เมืองสีดา

๑๒/๕/๒๕๐๒
๕/๑/๒๕๔๘

บูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระจิรัฏฐ์ คุตฺตจิตฺโต มุขดา

๕/๒/๒๕๓๙ ๑/๘/๒๕๖๐
บูรพาราม  
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บร ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระประสิทธิ

์

สุจินฺโณ เยียวรัมย์
๑/๑/๒๕๐๕ ๑/๖/๒๕๕๘

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระอดิศักดิ

์

อภินนฺโท ไชยวงศ์

๒๑/๕/๒๕๒๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระคัน สุคนฺโธ สุมรัมย์

๒๒/๖/๒๕๐๖
๑/๑/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระเคียบ วชิราโณ มูรคา

๕/๘/๒๕๐๗ ๒๕/๑/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระอุทัย ธมฺมวุฑฺโฒ ตอนรัมย์

๖/๕/๒๕๓๘
๖/๔/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระวสันต์ ธีตมโน พรหมทัต

๑๐/๗/๒๕๓๙
๖/๔/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระทวี ธีรวํโส แสงแก้ว

๕/๕/๒๔๙๙ ๘/๕/๒๕๖๐
ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระสุพรรณ อินฺทวีโร จำเริญดี

๑๖/๖/๒๕๐๖
๘/๕/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระจันทร์วิฑูรย์ โฆสนาโม วะสูงเนิน

๑๐/๖/๒๕๓๔
๘/๕/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระสุนทร ฉินฺนาลโย ตอนรัมย์

๑๙/๓/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระทนงศักดิ

์

สุทธิจิตฺโต คุณรู้

๒๕/๘/๒๕๓๒ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระอนุสรณ์ ทินฺนวโร สงคราม

๘/๑/๒๕๓๖ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระสุเทพ วรมงฺคโล ยีรัมย์

๑๐/๑/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระชัยวัฒน์ ปริปุณฺโณ แปนไธสง

๒๙/๘/๒๕๓๙ ๒๗/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระอนุชิต ชยวุฑฺโฒ จุตโต

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๖/๒๕๖๐

ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๐
สามเณรสิริศักดิ

์

 เย็นนำ

๑๕/๙/๒๕๔๕

 ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๑
สามเณรวัฒนา  สุทโทวา

๒๔/๖/๒๕๔๕

 ปากช่อง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระประมวล วรมงฺคโล วงค์เดช

๑๖/๑๒/๒๕๑๑
๑๕/๗/๒๕๕๗

ปาเขาลอย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระสมโชค กุสโล ฉำโสฬส

๙/๒/๒๕๑๐
๒๖/๓/๒๕๕๙

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระสมยศ ปรกฺกโม แสนจะบก

๒๔/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระบุญช่วย กตคุโณ สำรวมจิตต์

๒๔/๑๒/๒๕๑๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระนพพร ธนิสฺสโร ชาติสาย

๑๒/๑๐/๒๕๑๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระจิรทีปต์ โอทาโต สุกรแก้ว

๗/๓/๒๕๓๖ ๔/๗/๒๕๖๐
ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระธนัฏชัย อธิจิตฺโต สมพงษ์

๒๐/๗/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

ปาโคกสะอาด  

บร ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระสง่า เทวธมฺโม กองสกุล

๒๒/๓/๒๕๑๘ ๒๘/๒/๒๕๕๙

ปานใจนาม  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระเฉลย ธมฺมิสฺสโร โตอินทร์

๑๐/๑/๒๕๐๓ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ปานใจนาม  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระทรงวุฒิ อคฺคธมฺโม จักกะพาก

๑๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๕/๖/๒๕๖๐

ปานใจนาม  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระดวงจันทร์ จนฺทโสภโณ จันทร์คำ

๒๕/๐๓/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระภานุพงศ์ สุทฺธิปภาโส โอภาสสิริกุล

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระกิตติ กิตฺติาโน แกมรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๕
พระอมรเทพ อมโร ปานใจนาม

๒๑/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปาละหานทราย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระธวัชชัย ปฺาทีโป ตุ่มดาวเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๒๖/๒๕๖๐

ปาละหานทราย  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระธานินทร์ อิทฺธิเตโช ไชยอารีย์

๑๑/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระรัตน์ ฉนฺทกาโม วาจันจง

๑๕/๔/๒๕๒๓

๓/๑/๒๕๖๐
ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระปกรณ์ ธมฺมปาโล ฤกษ์นาวา

๙/๓/๒๕๓๘ ๒๗/๔/๒๕๖๐

ปาหนองปรือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๐
พระคมสัน ิติสีโล ตังประโคน

้

๒๗/๔/๒๕๓๗

๑/๖/๒๕๖๐
ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระอัศวิน อจฺจาทโร บุญเกิด

๑๙/๖/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระพรเทพ กิตฺติปาโล วงค์ทิม

๘/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระธนาพงษ์ สุทฺธิสทฺโธ ศรีพรหม

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐
ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๔
พระจัตุพล คุณวุฑฺโฒ ศรีพรหม

๖/๒/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๕
สามเณรอนุวัฒน์  แหวนแก้ว

๒๓/๙/๒๕๔๑

 ปาหนองปรือ  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๖
พระสมพงษ์ ปภาโส จันทคาต

๑/๑/๒๔๘๕ ๒๒/๗/๒๕๕๕

ผไทรวมพล  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๗
พระขวัญชัย ทีปธมฺโม จงรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ผไทรวมพล  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๘
พระสมเจตน์ เหมวณฺโณ ต่วนประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๘/๗/๒๕๖๐
ผไทรวมพล  

บร ๔๑๖๐/๐๙๗๙
พระสาคร จิตฺวิโส จันทร์อาหาร

๕/๓/๒๕๔๐
๑๘/๔/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๐
พระประโลม จนฺทสุวณฺโณ จีนแส

๑๑/๗/๒๕๐๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระจิรโรจน์ สุจิณฺโณ ศรีภักดี

๖/๑๑/๒๕๒๐
๑/๕/๒๕๖๐

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระเขียว ถิรธมฺโม นาราช

๒๕/๑๐/๒๕๑๖
๒๙/๗/๒๕๖๐

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๓
พระสมศักดิ

์

ปฺาสิริ สืบเพ็ง

๒๒/๕/๒๕๓๖ ๒๙/๗/๒๕๖๐

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๔
สามเณรวิกรม  เสถียรวรไพศาล

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

 โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๕
พระวันเฉลิม ธมฺมทีโป ยางนามนินทร์

๑๐/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์รักแดน  

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๖
พระยอดชาย ธนปาโล แก้วประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์รักแดน  

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๗
พระแต้ม ปรกฺกโม สิงห์สถิตย์

๑๐/๘/๒๕๐๔ ๒๑/๗/๒๕๕๖

ศรีทายาท  

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๘
พระพิชิต อชิโต สวดประโคน

๙/๑๐/๒๕๓๑
๘/๕/๒๕๖๐

ศิลาทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระพิเชฐ จนฺทธมฺโม รสเติม

๖/๘/๒๕๓๕ ๘/๕/๒๕๖๐
ศิลาทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๐
พระประสิทธิ

์

วิสุทฺโธ นาราช

๑๘/๑๐/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๖๐
ศิลาทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๑
พระชูเกียรติ านวโร แก้วกุมภีร์

๒/๑๒/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๖๐
ศิลาทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๒
พระพรชัย ชยมงฺคโล ยืนยิง

่

๒๘/๙/๒๕๐๘ ๒๔/๙/๒๕๖๐

ศิลาทอง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระพุทธชาด พุทฺธสีโล เบญจณรงค์

๑๖/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๓/๒๕๖๐
สระโบราณสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระสุทินธ์ สุจิณฺโณ เจริญยิง

่

๒/๖/๒๕๑๙ ๔/๒/๒๕๕๙
สันติสุข  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระธีระพงษ์ านิสฺสโร ราดกระโทก

๒๔/๗/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สันติสุข  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระบุญ ขนฺติธมฺโม วงศ์ดี

๑๘/๑๑/๒๕๑๔

๓/๑/๒๕๕๖
สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระณัฐวุฒิ ปฺาวโร จงกระโทก

๖/๕/๒๕๑๕ ๘/๑๑/๒๕๕๙

สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๘
พระสุริยา จนฺทโสภโณ เทียมกระโทก

๓๑/๘/๒๕๓๙

๔/๔/๒๕๖๐
สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระชาญณรงค์ จนฺทธมฺโม จันภิรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๑๒

๒๗/๕/๒๕๖๐

สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระณัฐวุฒิ ณฎฺวุฑฺโฒ แจดนวน

๘/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

สำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระวิชัย ชินวํโส ดำดี

๗/๗/๒๕๓๐ ๙/๒/๒๕๕๔
หงอนไก่  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระงัด ฉนฺทสาโร ยอดนางรอง

๓/๑/๒๔๙๓ ๑๘/๗/๒๕๕๖

หงอนไก่  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๓
พระอุทัย อุทโย พุทธรรม

๑/๑/๒๔๙๐ ๒/๔/๒๕๖๐
หงอนไก่  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๔
พระพนมพร พุทฺธสีโล มูระคา

๑๕/๑๐/๒๕๓๑
๒๙/๔/๒๕๖๐

หงอนไก่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๑๐๐๕
พระประสิทธิ

์

อธิปฺโ บุระคร

๒๓/๗/๒๕๑๕

๒/๗/๒๕๖๐
หงอนไก่  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๖
พระสมรักษ์ สิริภทฺโท กลินหมุด

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๗

๒๐/๗/๒๕๖๐

หงอนไก่  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๗
พระศักดิบดินทร์

์

ปยสีโล พ่อโคตร
๗/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๖๐

หงอนไก่  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๘
พระทำ ปฺาคโม บุญมามอญ

๐๔/๐๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองกราด  

บร ๔๑๖๐/๑๐๐๙
พระสมพงศ์ ภูริปฺโ ภูมิประโคน

๑/๑๒/๒๔๘๐
๒/๕/๒๕๓๕

หนองแวง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๐
พระสงวน ปฺุปาโล บุญเจียม

๓๐/๖/๒๔๙๒
๘/๗/๒๕๔๙

หนองแวง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๑
พระเฮง มณิวณฺโณ แสงกล้า

๑๐/๗/๒๔๙๔ ๑๘/๑๐/๒๕๔๙

หนองแวง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๒
พระกล้า วชิราโณ สุราฤทธิ

์

๗/๖/๒๔๙๕
๒๔/๑๑/๒๕๕๖

หนองแวง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๓
พระสมโภชน์ ฉนฺทโก ลักขะษร

๒๔/๖/๒๕๑๑
๑๐/๑/๒๕๖๐

หนองแวง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๔
พระศักดิสิทธิ

์ ์

กิตฺติสาโร บุตรหึง
๒/๖/๒๔๙๑ ๒๘/๖/๒๕๕๒

หนองหว้า  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๕
พระพาน านิโย จริตรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๑๓
๘/๑๒/๒๕๕๗

หนองหว้า  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๖
พระสายัญ ธมฺมวิปุโล เจิงรัมย์

๒๗/๑/๒๕๒๔ ๒๙/๓/๒๕๖๐

หนองหว้า  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๗
พระบุญจันทร์ อภิปุณฺโณ ทะลีสี

๑/๕/๒๔๙๕
๒๒/๑๑/๒๕๕๘

หัวสนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๘
พระอภิชาต ชินวโร ยามดี

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

หัวสนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๐๑๙
พระอภิสิทธิ

์

ชินสโภ ยามดี

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

หัวสนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๐
พระวิเศษศักดิ

์

าณธโร ศรีสุวรรณ

๗/๑๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
หัวสนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๑
พระมาโนช นรินฺโท ภูแก้ว

๓/๘/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

หัวสนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๒
พระอนุชา ขนฺติโก เจียสารัมย์

๒๓/๓/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

หัวสนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระกิตติภพ กิตฺติภาโว จรดรัมย์

๑๒/๙/๒๕๑๗
๑๐/๔/๒๕๖๐

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระพระบรรจง ปภสฺสโร มูระคา

๒๕/๗/๒๕๐๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระบุญส่ง ธมฺมิโก ธรรมวงศ์ศรี

๑/๒/๒๕๐๙
๑๕/๔/๒๕๕๔

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระบุญส่ง ธมฺมิโก ธรรมวงศ์ศรี

๑/๒/๒๕๐๙
๒๓/๑๒/๒๕๕๗

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระสมบัติ ยติกโร สินงาม

๒๓/๕/๒๕๒๕ ๒๓/๗/๒๕๕๘

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๘
พระประยูร ปยุตฺโต นิลทัย

๓/๑/๒๕๑๕ ๒/๙/๒๕๕๘
โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระน้อย สุทฺธปฺโ ปานทอง

๒๔/๕/๒๕๐๖
๕/๕/๒๕๕๙

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระอภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ มัธยม

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระอานนท์ อานนฺโท จอดนอก

๑๐/๒/๒๕๑๘
๑/๒/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๒
พระสุริยา ปภสฺสโร สายชุมดี

๓/๑๑/๒๕๒๘
๓๐/๔/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๓
พระดี สุทฺธิาโณ สินงาม

๑/๑/๒๔๙๒
๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระสมัย สุจินฺโณ พระกระโทก

๑/๓/๒๕๐๔
๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๕
พระสมชาย อาภาทโร ทรัพย์เมือง

๒๒/๕/๒๕๒๒ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระอำพล อิทฺธิาโณ ลาทอง

๑๐/๘/๒๕๒๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระธีราทร ิตธมโม จอดนอก

๑/๑/๒๕๓๘
๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระเสริม จนฺทโชโต ทองขาว

๒๒/๔/๒๕๐๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระวุฒิชัย อคฺคปฺโ อบอุ่น

๒/๕/๒๕๓๔
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โคกเพชร  
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บร ๔๑๖๐/๑๐๔๐
พระอนุสรณ์ รตนวณฺโณ เปล่งผิว

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระบุญยงค์ กนฺตวณฺโณ ประเสริฐศรี

๒๒/๖/๒๕๐๘ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระสมเดช สุทฺธปฺโ แก้วกูล

๑/๑/๒๕๒๐
๒๓/๐๖/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระธนวัตต์ สุทสฺสโน บุตรสอน

๑๒/๗/๒๕๓๑

๕/๗/๒๕๖๐
โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระหวัง ปยธมฺโม หันเสมอ

๑/๑/๒๔๘๒ ๑๖/๗/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระสุข ปยธมฺโม ปานทอง

๒/๑/๒๔๘๕ ๑๖/๗/๒๕๖๐

โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๖
สามเณรภานุวัฒน์  ตุนหาสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 โคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระเฉลิมพล โชติธมฺโม วงศ์วิเศษ

๒๒/๔/๒๕๒๙

๓/๒/๒๕๖๐
ซับคะนิง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระโสภา กตคุโน เทียมฤทธิ

์

๑๘/๒/๒๕๒๒ ๒๕/๒/๒๕๖๐

ซับคะนิง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระสุพล วิชชากโร ธรรมนิยม

๑/๒/๒๕๓๒ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ซับคะนิง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระชิดณรงค์ สิริวณฺโณ ดาทอง

๒๘/๒/๒๕๓๕ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ซับคะนิง  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๑
พระน้อย เตชธมฺโม มณีทูล

๑๓/๙/๒๕๐๓ ๒๕/๗/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระชัยศิริ มหาลาโภ เหมือยไธสง

๗/๑/๒๕๑๔ ๑/๔/๒๕๕๕
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๓
พระพรมมี อาภาธโร มัควิน

๑/๑/๒๔๘๙ ๗/๕/๒๕๕๘
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๔
พระราเชรษฐ์ กิตฺติสาโร ทองดวง

๑/๑/๒๕๒๑ ๒/๗/๒๕๕๘
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๕
พระชวิต อภิชฺชโว ใยไธสง

๒๗/๓/๒๕๐๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๖
พระคต มหาปฺโ ชูนางรอง

๑/๑/๒๔๙๗ ๗/๕/๒๕๕๙
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๗
พระฉัตรชัย อตฺตทโม เข้าใจการ

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

๔/๓/๒๕๖๐
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระสุทัด สุทธิาโณ ลับไธสง

๑๐/๘/๒๕๑๖
๒/๔/๒๕๖๐

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระกฤษฎา ปภสฺสโร พรมประโคน

๑/๘/๒๕๓๔ ๒/๔/๒๕๖๐
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๐
พระจำเนียร อรุโน ขันทอง

๒๐/๙/๒๔๙๑ ๒๒/๔/๒๕๖๐

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระเกษม กตธมฺโม ภิบาลศิลป

๘/๑๒/๒๕๑๒

๕/๖/๒๕๖๐
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระอาคม จารุธมฺโม ปราบภัย

๒๖/๕/๒๕๒๔ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระสมพงษ์ ิตมโน ผลละ

๘/๖/๒๕๒๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระอุทัย สุทฺธาโณ เขินภัย

๑/๘/๒๕๑๘
๒/๗/๒๕๖๐

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระแดง สุจิณฺโณ วิพจน์

๑/๑/๒๕๐๙ ๕/๗/๒๕๖๐
โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระทิวา ถิรปฺโ มัควิน

๒๑/๕/๒๕๒๐
๕/๗/๒๕๖๐

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๗
สามเณรวิษณุ  สนรัมย์

๓/๓/๒๕๔๔
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๘
สามเณรภัทรกร  เสาวพันธ์

๒๙/๓/๒๕๔๔

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๖๙
สามเณรวิทวัช  ชุมมา

๑๙/๖/๒๕๔๔

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๐
สามเณรสถาพร  ชัยลา

๔/๒/๒๕๔๖
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๑
สามเณรสราวุธ  ขนฺติวงศ์

๑๙/๓/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๒
สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วขุนทอง

๑๒/๕/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๓
สามเณรวันชัย  บุญมามอญ

๒๘/๗/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๔
สามเณรอรรถพร  จันทร์บ้านโต้น

๑/๒/๒๕๔๗
 โนนดินแดงใต้  
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บร ๔๑๖๐/๑๐๗๕
สามเณรอภิวัฒน์  ชินประวัติ

๒๗/๒/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๖
สามเณรทีรวัฒน์  ชินประวัติ

๒๗/๒/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๗
สามเณรจีรวัฒน์  ชินประวัติ

๒๗/๒/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๘
สามเณรชนินทร  บุญเสนา

๑๑/๔/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๗๙
สามเณรธีรชัย  จุมรัมย์

๒๒/๕/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๐
สามเณรยุทธนา  กล้าหาญ

๒๓/๕/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๑
สามเณรพงษ์อนัน  แฉล้มชาติ

๓/๖/๒๕๔๗
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๒
สามเณรณัฐวัฒน์  โพธิวัฒน์

๙/๖/๒๕๔๗
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๓
สามเณรศิริวัชร  วงษ์ชาลี

๑๒/๖/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๔
สามเณรบริหาร  แคนดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๕
สามเณรวุฒิชัย  พรรณบุตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๖
สามเณรวิศรุต  เทียงโคก

่

๘/๒/๒๕๔๘
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๗
สามเณรดนุพร  นานอก

๑๙/๒/๒๕๔๘

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๘
สามเณรเอกอนันต์  แสงลุน

๓/๖/๒๕๔๘
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๘๙
สามเณรปวิช  บุญมี

๒๘/๘/๒๕๔๘

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๐
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ประจำจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๑
สามเณรสรกฤช  อุดมเลิศ

๑๒/๕/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๒
สามเณรปวัชชัย  สุขสา

๓๑/๘/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๓
สามเณรชัยธวัช  คำอ้าย

๒๗/๔/๒๕๔๓

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๔
สามเณรอรรถพล  ศิลาไชย

๔/๑/๒๕๔๕
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๕
สามเณรอภิลักษ์  บุญหนองเหล่า

๑๒/๕/๒๕๔๒

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๖
สามเณรวันเฉลิม  เดชดี

๕/๗/๒๕๔๓
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๗
สามเณรนัฐพล  สุขัง

๑/๗/๒๕๔๖
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๘
พระทองใบ กุลเมโธ ชาลี

๕/๖/๒๔๘๔ ๑/๔/๒๕๕๓
โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระชัย ชยธมฺโม อาการ

๑๐/๑/๒๔๙๘
๕/๕/๒๕๕๖

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๐
พระมุด ชุตินฺธโร เลขสันเทีย

๊

๑๑/๗/๒๔๙๔

๕/๗/๒๕๖๐
โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๑
พระวีระ ชยธมฺโม ชาภัคดี

๑๑/๕๒/๒๕๒๓

๕/๗/๒๕๖๐
โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๒
พระอภิสิทธิ

์

อภิฺโ แก่นลา
๗/๖/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๖๐

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระณรงค์เดช มหาปฺุโ ชิงประโคน

๒๐/๓/๒๕๓๙
๕/๗/๒๕๖๐

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระนิกรณ์ ขนฺติธมฺโม ภาชนิด

๑๕/๗/๒๕๒๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๕
พระประสบ เปมสีโล คงประโคน

๓๐/๕/๒๕๑๑ ๓๐/๕/๒๕๕๘

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๖
พระสหรัฐ โชติาโณ บุญสดนาม

๑๒/๑๐/๒๕๓๙

๑/๓/๒๕๖๐
ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๗
พระสนธยา ปฺาคโม ผางนุย

๒/๕/๒๕๓๘
๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๘
พระสงคราม ธีรปฺโ บัวเสนา

๔/๒/๒๕๒๒
๘/๗/๒๕๖๐

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๖๐/๑๑๐๙
พระแบงค์ อิทฺธิาโณ ชิดนอก

๑๒/๒/๒๕๐๔ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ปาเขากระเจียว  
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บร ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระนนทกร วิสารโท คมพิมาย

๑/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๖๐

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๑
พระแหยม ทตฺตวณฺโณ เกษสันเทียะ

๑/๒/๒๔๙๓
๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาสหกรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๒
พระบุญถึง ผลปฺโ ปราบภัย

๑/๑/๒๔๙๖
๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาสหกรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๓
พระบุญโฮม โฆสธมฺโม ชาบุญมี

๑/๑/๒๔๙๘
๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาสหกรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๔
พระสุริยา กิตฺติธมฺโม แปะตะขบ

๑/๑/๒๕๓๔
๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาสหกรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๕
สามเณรปณวุฒ  ทิปะตะ

๒๐/๓/๒๕๔๘

 หนองกก  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๖
สามเณรยุทธนา  กล้าหาญ

๒๘/๕/๒๕๔๗

 หนองกก  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๗
พระกิมหวน กนฺตวีโร แปประโคน

๔/๙/๒๔๙๙ ๔/๙/๒๕๕๒
หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๘
พระทรัพย์ทวี เตชฺธโร ยอดทองเลิศ

๒๔/๗/๒๕๑๔
๖/๙/๒๕๕๔

หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๑๙
พระไสว จารุวํโส เวที

๑๐/๑/๒๕๑๐ ๒๓/๗/๒๕๕๘

หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๐
พระกิมหวน กนฺตวีโร แนประโคน

๑/๑/๒๕๑๗ ๑๘/๕/๒๕๕๙

หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๑
พระดำเนิน ติสฺสโร กมลมา

๑๒/๕/๒๕๒๕
๗/๗/๒๕๕๙

หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๒
พระดำเนิน ติสฺสโร กมลมา

๒๘/๔/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
หนองสะแกกวน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๓
พระทักษิณ จนฺทสาโร เทียกลม

๑๙/๑/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๖๐ หนองเสม็ดวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๔
พระสำลี อุทาโน พันจินดา

๑/๓/๒๕๑๓ ๑๓/๓/๒๕๔๘

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๕
พระหล๊อด หาสจิตฺโต นามท้าว

๗/๑๑/๒๔๘๘ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๖
พระเสงียม

่

าณเมธี แสนบุญ
๑/๑/๒๕๑๕ ๒๑/๕/๒๕๕๘

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๗
พระสมหมาย กิตฺติโต ชัยอาภรณ์

๗/๙/๒๔๙๒ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๘
พระสันต์ าณวโร ปะเถแก้ว

๑/๕/๒๕๐๖ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๒๙
พระจวน มหาปุโ พยัคกุล

๑/๒/๒๔๘๕ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระบุญธรรม กตธมฺโม ทาเงิน

๕/๒/๒๕๑๖ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๑
พระทศพล ทินฺนวโร สหนันท์

๑/๕/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๒
พระภูมิพัฒน์ ภูริปฺโ เอียมพรม

่

๒๒/๖/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๓
พระสุวรรณ์ สุวณฺโณ กุพันธ์

๑๒/๒/๒๔๙๘

๘/๗/๒๕๖๐
ชัยศิริมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๔
พระนุ่ม อชิโต โพธิดีรัมย์

์

๘/๖/๒๔๙๕ ๑๑/๑/๒๕๕๑

ตาหลำ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๕
พระเสมียน สุเทสโก บุญครอง

๔/๑๒/๒๕๐๒ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๖
พระบุญมี ปฺุณาโณ ควินรัมย์

๔/๗/๒๕๐๐
๑๓/๗/๒๕๕๙

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๗
พระณรงค์ จนฺทสโร จวงจันทร์

๑๔/๗/๒๕๓๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๘
พระเรวุฒิ เขมวโร มูลทอง

๒๙/๔/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๓๙
พระอัครเดช อคฺคปฺโ เจียมทอง

๒๐/๑/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๐
พระเกรียงไกร ชุตินฺธโร ชุ่มเสนา

๘/๔/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๖๐
ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๑
พระวุฒิพงษ์ วิสุทฺโธ พิกุลทอง

๒๗/๗/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๒
พระเฉลิมพล กิตฺติคุโณ แสนเจ๊ก

๕/๑๒/๒๕๒๖
๘/๒/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๓
พระปณิธาน ปฺาพโล ปะตังทะสา

๑๙/๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๔
พระเศรษฐศักดิ

์

จิตฺวิริโย เกษคำขวา

๑๙/๑/๒๕๐๘
๕/๒/๒๕๔๙

นาหลวง  
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บร ๔๑๖๐/๑๑๔๕
พระจัตร จนฺทสาโร ยวนรัมย์

๓/๖/๒๕๐๑
๒๘/๗/๒๕๕๕

นาหลวง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๖
พระบุญทัน สิริวณฺโณ เทศบุตร

๖/๕/๒๕๔๐
๑๓/๑/๒๕๕๙

นาหลวง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๗
พระศักดิ

์

สุตธมฺโม รืนรัมย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๑๑

๗/๑/๒๕๖๐
นาหลวง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๘
พระอภิชาต จารุวณฺโณ บังแสง

๓/๑๑/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
นาหลวง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๔๙
พระบุญนำ อกิฺจโณ ตัดตองรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

นิโรธวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระส่ง สุเมโธ สาราจารย์

๑/๔/๒๔๙๔
๑/๗/๒๕๖๐

นิโรธวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๑
พระบุญมี ปุณฺณโก ยอดรัก

๑/๒/๒๕๓๔ ๔/๗/๒๕๖๐
นิโรธวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๒
พระสงกา สนฺตมโน จรูญไธสง

๑๖/๓/๒๕๐๐
๑/๑/๒๕๖๐

บ้านโจด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๓
พระพสิษฐ์ พรหฺมปฺโ แท่นทอง

๓/๗/๒๕๒๕
๑/๖/๒๕๖๐

บ้านโจด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๔
พระหยุด าณวีโร ธรรมพร

๑๐/๑๐/๒๔๙๐
๒๐/๔/๒๕๕๗

ปาคูเมือง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๕
พระบุญลือ ยติวํโส อุดรพิมาย

๕/๕/๒๕๑๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาคูเมือง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๖
พระธนกฤติ กิตฺติโก พันธร

๙/๙/๒๕๒๘ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปาคูเมือง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๗
พระธวัชชัย ปยวณฺโณ อาสากิจ

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๔/๕/๒๕๖๐

ปาโนนเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๘
พระพิชญพงศ์ สุวีโร วงค์เชียงยืน

๗/๘/๒๕๒๔
๓/๗/๒๕๖๐

ปาโนนเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๑๑๕๙
พระวันชัย ปฺาวโร ตระกูลรัมย์

๒๕/๕/๒๕๒๙

๑/๑/๒๕๖๐
ผักกาดหญ้า  

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระทองใส สุขจิตฺโต สุขดงย่อ

๖/๘/๒๕๑๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

โพธิชัยศิริราษฎร์

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๑
พระสันติศักดิ

์

สนฺติกโร วงศ์แก้น

๒๕/๑/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

โพธิชัยศิริราษฎร์

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๒
พระวงศ์กร วราโณ กอไธสง

๑๘/๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
โพธิชัยศิริราษฎร์

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๓
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท แดดลมรัมย์

๑๗/๒/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๔
พระสมพร านสมฺปนฺโน ฝอยกาสินธ์

๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๕
พระทองทิพ ทนฺตจิตฺโต ทำนิยม

๑๒/๑๐/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๖๐
วังปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๖
พระปฐมพงศ์ ปฺาวโร ชัยไธสง

๒๓/๔/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
วังปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๗
สามเณรนราธิป  บุญเศษ

๒๓/๕/๒๕๔๖

 วังปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๘
สามเณรนพรัตน์  สิริศุภนันท์

๘/๙/๒๕๕๐
 ศรีสว่างมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๑๖๙
พระเสมือน ปฺาวชิโร เจ็นประโคน

๙/๘/๒๕๐๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

ศิลาเรือง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๐
พระวันดี วรสุทโธ ยันระหา

๑/๑/๒๕๐๖
๒๔/๖/๒๕๕๕

สว่างบูรพาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๑
พระเคลือน คุตฺตสีโล เดชพรมรัมย์

๙/๙/๒๕๑๓ ๔/๙/๒๕๕๘
สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๒
พระณัฐวุฒิ านุตฺตโร ดีรืนรัมย์

่

๗/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๓
พระสันติภาพ ธีรปฺโ สีแสด

๑๖/๘/๒๕๓๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๔
พระนฤเบศร์ มหาาโณ จำปาหอม

๕/๑/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๕
พระคิดรัก อภินนฺโท คงนำ

๓๐/๔/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๖
พระประยูร อุปสนฺโน ตากิมนอก

่

๑/๗/๒๔๙๐
๑๗/๑๐/๒๕๕๒

สาวเอ้  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๗
พระประกอบ ปภาโส สุวรรณ

๑๘/๖/๒๔๘๗
๘/๗/๒๕๕๕

สาวเอ้  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๘
พระวัน อมโร ดาวุธ

๓/๔/๒๕๑๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สาวเอ้  

บร ๔๑๖๐/๑๑๗๙
พระริน จนฺทสาโร พวงพันธ์

๕/๔/๒๔๙๓ ๒๗/๓/๒๕๕๙

สาวเอ้  
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บร ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระอุทิศ หาสธโร สุภาพ

๙/๓/๒๕๐๐ ๘/๔/๒๕๕๔
สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๑
พระยุน วิสารโธ ตัดตองรัมย์

๓๐/๗/๒๕๐๘ ๑๗/๔/๒๕๕๙

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๒
พระหลอ วิริยกาโร เพียรการ

๒๓/๕/๒๔๙๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๓
พระเสฏฐวุฒิ ขนฺติวโร ลิอ่อนรัมย์

๑๗/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๒/๒๕๖๐

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๔
พระอัครวัฒน์ อคฺคธมฺโม คันดุไล

๒๓/๘/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๕
พระวัชรพล วิชชาธโร ตามสีรัมย์

๖/๗/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๖
พระมานะ วิริยวํโส ยาสุขี

๒๘/๗/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๗
พระทอน กิตติสมฺปนฺโน เดชพรมรัมย์

๔/๑๒/๒๔๙๓

๘/๗/๒๕๖๐
หนองกระทุ่ม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๘
พระทองลี อาทโร อุตตาปา

๗/๗/๒๕๑๗ ๖/๗/๒๕๕๗
หนองขวาง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๘๙
พระณรงค์เดช กมโล ลุ่มไธสง

๑/๑๑/๒๕๒๕ ๑๓/๖/๒๕๕๘

หนองขวาง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๐
พระวันชนะ วิเสสคุโณ แหวนเพ็ชร

๒๑/๕/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
หนองดุม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๑
พระกิตติศักดิ

์

ติสฺสวงฺโส มีทรัพย์

๑๔/๙/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
หนองดุม  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๒
พระน้อย ปยสีโร สินสิริ

๔/๕/๒๕๐๔
๓/๑๒/๒๕๕๙

หนองตาด  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๓
พระไพทูล ปฺาคโม สิงห์กล้า

๒๔/๙/๒๕๑๓
๑/๑/๒๕๕๔

อัมพวัน  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๔
พระณัฐพงษ์ ิตวุฑโฒ หนุนจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๕
พระชวาทิต ธมฺมทีโป สังกุล

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๖
พระกฤษฏา กิตฺติธโร ผมทำ

๑๔/๐๕/๒๕๓๙
๐๓/๐๘/๒๕๖๐

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๗
พระปกรณ์ ปภงฺกโร จันทสมบัต

๑๑/๑๒/๒๕๒๔
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๘
พระสิงห์ กนฺตวีโร แตงกระโทก

๑๙/๐๖/๒๕๐๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๑๙๙
พระแซ่ม อตฺถกาโม พะลัยดำ

๑๕/๐๑/๒๔๙๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระมณี มหาคุโณ เชิดกลาง

๐๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระสมยศ กิตฺติธโร ไม้กระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๒๗
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระพลเดช อนาลโย โถมกระโทก

๐๕/๑๒/๒๕๑๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระวิเชียร เตชธมฺโม กิสูงเนิน

๒๘/๐๑/๒๕๒๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระเอกลักษณ์ ปภากโร ง้าวบ้านเกาะ

๑๑/๐๒/๒๕๓๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระนิยม เขมธมฺโม คงสกุล

๑๘/๐๕/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกกระสัง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๖
พระสมัย ปริปุณฺโณ บุรคร

๑๒/๐๒/๒๕๑๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

โคกลอย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๗
พระจีรศักดิ

์

จิรสกฺโก ทลาไธสง

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระพีระพจน์ สิริปฺโ ปรึกไธสง

๒๖/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระพงษ์พัฒน์ เตชธโร ดาผง

๒๓/๐๔/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระทวีศักดิ

์

กนฺตสีโล ปตตาลาโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๑
พระจอน สุทฺธสีโร พันศรี

๐๑/๐๓/๒๔๙๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๒
พระชูศักดิ

์

ชาครธมฺโม จันทมาศ

๒๔/๗/๒๕๑๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๓
พระธวัชชัย าณธีโร ไพราม

๕/๑๒/๒๕๑๕ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๔
พระวีระชัย ชินวํโส ชินวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ชัยมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๕๒

้
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่
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บร ๔๑๖๐/๑๒๑๕
พระณัฐชัย สุจินโณ อำหนองบัว

๙/๓/๒๕๒๗
๗/๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๖
พระพิชัย ปสนฺโน บุญหว่าน

๖/๗/๒๕๒๗
๗/๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๗
พระวรวุฒิ วรวฺโฒ ขันติวิริยะกุล

๕/๘/๒๕๓๑ ๓๐/๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๘
พระเคน านิโย นาแกดำ

๑๖/๐๗/๒๕๐๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๖

โนนพะไล  

บร ๔๑๖๐/๑๒๑๙
พระไพศาล นรุตฺตโม ทุมพล

๓๐/๐๔/๒๕๑๙ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

บ้านขามน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระสุริยา ธมฺมโชโต หงชะนัย

๐๔/๐๗/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านขามน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๑
พระอุทัย นราสโก สุริด

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านขามน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๒
พระยุทธนา าณวโร เข็มทอง

๒๖/๔/๒๕๓๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๓
พระวิลาศ ธีรวํโส ยิงนอก

่

๑๖/๑/๒๕๐๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๔
พระคำพัน ปภากโร ทองคำ

๒๐/๔/๒๕๑๕ ๑๓/๓/๒๕๖๐

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๕
พระศักดิณรงค์

์

ิตวํโส บุญหนัก

๑๐/๐๖/๒๕๓๕
๑๓/๕/๒๕๖๐

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๖
พระบุญครอง ปยุตฺโต สีสว่างวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๓๘
๒๑/๕/๒๕๖๐

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๗
พระเจษฎา สนฺตจิตฺโต ใสสดศรี

๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๘
พระจันเพ็ง อาภาธโร สมารถ

๓๐/๐๑/๒๕๑๕
๑๘/๖/๒๕๖๐

เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๒๙
พระภานรินทร์ นรินฺโท กระราม

๒/๑/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๐
สามเณรภาณุวัฒน์  วงศ์คำ

๑๘/๐๑/๒๔๘๙

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๑
สามเณรชนิตพล  ปานดอกสร้อย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๒
สามเณรพิชัยภูษิต  นอกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๓
สามเณรธีธัช  เจียกกระโทก

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๔
สามเณรศุภกิตต์  พิลาลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๕
สามเณรพรสวรรค์  พิมพ์ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๖
สามเณรอานุภาพ  อุ่นศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๗
สามเณรอดิศร  พวงจันดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๘
สามเณรศุภกิจ  ประสงค์กูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๓๙
สามเณรสุพศิน  บุญเต็ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๐
สามเณรชิตณรงค์  ตีกา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๑
สามเณรวิทวัส  จัตุชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๒
สามเณรอธิชา  สายทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๓
สามเณรธนากร  จันมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๔
สามเณรประหยัด  สนันชาติ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๕
สามเณรธนวัฒน์  พุทธะระสุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๖
สามเณรอนุวัฒน์  ไชยแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๗
สามเณรอดิเทพ  อุ่นศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๘
สามเณรสุทธนัน  ตีกา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๔๙
สามเณรพายุพัฒน์  บุญล้อม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๑๒๕๐
สามเณรณัฐวุฒิ  นะรินนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๑
สามเณรสุรวิชญ์  คำเฮือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 แก้วจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๓
สามเณรพิเชษฐ์  ปวงกระโทก

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๔
สามเณรกฤษณะ  สระปญญา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๕
สามเณรรัตนพล  ถะเกิงผล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๖
สามเณรวุฒิกรณ์  ใจงามดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๗
สามเณรบัญญัติ  บุญลัด

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๘
สามเณรอธีรวัฒน์  สุมาลุ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๕๙
สามเณรเอกภพ  การะวิโก

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๐
สามเณรอาทิตย์  ศักดิสันเทียะ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๑
สามเณรณฐพล  บัวขาว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๒
พระอภิชาต อภิชาโต สุดตานา

๒๘/๐๑/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๓
พระสุทธิพงษ์ ธมฺมิโก ปาปะนัง

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๔
พระสิทธิกร สิทธิกโร บุญเหมาะ

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๕
พระอนุชา ธมฺมาวุโธ เนืองจำนงค์

่

๑๘/๐๗/๒๕๑๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๖
พระทรงฤทธิ

์

ขนฺติธโร เมืองจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๗
สามเณรนิพพิชฌณ์  เชือนิจ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๘
พระปยะ โชติโย สังวร

๒๕/๐๙/๒๕๒๒ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๖๙
พระทองใบ ชยานนฺโท โกฎิแก้ว

๐๑/๐๔/๒๔๙๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๐
พระประเสริฐ ปริปุณฺโณ คชรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๑
พระนิรันดร์ อาสโภ พลับประสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๒
พระวรากร วราโภ โทปอมอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๓
พระชาญชัย สุมโน บุตรวิฃชา

๒๖/๑๐/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๔
พระบุญตา อภิปฺุโ บินไธสง

๑๓/๐๒/๒๕๐๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๓

วัดนาจาน  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๕
พระดิง

่

ยติธโร เทากระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาโคกเพชร  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๖
พระเอกอุดม อุตฺตโม สมภักดี

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๗
พระจำรูญ ขนฺติวโร จ้อยศักดา

๒๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๘
พระกฤษดา อนาลโย ทาทอง

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๗๙
พระปริญญา อธิปฺโ หาสุข

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๐
สามเณรอุเทน  ราชิวงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

 วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๑
พระฉลามศักดิ

์

สุวีโร มีแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๑๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดสระขาม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๒
พระสมัย จาวณฺโณ ชัยสอน

๐๒/๐๓/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๓
พระอนุรักษ์ โชติปุโ กันหา

๑๗/๕/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๖๐ วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๔
พระอนุลักษณ์ ิตสาโร พิมลี

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐ วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๕
พระจักรพงษ์ วิสุทฺธสีโล แทนไธสง

๔/๑๒/๒๕๓๙ ๑๑/๕/๒๕๖๐ วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๖
พระธีรพล านิสสโล ชาวบ้านฝาง

๒๐/๗/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๗
พระวิชัย วิชโ อุดมแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองกราด  

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๘
พระประหยัด ฉนฺทธมฺโม ดีไชยรัมย์

๑๑/๖/๒๕๑๑

๗/๕/๒๕๖๐
วัดหนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๘๙
พระรัฐพงษ์ ิตาโณ ทอนรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

๗/๕/๒๕๖๐
วัดหนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๐
พระไชยา โชติโก เรียมเดช

๑๔๗/๑๒/๒๕๓๐

๑๔/๕/๒๕๖๐

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๑
พระอังคาร เขมานนฺโท ประดับ

๕/๕/๒๕๓๕ ๒๖/๕/๒๕๖๐

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๒
พระณัฐวุฒิ คุณวุฒฺโท ทิพย์นาวา

๒๔/๙/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
วัดหนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๓
พระเรืองศักดิ

์

วฑฺฒโน วุฒิยา

๑๕/๑๒/๒๕๓๐

๙/๘/๒๕๖๐
วัดหนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๔
พระนำชัย อภินนฺโท เงางาม

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองไผ่  

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๕
พระอุทัย ถิรปสาโท พานรอง

๑๐/๐๒/๒๕๑๖ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองไผ่  

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๖
พระสงวน กิตฺติปฺโ เพ็งวัฒนะ

๐๕/๐๙/๒๕๐๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๕

เวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๗
พระอดุลย์ จนฺทสโร แช่มรัมย์

๑๖/๐๖/๒๕๒๙ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

เวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๘
พระวิทยา อกิฺจโน วัจนา

๑๔/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๒๙๙
พระปณณทัต วิชิโต ขันทอง

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เวฬุนคราราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๐
พระสำรวย รตนโชโต บุตรโสรี

๒๙/๑๑/๒๕๑๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองกี

่

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๑
พระนรินทร์ นรินฺโท รักษา

๒๘/๑๐/๒๕๒๗
๑๑/๗/๒๕๕๙

ใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๒
พระกรวิทย์ เตชธมฺโม ทิพย์พันธ์

๑๕/๙/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๓
พระอนุวัตร าณวีโร อินเหลา

๒๑/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๔
พระหนู จิรสุโภ ตุนหาสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๐๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ใหม่เจริญจิต  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๕
พระทองใส อธิปฺโ ทุทุมมา

๑๘/๐๗/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่เจริญจิต  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๖
พระทิวัตถ์ ปภากโร ตราสระน้อย

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

๗/๔/๒๕๖๐
โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๗
พระสนธยา คุณวุฑโฒ มุ่ยซิว

๕/๑๒/๒๕๓๗

๗/๔/๒๕๖๐
โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๘
พระธนัชพร ธีรวํโส แววกระโทก

๕/๗/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๖๐

โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๐๙
พระปฎิวัติ สนฺติกโร ตองดำ

๒๒/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๖/๒๕๖๐

โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๐
พระนิพนธ์ ปยธมฺโม แจ้งหมืนไว

่

๒๓/๘/๒๕๓๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๑
พระสหรัฐ์ กิตฺติธโร สุขไกรสร

๒๖/๒/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๒
พระสุธางค์ ิตเมโธ จิวจังหรีด

๒๖/๗/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โคกกลาง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๓
พระพนม ิติสมฺปนฺโน แปนเชือ

่

๑๕/๙/๒๕๑๓ ๑๔/๕/๒๕๕๙

โคกงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๔
พระอธิป จิรสุโภ เริมปลูก

่

๒๕/๗/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๕
พระธนกฤต ธนทโต ใหญ่กระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๑๒
๒๙/๙/๒๕๕๙

โคกงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๖
พระโกศัย โกมโล คำชมภู

๑๕/๑/๒๕๑๙

๓/๖/๒๕๖๐
โคกงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๗
พระคมสัน สุธมฺโม ร่วมกระโทก

๒๘/๓/๒๕๒๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๘
พระเรืองรุ่ง านงฺกโร ใจปน

๒๔/๐๑/๒๕๐๘ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐

โคกงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๑๙
พระอนุชา ฉนฺทธมฺโม ศรีสังข์

๑๒/๓/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๐
พระชาตรี อธิปฺโ จอดนอก

๑๐/๕/๒๕๓๖
๘/๖/๒๕๖๐

โคกมะม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตธมฺโม เจริญรัมย์

๑๖/๘/๒๕๓๘

๘/๖/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๒
พระจักรกฤษณ์ อนามโย ราศี

๑๑/๓/๒๕๓๙

๘/๖/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๓
พระวัชระ ปภาโส อะมินรัมย์

๑๒/๙/๒๕๓๙

๘/๖/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๔
พระนัฐกิจ ภทฺทโก ใหญ่กระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

๘/๖/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๕
พระพงษ์ศักดิ

์

านากโร ดอกกลาง

๗/๑๑/๒๕๓๙

๘/๖/๒๕๖๐
โคกมะม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๖
พระชวลิต จนฺทสาโร พระกระโทก

๒๗/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๗
พระจรุญ จารุธมฺโม ปทราช

๑๖/๐๕/๒๕๑๑ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

โคกสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๘
พระอุเทน ธมฺมามโน สุขใจ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

โคกสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๒๙
พระวิวัฒน์ จนฺทูปโม จีนเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

โคกสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๐
สามเณรกฤษกร  มังคะลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 โคกสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๑
พระสายัณห์ ปสุโต จรจรรย์

๑๘/๐๔/๒๕๒๘ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๒
พระกำธร จตฺตมโล ยิมกระโทก

้

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๓
พระอาทิตย์ อภินนฺโท เกลียกระโทก

่

๒๕/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๔
พระสาคร อกิฺจโน เพชรทอง

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๕
พระประเสริฐ อมโร ทิพย์อักษร

๒๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๖
พระสุภาพ กตปฺุโ ปานประเสริฐ

๗/๔/๒๕๔๐ ๕/๖/๒๕๖๐
ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๗
พระวรวิช ธนปาโล โพธิกระโทก

์

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๘
พระจีรเดช อภินนฺโท จรกิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๓๙
พระสราวุฒิ วิชาธโล มาประจวบ

๒๗/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ดอนนางงาม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๐
พระประคอง ขนฺติธมฺโม เหมากูล

๕/๕/๒๕๐๘ ๑/๑/๒๕๖๐
ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๑
พระพิปราย ิตจิตฺโต ตึดสันโดษ

๓/๘/๒๕๑๗
๑/๑/๒๕๖๐

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๒
พระธนกฤต กนฺตวีโร ตึดสันโดษ

๒๑/๕/๒๕๔๐
๒/๘/๒๕๖๐

ทุ่งไผ่  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๓
พระจาตุรงค์ จนฺทสาโร ตนพรมรัมย์

๑๖/๐๘/๒๕๓๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

เทพพัฒนา  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๔
พระเอกพันธ์ สุนฺทโร วรรณกิจ

๒๔/๐๗/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ไทยเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๕
พระไอศูรย์ โชติโก ประกอบกัน

๑๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๔/๐๘/๒๕๖๐

ไทยเจริญ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๖
พระสิทธิพล สุเมโธ เปรียงกระโทก

๗/๘/๒๕๓๔ ๓/๖/๒๕๖๐
ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๗
พระประกาศิต อนาลโย สายเนตร

๒๙/๙/๒๕๓๙

๓/๖/๒๕๖๐
ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๘
พระชาตรี อาธิจิตฺโต พลกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๔๙
พระเสกสรรค์ ปคุโณ สุพิชญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๐
พระชัยรัตน์ อนาลโย กิมเกลียง

่ ้

๒/๑๑/๒๕๔๐
๗/๗/๒๕๖๐

ปลืมพัฒนา

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๑
พระฤทธิเดช

์

อคฺคธมฺโม ศรีอุบล

๒๐/๐๕/๒๕๑๕ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาโคกเขาพัฒนา  

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๒
พระเบญจมินทร์ านิโย ทองดีนอก

๒๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

ปาบูรพา  

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๓
พระชะลอ สิริธมฺโม เชนไชย

๐๖/๐๑/๒๕๒๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๔
พระถิรวัฒน์ อธิจิตฺโต น้อยพลี

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

๑/๑/๒๕๖๐
โพธิย้อย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๕
พระสัมฤทธิ

์

อคฺคธมฺโม ดวงเอก

๑๖/๑๒/๒๔๙๙

๑๔/๒/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๖
พระอำพล กตปฺุโ หลอดแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๒๓
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๗
พระจักรี ธีรวโร หล่อเภรี

๖/๔/๒๕๓๔ ๔/๔/๒๕๖๐
โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๘
พระอดิศร อภินนฺโท พรมมา

๓/๖/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๖๐
โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๕๙
พระศุภชัย สุชีโว เทียนจันทร์

๖/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๖/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๐
พระเกียรติศักดิ

์

เขมวีโร จันทะมล
๒/๒/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๑
พระสหรัฐ์ ขนฺติวโร มณีศรี

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๒
พระสุวิทย์ ผาสุโก โพธิศรี

์

๐๖/๐๖/๒๔๘๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๓
พระโข่ง ปสนฺโน อยู่จงดี

๐๕/๑๐/๒๔๙๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๔
พระณัฐพงษ์ นริสฺสโร ไพรวัน

๕/๗/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๕
พระพิเชฐ จนฺทวํโส ปูดวงรัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๒๔
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๖
สามเณรอำพล  เพิมมิตร

่

๕/๒/๒๕๔๘
 โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๗
สามเณรชินกร  แปมจำนัก

๒/๘/๒๕๔๑
 โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๘
สามเณรประเสริฐศักดิ

์

 แว่นศรี
๗/๙/๒๕๔๓

 โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๖๙
สามเณรภูชนะ  รัตนวิชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๐
สามเณรณัฐภูมิ  ลาภกระโทก

๒๐/๕/๒๕๔๘

 โพธิย้อย

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๑
พระเชือ

้

เตชวิโร พินิจ

๑๐/๔/๒๔๘๘ ๒๗/๓/๒๕๕๘

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๒
พระดร กวิวํโส วงค์เวียน

๕/๓/๒๕๒๒ ๑๒/๔/๒๕๖๐

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๓
พระวินัย สุมงฺคโล สุทธสิน

๓๑/๘/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๖๐

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๔
พระสมชาย ขนฺติธมฺโม แต๊ะกระโทก

๔/๑๑/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๖๐

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๕
พระวิชัย อาภสฺสโร จันทร์ปะคำ

๓๑/๘/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๖
พระสาธิต สุทฺริาโณ โพธิเงิน

์

๔/๒/๒๕๓๙ ๒๙/๗/๒๕๖๐

มงคลพัฒนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๗
พระจิรพันธ์ จิรสุโภ อันศึกษา

๓๒/๑๐/๒๕๓๓
๒๕/๒/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๘
พระสมพร ิตมโน บุญสัม

๒๓/๐๗/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองต้อ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๗๙
พระวารี รติโก ยาพยนต์

๑๗/๐๖/๒๕๓๓
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองต้อ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๐
พระศตวรรษ ธมฺวโร ปราบภัย

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองต้อ  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๑
พระทวี ธมฺมวํโส วิเศษกุล

๒๔/๑๐/๒๕๐๙
๑๗/๘/๒๕๕๙

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๒
พระนิคม สุชาโต หลอดเพ็ชร์

๓๐/๙/๒๕๓๗
๗/๖/๒๕๖๐

หนองนำขุ่น  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๓
พระชลิต ปฺาวชิโร มารสูตร

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๔
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวํโส จรเอ้กา

๒๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๕
พระสุทัศน์ ปภสฺสโร ยุคสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๖
พระธวัชชัย ธมฺมวโร นิลนนท์

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๗
พระกฤษณะ สิริธมฺโม ภรรยาทอง

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๘
พระณัฐพล ิตวํโส หันเสมอ

๐๙/๑๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๘๙
พระศรประสิทธิ

์

สิทฺธิวํโส จันทร์สุด

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๐
พระประภาส ปฺาคโม จันทร์ดี

๑๔/๑๒/๒๕๓๒
๒๖/๖/๒๕๕๘

โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๑
พระกิตติพงษ์ กิตฺติปาโล การสร้าง

๒๖/๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๒
พระพรชัย วราโณ มีแก้ว

๑๙/๖/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๓
พระสานนท์ จารุธมฺโม สลายทอง

๘/๔/๒๕๔๐ ๘/๗/๒๕๖๐
โคกกระเบือง

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๔
พระธีระพงษ์ านวีโร มีแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โคกล่าม  

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๕
พระบัวลา มหาวีโร คำหล่า

๑๕/๐๘/๒๔๙๓
๗/๐๖/๒๕๕๕

เทพประดิษฐ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๖
พระสมศักดิ

์

อโสโก เงางาม

๑๐/๑๐/๒๕๑๔
๖/๐๕/๒๕๖๐

เทพประดิษฐ์  

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๗
พระบุญเตือน กตปฺุโ โฮนอก

๔/๑๒/๒๕๑๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๘
สามเณรพรชัย  อังกาบ

๑๘/๙/๒๕๔๖

 โนนงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๓๙๙
สามเณรเจษฎา  เลิศสงคราม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 โนนงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๐
สามเณรอรรถพล  เตชะแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 โนนงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๑
สามเณรรัฐพล  แก้ววันทา

๒/๖/๒๕๔๗
 โนนงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๒
สามเณรจักรินทร์  ปนวิเศษ

๑๒/๗/๒๕๔๗

 โนนงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๓
สามเณรภูชิชย์  ปาปะไพ

๑๔/๑/๒๕๔๔

 โนนงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๔
พระวินัย โชติปฺโ วิจารย์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

๓/๓/๒๕๖๐
โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๕
พระธวัชชัย คเวสโก สุดสา

๘/๔/๒๕๓๙ ๒/๖/๒๕๖๐
โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๖
พระพิพัฒน์พงศ์ รตนโชโต เพวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๗
พระกฤษดา กตสาโร สาวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๘
พระพงษ์ศักดิ

์

านิสฺสโร โคกสีนอก

๓๐/๔/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

โนนศรีคูณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๐๙
สามเณรมนตรี  ไทยธานี

๒๘/๔/๒๕๔๒

 บ้านกระเบือง

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๐
พระวุฒิไกร คมฺภีรปฺโ เลยอง

๒๓/๑๐/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านหนองม่วง  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๑
พระอุทัย ฉนฺทกโร แก้วกล้า

๒๗/๐๑/๒๕๑๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

บุ่งช้าง  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๒
พระสุชาติ ขนฺติสุโภ สีสุมาตร

๐๗/๐๕/๒๕๒๗ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ประสิทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๓
พระอุทิศ อุทาโย ดัชถุยาวัตร

๐๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ประสิทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๔
พระฤทธิรณ กตทีโป เรียนดอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ประสิทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๕
พระวาที ปภากโร สระทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ประสิทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๖
พระลิขิต ชยธมฺโม พลคำมาก

๒๑/๐๙/๒๕๑๙

๗/๐๘/๒๕๖๐ พระธาตุมงคลวนาราม

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๗
พระจักรกถุษณ์ ทฺนตจิตโต นิดคำหาร

๒๑/๐๒/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๘
พระทรัพย์ ธมฺมโชโต สังขโห

๒๘/๐๗/๒๔๙๔ ๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๑๙
พระวาสนา จนฺทมิตฺโต เพชร

๐๒/๐๖/๒๕๑๘ ๒๓/๐๕/๒๕๓๘

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๐
พระสมปอง สุปภาโส ราชลี

๐๗/๐๓/๒๕๒๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๑
พระสวง ธมฺมิโก ลำสัน

๐๑/๐๘/๒๕๒๔ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๒
พระศุภสรร ตปฺุโ นาคเจิญ

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๓
พระมี สุตธมฺโม ทิศกระโทก

๐๗/๑๒/๒๔๗๑
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๔
พระรุ่งอรุณ สุชาโต นาคนวล

๑๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เมืองฝาย  
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บร ๔๑๖๐/๑๔๒๕
พระอมรเทพ อาภากโร ทองประภา

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๖
พระปฏิวัติ เปสโล ปุลาสะธัมมัง

๑๐/๑๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๗
พระวิทวัส อชิโต นุชนาด

๐๒/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๘
พระสถาปนา นรินฺโท จันทร์พงษา

๒๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๒๙
พระวันชัย ถาวโร วงเดช

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๐
พระณัฐวุฒิ ปริปุณฺโณ บุญสันทรีย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๑
พระเทวฤทิ

์

โชติปฺโ กางนอก

๑๕/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๒
พระทินกร สุจิตฺโต กล้าจริง

๑๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เมืองฝาย  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๓
พระจรัส ขนฺติโก นนท์กระโทก

๓/๑๒/๒๕๑๖ ๒๔/๓/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๔
พระชาตรี กตปฺุโ สมร่าง

๒/๗/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์เจริญ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๕
พระร่วมชัย มหาวีโร แสงดี

๑๙/๑/๒๕๒๐ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๖
พระบุญเรือง อคฺคธมฺโม อำไพ

๑/๘/๒๕๒๕ ๒/๗/๒๕๖๐
เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๗
พระศุภกร เตชธมฺโม ชาติมนตรี

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
เวฬุวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๘
พระวีรพงศ์ ธีรปฺโ ศรีทานนท์

๑๖/๔/๒๕๓๘ ๑๙/๔/๒๕๖๐

ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๓๙
พระชนาธิป สุมงฺคโล จำปาเสน

๑๘/๗/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๖๐

ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๐
พระอุดทา วชิราโณ พรมสาร

๑๙/๑/๒๔๙๓

๒/๘/๒๕๖๐
ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๑
พระปราโมทย์ วิสารโท สมศรี

๑๕/๙/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๒
พระวิรัตน์ ธมฺมาวุโธ ผาลารักษ์

๔/๑๒/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
ศรีเจริญคุณ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๓
สามเณรสุธาวุธ  ทุมสิงห์

๒๒/๕/๒๕๔๔

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๔
สามเณรบัณฑิต  ยศอ่อน

๑๒/๓/๒๕๔๖

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๕
สามเณรปฏิพัตร  นิยาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๖
สามเณรจรัลชัย  ทัดไทย

๑๔/๓/๒๕๔๗

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๗
สามเณรฉัตรชัย  ตรงกระโทก

๒๙/๕/๒๕๔๗

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๘
สามเณรครรชิต  ยศอ่อน

๑๕/๖/๒๕๔๗

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๔๙
สามเณรฐากูร  ศิริวัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๐
สามเณรนรบดิณทร์  ศรีทองกูล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๑
สามเณรณัฐกิตต์  เสนผาบ

๒๗/๓/๒๕๔๘

 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๒
สามเณรบรรณวัชร  ช่างทำ

๒/๖/๒๕๔๑
 สระมะค่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๓
พระนพจร อุชุโก บุตรดี

๓๑/๓/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
หนองกก  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๔
พระบุญมี สมาธิโก ผิวบาง

๐๖/๐๒/๒๕๐๑ ๑๙/๐๔/๒๕๒๓

หนองโคลน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๕
พระสาคร อธิปฺโ เจริญคุณ

๑๗/๐๘/๒๕๐๑ ๑๙/๐๔/๒๕๕๐

หนองโคลน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๖
พระคำแสน ปโมทิโต ทับศรีแก้ว

๐๓/๐๖/๒๔๙๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองโคลน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๗
พระพรมมา อริยวํโส ปองนาน

๑๒/๐๓/๒๔๙๓ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองโคลน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๘
พระวิชัย ิตธมฺโม สีดา

๑๑/๑๑/๒๕๑๒
๒๗/๗/๒๕๓๕

หนองตาเรียม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๕๙
พระเด่น โชติโย ตาทอง

๐๒/๐๙/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาเรียม  
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บร ๔๑๖๐/๑๔๖๐
พระอนุกูล จกฺกธมฺโม วันทะมาส

๑๐/๒/๒๕๑๗ ๒๑/๔/๒๕๖๐

หนองตาเรียม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๑
พระวันชัย ขนฺติโก ยศประเสริฐ

๓/๑/๒๕๑๖
๘/๗/๒๕๖๐

หนองตาเรียม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๒
พระเขียนทอง ขนฺติธโร พลเหลา

๒๖/๑๑/๒๕๐๖ ๑๔/๑๒/๒๕๕๕

หนองเต่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๓
พระวัฒนา อคฺคธมฺโม อินทรเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๑๐

๒๐/๖/๒๕๖๐

หนองเต่า  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๔
พระสุพรรณ อาภากโร นาคนวล

๐๓/๐๕/๒๕๑๖ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองย่างหมู  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๕
พระสาธิน สุเมโธ วัจนะ

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๖
พระวิชิต วฑฺฒโน ภูจอม

๑๘/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๗
พระสมบูรณ์ วิจาโร บุญมาก

๑/๑๐/๒๔๙๕
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๘
พระสมพงษ์ ปคุโณ เพ็ดเท้า

๙/๐๘/๒๕๑๖ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๖๙
พระวุฒินันท์ ถาวโร ทองภู

๔/๐๙/๒๕๒๕ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๐
พระคนองศักดิ

์

เขมจาโร กุนแก้ว

๗/๑๑/๒๕๒๖
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๑
พระพิทักษ์ชัย ปฏิภาโณ ดีพาชู

๑/๘/๒๕๓๔ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๒
พระวรเฆธ วราสโย คำราษฎร์

๗/๐๘/๒๕๓๔ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๓
พระสนธยา จนฺทูปโม ดำนอก

๒/๐๖/๒๕๓๕ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๔
พระวัชรา โกวิโท วันทุม

๒๐/๐๙/๒๕๓๖
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๕
พระอภิเชฐ อรุโณ เห็มเงิน

๑/๑๐/๒๕๓๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๖
พระสุริยัน โชติปฺโ เพ็ดเท้า

๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงส์  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๗
พระชัชชัย อาภากโร อาทิตย์สุริยะ

๑๑/๑/๒๕๑๘
๕/๖/๒๕๕๘

ห้วยก้อม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๘
พระเทพพิทักษ์ อมโร เกรัมย์

๒๒/๕/๒๕๑๐
๖/๓/๒๕๕๗

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๗๙
พระศิวะ โสภโน พลเลือย

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๔/๒๕๖๐

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๐
พระพิชิต วิชิโต เสียงวังแวง

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๒๒/๖/๒๕๖๐

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๑
พระมนตรี โกสโล เกรัมย์

๑๙/๖/๒๕๓๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๒
พระศรายุทธ พุทธสาโร พิราญรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๓
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิาโณ นรารัมย์

๒๙/๖/๒๕๒๘

๕/๗/๒๕๖๐
แจ้งสมรทศ  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๔
พระอ่าง สจตฺโต หาญประโคน

๓๐/๗/๒๕๐๔ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๕
พระธนากร สุนธโร อริยะเกียรติกุล

๑/๑/๒๕๑๒ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๖
พระสมควร สวโร สุมรัมย์

๗/๑๐/๒๔๙๘ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๗
พระวิโรจน์ วิโรจโณ สุมหิรัญ

๒๔/๖/๒๕๒๐ ๑๙/๒/๒๕๖๐

ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๘
พระอรรถชัย อรุโณ ไกรษร

๙/๕/๒๕๓๖ ๒๘/๓/๒๕๖๐

ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๘๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุภโร ฉัตรทัน

๑๓/๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๐
พระไพรัตน์ วิโสธโร เพ็ชรเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
ช่างหิน  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๑
พระเด่นศักดิ

์

กิตฺติปาโล สบายดี

๒๘/๙/๒๕๓๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๒
พระกิตติโชค กตปฺุโ การะเกษ

๒๑/๒/๒๕๒๐ ๑๐/๔/๒๕๖๐

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๓
พระออย ธีรธมฺโม นิธุรัมย์

๓๐/๑/๒๕๐๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๔
พระทรงศักดิ

์

ถาวโร ธนะชัย

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ดอนศิลาราม  
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บร ๔๑๖๐/๑๔๙๕
พระเลิศสิน สีลเตโช บุราณสุข

๒๒/๔/๒๕๒๖ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ดอนศิลาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๖
พระจีรพันธ์ จิตฺตสํโร นับถือสุข

๑๗/๙/๒๕๑๗ ๒๘/๓/๒๕๖๐

ปราสาทสูง  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๗
พระพักตร์ พลาโณ ไชยยา

๒/๙/๒๕๐๖
๒๒/๑๐/๒๕๕๙

ปญญาโชติวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๘
พระมารุต อนาลโย อะทอยรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๑๕/๔/๒๕๖๐

ปญญาโชติวนาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๔๙๙
พระแย้ม กตปฺุโ เจริญรัมย์

๑๒/๐๒/๒๔๙๔

๑/๓/๒๕๖๐
ราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๐
พระวิชญา วชิราโ ดีล้อม

๒๗/๑/๒๕๑๔

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๑
พระสมเดช เตชปฺโ โจมรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๒
พระจักรกฤษ สุทฺธจิตโต อุปเทห์

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๕/๔/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๓
พระธนวัฒน์ าณเมธี จะริรัมย์

๖/๘/๒๕๓๑ ๑๖/๔/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๔
พระสุรกิจ อรุโณ เจริญรัมย์

๑๔/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๕
พระวัชระ ธมฺมธโร นุพันรัมย์

๑๐/๔/๒๕๒๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๖
พระธีระยุทธ ปสทฺโธ สีฉายา

๘/๙/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๗
พระแสนศักดิ

์

ธมฺมวุฑฺโฒ โกสีนาม

๑๘/๖/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๘
พระวัชระ ธมฺมปาโล ทะเรืองรัมย์

๑๔/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๐๙
พระสุเมธ สุเมโธ สวัสดี

๒๖/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๐
พระอรรถกร กนฺตวณโณ สร้อยจิตร

๒๖/๑๐/๒๕๒๖

๘/๒/๒๕๕๙
วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๑
พระวาสนา กตปฺุโ อาษาศึก

๑๑/๖/๒๕๓๖

๗/๑/๒๕๖๐
วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๒
พระสุบรรณ สมาหิโต จิตรัมย์

๑๙/๗/๒๕๑๘ ๒๙/๓/๒๕๖๐

วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๓
พระวรวุฒิ ปฺาธีโร ทะรารัมย์

๙/๗/๒๕๓๕ ๑๔/๔/๒๕๖๐

วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๔
พระอนุชา ปฺาทีโป ณะมอญรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๔/๔/๒๕๖๐

วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๕
พระวิโรจน์ วิโรจโณ วาทิรอยรัมย์

๑๐/๖/๒๕๐๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๖
พระอภิเดช อภิเตโช ว่องไว

๑๔/๕/๒๕๓๕ ๑๖/๕/๒๕๖๐

วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๗
พระทวีศักดิ

์

านุตฺตโร คำนิล

๓๑/๗/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
วัดบ้านตาเสา  

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๘
พระจิระเดช จารวณฺโณ สวัสดิรัมย์

์

๒๓/๕/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๕๑๙
พระสมาน เตชปฺณโณ ทะลอยรัมย์

๑๘/๑/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๐
พระชาย อคฺคธมฺโม เจริญรัมย์

๑๘/๗/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๑
พระสุชาติ สุชาโต กันรัมย์

๒๕/๒/๒๕๒๖

๑/๔/๒๕๖๐
สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๒
พระหฤษฎ์ ปุณฺณโก การรัมย์

๑๗/๒/๒๕๓๗ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๓
พระสุระพงษ์ สุรเตโช นิพันรัมย์

๒๘/๑/๒๕๓๓ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๔
พระเจริญชัย วฑฺฒโน การรัมย์

๑๘/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติปโ แสวงสุข

๑๑/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๖
พระทินกร ปวโร เทียมพล

๑/๑๐/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๗
พระสรัล จนฺทโชโต ประจันบาล

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๘
พระเบญจพรรณ วิสุทฺโท สุทธิ

๑๗/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๒๙
พระโชตินรินทร์ โชติโก ทวีโรจน์วณิช

๑๒/๔/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
สนวนนอก  
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บร ๔๑๖๐/๑๕๓๐
พระวสันต์ ยโสธโร สาระรัมย์

๒๐/๗/๒๕๒๘ ๑๒/๗/๒๕๖๐

สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๑
สามเณรภัทรศัย  เกือบรัมย์

๒/๒/๒๕๔๗
 สนวนนอก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๒
พระเข็มทิศ ิตมานโส โสมกำสด

๑๘/๑๐/๒๕๑๕

๒๐/๔/๒๕๖๐

โคกรัก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๓
พระชูชีพ โชติปฺโ เกิดในหล้า

๑๘/๙/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกรัก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๔
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก ครามกระโทก

๒๘/๙/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โคกรัก  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๕
พระนิพน ฉนฺทกโร วุฒิยา

๑๔/๑/๒๕๑๒ ๒๑/๖/๒๕๕๘

ซับสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๖
พระเสกสิทธิ

์

สิริคุตฺโต กลมกลาง
๒/๘/๒๕๓๘ ๒๒/๒/๒๕๕๙

ซับสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๗
พระพิชิต วิชิโต บุญล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
ซับสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๘
พระสนธยา สุมิตฺโต ศิลาวงษ์

๑๐/๒/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ซับสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๓๙
พระทองดี ปสนฺนจิตฺโต พลดงนอก

๒๑/๑๐/๒๕๐๒

๙/๒/๒๕๖๐
ดงบัง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๐
พระอุเทน อุชุจาโร อมฤก

๑๘/๓/๒๕๒๐
๙/๒/๒๕๖๐

ดงบัง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๑
พระสุชาติ รกฺขิตธมฺโม ทองคำ

๑๒/๙/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๒
พระระบิล จนฺทโชโต การสร้าง

๒๙/๓/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๓
พระสุรศักดิ

์

รตนโชโต อิงแอบ

๑๓/๔/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๔
พระณัฐวุฒิ เขมปฺโ เส็งนา

๒๒/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๕
พระณัฐพล ติกฺขปฺโ ศิริไพใย

๑๔/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งจังหัน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๖
พระสุทิน สุทินฺโน เผือกนอก

๙/๗/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๗
พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส ดวงเลิศ

๑๒/๙/๒๕๓๑

๖/๗/๒๕๖๐
โนนสุวรรณ  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๘
พระธนสรณ์ ธนสรโณ เฒ่าเขียว

๒๔/๑๐/๒๔๙๘

๘/๓/๒๕๖๐
บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๔๙
พระเวธนี วิสุทฺธาโส ใจกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๐
พระอุทัย อุทโย ทิศกระโทก

๔/๑/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๑
พระนฤเบศ อินฺทวีโร

อินทร์เขือนพะเนาว์

่

๒๐/๑/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๒
พระประพันธ์ สาตฺถิโก เกษศิริ

๑๘/๘/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๓
พระสัตยา สุขวฒฺฑโก จำปา

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๒๔/๒/๒๕๕๙

ไผ่งาม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๔
พระญาณวุฒิ ปณีตจิตฺโต กลางพิมาย

๒๙/๑๑/๒๕๒๗
๑๑/๖/๒๕๕๙

ไผ่งาม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๕
พระไพโรจน์ คุณสมฺปนฺโน สังขะกุล

๒/๑๐/๒๕๑๑
๖/๗/๒๕๖๐

วัดปาศิริสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๖
พระรัตนะ จตฺตภโย สมศรี

๑๒/๔/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปาศิริสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๗
พระปยะณัฐ ถามสมฺปนฺโน ธุสาวัน

๑๖/๓/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดปาศิริสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๘
พระกิตติกร ธมฺมปายโก สามเณร

๓/๗/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๖๐

วัดปาศิริสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๕๙
พระพยุง อรุโณ กงเดิน

๗/๖/๒๕๑๔
๒๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๐
พระสุริยะ ปยุตฺโต อัคชาติ

๘/๑๑/๒๕๓๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๑
พระสมเด็จ สฺโม ขำหินตัง

้

๑๔/๕/๒๕๑๑ ๒๙/๑/๒๕๖๐
วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๒
พระอนันต์ วชิรวํโส พงศ์เพชรอมร

๒๕/๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๓
พระจิรวุฒิ จิรวฑฺฒโณ เกตุศิริ

๔/๑/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๔
พระบุญเลิศ ปุณฺณวุฑฺโฒ ชารีรัมย์

๑/๑๒/๒๕๒๔

๘/๗/๒๕๖๐ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๕
พระวีรศักดิ

์

วิจิตฺตธมฺโม จงโปร่งกลาง
๒/๙/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๖๐ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๖
สามเณรปยวัฒน์  เจนถูกใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

 วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๗
พระวิรัตน์ สจฺจวโร พรมมานอก

๒๒/๐๕/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ก.ม.ศูนย์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๘
พระสวรรณ์ อุสฺสโร พันธุ์เมือง

๐๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ก.ม.ศูนย์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๖๙
พระศุภฃัย ปฺาธโร กิตไธสง

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุวรรณ  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๐
พระธีรพล ณฎิโก บัวทอง

๒๗/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙
ปาใต้ร่มพระโพธิญาณ

 

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๑
พระอุทัย ขนฺติธมฺโม หมวยนอก

๒๐/๑๒/๒๕๑๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาใต้ร่มพระโพธิญาณ
 

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๒
พระพงศธร พุทธาโณ หาญกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พลสุวรรณ  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๓
พระสุบัน ถาวโร ห้าวหาญ

๑๑/๑๐/๒๕๐๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสุธรรม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๔
พระฐาปกรณ์ วณฺณธโร กำลังเหลือ

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

ศรีสุธรรม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๕
พระปราณี จนฺทสาโร พวงทอง

๐๙/๐๑/๒๕๐๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

สมณาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๖
พระอาทร ถิรปฺโ เทพวะรังสี

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สระจันทร์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๗
พระแดง มหาวีโร ทางไธสง

๒๙/๐๕/๒๕๑๒
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

สระประทุม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๘
พระเมืองมน ธมฺมทีโป รักษาอิน

๒๙/๐๑/๒๕๑๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๗๙
พระญาณันธร อาภาธโร ศาสตร์นอก

๑๑/๐๘/๒๕๑๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ฬุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๐
พระนิรุทธิ

์

ปภงฺกโร บรรยง

๑๖/๐๑/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ฬุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๑
สามเณรชัยวัฒน์  รังชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 ฬุวรรณาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๒
พระสิงห์คม สุวโจ โสวาที

๑๘/๑๒/๒๕๑๘
๐๓/๐๔/๒๕๕๙

โคกสนวน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๓
พระอุบล อภิลาโภ ดวงเพชร

๐๒/๐๙/๒๔๙๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

โคกสนวน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๔
พระประมวล ปริปณฺโณ แสงนวน

๒๓/๑๒/๒๕๐๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกสนวน  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๕
พระสมัย อรุโณ พลวรรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๑๑ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ชนะตาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๖
พระกัณหา ถาวโร มุ่งดี

๒๐/๐๔/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ชนะตาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๗
พระพรม ติสฺสโร ภาชะโน

๒๖/๑๑/๒๕๐๙ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ชนะตาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๘
พระณัฎฐ์ สุเมโธ เบลิญ

๑๓/๐๔/๒๕๐๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ชนะตาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๕๘๙
พระเทิม ฉนฺทธมฺโม แอะรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ตาเหล็ง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๐
พระอนิรุจน์ อรุโณ พระนารายณ์

๑/๐๔/๒๕๓๓ ๒/๐๓/๒๕๖๐

ตาเหล็ง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๑
พระเกษมศักดิ

์

ติกฺขาโ เทพชาติ

๑๐/๔/๒๕๓๗ ๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาเหล็ง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๒
พระระดมพล อรินฺทโม เทพชาติ

๓๐/๔/๒๕๓๘
๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาเหล็ง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๓
พระอนุชา าณิสฺสโร โรมรัมย์

๖/๑๐/๒๕๓๕ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาเหล็ง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๔
พระบุญช่วย อาภานนฺโท ลีประโคน

๐๒/๑๐/๒๕๒๖ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ประคองราษฎร์  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๕
พระมานะ สุเมโธ หนูซ่อนทรัพย์

๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑/๐๑/๒๕๖๐

เมืองยาง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๖
พระประจวบ ปฺาธโร เอืยมรัมย์

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๒
๒๒/๐๑/๒๕๖๐

เมืองยาง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๗
พระอัฐพล วิติโต เพียงขันทา

๖/๑๒/๒๕๓๘
๘/๐๕/๒๕๖๐

เมืองยาง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๘
พระยศพล ธมฺมวโร แก้วประสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

เมืองยาง  

บร ๔๑๖๐/๑๕๙๙
สามเณรปรัชญา  วงค์นาชาติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 เมืองยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๐
พระมงคล ปฺาพหุโล ใจงูเหลือม

๒๕/๑๑/๒๕๑๙
๒๕/๔/๒๕๕๖

ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๑
พระณัฐพล อาทโร แสงลำ

๑๘/๖/๒๕๒๙

๔/๑/๒๕๖๐
ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๒
พระพัฒนพงษ์ วิจิตฺโต พินิจพันธ์

๓/๘/๒๕๓๗ ๔/๖/๒๕๖๐
ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๓
พระวิวัฒน์ สุขิโต ปกเหนือ

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๔
พระวิทวัตน์ ชินวโร เต้นปกษี

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๕
พระมานพ กตคุโณ โกเมน

๒๘/๔/๒๕๔๐
๔/๖/๒๕๖๐

ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๖
พระอำนาจ จนฺทิโก สุภาษิต

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๗
สามเณรธีรภัทร์  สำรวมจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๘
สามเณรคงคา  เต้นปกษี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 ละลวด  

บร ๔๑๖๐/๑๖๐๙
พระเลิศสุข อนุตฺตโร สุขหนองโปง

๑๒/๐๖/๒๔๙๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๐
พระฤทธิชัย ปฺวโร สือกลาง

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๑
พระวุฒิไกร จนฺทิโก นาแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๒
พระธีรพงศ์ เตชวณฺโณ ดวงจำปา

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หัวสะพาน  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๓
พระสุรชัย จนฺทสาโร แก้ววิจิตร

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ขันติการาม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๔
พระสายันต์ กมฺมสุทฺโธ จงกลกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๑๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๖

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๕
พระพรทิพย์ วิสุทฺโธ นามไทสง

๑๖/๐๙/๒๕๑๓ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๖
พระสุวรรณ์ ธีรวโร วงศ์อุ่น

๒๙/๐๔/๒๕๐๓ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๗
พระมนัส อชิโต บำเบ็ญพงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๘
พระบุญธรรม โกสโล ออ๊กมณโฑ

๑๔/๐๘/๒๕๑๐ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๑๙
พระพิชัย ชยานนฺโท มัชมณฑล

๒๓/๐๔/๒๕๐๗ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๐
พระสราวุธ ปสุโต เรืองมณี

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๑
พระอนุสิกห์ โชตโก บุณรักษ์บวรชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๒
พระเดชา เตชวโร ทินรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาพระอังคาร  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๓
พระสุนทร กนฺตธมฺโม พระจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๐๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

คีรีเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๔
พระสุภาศ จนฺทโก ชฎารัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๑๑ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

คีรีเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๕
พระไพวัลย์ กิตฺติวณฺโณ งามแสง

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

คีรีเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๖
พระอภิรักษ์ อภิชาโต ปองแดง

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

คีรีเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๗
พระชัญญภัทร อาภาธโร พรหมลี

๑๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

คีรีเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๘
พระอิสระพงษ์ อิสิาโณ สิงห์ศิริ

๑๑/๐๖/๒๕๐๔ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โคกตะแบก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๒๙
พระผล กนฺตผโล ราชสุรินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๐๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

จอมสุทธาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๐
พระภัทรพงศ์ อภิปฺุโ คงดวง

๐๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

จอมสุทธาวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๑
พระสุชาติ สุชาโต นาหว้า

๑๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๒
พระบุญเกิด คเวสโก หีบเหล็ก

๑๖/๐๕/๒๕๑๕
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๓
พระสมศักดิ

์

วิสุทฺโธ ทองศรี

๐๗/๐๗/๒๕๑๔ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๔
พระคุณชัย เขมิโย หวังทางมี

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๕
พระสุพจน์ สุภทฺโท ตรีกูล

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๖
พระสุรนารท านวโร ทานุมา

๒๖/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๗
พระเสถียร สถิโร ดีเวียง

๑๕/๐๕/๒๕๒๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๘
พระอาทิตย์ อนุตฺตโร หมูสีโทน

๑๓/๐๔/๒๕๒๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เจริญนิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๓๙
พระจุฬาลักษณ์ อริยวํโส ศรีวิเศษ

๒๓/๐๘/๒๕๒๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

เจริญสุข  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๐
พระจักรพงษ์ ชวโน ชาติภูธร

๐๕/๐๙/๒๕๑๐ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

เจริญสุข  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๑
พระทวี สิริจนฺโท ประมูลทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๔๘๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๒
พระแดน ถาวโร คุณวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๓
พระคมสันต์ สุนฺทโร ศรีผดุง

๒๕/๐๒/๒๕๒๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๔
พระชุมพล โกสโล จงเกษี

๐๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๕
พระจตุพร กวิวํโส คำกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ดอนไม้ไฟ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๖
พระไชยา นิรโต ฤทธิเลิศ

์

๐๒/๐๔/๒๕๓๑ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่งสามัคคีธรรม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๗
พระศุภวัฒน์ อภิวฑฺฒโน พิศพรม

๒๖/๐๓/๒๕๓๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

นิคมเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๘
พระเผด็จศึก สุเมโธ ทองดี

๑๑/๐๙/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

นิคมเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๔๙
พระอุดร คุตฺตธมฺโม วงศ์เพ็ญ

๒๗/๑๒/๒๕๒๕
๒๘/๐๔/๒๕๖๐

นิคมเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๐
พระกิติกร สุขวฑฺฒโน พิราวุธ

๐๖/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

นิคมเขต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๑
พระจักรพงค์ ชาคโร ปะสุข

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๒
พระลำพอง านกโร รังกลาง

้

๒๒/๐๑/๒๕๐๗ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๓
พระแมน อุปสโม พุ่มพวง

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๔
พระเอกพงศ์ ปภากโร ปานนัตถา

๑๕/๐๔/๒๕๑๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๕
สามเณรชานนท์  คุณวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๖
สามเณรวุฒิพงศ์  ชะร่างรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๗
สามเณรกรณ์ดนัย  ชร่างรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านตะโก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๘
พระบุญพิทักษ์ โสธโน พรหมโคตร

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๕๙
พระจักรี วิจาโร สอดทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๐
พระบุญเรือง สุภโร จงฟุงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๑๘
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

พูนสุข  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๑
พระมาโนทย์ มานิโต คณะรัมย์

๐๓/๐๒/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

สีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๒
พระสมหวัง สุเมโท สุบเหลือง

๐๓/๐๖/๒๕๐๗ ๓๐/๑๑/๒๕๖๐

สีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๓
พระวชิระ สิริธโร สงกูล

๑๐/๐๑/๒๕๒๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๔
พระธนา สุทฺธจิตฺโต รังคะรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๕
พระประสิทธิ

์

สีลสํวโร นาคาธร

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๖
พระสมบัติ จิตฺธมฺโม สุภาพ

๐๗/๐๓/๒๕๐๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๗
พระสุดใจ อนาลโย ดวงฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๔๘๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๘
พระสันติ คุตฺตจิตฺโต หวังคู่กลาง

๐๗/๐๒/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สุขสำราญ  

บร ๔๑๖๐/๑๖๖๙
พระสมพงษ์ ธมฺมวํโส นักรบ

๒๓/๐๙/๒๕๓๘
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สุรินทรารมณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๐
พระสันติ านวโร ดีมีชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สุรินทรารมณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๑
พระสุรศักดิ

์

โสภโณ กลมกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๒
พระฟอง วิรโช นาคนาคา

๒๘/๑๑/๒๕๒๑
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๓
สามเณรพลศรุต  ปานสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 หนองสะแก  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๔
พระวินัย โอวทิโย จ่างจรูญ

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

อัมภาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๕
พระวกร วรโท มากนาคา

๐๖/๑๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อัมภาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๖
พระชานันท์ ชาคโร กิมผกา

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมภาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๗
พระปยะณัฐ ปยธมฺโม ทองเกลียง

้

๖/๕/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๘
พระบุญเลิศ เตชพโล เขียวชมประโคน

๑๐/๔/๒๕๑๙
๔/๕/๒๕๕๙

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๗๙
พระสุรโชค โชติวาโร คงดี

๑๘/๕/๒๕๓๙ ๑๔/๑๑/๒๕๕๙

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๐
พระสุพาบ ขนฺติวโร เพรกประโคน

๒๐/๔/๒๕๑๕ ๒๒/๓/๒๕๖๐

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๑
พระไพฑูรย์ สุขิโต โตดประโคน

๕/๑/๒๕๓๓ ๒๒/๔/๒๕๖๐

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๒
พระยงศิลป ทนฺตสีโล ตรวจมรรคา

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๓
พระศุภวิชญ์ ภูริปณฺโ สายศรี

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๔
พระอัษฎา ปยธมฺโม โคลดประโคน

๒๓/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๕
พระจิรพงศ์ สนฺตจิตโต โคลดประโคน

๒๔/๓/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๖
พระพิทักษ์ ปภาโส จอมประโคน

๒๘/๘/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๗
พระอภิสิทธิ

์

อภิวณฺโณ ประกายแก้ว

๒๗/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๗/๒๕๖๐

โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๘
สามเณรภควัต  วาหะมงคล

๒๔/๖/๒๕๔๑

 โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๘๙
สามเณรพีรพัฒน์  พอกประโคน

๒๐/๑/๒๕๔๘

 โคกขมิน

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๐
พระวีระวัฒน์ วิรโช สุขประโคน

๑๕/๑๐/๒๕๑๔ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๑
พระประกิจ สิริธโร พุทธบุรี

๖/๓/๒๕๓๕
๗/๑/๒๕๖๐

โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๒
พระวสันต์ โชติปฺโ เสนาะเสียง

๑๖/๘/๒๕๔๐ ๑๔/๒/๒๕๖๐

โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๓
พระมนต์ เขมจิตฺโต จามิกรณ์

๑/๑/๒๕๐๕ ๒/๔/๒๕๖๐
โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๔
พระอำนวย กตคุโณ ศรียำ

๑๐/๗/๒๕๓๘
๔/๕/๒๕๖๐

โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๕
พระสุรชัย สุวณฺโณ สังกะสี

๑๔/๒/๒๕๔๐
๔/๕/๒๕๖๐

โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๖
พระพล วิสุทฺธิสีโล สมบูรณ์

๑/๑/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๗
พระสมรณ นนฺทสาโร สิทธิมูล

๑/๘/๒๕๓๕ ๔/๗/๒๕๖๐
โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๘
พระอภิรักษ์ อนุตฺตโร ของสกุล

๒๔/๑/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๖๙๙
พระคมศักดิ

์

จารุวํโส แสงม่วง

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๐
พระภูวิส ภูริปฺโ สิทธิมูล

๑๕/๕/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๑
สามเณรรัตนะ  เวือนประโคน

๑๘/๘/๒๕๔๔

 โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๒
สามเณรนิพนธ์  โจกรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

 โคกชุม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๓
พระมนตรี มนาโป ทรงประโคน

๖/๑/๒๔๙๗
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โคกลำดวน  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๔
พระสมชาย ปริชาโน ศิริบุญ

๒๑/๖/๒๕๓๓
๑/๔/๒๕๕๙

โคกลำดวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๕๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๕
พระบุญจันทร์ จนฺทวํโส เหมือนหมาย

๑/๑/๒๔๗๗
๕/๑/๒๕๖๐

บ้านปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๖
พระทองคูณ คุณงฺกโร ภูกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

๕/๑/๒๕๖๐
บ้านปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๗
พระณัฐพล ภูริาโณ จามิกรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

๕/๑/๒๕๖๐
บ้านปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๘
พระชานนท์ านรโต ภิรมย์นาค

๑๔/๖/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
บ้านปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๗๐๙
พระสุนันท์ สุมุตฺโต ชินรัมย์

๑๘/๓/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
บ้านปลัด  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๐
พระสวง ถามวโร ไสนะรา

๘/๑๒/๒๕๑๖
๖/๒/๒๕๕๔

บ้านแพงพวย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๑
พระสมพงษ์ กิตฺติปาโล ดวงดี

๓๐/๑/๒๕๒๘
๕/๔/๒๕๔๗

บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๒
พระหงส์ ถาวโร คงดี

๒๗/๓/๒๕๒๕ ๒๖/๖/๒๕๕๘

บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๓
พระภานุวัฒน์ อภินนฺโท จินดารัมย์

๑๙/๗/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๔
พระดนัยกร คุนงฺกโร รงค์ประโคน

๑๑/๑๐/๒๕๒๙

๑/๑/๒๕๖๐
บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๕
พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร สิริชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๖

๘/๖/๒๕๖๐
บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๖
พระจิรวัฒน์ จิรธมฺโม นะรินรัมย์

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๗
พระกิตติราช กิตฺติาโณ นพรัตน์

๔/๕/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๘
พระสหรัฐ สนฺตกาโย คงดี

๖/๑๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านสำโรง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๑๙
พระเต็น สุเมโธ กุชารัมย์

๑/๘/๒๕๐๙
๒๘/๔/๒๕๕๙

บุญช่วย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๐
พระศรายุธ สนฺติกโร ไชยสุวรรณ

๒๖/๙/๒๕๔๐
๑/๑/๒๕๖๐

บุญช่วย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๑
พระมงคล สิริมงฺคโล เจียวรัมย์

๕/๕/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๖๐

บุญช่วย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๒
พระคำมอญ อนาลโย กิดเกียน

๒๕/๑/๒๕๑๙

๔/๗/๒๕๖๐
บุญช่วย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๓
พระสุทธิสาร สุทสฺสโน หล่อแท้

๕/๓/๒๕๔๐ ๙/๗/๒๕๖๐
บุญช่วย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๔
พระสมัด ปยสีโล บุญถึง

๕/๒/๒๕๑๖
๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๕
พระปรีชา อภิชาโณ ชัยอำมาตย์

๑๓/๑๐/๒๕๐๖
๑๕/๖/๒๕๖๐

ปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๖
พระเจริญ กตปุโ จันระดา

๑๕/๑๒/๒๔๙๐

๗/๗/๒๕๖๐
ปราสาท  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๗
พระอง วิโรจโน สายเล็ก

๒/๑๐/๒๕๐๘
๑/๑/๒๕๖๐

พลับพลา  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๘
พระประหยัด สนฺตกาโม กุลรัมย์

๑/๒/๒๕๑๙ ๑/๒/๒๕๖๐
พลับพลา  

บร ๔๑๖๐/๑๗๒๙
พระตอน โสภณจิตฺโต การรัมย์

๓/๓/๒๕๑๕
๑/๗/๒๕๖๐

พลับพลา  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๐
พระบุญยืน ธีรวโร กำรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙

๑/๗/๒๕๖๐
พลับพลา  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๑
พระวิษณุ สุทฺธิจิตฺโต พิศงาม

๒/๘/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
พลับพลา  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๒
พระวัฒนปกรณ์ รติปุตฺโต แก้วดก

๑๕/๓/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
พลับพลา  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๓
พระพระสามารถ อนุตฺตโร เทพขุนทด

๒๒/๗/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๔๔

ศรีสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๔
พระออมสิน ปภากโร ศรีสุข

๒๐/๙/๒๕๓๓ ๒๙/๗/๒๕๖๐

ศรีสมบูรณ์  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๕
พระวสันต์ ขนฺติโก พรมจันทา

๙/๗/๒๕๐๑
๒๕/๗/๒๕๔๒

โคกศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๖
พระทศพล โชติวณฺโณ โมกไสง

๑๓/๐๕/๒๕๑๒
๖/๐๙/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๗
พระภีระพล ภูริาโณ ลุนไธสง

๑๙/๐๑/๒๕๒๗ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๘
พระมงคล านวีโร สุรินทราช

๑๐/๐๗/๒๕๐๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๓๙
พระอดิศร อติวีโร นามฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๐
๕/๐๔/๒๕๖๐

ชัยศรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๑๗๔๐
สามเณรสิทธิพล  ประทุมโช

๘/๐๔/๒๕๔๗

 ชัยศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๑
พระพจนา ถาวโร วะชะโก

๐๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรงสุวรรณ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๒
พระประหยัด อรุโณ อ้วนเสมอ

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

๖/๗/๒๕๕๖
ท่าเรียบ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๓
พระสุเทพ านุตฺตโร เลินไธสง

๑๐/๙/๒๕๒๓ ๒/๑๑/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๔
พระศุภชัย สุภทฺโท แพรไธสง

๒๘/๒/๒๕๓๕ ๒/๑๑/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๕
พระจักรกฤช กิตฺติปฺโ เมืองแสน

๓๑/๘/๒๕๓๕ ๒/๑๑/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๖
พระดนุพงษ์ ปภสฺสโร หนังไธสง

๒๑/๕/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ท่าเรียบ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๗
พระไพรบูลย์ ขนฺติธโร นามฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๐๐ ๒๑/๐๔/๒๕๕๕

เทพอำนวย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๘
พระบัณฑิต สีลธโร บุญตัว

้

๑๙/๐๙/๒๕๒๓
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ธาตุ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๔๙
พระสิทธิ อภิวฑฺฒโน ไชยสอน

๑๙/๐๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ธาตุ  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๐
พระธันวา สุภสฺโท อินทรตา

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

นาแค  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๑
พระเกรียงไกร ตปสีโล ศรีคง

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

นาแค  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๒
พระจำป จนฺทโชโต แพงเพ็ง

๑๕/๗/๒๔๙๕

๑/๗/๒๕๖๐
บุบผาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๓
พระสมิตร ิตธมฺโม เนียงไธสง

๑๓/๘/๒๕๐๑
๑/๗/๒๕๖๐

บุบผาราม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๔
พระสมพงษ์ พทฺธาโณ ยังจันทร์อินทร์

๒๘/๖/๒๕๐๗
๙/๖/๒๕๖๐

สมศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๕
พระธิติพงษ์ านวุฑฺโฑ โพธิขำ

๖/๗/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๖๐
สมศรี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๖
พระสมหมาย ปริปุณโณ คำไธสง

๒๘/๐๙/๒๕๐๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

อุดร  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๗
พระลิ อาภสฺสโร หมันอุตสาห์

่

๐/๐/๒๔๙๔
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

อุดร  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๘
พระโชคชัย อธิมุตฺโต กมล

๒๓/๕/๒๕๐๔ ๒๗/๑๐/๒๕๕๖

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๕๙
พระทำนอง กตธมฺโม เริมรักรัมย์

่

๑๖/๓/๒๕๐๒ ๒๒/๕/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๐
พระวินิจ นริสฺสโร รงค์พิมาย

๒๕/๓/๒๕๐๔ ๘/๑๑/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๑
พระอนุวัฒน์ นริสฺสโร โสดา

๑๙/๙/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๒
พระบุริทร์ สุชีโว กะมล

๑/๒/๒๔๙๙ ๒๐/๗/๒๕๔๒

เทพทราวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๓
พระบูรพา อุชุจาโร อุทาภักดี

๒๐/๕/๒๔๙๔ ๓/๑๒/๒๕๕๘

เทพทราวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๔
พระกมล กตธมฺโม ตระกูลมัยผล

๑๖/๙/๒๕๐๖ ๓๑/๘/๒๕๕๙

เทพทราวาส  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๕
พระรุ่งโรจน์ สนฺตจิตฺโต โคตรจันทึก

๓/๓/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

บ้านงิว

้

 

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๖
พระอิสระ ธมฺมสาโร ยังยืน

่

๒๘/๙/๒๕๑๖ ๒๘/๕/๒๕๖๐
ประชาชาติดงพลอง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๗
สามเณรปาณรวิช  ใหญ่รัมย์

๓๐/๑/๒๕๔๘

 
ประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๘
พระเข็มทอง ภทฺทราวโร เสนาไทย

๑๔/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๕/๒๕๔๗

ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๖๙
พระทะนงค์ กิตฺตสาโร วันแก้ว

๓/๗/๒๕๒๐
๑๓/๑๒/๒๕๕๙

ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๐
พระสมัย อคฺคปฺโ คงสีดา

๑/๓/๒๕๑๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๑
พระจักรกรี ธีรวํโส ศรีมุงคุณ

๗/๘/๒๕๓๔ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๒
พระพรรณธยุทธ ถิรธมฺโม เสนาไทย

๔/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๓
พระวีรพงศ์ อคฺคธมฺโม เกือยรัมย์

๑๔/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๔
พระคุณานนท์ สุทธิาโณ เพ็ชรกล้า

๒๖/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาหนาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๕๒

้
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บร ๔๑๖๐/๑๗๗๕
พระธีรพงษ์ นรินฺโท วงศ์กล้า

๑๕/๓/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ปาหนาม  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๖
พระพิพัตร์ ติสฺสโร ยุนรัมย์

๓/๑๒/๒๕๑๓
๒๐/๒/๒๕๕๐

ยางทะเล  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๗
พระเกิด สุชีโว คำทอน

๔/๓/๒๔๙๒ ๑๕/๖/๒๕๕๘

ยางทะเล  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๘
พระวงศ์ตา ถิรจิตฺโต ยีรัมย์

๓/๔/๒๕๐๗ ๖/๖/๒๕๖๐
ยางทะเล  

บร ๔๑๖๐/๑๗๗๙
พระพรมมา สมจิตฺโต สังสีแก้ว

๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ยางน้อย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๐
พระเดช ปฺาวชิโร ปนรัมย์

๓/๖/๒๕๑๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โยยตาแบง  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๑
พระอำนาจ ผลาโณ ยินดี

๑๒/๓/๒๔๙๙ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๒
พระท้องย้อย เทวธมฺโม ศรีคำ

๑/๗/๒๔๙๙
๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๓
พระประจักรย์ ธีรวํโส เสนาไทย

๘/๙/๒๔๙๙
๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๔
พระวิไล ปภาโส รวมรส

๒๐/๗/๒๕๑๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๕
พระสิริวัต เตชปโ โสแสนชัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๖
พระชยพล ขนฺติสาโร แสงแก้ว

๒/๙/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๗
สามเณรพิชิต  ยุติธร

๑๔/๗/๒๕๔๒

 สระบัว  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๘
พระประจักษ์ อุตฺตโร ภาษเวศ

๒๐/๖/๒๕๑๙
๑/๕/๒๕๖๐

อนามัย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๘๙
พระนัทพงษ์ ปภาโส เชือหมอ

้

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
อนามัย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๙๐
พระวีระชัย จิตฺวํโส คำภีระ

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

อนามัย  

บร ๔๑๖๐/๑๗๙๑
พระกิตติวัฒน์ กิตฺติสาโร ฤทธิศรธนู

๑๙/๖/๒๕๓๑

๒/๗/๒๕๖๐
อนามัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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