
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๙๔๒ รูป ขาดสอบ ๓๑๑ รูป คงสอบ ๖๓๑ รูป สอบได้ ๔๒๑ รูป สอบตก ๒๑๐ รูป (๖๖.๗๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระสังวาล อคฺควุฑฺโฒ กิติสกนธ์

๐๓/๐๘/๒๕๑๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๔

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระบุญเจริญ สามาจาโร เรืองพศาล

๙/๙/๒๕๐๖
๑๗/๗/๒๕๕๕

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระสุนทร ทิวากโร พิลึกนา

๐๓/๐๓/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระณัฐพงศ์ ปภาโต นาคคงคำ

๐๗/๐๔/๒๕๓๔
๒๖/๗/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระกฤษณะ จิตปโย หัสถาดล

๑๙/๑/๒๕๓๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรเฉลิมพร  สันทิตย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรชินวัฒน์  ชะสนรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรธีระพงษ์  ดกเอียร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวีระวุฒิ  พินิจด้วง

๒๗/๘/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวุฒิชัย  หดไธสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสิทธิโชค  เนตรวิลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรชัยวัฒน์  ประดับวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรจิรพนธ์  เจ็ดรัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรจิรพล  เริงรืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรศุภชัย  มีพัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรสุทัศน์  ไชยมาตร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรภาราดา  วิเศษนคร

๓๐/๔/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรตะวัน  อะนุชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรชัยรัช  รจนากร

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกู้เกียรติ  สุรา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรภูวนาท  หงษ์ศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธีรพงษ์  ธนูนิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรจิรศักดิ

์

 งามวัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรประพันธ์  เปรียวรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 กลาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๑๓

้
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บร ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอิทธิมนต์  วงษ์คำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรธนากร  แสนสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรธวัชชัย  บุตรวัฒน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ต้องเดช

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรมงคล  ปะทิรัมย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรพิชิตชัย  ปานทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเอกสิทธิ

์

 พันธ์นิยม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอธิวัชร  คำหล้า

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรดำเนิน  ชะเดืองรัมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสุริยัน  เค้ามูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรรุ่งเพชร  จันทร์น้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวรวุฒิ  ลุนลาด

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระพิรุณ ปสุโต สีมุกดา

๘/๐๙/๒๕๐๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โกรกขีหนู

้

 

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระศุภัช ปฺาวโร เลิศธนลาภ

๐๗/๑๐/๒๕๑๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

เขากระโดง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระบุญชิด ฉนฺทมฺโม ปะรัมย์

๒๐/๕/๒๕๐๑ ๑๑/๗/๒๕๕๖

จำปาทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระสมพล ขนฺพโล กระการดี

๑๐/๔/๒๔๙๘ ๑๖/๔/๒๕๕๗

จำปาทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระบรรจบ ชินวํงโส แย้มวัตร

๒๙/๗/๒๕๐๑
๘/๑/๒๕๕๘

จำปาทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุทิน  นครรัมย์

๑๐/๑/๒๕๔๕

 จำปาทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระสุพันธ์ มหาาโณ เกษรัมย์

๒๑/๙/๒๕๓๒ ๒๗/๗/๒๕๕๕

ตลาดชัย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระสวัสดิ

์

ขนฺติธมฺโม คงยอด

๒๐/๐๖/๒๕๒๐
๔/๐๘/๒๕๕๖

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระทองคำ กนโก อุตะมะ

๘/๑๑/๒๔๘๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๑

ทุ่งสาริกาใหญ่  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระประยงค์ วิสุทฺธิจิตฺโต เอ็มประโคน

๒๐/๓/๒๕๑๕
๔/๕/๒๕๕๕

ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระประวุธ าณานนฺโท ปลดรัมย์

๙/๖/๒๕๒๑ ๗/๒/๒๕๕๖
ธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรทรงพล  โชคเหมาะ

๓/๓/๒๕๔๐
 ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนากร  ชุ่มจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรนันทวัธ  ช่างฉลาด

๒/๑๑/๒๕๔๔

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรประพันธ์  แสงรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระสมพร ปคุโณ โพธิกำเนิด

์

๗/๑๑/๒๕๓๔ ๑๓/๔/๒๕๕๖

โนนศิลา  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระประเทือง อธิจิตฺโต มะตะราช

๒๕/๐๑/๒๔๙๑ ๒๕/๐๔/๒๕๕๖

บัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระสำเภา อนิโฆ กะสิรัมย์

๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

บัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระจำเริญ กิตฺติาโณ กรุมรัมย์

๗/๐๒/๒๕๐๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

บ้านตลาดควาย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระเลียง

้

สุภโร ปูสารัมย์

๑/๐๑/๒๔๙๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖

บ้านบัว  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระลา อคฺคธมฺโม สายทะเล

๒๓/๑๑/๒๔๘๕
๕/๑๒/๒๕๕๒

บ้านเมืองดู่  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระวีรพงษ์ จารุวณฺโณ ชะเมรัมย์

๓/๑๑/๒๕๓๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ประชานิรมิต  

บร ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 วิเศษนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

 ประชานิรมิต  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๑๓

้
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บร ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรวันเฉลิม  ทุนเพิม

่

๕/๑๒/๒๕๔๒

 ประชานิรมิต  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรภราดร  โพนนอก

๑๒/๖/๒๕๔๔

 ประชานิรมิต  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรวีรวัฒน์  เดิมคะยอม

๒/๙/๒๕๔๔
 ประชานิรมิต  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระณัฐพล ิตสุโภ รัตนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

๑/๐๒/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระธวัชชัย ปฺาวฑฺฒโน อุสารัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระนิง ธมฺมกาโม จะเรศรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระสมชาย โอภาโส เหมือนชอบ

๒๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระสุชาติ เตชวโร สมในใจ

๑๐/๘/๒๕๑๐ ๑๙/๑/๒๕๕๔

พรสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระคม อภินนฺโท เจกรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๒๔ ๑๐/๑๑/๒๕๕๔

โพธิทอง

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระเริก นาถสีโล สินศิริ

๑/๕/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธิทอง

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรทรงชัย  จานรัมย์

๑๘/๒/๒๕๔๖

 โพธิทอง

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระมานพ สุจิตโต ผมทำ

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๔/๔/๒๕๕๘

ม่วงใต้  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระฉกาด วชิราณ สุขพินิจ

๑๗/๕/๒๕๓๒ ๑๒/๕/๒๕๕๘

ม่วงใต้  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระคนอง ขนฺติโก สายบุตร

๔/๓/๒๕๐๖ ๑๐/๕/๒๕๕๓

สว่างอารมณ์  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระเงิน เขมทตฺโต เกียรติรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๒๖ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

สะแกซำ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระบุญทิน สุทนฺโต พลอยรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สะแกซำ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระสอน สุธมฺโม ทะเรืองรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สะแกซำ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระเอกชัย มหาปฺโ การเพียร

๑๙/๐๑/๒๕๓๒ ๑๙/๑๑/๒๕๕๘

สะแกซำ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระทองพูน กตสาโร ดูเชิดรัมย์

๑๓/๔/๒๕๑๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สำราญราษฎร์  

บร ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระทองหล่อ ตสวโร สิงห์ดง

๒๕/๐๕/๒๕๐๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๖

หนองตราดน้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระปราไมช ปโมทิโต คงนำ

๓/๐๖/๒๔๙๗ ๓/๐๔/๒๕๕๖

หนองตราดน้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระสังข์ อาภทฺธโร นิมนต์รัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๐๓

๑/๑/๒๕๕๕
หนองบัวทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระปวิช ถิรธมฺโม ตะวันหะ

๑๗/๙/๒๕๒๖
๖/๕/๒๕๕๗

หนองบัวทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระคมกริช สุเมโธ จอดสันเทียะ

๒๒/๖/๒๕๓๓ ๑๓/๕/๒๕๕๘

หนองบัวทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระสุเทียน ทีปธมฺโม จีนรัมย์

๑๔/๕/๒๕๒๒ ๒๘/๖/๒๕๕๘

หนองบัวทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระไพรสุริยา โกสโล โกรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๑๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔

หนองปรือ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระสำเภา สิริสาโร วิชารัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๑๖
๒/๐๑/๒๕๕๘

หนองปรือ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระบุญรัตน์ อภิปาโล รักเพือน

่

๖/๐๗/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระสมบัติ กตสาโร สารติ

๑๙/๐๗/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระพรชัย ปยสีโร แขนรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่น้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระวินัย เมธิโน คุณวงศ์

๓/๕/๒๕๑๖ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หนองมะเขือ  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธิจิตโต บุญไทย

๓๑/๑๐/๒๕๓๔

๒/๑/๒๕๕๘
หนองสรวง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรชัยพร  เล็บประโคน

๒๓/๗/๒๕๔๓

 หนองสองห้อง  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระวีระศักดิ

์

จนฺทาโภ ใยนาจ

๑๔/๒/๒๕๐๓
๒/๔/๒๕๕๗

หนองเหล็ก  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระเจ๊ก ยติกโร อาศัยนา

๑๑/๕/๒๕๐๔ ๑๖/๕/๒๕๕๗

หนองเหล็ก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระทาระ ปยสีโล ทันดี

๑๐/๑/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๕๘

หลักเขต  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรวิระพงษ์  กรงาม

๑๖/๕/๒๕๔๒

 อินทรวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระบุญเหลือ านวีโร สว่างอาร์ม

๓๑/๐๖/๒๕๑๕
๒/๐๑/๒๕๕๒

อุทยาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรอินทัช  ธนูทอง

๙/๑๑/๒๕๔๒

 อุทยาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระจำรัตน์ จิตฺตปสาโท จริตรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๑๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๒

กทลิวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระลำไพ สุทฺธิสีโล มาศวรรณา

๑๗/๐๒/๒๕๒๑ ๒๔/๐๗/๒๕๔๑

ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระประเสริฐ ปริเสฎฺโ สุทรงชัย

๐๖/๐๗/๒๔๙๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระสันถุ วรวุฑฺโฒ มะพารัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๑๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรไชยา  เพชรคง

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรสุพสิน  โสมะมี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสันติสุข  พะไลรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรสันติโชค  ใจดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรชัชชัย  ครบพรสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสันติชัย  โพธิแก้ว

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรธนากรณ์  ขวัญมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรเดชาธร  การเพียร

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระมนัสชัย ธมฺมเตโช ขันชารี

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๒
สามเณรโยธิน  สีลานิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

 โนนเมืองไผ่  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรอัษฎาวุธ  บุญสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 โนนเมืองไผ่  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระจันทรา จนฺทโชโต เสง

๑๑/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๐๕/๒๕๕๕

บัวถนน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระสมชาย อภิชาโต ศรีฉลวย

๐๒/๐๘/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

บ้านสูงเนิน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรนฤนาท  หนึงใจ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านสูงเนิน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๗
พระโมทย์ สุทธิโก สุทธิ

๒๒/๐๗/๒๔๙๕ ๐๗/๑๐/๒๕๕๒

บ้านเสม็ด  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระพูศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ ชอบมี

๒๙/๑๑/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระประสิทธิ

์

ปฺุาคโม งามทวี
๖/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๕/๒๕๕๘

ยาง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระอำนวย กิตติโก บังฝรัง

่

๑๔/๑/๒๕๐๑
๖/๔/๒๕๕๘

ระกามังคลาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระพลวัฒน์ ชยานนฺโท กระจายแก้ว

๒๐/๓/๒๕๓๓
๖/๔/๒๕๕๘

ระกามังคลาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรอนุชา  ภุมรา

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

 ระกามังคลาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระแปะ ปยธมฺโม โพธิไทร

์

๑๕/๐๖/๒๔๙๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๒

ระกาเสม็ด  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระไพบูลย์ ถิรจิตฺโต กาดรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๑๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ระกาเสม็ด  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระศุภฤกต ถิรปฺโ การกระสัง

๑๖/๑๒/๒๕๒๑ ๒๕/๐๖/๒๕๔๒

หนองแขม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระณัฐวุฒิ ธมฺมธีโร ชัยนาน

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๓/๐๓/๒๕๕๖

หนองแขม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระวิรัช วิสารโท ทุรังรัมย์

๑๙/๖/๒๕๑๕
๔/๔/๒๕๕๙

หนองพลวง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระสายสมร สนฺตจิตฺโต ปลัดธานี

๕/๑๑/๒๕๑๙
๕/๔/๒๕๕๘

ปาคูเมือง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระสมบูรณ์ ปฺาทีโป ทาสา

๑๔/๐๙/๒๕๑๒ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

ปาดงย่อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๑๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระชอบ สุทธกฺขิโณ ดาดผารัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๑๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๕

สามัคคี  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระถาวร านิสฺสโร แก่นสัย

๗/๙/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๑

สาวเอ้  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระบุญสม สุจิตฺโต ชารัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๑๑ ๒๖/๐๔/๒๕๕๓

สาวเอ้  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระประสงค์ เตชธโร พิศภิรมย์

๐๖/๐๓/๒๕๐๙ ๒๔/๐๗/๒๕๕๔

สาวเอ้  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระหงส์ กิตฺติโก ปจะยัง

๐๘/๐๓/๒๔๘๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

สาวเอ้  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระเขียว ปยสีโล เจริญสุข

๑๓/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สาวเอ้  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระอำไพ สิริธมฺโม ดูเรืองรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๐๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

สุทธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระเมธาสิทธิ

์

วิสุทฺโธ รุ่งแจ้งรัมย์

๐๙/๐๗/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระเล็ก สุมงฺคโล ปากวิเศษ

๒/๗/๒๕๑๔
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

หนองขวางน้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระสำเภา อนุสฺสรโณ สมบูรณ์

๑๙/๐๕/๒๔๙๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๓

หนองไผ่  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระเฉลิมชัย านวีโร ไตรตลา

๑/๕/๒๕๐๖
๑๒/๗/๒๕๓๑

โคกสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระจำรัส จารุธมฺโม อันพิมพา

๑๕/๒/๒๕๑๘ ๑๔/๕/๒๕๕๒

โคกสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระจรัญ าณธีโร ศรีสุข

๑๓/๑๒/๒๔๘๘

๙/๑๐/๒๕๕๗

โคกสว่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระชูชาติ านิสฺสโร เยรัมย์

๑๐/๖/๒๕๑๐ ๒๘/๖/๒๕๕๕

เทพทราวาส  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระเสถียร านิสฺสโร ผลเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๒๘
๒๓/๓/๒๕๕๘

เทพทราวาส  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระอดิศร สุรปฺโ ดอกแก้ว

๒/๔/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๘

เทพทราวาส  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระเจริญ านิสฺสโร คำสุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๑๗
๒๑/๒/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระบุดดี อธิจิตฺโต เอกสิงห์

๕/๔/๒๕๐๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

ยางทะเล  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระจำนงค์ อคฺคธมฺโม โพธิพยัคฆ์

๑๐/๐๘/๒๔๙๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ยางทะเล  

บร ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระพนาไพร โกวิโท แสนรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๒๗/๗/๒๕๕๘

หนองหญ้าคา  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระณรงค์เดช ขนฺติโก ภาคกลาง

๓๐/๕/๒๕๑๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ชัยประสิทธิ

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระอนากร ชิตฺมาโร ลาภา

๐๑/๐๕/๒๕๓๓ ๒๔/๑๐/๒๕๕๓

ชัยสมพร  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระจำเนียร ภิรธมฺโม เสนาซุย

๑๑/๗/๒๕๓๐ ๓๑/๕/๒๕๕๘

ชัยสมพร  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระสุขสันต์ ปริปุณฺโน หิรัญรัตน

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

ทรงธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระขีน ธมฺมจาโร เภรา

๐๗/๐๘/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ทรงธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระสามารถ เขมวีโร เยรัมย์

๒๘/๕/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๖

ทรงศิลา  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระณรงค์ ธมฺมปาโล นิลสังข์

๙/๗/๒๕๐๓
๒๔/๕/๒๕๔๖

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระบุญโย ปภสฺสโร ดวงพิมพ์

๕/๑/๒๕๒๗ ๔/๖/๒๕๕๕
ท่าเรียบ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระบรรเลง อภิปุณฺโณ สมบูรณ์นาวิน

๑๓/๗/๒๕๐๑ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระเผด็จ เตชวโร แสงสำอาง

๒๕/๕/๒๕๐๘ ๔/๑๒/๒๕๕๗

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระวิจิตร กิตฺติธโร เนียงไธสง

๒๔/๕/๒๕๐๘
๘/๓/๒๕๕๘

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๑
พระช่วง คุณากโร ยวงไธสง

๑๑/๓/๒๕๑๐ ๑๔/๖/๒๕๕๘

นาแค  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระสุนิจย์ จกฺกธมฺโม เจริญรัมย์

๑/๓/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๖

ประทุมเมศ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๓
พระจรวด สุเมโธ สิทธิจันทร์

๕/๑๐/๒๕๐๕ ๒๗/๖/๒๕๕๗

ประทุมเมศ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๔
พระศักดิศรี

์

สุภกิจฺโจ พาเรือง

๑/๑๑/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๕๘

เปรมสิริ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระศักดา โจวํโฉ ปุริมายะตา

๑/๙/๒๕๐๗
๒๒/๔/๒๕๕๘

สมศรี  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระอาคม วิชฺชากโร แก้วพิพัฒน์

๒๕/๒/๒๕๑๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

อมราวาส  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๗
พระชาญชัย อธิปฺุโ สุกะกร

๒๕/๑/๒๕๓๖ ๒๔/๔/๒๕๕๗

ทองธรรมชาติ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระเพียร เตชปฺโ ทะเวชรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๒๑ ๒๘/๑๐/๒๕๕๓

บ้านปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระสำเร็จ สุขิโต ภูมิสุข

๓/๙/๒๕๑๙ ๘/๓/๒๕๕๗
บ้านปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระประสิทธิ

์

อนุตฺตโร เจียมรัมย์

๑๕/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๔/๒๕๕๘

บ้านปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระสมาน สุธมฺโม นิทุรัมย์

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๕/๒๕๕๘

บ้านปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรสงกรานต์  จรัตรัมย์

๘/๔/๒๕๔๖
 บ้านปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระประนอม อินฺทวํโส วิเชียรรัมย์

๑๑/๐๒/๒๔๙๔

๓/๕/๒๕๕๗
สองห้อง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๔
พระจีรศักดิ

์

จนฺทสาโร สำอางเพชร

๑๒/๒/๒๕๓๐ ๒๒/๔/๒๕๕๘

สองห้อง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๕
พระบุญเพ็ง ธมฺมรโต นามวงศ์

๒/๐๗/๒๕๐๙
๑๗/๑๒/๒๕๕๕

สินทราราม  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระธง ธีรวํโส สวายประโคน

๑๗/๓/๒๕๒๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

โคกเจริญ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระบัวชุม ิตวีริโร สมใจเรา

๐๕/๐๒/๒๕๒๒
๓๐/๗/๒๕๕๕

โคกลำดวน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๘
พระศักดา โชติปฺโ ปานะโปย

๑๖/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๕๗

โคกลำดวน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๗๙
พระบรรจง จิตฺตสํวโร สุขใหญ่

๑๙/๙/๒๕๒๓ ๑๗/๖/๒๕๕๘

โคกลำดวน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระพะเยาว์ อภโย สวินชัย

๑๒/๐๔/๒๕๐๑
๒๑/๑/๒๕๕๖

ตาพระ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๑
พระพจน์ เตชปฺโ หมืนประโคน

่

๓๑/๕/๒๕๑๗ ๑๕/๑/๒๕๕๒

บ้านสำโรง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๒
พระสมพร อภินนฺโท รำประโคน

๗/๑๑/๒๕๓๑ ๑๕/๒/๒๕๕๓

บ้านสำโรง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระนภดล กิตฺติโก อุไรรักษ์

๒๕/๔/๒๕๓๑ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

บ้านสำโรง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระเอือม อาสโภ อย่าอ่อนดี

๒๔/๙/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๔

บุญช่วย  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระสมพงษ์ อนงฺคโณ งอมสงัด

๒๓/๑๑/๒๕๒๓
๐๓/๐๑/๒๕๕๗

ปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระฉัตรชัย อธิจิตฺโต ชาติรัมย์

๒๔/๘/๒๕๓๔ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

พลับพลา  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระเขตรัตน์ ขนฺติธโร ลีดี

๔/๒/๒๕๒๓ ๑๓/๖/๒๕๕๘

กุมภียาน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๘
พระวีระ ขนฺติธโร อำไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

จินดามณี  

บร ๔๒๕๙/๐๑๘๙
พระสมาน จนฺทธมฺโม กัณหา

๓/๒/๒๔๙๔ ๑๐/๖/๒๕๕๕

ชัยศิริ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระบัณฑิต จนฺทโชโต นามะกูล

๑/๘/๒๕๓๒ ๕/๑/๒๕๕๗
ชัยศิริ  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระวิรัตน์ ธมฺมวโร เปงไธสง

๒๖/๙/๒๕๐๗ ๒๗/๔/๒๕๕๘

บรมคงคา  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระสมยศ จิรธมฺโม อาจแสดง

๑๙/๐๓/๒๕๑๑
๑๕/๕/๒๕๕๘

บ้านชาด  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๓
พระสมัคร ปวโร คำสิงห์นอก

๘/๑/๒๔๙๖ ๑๐/๖/๒๕๕๖

บ้านดอน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๔
พระสายัณต์ สุธมฺโม สวามิชัย

๖/๕/๒๕๒๒
๑๘/๑๐/๒๕๕๗

บ้านดอน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๕
พระพิพาด สิริคุตฺโต เฉียดไธสง

๑/๑๐/๒๕๐๘
๘/๒/๒๕๕๘

บ้านดอน  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๖
พระสหัต จนฺทิโม พลเดช

๑๘/๘/๒๕๐๓
๙/๔/๒๕๕๑

โพธิ

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๗
พระสายยุทธ านวีโร ยาสุขศรี

๒๖/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๖

ราษฎร์บำรุง  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๘
พระประพันธ์ยุทธ์ จนฺทสาโร พรหมรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๐๕

๒/๓/๒๕๔๔
วรดิษฐ์  

บร ๔๒๕๙/๐๑๙๙
พระสุริยัน ฉนฺทสุโภ ง้าวไข่นำ

๒๑/๑/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๕

วรดิษฐ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระจักรกฤษ วิทิโต พิมพ์เบ้าทำ

๑๓/๒/๒๕๓๔ ๑๓/๕/๒๕๕๕

สระบัว  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระสมศักดิ

์

อฺคธมฺโม แสงกอง

๒๑/๑๒/๒๕๐๑ ๒๙/๑๐/๒๕๒๘

สุคันธวารี  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระไพบูลย์ ปยธมฺโม ทิพวัน

๑/๖/๒๕๒๓ ๒๘/๗/๒๕๕๕

สุคันธวารี  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระเจริญ วรจิตฺโต รัมเรือง

๗/๐๓/๒๔๙๙ ๒๒/๐๖/๒๕๔๖

หงษ์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระแสงอรุณ มหาปุโ แพนแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๑๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

หงษ์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๕
พระกฤต กิตฺติปฺโ วัฒนานุสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔
๒๐/๔/๒๕๕๗

อัมพวัน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๖
พระพร ธมฺสาโร ขุนกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๐๘ ๑๕/๐๔/๒๕๔๒

กระทิง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระเดือนใหม่ อภิวํโส กุสูงเนิน

๐๑/๑๒/๒๕๑๘ ๒๕/๑๐/๒๕๕๗

จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระอลงกรณ์ ธมฺมทินโน ธรรมทอง

๒๑/๐๘/๒๕๒๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระปกาศิต ปริสุทฺโธ ปกการะนัง

๔/๒/๒๕๐๑ ๗/๔/๒๕๕๐
ชัยศรี  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระวีรชน ปสนฺโน เหนือจันดี

๐๖/๐๙/๒๕๑๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

ชัยศรี  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๑
พระธีรศักดิ

์

สุทินฺธโร อินนอก

๑๒/๕/๒๔๙๕ ๑๒/๕/๒๕๕๖

ชัยศรี  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๒
พระทระนง คุณงฺกโร ทวีวรรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ชัยศรี  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๓
พระประนอม สุขิโต นิลพยัคฆ์

๐๙/๐๙/๒๕๐๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ไตรรัตน์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๔
พระธไนศวรรย์ กนฺตวณฺโณ แก้วงา

๐๗/๑๒/๒๕๐๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ไตรรัตน์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๕
พระจวน จิรสุโภ ผลทำมา

๑๒/๕/๒๔๙๕ ๑๒/๕/๒๕๕๖

บ้านค้อ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๖
พระถนอม กิตฺติโก จันทร์สมุทร

๓๐/๘/๒๕๒๒ ๒๗/๒/๒๕๕๗

บุตาวงษ์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๗
พระเฉลา อภิชาโน ไวยสีแสง

๐๕/๐๙/๒๕๒๑ ๐๕/๐๙/๒๕๕๕

ปาชัยมงคล  

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๘
พระกฤษณะ มหาวีโร นวลศรี

๑๐/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๒๑๙
สามเณรอมรเทพ  สงผัด

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระดาว จนฺทปโม ทองปลัง

่

๒/๑๑/๒๕๒๕ ๑๒/๔/๒๕๕๘
สำโรงราษฎร์สามัคคี

 

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๑
พระนัย ปฺณาสิริ ไชยรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๑๖

๔/๖/๒๕๕๘ สำโรงราษฎร์สามัคคี
 

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๒
พระสมพงษ์ มหาคุโณ ศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๐๘
๑๑/๔/๒๕๕๔

สีชวา  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๓
พระจักรพงษ์ จกฺกวํโส สียา

๙/๑/๒๕๒๕
๑๙/๑๑/๒๕๕๗

สุภโสภณ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๔
พระสถาพร านุตฺตโร เศรษฐา

๒๐/๕/๒๕๐๗
๒/๔/๒๕๕๘

สุภโสภณ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๕
พระประดิษฐ์ ิตธมฺโม เสริมสุข

๑๑/๑๐/๒๕๒๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

หนองเก้าข่า  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๖
พระชีพ สุชีโว อุปภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๐๑ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

หนองเก้าข่า  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๗
พระสุนทร จารุวณฺโณ สาโดด

๒๒/๐๖/๒๕๑๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๘

หนองเก้าข่า  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๘
พระตุ่น วรมงฺคโล ชำนาญพนา

๒๑/๐๖/๒๕๐๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๔

หนองโดนน้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๒๒๙
พระชิด โชติวโร ชะลอยรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

หนองโดนน้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๐
พระอนุศักดิ

์

ถิราโณ แสงดาว

๒๖/๑๑/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองโดนน้อย  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๑
พระบุญทรัพย์ จิตฺตสาโร สนองหงอก

๐๗/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๗

หนองตาด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๒
พระยุทธนา อตฺถกาโม พาณิชย์กุล

๘/๓/๒๕๐๗ ๓/๗/๒๕๔๔
ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๓
พระภูมินทร์ รตนโชโต ลีดี

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๐/๔/๒๕๕๖

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๔
พระประยูร กิตฺติคุโณ ศาลางาม

๑๒/๐๗/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

สุพัฒนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๕
พระวุฒิพงษ์ ปยสีโล ไชยสงคราม

๒๙/๐๔/๒๕๑๙ ๒๓/๐๗/๒๕๕๒

อัมพวัน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๖
พระเภา อนุตฺตโล ศรีทอง

๒๖/๐๑/๒๕๑๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

อัมพวัน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๗
พระสมชาย ปยุตฺโต อาจทวีกุล

๒๖/๐๙/๒๕๒๒ ๑๑/๑๐/๒๕๕๗

อัมพวัน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๘
พระสมพร จนฺทโชโต พิมัยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๑๓
๐๑/๐๔/๒๕๕๗

แจ้งสมรทศ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๓๙
พระสุชาติ สุชาโต จะแรมรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๐
พระสมชาย เตชธมฺโม พลเลือย

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์รังสรรค์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๑
พระสมยศ กตปุโ วงศ์สุวรรณ

๑๘/๘/๒๕๒๕ ๑๕/๑/๒๕๕๘

สนวนนอก  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๒
พระโลม กมโล กรองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๐๗

๑/๔/๒๕๕๘
สนวนนอก  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๓
พระสุพล กตธมฺโม ทะเรืองรัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๕/๔/๒๕๕๗

หนองหว้า  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๔
พระเงิก ชวสฺสโร กล้าวิเศษ

๖/๖/๒๕๑๕ ๒๔/๗/๒๕๕๘

หนองหว้า  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๕
พระลอย ิตจิตโต เพ้งให้ตรง

๓๐/๑๑/๒๕๐๘ ๒๘/๐๑/๒๕๕๖

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๖
พระน้อย สุทธิจิตโต ชาติประสพ

๑๙/๐๔/๒๕๑๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๗
พระกิตติวัฒน์ กิตฺติสาโร เรืองมณี

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๘
พระยาม ถิรวิริโย นาคี

๐๕/๐๓/๒๔๙๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๕๙/๐๒๔๙
พระบรรจง อารยธมฺโม มีสัตย์

๑๔/๐๔/๒๔๙๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๒

คีรีเขต  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๐
พระประยง ปยสีโล รัตเสมอ

๐๗/๐๖/๒๔๙๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

คีรีเขต  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๑
พระศุภกิจ อสฺสโว พลพฤกษ์

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

คีรีเขต  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๒
พระพงศ์พัฒน์ วิปุโล ถาวงษ์กลาง

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

คีรีเขต  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๓
พระทศพร ธมฺมธีโร ลือลัน

่

๐๗/๐๕/๒๕๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

เจริญนิมิต  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๔
พระไพศาล อสฺสโว แดงชาติ

๒๑/๐๘/๒๕๒๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

เจริญนิมิต  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๕
พระชาติ กิตฺติธโร คุณวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๐๓ ๑๐/๐๔/๒๕๔๗

ทุ่งสามัคคีธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๖
พระจ้อน ขนฺติโก เปนนวน

๑๗/๐๑/๒๔๘๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งสามัคคีธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๗
พระเอกรัตน์ สีลธโร คำคูณ

๐๕/๐๑/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

สุขสำราญ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๘
พระไพศาล คุตฺตธมฺโม สุภศร

๑๗/๑๑/๒๕๑๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

สุขสำราญ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๕๙
พระสุเทพ ปสาโท สุภศร

๑๒/๑๒/๒๕๒๘
๐๕/๐๑/๒๕๕๘

สุขสำราญ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๐
พระประพันธ์ ธนปฺโ กลึมขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

สุขสำราญ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๑
พระสราวุธ ชนาสโภ ปุยะติ

๒๘/๑๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๒
พระจำรัส จนฺทสโร พรหมวิจิตร

๔/๙/๒๕๒๒ ๒๒/๔/๒๕๕๓

โคกกระหาด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๓
พระสมพร อนุตฺตโร วิเชียร

๒๓/๙/๒๕๓๓ ๓๐/๔/๒๕๕๗

โคกกระหาด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๔
พระอานนท์ อภิชาโต ทิพย์กระโทก

๒๑/๔/๒๕๓๔
๑/๔/๒๕๕๙

ชนะตาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๕
สามเณรภรัณยู  บุญซำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

 ชนะตาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๖
พระทองคำ จนฺทสาโร โรมรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

ตาเหล็ง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๗
พระสร้อยเวศ อสุสโว อุบลเผือน

่

๐๔/๑๐/๒๔๙๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ตาเหล็ง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๘
พระขน ทินฺนวโร อำนวยศรี

๓๐/๐๔/๒๕๐๓ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๖๙
พระทนงค์ สุภาทโร พยายาม

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

ปราสาทวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๐
พระประเทือง สีลสํวโร ปญญาอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๑๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

ละลวด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๑
พระสมเกียรติ นิปโก พรมนัส

๒๔/๑๒/๒๕๐๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

ละลวด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๒
พระวิเชียร อุปสโม พึงกระโทก

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ละลวด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๓
สามเณรปญญา  บุญปากดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ละลวด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๔
พระทองล้า อกิฺจโน ปริโต

๒๕/๒/๒๕๒๒
๖/๗/๒๕๕๗

หัวสะพาน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๕
พระทองพูน ผาสุกวิหาโร สัตยาเขต

๒๒/๗/๒๔๘๗
๕/๗/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๖
พระบุญมี ปภาโส นวลิขิตกุล

๑/๑/๒๔๙๗ ๒๙/๗/๒๕๕๘

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๗
พระสำรอง วชิรวํโส มนูญธรรม

๑๙/๐๒/๒๔๙๓ ๐๙/๐๒/๒๕๕๖

ขุนก้อง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๘
พระประจวบ อธิปฺโ ศรีวงศ์

๗/๔/๒๕๐๙ ๑/๗/๒๕๕๖
ตาไก้พลวง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๗๙
พระจีระศักดิ

์

าตุกาโม ทองคำ

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๐
พระรังสรรค์ สุธมฺโม วงค์คต

๒๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๖/๒๕๕๖

นำไหล  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๑
พระพีรพัฒน์ านธมฺโม ไพพินิจ

๐๔/๑๑/๒๕๐๑ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

นำไหล  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๒
พระสมพร สุขิโต ฉิมพาลี

๒๖/๙/๒๕๒๙ ๑๓/๕/๒๕๕๐

บ้านถนน  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๓
พระสุทน ทีปงฺกโร โซพุดซา

๒๑/๑๐/๒๕๑๐

๒/๘/๒๕๕๒
บ้านทุ่ง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๔
พระคมสรณ์ สุธมฺโม แสนเลิศ

๖/๕/๒๕๑๗ ๒๒/๑/๒๕๕๗

บ้านทุ่ง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๕
พระอนันต์ อภิปุณฺโณ หอมแพน

๒๘/๑๐/๒๕๐๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๘ บ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๖
พระวรสิทธิ

์

อภิชฺชโว แก้วสมนึก

๑๐/๐๑/๒๕๐๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

โพธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๗
พระบันเทิง โสภโณ เกตุคง

๒๑/๐๕/๒๕๑๔ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

โพธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๘
พระคิมหันต์ สุมโน ชาญขุนทด

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๘๙
พระเซือม านิสฺสโร โสกูล

๗/๙/๒๕๐๓ ๖/๓/๒๕๕๔
ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๐
พระมงคล ภูมิมงฺคโล เศรษฐานาม

๑๑/๑๒/๒๕๒๐
๒๑/๖/๒๕๕๘

ศรีรัตนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๑
พระโรม โชติวโร มีทอง

๐๑/๐๘/๒๔๙๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

สามัคคีราษฎร์บำรุง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๒
พระคะนอง จารุธมฺโม หรีเรไร

่

๑๔/๐๓/๒๕๒๕ ๐๘/๐๓/๒๕๕๒

หนองขุนอัด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๓
พระสมาน ปรกฺกโม ทองแดง

๐๙/๐๕/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

หนองยายพิมพ์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๔
พระตะวัน อภิปุณฺโณ ทิพวนนอก

๑๓/๑๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

หนองยายพิมพ์  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๕
พระแคล้ว นนฺทวฑฺฒโน เรืองศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒

หนองเสม็ด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๖
พระวีรศักดิ

์

มงฺคโล จำนงค์รักษ์

๐๕/๐๒/๒๔๙๖ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

หนองเสม็ด  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๗
พระวัฒนา จกฺกวโร เสลาคุณ

๐๒/๐๗/๒๕๑๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๘
พระกิ ปภสฺสโร บุญประกอบ

๑/๑/๒๔๘๗ ๒๓/๕/๒๕๕๓

โคกเพชร  

บร ๔๒๕๙/๐๒๙๙
พระพลอย านกโร สีสัน

๒/๙/๒๕๑๕ ๒๓/๕/๒๕๕๓

โคกเพชร  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระหิรัญ ตปสีโล ราชศิลา

๔/๙/๒๕๐๘ ๒/๖/๒๕๕๔
โคกเพชร  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๑
สามเณรจีรศักดิ

์

 สระแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

 โคกเพชร  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๒
พระณรงค์ นาถกโร สาคเรศน์

๓/๗/๒๕๒๙
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๓
พระทองพูน ปฺาวชิโร ภิบาลศิลป

๓/๒/๒๔๙๔ ๑๖/๔/๒๕๕๘

โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๔
สามเณรอนุรักษ์  โคกพรม

๑๒/๗/๒๕๔๓

 โนนดินแดงใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระวิชิต วิสุทฺโท คมพิมาย

๔/๖/๒๕๒๑ ๒/๗/๒๕๕๗
ปาเขากระเจียว  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระอัตฒ์ฌวี อตฺตเปโม หล้าหาญ

๒๙/๙/๒๕๑๙
๕/๗/๒๕๕๘

ดงบัง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระยุรศักดิ

์

โสตฺถิโก มุ่งดี
๘/๖/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๕๘

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส มินานันท์

๒๔/๖/๒๕๒๐ ๒๙/๖/๒๕๕๑

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๐๙
พระประวิทย์ อาภสฺสโร คลังกูล

๑๗/๒/๒๕๒๓ ๒๘/๕/๒๕๕๕

ไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๐
พระวินัย วิสารโท ด้วงประโคน

๐๑/๐๖/๒๕๒๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

เขาดินใต้  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๑
พระคณิตศาตร์ เตชวโร เหลาวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

โคกระเหย  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๒
สามเณรรัตนพล  พันธ์ทองหล่อ

๑๙/๐๘/๒๕๓๙

 โคกระเหย  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๓
พระเฉลิมศักดิ

์

ฉฬภิฺโ ยิงประโคน

่

๑๓/๐๒/๒๕๑๖ ๒๔/๑๑/๒๕๔๙

ตาอี  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๔
พระสมาน จนฺทสาโร พอนรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๒๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๕

บ้านกรวด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๕
พระอนุชา อนงฺคโณ ยอดกระจาย

๑๖/๐๗/๒๕๒๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

บ้านกรวด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๖
พระหลักชัย มนาโป บุดดี

๐๘/๐๔/๒๕๑๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกรวด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๗
พระรอบ กนฺตวีโร เติมประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๐๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ปราสาททอง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๘
พระรอง รกฺขิตธมฺโม นาคประโคน

๒๘/๑๐/๒๕๑๘
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๑๙
พระจุฑาเทพ จนฺทูปโม ขุนแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

ปาบ้านกรวด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๐
พระสอมเบือด เมตฺตารกฺขิโต เดด

๑/๑๐/๒๕๒๖ ๒๕/๑/๒๕๔๙

กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๑
สามเณรณัฐพร  บุระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

 กลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๒
พระประเสริฐ ปภสฺสโร ประมูประถัมภ์

๑๔/๑/๒๕๐๑ ๑๐/๓/๒๕๕๘
เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๓
พระเรียม านวีโร ละอองทอง

๓๑/๑๐/๒๔๙๙
๑๕/๔/๒๕๕๓

โคกย่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๔
พระธีรศักดิ

์

สิริปฺโ ปนหอม

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๒๑/๖/๒๕๕๘

โคกย่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๕
สามเณรสถิต  สะกัดช่อง

๑๔/๙/๒๕๔๔

 โคกย่าง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๖
พระสุวิทย์ ปฺาวโร ไชยยันโต

๗/๔/๒๕๑๙
๒๒/๑๒/๒๕๕๘

โคน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๗
พระจรูญ โชติกโร ชาญประโคน

๑๐/๑๒/๒๕๑๑
๑๕/๗/๒๕๕๙

โคน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๘
สามเณรจิรพัส  สมจิต

๘/๗/๒๕๔๕
 โคน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๒๙
พระดนุสรณ์ อนุชาโต ทองแม้น

๓๐/๖/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

จำปา  

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๐
สามเณรจักรพล  แหลมประโคน

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 จำปา  

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๑
พระพิชิต ทสฺสนธมฺโม หมายประโคน

๑๖/๔/๒๕๒๖ ๒๙/๑/๒๕๕๘

บัวทรายทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๒
พระยศ อาจิณฺณสีโล หมายประโคน

๑๘/๑/๒๕๑๙ ๑๐/๔/๒๕๕๘

บัวทรายทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๓
พระอรุณรัชต์ อริฺชโย สุดิสุสดี

๒๒/๑๒/๒๕๐๐
๒๖/๖/๒๕๕๘

บัวทรายทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๔
พระสุริยะ อาสโย ภาสดา

๑๔/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๖/๒๕๕๗

บ้านไทรโยง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๕
พระวิชิต อติภทฺโท เทียมทอง

๑๙/๓/๒๕๒๑
๓/๗/๒๕๕๗

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๖
พระสุพจน์ สุชาโต อุ้มรัมย์

๒๕/๘/๒๕๑๕ ๒๑/๑/๒๕๕๙

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๗
พระสมคิด สนฺตมโน แดงศรี

๒๑/๔/๒๕๒๑ ๒๔/๑/๒๕๕๙

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๘
พระนราศักดิ

์

คเวสโก จิรัมย์

๒๓/๖/๒๕๒๓ ๒๔/๑/๒๕๕๙

บ้านสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๓๙
พระศุภลักษณ์ เตชฺวโร เคลือบสูงเนิน

๗/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๘

พินทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๐
พระสำราญ สนฺตจิตฺโต นาประโคน

๑๙/๒/๒๕๑๓ ๒๔/๓/๒๕๕๘

ละเวีย

้

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๑
พระสำเรือง สนฺกาโย ศรีธรรมราช

๑/๑๑/๒๕๐๘
๒/๔/๒๕๕๘

ละเวีย

้

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๒
พระอนันต์ วชิรานนฺโท ดีตลอด

๒๐/๑/๒๕๒๕ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ห้วยเสลา  

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๓
สามเณรปยนัฐ  แก้วหานาม

๒/๔/๒๕๔๓
 โคกกลาง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๔
พระพรรษา จิตฺตสํวโร อัมพวัน

๒๓/๗/๒๕๑๓ ๑๘/๕/๒๕๕๒

โคกงิว

้

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๕
พระเทพประสิทธิ

์

อภิชาโต ฟุงขจร

๕/๐๕/๒๕๐๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๔

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๖
พระสมาน ิตปฺโ ม่วงทา

๓/๑/๒๔๙๖ ๘/๕/๒๕๕๘
อัมพวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๗
พระจำลอง จรณธมฺโม ประจักษ์

๑๐/๑/๒๕๐๘
๖/๕/๒๕๕๘

กัลยาณธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๘
พระสมพงษ์ อกิฺจโน พัลวัล

๗/๑๑/๒๕๒๘
๘/๖/๒๕๕๘

กัลยาณธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๔๙
พระประทีป ถาวโร อันษา

๑/๑๑/๒๕๑๗
๘/๗/๒๕๕๘

กัลยาณธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๐
พระเติง

่

ิตาจาโร เวลุตัง

๓๑/๑๐/๒๔๘๘

๑/๗/๒๕๕๒
โคกไม้แดง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๑
พระศุกร์ ิตสีโล พิมพ์ซันน์

๓/๗/๒๕๐๖
๑๑/๗/๒๕๕๒

โคกไม้แดง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๒
พระสมประเสริฐ ธมฺมทีโป สุระ

๗/๖/๒๕๑๒ ๔/๗/๒๕๕๔
โคกไม้แดง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๓
พระเฉลย จตฺตภโย ไทยลือนาม

๑๔/๑๐/๒๕๑๘
๑๙/๖/๒๕๕๘

โคกว่าน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๔
พระสำราญ จารุธมฺโม ฤทธิศรี

์

๙/๒/๒๕๓๔ ๓๐/๗/๒๕๕๙

โคกว่าน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๕
พระสงวน ปสุโต เกียนกุ

๑/๒/๒๔๙๖ ๕/๔/๒๕๕๒
โคกสะอาด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๖
พระมืด อนุตฺตโร ศิริโภคานนท์

๗/๖/๒๕๒๔ ๕/๔/๒๕๕๙
ชุมพร  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๗
พระแต้ม ธมฺมธโร บุญทัน

๖/๙/๒๕๐๕ ๒๐/๒/๒๕๕๓

เทพพยัคฆ์  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๘
พระสมพงษ์ กิจฺจสาโร อาจณรงค์

๑/๕/๒๔๘๗ ๓/๖/๒๕๕๔
น้อยหนองหว้า  

บร ๔๒๕๙/๐๓๕๙
พระชุมพล วรธมฺโม ศรีนางรอง

๒/๙/๒๔๙๒ ๒/๖/๒๕๕๘
น้อยหนองหว้า  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๐
พระเสียด ิตธมฺโม ยอดเยียมแกร

่

๖/๑/๒๕๐๗ ๙/๖/๒๕๕๕
โนนเพชร  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๑
พระจำลอง จตฺตมโล สิทธิ

๘/๒/๒๕๑๙ ๗/๓/๒๕๕๗
โนนเพชร  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๒
พระชาย เกสโร จินดาศรี

๑๓/๓/๒๕๒๑
๔/๗/๒๕๕๗

บ้านยาง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๓
พระยืนยง เทวสโร กลันบุญ

่

๒๖/๓/๒๕๑๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บ้านยาง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๔
พระขวัญเมือง อาสโภ พรมลักษณ์

๒๐/๑/๒๕๒๔ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บ้านยาง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๕
พระแสน ปฺาธโร ตังประโคน

้

๑๔/๑๒/๒๕๐๙
๒๑/๓/๒๕๕๘

ปากช่อง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๖
พระเสน่ห์ ธีรวํโส กองสกุล

๒๕/๕/๒๕๑๗ ๒๙/๗/๒๕๕๘

ปานใจนาม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๗
พระรอน ธีรปฺโ บุญมามอญ

๒/๑/๒๕๑๖ ๔/๗/๒๕๕๖
ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๘
พระศุภชัย อตฺถจาโร ตุ่มหนแย้ม

๑/๕/๒๕๒๒ ๓/๖/๒๕๕๘
ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๕๙/๐๓๖๙
พระไชยพร ชยาลงฺกาโร ดวงมาเกิด

๕/๕/๒๕๒๖ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๐
พระธวัชชัย โกวิโท ทองคำ

๑๓/๙/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๕๘

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๑
พระทัศน์พล กลฺยาณธมฺโม แก้วกาล

๓/๕/๒๕๑๙ ๑๗/๗/๒๕๕๘

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๒
พระอินทร์ สุจิตฺโต สุขจิต

๖/๑๐/๒๕๐๘
๙/๗/๒๕๕๙

โพธิทรายทอง

์

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๓
พระฉิม อนาลโย มูระคา

๒/๕/๒๔๙๗ ๓/๕/๒๕๕๔
ศิลาทอง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๔
พระวิษณุพร ฉวิวณฺโณ ส้มสาย

๙/๑๐/๒๕๓๓ ๒๙/๖/๒๕๕๗

ศิลาทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๕
พระเชย รกฺขิโต พาพลงาม

๑๗/๒/๒๕๐๓ ๒๓/๖/๒๕๒๗ หนองปรือพวงสำราญ
 

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๖
พระสอน อุฬารจิตฺโต สิลา

๙/๗/๒๔๙๒ ๔/๗/๒๕๔๔ หนองปรือพวงสำราญ
 

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๗
พระเภา อธิจิตฺโต ปานทอง

๒๗/๙/๒๕๐๒
๒/๒/๒๕๔๘ หนองปรือพวงสำราญ

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๘
พระประเสริฐ รตินฺธโร เรืองรัมย์

๒๐/๙/๒๕๒๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

หนองมดแดง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๗๙
พระบุญจด ปภากโร ภูละ

๔/๙/๒๔๙๐
๒๒/๙/๒๕๕๓

หัวสะพาน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๐
พระบุญเกิด สุปฺปฺุโ รุ่งพิรุ่ณ

๒๘/๑๑/๒๕๑๒
๒๔/๗/๒๕๕๘

หัวสะพาน  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๑
พระวิเชียร วรสทฺโท โพธิแสง

์

๐๒/๑๐/๒๕๐๖ ๑๕/๐๔/๒๕๔๕

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๒
พระโฮม านิสฺสโร ปะอันทัง

๐๔/๐๙/๒๔๙๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๓
พระวัชระเกียรติ พยาหุโล ไชยเทียม

๐๕/๐๒/๒๕๒๐ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๔
พระพัน ถรจิตฺโต ฝอยผักแว่น

๑๔/๔/๒๕๐๒ ๑๔/๔/๒๕๕๖

โคกกระสัง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๕
พระก้าน จนฺทวํโส พลีรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๑๕
๑๔/๗/๒๕๕๖

โคกกระสัง  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๖
พระสำราญศักดิ

์

ถิราโน นามโคตร

๑๐/๒/๒๕๒๑ ๑๔/๗/๒๕๕๖

เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๗
พระอรรถพงษ์ ิตธมฺโม สิงขรณ์

๑๒/๔/๒๕๒๐ ๑๑/๗/๒๕๕๗

เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๘
สามเณรนิทัศน์  กันทำมา

๒๘/๙/๒๕๔๒

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๓๘๙
สามเณรวิทวัท  สีสะอาด

๒๓/๑/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๐
สามเณรกรกฎ  กิงสีดา

่

๒๐/๓/๒๕๔๕

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๑
สามเณรศตวรรษ  เฉลิมรัมย์

๒๑/๓/๒๕๔๖

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๒
พระภิญโญ ฉนฺทธมฺโม โตสกูล

๐๑/๑๐/๒๔๙๒ ๒๑/๑๑/๒๕๔๐

สามัคคีศรัทธาธรรม  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๓
พระสนม ปริปุณฺโณ ลองสันเทียะ

๒๘/๐๘/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

หนองกราด  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๔
พระสมชาย ขนฺติโก ปดทุม

๒๑/๓/๒๕๑๙ ๒๐/๔/๒๕๔๗

หนองกี

่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๕
พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ แสนเมือง

๒๙/๘/๒๕๒๐ ๐๑/๐๙/๒๕๕๗

หนองกี

่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๖
พระภัคนันท์ อินฺทวํโส ศิริมนตรี

๑๒/๐๖/๒๕๑๓
๒๖/๓/๒๕๕๙

หนองกี

่

 

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๗
พระสนิท มหาลาโภ อุตมารัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๒๑ ๒๒/๐๔/๒๕๕๕

เทพประดิษฐ์  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๘
พระอุดม รวิวณฺโณ ศิรินัย

๒๙/๐๔/๒๕๑๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๕

เทพประดิษฐ์  

บร ๔๒๕๙/๐๓๙๙
พระสิงโพง ภูริปฺโ ปะนาสังข์

๑๐/๐๕/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

โนนศรีคูณ  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๐
พระทองดำ จนฺทสาโร ท่าแก่น

๐๑/๑๒/๒๔๗๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บุ่งช้าง  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๑
พระสมดี คุณวโร พูนทอง

๖/๐๖/๒๔๙๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๕

ปาสระขวัญ  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๒
พระทะนง จกฺกธมฺโม อามาตร

๐๓/๐๕/๒๕๐๘ ๒๕/๑๐/๒๕๒๗
พระธาตุมงคลวนาราม

 

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๓
พระชูโชติ โชติโก ปุยชัยภูมิ

๒/๕/๒๕๑๒ ๓๐/๖/๒๕๕๖

เวฬุวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๔
พระอุดม ถาวโร ปะริวันตัง

๑๔/๕/๒๕๑๖
๓/๗/๒๕๕๖

เวฬุวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๕
พระประชา ถาวโร สีหะวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๑๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๖
พระอยุธยา โชติปาโล สีหะวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๑๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๗
พระไกรสร ธีรวํโส นุชนาถ

๑๒/๑/๒๕๒๗ ๒๒/๗/๒๕๕๐

ศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๘
พระประมวล ปฺาวโร บุญหนองเหล่า

๑๙/๑๒/๒๕๑๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

ศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๐๙
พระบุญส่ง านวุฑฺโฒ ไทยภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๒๗ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

สระทอง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๐
สามเณรพลากร  ทบอาจ

๒๘/๑๑/๒๔๘๘

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๑
สามเณรภานุ  ศรีสละ

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๒
สามเณรวรายุทธ  มาฤทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๓
สามเณรคมอนันต์  เทือกเถาว์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๔
สามเณรอนุชา  สำโรงพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๕
สามเณรธนวัฒน์  สุดสา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๖
สามเณรสนธยา  สมมิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๗
สามเณรกฤษดา  กลนาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๘
สามเณรสัจจนันท์  ชนพิมาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 สระมะค่า  

บร ๔๒๕๙/๐๔๑๙
พระไพฑูรย์ สุทธิาโณ เชิดรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๒๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

หนองตาเรียม  

บร ๔๒๕๙/๐๔๒๐
พระน้อย าณวีโร ศรีเนาวรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๑๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองเสม็ด  

บร ๔๒๕๙/๐๔๒๑
พระอนุวัฒน์ คุณวโร รูปไธสง

๑๔/๐๕/๒๕๒๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

หนองหงส์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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