
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๘๒๐ รูป ขาดสอบ ๓๒๑ รูป คงสอบ ๔๙๙ รูป สอบได้ ๓๓๒ รูป สอบตก ๑๖๗ รูป (๖๖.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระธัญหิรัณย์ ธีรธมฺโม คอนรัมย์

๑๒/๒/๒๕๒๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระพีระพงศ์ านิสฺสโร สุมาลี

๒๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระณธกฤต จนฺทวํโส จันทร์เพชร

๗/๗/๒๕๒๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙

กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธีรภัทร  พันธ์ทุม

๕/๑๑/๒๕๔๓

 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรบุญญาฤทธิ

์

 มาลาศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอภิวัฒน์  พรมทา

๖/๕/๒๕๔๕
 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรนฤภัทร  โยคะนิค

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรปณณธร  เขียวอุดสา

๑/๒/๒๕๔๖
 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสรัลชน  ตองติดรัมย์

๒/๓/๒๕๔๖
 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรนิรวิทย์  สีตะกอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรศรรชัย  งามเชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระแดน เขมทตฺโต ตาประโคน

๑๗/๐๑/๒๕๑๕ ๑๖/๒๘/๒๕๕๓

โคกมาบสมอ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระวัง อรุโณ ตาประโคน

๒๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

โคกมาบสมอ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระสุบรรณ รตนโชโต บุญกลอง

๒๙/๗/๒๕๐๓ ๓๐/๓/๒๕๕๔

ตลาดชัย  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระชีพ สุชีโว อุปภัคดี

๒๘/๐๕/๒๕๐๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระจรัส ธมฺมปาโล แย้มศรี

๑๕/๐๑/๒๕๒๓
๙/๑๑/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๗
พระสุกรี สุรปฺโ สอนงาม

๔/๐๒/๒๕๒๙ ๒/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระจรูญ ชินวโร นันทพันธ์

๑๘/๔/๒๕๓๒ ๒๑/๖/๒๕๕๘

ทุ่งสาริกาใหญ่  

บร ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระวนัชพร วรสทฺโท โอทะเกตุ

๒๗/๙/๒๕๓๑ ๒๗/๖/๒๕๕๗

ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระทองพูน กนฺตสีโล ดีไชยรัมย์

๒๖/๑๐/๒๔๙๖

๒/๔/๒๕๕๘
ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๑
พระจุฬาวรรณ ชิตมาโร ชำรัมย์

๑/๘/๒๕๑๕ ๒/๔/๒๕๕๘
ธรรมธีราราม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระอธิการปรากฏ ปยธมฺโม บุญกล้า

๗/๑๒/๒๕๐๒ ๒๑/๐๒/๒๕๔๘

ปทุมหนองยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระอนุพล ฌานวโร จิรัมย์

๙/๑๑/๒๕๓๗ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘ พระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระเรืองฤทธิ

์

กิตฺติโก แก้วหาญ

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๘ พระพุทธบาทเขากระโดง

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๑๐

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระเลิศ มหาวีโร เครือแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๐๑ ๐๖/๑๒/๒๕๒๘

ม่วงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระสัมฤทธิ

์

สิริสาโร ทองทรวง

๓๐/๐๖/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ลุมปุก  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระชัยวัฒน์ จารุธมฺโม สุขเฉลิม

๒๑/๕/๒๕๓๔ ๑๓/๕/๒๕๕๗

ศรีสำโรง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระนิกร คุณงฺกาโร ใยแจ่ม

๗/๗/๒๕๑๒ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ศรีสำโรง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระวิชัย กนฺตวีโร นะโรรัมย์

๘/๕/๒๕๐๕
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

สะแกซำ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระปยพันธ์ กิตฺติปฺโ เกรียรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๓๕
๑๕/๕/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระศิริ สิริวณฺโณ การเพียร

๕/๓/๒๕๒๕ ๑๓/๘/๒๕๕๙

สะแกซำ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระภานุพงศ์ านวชิโร เพชรเงางาม

๒/๘/๒๕๐๔
๓๑/๖/๒๕๕๘

สะแกโพรง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระชยพล กิตฺติสาโร เกิดสุข

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

๓/๑/๒๕๕๙
สำราญราษฎร์  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระคำพันธ์ โชติโก คริรัมย์

๒๓/๑/๒๕๐๖ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองตาด  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรกอปรบุญ  กิงก้าน

่

๒/๕/๒๕๔๒
 หนองบัวทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระโยธิน อติภทฺโท จันทะพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๒๑
๑๖/๕/๒๕๕๘

หนองสองห้อง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระสุชาติ สุชาโต สาระ

๒๗/๘/๒๕๑๓ ๑๘/๔/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระจำรัส อนินฺชิโต เจียมรัมย์

๓/๑๑/๒๕๓๔ ๒๓/๗/๒๕๕๕

กทลิวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระกล้า มหาลาโภ พะวรรัมย์

๔/๑๐/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

กระโดนไม้แดง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรพลกฤต  พะนิรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 กระโดนไม้แดง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระประสาน รตฺนโชโต จะแรมรัมย์

๒๙/๖/๒๕๒๕
๖/๔/๒๕๕๘

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระสมพล กตสาโร หาญยิง

่

๓/๐๔/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๑

ชัยชุมแสง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระจิต จิตฺตปฺุโ โกยรัมย์

๙/๓/๒๕๑๑
๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน กกรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๒๔
๑๙/๗/๒๕๕๙

ท่าสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรวสันต์  พันธ์พิทย์

๙/๑๐/๒๕๔๒

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรวีรพันธ์  บุตรโสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรณลงกรณ์  คุ้มไพรี

๖/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรพุฒิเมธ  แย้มศรี

๑๕/๑/๒๕๔๗

 ท่าสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๔๙
พระเกตุสีทอน ฉตฺตวโร เกตุ

๓/๙/๒๕๒๑ ๑๒/๒/๒๕๔๙

บัวถนน  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๐
พระวิสุ สีลวฑฺฒโน อิมเต็ม

่

๒๕/๑/๒๕๑๗ ๒๔/๑/๒๕๕๙

บัวถนน  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระอนุพงษ์ ธมฺมพโล แก้วสอน

๑๘/๙/๒๕๒๕

๖/๒/๒๕๖๐
บัวถนน  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระธีรศักดิ

์

เตชปฺโ พันธ์วงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๒๘
๒๘/๓/๒๕๕๘

บ้านตะแบก  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระศรนารายณ์ สจฺจาโณ โคมารัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๑๕
๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเสม็ด  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระวิชัย านจาโร วรวงค์

๑๐/๓/๒๕๒๕ ๑๘/๒/๒๕๕๘

หนองแขม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระณรงค์ อคฺคปฺโ นะเรืองรัมย์

๒๔/๒/๒๕๓๖ ๒๒/๓/๒๕๕๘

ห้วยสำราญ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรอรัญ  นำคำ

๒๗/๖/๒๕๔๓

 ห้วยสำราญ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสรรเสริญ  นะเรศรัมย์

๑/๑๑/๒๕๔๓

 ห้วยสำราญ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระสุรัตน์ ขนฺติสาโร ปญญาพิมพ์

๓/๖/๒๕๑๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ตูมน้อย  

บร ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสทฺโธ เดิมทำรัมย์

๒๙/๑/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๕๙

ทรงศิรินาวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๑๐

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระชาญ อภิชาโณ มีเรือง

๘/๓/๒๕๐๔ ๓๐/๓/๒๕๕๖

นาหลวง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระถวิล ถวสีโล แซ่โค้ว

๒๓/๖/๒๕๒๙ ๑๘/๔/๒๕๕๙

บ้านโจด  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระธวัชชัย สุเมโธ นิราชรัมย์

๑๓/๔/๒๕๒๒ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ปาคูเมือง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระวรวุฒิ สุเมธี วงศ์เขมร

๒๓/๓/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๕๕

สามัคคี  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระประดิษฐ์ ปณฺฑิโต โพธิแก้ว

์

๕/๕/๒๕๐๔
๑๘/๖/๒๕๕๙

สาวเอ้  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระคูณ านวีโร สุนทร

๑๐/๒/๒๕๐๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

สาวเอ้  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระนิล เขมสโก ดีดพิณรัมย์

๖/๕/๒๕๑๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระโชคชัย อธิมุตฺโต กมล

๒๓/๕/๒๕๐๔ ๒๗/๑๐/๒๕๕๖

โคกสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระนิพนธ์ นรานนฺโท ศรีเพ็ง

๒๓/๔/๒๔๙๘
๕/๗/๒๕๕๗

โคกสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระทำนอง กตธมฺโม เริมรักรัมย์

่

๑๖/๓/๒๕๐๒
๙/๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระศูนย์ จิตฺตสํวโร ตุ่นยอด

๗/๑/๒๔๘๙ ๒๖/๑/๒๕๔๓

โพธิทอง

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระธีรยุทธ อาทโร จงสุข

๒๖/๘/๒๕๓๑ ๑๙/๔/๒๕๕๙ โสภณวนารามปอแดง
 

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระเทวิน ทนฺตกาโย ข้าวเบา

๑๙/๑๒/๒๕๒๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระวีระ สุภสฺโท แมนไธสง

๑๐/๐๔/๒๕๑๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระหิรัญ ขนฺติโก พิมสาร

๒๙/๑๐/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศรี  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระทรงศักดิ

์

เตชธมฺโม ศิริวงศ์พานิช

๐๑/๑๒/๒๕๐๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๔

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระทรัพย์ทวี ธนิสฺสโร สุพรรณนอก

๑๖/๑/๒๕๒๖ ๒๘/๒/๒๕๕๕

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระธนพงษ์ านสมฺปนฺโร นาคเครือ

๐๖/๑๐/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระสันติ สุจิตฺโต บุญไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๐๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระบุญศิลป ตปสีโล พืชผักหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระนภดล ภทฺทวโร มนัสศิลา

๐๗/๐๗/๒๕๑๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระจักรี จนฺทาโก ปาลพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระธนชัย จิตสทฺโธ ศิลาดี

๐๖/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระปกรณ์ ธมฺมสโร เกไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเรียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระเสกสรร สุขิโต สมมิตร์

๐๗/๐๕/๒๕๒๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระพิชา จิรปฺุโ กะทะกา

๒๓/๑๐/๒๔๘๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ฤาษีสถิต  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระรุ่งทิพย์ จิตวีโร พิกุล

๐๗/๐๔/๒๕๑๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

สมศรี  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระรัชพงษ์ สุทฺธสีโล เลิศลำ

๐๔/๑๒/๒๕๐๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

สมศรี  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระสุบิน านิสฺสโร ผิวไธสง

้

๑๓/๐๑/๒๔๙๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๕

สามัคคีชัย  

บร ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระอำนาจ วฒฺฑโณ เยาว์ตระกุล

๒๙/๑๐/๒๕๑๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

สามัคคีชัย  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระสมชาย โชติโก ทองขาว

๑๑/๐๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีชัย  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระวชิราวุธ พุทธาโณ บุญพลี

๑๙/๐๗/๒๕๑๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

อมราวาส  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระเสกสรร สุเขิโต อาจดี

๒๐/๖/๒๕๓๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘
สว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระสมพอง จนฺตวีโร ขาวรัมย์

๓/๒/๒๕๐๗ ๑/๗/๒๕๔๖
วัดปลัดปุก  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระเลียบ จารุธมฺโม จงกลกลาง

๑/๑/๒๔๘๐ ๒/๕/๒๕๕๑
ชายอรัญ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๑๐

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระประริวัฒน์ ถิรปโ กุลไธสง

๑/๑/๒๕๒๐ ๕/๕/๒๕๕๕
ชายอรัญ  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระบุญสัง อานนฺโท แวดไธสง

๙/๑๐/๒๕๑๘ ๒๖/๖/๒๕๕๕

ฬุวรรณาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระเถิด ชาคโร อิวประโคน

้

๑๑/๖/๒๕๑๔ ๒๓/๑/๒๕๕๒

โคกขมิน

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระวรวุฒิ านรโต ของสกุล

๔/๒/๒๕๓๓ ๑/๔/๒๕๕๘
โคกชุม  

บร ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระสุภาพ คุณากโร ไชยศรีรัมย์

๘/๑๐/๒๕๑๖ ๒๕/๖/๒๕๕๗

บ้านสำโรง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระเงิน สุตธมฺโม เจนพันธิ

์

๒๗/๑๐/๒๔๙๓ ๒๕/๑๐/๒๕๕๓

บุญช่วย  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระบัวลา ยตินฺธโร เพ่งพินิจ

๑๕/๘/๒๔๙๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

ปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระเชิด สํวโร ไม่ลึกดี

๘/๖/๒๕๒๓ ๗/๗/๒๕๕๗
มะขามเจรอะ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระวุฒินันท์ านจาโร ประประโคน

๒๒/๑/๒๕๑๘

๘/๗/๒๕๖๐
สะเดา  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระอธิการเกียรติศักดิ

์

กนฺตธมฺโม สมใจเรา

๑๗/๔/๒๔๗๘ ๑๖/๖/๒๕๔๐

เสม็ดกันตาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระคำภา ภทฺธโก เอมโอท

๒/๘/๒๕๑๖ ๑/๗/๒๕๕๗
กุมภียาน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระเอกพล สิริภทฺโท กิจคติ

๒๐/๑๒/๒๕๒๘
๓๐/๔/๒๕๕๘

เทพรังสรรค์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระดุสิต ขนฺติโก ใจไธสง

๓/๓/๒๕๑๕ ๑๒/๒/๒๕๕๘

ธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระไพทูลย์ วิวิตฺโต ตีบไธสง

๒๐/๑๑/๒๕๐๖
๒๒/๗/๒๕๕๕

โพธิทอง

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระอมรเทพ เขมานนฺโท บุญที

๒๖/๒/๒๕๓๙
๘/๓/๒๕๕๙

สระบัว  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระสุทธี ิตสีโล พลแสน

๑๓/๐๗/๒๕๑๓ ๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โกรกประดู่  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระจันบันดิษฐ์ พุทฺธสโร วงเวียน

๑๒/๑๐/๒๕๑๒
๑๗/๔/๒๕๕๙

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระคงวัลย์ อาทโร สีดาจร

๑๒/๔/๒๕๑๖ ๒๐/๕/๒๕๕๗

ชัยศรี  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระยวน สุเมโธ พูนศรี

๒๙/๔/๒๔๙๘ ๑๗/๑/๒๕๕๓

โนนแดง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรเมธาวุฒิ  แก้วเผือก

๑๒/๔/๒๕๔๔

 บ้านหนองไฮ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระสมเกียรติ สุเมธี วันอยู่

๑/๙/๒๕๒๐ ๒/๔/๒๕๕๓
บุตาวงษ์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรอนุวัฒน์  ข่ายกระโทก

๒๓/๔/๒๕๔๓

 บุตาวงษ์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระรพีพัฒน์ อภิลาโส พลหล่า

๑๑/๑๐/๒๕๒๔
๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระเสานราช ธมฺมทีโป ชำนาญเท

๓๐/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๙/๒๕๕๘

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระประสิทธิ

์

กนฺตวีโร พินิจด้วง

๑๓/๓/๒๕๑๑
๓/๔/๒๕๕๙

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระวงศกร สิริภทฺโท ตลาดเงิน

๑๑/๔/๒๕๑๒ ๑๐/๕/๒๕๕๖

เวฬุวัน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระสำรอง จารุธมฺโม บรรจง

๓๐/๙/๒๔๙๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระประจวบ วิริโย แจ้งจันทร์

๑/๓/๒๕๐๕
๑๖/๔/๒๕๔๖

สวนแตง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระพิชัย อคฺคธมฺโม วังโพธ์ทิพย์

๒๘/๗/๒๕๑๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๓

สวนแตง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระสัมพันธ์ ถิรคุโณ สุหร่าย

๙/๙/๒๕๐๖
๑๔/๒/๒๕๕๕

สวนแตง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระพิชิต ธมฺมธโร ควงจันทร์

๙/๒/๒๕๒๒
๑๖/๑๐/๒๕๕๗

สวนแตง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระทวี ปฺาทีโป สำรวยรัมย์

๖/๓/๒๔๙๒ ๕/๕/๒๕๕๐
สุภโสภณ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระสุเทพ อคฺคธมฺโม แต้มพิมาย

๒/๑๐/๒๕๒๖ ๑๕/๕/๒๕๕๗

สุภโสภณ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระสมนึก โชติปฺโ เตียงนอน

๘/๕/๒๕๒๒ ๔/๐๗/๒๕๕๗

สุภโสภณ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระประเกียรติ สนฺตกาโย เกตุแก้ว

๑๙/๓/๒๕๐๘ ๑๖/๖/๒๕๖๐

สุภโสภณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๑๐

้
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่
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บร ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระธงชัย ผาสุกาโม สมมุติรัมย์

๑๒/๘/๒๕๐๙ ๑๐/๔/๒๕๕๘

หนองเก้าข่า  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระกฤษณะ รตินฺธโร ชนะโม

๒๒/๓/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๕๙

ใหม่หนองโน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระสวน สนฺตจิตฺโต โสภี

๑๔/๓/๒๕๐๘ ๑๕/๗/๒๕๕๑

บ้านโนนค้อ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระยุทธภูมิ ิตาโณ โคกค้อ

๗/๗/๒๕๑๔ ๒๖/๒/๒๕๕๙

บ้านโนนค้อ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๔
พระศักดิชาย

์

สุทฺธิธมฺโม กวัติภา

๒๔/๐๓/๒๕๑๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

บ้านยางโลน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๕
พระประภาส อคฺคธมฺโม วงศ์อำมาตย์

๒๑/๗/๒๕๑๕ ๒๐/๒/๒๕๕๔

ประชาบูรณะ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระวีระเดช ขนฺติพโล อยู่วงษา

๒๑/๑/๒๕๓๐ ๑๕/๔/๒๕๕๙

ประชาบูรณะ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระวระศักดิ

์

อคฺคธมฺโม ปกการะโถ

๑๗/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๖/๒๕๕๘

สุพัฒนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระอังคาร จารุวณฺโณ อนุกูล

๑/๑/๒๕๐๐ ๓/๗/๒๕๕๗
อัมพวัน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระสุธีร์ ธนปโ อาญาเมือง

๑๑/๕/๒๕๓๑
๗/๒/๒๕๕๒

ดอนศิลาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระศรัณย์ อาจาโร จิตรัมย์

๗๒๗/๗/๒๕๑๕
๑๒/๕/๒๕๕๖

ปาสนวล  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระจิรชัย ภีรปฺโ พูนรัมย์

๒/๑/๒๕๒๙ ๗/๒๔/๒๕๕๘

ปาสนวล  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระแก้ว รตนปฺโ กล้าแข็ง

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๖

มะขาม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระแคน ถิรธมฺโม เทศแก้ว

๑๕/๑/๒๔๘๒ ๑๕/๑/๒๕๕๒

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระเฉลิม อคฺคจิตฺโต ปรีชากุล

๒๔/๙/๒๕๐๔ ๒๘/๔/๒๕๕๕

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระทองดำ สุเมโท สองสาย

๒๐/๑๑/๒๕๐๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

เขาพระอังคาร  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระสมพงษ์ จนฺทสโร การะเกตุ

๑๖/๑๒/๒๕๑๒

๙/๒/๒๕๕๗
คีรีเขต  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระสมพงษ์ อุตฺตโม รดนำ

๒๕/๕/๒๕๒๓
๔/๗/๒๕๕๗

โคกตะแบก  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระนันทิพัฒน์ สุภาจาโร นำทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

จอมสุทธาวาส  

บร ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระเฉลียว ิตธมฺโม แดงชาติ

๑๔/๗/๒๕๑๕
๗/๔/๒๕๕๗

เจริญนิมิต  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระณัฐวุฒิ อภินนฺโท พุทธิชาติ

๒๙/๖/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

เจริญนิมิต  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระหสนนท์ เขมานนฺโท พลอยเพ็ชร

๑/๑๐/๒๔๙๙ ๑๕/๒/๒๕๕๘

นิคมเขต  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรสิทธิโชค  อรรถตราสิงห์

๓/๓/๒๕๔๒
 บ้านตะโก  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระอธิการรอน กิตฺติสาโร ดำเอียมดี

่

๑/๖/๒๔๙๕ ๒๔/๑/๒๕๓๘

พูนสุข  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระณรงค์เดช กิตฺติปาโล พลพงษ์

๒๘/๓/๒๕๓๖
๖/๗/๒๕๕๗

สุขสำราญ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระสาคร ิตสีโล อำพันธ์

๗/๕/๒๕๒๓ ๒๐/๔/๒๕๕๙

สุขสำราญ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระมานัส สุมงฺคโล นิทราวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๖

สุรินทรารมณ์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระอภิชาต วิจิตฺโต ประเจียด

๑๙/๐๗/๒๕๓๒ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โคกยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระวีระว้ตร์ สิริสาโร พชสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระบุญประคอง ปคุโณ ผลเกิด

๑๔/๘/๒๕๒๘
๓/๔/๒๕๕๙

โคกสนวน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรปรัชญา  สัสดี

๑/๖/๒๕๔๕
 โคกสนวน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระสุพิน สุภทฺโท โยงรัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

ชนะตาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระชาตรี ิตธมฺโม ระวังดี

๐๘/๐๕/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ชนะตาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระสุจินต์ ถิรจิตฺโต มาให้พร้อม

๒๘/๐๗/๒๕๑๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

ตาเหล็ง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระอำนาจ เตชวโร จำเนียรกูล

๑๔/๑๒/๒๕๓๔

๒/๔/๒๕๕๙
ตาเหล็ง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระบุญศรี านิสฺสโร เพียงขันทา

๑๗/๐๑/๒๕๑๑ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

ตาเหล็ง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรบริพัฒน์  เนือยฉำ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 ตาเหล็ง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสมพร  เพียงขันทา

๘/๑๒/๒๕๔๖

 ตาเหล็ง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระแก้วกาญจน์ ติกฺมวีโร กุนวงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๐๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๕

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระสุเทพ อตฺตสุโภ สอวิหค

๑๔/๐๔/๒๕๐๕ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

ปราสาทวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรนิภัทร์  ปญญาอินทร์

๒๓/๓/๒๕๔๗

 ละลวด  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระคารม ธมฺมธโร น้อยศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงสามัคคีธรรม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระกิตติชัย ผาสุโก สุทธิมูล

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระอดิศักดิ

์

กตสาโร อุปไชย

๒๙/๑๐/๒๕๒๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

กลาง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระอัสดง ปยธมฺโม สุดทองหลาง

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

ก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระอนุกูล อหึสโก นุชสาย

๑๒/๑๒/๒๕๑๔
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

ขุนก้อง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระสำราญ านรโต โสกุล

๑๒/๒/๒๕๑๗
๑/๙/๒๕๕๘

ถนนหัก  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระศรัญู อรุโณ ศรีกระสังข์

๓๐/๓/๒๕๓๐ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระณัฐพงษ์ ยสธโร ทับถนน

๐๘/๐๗/๒๕๑๐

๒/๓/๒๕๓๙
แท่นบัลลังก์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระสายรุ้ง นาควโร พูนสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๑๐

๕/๕/๒๕๕๙
แท่นบัลลังก์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระนิรุตติ

์

นริสฺสโร กิมพะเก้า

่

๒๖/๔/๒๕๒๓
๓/๖/๒๕๕๙

บ้านทุ่ง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระฤทธิชัย อานนฺโท ศรีพยัพ

๕/๑๑/๒๕๐๕
๗/๕/๒๕๔๖

ปาเรไร  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระสุชาติ สุเมโธ ต่างประโคน

๑๖/๑/๒๕๒๔
๙/๔/๒๕๕๙

โพธาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๓
พระสมคิด จนฺทสาโร เดชพร

๐๘/๐๘/๒๕๒๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

มะค่ากระสังข์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระวิรัฐ อาภาธโร ดวงสีแก้ว

๑๔/๔/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ร่องมันเทศ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระกษิติธร รตนวณฺโณ แจ้งอรุณ

๒๐/๑/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ร่องมันเทศ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระขวัญกมล จนฺทูปโม เรือโปะ

๙/๕/๒๕๓๙ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ร่องมันเทศ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระแปด สุมงฺคิโก ทับถนน

๑๔/๔/๒๕๐๒ ๑๔/๗/๒๕๕๔

ราษฎร์ประดิษฐ์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๘
พระประดิษฐ์ ปฺุปุณฺโณ บุญทะเสน

๑๗/๔/๒๕๒๓ ๒๘/๓/๒๕๕๘

เลียบ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๘๙
พระวณัฐพงศ์ สุภาจาโร สงึมรัมย์

๑๗/๑/๒๕๑๘ ๑๒/๗/๒๕๕๗

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๐
พระสมศักดิ

์

พุทฺธสโร พรมกูล

๓๐/๙/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ศรัทธาชุมพล  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๑
พระณัฐพล ปยสีโล สืบกระโทก

๒๗/๑/๒๕๓๗ ๑๑/๗/๒๕๕๙

สวายสอ  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระจิรศักดิ

์

จิรสุโภ เสงียมงาม

่

๒๓/๕/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๕

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๓
พระอังคาร ิติโก อ๊อตประโคน

๑๓/๗/๒๕๓๑
๙/๕/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระณัฐวัตร กิตฺติสมฺปนฺโน ผ่องแผ้ว

๒๒/๓/๒๕๓๖
๕/๗/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๕
พระทอน เขมธมฺโม ดีด้วยชาติ

๒๐/๑๐/๒๔๙๐

๗/๖/๒๕๔๖
หนองกง  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๖
พระบุญจันทร์ วรวํโส ธนูสิทธิ

์

๖/๙/๒๕๑๕ ๑/๘/๒๕๕๕
หนองกันงา  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระนวล กตปฺุโ ธนูสิทธิ

์

๑/๑๑/๒๕๒๕
๑/๘/๒๕๕๕

หนองกันงา  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระพรหมา ปภากโร พลเสพ

๑๔/๑๑/๒๕๑๒
๒๑/๖/๒๕๕๒

หนองโบสถ์  

บร ๔๒๖๐/๐๑๙๙
พระศราวุธ วชิราวุโธ ศรีชุมแสง

๑๑/๓/๒๕๓๕ ๑๒/๔/๒๕๕๙

หนองโบสถ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๐
พระภาณุพล อธิปฺโ แช่มชุมแสง

๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองเสม็ด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระอภิวัฒน์ คุณวฑฺฒโน เพ็ดเท้า

๒๘/๑๐/๒๕๓๔
๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตเมโธ คงพลปาน

๑๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเสม็ด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระสมดุล อุตฺตมชาโต คงบุรี

๑๔/๑/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๕๕

หัวสะพาน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระสุรัตน์ วิชโย เจริญชนสุข

๒๓/๑๑/๒๕๐๓

๕/๒/๒๕๕๕
ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๕
พระสมชาย สมํคิโก เสือสมิง

๑๗/๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๕

ใหม่เรไรทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๖
พระสมจิตร ปภากโร ปะกะมานัง

๓/๔/๒๕๑๑ ๑/๑๒/๒๕๕๖

โคกเพชร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระสมบัติ กิตฺตโร สินงาม

๒๓/๕/๒๕๒๕ ๒๓/๗/๒๕๕๘

โคกเพชร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรธนกฤต  บุญเชิด

๓๐/๓/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๐๙
สามเณรปยะพงษ์  พินกัง

๑๐/๙/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรกิตติภพ  ลือทอง

๑๗/๙/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรวาทิน  สวัวดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๒
สามเณรพลกฤต  ฟกอร่อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๓
สามเณรสิทธิพล  เมืองมนัส

๕/๗/๒๕๔๗
 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรดิศรณ์  แก้วจริง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรอนุพัฒน์  พูนประโคน

๑๒/๔/๒๕๔๕

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรอานนท์  จีนชาติ

๒๓/๒/๒๕๔๓

 โนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๗
พระบรรจง สุภาจาโร พันธ์โภคา

๑๓/๖/๒๕๑๖
๑/๔/๒๕๕๙

โนนดินแดงเหนือ  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระนิกรณ์ ขนฺติสาโร ภาชนิด

๑/๗/๒๕๒๘ ๑/๔/๒๕๕๘
ปาเขากระเจียว  

บร ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระศักดิเกษม

์

ถิรธมฺโม กลีบจำปา

๑/๑๒/๒๕๑๙
๑/๗/๒๕๕๘

ปาเขากระเจียว  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรทองสวรรค์  ภูชาดึก

๓๑/๑/๒๕๔๕

 วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรภูวนัย  เยรัมย์

๓/๓/๒๕๔๖
 วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรกฤติพงศ์  เจริญยิง

่

๑๔/๓/๒๕๔๖

 วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๓
สามเณรอัษฎา  รุ่งสว่าง

๒๙/๕/๒๕๔๖

 วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรอุดมชัย  หมอจีดพิมาย

๓๑/๕/๒๕๔๕

 วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระสมชาติ สุขิโต หุยทุมา

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

๖/๖/๒๕๕๐
ส้มปอย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระเสรี โสภณสีโล สุทินรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๑๔

๒๐/๓/๒๕๕๕

หนองกก  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรฐาปนา  ผากระโทก

๘/๑๒/๒๕๔๖

 หนองกก  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๘
พระบุญช่วย กนฺตวีโร รักเพือน

่

๘/๑๑/๒๕๑๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทุ่งจังหัน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๒๙
พระเพ็ชร วชิรวํโส ไพรเพียร

๑๑/๑/๒๔๘๗ ๓๐/๗/๒๕๕๘

บ้านดอนสมบูรณ์  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๐
พระมังกร สีลคุตฺโต จีนสันเทียะ

๑๕/๘/๒๕๑๑
๙/๒/๒๕๕๓

ปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระสนธยา สุขกาโม สากูล

๒๐/๑๑/๒๕๒๘
๒๑/๓/๒๕๕๘ สว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๒
พระโกวิทย์ โกวิโท สมบูรณ์

๒๗/๓/๒๕๓๓ ๑๔/๓/๒๕๕๕

ตรีพัฒนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระเจษฎา สุทฺธสีโล บุตรวิเศษ

๑๙/๗/๒๕๑๖ ๑๙/๑/๒๕๕๘

ตลาดนิคม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระสุพันธ์ สุพนฺโท เจียดประโคน

๑๘/๓/๒๕๑๐
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านกรวด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระประดิษฐ ธมฺมวโร สารเพ็ชร

๑๓/๒/๒๕๒๐
๒/๗/๒๕๕๘

บ้านหนองแวง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระวีรวุฒิ านวีโร ยอดกระจาย

๑/๘/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๕๖
วัดบ้านกรวด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระเสน่ห์ านิสฺสโร แปลงดี

๗/๔/๒๕๑๔ ๙/๓/๒๕๕๘
วัดบ้านกรวด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๘
พระหาญศักดิ

์

หิริธมฺโม ถนอมศิลป

๒๖/๔/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๕๙

วัดบ้านกรวด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๓๙
พระสิรา สีลสํวโร ราชศิรา

๒๖/๑/๒๕๑๗ ๓๐/๔/๒๕๕๘

วัดประชาสรรค์  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๐
พระบุญเพ็ง ทินฺนวโร ศรีเหลือง

๑๒/๑๐/๒๕๐๗
๒๗/๒/๒๕๓๒

หินลาด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๑
พระทองคำ ธมกิจโจ ยุดรัมย์

๑๙/๙/๒๕๑๐ ๓๐/๔/๒๕๕๙

ใหม่สายตะกู  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๒
พระสุวรรณ กตฺตวณฺโณ เนาว์ประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๑๔
๒๕/๔/๒๕๕๙

กันงาธรรมฤทธิ

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๓
พระสุบรรณ วรสโภ เสิมจันทร์

๑๗/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๕/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๔
พระบันลือ โชติปาโล สืบเพ็ง

๘/๑๑/๒๕๐๙ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โคกปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๕
พระธนภูมิ ธมฺมิโก บุญมาก

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โคกมะขาม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๖
พระจิม สุเมโธ เจริญยิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

โคกย่าง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๗
พระอรรถกร ธมฺมธีโร หลักชัย

๒๒/๐๙/๒๕๑๒
๖/๑๒/๒๕๔๒

โคน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระเทวัญ จนฺทสาโร เกิดเทวา

๑/๐๔/๒๕๐๐
๑๗/๐๕/๒๕๕๗

โคน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๔๙
พระแดน กตฺสาโร ตรงศูนย์ดี

๒๗/๐๗/๒๕๑๘
๔/๑๒/๒๕๕๘

โคน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๐
พระสมหมาย จตฺตมโล แย้มประโคน

๑๔/๔/๒๕๑๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๑
พระศุภชัย านวโร พูนทวีป

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๕๗
บัวทรายทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระมนตรี อติชาคโร แสงประโคน

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

๖/๗/๒๕๕๗
บัวทรายทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระคมเดช ปฺาวุฑฺโฒ ลอยประโคน

๓/๒/๒๕๑๙ ๗/๗/๒๕๕๘
บัวทรายทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระธนากร เตชธมฺโม พุทธิมโน

๑/๗/๒๕๒๒ ๑/๖/๒๕๕๘
บ้านโคกตูม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระสามารถ จารุวํโส ใจกล้า

๓๐/๔/๒๕๒๙
๓/๑/๒๕๕๘

ปาไพบูลย์  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๖
พระสงัด สุจิตฺโต โสปนหะ

๑/๕/๒๕๐๐
๑/๑๒/๒๕๕๔

พินทอง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระวิทยา วสารโท ชะเอมรัมย์

๑๗/๒/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

แสลงโทน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระวันชนะ านิโย สาสอน

๔/๑/๒๕๒๔ ๒๑/๖/๒๕๕๖

โคกงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระอุทิศ อมุตฺตโม เรืองนางรอง

๙/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๐
พระสมโภขน์ กตปฺุโ บุญสิงห์

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๑/๑๕/๒๕๔๗

โคกลอย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๑
พระสมศักดิ

์

กิตฺติปาโล กาญจนะ
๑/๘/๒๔๙๖ ๑๕/๒/๒๕๕๕

ดอนนางงาม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๒
พระศักดา เตชธมฺโม จันทร์เสนาะ

๘/๔/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนนางงาม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๓
พระไพรัช สิธานนฺโท ประจันทะศรี

๕/๑๑/๒๕๒๕ ๔/๑๗/๒๕๕๔

ทุ่งไผ่  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๔
พระยรรยง อตฺมโณ วิพจน์

๒๕/๑๐/๒๕๒๑
๗/๑๒/๒๕๕๖

โพธิย้อย

์

 

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๕
พระอนิรุต จิรสุโภ โสชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

๖/๓/๒๕๕๘
หนองนำขุ่น  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๖
พระไกรษร สิทฺธิปฺโ หันเสมอ

๓/๘/๒๕๑๕ ๒๔/๑/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๗
พระอุ้ง สมาหิโต ทองจำป

๒๐/๖/๒๕๐๑ ๑๑/๓/๒๕๕๘

อัมพวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๘
พระสุพรรณ์ สุกาโม เลียวประโคน

๒/๘/๒๕๑๕ ๕/๘/๒๕๕๘
โคกไม้แดง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๖๙
พระสมเกียรติ สุจิตโต ทองแม้น

๓๑/๓/๒๕๒๑ ๒๒/๔/๒๕๕๙

โคกไม้แดง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๐
พระประเสริฐ กิตฺติคุโณ อินกลาโหม

๒๑/๓/๒๕๐๑ ๑๐/๓/๒๕๕๘

โคกว่าน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๑
พระมณี จนฺทสาโร ชาญชาติ

๑๒/๘/๒๕๒๐ ๕/๑๒/๒๕๕๒

โคกสะอาด  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๒
พระสิน อาสโภ เสมารัมย์

๒/๗/๒๕๑๗ ๓/๔/๒๕๔๔
ชลประทาน  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๓
พระเลข ขนฺติพโล ได้พร้อม

๑/๑/๒๕๑๑ ๓/๑/๒๕๕๙
ชุมพร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๔
พระงด ธมฺมวํโส พลชำนาญ

๒/๔/๒๔๙๒ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๕
พระสมเหลือง อิสิาโณ มังมี

่

๘/๔/๒๔๙๔ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๖
พระอธิวัฒน์ สุตธโน โกยชัย

๑๔/๕/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๗
พระเอือน

้

ขนฺติธมฺโม ทรงอยู่ดี

๒๗/๑/๒๕๑๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชุมพร  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๘
พระอธิการพลัน านวโร พรหมมนัส

๔/๒/๒๔๗๘ ๒๐/๒/๒๕๔๑

เทพพยัคฆ์  

บร ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระทวี โชติปฺุโ พรมเลิศ

๑๘/๒/๒๕๒๕ ๒๐/๕/๒๕๕๒

บ้านยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๐
พระอุดร อุตฺตโร กิดเกียน

๓๐/๙/๒๕๑๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๑
พระจุลเทพ านทินฺโน พเนตรัมย์

๓๑/๘/๒๕๓๑
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๒
พระสนม กตปฺุโ จามิกร

๑๗/๗/๒๕๑๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๙

บ้านยาง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๓
พระสนิท นิติสาโร ยอดนางรอง

๒๕/๗/๒๕๑๑ ๙/๑๑/๒๕๕๕

ปากช่อง  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๔
พระเสริม าณสํวโร เอบประโคน

๑๙/๘/๒๕๑๘ ๑๖/๑๐/๒๕๕๔

ปาเขาลอย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๕
พระบุญชู ภูริปฺโ เส็งไทยแท้

๕/๒/๒๕๒๕ ๒/๒/๒๕๔๙
ปานใจนาม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๖
พระชวน วิชฺชากโร ยืนยง

๑/๘/๒๕๐๘ ๓๐/๗/๒๕๕๙

ปานใจนาม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๗
พระมานะ อาภากโร ศรีกิมแก้ว

๑/๔/๒๕๒๒ ๑/๑๑/๒๕๕๙

ปานใจนาม  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๘
พระสงัด มหามงฺคโล ศรีสุพงษ์

๑๐/๗/๒๕๑๘ ๒๙/๒/๒๕๔๗

ปาละหานทราย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๘๙
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต วอนวงศ์

๒๗/๓/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๕๘

ปาละหานทราย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระพิทยา สุวณฺณจนฺโท ทองจันทร์

๑๖/๖/๒๕๓๘
๒/๘/๒๕๕๘

ปาละหานทราย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๑
พระธวัชชัย ธวชฺชโย แซ่ฉิน

๗/๗/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๖๐

ปาละหานทราย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๒
สามเณรชาญวิทย์  เกิดพูนทอง

๑๐/๙/๒๕๔๐

 ปาละหานทราย  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๓
พระสิทธิชัย อุตฺตมปฺโ สุกพลนาม

๑/๘/๒๕๓๕ ๙/๔/๒๕๕๙
ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๔
พระบุญนำ โชติปฺุโ มาศขาว

๒๗/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๕
พระธานินทร์ อิทฺธิเตโช ไชยอารีย์

๑๑/๘/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๖
พระรัตน์ ฉนฺทกาโม วาจันจง

๑๕/๔/๒๕๒๓

๓/๑/๒๕๖๐
ปาหนองปรือ  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระเหลือ จิตฺตทนฺโต จีนโน

๑๓/๖/๒๕๐๔ ๒๙/๕/๒๕๕๗

ผไทรวมพล  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระเชาวฤทธิ

์

เมตฺตจิตฺโต สมศรี
๒/๙/๒๕๒๕

๒๖/๑๒/๒๕๕๗

หงอนไก่  

บร ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระทอน อินฺทปฺโ ใจกล้า

๖/๘/๒๔๙๓ ๒/๔/๒๕๕๘
หนองแวง  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๐
พระสอน านิโย นามบุตร

๖/๒/๒๔๙๑ ๙/๗/๒๕๕๘
หัวสนาม  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระเสรี สิรินฺธโร แก่นสุข

๓๐/๖/๒๔๙๙
๘/๖/๒๕๕๙

หัวสนาม  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๒
พระวงค์ทอง อาภทฺธโร แตงกระโทก

๒๖/๘/๒๕๑๖ ๒๓/๒/๒๕๕๖

โคกกระสัง  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระวันชัย วิชโย ภูลายใบ

๗/๓/๒๕๐๘
๑๕/๕/๒๕๕๕

เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระวุฒิพงษ์ ิตายุโก ทามาด

๑๘/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

เย้ยปราสาท  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระธีรชัย ธีรวํโส บุญประกอบ

๒๑/๗/๒๕๒๑
๑/๒/๒๕๕๙

เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรนิพนธ์  โสมนัส

๕/๑๒/๒๕๔๓

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๗
สามเณรวรเชษฐ์  คำภิภาค

๑๑/๔/๒๕๔๔

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรปฏิพล  บวรรัมย์

๒๑/๕/๒๕๔๔

 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรสหรัฐ  คุณวันดี

๖/๕/๒๕๔๕
 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรธีรวัฒน์  มังกูล

่

๗/๓/๒๕๔๖
 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรไชยวัฒน์  ซึมรัมย์

๒/๗/๒๕๔๖
 เย้ยปราสาท  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๒
พระสัมพันธ์ ปภาโส สารีวรรณ์

๑๘/๙/๒๔๘๕ ๒๓/๖/๒๕๔๔

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๓
พระพิชิต อกิฺจโน จวงจันทร์

๒๙/๔/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๔
พระนพเก้า ฉนฺทโก สุขจันทร์

๕/๑๒/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๕
พระสุริยา นรินฺโท ปะทังวา

๒๗/๔/๒๕๑๙ ๑๘/๕/๒๕๕๘

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๖
พระวินัย วิธโย โกฎิแก้ว

๑๘/๕/๒๕๑๑
๓/๖/๒๕๕๙

วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๗
พระสุทีป ปฺาธโร บุพตา

๒๔/๖/๒๔๘๖ ๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดนาจาน  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๘
พระสมจิตร สมจิตฺโต ตากกระโทก

๒๕/๘/๒๕๐๑ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดปาโคกเพชร  

บร ๔๒๖๐/๐๓๑๙
พระเกรียงศักดิ

์

ขนฺติโก ศิริช่าง

๑๘/๙/๒๔๙๒ ๑๑/๒/๒๕๔๙

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๐
พระเสน่ห์ มหาวีโร กองเงินนอก

๑/๑/๒๕๑๘ ๙/๘/๒๕๕๔
วัดหนองกี

่

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๑
พระภัสรา ปภสฺสโร กรองแก้ว

๒๖/๖/๒๕๑๒ ๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๒
พระสุระแสง านวโร โลนไชสง

๒๖/๓/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๗

โคกล่าม  

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๓
พระอำนวย อตฺตมโน มาลัย

๖/๙/๒๕๑๑ ๑๔/๔/๒๕๔๘

โนนงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๔
พระสมคิด ชยานนฺโท ชนะภักดิ

์

๖/๖/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๘

โนนงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๕
สามเณรชินราช  แก่นพุด

๒๙/๗/๒๕๔๕

 โนนงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรชัยณรงค์  มนไธสง

๒๐/๘/๒๕๔๕

 โนนงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๗
สามเณรชนะชัย  อังกาบ

๑๘/๙/๒๕๔๖

 โนนงิว

้

 

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๘
พระชลธร รตินุธโร แข็งไธสง

๑๘/๑/๒๕๒๗
๕/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองม่วง  

บร ๔๒๖๐/๐๓๒๙
พระครูสมุห์โบรี ธีรมุณี ซุม

๔/๑๐/๒๕๒๔
๑/๒/๒๕๔๗

เมืองฝาย  

บร ๔๒๖๐/๐๓๓๐
พระบดินทร์ ธมฺมธีโร พาสุพรรณ์

๑๕/๕/๒๕๓๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

เมืองฝาย  

บร ๔๒๖๐/๐๓๓๑
พระสมถวิล ิตธมฺโม ภาระจ่า

๑๗/๔/๒๕๑๗

๔/๖/๒๕๖๐
เวฬุวนาราม  

บร ๔๒๖๐/๐๓๓๒
พระนิคม กิตฺติาโณ ผุยพัน

๙/๑๐/๒๕๑๕ ๑๒/๕/๒๕๕๘

หนองเสม็ด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๑๐

้

http://www.tcpdf.org

