
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๔,๐๗๓ รูป ขาดสอบ ๑,๐๔๙ รูป คงสอบ ๓,๐๒๔ รูป สอบได้ ๑,๘๖๘ รูป สอบตก ๑,๑๕๖ รูป (๖๑.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระปยะวุฒิ เอกปฺโ วรรณรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

กองพระทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระโชติเทพ โชติเทโว โฉมยง

๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กองพระทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระณัฐวัฒน์ อคฺควุฑฺโฒ เจริญนนท์กฤต

๑๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กองพระทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระเฉลา ฉินฺนาลโย ทุยมะเริง

๑๖/๑๐/๒๕๒๒
๑๒/๑/๒๕๕๖

โคกคอนอินทร์เจริญธรรม

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระกฤตพร กิตฺติภทฺโท ศรีทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

โคกคอนอินทร์เจริญธรรม

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระธนาวัฒน์ อายุวฑฺฒโก กำโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๑๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

โคกคอนอินทร์เจริญธรรม

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระธัชพล จารณสมฺปนฺโน นิธิศธนพัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรกิตติพล  เจือจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรดนัย  ปจจัยโคถา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระนพดล ปสุโต สุรินทร์วงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

จิตตสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระอุกฤษฎ์ อริฏโก ประหา

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๓/๑๒/๒๕๕๗

ไชยมงคล  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระสมชาย ชาคโร บุญเหมาะ

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระวสุรัตน์ เตชวณฺโณ สุวรรณเก

๑๗/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระประสาทพร จนฺทสุทโธ หนูเพ็งโพธิกลาง

์

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรธีรภัทร  พูนแพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนขวาง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระประพนธ์ วรปฺโ วงษ์แหวน

๒๔/๐๗/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

แดนสงบอาสภาราม
 

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระพรเทพ ปฺาธโณ เพ็งมะเริง

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ตะคองเก่า  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระบัญชา อคฺคธมฺโม ตับกลาง

๑๗/๐๔/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

ตาลโหรน  

นม ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระบัญชา โอภาโส ยินดี

๒๖/๑๐/๒๕๒๗

๗/๗/๒๕๕๙
ทับช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระสายชล สิริปุณโ ยอดวงค์พะเนา

๗/๗/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระนรินทร ถิรปฺโ หม่อมกระโทก

๒๘/๕/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทับช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวราวุธ  แซ่หยาง

๒๘/๑/๒๕๔๔

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระอนุรักษ์ วิมโล แบขุนทด

๑๑/๔/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรโชคทวี  ปะโสทะกัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านกล้วย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระอนุวัฒน์ อคฺควโร สูนขุนทด

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระสมศักดิ

์

กมฺมสทฺโธ มากพะลัย

๒๕/๐๑/๒๕๓๑ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระสมาพร จิตฺตสํวโร นนทชามาโนญ์

๑๘/๐๑/๒๕๑๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านโกรก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระชานนท์ สิริสาโร หมวกหมืนไวย

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโกรก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระฉลวย ชาตเมโธ ซอพิมาย

๑๐/๒/๒๕๐๙
๓/๒/๒๕๕๙

บ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระวรุฒ วรจิตฺโต ซอพิมาย

๑๔/๒/๒๕๓๘
๑/๔/๒๕๕๙

บ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระเอกลักษณ์ เอกคฺคจิตฺโต พนมลัง

๑๘/๖/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอาทิตย์  ฮานาชิ

๒๕/๗/๒๕๕๓

 บ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธวัชชัย  บุญชู

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 บึง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอภิรักษ์  ถิระกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 บึง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสิงหา  นุมขุนทด

๗/๘/๒๕๔๖
 บึง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรอานนท์  จุลขุนทด

๓/๑๐/๒๕๔๖

 บึง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอธิวัฒน์  นิพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 บึง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรปฏิภาณ  ตันติเมธากุล

๒๔/๓/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระเจริญ คุณกโร งามเชือโต

้

๒๒/๕/๒๕๒๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บึงสาร  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระรุ้ง รุจิตฺธมฺโม เจียนมะเริง

๑๔/๑๑/๒๕๑๙

๓/๒/๒๕๕๙
บึงสาร  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรสร็อส  เภียบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

 บูรพ์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรวัชรพล  ทินธการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรชิษณุพงษ์  ธนลาภกุล

๘/๐๓/๒๕๔๕

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรยศพล  ทาพรมมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรชัยพิทักษ์  บานทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรสิทธิเทพ  พุ่มมี

๙/๐๙/๒๕๔๖

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรณัฐวุฒิ  มาลัยทอง

๕/๑๑/๒๕๔๖

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธนพล  ยศปญญา

๘/๐๒/๒๕๔๗

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสุรวุฒิ  พรขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระอรรถพล โชติาโณ พวงเกาะ

๑๘/๐๔/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ประโดก  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอลันธรรม  โพธิเข็ม

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรชยังกูร  สุถาขจรกุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรศักดิชัย

์

 อินธแสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระเด่นชัย อภิปาโล บุญชูงาม

๑๙/๙๐๘/๒๕๐๕
๒๒/๐๓/๒๕๕๙

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระเดชา มหาวีโร ขุนจิตรพัตร

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ปรางค์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจิรภาส  นำบุ่น

๑๕/๓/๒๕๔๑

 ปาดอนสีมุม  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระจตุรงค์ สุวณฺโณ พรมทอง

๒๓/๔/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

ปาดอนสีมุม  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรจิรพันธ์  สิทธิถนอมวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

 พนมวันท์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระเพิมพูน

่

จนฺทสาโร โทนสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

พบสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรธนภูมิ  วงศ์ภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรอรุญชัย  ปญจศิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรณัฏฐรภัฏ  ทองวิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรนพรัตน์  เทียมทัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรประสิทธิ

์

 ผะเดียงตะคุ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระกมลวัชร รตนวํโส รองสูงเนิน

๑๓/๓/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๙

พลกรัง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระอรรถพงษ์ อตฺถโกสโล โนนพลกรัง

๒๙/๑๐/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
พลกรัง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระโอน ปณฺณสีโล เภง

๑๕/๑๑/๒๕๒๐ ๑๕/๐๒/๒๕๔๑

พายัพ  

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรสมพงษ์  ปญญา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิ

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระบรรพต ตปสมฺปนฺโน วิสาสะ

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสุพชัย  โพธิจันทร์

์

๑๕/๖/๒๕๔๐

 ภูเขาลาด  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรสุภัทรชัย  แสนแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 ม่วง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรแสนชัย  แขนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

 ม่วง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระวสันต์ วชิราโณ ดีอยู่

๕/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มะเริงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระภานุ สุธมฺโม ศรีภา

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

ลำเชิงไกร  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระทองอินทร์ ธมฺเมสโก ลาพันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดลำโพง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระปฏิภาณ กุสโล ถือพุดซา

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดลำโพง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระสมศักดิ

์

สิริคุตฺโต ซาอุรัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๔

เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสมพร ทนฺตจิตฺโต จำปาโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๐๖
๘/๐๗/๒๕๕๕

เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรกฤษกร  ภูธร

๘/๑๐/๒๕๔๔

 เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรอนุชา  ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระทีปกร ทีปงฺกโร พินิจจัย

๘/๑๐/๒๕๓๗
๙/๕/๒๕๕๘

ศรีษะละเลิง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระรณกร กนฺตปฺโ พรหมชัย

๑๓/๓/๒๕๓๒
๓/๓/๒๕๕๙

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระกังวาลไพร ปฺาธโร ชัยกลาง

๒๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระพีรณัฐ อิสฺสโร อุตรเดช

๒/๕/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๕๙

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระประภากรณ์ านงฺกโร ชวนานุกูล

๕/๕/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๙

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระศรายุธ านงฺกโร วารี

๒๗/๖/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๕๙

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 เลสลี

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

 ศีรษะช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธีรวุฒิ  วิชิตโพธิกลาง

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 ศีรษะช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรสุเมษ  เตโชพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 ศีรษะช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรศรชัย  สายจันหอม

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

 สระแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 โปพิมาย

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรชวลิต  สีพันบุญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

 สระแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรณัฐพงศ์  จีบค้างพลู

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรศุภกร  ไชยศุภมงคล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรเจตพล  ผิวผาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระกรุง กตปฺโ ราชบก

๑๘/๐๗/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระสุพัฒน์ กนฺตปฺโ ศรกล้า

๐๑/๐๔/๒๕๐๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระมงคล อกฺกปณฺโ ผันครบุรี

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระวัชระ อคฺคปฺโ อุดมพรวัฒนะ

๑๑/๐๖/๒๕๒๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระกิตติศักดิ

์

สุเขธิโต ศิริศักดิตระกูล

์

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระอนุชิต จิตฺตสํวโร แหวนโคกสูง

๑๗/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระนัฐนันท์ านงฺกโร ทางพุดซา

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรธวัชชัย  ยอดสำโรง

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 สะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรชัยณรงค์  แสนอุบล

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสุเมธะ  เกียงขุนทด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 สะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรศราวุธ  ด่านณรงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรจิรวัฒน์  มาตขาว

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

 สะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรอัครชัย  วงจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระสุทัศน์ อภินนฺโท ศรีดาพล

๔/๓/๒๕๑๖ ๗/๖/๒๕๕๘
สามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรพงศ์ภรณ์  โสภาพ

๒๕/๖/๒๕๔๕

 สามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๑

พระรณพีรย์ อาภาธโร อนุชิตพันธ์กูล
๕/๖/๒๕๒๖ ๑๖/๔/๒๕๕๙

สามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๒

พระสนิท านถตฺโต ฐานเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๑๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

สีมุมใต้  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๓

พระสมหวัง จนฺทเสฏโ อรรคทัย

๑๓/๑๐/๒๕๐๖
๖/๑๑/๒๕๕๓

สีมุมบูรพาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระพัชศะกฤษ สนฺติกโร ลันทมทอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สุริยาเย็น  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๕

พระอำนาจ อรุโณ ทองจันอัด

๒๐/๑๐/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุริยาเย็น  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๖

พระศุภกิจ ปฺาธโร โพธิงาม

์

๖/๙/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หงษาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๗

พระศตวรรษ ขนฺติสุโภ ทือเกาะ

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองจอก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๘

พระธนากร อชิโต มีเงิน

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๑๙

พระเดชาวัตร จิรวฑฺฒโน ปลอดกลาง

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระบัญชา ชาคโร เชียวชาญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๐
๓๑/๕/๒๕๕๘

หนองจะบก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๑

พระภัทรพงศ์ กตปุโ สันติธรรมพงศ์

๑๕/๔/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

หนองจะบก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๒

พระจิรพันธ์ จิรสุโภ หวังเฝากลาง

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองจะบก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๓

พระกิตติพงษ์ กิตฺติสาโร เฝาไธสง

๑๔/๓/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๘

หนองตาคง  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๔

พระยุทธนา สุภทฺโท เปาตะลุมปุก

๑๔/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

หนองตาคง  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรวุฒิพงษ์  ด่านมะลิ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 หนองบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๖

พระชุมพล อตฺถกาโร สุโขรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรทักษิณ  เจียนโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรณภัทร  เพ็ชรหมืนไวย

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๒๙

พระณรงค์ศักดิ

์

โอภาโส เครือไทย

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระอานนท์ ธมฺมานนฺโท ประสมลึก

๑๑/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองบัวศาลา  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๑

พระก้องภพ ปภากโร อินทะศรี

๒๐/๑๒/๒๕๓๓

๗/๕/๒๕๕๘
หนองปรู  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๒

สามเณรทวีศักดิ

์

 ดัดไธสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

 หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๓

พระชัยวัชราพล ปภสฺสโร กิตติพิชยะ

์

๒๐/๐๘/๒๔๙๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๔

พระเนตร ิตเมโธ โพธิวัฒนะ

์

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๕

พระไพรัช ตปสีโล โพธิวัฒนะ

์

๒๒/๐๓/๒๔๙๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๖

พระสิทธิ

์

มหาาโณ ทิพย์ประเสริฐ

๒๑/๐๙/๒๔๙๓ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระประสิทธิ

์

ปฺาสาโร มะกำหิน

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระประจักษ์ ิตธมฺโม แหยมเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๓๙

พระคีรีศักย์ านวุฑฺโฒ ศรจำนงค์

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระสมศักดิ

์

จนฺทสีโล สนธิพงษ์

๒๒/๐๖/๒๔๙๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๑

พระกุน กิตฺติวณฺโณ วรรณธรรม

๐๒/๐๓/๒๔๘๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๒

พระอดุลย์ สุเมโธ อนันตะ

๐๖/๐๖/๒๕๒๓ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๓

พระนพรุจ ชยธมฺโม แก้วประสงค์

๓๑/๐๓/๒๕๑๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๖

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๔

พระธมนต์ กิตฺติวณฺโณ หุนทะเล

๒๙/๐๗/๒๕๑๑ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรโกเมนทร์  ประสาวะโฑ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๖

พระสถิตย์ ฉนฺทโก พลาทิพย์

๑๒/๐๑/๒๕๐๕ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรวัชรพงษ์  ถินจอหอ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๘

พระภีรวิช วรวฑฺฒโน เพ็ชรสาริกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๔๙

พระอานนท์ เตชปฺโ เสมียนรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระบุญเมือง วิสุทฺธิจิตฺโต นวลมณี

๑๖/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๑

พระสมจิตร สุเมธโส คงสนิท

๑๗/๐๗/๒๕๒๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๒

พระเชียร ปฺาคโม เพ็งทองพะเนาว์
๖/๘/๒๕๐๗ ๘/๒/๒๕๕๔

หนองพะลาน  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๓

พระกนกพล กนโก ต่ายพุดซา

๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองยารักษ์  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๔

พระสุรศักดิ

์

ปภสฺสโร ผดุงศรี

๒๕/๑๐/๒๕๒๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๕

หนองสายไพร  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๕

พระนิพนธ์ สุจิณฺโณ เปนกระโทก

๗/๑๒/๒๕๒๗
๖/๗/๒๕๕๙

หนองโสมง  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๖

พระสมบัติ จิตฺติโก วิบูลกุล

๒๕/๐๒/๒๕๒๗
๙/๐๕/๒๕๕๖

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๗

พระจำรัส สุภโร นอใหม่

๖/๐๙/๒๕๑๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๘

พระศราวุฒิ เขมจิตฺโต นรมสันเทียะ

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๕๙

พระธนเทพ ธมฺมาลโย ชุ่มหมืนไวย

่

๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระนิกรสิน ิตวินโย โสมกระโทก

๓/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๑

พระณัฐวุฒิ อาวุธปฺโ แซ่หลือ

๒๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระสุเมธ สุภาจาโร วนสันเทียะ

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระสุระ อานนฺโท เลิศวิไล

๑๒/๘/๒๕๑๖ ๒๕/๔/๒๕๕๘

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๔

พระจักรกฤษณ์ จารุธมฺโม กฤษณะสุวรรณ

๒๖/๙/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระวีรพล ขนฺติวโร มหาโพธิ

์

๒๖/๔/๒๕๒๕
๒/๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๖

พระธนพงศ์ สุชาโต บุญโคกกรวด
๕/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๗

พระสมประสงค์ สุจิตโต ชัยโยรม

๑๑/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๙/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรธีระวัฒน์  นิลพยัคฆ์

๒๙/๒/๒๕๔๓

 หนองออก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรชลธิช  โมลาสูงเนิน

๑๘/๑/๒๕๔๖

 หนองออก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระธรรมภณ ธมฺมโสภโน โกรกระโทก

๒๒/๘/๒๕๐๙ ๒๖/๙/๒๕๕๘

หนองออก  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๑

พระประพฤธ์ ปฺาธโร ปอมสนาม

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

หมืนไวย

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๒

พระนิวาส ขนฺติพโล เรียนสันเทียะ

๑๗/๐๘/๒๕๒๓
๑/๐๕/๒๕๕๙

หมืนไวย

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๓

พระวิเชียร วชิรวุโธ บุญวงศ์

๓/๐๓/๒๕๒๑ ๑๘/๑๘/๒๕๕๙

หมืนไวย

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรภาณุวัฒน์  กัณหาโยธี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 หลักร้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรธนกร  เผือกจันทึก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 หลักร้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๖

พระสนัน

่

ฉนฺทสุโภ ขุดรัมย์

๐๑/๐๓/๒๔๙๓
๒๘/๕/๒๕๔๘

ใหม่อินทราราม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรณภัทร  ชาญยุทธ

๒๘/๗/๒๕๔๖

 อิสาน  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๘

พระชัยยา โชติาโณ ปุริมาตร
๔/๔/๒๕๓๑ ๑๑/๕/๒๕๕๙

อิสาน  

นม ๔๑๕๙/๐๑๗๙

พระแฉล้ม กนฺตปสุโต ศรีนวลจันทร์

๐๔/๐๔/๒๔๙๔ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

กระเพรา  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระวิศรุต ปฺาวุฑฺโฒ กรัตกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกรียม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๑

พระธงชัย กนฺตสจฺโจ แดงสง่า

๒๑/๐๓/๒๔๙๕ ๒๘/๐๓/๒๕๕๖

คล้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๒

พระวัชรพงษ์ สารคาโห อ่อนไธสง

๑๒/๐๒/๒๕๑๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

คล้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๓

พระละมุด กนฺตโสภโณ ทมกระโทก

๐๒/๑๒/๒๕๐๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

คล้า  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๔

พระชูศักดิ

์

ปฺาธโร ประจิต

๑๔/๑๑/๒๕๒๘
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

คอหงษ์  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระนิรนัย ปฺาสาโร สมงาม

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โคกเปราะหอม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระอนุสรณ์ ชาคโร สุดนอก

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกเปราะหอม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๗

พระยงยุทธ โรจนสิริ เผยกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันดุม  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๘

พระจรัส เกสโร โหล่มกลาง

๒๖/๕/๒๕๑๖ ๒๑/๓/๒๕๕๙

จันอัด  

นม ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระสำราญจิต สุจิตฺโต คำนอก

๒๘/๒/๒๔๙๕
๗/๕/๒๕๕๙

จันอัด  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระอานนท์ อานนฺโท ขำนอก

๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๕/๒๕๕๙

จันอัด  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๑

พระสุรศักดิ

์

ภูริาโณ คลืนพลกรัง

้

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ดงพลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๒

พระชาญตะวัน รวิวณฺโณ แสงกล้า

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ดอนชมพู  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๓

พระวันชัย โชติปฺโ ดุมกลาง

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนชมพู  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๔

พระอนันต์ อติภทฺโท แสงเรืองนาค

๑๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนชมพู  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระอภิชัย อินฺทปฺโ เฟองฟู

๑๒/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนท้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๖

พระนิพนธ์ กนฺตชาโต สังข์ด่านจาก

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนท้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๗

พระธนกร คุณวโร กรรณิกากลาง

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนท้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๘

พระวีรพล ปยสีโล นิมกลาง

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนผวา  

นม ๔๑๕๙/๐๑๙๙

พระสัมพันธ์ สีลสุทฺโธ ฤทธิกลาง

์

๐๔/๑๑/๒๕๐๓ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระเชิงชาย อคฺควาโร กระบวนกล้า

๐๒/๑๑/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระสมลักษณ์ กนฺตสีโล มากลิน

่

๑๒/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระระยอง ปฺาวโร สวยกลาง

๐๗/๐๖/๒๕๐๗ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระเกษม เตชธมฺโม มุ่งกลาง

๒๔/๑๐/๒๕๓๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระศรันยู านวีโร ขออบกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระมนัสชัย ธมฺมานนฺโท พิมพ์ทอง

๐๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระชูชาติ อนาลโย ชะรากลาง

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๐๙/๐๔/๒๕๕๔

ดอนหวาย  

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระชัยวัฒน์ ขนฺติโก ขึนกลาง

้

๓๐/๐๔/๒๕๒๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระนำโชค โชติกโร ปลังกลาง

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ด่านคนคบ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระอภิสืทธิ

์

อภิวณฺโณ ดอกจันกลาง

๕/๑๑/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ด่านติง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระวุฒิไกร จกฺกวโร คำไทยกลาง

๓/๐๘/๒๕๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

ด่านทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระอนุชา ิตปติ สวัสดิพูน

๒๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ถนนถัว

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๒

พระสมชาย ชยวุฑฺโฒ ไชยต้นเชือก

๐๑/๐๗/๒๕๑๘ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

ท่ากระสัง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๓

พระปยะ ิติธมฺโม สนิทกลาง

๒๙/๑๐/๒๔๙๔
๒๙/๖/๒๕๕๘

โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๔

พระอดิรุจ วุฑฺฒิสาโร ค่อยกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๕๙
โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๕

พระสุพร ปยธมฺโม พลอยกลาง
๖/๖/๒๕๑๕ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๖

พระอนุชิต สิริธมฺโม คอนงูเหลือม

๙/๑๒/๒๕๒๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๗

พระอำนาจ จนฺทโก ปล้องงูเหลือม
๑/๗/๒๕๑๘ ๒๒/๖/๒๕๕๙

บัว  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๘

พระสนัน

่

านุตฺตโร คบทองหลาง
๔/๓/๒๔๘๗ ๑๐/๔/๒๕๕๒

บ้านเพชร  

นม ๔๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรปนทอง  สอนโก่ย

๑๔/๘/๒๕๔๔

 บ้านเพชร  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระอัครสิทธิ

์

อคฺคธมฺโม ผัดโพธิ

์

๒๘/๔/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บ้านไพล  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๑

พระนพรัตน์ เขมวีโร รวงกลาง

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ปราสาท  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๒

พระประไพ ปฺุสิริ เนียมรัตน์

๐๓/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระจตุรงค์ ธีรปฺโ ทรัพย์กลาง

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มะค่า  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๔

พระภาคภูมิ สาทโร

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

๑๘/๑๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๗

มะรุม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๕

พระธนัทพัชร์ กิตฺติภทฺโท ธนาภรณ์อมรสิริ

๐๒/๐๙/๒๕๑๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

มะรุม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๖

พระนิธิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ศอกกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มะรุม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระนิรุธ นิรุทฺโธ คงชืนใจ

่

๑๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เมืองที  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๘

พระกฤษณะ รตนปฺโ แก้วบุตรดี

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หญ้าคาใต้  

นม ๔๑๕๙/๐๒๒๙

พระสมภพ กิตฺติคุโณ ขัวกลาง

้

๒๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หญ้าคาเหนือ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระวิไล อินฺทวณฺโณ ไชภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หญ้าคา  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๑

พระยงยุทธ ิตธมฺโม ขอเหนียวกลาง

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หญ้าคา  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๒

พระศาศวัต จิรวฑฺฒโน แก้วเกตุลาภรุ่ง

๑๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเครือชุด  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๓

พระสุบรรณ โอภาโส นาคนอก

๒/๑๐/๒๕๒๓ ๒/๐๘/๒๕๕๘

หนองโจด  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๔

พระจักรเพ็ชร าณสาโร ทองพิมาย

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

๘/๑๐/๒๕๕๘

หนองโจด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๕

พระรุ่งธรรม ธมฺมสาโร เตชะนัง

๑๕/๐๓/๒๕๑๖
๕/๑๒/๒๕๕๘

หนองโจด  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๖

พระระพีพัฒน์ อุตฺตรภทฺโท บำนาญกลาง

๗/๐๘/๒๕๓๖ ๓/๐๖/๒๕๕๙

หนองโจด  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๗

พระเจริญ อคฺคธมฺโม เฉยกลาง

๓๑/๑๐/๒๔๙๗
๑๐/๐๑/๒๕๔๐

หนองพลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๘

พระอรุณรักข์ อภิปุณฺโณ สังข์สุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๓๗ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองพลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๓๙

พระชืน

่

วรธมฺโม กมลกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๑๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองพลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระจำรัส ธมฺมจาโร นิลพัฒน์

๓๐/๐๙/๒๕๓๒ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองพลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๑

พระอัษฎา จนฺทปฺโ โนรีวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองพลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๒

พระหงษ์ทอง สุเมโธ นิมกลาง

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสรวง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๓

พระวีระยุทธ าณเมธี แหนกลาง

๐๗/๐๖/๒๕๓๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๔

พระปราโมทย์ อานนฺโท ช้อนกลาง

๒๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หลุมข้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๕

พระพงษ์ศักดิ

์

กนฺตสีโล ตากงูเหลือม

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลุมข้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๖

พระอภิรมย์ วรธมฺโม แดงกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๒๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๗

พระประสาร วิทูโร ปลังกลาง

่

๑๙/๙/๒๕๑๗
๘/๗/๒๕๕๙

เหล่า  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๘

พระสมชาย วิจาโร ดู่หมืนไวย์

่

๒/๑/๒๕๒๓ ๘/๗/๒๕๕๙
เหล่า  

นม ๔๑๕๙/๐๒๔๙

พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน โสมะพี
๗/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เหล่า  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระสุบิล ชาคโร แสนวิลัย

๑๔/๐๗/๒๕๒๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ใหม่กลอ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๑

พระเอกพล ธมฺมาวุโธ คมเหล็ก

๑๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่กลอ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๒

พระสุริยา สุธมฺโม ยศกลาง

๐๕/๑๒/๒๕๒๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่กลอ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๓

พระศิริชัย สิริจนฺโท พรมมา

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่กลอ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๔

พระประสิทธิ

์

อาภสฺสโร พรมรักษา

๐๑/๐๓/๒๕๑๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๒

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรปรเมศ  ข่วยสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

 ใหม่เกษม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๖

พระสมัย สมจิตฺโต สุขสูงเนิน

๐๒/๐๖/๒๕๑๑ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๗

พระธนพล ธนสาโร เกษมใหม่

๐๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่รุ่งอรุณ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๘

พระสมบูรณ์ ปภาโส มุ่งโนนบ่อ

๑๗/๐๒/๒๕๑๓ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘

ใหม่หนองม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๒๕๙

พระไพฑูรย์ ปยวณฺโณ มาบขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระเสียว  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระสำราญ สุขกาโม แพทย์สันเทียะ

๐๙/๐๒/๒๔๘๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

กะพี

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๑

พระรังสรรค์ อติวีโร วรรณสถิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๑๖
๐๑/๐๗/๒๕๕๘

กำปง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๒

พระสุริยา ธมฺมกาโม ศาลางาม

๑๔/๐๘/๒๕๓๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โคก  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๓

พระสุทิวส์ กตปฺุโ เหลือมรัมย์

่

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โคก  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๔

พระพีรพงษ์ ณฎฺิโก สุกุลเกษม

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

โคก  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๕

พระปรัชญา ชิติปฺโ คงสุข

๒๘/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคก  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๖

พระธงชัย สมจิตฺโต ลือขุนทด

๒๖/๑๐/๒๔๙๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โคก  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๗

พระสำรวย โชติโก แซะจอหอ

๒๕/๐๖/๒๕๑๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

โคกน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๘

พระนรสิงห์ กิตฺติคุโณ จอมพุทรา

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกหนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๒๖๙

พระสุเมธ ปฺาทโร ชาวสันเทียะ

๒๘/๑๐/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนแต้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระโชคดี โชติปฺโ ออมสิน

๒๕/๐๔/๒๔๙๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๑

พระอภิศักดิ

์

กตทีโป พินิจผล

๐๑/๐๗/๒๕๐๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๒

พระเจษฎากรณ์ ปฺาสาโร ดอกแก้วกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๓

พระอนันต์ านุตโร คล้ายมูล

๐๙/๐๘/๒๕๓๒ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๔

พระสมศักดิ

์

สุมงฺคโล เปนสันเทียะ

๐๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๕

พระธนากร คุณวีโร วิมุกตะลพ

๒๕/๐๑/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๖

พระสันติ ธมฺมวโร กายไธสง

๑๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนโบสถ์  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๗

พระสันติ ขนฺติโก แซ่เตีย

๑๕/๐๑/๒๕๑๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๘

พระชลธิชา ยโสธโร หาดอน

๒๑/๐๙/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๒๗๙

พระภาคภูมิ ิตปฺุโ เข็มแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๕๙

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระสุรศร สทฺธาธิโก ตรงกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๑

พระจิระวัฒน์ อธิจิตฺโต นามรักษ์จิราภา

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านซาด  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๒

พระจบ วราสโย โงสันเทียะ

๑๘/๐๓/๒๕๐๕ ๑๕/๐๒/๒๕๕๕

บ้านซิน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๓

พระสวัสดิ

์

อายุวฑฺฒโก ดีดพิมาย

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านซิน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๔

พระจำลอง อาภทฺธโร สุกใส

๑๙/๐๕/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๕

พระธงชัย กิตฺติสาโร เสงียมดอน

่

๗/๐๙/๒๕๒๔ ๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบัลลังก์  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๖

พระมานพ โชติาโณ นวลพุดซา

๒๐/๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบัลลังก์  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๗

พระอำนาจ นาถกโร มอสันเทียะ

๐๙/๐๖/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

บ้านบุ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๘

พระรณชัย อภิปุณฺโณ เมฆพรมนอก

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๘๙

พระฐิตินันท์ ิติสีโล เพ็ญเพียร

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านอ้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระสมพงษ์ ถิรปฺโ ขึมสันเทียะ

๑๑/๐๒/๒๕๐๔ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

มงคลวารี  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๑

พระพรประทาน อธิปฺโ เข็มมะลัง

๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดคูเมือง  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๒

พระสุริยา ถิรจิตฺโต พรหมสันเทียะ

๐๒/๑๑/๒๕๒๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๓

พระณัฐวุฒิ โชติปฺโ ทองสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๔

พระสมเกรียติ สุภาจาโร แก่งสันเทียะ

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนเจดีย์  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๕

พระนิรันดร์ อิสิาโณ รักเสรี

๑๑/๐๓/๒๕๒๒ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนสะอาด  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๖

พระอุดมศักดิ

์

สิริธมฺโม หวินสันเทียะ

๑๙/๐๓/๒๕๑๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดบ้านจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๗

พระอานันต์ชนก วรธมฺโม แสงสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๘

พระกัมปนาท สาโม คุ้มกระโทก

๐๘/๑๒/๒๕๑๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๒๙๙

พระจักรพันธ์ สจฺจาสโภ หวินสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระคมศักดิ

์

อินฺทปฺโ โพนโต

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระวิศวัชร ทนฺตจิตฺโต ทิมสันเทียะ

๓๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระสงัด จตฺตมโล สุภมาตร

๐/๐/๒๕๒๖
๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดบ้านนา  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระสมรัก อภินนฺโท ปลังกลาง

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๐
๑๓/๑/๒๕๕๙

วัดบ้านไพล  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระนรินทร์ นรินฺโท โลสันเทียะ

๒๗/๐๔/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านไพล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระกิตติชัย กิตฺติโสภโณ ในกระโทก

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดใหม่นารี  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระฉัตรชัย ถาวโร อิมถาวร

่

๐๕/๐๕/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

สระตอง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระระนอง ปยธมฺโม การสำโรง

๑๐/๑๐/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระพัง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระสมชาติ ขนฺติสาโร แซะจอหอ

๐๘/๑๒/๒๕๒๓ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗

สายออ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระกฤษณะ านิสฺสโร บำรุงกูล

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

สายออ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระณัฐวุฒิ ภทฺทโก วารีวนิช

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สายออ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๑

พระมานะ มานิโต ชาลี

๑๖/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองตาแมน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระธนบดี นนฺทสาโร พิมพัตรา

๐๗/๐๘/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาแมน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๓

พระณัฐพล านิสฺสโร ถ่อนสันเทียะ

๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองตาแมน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๔

พระสุธรรม สุธมฺโม ดวนสันเทียะ

๐๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หลุมปูน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๕

พระอดุลย์ ชุติปฺโ กรอบสันเทียะ

๒๔/๔/๒๕๒๗ ๒๐/๔/๒๕๕๙

กุดตาดำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๖

พระสิริวิกร ตปสีโล กอกสูงเนิน
๔/๘/๒๕๓๑ ๑๒/๕/๒๕๕๙

กุดตาดำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๗

พระเจษฎา อกิฺจโน ถึงกลาง
๗/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๙

กุดไผ่วนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๘

พระเอกชัย คุตฺตธมฺโม เรืองนักเรียน

๑๑/๗/๒๕๒๓ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เจริญพรต  

นม ๔๑๕๙/๐๓๑๙

พระธนิน สิริภทฺโท นอขุนทด

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๕๙
เจริญพรต  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระภูวดล ปฺาวชิโร เรศสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
ชายพะเนา  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๑

พระธนาธิป ปภากโร รักบุญ

๑๑/๓/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชายพะเนา  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๒

พระณัฐพล ขนฺติสมฺปนฺโน ศรีปรุ

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๓

พระพชรัตน์ เมตฺตจิตฺโต สุหร่าย

๑๖/๖/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๔

พระวรชาติ ิตปฺุโ กมลเพ็ชร

๑๒/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๕

พระถาวร อธิปฺโ เหลืองทอง

๑๐/๘/๒๕๑๘
๙/๗/๒๕๕๙

ทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๖

พระสาย ปฺาทีโป หวังกกกลาง

๑๙/๑๐/๒๕๑๐
๒๑/๗/๒๕๕๓

ทำนบพัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๗

พระประยูร อติชาโต ศูนย์สันเทียะ

๒๘/๗/๒๕๐๓
๓/๗/๒๕๕๙

บุเขว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๘

พระพวง ปภากโร พบสูงเนิน

๒๗/๘/๒๔๙๗
๑/๗/๒๕๕๔

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๒๙

พระวิทยา ปภากโร คอยขุนทด

๑๒/๒/๒๕๑๔
๒/๓/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระสุเนตร โชติกโร แก้วเมืองน้อย

๓/๑๐/๒๕๒๑ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๑

พระเสรี โสภโณ อยู่สำราญ

๒๘/๗/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๒

พระณัฐวุฒิ วิสุทฺโธ เดาขุนทด

๑๖/๖/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๓

พระแบงค์ นริสฺสโร ทวีบท
๗/๓/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๔

พระพันธุ์ศักดา เมตฺตจิตฺโต ปลืมมะลัง

้

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๕

พระสุรศักดิ

์

สิริปฺโ แรตสันเทียะ
๙/๕/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๖

พระสุนทร อภิวโร มีเงิน
๑/๓/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๗

พระสันติ สิริธโร พิพัฒน์

๑๕/๒/๒๕๓๓ ๑๘/๗/๒๕๕๙

พังเทียม  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๘

พระนพนันท์ สิริธโร ใจเอือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๖/๒๕๕๙

โพนไพล  

นม ๔๑๕๙/๐๓๓๙

พระณัฐพงษ์ สิริธมฺโม รักธรรม

๒๖/๗/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สระพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระพงศธร เตชวโร รักธรรม

๑๙/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สระพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๑

พระสุทัศน์ ตลุโน ระลึก
๕/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

สระพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๒

พระสมควร จิตปาโล แฟสันเทียะ
๒/๓/๒๕๓๔ ๗/๘/๒๕๕๙

สระพระ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๓

พระณัฐวุฒิ ติกฺขปฺโ ใจเย็น
๔/๗/๒๕๐๒

๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๔

พระจตุพล อตฺตทนฺโต โงสันเทียะ

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๕

พระสันติ สนฺตจิตฺโต บุญวิจิตร

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๖

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 กรสันเทียะ

๒๔/๓/๒๕๔๓

 สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๗

พระสุวิชัย จนฺทโก กำศร

๒๖/๑/๒๕๑๑ ๑๖/๔/๒๕๕๙

หนองเขว้า  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๘

พระพายุ โชติธมฺโม ประมูล

๒๘/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๔๙

พระณัฐพล สุจินฺโน โฉสันเทียะ

๒๓/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระศราวุธ ฉนฺทโก ซำสันเทียะ

๑๓/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๑

พระสุชาติ เตชธโร คำเทียมแก้ว
๔/๓/๒๕๓๐ ๒/๕/๒๕๕๙

ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๒

พระอุทัย สนฺติกโร พลโคกสูง
๔/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๕๙

ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๓

พระขวัญชัย จิรวฒฺฑโน หันสันเทียะ
๘/๑/๒๕๓๔ ๗/๘/๒๕๕๗

ขาม  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๔

พระพรชัย ปยสีโล มุ่งแฝงกลาง

๒๙/๙/๒๕๓๗ ๒๖/๘/๒๕๕๘

ขาม  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๕

พระรชานนท์ รวิวณฺโณ ชุมทอง

๙/๑๐/๒๕๓๔
๕/๖/๒๕๕๙

ชีวึก  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๖

พระยุทธนา สุทฺธาโณ จิตจันทึก
๕/๒/๒๕๓๖ ๕/๖/๒๕๕๙

ชีวึก  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๗

พระภาณุพงษ์ ิตลาโภ เหล่าสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

ชีวึก  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๘

พระบุญโชค ิตลาโภ ติสันเทียะ

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ชีวึก  

นม ๔๑๕๙/๐๓๕๙

พระประกอบ กิตฺติปฺโ แคพันดุง
๑/๑/๒๔๘๗ ๓/๗/๒๕๕๗

ดอนพะงาด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระวน สุมงฺคโล ใจบุญนาค

๑/๔/๒๔๙๗ ๕/๘/๒๕๕๙
ธรรมเมืองทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๑

พระศุภกร กนโก แขมารัมย์
๘/๙/๒๕๓๗ ๑๑/๖/๒๕๕๙

โนนเกษตร  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๒

พระวัชรินทร์ สุมิตฺโต หวังดังกลาง

๑๗/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

โนนเกษตร  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๓

พระสีนวน ขนฺติธมฺโม หอมชืน

่

๓๐/๑/๒๕๐๔
๗/๗/๒๕๔๙

โนนผักชี  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๔

พระรวม มหานาโม ด้วงสูงเนิน

๐๑/๑๑/๒๕๐๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

โนนมะเกลือ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๕

พระเสริง อตฺโกวิโท อ้นสูงเนิน

๑๐/๐๗/๒๔๘๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

บ้านคูเมือง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๖

พระสมนึก กิตฺติาโณ ฝมือสาร
๘/๖/๒๕๒๔ ๒/๗/๒๕๕๙

บ้านเสมา  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๗

พระนพรัตน์ จิตฺตกโร จงเย็นกลาง

๒๘/๕/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านห้วย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๘

พระเฉลิมศักดิ

์

เขมานนฺโท เสนาะกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๐๙
๒๙/๓/๒๕๕๙

บุละกอ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรศิริวัฒน์  ฝอยโคกสูง

๑๒/๔/๒๕๔๓

 บุละกอ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรชิศนุพงษ์  อพรรัมย์

๒/๕/๒๕๔๔
 บุละกอ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรธีรพงษ์  วิเศษศาสตร์
๗/๓/๒๕๔๖

 บุละกอ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๒

พระวินัย วินโย คมสันเทียะ

๑๕/๓/๒๕๒๐ ๑๗/๖/๒๕๕๙

บุละกอ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๓

พระธนพงษ์ ธนสีโล หวังชิดกลาง

๑๘/๗/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บุละกอ  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๔

พระเฉลิม ถิรปฺโ แก้วศรีสุข

๒๕/๘/๒๕๒๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เมืองนาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๕

พระสุทัศน์ โชติาโณ หวังรวมกลาง
๙/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สะแกแสง  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๖

พระวรวัฒน์ ทิวากโร สุขแก้ว
๗/๑/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๕๙

หนองโจด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๗

พระประสาน ปนนฺโท โพธิจันทร์

์

๑/๙/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองโจด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๘

พระสายฝน ิตธมฺโม ปราณีตพลกรัง

๔/๑๐/๒๕๒๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองโจด  

นม ๔๑๕๙/๐๓๗๙

พระบรรยง ติกฺขปฺโ ง่วนสันเทียะ

๓๐/๙/๒๕๑๐ ๑๕/๕/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระธีรยุทธ าณวุฑโฒ ญาติจันอัด

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๑

พระหวน จารุธมฺโม ชาวสวน

๒๓/๖/๒๕๐๗ ๒๙/๖/๒๕๕๗

หนองไร่  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๒

พระนิรัช กิตฺติธโร หินนอก

๒๗/๕/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองไร่  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๓

พระสงกรานต์ านุตฺตโร เอกกลาง

๒๘/๙/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองไร่  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๔

พระสายชล ิตโสภโณ หีบสำโรง

๑๖/๔/๒๕๒๓ ๒๔/๗/๒๕๕๙

หนองไร่  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๕

พระหวย ถิรปสาโท ปอมกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๐๖ ๑๖/๑๐/๒๕๕๘

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๖

พระสมเดช สุทฺธิปภาโส จงท่องกลาง

๑๓/๔/๒๕๑๖ ๒๕/๓/๒๕๕๙

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๗

พระสงบ นิปโก หนุนกลาง
๖/๙/๒๕๒๙ ๑/๔/๒๕๕๙

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๘

พระสุเมธ าวโร ผันกลาง

๒๑/๔/๒๕๓๓
๑/๔/๒๕๕๙

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๘๙

พระบุญสม ติกฺขวีโร พลกลาง

๑๑/๓/๒๕๓๘
๑/๔/๒๕๕๙

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระสราวุฒิ อติชาคโร จระคร

๓/๑๒/๒๕๓๘
๑/๕/๒๕๕๙

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรสิทธิชัย  นนท์ตา

๑๙/๖/๒๕๔๒

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรพัสกร  วงศ์รัตนกุล
๔/๕/๒๕๔๔

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๓

สามเณรภาคินัย  หาญสุด
๕/๙/๒๕๔๔

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรธนกร  เสตเขตร

๗/๑๒/๒๕๔๔

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรสถาพร  คบทองหลาง

๑๙/๑/๒๕๔๕

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรณัฐวัฒน์  วงศ์พินิจ

๒๔/๙/๒๕๔๖

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรกิตติศักดิ

์

 เปลียนกลาง

่

๑๙/๔/๒๕๔๗

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรภาคิน  ทุมเมฆ

๒๘/๕/๒๕๔๗

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๑๕๙/๐๓๙๙

พระอุเทน อุตฺตโร จวงกระโทก

๒๕/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๙

ขุนละคร  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระสมบูรณ์ อินฺทปฺโ เปลืองกระโทก

้

๑๔/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๕/๒๕๕๘

คลองตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระคำนึง โชติโก กริงกระโทก

่

๑/๗/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๕๙

คลองตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรกฤษดา  ชูสูงเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 คีรีสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระสุรพงษ์ สุจิณฺโณ ฉวยกระโทก

๘/๑/๒๕๓๖ ๒๑/๓/๒๕๕๘

จังหรีด  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระพิษณุ พุทฺธิสาโร พิรักษา

๓/๒/๒๕๓๙ ๑๒/๓/๒๕๕๙

โนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระสมชาย กมมจาโร พรมพะเนา

๒๓/๑/๒๕๑๔ ๑๘/๑/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรวรพงศ์  สงคราม

๒๒/๙/๒๕๔๑

 ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระโกวิทย์ วิสุทฺโธ โพธิฉาย

์

๖/๖/๒๕๐๖ ๗/๗/๒๕๕๗
ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรสุราช  สุขมาก

๒๒/๒/๒๕๔๒

 ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรภูรินทร์  ฤทธิประสาท

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

 ปอแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระอำนาจ โชติโก แว่นกิง

่

๒/๒/๒๕๐๗
๑๑/๑๑/๒๕๕๘

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๑

พระยุทธพงศ์ วสโภ เนืยนสำโรง

๑๓/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๑/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๒

สามเณรปรวรรตน์  แสนสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๓

พระสันติสุข โสภณจิตฺโต คำหนัก

๒๔/๗/๒๕๓๒
๒/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๔

พระประกาศิต อชิโต พูนกลาง
๘/๘/๒๕๒๕ ๗/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๕

พระธนกร ขนฺติโสภโณ เทศน์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

๙/๗/๒๕๕๙
ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๖

พระธนกฤต ชุตินฺธโร เลิศอุดมไพศาล
๒/๒/๒๕๓๐

๑๑/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๗

พระเกรียงไกร ปยสีโล ยุดกระโทก

๒๓/๓/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๘

พระธีรยุทธ สุธิาโณ หาญบันจิตร
๙/๙/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๑๙

พระวุฒิภัท อาภากโร ยันสำโรง

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
๒๑/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระธีรวัต วิสุทฺธสีโล เกิดทวี

๑๒/๖/๒๕๓๔ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๑

พระวีรชัย จารุธมฺโม เรียมฉิมพลี

๑๖/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๒

พระนิยม สนฺตจิตฺโต แน่นอุดร
๖/๘/๒๔๙๗ ๙/๑/๒๕๕๖

ปาสุขศรีงาม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๓

พระเจษฎา จนฺทโชโต โลหะพืริยะกุล

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๒๘/๒/๒๕๕๙

พุปลาไหล  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๔

พระไกรสร เกสรธมฺโม คชรอด

๑๒/๒/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๕

พระพลากร อธิมุตฺโต รังสี

๒๑/๖/๒๕๓๕
๘/๕/๒๕๕๙

มนต์มาวาส  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๖

สามเณรพันธวัสส  คำเกษม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ยางกระทุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๗

พระประกาศิต อิสุสโร ทุมตะขบ

๒๒/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ยางกระทุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๘

พระวีระศักดิ

์

วีตโสโก พนมใหญ่
๓/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ยางกระทุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๒๙

พระนพพล โฆสทินโน วัดธงชัยไชย

๒๖/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำประโคน  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระภานุวัฒน์ สุวฑฺฒโน พุมลา

๑/๔/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
สุขวัฒนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๑

พระสุธี ธีรวโร ซอพรมราช

๑๑/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๕/๒๕๕๘

หนองชุมแสง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๒

พระสมาน ธมฺมทีโป แปลงกลาง

๒๒/๑/๒๕๑๐ ๒๘/๔/๒๕๕๗

หนองนมนาง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๓

พระวิชัย สิริจนฺโท บัวพิมาย

๘/๑๒/๒๔๙๘
๘/๖/๒๕๕๗

หนองนมนาง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๔

พระจารีต ิตจิตโต อุกฤษ
๒/๗/๒๕๐๒ ๗/๕/๒๕๕๙

หนองปล้อง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๕

พระเทอดเกียรติ อตฺตทีโป ศรีไชยรัตน์

๑๓/๔/๒๕๒๐ ๒๔/๕/๒๕๕๕

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๖

พระฉัตรพิศุทธิ

์

สุทฺธิจาโค สิงห์ทอง

๑๑/๗/๒๕๒๙ ๑๕/๔/๒๕๕๙

หลุมข้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๗

พระทศพร สีลเตโช ผลผักแว่น

๑๘/๙/๒๕๓๕
๑/๗/๒๕๕๙

หลุมข้าว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๘

พระตรี าณสมฺปนฺโน ชินมิตโต

๑๗/๘/๒๕๓๖ ๑/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๕๙/๐๔๓๙

พระชัยวัฒน์ อายุวฑฺฒโก แพงกิง

่

๒๘/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระวสุพล เนปกฺโก พลอยครบุรี

๒๗/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรพิทักษ์พงศ์  แก้วย้อย

๑๑/๒/๒๕๔๕

 ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๒

สามเณรศิลปชัย  โพทอง

๒๙/๓/๒๕๔๕

 ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๓

สามเณรนัฐวุฒิ  ศรีอาวุธ

๑๒/๗/๒๕๔๕

 ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๔

สามเณรธนพธ์  ดาวเรือง

๒๙/๓/๒๕๔๗

 ใหญ่สุขัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๕๔

้
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นม ๔๑๕๙/๐๔๔๕

พระจ่อม สทฺธาธิโก ถ่องตะคุ

๑๓/๘/๒๔๙๑ ๒๕/๘/๒๕๒๘

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๖

พระวิสาร์กร ปภสฺสโร อุดทา

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

๕/๗/๒๕๔๑
ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๗

สามเณรอดิศร  กล้ากระโทก

๒๐/๘/๒๕๔๓

 ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรชัยวัฒน์  บำรุงกลาง

๓๑/๑/๒๕๔๔

 ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๔๙

พระผดุงศักดิ

์

านวํโส สุธิราวุธ

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระธนากร เตชวโร เพ็ชรสูงเนิน

๑๔/๙/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๑

พระสมคิด อภิปาโล คงนันทะ
๓/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๒

พระเฉลิมพร ิตปุโ ฝอยกระโทก

๕/๑๒/๒๕๒๗ ๒๐/๒/๒๕๕๔

อัมพวัน  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๓

พระธัญเทพ าณโสภโณ นวลมัย

๒๕/๙/๒๕๒๗ ๒๙/๓/๒๕๕๙

กลางวังนำเขียว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๔

พระปาน สิริรโต ศรีชืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๐
๓๐/๔/๒๕๕๙

กลางวังนำเขียว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๕

พระธนกร ปยธมฺโม ตุยรัมย์

๒๖/๒/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กลางวังนำเขียว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๖

พระศุภนัย กิตฺติโสภโณ โชติช่วงทรัพย์

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๗

สามเณรเจษฎากร  ศรีเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

 เขาแผงม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๘

พระศรายุทธ ธมฺมจาโร ภาระพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๔๕๙

พระนราเชษฐ์ สุจิตฺโต นวเลิศ

๒๓/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระกฤษฎา เตชปฺโ กฤษวัฒนากรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๑

พระเสกสิทธิ สุจิณโณ ช่อคง

๐๙/๐๓/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๒

พระพงศธร กิตฺติโสภโณ ชัยพินิจนรชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาภูหลวง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๓

พระณัฐพล สมาจาโร สีดา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เขาภูหลวง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๔

พระรัฐพล อุชุจาโร แหย่มอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

คลองกี

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๕

พระศราวุฒิ ถิรธมฺโม เอียมชู

่

๑๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองกี

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๖

พระนิพนธ์ โรจนาโน เชือพิพัฒน์

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองกี

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๗

พระสราวุธ อินธาโณ สังข์สุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองกี

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๘

พระสมโชค กลฺยาโณ ชืนรส

่

๐๕/๑๒/๒๕๒๙ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

คลองกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๖๙

พระวรเชษฐ์ สีลเตโช พันธุ์มัน

่

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระวันชัย คมฺภีรปฺโ พลตะขบ

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

คลองกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๑

พระคมนตรี พนฺธมุตฺโต จันทิมาลย์

๒๖/๐๗/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

คลองบง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๒

พระสมร สิริปฺโ วิระสอน

๒๔/๑๐/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

คลองบง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๓

พระอาภัสพงษ์ อภิวฑฺฒโน กองอาสา

๒๐/๐๕/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ท่าวังไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๔

พระสุเมธ สุชีโว ลอยสุริวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ไทยสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๕

พระจิรภัทร นิปุโณ ชัยกัณหา

๐๖/๐๓/๒๕๒๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ไทยสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๖

พระอาทิตย์ อุทาโน ทองเทียม

๒๒/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนค่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๗

พระเสน่ห์ ฉนฺทสุโภ สีหา

๑๙/๖/๒๕๒๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

บ้านวังหมี  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๘

พระเอกชัย คุเณสโน วงษ์หาทับ

๐๕/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุไผ่  

นม ๔๑๕๙/๐๔๗๙

พระสิทธิศักดิ

์

อาวฺุปฺโ แสถาวร

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระประวิทย์ อตฺตทีโป ขอดกิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๘ ๐๓/๐๘/๒๕๕๘

ศิริมังคลาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๑

พระกษมา เตชวโร ทับพุดซา

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๒

พระนก รตนาโณ แจ่มกระจ่าง

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๓

พระสมชาย จนฺทสาโร เสิงขุนทด

๐๖/๐๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๔

พระมีชัย านวีโร สุนทราวันต์

๐๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๕

พระประเสิฐ อคฺคธมฺโม อ่อนศรีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๒๑
๑๘/๕/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๖

พระอริญชัย อริฺชโย บุญสุข

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๗

พระสมพร ิตวินฺโย คารี

๒๙/๐๕/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๘

พระณรงค์ฤทธิ

์

จิตฺตธมฺโม ชัยนิยม

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๘๙

พระอนุชา ติสฺสวโร ก้อนทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ห้วยพรหม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระปกภ์ านุตฺตโร เงินดี

๒๘/๑๐/๒๕๐๗ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ห้วยพรหม  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๑

พระอำนาจ สุมโน แก่นกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โกรกสำโรง  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๒

พระศรีเจริญ สนฺตจิตฺโต รักพรมราช

๒๑/๐๒/๒๕๐๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

เขาน้อยมูลบน  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๓

พระจำนง คมฺภีรปฺโ ศรีนอก

๐๓/๐๔/๒๕๑๕ ๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โคกใบบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๔

สามเณรตะวัน  เชือจำรูญ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 โคกใบบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๕

พระพงศธร กนฺตวีโร แสงกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกใบบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๖

พระสุภัค มุตฺตฺจิตฺโต จินดาศรี

๐๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โคกใบบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๗

พระสมศักดิ

์

อภิาโณ เล็กกระโทก

๑๐/๐๒/๒๕๒๘ ๒๕/๐๓/๒๕๕๓

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๘

พระเสน่ห์ สีลธฺมโม ตุ่นจะโปะ

๐๗/๐๙/๒๕๐๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๔๙๙

สามเณรบุญรอด  เกตุกิง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรรณภูมิ  เพชรสีม่วง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระจักรกริช วิสุทฺโท อ่วมกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระอาจินต์ อาจิณฺณสีโล โกมลไสย

๒๖/๑๑/๒๕๑๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระนิยม จิตฺตสาโร ชอบชน

๓๐/๑๐/๒๕๐๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระแถว วิสุทฺโท ศิริจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๐๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระพงษ์เดช านวุฑฺโฒ แก้วแสนสาย

๒๔/๑๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระสมพร สมาจโร หาญจังหรีด

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระสิทธิศร สารธมฺโม ศรีแสง

๑๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระวัชระ สุชาโต โช ติ

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระวรวัช อาภาทโร ชาสันเทียะ

๒๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระพีระวัฒน์ ธีรวฒฺฑโณ โชติพรหม

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๕/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๑

พระอธิราช สุทฺธิมโน แหวนจะโปะ

๒๗/๐๑/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๒

พระพิศิษฐ์ นิมฺมโท กิงดอนนอก

่

๐๕/๑๐/๒๕๐๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๓

พระณัฐรัตน์ ขนฺตยาภิรกฺโข เดชสูงเนิน

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๔

พระพิสิษฐ์ อติภทฺโท หัสรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๕

พระสุทธิศักดิ

์

กุลโล เล็กกระโทก

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๖

พระมานะ สิริปฺโ เทียบตะขบ

๓๐/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๗

พระไพโรจน์ สมฺปนฺโน แต้มกระโทก

๒๗/๐๖/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๘

พระตันติกร ถิรธมฺโม เสนาไชย

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จระเข้หิน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๑๙

พระกิจศณา กิตฺติโสภโณ พักเกษม

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

ซับยาง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระเฉลิมชัย ฉฬกิฺโ ทรัพย์จังหรีด

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ซับยาง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๑

พระไกรสร ปภสฺสโร เจนจังหรีด

๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ซับยาง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๒

พระอนันตชัย พรหฺมโชโต ยอดครบุรี

๐๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ซับยาง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๓

พระสมกล้า อนามโย ดันกระโทก

๑๖/๗/๒๕๑๕ ๑๙/๔/๒๕๕๘

ท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๔

พระอนุพันธุ์ อธิปฺโ แขฉิมพาลี

๒๘/๔/๒๕๑๗ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๕

พระศุภชัย สมาหิโต จันทร์บางสพาน

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๙/๖/๒๕๕๙
ท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๖

พระสรศักดิ

์

สิริคุตฺโต กลันกิง

่ ่

๑๒/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๗

พระรุ่ง สฺทธาธิโก นิพรรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๑๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓

เทพนิมิตรวิทยาราม
 

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๘

พระสนัน

่

ปฺาวโร สุขกระโทก

๑๘/๑๒/๒๔๘๓
๖/๑๒/๒๕๕๗

เทพนิมิตรวิทยาราม
 

นม ๔๑๕๙/๐๕๒๙

พระบรรจบ ธมฺมธีโร เอกา

๑๕/๑/๒๕๑๕ ๑๕/๔/๒๕๕๙
เทพนิมิตรวิทยาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระวิวัฒัน์ อธิปฺโ หริงกระโทก

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๑

พระจารณ ขนฺติธมฺโม นิดจังหรีด

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๒

พระชาญณรงค์ จรณธมฺโม แดนสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๓

สามเณรธนภัทร  หินสำโรง

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

 โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๔

พระอนันต์ ปริปุณฺโณ สมออ่อน

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๕

พระสวรรค์ กนฺตวีโร ผากระโทก

๑๐/๑๒/๒๕๑๓
๓๐/๔/๒๕๕๙

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๖

พระเอกลักษณ์ ิตธมฺโม เต็งจังหรีด

๑๑/๘/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๕๙

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๗

พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ เกสันเทียะ

๊

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๘

พระธวัชชัย วิสารโท ย่อมกระโทก

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๓๙

พระจักรี าณสาโร เยาว์สูงเนิน
๕/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระประจักษ์ สิริจนฺโท งานแข็ง

๒๔/๐๕/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนหอม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๑

พระชยากร ขนฺตยาภิรโณ เชิงกระโทก

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๒

สามเณรศราวุติ  มุ่งแฝงกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๓

สามเณรไพรัตน์  นูกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๔

พระจตุพล ธมฺมพโล โมราสูงเนิน

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาหิมพานต์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๕

พระสุรศักดิ

์

ธมฺมสุนฺทโร ดอนครบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาหิมพานต์  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๖

พระบุญเพิม

่

ขนฺติธมฺโม ประจวบสุข

๑๒/๙/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๘

โปร่งสนวน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๗

พระสมศักดิ

์

อิสฺสโร กล้าวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

๓/๑/๒๕๕๙
โปร่งสนวน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๘

พระสว่าง นาควโร โอดกระโทก

๐๕/๐๔/๒๕๐๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐

มาบกราด  

นม ๔๑๕๙/๐๕๔๙

พระประเสริฐ วริทธิโชโต แคนมะดัน

๐๙/๑๐/๒๕๑๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

มาบตะโกเอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรตะวัน  ชาวพิมาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

 มาบตะโกเอน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๑

พระอานน สมจิตฺโต หรเขตต์

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๒

พระณรงค์ศักดิ

์

ิตธมฺโม หรรษา

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๓

พระจักรพงษ์ สิริจนฺโท แหว่กระโทก

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๔

พระอัษฎางค์ ปภสฺสโร มาตย์เฮือง

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศิริเฉลียง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๕

พระชาญ ฌานสุโภ อรัญญาวัฒน์

๒๓/๐๕/๒๔๘๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ศิลาราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๖

พระสำรวย ปนาโท จงรับกลาง

๐๘/๐๕/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ศิลาราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๗

พระณรงค์ นาควโร ธรรมทรงไท

๐๑/๑๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๘

พระอำนาจ มหาวีโร เอียมกลัน

่ ่

๐๗/๑๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๕๙

พระฉัตรชัย สุวโจ โกบกระโทก

๐๘/๑๑/๒๕๒๓ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระกรีฑา กตทีโป เฉิดจังหรีด

๒๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๑

พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม นารถแนว

๒๕/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๒

พระดุรงค์ฤทธิ

์

เตชธมฺโม ผากระโทก

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๓

พระก้องภพ ปริปุณโณ ตัดพุดซา

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สมุทรการ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๔

พระสมคิด ชยานนฺโท ชะนะภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

สระว่านพระยา  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๕

พระอนันต์ กิตติโก ไกรษร

๐๘/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สระว่านพระยา  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๖

พระศุภชัย สนฺติกโร ห้อยพรมราช
๔/๕/๒๕๒๗ ๒๐/๗/๒๕๕๓

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๗

สามเณรสมร  มะลัย

๑๙/๒/๒๕๔๒

 สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๘

พระคมกฤษ กนฺตสีโล พันตะคุ

๑๕/๑/๒๕๓๙
๘/๗/๒๕๕๘

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๖๙

พระศุภกิต สิริธมฺโม สาเถือน

่

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระมัน กตธมฺโม ศิริสุข

๐๕/๐๗/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

หนองแคทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๑

พระวิรัส อนาลโย ระยาย้อย
๖/๘/๒๕๑๕ ๘/๖/๒๕๕๗

หนองแคทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๒

พระมงคล รตนาโณ หมวดชัยภูมิ

๑๔/๗/๒๕๑๕ ๑๓/๑/๒๕๕๙

หนองแคทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๓

พระศิวัช มหาวีโร ทับลา

๒๗/๔/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองแคทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๔

พระแสวง สุวณฺโณ ศิลาชาติ

๑๐/๓/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองแคทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๕

พระพนมไพร ขนฺติธโร นพแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๑๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗

หนองจาน  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๖

พระนิรันดร์ เมตฺตานนฺโท กรุณรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

หนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๗

พระบุญรอด ฉนฺทกโร พนิรัมย์

๑๙/๐๖/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๘

พระณรงค์ ปฏิภาโณ มุ่งชิมกลาง

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองรัง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๗๙

พระณัฐพงษ์ อานนฺโท ขะนอก

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองรัง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระสุรวุฒ จารุวณฺโณ อ่วมกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๓๘
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองสาระเสร็จ  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๑

พระดำรง กิตฺติคุโณ ทุมครบุรี

๐๙/๐๓/๒๕๑๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

หนองเสือบอง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๒

พระคำพันธุ์ สุขกาโม สุขเสถียร

๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

หนองเสือบอง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๓

พระวิวัฒน์ านวีโร มูลครบุรี

๑๗/๐๑/๒๕๒๑ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองเสือบอง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๔

พระรัฐพงศ์ สิริปฺุโ ดัดครบุรี

๑๒/๐๕/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๕๙
หนองเสือบอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๕

พระวิทยา จารุวณฺโณ เข็มทองท้องที

่

๙/๘/๒๕๑๔ ๑๗/๖/๒๕๕๙

หนองเสือบอง  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๖

พระฉลวย นาคเสโน ลองกระโทก

๑๘/๐๙/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองหินดาด  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๗

พระจตุพร เตชาคโม เพ็งรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองหินดาด  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๘

พระบรรจง รตินธโร พร้าวไธสง

๑๖/๐๘/๒๕๑๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองหินดาด  

นม ๔๑๕๙/๐๕๘๙

พระสะอาด ชุติปฺโ เส็งกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๐๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

อำภาผล  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระอามร อินทปฺโ หอมกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

อำภาผล  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๑

พระอภิรัติน์ กิตฺติสาโร สุวรรณประทีป

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

อำภาผล  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๒

พระวุฒิพงษ์ จารุวณฺโณ แก้วจอหอ

๒๔/๐๕/๒๕๒๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อำภาผล  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๓

พระรุ่งนิรันดร์ กตธมฺโม ประวัติวิลัย

๑๓/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อำภาผล  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๔

พระพงศกร ยโสธโร หน่วยกระโทก

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

กุดจอกน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๕

พระอนุศักดิ

์

อนุสโก ด่านกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

กุดจอกน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๖

พระสมหมาย สุมโน ศรีฉำ

๑๖/๐๕/๒๕๒๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๗

พระไพบูรณ์ ธมฺมทีโป นากกระโทก

๑๓/๐๒/๒๕๑๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๘

พระอนุรักษ์ ขนฺติวโร ด่านกระโทก

๒๕/๐๓/๒๕๑๗ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๕๙๙

พระสันติชัย สนฺติชโย กองรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก ปุมกระโทก

๒๗/๐๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระแสงสุรีย์ สุทสฺสโน กฤษกลาง

๐๘/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนพราหมณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระสุทน สุตธโน แตงกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๒๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ด่านเกวียน  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระธวัชชัย ธมฺมเตโช บาดกระโทก

๑๕/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ด่านเกวียน  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระวิทยา วิชาโน วงศ์ทองเหลือง

๑๘/๐๗/๒๕๐๒ ๑๒/๐๓/๒๕๕๓

ท่าลาดขาว  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระจักรี จกฺกิโก อุดหนองเลา

๐๖/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลาดขาว  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระรุทธ์ รตนาโน ปล่องกระโทก

๐๒/๑๒/๒๕๓๓ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระสุทธิชัย สุทฺธิชโช ปุมกระโทก

๒๑/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระจีรชัย จิรชโช หมืนศีลจันทร์

่

๑๗/๐๕/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระสาธิต สาธิตนนฺโท สุรประภาวัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระวรยุทธ วรยุทฺโธ คำกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๑

พระณัฐพงษ์ นนฺทสาโร เปลืองกระโทก

้

๒๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๒

พระภานุพงศ์ ภาณุพโล สุภาพวิมล

๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๓

พระณัฐพล ณฏพโล สุขเหล็ก

๒๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๔

พระพิทยา อนนฺโท คำประคอง

๑๕/๐๔/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๕

พระโกวิท กตปฺุโ เมินกระโทก

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นอก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๖

พระเหว่า ภทฺทมงฺคโล ปกเกษม

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

โนนปอแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๗

พระอุดม ติกฺขวีโร โตกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๑๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

โนนเพชร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๘

พระสิทธิโชค มหาาโน โพธิศรีทอง

์

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โนนเพชร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๑๙

สามเณรแอ็นดิว  โรวแลนด์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านตูม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระธนกิจ ธนกิจฺโจ เติมช้อย

๑๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บึงทับปรางค์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๑

พระศราวุฒิ สุเมธโส แก้วกระโทก

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บึงทับปรางค์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๒

พระญาณวุฒิ าณวุฑฺโฒ คงได้

๐๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บึงทับปรางค์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๓

พระขจรศักดิ

์

กตปฺุโ ขุนทอง

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๔

พระปุณยวีร์ ิตเมโธ สุขบงกช

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๕

พระภูริวัจน์ ติกฺขวีโร คงสอนทรัพย์

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๖

พระอุรุพงษ์ อานนฺโท แก้ววิชิต

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

พลับพลา  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๗

พระคมกริช ิตโสภโณ นิลพิมาย

๐๔/๑๑/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖

ละลม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๘

พระชำนาญ ชวนปฺโ ปบกระโทก

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ละลม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๒๙

พระฤทธิชัย รณฺชโย ถอยกระโทก

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

สำโรง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระทักษิณ ธมฺมสโณ หาบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๑

พระรัฐภูมิ รฏภูมิโย ชำกระโทก

๑๒/๐๔/๒๕๒๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองปรึก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๒

พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ยุบกระโทก

๑๙/๐๑/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองปรึก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๓

พระอาทิตย์ อุทโย จอมกระโทก

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองแปลน  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๔

พระสหรัฐ วรวฑฺฒโน ชิมสำโรง

๑๘/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแปลน  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๕

พระปฎิภาณ ปภิภาโน จูกกระโทก

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

หนองแปลน  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๖

พระทศพร เจตนาสุโภ กอนกระโทก

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๗

พระประสิทธิ

์

กิตฺติคุโณ ศรีตระเวน
๙/๘/๒๕๐๘ ๑๐/๕/๒๕๕๘

วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๘

พระศักดิชัย

์

จนฺทสโร ชำนาญเช

๑๓/๒/๒๕๒๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๐๖๓๙

พระบุญส่ง จิตฺตทนฺโต ชันช่อ

่

๒๐/๑/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๒

วัดท่าตะแบก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาทีโป ก้องเวหา

๑๔/๑๐/๒๕๐๘
๒๙/๗/๒๕๕๘

วัดท่าตะแบก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๑

พระเทวัญ าณสุทฺโธ แซ่เจีย

่

๑/๑๒/๒๕๐๒ ๑๘/๗/๒๕๕๕

วัดทุ่งรวงทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๒

พระวีรชัย สุมงฺคโล เฉียดกระโทก

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดโนนขีตุ่น

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๓

พระสุริยา วราโภ ปญญายงค์

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๔

พระสกลชัย ธมฺมิโก ชูนาม

๒๖/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๕

พระธานี สุภธโร กลำกระโทก
๑/๑/๒๕๐๓

๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๖

พระสมพร อุตฺโร ทองครบุรี

๒๓/๑/๒๕๒๙ ๑๕/๖/๒๕๕๖

วัดราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๗

พระเกรียงไกร จนฺทสาโร จันทร์ศิริสุข

๒๗/๑๐/๒๕๓๑
๒๙/๗/๒๕๕๗

วัดราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๘

พระสมคิด จิรวฒฺโน คำหมู่

๑๖/๑๑/๒๕๑๔

๙/๒/๒๕๕๙
วัดราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๔๙

พระโยธิน ปฺาสโร จุลสานะ

๒๓/๔/๒๕๑๖ ๑๕/๓/๒๕๕๙

วัดราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระสมลักษณ์ สมจิตฺโต นามวิชัย

๒/๘/๒๕๐๘ ๑๐/๖/๒๕๕๖
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๑

พระอนุ โคมโล ดงกระโทก

๒๐/๘/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

วัดสารภี  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๒

พระกฤชณ์ ธมฺมิโก ด่านกระโทก

๑๕/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดสารภี  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๓

พระสมัชญ์ สมจิตฺโต กอบกระโทก

๒๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดสารภี  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๔

พระอนุชา ชาครธมฺโม สวนยา

๒๕/๗/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดหนองสะแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๕

พระณัฐพล ขนฺติพโล จงเจิมกลาง

๑๗/๑/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

วัดหนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๖

พระอานนท์ อาภานโท เพิมกระโทก

่

๒/๕/๒๕๑๘ ๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๗

พระจิต ผาสุกวิหาโร ทิศกระโทก

๑๒/๒/๒๔๙๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๘

พระวราฤทธ์ ติสฺสวโร ฉลาดกลาง

๑๖/๔/๒๕๒๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๑๕๙/๐๖๕๙

พระสิทธิชัย กตฺวีโร ชวนกระโทก

๑๔/๔/๒๕๓๖
๙/๗/๒๕๕๙

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระสมชาย ธมฺมจาโร กมลจิตร

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๑

พระสิทธิพงศ์ กนฺตธมฺโม ประชันกลาง

๑๖/๘/๒๕๓๒ ๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๒

พระพิษณุ จนฺตจิตฺโต ประชันกลาง

๑๖/๕/๒๕๓๖ ๑๖/๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๓

พระพงศ์ เตชธโร คณารัมย์

๑๖/๗/๒๕๒๗
๑/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๔

พระวิฑูร กิตฺติโก ขอบังกลาง

๑๙/๓/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๕

พระกิตติชัย จิตฺตกาโม เกือนสันเทียะ
๔/๔/๒๕๓๙ ๗/๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๖

สามเณรอนิรุทธิ

์

 ศรีดี

๓๐/๑/๒๕๔๔

 ดอนแขวน  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๗

พระชัชวาล โชติโก ประเสริฐรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ทรัพย์เจริญ  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๘

พระสะเทือน คุณงฺกโร เทียมไธสง

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๖๙

พระสราวุฒิ สุชาโต หันชนา

๑๙/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระพงศ์พัทธ์ โสภณคุโณ ตุ้มเมืองโดน

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ประชาไทย  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๑

พระสนธยา ปภสฺสโร สีสุมัง

๒๘/๑๐/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปางไม้  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๒

พระยุทธนา อาทโร ฐานผักแว่น

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สว่างวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๓

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุจิณโณ สลับแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๔

พระวิทยา สุเมธโส แดงสาย

๐๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙
หนองตูมสามัคคีธรรม

 

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๕

พระชุติพงศ์ ชุติปฺโ ไชยสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๕๙

กลางดง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๖

พระสมพงษ์ ธีรวํโส พิเสน

๑๒/๐๓/๒๕๐๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๘

เกาะอุทการาม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๗

พระวีรพงษ์ ขนฺติสุโภ ขออินกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เกาะอุทการาม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๘

พระธนา ิตวินโย พระธานี

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เกาะอุทการาม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๗๙

พระโป จารุวํโส ศรีธนรัชต์

๑๑/๗/๒๕๓๓ ๑๗/๔/๒๕๕๙

เกิดแก้วนิมิต  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 แตงทรัพย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๑

สามเณรพิสิฏฐ์พล  รอดบุญนำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๒

สามเณรกีรติ  ประโคทัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๓

สามเณรพัชรพฤษ์  เจือมา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๔

สามเณรนัฐวุธ  พงษ์สงวน

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๕

สามเณรชัยวัตน์  พันยุรา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๖

พระสมชาย คุตฺตธมฺโม สมานมิตร
๓/๗/๒๕๐๔ ๕/๗/๒๕๕๕

เขาจันทร์หอม  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๗

พระวีระพงษ์ สุวีโร เพชรจันทร์
๓/๓/๒๕๓๘ ๕/๕/๒๕๕๘

คลองตาลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๘

พระพัชกุล โชติปฺโ พูนพันธุ์
๕/๕/๒๕๓๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๘๙

พระเดชชัย เตชปฺโ พาภักดี
๔/๔/๒๕๐๐

๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระกฤปพงศ์ สุปภาโส วงศ์สุรวัฒน์

๑๒/๒/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๑

พระไตรทศ วายาโม กลีบฉวี
๘/๘/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๒

พระวัชวุฒิ ปคุโณ ธาตุชัย

๑๒/๒/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๓

สามเณรจีระวัฒน์  ปนสังวาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 คลองตาลอง  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๔

พระชลทนันท์ กิตฺติคุโน แสงกุหลาบ
๙/๖/๒๕๑๒ ๑/๑๐/๒๕๕๘

คลองหินลาด  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๕

สามเณรอธิชัย  ศรีระเบิด
๗/๔/๒๕๔๓

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๖

สามเณรณัชภร  ดวงแก้ว

๒๔/๗/๒๕๔๓

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๗

สามเณรกฤษฎา  เกตุแก้ว
๙/๓/๒๕๔๔

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๘

สามเณรตะวัน  พลจันทึก

๑๐/๖/๒๕๔๔

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๖๙๙

สามเณรทัศนนท์  สระขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๐
สามเณรภากร  มะยมทอง

๑๕/๙/๒๕๔๕

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๑
สามเณรนันทวัฒน์  สังคิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เนาวบุตร

๒/๑๒/๒๕๔๖

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระบุญเลิศ คุณวุฑฺโฒ ขอรับกลาง

๑/๒/๒๕๐๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

คีรีวันต์  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระประกอบ สนฺติปาโล สุขแสงรัตน์

๑๒/๑๒/๒๔๙๑
๑๘/๗/๒๕๔๒

โคกสง่า  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระวินัย จินฺตามโย จิตรสูงเนิน

๑๕/๖/๒๕๒๕ ๑๔/๔/๒๕๕๘

โคกสง่า  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติคุโณ ไชยนาท

๑๔/๑๑/๒๕๑๘

๔/๗/๒๕๕๘
จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระสมศักดิ

์

ขนฺติโก คันถนาถ
๖/๔/๒๕๒๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระธนวัฒน์ ธมฺมธีโป พัฒนานิตย์

๕/๖/๒๕๐๕
๒๓/๔/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระณัฐกิตติ

์

ิติสมฺปนฺโน ดอนทอง

๑๖/๙/๒๕๓๖
๖/๕/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระธนาภิวัฒน์ จารุธมฺโม สัพทานนท์

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๑๒/๕/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๑

พระนัทธีศักดิ

์

กิตฺติธโร จิวเจริญกาล
๓/๕/๒๕๑๓ ๘/๖/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๒

สามเณรไพศาล  รอดเดชา

๒๓/๗/๒๕๔๕

 จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๓

สามเณรนวพล  ภักดี

๑๓/๕/๒๕๔๗

 จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๔

พระนิพนธ์ านิสฺสโร แขสันเทียะ
๔/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๕

พระอัครเดช อคฺคเตโช ลานสระน้อย

๑๑/๙/๒๕๓๕ ๒๒/๘/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๖

พระวีระพล อินฺทวีโร ฮันสูงเนิน
๔/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ซับพลู  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๗

พระศราวุฒิ ิตสํวโร โนนน้อย
๗/๘/๒๕๓๔ ๒/๖/๒๕๕๙

ซับเศรษฐี  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๘

พระมานิตย์ ชตินฺธโร สงนอก

๑๑/๑๑/๒๕๐๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๔

ซับสวอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๑๙

พระประทีป เขมจาโร แปนจันทร์

๑๒/๐๓/๒๔๙๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ซับสวอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระชัยรัตน์ สิริภทฺโท เหรียญทอง

๑๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ซับสวอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๑

พระนพพล กิตฺติสาโร ปนเขียนดี
๔/๓/๒๕๒๗ ๙/๙/๒๕๕๘

ซับหวาย  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๒

พระคชพล ปฺาวโร ปยฤทธิฤาพงศ์

์

๕/๑๐/๒๕๒๓
๕/๗/๒๕๕๙

ซับหวาย  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๓

พระกมล จิตฺตสีโล สาออน

๑๒/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ซับหวาย  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๔

พระสุชาติ สิริจนฺโท แจ่มแจ้ง

๗/๑๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ซับหวาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๕๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๕

พระนรินทร์ คุณวีโร สุขประเสริฐ

๒๖/๖/๒๕๐๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘
ดงพญาเย็นภาวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๖

สามเณรกฤษฏา  โพธินอก

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๗

พระณัฐพล ธีรปฺโ ไพรทอง

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๘

พระสุชาติ คุณวุฑฺโฒ เอกนิพิฐสริ

๑๐/๑๐/๒๔๙๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๒๙

พระมงคล เจตนาสโม แจ้งไพร

๐๕/๐๕/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระคณิศร์เสกข์ ปฺาวุฒิโธ ชัยทัศวัฒนา

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

ถนนโค้ง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๑

พระดำเกิง ธมฺมสาโร ม่วยอารีย์

๑๙/๘/๒๕๒๗ ๒๗/๗/๒๕๕๙

ถนนโค้ง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๒

พระคณพล คุณวีโร สาระมิตร

๑๐/๑๐/๒๕๓๔

๗/๗/๒๕๕๘
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๓

พระพุทรา อตฺถกาโม สุนทรา

๐๒/๐๒/๒๕๒๐

๔/๔/๒๕๕๙
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๔

พระธีรฉัตร ภทฺทธีโร สงเสนา

๐๔/๐๔/๒๕๓๐

๕/๕/๒๕๕๙
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๕

พระดำรงศักดิ

์

เขมปฺโ นันทตันติ

๑๒/๑๒/๒๔๙๕

๖/๖/๒๕๕๙
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๖

พระภานุชา ฉนฺทชาโต อัศวทิเชษฐ์

๐๗/๐๗/๒๕๒๔

๖/๖/๒๕๕๙
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๗

พระฉกาจ สนฺติรกฺโข มาลารักษ์

๐๕/๐๕/๒๔๙๑

๗/๗/๒๕๕๙
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๘

พระจิรัชภูมิ

์

อติภทฺโท สุริยาทรงศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๒๐

๗/๗/๒๕๕๙
ถำเขาวง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๓๙

พระพระณรงค์ กนฺตสีโล จันทร์เปยม
๒/๖/๒๕๓๓

๑๓/๐๖/๒๕๕๘

ถำซับมืด  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระพระเจริญ ยสวฑฺฒโก พึงภูมิ

่

๑๐/๒/๒๕๑๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ถำซับมืด  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๑

พระพุทธิศักดิ

์

สุทฺธิโก บึงไกร
๒/๙/๒๕๓๑

๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ถำซับมืด  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๒

พระดนัยวุฒ โชติโย สระทองพลอย

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ถำซับมืด  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๓

พระเตชิต ฉินฺนาลโย อังคุลดี

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ถำซับมืด  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๔

พระกิตติ กิตฺติโก เล้ารุ่งเรือง

๓๑/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ถำซับมืด  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๕

พระพงทัศน์ เขมปฺโ เพ็งรุ่ง

๑๕/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๘

ถำเทพนิมิต  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๖

พระสัญชัย จตฺตสาโร สันหลง

๑๘/๗/๒๕๓๗ ๓๑/๑/๒๕๕๙

ถำปนแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๗

พระคำพร ปุณโณ อินบุญมา
๓/๔/๒๔๙๔ ๗/๕/๒๕๕๔

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๘

พระเสกสรร จกฺกวโร การะกิจ

๓๐/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๗๔๙

พระรำไพ เขมกาโร ผดุงเลิศ
๔/๔/๒๕๑๒ ๕/๖/๒๕๕๙

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระชนะ ธุวสีโล ทองเหลือง

๒๓/๗/๒๕๑๑ ๒๕/๕/๒๕๕๘

ทรายทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๑

พระประพันธ์ ธมฺมเมธี จวนสว่าง

๒๐/๒/๒๕๑๘
๕/๖/๒๕๔๔

ทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๒

พระอธิพงษ์ ปฺุาคโม โพคาสี

๒๙/๕/๒๕๑๙ ๒๘/๒/๒๕๔๗

ทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๓

พระเจริญ เตชวโร สุมาลัย

๑๐/๑/๒๔๙๗ ๑๖/๕/๒๕๕๔

ทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๔

พระพรเทพ ปฺุานาโค ชืนบุญ

่

๓/๔/๒๕๓๕ ๑/๑๒/๒๕๕๘

ทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๕

พระอินทร์ สุขกาโม เหมือดสันเทียะ

๒๒/๗/๒๕๐๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๖

พระวีระพันธ์ ยสวฒฺโก บัวอินทร์

๑๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๗

พระสมพบ ปุณฺณภาโค แจ่มเกิด

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๘

พระธีรพงษ์ จนฺทสาโร ขอแย้มกลาง

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๕๙

พระนาบบกรณ์ ติกฺขวีโร โกสุมถ์

๐๖/๐๘/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระณรงค์ฤทธิ

์

จนฺทโสภโณ การศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๓๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๑

พระกฤษกร กตกุสโล ชวนงูเหลือม
๗/๓/๒๕๒๖ ๗/๓/๒๕๕๙

เทพสถิต  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๒

พระทองพูล จิตฺโต ใหญ่สงพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๑๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๓

พระณรงค์ สุทธสีโล ปราบโจร

๐๑/๐๘/๒๕๑๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๗

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๔

พระสมชาย สุเมโธ บัวบรรจง

๑๕/๐๓/๒๕๑๖ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๕

พระสิทธิพล ขุนติวโร โปร่งสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๖

พระเลิศ จิรสุโภ นรินนอก

๐๓/๐๗/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๗

พระนพชัย กิตฺติวณฺโณ มุกแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๘

พระประจักษ์ ปฎิภาโณ อบอุ่น

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๕๙/๐๗๖๙

พระพอง ภทฺทโก นาโศก

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระวิชัย กมฺมสุทฺโธ พรหมจันทึก

๐๒/๐๗/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๑

พระสายนัทธี ปภสฺสโร กันจันทร์

๒๖/๖/๒๕๒๐ ๑๙/๗/๒๕๕๙

นำพุ  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๒

พระชยพล ชยพโล อุดมศิลป

๒๒/๐๒/๒๕๓๗
๑๙/๗/๒๕๕๙

นำพุ  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๓

สามเณรศุภกิจ  วงษ์แหวน

๑๙/๔/๒๕๓๖

 นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๔

พระศักดา เตชปุโ เมืองไพศาล

๑๕/๓/๒๕๑๖
๗/๘/๒๕๕๘

นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๕

พระประเสริฐ มหาวีโร ภักดีคำ

๑๗/๑๐/๒๔๙๙

๓/๗/๒๕๕๙
นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๖

พระศรัณยู มหพฺพโร ศศิการจนาธร

๒๖/๕/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๗

พระกฤษดา นริสฺสโร อยู่อง

๑๑/๑๑/๒๕๑๔
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

บ้านนา  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๘

พระถาวรวิช สมาหิโต เมหถิรสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๑๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

นม ๔๑๕๙/๐๗๗๙

พระอนุวัตร จารุวณฺโณ แสวงเงิน

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระวัชรพงษ์ ธมฺมวโร วงษ์เหล็ก

๕/๓/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
บุญฤทธิ

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๑

พระชัยวัฒน์ ปภากโร ขุนสายทอง
๖/๕/๒๕๑๙

๑๑/๑๑/๒๕๕๗

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๒

สามเณรสณ.ทัตพงศ์  รอดหมู่พาล

๒๙/๔/๒๕๔๐

 ปาเขาใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๓

พระแอ๊ด จตฺตมโล
บุญชูแสงประเสริฐ

๑๑/๑/๒๕๐๑
๕/๔/๒๕๔๘

ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๔

สามเณรพรเทพ  แซ่หล่อ
๓/๔/๒๕๔๔

 ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๕

พระวิทยาศาตร์ ธมฺมรโต เอียมสุทธิปญญา

่

๙/๑๐/๒๕๑๓ ๑๑/๒/๒๕๕๙

ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๖

พระกิตติโชค สุทฺธมโน หาญจันทร์

๑๔/๕/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๕๙

ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๗

พระเสถียร ฉนฺทธมฺโม พลแสน
๗/๖/๒๕๓๕ ๘/๗/๒๕๕๙

ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๘

พระสรวิศ ปริปุณฺโณ ศรีโชฎก

๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๘๙

พระบุญเลิศ จิตฺตสํวโร ดวงแก้ว
๓/๘/๒๕๒๙ ๒๓/๗/๒๕๕๙

ปางแก  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระสุริยันตร อกิฺจโน พันธ์สุนทร

๑๑/๓/๒๕๑๒
๗/๘/๒๕๕๕

ปาอำนวยผล  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๑

พระสาธิต ธมฺมกุสโล
ชืนตระกูลโชคกุล

่

๗/๖/๒๕๐๕
๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ปาอำนวยผล  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๒

พระนุวัฒน์ เขมจาโร จงปลูกกลาง
๘/๒/๒๔๙๙ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ปาอำนวยผล  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๓

พระสุริยา านกโร กานา

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาอำนวยผล  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๔

พระสุกใส จตฺตวโร ปญญานนท์

๑๕/๗/๒๕๑๒
๙/๗/๒๕๕๙

ผ่านศึกอนุกูล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๕๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๕

พระชวรณ ขนฺติโก วงศ์จันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

พรหมปกาศิต  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๖

พระจิม จินธมฺโม โกสะรุททะ

๑๙/๑๒/๒๕๒๓ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙

พรหมปกาศิต  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๗

พระณัฐพงษ์ เตชธโร เบญจวุฒินันท์

๐๙/๐๒/๒๕๒๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

พรหมปกาศิต  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๘

พระสุขวัฒน์ สุขวฑฺฒโก ฉัตรแก้ว

๒๖/๓/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

พรหมปกาศิต  

นม ๔๑๕๙/๐๗๙๙

พระนพรุจ นริสฺสโร คชขันธ์
๕/๑/๒๕๓๗ ๓/๓/๒๕๕๙

พิมพาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระวุฒิไกร คุณวโร แผลงสูงเนิน

๐๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มะค่าโพรง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระจเร จกฺกวโร เกตุขุนทด

๐๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มะค่าโพรง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระวงษชล ธมฺมทินโน แก้วลอย

๑๖/๑๑/๒๕๓๔
๒๑/๖/๒๕๕๘

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๓
สามเณรธรรมรัตน์  บัวเขียว

๑๙/๒/๒๕๔๒

 มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรคำใบ  หน่อสวรรค์

๒๗/๑/๒๕๔๕

 มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระกิตติพร สุนฺทรธมฺโม อรุณวัตร์

๒๒/๕/๒๕๓๔
๓/๖/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระกรอบโชค ชยธมฺโม โพธิหรรษา

๑๙/๔/๒๕๓๗
๓/๖/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระพงศ์ปกรณ์ พุทฺธิสาโร พองเงิน

๓/๗/๒๕๓๗ ๓/๖/๒๕๕๙
มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระบุญนำ อติธมฺโม เสงียม

่

๑๒/๒/๒๕๒๐
๗/๖/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระวิไล ฌาณโสภโณ เมินกระโทก

๑๐/๙/๒๕๑๗ ๔/๑๒/๒๕๕๘

ลำทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๐
สามเณรจักรินทร์  แสนหลวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

 ลำทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๑

พระสมโภชน์ สามตฺถิโก หงษ์สต้น

๒๓/๘/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

ลำทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๒

พระอลงกรณ์ ิตเมโธ เอมโคกสูง

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลำทองหลาง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๓

พระอนุโพธ์ ปริปุณฺโณ จินดาศิริพันธ์

๒๓/๓/๒๕๓๒ ๑๒/๔/๒๕๕๙

วังกะทะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๔

พระกันทรากร านธมฺโม นิลพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๕๙
วังกะทะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๕

พระไพรัตน์ สนฺตจิตฺโต ช้อนทอง

๒/๑๐/๒๕๓๕
๘/๗/๒๕๕๙

วังกะทะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๖

พระนัฐวุฒิ ฉนฺทสีโล สมุดกลาง
๖/๗/๒๕๓๖ ๒๙/๗/๒๕๕๙

วังกะทะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๗

พระพิทักษ์ านธมฺโม อ่อนจันทร์

๑๔/๑/๒๕๓๑ ๒๓/๑/๒๕๕๙

วังกะโล่  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๘

พระกฤศณัชภัค ปภสฺสโร ชมทองหลาง

๒๐/๒/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วังกะโล่  

นม ๔๑๕๙/๐๘๑๙

พระคำภา ปฺาวชิโร ชัยสงคราม

๒๓/๖/๒๕๒๐
๔/๗/๒๕๕๙

วาปธรรมาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๐
พระไพโรจน์ านธมฺโม อรุณมงคลผล

๑๑/๒/๒๕๐๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๑

พระวิริยะ ปริปุณฺโณ บุรีรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญญาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๒

พระชุมทอง สิวิจนฺโท ฉุดกลาง

๑๗/๖/๒๕๓๗
๖/๓/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๓

พระจิรายุทธ์ อคฺคปฺโ วงษ์จำปา
๙/๗/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙

ศรีสำราญ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๔

พระธีรศักดิ

์

จนฺทสาโร พันธ์จูม

๒๓/๗/๒๕๒๖ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

สองพีน้อง

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๕

พระไพโรจน์ โชติโรจโน ขวัญเนตร

๒๖/๘/๒๔๙๖ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

สองพีน้อง

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๖

พระขจรเกียรติ วิสุทฺธสีโร อัศวมหาชัยทัด

๒๘/๕/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๗

พระสนธิ านวีโร ซาพวง

๒๒/๗/๒๕๑๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๘

พระนรงค์ ปยธมฺโม เวียงแวง

๑๗/๑๑/๒๕๒๕ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

สองพีน้อง

่

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๒๙

พระขวัญพิทักษ์ านวีโร ประสิทธิเดช

๒๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สิริธรรมคุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๐
พระทองคูณ สุทรพนฺโท ใส้กระโทก

๓/๕/๒๔๙๖ ๗/๖/๒๕๕๙
หนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๑

พระเพิมพูน

่

อายุวพฺฒโก ศรีสุข

๑๒/๘/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๒

พระลิขิต สทฺธาธิโก เรือนมา
๑/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๓

พระสมบัติ สุมํงคโล โยธิคาร์

๐๗/๑๑/๒๕๑๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

หนองแก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๔

พระณภัทร กตสาโร ขุนศรี

๐๕/๑๐/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๕

พระประกิต ถาวโร อยู่จงดี

๒๔/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๖

พระสถาพร จนฺทิโก ศรีภักดี

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๗

พระทิฆัมพร ธมฺมโชโต ขำเดช

๐๙/๐๕/๒๔๘๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๕

หนองคุ้ม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๘

พระจินดา กุลวีโร ประทุมวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๑๒ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

หนองคุ้ม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๓๙

พระวิศิษฎ์ อุตฺตรภทฺโท แมลงภู่

๐๒/๐๔/๒๕๒๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองจอก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระจิรายุทธ จนฺทวํโส วงษ์ทองคำ

๐๓/๐๕/๒๕๑๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๑

พระกฤษดา ชนาสโภ แสนใจ

๐๓/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

หนองซ่อม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๒

พระฉัตรวัฒน์ อติภทฺโท ร่วมยอด

๐๖/๐๓/๒๕๑๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองซ่อม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๓

พระบัณฑิต โอวาทกาโม มุกกลาง

๐๓/๐๕/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองซ่อม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๔

พระวรวุฒิ ิตปฺุโ มาลา

๑๓/๗/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๕

พระประไพ สิริปฺุโ ตะวงษา

๒๗/๑๑/๒๕๐๑
๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๖

พระปริญญา อธิปฺโ ทรายทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๗

พระศิทธิศักดิ

์

จกฺกวโร ก้อนจันทึก

๑๖/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๘

พระมนตรี ฉนฺทโก อินทบาล

๑๐/๒/๒๕๓๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองมะค่า  

นม ๔๑๕๙/๐๘๔๙

พระเนตรชนก านวโร เขียวชอุ่ม
๕/๒/๒๕๓๔ ๒๒/๗/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระมนตรี ปสุโต เผือกศิริบูลย์

๒/๑/๒๕๑๖ ๗/๑/๒๕๕๘
หนองยาง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๑

พระสุวรรณ โอภาโส ตองติดรัมย์
๕/๕/๒๔๙๗ ๑๐/๑/๒๕๕๕

หนองสองห้อง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๒

พระอดิศร สิริมงฺคโล อ่อนชัยโย

๑๓/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๓

พระสุเทพ สุทสฺสโน บุญหนุน

๔/๑๐/๒๕๑๕ ๓/๑๑/๒๕๕๘

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๔

พระสราวุฒิ พุทฺธสีโล ศรีเมือง
๓/๔/๒๕๓๑ ๖/๔/๒๕๕๙

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๕

พระอนุชวัฒน์ อภิชชโว ทิพยมงคลกุล

๒๓/๗/๒๕๒๔
๓/๗/๒๕๕๙

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๖

พระสมหวัง อุชุจาโร ศรีมะละ
๗/๘/๒๔๙๘ ๔/๔/๒๕๕๙

หนองหมาก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๗

สามเณรอุดมรัตน์  ศิริสุข
๖/๔/๒๕๔๕

 หนองใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๘

พระฤาชัย ฉนฺทโก ยียวน

่

๒/๑/๒๕๐๕
๒๘/๑๒/๒๕๕๔

หนองใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๘๕๙

พระปาน อาจาโ เอ่นไลฤทธิ

์

๖/๗/๒๕๐๑
๒๘/๑๒/๒๕๕๘

หนองใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระหวัด ตปสีโล บุญยิง

่

๖/๗/๒๕๐๗ ๕/๕/๒๕๕๙
หนองใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๑

พระณรงค์ โชติปฺโ บุญมา

๐๒/๐๗/๒๕๓๒ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

หัวโกรก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๒

พระสุทัศน์ อนุตฺตโร บุษผาทอง

๑๔/๐๒/๒๔๙๓
๒๘/๗/๒๕๕๙

หัวโกรก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๓

พระมานัส อภิวฑฺฒโน เอียมเวช

่

๐๙/๐๙/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๕๙

หัวปาง  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๔

พระสุธรรม คุณวุฑโฒ อ้อวิจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๐๓
๒๓/๗/๒๕๕๙

หัวปาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๕

สามเณรรุ่งเรือง  กุลเตีย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 หินดาด  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๖

พระกฤษฎา อภิปฺโ บุญภามา

๒๘/๐๙/๒๕๑๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดกุดน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๗

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุขิโต เหงียมสูงเนิน

่

๑๘/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๘

พระอนันต์ อธิปฺโณ ตรีรัตน์ฤดี

๒๔/๐๙/๒๕๑๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๖๙

พระอิทธิพล อิทฺธิพโล อินสอน

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระอภิรัตน์ ฉนฺปฺโ คำลือฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๑

พระประวิทย์ มานิโต กล่าศรี

๑๓/๐๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดเกาะ  

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๒

สามเณรพันศักดิ

์

 ดอกบัว

๑๕/๑/๒๕๔๗

 
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๓

พระพงษ์ศักดิ

์

อธิโต ชาววงค์
๑/๑/๒๕๒๑ ๒๑/๑/๒๕๕๙ วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๔

สามเณรอัมรินทร์  พิมพา

๙/๑๒/๒๕๔๕

 
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๕

พระเอกสิทธิ

์

ขนฺติสาโร ศรีศักดินอก

์

๗/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๖

พระธนชัย กิตฺติาโณ สามงามน้อย

๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙ วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๗

พระจตุรงค์ จารุธมฺโม สายทอง

๑๘/๒/๒๕๓๕ ๒๒/๗/๒๕๕๙ วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๘

พระศิวกร พุทฺธาโณ โชว์สันเทียะ

๔๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙
วัดเขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๗๙

พระสิทธิศักดิ

์

ิตธมฺโม เผ่นจันทึก

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๑๒/๒๕๕๘

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระวธู ิตปฺุโ ภูมิจันทึก

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๑

พระอภิสิทธ์ สุขิโต อินทรสวรรค์

๑๒/๐๙/๒๕๐๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดคลองนาดี  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๒

พระฉลอง เขมาวโร อาตจันทึก

๐๘/๐๙/๒๔๘๙ ๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วัดจันทราราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๓

พระวิเศษ มงฺคลิโก เพียซ้าย

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดจันทราราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๔

สามเณรมุนิบุตร  จันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๕

สามเณรสุพาด  เคือด

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๖

พระฉวี ฉวิวณฺโณ แซลี

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๗

พระสุนธร สุนฺทโร ชัยพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๘

พระศรีไพร ธมฺมปาโล บุรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๑๓ ๑๐/๐๙/๒๕๕๘

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๘๙

พระมนตืชัย จนฺทูปโม ปกลาง

๒๔/๐๙/๒๕๑๑ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๐
พระสมหมาย ิติสีโล สังฆธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๑๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๑

พระถาวร จนฺโสภโณ แหลมจันทึก

๐๙/๐๑/๒๕๓๓ ๑๘/๐๘/๒๕๕๙

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๒

พระพันธวัช อภิวฒฺโน โสดจันทึก

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดซับชุมพล  

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๓

พระสุวรรณ สนฺตมโน สร้อยสูงเนิน

๐๑/๐๓/๒๔๙๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

วัดซับชุมพล  

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๔

สามเณรเมธา  วงชาลี

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

 
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๕

สามเณรอัษฎาวุท  ทองหวล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

 
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๖

พระจิตรกร กิตฺติสาโร สุวรรณวงค์

๐๙/๐๔/๒๕๒๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๒
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๗

พระอดิศร กิตฺติธโร จงใจกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๘

พระบุญธรรม กนฺตธมฺโม สมอ่อน

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๘๙๙

พระบุญแทน ปวโร หยิบกลาง

๒๗/๐๑/๒๕๒๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรมิตรนพคุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๐
พระพัฒนพล านกโร ชืนมาธูรไพจิตร

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดถนนคต  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๑
สามเณรสายฟา  สันอาษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดถนนคต  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๒
พระโอภาส สุขิโต นุชนาช

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดถนนคต  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๓
พระไพเราะ ยโสธโร เลาหพูนรังษี

๐๔/๐๕/๒๔๙๓ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดทุ่งพนมวัง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๔
พระสมเจต อคฺคธมฺโม สำกำปง

๓๑/๐๘/๒๕๑๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๔

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระลิม ปฺุพโล นิวาส

๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระวิสูตร สินฺธวิโณ คูณขุนทด

๒๓/๐๓/๒๕๒๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๗
พระสุรศักดิ

์

ตปสีโร คุณาชนะ

๒๘/๐๓/๒๕๐๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺตภทฺโท อุรัญ

๒๒/๐๖/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระเชนศักดิ

์

สุขิโต หว่างกลาง

๑๘/๐๖/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระณัฐพงษ์ สิริคุตฺโต ตรีสมุทร์

๐๔/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๑

พระก้องเกียรติ กิตฺติาโณ พลอยกระจ่าง

๐๙/๐๔/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๒

พระธนากร ยติยุตฺโต ธนัตค์โชค

๒๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๓

พระบรรลุ ทีปธมฺโม สามาพัด

๐๓/๐๕/๒๕๐๔ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๔

พระไพโรจน์ ปภากโร ปญจารักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๕

พระเกรียงไกร ปภากโร โพธิษา

์

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๖

พระณัฐวุฒิ เขมธมฺโม สีทาถุง

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนกราด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๗

พระอนุวัฒร อนุภทฺโท นาคประโคน

๑๘/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดบ้านหนองไทร  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๘

สามเณรกรวิชญ์  ภมรพล

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๑๙

พระศักรินทร์ นรินฺโท ทองคำแท้

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระทศกรณ์ กิตฺติภทฺโท แก้วทุ่ง

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๑

พระชัชวาล โชติวํโส นิมสาย

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๒

พระบัณพด ขนฺติธมฺโม ศรีชุม

๑๗/๐๔/๒๕๑๖ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดปาสันติ  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๓

พระจรัญ ปโมธิโต พรมสันเทียะ
๘/๗/๒๕๑๔

๓๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๔

พระนิคม ปภงฺกโร บรรดาศักดิ

์

๒๒/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๕

พระโกวิท จนฺทโชโต พิมอุบล

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๖

พระบัว จิตฺตวโร ขืดกลาง

๑๕/๐๔/๒๔๘๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดฝายหลวง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๗

สามเณรเอกชัย  สร้อยจิตร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๘

พระสมเดช รตินฺธโร หินกล้า

๑๔/๑๐/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๒๙

พระวันชัย อตฺตคุตฺโต มหาเมฆ

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระอรุณ ธมฺมปาโล ช้างทองคำ

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙
วัดพุทธธรรมวิปสสนา

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๑

พระชัยธนัตถ์ กตทีโป บุญจันทึก

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

วัดมอดินแดง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๒

พระณัฐวุฒิ เขมจารี บุญลำ

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดลำบ้านใหม่  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๓

พระณัฎฐ์ภูสิทธิ

์

สนฺตมโน โกศลประวิชญ์

๐๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเลิศสวัสดิ

์

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๔

พระชุมพล ผาสุกาโม มาตรา

๑๕/๐๔/๒๕๐๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังกรวด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๕

พระสมภูมิ วิจิตฺโต ดอนโพธิศรี

์

๒๓/๐๓/๒๕๑๔ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดวังกรวด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๖

พระสอัด อูชุโก ปานภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๑๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดวังกรวด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๗

พระณัฐวุฒิ กิตฺติวุฑโฒ พรมมาก

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังกรวด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๘

พระกชกร กตทีโป โทนสูงเนิน

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดวังโรงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๙๓๙

พระชุมพร ชาคโร แมนขุนทด

๓๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังโรงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระศิริกุล คุณากโร จงชิดกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังโรงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๑

พระทวัตร์ จนฺทสาโร นามจันทึก

๐๑/๐๔/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดโศกรวก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๒

พระเชาวดลย์ ขนฺติสาโร ไชยธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดโศกรวก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๓

พระกิตติพงษ์ สุจิตฺโต ฒาระวาส

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดสิงหวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๔

พระธนกร เขมาราโม ศิริไพบูลย์

๑๓/๐๖/๒๕๓๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๕

พระต่อพงศ์ ธมฺมปาโล วิพุธานนท์

๑๓/๐๑/๒๕๑๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๖

พระเชิดชัย ยสินฺธโร เชิดเมืองปก

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๗

พระทศพร ปฺุภาโค ท่วมสูงเนิน

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองกก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๘

พระสรรเสริญ สุทฺธสีโล จันทร์ทอง

๓๐/๐๔/๒๔๙๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองกก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๔๙

พระทรงกฎ ยตินฺธโร เชิดชู

๑๕/๑๑/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองกก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๐
สามเณรศุภวิชญ์  อุคำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 วัดหนองบัว  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๑

พระศักดิชัย

์

ปยธมฺโม พานชนะ

๑๖/๐๘/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๒

พระสมชาย อานารโย กุศล

๐๙/๐๕/๒๕๑๒ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองสลักได  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๓

พระจักรพันธ์ ปฺวโร เหล่าทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองสลักได  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๔

พระสามารถ สมตฺทโร ตูมสันเทียะ

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๕

พระไชรัตน ชยรตฺตโน เปยกสันเทียะ

๐๑/๑๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๖

พระพรเทพ อาธโร โยธานัน

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๐๘/๒๕๕๙

วัดหนองหญ้าขาว  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๗

พระยุรนันท์ อตฺตคุตฺโต นาจันทึก

๒๗/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙
วัดหนองโองนาคาราม

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๘

พระเจตตะวัน ยตินฺธโร โง้งบุตรศรี

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดห้วยทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๙๕๙

พระแสงสุรีย์ ฉนฺทธมฺโม หนูวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดห้วยทราย  

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระน้อย ปภากโร คำโนนม่วง

๑๓/๐๓/๒๔๘๗ ๒๓/๑๑/๒๕๓๙

วัดห้วยลุง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๑

พระธงไชย สุขพโล มกรพงค์

๑๘/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหญ่สีคิว

้

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๒

พระยิงรวย

่

ิตลาโภ นากลาง

๐๘/๐๖/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดใหม่สมบูรณ์จริง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๓

พระสมบุญ กลฺยานธมฺโม เจ็กจันทึก

๐๑/๐๘/๒๕๐๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดใหม่สมบูรณ์จริง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๔

พระเรืองยศ าณสํวโร เทพกฤษ

๐๔/๐๓/๒๕๑๐ ๓๐/๑๑/๒๕๓๓
วัดใหม่สามัคคี ก.ม. ๙

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๕

พระณรงค์ฤทธิ

์

กิตฺติโก ประเสริฐสุนทร

๐๔/๐๓/๒๕๑๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙
วัดใหม่สามัคคี ก.ม. ๙

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๖

พระบุญหลาย สุทสฺสโน เปรียบจันทึก

๐๖/๐๒/๒๕๑๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙
วัดใหม่สามัคคี ก.ม. ๙

 

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๗

สามเณรทักษิณ  ทับชาวนา
๗/๑/๒๕๔๖

 กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๘

สามเณรณัฐชนนท์  หิรัญชาตรี

๒๒/๙/๒๕๔๖

 กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๖๙

สามเณรกิตติชัย  หมุนรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 กุดจิก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๐
พระเจสดา จตฺตมโล ชมภูลาว

๑๔/๑๐/๒๕๑๘
๓๐/๔/๒๕๕๙

กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๑

พระบูชิตา จนฺทวณฺโณ จันทร์เถือน

่

๑๙/๒/๒๕๒๓ ๑๕/๕/๒๕๕๙

กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๒

พระอดิศักดิ

์

อธิมุตฺโต เล็กสุวงษ์

๑๓/๗/๒๕๒๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๓

พระวิทยา รณฺชโย ภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๑๘/๖/๒๕๕๙

กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๔

พระวรากร ปฺุภาโค มุ่งเฝากลาง

๒๒/๔/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๕

พระชาญชัย โชติโก คงพากเพียร

๒๗/๒/๒๕๐๕
๕/๗/๒๕๕๙

กุดจิก  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๖

สามเณรปฏิพัทธ์  บำรุงถิน

่

๒๘/๙/๒๕๓๙

 กุดปลาเข็ง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๗

พระกฤษณรงค์ กมฺมสุโภ เทียนงาม

๒๗/๗/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุดปลาเข็ง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๘

พระอุดมศักดิ

์

านกโร มันสูงเนิน

่

๗/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุดปลาเข็ง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๗๙

พระธรงชัยวัฒน์ เขมฺมกาโม ศิริวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๕๙
กุดหัวช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๐
สามเณรพงศกร  โกสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๐

 กุดหัวช้าง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๑

พระสุข อภินนฺโท กล่อมบาง

๑๑/๑๒/๒๕๑๒
๒๘/๖/๒๕๕๕

โคกสูง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๒

พระนิวัฒน์ อนุตฺตโร ทวีสุข

๑๗/๖/๒๕๓๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙
ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๓

พระดนุชา ปยธมฺโม ยุทธา

๑๘/๓/๒๕๑๑ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ท่าโปง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๔

พระสมนึก เจตนสุโภ พรหมจรรย์
๑/๑/๒๕๒๓ ๒๙/๕/๒๕๕๘

ธรรมจักรเสมาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๕

พระธนภัทร ิตฺธมฺโม เรืองสูงเนิน

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๕๙

ธรรมจักรเสมาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๖

พระบวรวิทย์ จิตฺตานรกฺโข เปรียมสูงเนิน

่

๑๗/๕/๒๕๓๘ ๒๗/๖/๒๕๕๙

ธรรมจักรเสมาราม  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๗

พระนพดล ขนฺติธมฺโม รุมพล

๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑/๑๒/๒๕๕๕

น้อยกุดคล้า  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๘

สามเณรอนุวัฒน์  บุรัมย์

๑๑/๔/๒๕๔๑

 บ้านดอน  

นม ๔๑๕๙/๐๙๘๙

พระคมสัน กิติสาโร บูรณ์โภคา

๗/๑๐/๒๕๓๔ ๑๕/๕/๒๕๕๙

บ้านดอน  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระอรรถพล ยติโก จินณรงค์

๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านดอน  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๑

พระปารเมส ธมฺมธีโป ตุงเกตร
๕/๒/๒๕๓๗ ๒๐/๔/๒๕๕๘

บ้านโปง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๒

พระยศพล ยสินฺธโร เคียงสูงเนิน
๘/๙/๒๕๓๖ ๒๑/๒/๒๕๕๙

บ้านโปง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๓

พระณัฐพล สิริปฺุโ เธียรสิงห์

๑๕/๔/๒๕๒๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านโปง  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๔

พระพงศกร ิตวายาโม ฝอดสูงเนิน

๑๙/๖/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๔

มะเกลือใหม่  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๕

พระธานัท ธฺมมาลโย บกสูงเนิน

๕/๑๑/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

มะเกลือใหม่  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๖

พระทราวี วณฺณคุตโต ดีสูงเนิน

๑๖/๒/๒๕๒๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

สลักใด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๗

พระณัฐพงษ์ ปยธมฺโม ดีสูงเนิน

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๕/๒๕๕๙

สลักใด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๘

พระจักรพันธ์ คุณวโร เนียมสูงเนิน

๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สลักใด  

นม ๔๑๕๙/๐๙๙๙

พระวีรชัย ชนาสโภ น้อมสูงเนิน

๒๘/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สลักใด  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๐
พระกิตติชัย กิตฺติธมฺโม จันทา

๒๑/๒/๒๕๓๕ ๑๓/๓/๒๕๕๙

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๑
พระอมรเทพ อาภาธโร โปรดสูงเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๓๓

๓/๗/๒๕๕๙
หนองตะไก้  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๒
พระสมศักดิ

์

กนฺตสีโล น้อมสูงเนิน

๑๗/๙/๒๕๐๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๓
พระมนัด มนฺุโ ด้วงสูงเนิน

๒/๗/๒๔๙๘ ๓๑/๕/๒๕๕๘

ห้วยตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๔
พระสุรไกร ปยุตฺโต ซอสูเนิน

๓/๑/๒๕๓๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เหมือดแอ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๕
สามเณรอัมรินทร์  คำแดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๖
สามเณรนฤชัย  ใจสูงเนิน

๑๓/๖/๒๕๔๕

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๗
สามเณรรุ่งโรจน์  เติบจันทึก

๑๗/๓/๒๕๔๕

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๘
สามเณรปรัชญา  เพียงโคกกรวด

๑๐/๑/๒๕๔๗

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๐๙
สามเณรวายุ  ตุ้มแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๐
สามเณรอธิคม  บุตะเขียว

๑๖/๔/๒๕๔๖

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๑

สามเณรวรินทร์  หาญเทียม

๑๒/๑/๒๕๔๖

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๒

พระมงคล มงฺกโร สำเภาพงษ์

๒๘/๑/๒๕๑๗ ๑๔/๔/๒๕๕๙

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๓

สามเณรกฤตภาส  วงศ์เมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๔

สามเณรพงศ์พัฒน์  สดเมือง

๓๐/๓/๒๕๔๓

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๕

พระเอกศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม นาคแท้

๑๖/๓/๒๕๒๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๖

สามเณรธนพล  วิรุณพันธ์

๑๖/๗/๒๕๔๔

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๗

สามเณรศุภณัฐ  บุญเสริฐ
๕/๙/๒๕๔๕

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๘

พระนพดล สุเมธโส ครสาย

๑๗/๑๐/๒๕๑๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๑๙

สามเณรภูริภัทร์  คำพันธ์

๘/๑๒/๒๕๔๗

 ใหม่สันติ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๐
พระพระมนตรี วราโณ โลจันทึก

๐๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดนางทอหูก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๑

พระการันต์ านวีโร ฐานสูงเนิน

๐๖/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดนางทอหูก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๒

พระนฤดล ปสนฺโน วงค์วิสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดนางทอหูก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๓

พระเดชอุดม ฉนฺทกาโม พันธุมาศ

๒๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดกุดนางทอหูก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๔

สามเณรศุภกิจ  พอสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 วัดกุดนำใส  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๕

สามเณรธีระวัฒน์  งามขุนทด

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดกุดนำใส  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๖

พระเกษมศานต์ จตฺตมโล วิเศษพลกรัง

๒๗/๐๓/๒๕๑๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดกุดนำใส  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๗

พระสัญชัย สนฺตมโณ สูนขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๘

พระนพรัตน์ ปสนฺโน ฟุงสูงเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๒๙

พระสุรวุฒิ สุรปฺโ ในพลกรัง

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระอิสรพงษ์ อิสรวํโส กึมขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดจงกอ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๑

สามเณรเจ็ง  ลุงเชียง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดจะบู  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๒

สามเณรปาง  นายคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 วัดจะบู  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๓

สามเณรมันตะนะ  ลุงวิ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 วัดจะบู  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๔

สามเณรอาม  ชูยะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดจะบู  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๕

พระสมาน สมาจาโร คลาพิมาย

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดซับพลูใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๖

พระวัฒนา วฑฺฒโน วรสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดซับพลูใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๗

พระชัยสิทธิ

์

ชยธมฺโม สมบูรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดซับพลูใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๘

พระทวี อรินฺทโม คนลำ

๒๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดซับพลูใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๓๙

พระภาณุเดช สุภกิจฺโจ นวลเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๑๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

วัดดงกระสัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๐
พระปราโมทย์ ปฺาวโร เดาะขุนทด

๑๖/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดดอนตะแบง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๑

พระศรายุทธ ธมฺมานนฺโท ดาษขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดด่านนอก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๒

พระชัยนาท ชยานนฺโท ดาษขุนทด

๑๙/๐๙/๒๕๓๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดด่านนอก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๓

พระสงกรานต์ อาภสฺสโร ดีขุนทด

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดด่านนอก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๔

พระสุวรรณ สุวณฺโณ ประจงค์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดด่านนอก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๕

พระปยชาติ ปยธมฺโม ดุนขุนทด

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านนอก  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๖

พระณัฐพงษ์ ยโสธโร พรมวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดด่านใน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๗

พระหอมหวน ิตลาโภ จันทร์หอม

๑๘/๐๗/๒๕๐๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดด่านใน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๘

พระทศพล สุเมธโส นุขุนทด

๓๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดด่านใน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๔๙

พระอิสรา อิสฺสโร ธงสันเทียะ

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านใน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระสิทธิพร สิริสาโร กันนุฬา

๑๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านใน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๑

พระณัฐพล ปฺาพโล ศรีทอง

๐๙/๐๕/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดด่านใน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๒

พระศุภกิตติ

์

สิริวฑฺฒโน ประสิทธิสูงเนิน

์

๐๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๓

พระอนันท์ อานนฺโท สินธุไชย

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๔

พระณัฐพล อคฺคปฺโ ทับขุนทด

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๕

พระอัน

๋

สจฺจวาโร สัจจะเวทะ

๐๖/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะเคียน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๖

พระสมเกียรติ ชวนปฺโ นพรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดถนนหักน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๗

พระสิงห์ดำ สุรเตโช คำผา

๐๑/๑๐/๒๔๘๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๕

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๘

พระพรหมภิวัฒน์ านวุฑฺโฒ เพิดขุนทด

๑๓/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๕๙

พระขวัญชัย ขนฺติชโย พฤทธิสาริกร

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๐
พระพงษ์เทพ ปภสฺสโร ฉัตรพรหมราช

๒๕/๐๑/๒๕๑๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๑

พระวิชัย สิริภทฺโท บัวศรีทอง

๒๕/๐๓/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๒

พระปณมนัศ กิตติโสภโณ พรขุนทด

๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๓

พระพิชิตชัย สมฺปุณฺโณ มักขุนทด

๒๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๔

พระธนพล ธนปาโล มายขุนทด

๐๗/๐๒/๒๕๓๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๕

พระณัฐวุฒิ วิชฺชาธโร มิกขุนทด

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๖

พระอุดม สุขวฑฺฒโน บอนขุนทด

๒๗/๐๗/๒๕๒๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๗

พระวิสา สิริวิชโย บัวเผือน

่

๑๙/๐๕/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๘

พระหนึง

่

นาถธมฺโม ภูมิโคกรักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๖๙

พระทองหล่อ ตปสีโล บุญตา

๐๖/๐๓/๒๔๙๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๔

วัดโนนสง่า  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระสำรวย สุชาโต อินศร

๑๗/๐๙/๒๕๑๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนสง่า  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๑

พระชัยยศ ชยานนฺโท บัวทอง

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนสง่า  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๒

พระเวียงชัย อภิาโณ น้อยนาจารย์

๐๔/๐๘/๒๕๑๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๓

พระมะลิ มหาวีโร พางขุนทด

๐๘/๐๔/๒๕๑๔ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๔

พระเอกราช อมโล ภาคจรุง

๐๓/๑๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านดอนน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๕

พระบุญเลิศ สิริธมฺโม พืมขุนทด

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๖

พระสัมฤทธิ

์

านงฺกโร แก้วสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๐๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านดอน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๗

พระธีรพล ตปสีโล พืมขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านดอน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๘

พระสุริยา สุเมธโส เสนามาตย์

๐๗/๐๗/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านดอน  

นม ๔๑๕๙/๑๐๗๙

พระสถิต สมจิตฺโต เกนอก

๒๓/๐๖/๒๕๑๕ ๑๙/๐๙/๒๕๕๘

วัดบ้านน้อยพัฒนา  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๐
พระสุรพงษ์ จารุธมฺโม ทายะบวร

๑๑/๐๗/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๑

พระวิษณุ ปณฺฑิโต หมันกิจ

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านแปรง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๒

พระวัลชัย ิตจิตฺโต คอนขำ

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแปรง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๓

พระพงษ์สิทธิ

์

อมรธมฺโม นิขุนทด

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านแปรง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๔

พระสมาน สมาจาโร ฤาชา

๑๕/๐๓/๒๕๑๐ ๒๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๕

พระสมพร จนฺทสาโร ธงสันเทียะ

๒๖/๐๔/๒๕๐๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๖

พระสุรชัย สุชาโต แก่งสันเทียะ

๐๔/๐๖/๒๕๒๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๗

พระจักรตุพงษ์ เตชปฺโ งิมขุนทด

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๘

พระทิวา ทินฺนวโร สุวรรณหงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านพระ  

นม ๔๑๕๙/๑๐๘๙

สามเณรรธพล  ฐานวิสัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านระไหว  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระโกมินทร์ ผลาโณ อนุรักษ์นันท์

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดบ้านไร่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๑

พระนิพนธ์ นราธีโป พาขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๑๙ ๒๒/๐๘/๒๕๕๘

วัดบ้านไร่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๒

พระศรรัก จนฺทสาโร แพมขุนทด

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านไร่  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๓

พระคมสัน ปภสฺสโร สิมขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดบ้านหลุง  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๔

พระสายรุ้ง สนฺติกโร พันขุนทด

๐๒/๐๗/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่แสนสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๕

พระเตือน ปฺุกาโม ขำมะลัง

๓๑/๐๘/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่แสนสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๖

พระอนันต์ อนุตฺตโร สินขุนทด

้

๐๒/๐๗/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่แสนสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๗

พระณัฐพล ธมฺมวโร วงมาลา

๑๓/๐๔/๒๕๒๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดปราสาท  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๘

พระเผ่า สุธีโร สร้อยขุนทด

๒๔/๐๓/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดปราสาท  

นม ๔๑๕๙/๑๐๙๙

พระนิพนธ์ านกโร เขือนอก

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาพันชนะ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระธนกร ขนฺติพโล เจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาพันชนะ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๑

พระวิรัช ชุตินฺธโร คูณขุนทด

๒๐/๐๓/๒๕๒๑ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดปาศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๒

พระชาญวิทย์ กิตฺติโก ฮวยขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโปงกระสัง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๓

พระศุภเชษฐ์ พรฺหมโชโต ซาขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดมะเริง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๔

พระประนอม นาถกโร เชือมขุนทด

่

๒๐/๐๘/๒๕๐๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๑

วัดมาบกราด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๕

พระจริศักดิ

์

กตคุโณ เรืองจันทึก

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดเมืองตะโก  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๖

พระสุเทพ สุภาจาโร ดีขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๒๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดละเลิงพิมาน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๗

สามเณรอนุกูล  กกขุนทด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดวังโปง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๘

สามเณรลือชา  เวชโคกรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 วัดวังโปง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๐๙

สามเณรปรัชญา  ไวพจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดวังโปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๐

พระสมภพ กิตฺติโสภโณ เวชโคกรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดวังโปง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๑

พระณัฐพล อคฺคธมฺโม กาญจนสันติกูล

๒๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดวังโปง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๒

พระมงคล อุตฺตมปฺโ เพียกขุขทด

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๓

พระพรเทพ ิตปฺุโ เชขุนทด

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๔

สามเณรณัฐศักดิ

์

 เข็มเพ็ชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๕

สามเณรธนภัทร  เกิดไผ่ล้อม

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๖

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ชาติชำนาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 กล้ารอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๘

สามเณรศักดิสิทธิชัย

์

 กันที

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๑๙

สามเณรชานนท์  ยอดสำแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๐

สามเณรนนทนิชากรณ์  ตึกตะคุ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๑

พระสุรศักดิ

์

สุทฺธสีโล โลมสนธิ

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๒

พระคมเพชร ปภงฺกโร ทองจันทึก

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๓

พระฐณัฐฏ์พัศ ชุตินฺธโร ชืนบัวทอง

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศาลาลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๔

พระสัมพันธ์ วชิราโณ สร้ายสูงเนิน

๐๑/๐๔/๒๕๒๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดศิลาร่วมสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๕

พระยุทธพงษ์ สิริจนฺโท เคล้าพิมาย

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดศิลาร่วมสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๖

สามเณรคงคา  ฝายกลาง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๗

สามเณรหฤษฏ์  เรือนมูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๘

พระวิเชียร วิชฺชาธโร สวยกำปง

๑๗/๐๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๒๙

พระมหาชัย มหาวีโร ศรีอภัย

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๐

พระจงรัก ธมฺมวิจโย กือสันเทียะ

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๑

พระศุภกร สุภาจาโร ภูมิโคกรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๒

พระณรงค์ ธมฺมาราโม ห่านพงษ์ศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๓

พระสุรเชษฐ์ สุรปฺโ ศอกขุนทด

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๔

พระเสน่ห์ สิริสาโร คีรีรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๕

พระสุรเชษฐ์ สุรปฺโ แสไพศาล

๐๓/๐๙/๒๕๓๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๖

พระธวัชชัย ธีรปฺโ ทองคลี

่

๑๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๗

พระสิทธิชัย อุตฺตโร คอกขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๘

พระมานนท์ อภิฉนฺโท บุกขุนทด

๒๙/๐๕/๒๕๒๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗
วัดหนองกระเทียมใต้

 

นม ๔๑๕๙/๑๑๓๙

พระนพรัตน์ จกฺกวโร เกียรติสูงเนิน

๒๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองกระเทียมใต้
 

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๐

พระบุญชัช ถิรปฺุโ ชัยศรี

๑๗/๐๗/๒๕๑๑ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

วัดหนองกราด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๑

พระสุทธิศักดิ

์

สุทฺธิาโณ แก้วกระจก

๑๗/๑๐/๒๕๒๓ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

วัดหนองกราด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๒

พระเจือ ปภงฺกโร หึกขุนทด

๐๔/๑๑/๒๔๙๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๒

วัดหนองแต้อุดมสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๓

พระพรชัย จารุธมฺโม โพดขุนทด

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแต้อุดมสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๔

พระสุรศักดิ

์

อุตฺตโม กิขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองแต้อุดมสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๕

พระหวิน ขนฺติพโล บรรดาศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๑๘
๐๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองบง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๖

พระภานุวัฒน์ ภทฺรจิตฺโต เติบโต

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๗

พระชัชวาล ขนฺติธมฺโม แซ่ตัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองปรือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๘

พระทวีชัย กนฺตสีโล สมบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๑๔๙

พระชนาธิป สุทฺธจิตฺโต โมงขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๐

พระอนุสรณ์ อธิมุตฺโต ขันสูงเนิน

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๑

พระจักรพงษ์ ปภาโส คูณขุนทด

๑๔/๐๙/๒๕๓๒ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดห้วยจรเข้  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๒

พระพีรพรรณ สุจิตฺโต บุญน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๓

พระนิเวศ ปภสฺสโร สาทร

๒๘/๑๐/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๔

พระสมพงษ์ สมจิตฺโต ศรีพนม

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดหินดาด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๕

พระจักรกฤษ จกฺกวโร ภูมิโคกรักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหินดาด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๖

พระจักรกฤษ จิตฺตสํวโร มืมขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดหินดาด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๗

พระชัยพร อาทโร มำขุนทด

๒๔/๐๓/๒๕๓๔ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดหินดาดเหนือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๘

พระมนตรี มานิโต ดีปู

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดหินดาดเหนือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๕๙

พระบุญเลียง

้

กตปฺุโ ขยันงาน

๐๒/๐๓/๒๔๙๐ ๐๗/๐๙/๒๕๕๔

วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๐

พระอำนาจ อคฺคธมฺโม ภูมิโคกรักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๐๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๑

พระจตุพล กนฺตวีโร ภูมิโคกรักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๒

พระประเสริฐ ปฺาธโร ภูมิโคกรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๓

พระชูเกียรติ ชุติมนฺโต คืบขุนทด

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่ด่านขุนทด  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๔

พระวันชัย อาภากโร กวนขุนทด
๖/๘/๒๕๐๐

๑/๑๒/๒๕๕๖

โคกกระบือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๕

พระสุวรรณ สิริวณฺโณ เอกอาวุธ

๑๕/๘/๒๕๑๒ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

โคกกระบือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๖

พระไพรัช ผลาโณ โนนนอก

๘/๑๐/๒๕๐๕ ๑/๑๒/๒๕๕๘

โนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๗

พระกาหลง สุทฺธิจิตฺโต แท่งทอง
๕/๗/๒๕๐๙

๒๔/๔/๒๕๕๙

โนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๘

พระไสว านวีโร ปกสันเทียะ

๑๙/๙/๒๕๑๖ ๒๘/๖/๒๕๕๙

โนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๖๙

สามเณรฐาปกรณ์  อ่อนละมัย

๑๙/๗/๒๕๔๓

 โนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๐

พระแปลก ปภสฺสโร กลขุนทด

๓๑/๑/๒๕๐๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๑

พระมานะ มหานาโค พิมประสาร
๙/๖/๒๕๑๖ ๕/๖/๒๕๕๙

บึงปรือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๒

พระเอกวิทย์ อคฺคธมฺโม งอบโคกกรวด

๒๙/๑๐/๒๕๓๗
๒๔/๗/๒๕๕๙

บึงปรือ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๓

พระอภิชาต สุตธมฺโม มังมี

่

๑๙/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังนำโตน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๔

พระสมประสงค์ สามตฺถิโก พลสวัสดิ

์

๓๐/๑/๒๕๒๗ ๔/๑๒/๒๕๕๖

วังยายทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๕

พระนรินทร์ นรินฺโท ช่วยขุนทด

๒๓/๙/๒๕๐๑ ๓/๑๒/๒๕๕๘

วังยายทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๖

พระพันธ์ศักดิ

์

อินฺทวณฺโณ ไกรทอง
๗/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังยายทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๗

พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร ศิลา

๑๒/๒/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังยายทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๘

พระภาสกร อาภากโร หะรังศรี

๒๐/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังยายทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๗๙

พระวุฒิชัย วุฑฺฒาโณ สนธิดาล
๔/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังยายทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๐

พระศักดิกรินทร์

์

สุภกิจฺโจ พุดทอง

๒๓/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วังยายทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๑

พระพนม พุทฺธสโร เสมสูงเนิน
๑/๔/๒๕๐๐ ๙/๔/๒๕๕๘

สะพานหิน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๒

พระบุญยืน ยสินฺธโร สิหานาม

๑๔/๒/๒๕๒๒ ๑๔/๒/๒๕๕๙

สะพานหิน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๓

พระสุวิวัมน์ อาภทฺสโร กุมขุนทด

๒๑/๒/๒๕๓๖
๒/๕/๒๕๕๙

สะพานหิน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๔

พระศิรวิทย์ วิสุทฺโท สุขจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๑๑
๒๖/๖/๒๕๕๙

สะพานหิน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๕

สามเณรเสกสรร  จอมพล

๒๔/๒/๒๕๔๓

 สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๖

พระธันยา ธมฺมทีโป บุญถาวร

๒๑/๕/๒๕๓๙
๔/๑/๒๕๕๙

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๗

พระธวัชชัย ธมฺมทีโป แจ้งสันเทียะ

๒๔/๑๐/๒๕๓๕

๙/๔/๒๕๕๙
สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๘

พระพิษณุ พุทฺธาโณ พันชนะ

๙/๑๑/๒๕๒๗
๑/๖/๒๕๕๙

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๘๙

พระธีรยุทธิ

์

ธมฺมทีโป วงไชสง
๕/๑/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๐

พระธีรพงษ์ จารุธมฺโม พุ่มจันทร์

๑๔/๘/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๑

พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท กริชนอก

๑๔/๑๐/๒๔๙๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยนำเค็ม  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๒

พระสุเมศ ปภากโร วันวิเศษ

๑๖/๓/๒๕๒๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ห้วยนำเค็ม  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๓

พระวันดี อินฺธสโร อินทร์ชัย

๓/๑๒/๒๕๑๑ ๒๒/๕/๒๕๕๘

หิงห้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๔

พระประสิทธิ

์

ธมฺมรโต ตระกูลนิตย์

๑๗/๐๗/๒๕๑๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘

ยางน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๕

พระนิยม เตชปฺโ ปนสันเทียะ

๑๑/๐๑/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

กุ่มพะยา  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๖

พระลิขิต สีลนาโถ มามีสุก

๐๑/๐๙/๒๕๑๐ ๐๑/๐๓/๒๕๕๔

ขามทะเลสอ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๗

พระบัญชา โสภโณ ชาญสูงเนิน

๒๐/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขามทะเลสอ  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๘

พระจรัญ ิตจิตฺโต ขยันการ

๑๖/๐๗/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

โคกแขวน  

นม ๔๑๕๙/๑๑๙๙

พระสมบูรณ์ กนฺตวีโร ราชธานี

๐๙/๐๓/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

โคกแขวน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๐
พระอำนาจ ฉนฺทกาโม โพธิสูงเนิน

์

๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

ดอนมะเกลือ  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๑

พระอนุทัด จกฺกวโร พิมลศิริ

๑๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

โนนตาล  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๒

พระเสมียน สนฺตจิตฺโต หงษ์วิเศษ

๐๒/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

พันดุง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๓

พระประภาส ขนฺติสุโภ เรียงสันเทียะ

๑๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

พันดุง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๔

พระวันชัย ชยธมฺโม กิสันเทียะ

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พันดุง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๕

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก ลับสันเทียะ

๓๑/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พันดุง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๖

พระรัชภูมิ อภโย วิเวก

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีสโมสร  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๗

พระประเสริฐ อธิปุณโ ทองหนองกอย

๑๙/๐๓/๒๕๐๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

หนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๘

พระอดศักดิ

์

กิตฺติชโร สุวรรณศรี

๒๒/๑๐/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๐๙

พระชนวรรณ ปยวณฺโณ เลือดสันเทียะ

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๐

พระชวน ขนฺติสาโร ขวบสันเทียะ

๐๑/๑๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๓

หนองขุ่น  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๑

สามเณรกฤษฎา  แผ่วสูงเนิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

 หนองขุ่น  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๒

พระอาทิ อตฺตเปโม ศรีพนม

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองขุ่น  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๓

พระอนุยุต จนฺทวณฺโณ ปญญาฤชกร

๒๗/๐๑/๒๕๓๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

หนองคู  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๔

พระธีรพงษ์ สิริวฑฺฒโน ธาราทร

๑๓/๐๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๕๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๕

พระสมหวัง ขนฺติสาโร จันทร์ดี

๑๙/๑๐/๒๕๐๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองตะครอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๖

พระเอกลักษณ์ ปยธมฺโม กองน้อย

๑๖/๐๖/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองตะครอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๗

พระเตชินท์ จนฺทโก สรศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะครอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๘

พระอำพล านวโร ศรีอภัย

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะครอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๑๙

พระปริพัฒน์ ปภสฺสโร แนมขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองสรวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๐

พระวิมล วิมโล งาตะคุ

๑๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๙/๐๕/๒๕๔๕

ใหม่โนนตาล  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๑

พระพิเชษฐ สุภทฺโท ผ่องพูน

๑๖/๑๐/๒๕๑๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

กระเบืองน้อย

้

 

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๒

พระบุญเทียง

่

กิตติสาโร ครำสุข

๓๐/๘/๒๕๑๕
๗/๓/๒๕๕๙

เก่าประตูชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๓

สามเณรอภินนท์  จันทร์พิมาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

 จารย์ตำรา  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๔

พระวิเชียร ชาตวิโร อาจศึก

๐๗/๐๕/๒๕๑๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

จารย์ตำรา  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๕

พระธีรวุฒิ ปริปุณฺโณ อินทร์สกุล

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๑/๐๑/๒๕๕๙

จารย์ตำรา  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๖

พระนฤเบศร์ ธมฺมโชโต ภาษิก

๐๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

จารย์ตำรา  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๗

พระวรพงษ์ มหาปฺุโ อึงศิริไพศาล

้

๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

จารย์ตำรา  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๘

พระดัสกร ิติธมฺโม สุขสนวน

๒๐/๐๒/๒๕๒๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ชีวาน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๒๙

พระบุญฤทธิ

์

สุธมฺโม พรมกลาง

๗/๐๑/๒๕๓๗ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ชีวาน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๐

พระสัมฤทธิ

์

อรุโณ สินนา
๑/๑/๒๔๙๘ ๒๘/๖/๒๕๕๒

ดงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๑

พระยัง หาสธมฺโม กระชอนสุข

๑๐/๖/๒๔๘๓ ๑๗/๓/๒๕๕๔

ดงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๒

พระเรียม อมโร ค้ากระบือ

๒๑/๔/๒๕๐๓ ๑๒/๔/๒๕๕๖

ดงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๓

พระมุด จิตฺตปฺุโ สาระเขต

๔/๑๐/๒๔๙๖ ๑๒/๒/๒๕๕๘

ดงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๔

พระเสน่ห์ ปริปุณฺโณ บุญเอก

๒๙/๖/๒๕๑๕ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ดงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๕

พระชัน

้

คุตฺตธมฺโม ประกอบผล
๒๔//๒๕๑๖

๐/๐/๒๕๕๙ ดงน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๖

พระชัยสิทธิ

์

อธิปฺโ เจนหนองแวง

๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดอนเขว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๗

พระวิศรุต ถิรสทฺโธ การบุญ
๓/๒/๒๕๐๕ ๘/๗/๒๕๕๖

ดอนแซะ  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๘

สามเณรเจษฎา  ระคนจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

 เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๓๙

สามเณรศุภกิจ  แสงสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๐

สามเณรธนวัฒน์  สนิทบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๑

สามเณรดิษยพงษ์  เดชขุน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๒

สามเณรภัทรพงษ์  อินทะแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๓

สามเณรณัฏฐวัฒน์  จองสูงเนิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๔

พระอัศณัย ปคุนสิปฺโป ฝาพิมาย

๑๒/๘/๒๕๒๕ ๒๒/๓/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๕

พระจันทา ปฺุาธิโก ศรีษะ
๙/๑/๒๔๘๐ ๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๖

พระหยวก สุปภาโส นิลรักเมือง
๗/๑/๒๔๙๘ ๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๗

พระแสง เขมาโณ อดทน

๑๓/๒/๒๔๙๙
๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๘

พระสุรพล อกฺกวีโร บาดกระโทก
๑/๑/๒๕๐๔ ๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๔๙

พระเดือน รตนวํโส ปาสลุง

๔/๑๐/๒๕๐๔
๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๕๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๐

พระทองล้วน จิรฏิโต ศรีเคน
๗/๘/๒๕๑๖ ๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๑

พระประสิทธิ

์

ิตวณฺโณ เพ็งศรี

๘/๑๒/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๒

สามเณรเจษฎา  อัตพุฒ
๖/๘/๒๕๔๕

 ตลาดประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๓

พระโสม ธมฺมคุตฺโต ธรรมลี
๘/๖/๒๔๘๙ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ตลาดประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๔

พระชาญศิริ จารุวณฺโณ หยังบุญ

่

๘/ ๘ / ๒๕๒๑
๒๑/๗/๒๕๕๙

ตลาดประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๕

พระเรือง ปริปุณฺโณ รักนา

๒๑/๐๔/๒๕๐๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

ตะเคียนงาม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๖

พระบุญทัน ธนปฺโ ชัยวิเศษ
๘/๓/๒๕๑๘ ๕/๖/๒๕๕๒

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๗

พระสถาพร ถาวรสทฺโธ ชุ่มพิมาย

๓๐/๙/๒๕๓๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๘

พระณัฐพงษ์ ธีรภทฺโท สุขผล

๒๓/๔/๒๕๓๗ ๑๓/๓/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๕๙

พระสิทธิศักดิ

์

สุวิโธ นักป

๓๑/๗/๒๕๓๕
๓/๕/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๐

พระโกมินทร์ โกวิโท ส่วนชอบ

๒๑/๙/๒๕๑๘
๔/๕/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๑

พระแก้ว สุทฺธิโก คาบพิมาย

๑๑/๗/๒๕๐๒ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๒

พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ใบพิมาย

๒๒/๘/๒๕๓๘
๖/๖/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๓

พระธวัชชัย วฑฺฒโน นาดี

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๒๗/๗/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๔

สามเณรฉัตรชัย  เสริมศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

 ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๕

สามเณรณัฐกรณ์  คงพะเนาว์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๖

สามเณรณรงค์เดช  เรืองศิลป

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๗

สามเณรฉันทพัฒน์  ใจกว้างดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๘

พระศักดินรินทร์

์

สุทฺธจิตฺโต ยาวิละ

๒๓/๐๖/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๖๙

พระธนกฤต คุณกาโร แก้วมุนินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๐

พระปทมากร กตสาโร บุญตาม

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตะปน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๑

พระพงษ์ศิริ ภูริปฺโ แสวงนอก

๑๖/๐๒/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๒

พระอนันต์ ธมฺมเตโช เพลียนอก

๑๗/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๓

สามเณรศราวุฒิ  อินทะกูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

 ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๔

สามเณรวีระชน  ศูนย์กลาง

๕/๐๙/๒๕๔๕

 ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๕

สามเณรธนากร  ตลาดเงิน

๒/๐๗/๒๕๔๖

 ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๖

พระเกรียงไกร อภินนฺโท ประจิตร

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ทับควาย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๗

พระศรี ขนฺติพโล เพ็ญสุข

๐๒/๐๔/๒๔๗๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๔

ท่าหลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๘

พระเม้า สิริมลฺคโร มินพิมาย

๑๕/๐๒/๒๔๗๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๔

ท่าหลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๗๙

พระประพัฒพงษ์ ิตธมฺโม โพธิไพร

์

๑๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

ท่าหลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๐

พระพิษณุพงษ์ สทฺธาธิโก ชับกาศ

๓๐/๐๖/๒๕๓๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๑

พระประกอบ เตชธมฺโม สิทธิค้า

๒๓/๐๕/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๒

พระพีรพงษ์ วีรวํโส กุลกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าหลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๓

พระสว่าง อนุตฺตโร ตุ้มพิมาย

๒๐/๐๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ทำนบธรรมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๔

พระจักรกฤษณ์ จกฺกวาโร ปองทองหลาง

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

ทำนบธรรมาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๕๔

้
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นม ๔๑๕๙/๑๒๘๕

สามเณรธีระพงษ์  ดวงกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

 นิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๖

พระเสียง อาจารสมฺปนฺโน อินทร์ชำนาษ

๒๙/๑๑/๒๔๙๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนพุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๗

พระอนุชา ธีรปฺโ อัมรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนม่วง  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๘

พระบารมี คมฺภีรปฺโ พูนชัย

๒/๐๘/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๑๒๘๙

พระพิเชษ วชิาโณ สุขคงพะเนาว์

๒๐/๐๕/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บรมถาวร  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๐

พระพาสุ อุตฺตโม จารึกกลาง

๐๗/๑๑/๒๕๑๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

บ้านกล้วย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๑

พระทวีเกียรติ โกสโล คลาพิมาย

๒๒/๐๖/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๒

พระวันชัย ทิวาชโย บุญปลูก

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๓

พระสด อชฺฌาโภ คุ้มทรัพย์

๑๕/๐๒/๒๔๙๖
๕/๐๗/๒๕๕๗

บ้านซาด  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๔

พระนักรบ จารุธมฺโม ปุยเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๑๓ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

บ้านซาด  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๕

พระวิชัย เตชธโร สิงห์ผักแว่น

๒๓/๐๓/๒๕๓๔
๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านซาด  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๖

พระพงษ์สิทธิ

์

าวโร เนือนาค

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านซาด  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๗

พระบุญช่วย ขนฺติพโล ยันตะพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านซาด  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๘

พระมนาสัน ธมฺมรโส ทิศรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๘
๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านเตย  

นม ๔๑๕๙/๑๒๙๙

พระบุญธรรม กิตฺติโสภโณ พุดชะวา

๐๓/๐๔/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนาสุทธาวาส  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๐
พระกิชวุฒิ ปฺาวชิโร บุญมาก

๐๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗

บ้านเพชร  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๑

พระประพาคาร ิตปฺโ ทำไถ

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

บ้านเพชร  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๒

พระวิรัช ติสฺสเทโว ชะตาดี

๑๙/๓/๒๔๙๑ ๐๔/๐๖/๒๕๕๑

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๓

พระสุธีร์ สุเมธโส เล้าปราณี

๑๖/๔/๒๕๑๙ ๐๓/๐๑/๒๕๕๖

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๔

พระอานนท์ อุชุจาโร จับพิมาย

๑๙/๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๕

พระเสาว์ เตชธมฺโม ธรรมะสา
๔/๕/๒๔๘๔

๑๑/๑๐/๒๕๕๗

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๖

พระวุฒิชัย ปริปุณฺโณ เชีบงใหม่

๒๒/๒/๒๕๓๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๗

พระศรายุทธ ิตวายาโม ฉางพิมาย
๑/๖/๒๕๓๑

๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๘

พระอภิวัฒน์ ปฺาวฑฺฒโก ฉางพิมาย

๑๓/๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

พุทรา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๐๙

พระสำราญ กตปฺโ บัวลอย

๒๕/๑/๒๕๐๘
๗/๗/๒๕๕๗

ลุงตามัน  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๐

พระสมภพ สีหสุโร แก้วเผือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๐๙
๓/๑๒/๒๕๕๘

ลุงตามัน  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๑

สามเณรสุรศักดิ

์

 โกนพิมาย

๑/๑๑/๒๕๔๐

 วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๒

สามเณรสงกรานต์  คำชู

๑๓/๔/๒๕๔๓

 วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๓

สามเณรณัฐธัญ  โพธิศรี

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๔

พระธวัชชัย ธมฺมจาโร คูณพิมาย

๒๒/๐๔/๒๕๒๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๕

สามเณรธนิศร  ธนิศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๖

สามเณรมิณฐฎา  ทองสุวรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

 ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๗

สามเณรรชานนท์  ขวัญหมัน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๘

สามเณรเลอพงษ์  มะโนใหม่

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

 ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๑๙

พระฉะอ้อน อภินนฺโท เสริมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศาลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๐

พระปณิธาน ปณิธาโน ไลกระโทก

๑๕/๑๐/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๑

พระศิวา สจฺจานุวฑฺฒโน นิมนวล

่

๘/๒/๒๕๓๔ ๑๙/๖/๒๕๕๙

สะแกงาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๒

พระวิศาล อติธมฺโม ศิริมา

๒๐/๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๘

หนองกรวด  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๓

พระสุริชัย มหาปณฺโย เพียกำ

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๔

พระศีภณัฐ ปฺาธโร เกลาพิมาย

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๕

พระชลอ อโลโถ ถ่ายสูงเนิน

๑๕/๐๖/๒๔๙๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๖

พระกิตติชนม์ สุจิตฺโต กิจมงคลทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๗

พระจรูญ อาภสฺสโร เนือนา

้

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๘

พระสุพจน์ สุวิชาโน หงษ์ศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

หนองจิก  

นม ๔๑๕๙/๑๓๒๙

พระธีรวุฒิ ธีรปฺโ ประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองจิก  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๐

พระอภิเดช อภิปฺุโ คุณสัน

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองจิก  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๑

พระไกรวิทย์ อภิาโณ ผ่อนพิมาย

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๒

พระอรรถชัย ปฺาวุฑฺโฒ พัฒนกุล

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองจิก  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๓

พระทนงศักดิ

์

กนฺตปคุโณ ศิริปรุ

๑๙/๑๒/๒๕๐๙
๑๑/๗/๒๕๕๗

หนองบึง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๔

พระสุรธรรม ปฺุาคโม กงชัยภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

๙/๕/๒๕๕๘
หนองบึง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๕

พระวิชาญ ชยานนฺโท เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๖

พระประสงค์ ปฺาวโร สอนมะดัน

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๗

พระธวัยชัย ยสวฑฺฒโณ จานดี

๐๖/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๘

พระณัฐวุฒิ จตฺตสลฺโล สมดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๓๙

พระปรีชา ปยธมฺโม เพชรเงิน
๗/๓/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๐

พระประทีป ธมฺมทีโป นาสัน

๑๘/๐๗/๒๕๑๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

ใหม่ทรงธรรม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๑

พระสรายุทธ์ อาภสฺสโร เพ็งเภา

๑/๐๖/๒๕๒๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ทรงธรรม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๒

สามเณรณัฐพล  พงษ์สานิล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๓

สามเณรเกริกเกียรติ  ฝอยศาลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๔

สามเณรปองพล  หอมวิเศษ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๕

สามเณรธีรวัฒน์  ทองขวัญ

๐๘/๐๘/๒๕๓๗

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๖

สามเณรไกรลักษณ์  โตสนัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๗

พระพิชญรักษ์ ผลปุณโ อรชุน

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๑๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่ประตูชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๘

พระวาสนา ทวิวนฺโณ นิตย์ใหม่

๒๐/๒/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่ประตูชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๓๔๙

พระเดียว

่

ยโสธโร กิงนอก

่

๓๑/๕/๒๕๑๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๒

ใหม่สุนทริการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๐

พระพงษ์แสง จนฺทวํโส ชำนาญนา

๑๐/๑๒/๒๕๐๖
๒/๑๒/๒๕๕๖

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๑

พระยุทธชัย กตปฺุโ พรมนำ

๒๖/๐๘/๒๕๒๔ ๑๘/๐๑/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๒

พระวุฒิชัย อคฺคธมฺโม ฉูนเชือ

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๓

พระอรรถชัย ถาวรจิตฺโต แก้วพิมาย

๒๕/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๔

พระชานนท์ ติกฺขปฺโ แก้วพิมาย

๙/๐๙/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โชติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๕

พระกีวิน อุตฺตมฺโ บุญถึง

๗/๐๕/๒๕๓๖ ๓/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๖

พระวิวรรธ์ ิตคุโณ บุญเอก

๕/๐๗/๒๕๒๙ ๙/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๗

พระจิรวัฒน์ ขนฺติมโน โคลงพิมาย

๔/๐๙/๒๕๓๘ ๙/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๘

พระธวัชชัย ขนฺติสาโร บุญศิริ

๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๕๙

พระโกวิทย์ โกวิโท แว่นพิมาย

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๐

สามเณรนิพนธ์  พันธนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๐

 โนนตูม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๑

พระปญญา ยโสธโร วาปกะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนตูม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๒

พระจตุรงค์ กตสาโร น้อยวิมล

๑๕/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนตูม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๓

พระนิติธร จตฺตมโล พลทองมาก

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนตูม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๔

พระธิติพัทธ์ าณวีโร ทุมงาม

๒๓/๑๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนรังน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๕

พระอดิศร ปนาโท มาละศรี

๒๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนรังน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๖

พระณัฐชัย สุเมโธ มาละลา

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนรังน้อย  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๗

พระทนงศักดิ

์

วิสุทฺธิาโณ ศรีประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

บ้านตาล  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๘

พระอลงกรณ์ ิตมโน นพรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๓๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตาล  

นม ๔๑๕๙/๑๓๖๙

พระทศพล สุทฺธิจิตฺโต ไม้ดี

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตาล  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๐

พระปญญา ปภสฺสโร รัตนเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตาล  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๑

พระยุทธนา สุทฺธปฺโ ประเสริฐกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านยาง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๒

พระชิโณรส มหาวีโร เพ็ชรตะกัว

่

๑๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๓

พระวิชาญ ชินวํโส แย้มทองหลาง

๒๑/๐๑/๒๕๑๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๔

พระปราณี สุทนฺโต นานา

๑๙/๐๒/๒๕๑๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

พิกุลทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๕

พระสุชาติ ขนฺติโก ขาวสุข

๒๕/๐๙/๒๕๒๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๖

พระจักรพันธ์ าณวีโร บุญพลี

๒๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๗

พระรตกุล ปริปุณฺโณ ชายยินดี

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๘

พระณัฐพงษ์ ธีรวํโส ขาวสุข

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พิกุลทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๗๙

พระสมหมาย ปสนฺโน ดีลาย

๑๐/๐๙/๒๕๑๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

มุ่งวทาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๐

พระพิชัย ทีฆายุโก เพียงพิมาย

๑๘/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

มุ่งวทาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๑

พระศราวุธ สีลเตโช บุญถึง

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ราชดำเนิน  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๒

พระวสันต์ านุตฺตโร จันตำลา

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราชดำเนิน  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๓

พระทศพล ขนฺติสาโร เบกประโคน

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราชดำเนิน  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๔

พระณัฐพล กตปฺุโ เงินมีค่ามังมี

่

๒๗/๐๓/๒๕๑๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

ละโว้  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๕

พระสมปอง ปภสฺสโร แต่งสี

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

วิเวการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๖

พระกฤษดา สุทฺธาโณ โนนหิน

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วิเวการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๗

พระกว้าง โกวิโท สิทธิมาศ

๐๕/๐๔/๒๔๙๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๘

พระพรม ธมฺมปาโล พิพวนนอก

๒๒/๐๘/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๘๙

พระกริช วิมโล พละวิชัย

๐๘/๑๑/๒๔๙๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สง่าโนนหาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๐

พระชัย สิริปฺโ ทาศรี

๐๒/๐๒/๒๕๐๘ ๒๓/๑๐/๒๕๕๘

สระประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๑

สามเณรกฤตเมธ  แสงใสรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๐

 สระประทุม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๒

พระจรัญ จิตฺตปาโล โนนโพธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๑๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สระประทุม  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๓

พระเพชรณรงค์ ฉนฺทธโร ยิงถาวร

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

สว่างชุมพวง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๔

พระนอง นนฺทโก เหงขุนทด

๐๙/๐๒/๒๔๙๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สาหร่าย  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๕

พระจิรายุ จิรตฺถิโร พรทังสี

้ ่

๕/๐๗/๒๕๓๗ ๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๖

พระนอง กิตฺติคุตฺโต รุ่งเจริญ

๘/๑๒/๒๕๑๘ ๔/๑๒/๒๕๕๗

หนองแดง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๗

พระเกียรติศักดิ

์

สมจิตฺโต บุญคุ้ม

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๔/๒๕๕๙

หนองแดง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๘

พระดาวทิพย์ ฉนฺทสุโภ พรพา

๑๔/๑๒/๒๕๑๙
๒๐/๐๖/๒๕๕๖

หนองตะคลอง  

นม ๔๑๕๙/๑๓๙๙

พระอรุณ จารุวณฺโณ สมขาว

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะคลอง  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๐
พระวีระพงษ์ สุธมฺโม ปะสังคะเต

๑๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะคลอง  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๑

พระสมควร ทีปกโร ปนะทาโน

๓๓/๐๔/๒๕๒๕ ๐๓/๐๑/๒๕๕๖

หนองรกฟา  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๒

พระนิพนธ์ อภินนฺโท เข็มขาว

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองไร่  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๓

สามเณรเฉลิมชัย  สาพันธ์

๕/๑๒/๒๕๔๕

 หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๔

พระไพศาล ปฺาวโร แสงโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๓๖
๒๙/๕/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๕

สามเณรธีรพงษ์  กงศรี
๘/๗/๒๕๔๓

 หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๖

พระอนรรฆ ยสินธโร จันทร์พูล

๒๘/๒/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๗

พระวิชิต กตปฺโ ศรีระชาติ

๒๖/๓/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๘

พระสมพร สุนฺทโร นาคสุข

๒๗/๑๐/๒๕๑๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๐๙

พระธันวา วิสุทฺธิสาโร แดงสีบัว

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๐

พระองอาจ อาสโภ จงจอหอ

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๑

สามเณรพีระยุทธ  จันทนนท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

 ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๒

พระภาณุพงศ์ มหาวุฑฺโฒ ชูเชิด

๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๓

พระสมส่วน ปฺาวชิโร คนรู้

๑๐/๐๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๔

พระเดือนเต็ม จนฺทโสภโณ พลีพูล

๐๒/๑๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๕

พระทนงศักดิ

์

สจฺจวโร หย่องตระกูล

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๖

พระเฉลิม โชติาโณ สมเวียง

๗/๑๐/๒๕๐๑ ๑/๐๕/๒๕๕๕

อาสนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๗

พระเฉลิม ปภากโร คำดี

๑๓/๐๑/๒๔๙๔ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

อาสนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๘

พระสมหมาย สุมโน จ่าพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

๓/๐๗/๒๕๕๙

อาสนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๑๙

พระวรวุธ อธิปฺโ ฉิมนอก

๑๐/๐๕/๒๕๒๗
๓/๐๗/๒๕๕๙

อาสนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๐

พระบุญเพ็ชร เตชาโณ ยังผล

๑๗/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

จินดาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๑

พระบัญญัติ ปยธมฺโม จันทราทิพย์

๒๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

นางออ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๒

พระอนุชา สิริมงฺคโล เทียงปา

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นางออ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๓

พระกฤษณะ ปฺาวชิโร เปรียมไธสง

่

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นางออ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๔

พระยงยุทธ กนฺตสีโล ค่าวา

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนขามสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๕

พระศรัณย์ กิติคุโณ บุตรราศี

๒๐/๐๓/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนขามสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๖

พระสามารถ อตฺตทีโป ทรัพย์มี

๐๗/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

โนนขามสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๗

พระพระชวาลย์ ยสฺสปาโล จงเพียร

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

โนนลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๘

พระสุทัศน์ นิติสาโร ดานุสรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๒๙

พระปญญา นาถปฺโ หาญสุด

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๐

สามเณรศุภกิจ  สานหมวง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

 โนนลอย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๑

พระสมบูรณ์ โพสพฺพโพ วาจาจิตร์

๑๑/๐๔/๒๔๙๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๓

พุทราพัฒนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๒

พระทิวา ฉนฺทโสภโณ เพชรเพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พุทราพัฒนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๓

พระชนะ ปฺาวชิโร กล้านา

๑๕/๑๐/๒๕๑๓ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

สระบัว  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๔

พระอ่อนศรี ธมฺมรโต ศรฤทธิ

์

๑๑/๙/๒๔๙๗
๕/๗/๒๕๕๗

จันทนไชยศรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๕

พระคำปน สุจิตฺโต มูลสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๒๙
๑๔/๗/๒๕๕๘

จันทนไชยศรี  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๖

พระวรรณา ตปสีโล พลคำมาก

๒๓/๙/๒๕๓๖ ๒๐/๖/๒๕๕๙

จันทนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๗

พระชาญเมธา าณเทโว ศรีหาชาลี

๒๘/๔/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๘

พระธันวา จนฺทธมฺโม บัวนา

๐๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๘/๒๕๕๙

บ้านขุย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๓๙

พระเทียม ธิติโก ดีไก

๐๒/๑๒/๒๕๐๒
๑๒/๒/๒๕๕๘

ไพล  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๐

พระเกรียงศักดิ

์

จารุวณฺโณ เพ็งปอพาน
๓/๗/๒๕๒๐

๑๕/๘/๒๕๕๘

ไพล  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๑

พระณัฐชัย สิริจนฺโท เสาร์สิงห์

๒๖/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ไพล  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๒

พระลิขิต ธฺมมรกฺขิตฺโต เนตรักษ์

๒๒/๕/๒๕๓๖
๔/๑/๒๕๕๙

วัดอรัญญาวาส  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๓

พระทศพล สิริปฺโ ตะบุปผา

๐๓/๑๐/๒๕๒๙
๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีปทุมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๔

พระกิตติ ทองพราว กลางพราว

๑๐/๘/๒๕๓๘ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีปทุมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๕

พระสวพัฒน์ านุตฺตโร สีดาเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๘/๒๕๕๙

ศรีปทุมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๖

พระสหัส สมาจาโร ยศหลวงทุ่ม

๑๖/๕/๒๕๒๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ศิริชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๗

พระชาญณรงค์ จิตฺตกาโม ศรีสมพันธ์

๒๑/๓/๒๕๒๙ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ศิริชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๘

พระสิริศักดิ

์

อภินนฺโท บุญยะ

๓/๑๐/๒๕๒๖
๗/๗/๒๕๕๙

ศิริชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๔๙

พระวิชัย เมตฺตจิตฺโต อิติบุตรตา

๑๒/๘/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๙

ศิริชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๐

พระอำพา กนฺตวณฺโณ พันธ์อุคำ
๑/๔/๒๕๐๕

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ศิริชัย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๑

พระคงคา ชาคโร อรรถศรี

๑๖/๑/๒๕๒๒ ๑๕/๑/๒๕๕๗

ศิริโพธิทอง

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๒

พระวัฒนชัย อุตฺตโร โพธิสิน

์

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

๘/๒/๒๕๕๙
ศิริโพธิทอง

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๓

พระแมน กนฺตสีโล บุญหรัง

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

๙/๗/๒๕๕๙
ศิริโพธิทอง

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๔

พระนิพลธ์ ทีปงฺกโร ยอดนครจง
๙/๑/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศิริโภคาภิรมย์  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๕

พระสันติชัย เปสโร แย้มศรี

๑๕/๖/๒๕๑๕
๒/๓/๒๕๕๘

หนองมะเขือ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๖

พระอุลัย ิติโสภโน เครืองพาที

่

๑๘/๙/๒๕๑๑
๑/๔/๒๕๕๕

หนองอ้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๗

พระประพันธ์ ปสนฺโน ตะโสรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๐๙

๕/๔/๒๕๕๗
หนองอ้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๘

พระธนกร ติสฺสโร เคหะนันท์

๑๘/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

หนองอ้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๔๕๙

สามเณรณัฐพงษ์  เส้นมะดัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 เจริญสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๐

พระเสถียร จิตฺคุตฺโต จันอรัญ

้

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๑

พระศิริพล จารุธมฺโม นาสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เจริญสุคันธาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๒

พระเกรียงศักดิ

์

อติทโร นาสะกาศ

๒๓/๑๑/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๒

ช้างทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๓

พระสมศักดิ

์

โกวิโท ฉายเพิม

่

๒๖/๐๖/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ช้างทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๔

พระอุดมทรัพย์ เตชปฺโ อินพู่

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมาภิรตาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๕

พระอธิการสมบูรณ์ สุวโร ธัญญเฉลิม

๒๐/๐๓/๒๔๘๔ ๐๑/๐๗/๒๕๒๔

โนนนางแก้ว  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๖

พระสมบูรณ์ วิสารโท แก้วก้อน

๐๑/๑๐/๒๕๑๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๗

พระโปร่ง ปภสฺสโร ปกโกสัง

๑๕/๑๒/๒๕๒๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โนนหมัน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๘

พระอนุพงศ์ อนุตฺตโร แก้วเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๖๙

พระณัฐพงศ์ สนฺตจิตฺโต ด้วงช้าง

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๐

พระสุวรรณชัย สติสมฺปณฺโน เหล็กอยู่มะดัน

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๑

พระธัชชัย คุณสมฺปนฺโน ด้วงนิล

๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิปรือแวง

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๒

พระนันทวุฒิ านวุฑฺโฒ ชันงูเหลือม

้

๑๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิปรือแวง

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๓

พระปภาวิน วิชาธโร สงวนนาม

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิร้าง

์

 

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๔

สามเณรวีรพงษ์  ทิศกระโทก

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

 ส้ม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๕

พระสุขเกษม ผาสุโก กระจ่างโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๖

พระดนัย คเวสโก เนียดพลกรัง

๐๘/๐๒/๒๔๙๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

โสงหนองบัว  

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๗

พระพิมน อาภากโร จากงูเหลือม

๐๑/๐๓/๒๕๑๓ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

หนองหอย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๘

พระเจตริน เตชธมฺโม เชาวรรณกลาง

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

นม ๔๑๕๙/๑๔๗๙

พระวุฒิชัย ปฺาวุฑโฒ จิตสกุลทรัพย์

๓๐/๘/๒๕๒๙ ๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โคกสุภาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๐

พระมณี ธมฺมปาโล คับงูเหลือม

๑๖/๑/๒๔๙๓ ๑๗/๑๑/๒๕๕๔

โคกสุภาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๑

สามเณรธนวัฒน์  พอขุนทด

๒๘/๔/๒๕๔๔

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๒

สามเณรวิทยา  เวียกไธสง

๑๓/๖/๒๕๔๔

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๓

สามเณรกิตติศักดิ

์

 สุมงคล
๑/๒/๒๕๔๕

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๔

สามเณรนภัสกร  ตวยกระโทก

๑๕/๗/๒๕๔๕

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๕

สามเณรณัฐพล  เซ็นทองหลาง

๑๓/๑/๒๕๔๖

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๖

สามเณรภูวเสก  ชอบแก้ว
๘/๘/๒๕๔๖

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๗

สามเณรวรุต  พ่วงชาวนา

๘/๑๐/๒๕๔๖

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๘

สามเณรเสกสรร  บุษเกษม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๕๙/๑๔๘๙

สามเณรสุรศักดิ

์

 แสงจันทร์
๔/๖/๒๕๔๕

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๐

พระกัญญา ติกขาโณ บุตรดา

๑๔/๐๒/๒๕๒๔
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๑

พระสมบูรณ์ กตปุโ พินาศภัย

๑๐/๙/๒๕๑๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๒

ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๒

พระกิตติธัช สนฺตจิตฺโต กิตติเมธีชัย
๘/๙/๒๕๑๐

๑๑/๕/๒๕๕๔

ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๓

พระเชือ

่

เตชวีโร พินิจ

๑๐/๔/๒๔๘๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๔

สามเณรสิทธินนท์  ทึมกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

 ตาเงิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๕

สามเณรจตุรงค์  ถอยกระโทก

๑๔/๘/๒๕๔๔

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๖

สามเณรสมพร  เชิญรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๗

สามเณรชัยชนะ  แตงกระโทก

๒๙/๖/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๘

สามเณรจิรายุ  ในกระโทก

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๔๙๙

สามเณรธนชัย  ฤาเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๐
สามเณรสมพล  กระแสสินธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๑

สามเณรพิสิษฐ์  นวนกระโทก

๒๕/๒/๒๕๔๗

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๒

สามเณรอดุลวิทย์  กิติราช
๒/๓/๒๕๔๗

 ตาเงิน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๓

พระพิสิทฐ์ วิสุทฺธจิตฺโต ขวัญบุญจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๐๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

โนนเต็ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๔

พระอดิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม สมอนา

๑๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

โนนเต็ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๕

พระเฉลิม วิสุทธิชโย ดีทองหลาง
๔/๗/๒๕๐๕ ๕/๗/๒๕๕๗

โนนเสมา  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๖

พระวัน สุภาจาโร แอบทองหลาง
๗/๕/๒๕๐๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนเสมา  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๗

พระสายันต์ ปริปุณโน ขำรัมย์

๑๔/๖/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนเสมา  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๘

พระกฤษณะ สุขวฑฺฒโน สาพิมาย

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนเสมา  

นม ๔๑๕๙/๑๕๐๙

พระจตุรงค์ นาถสีโล ไชยรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนเสมา  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๐

พระจรัญ นิติสาโร จันทร์สามารถ
๔/๕/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โนนเสมา  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๑

พระรังสรรค์ อิทธิาโณ อินทะมน

๑/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๖/๒๕๕๙

บ้านตูม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๒

พระเมที อภิวณฺโณ โรมกลาง

๒๔/๕/๒๕๑๓ ๓๐/๔/๒๕๕๙

วัดบุ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๓

พระสุรศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน รอดคาน

๑๑/๙/๒๕๓๖ ๑๒/๖/๒๕๕๙

วัดบุ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๔

พระธนชัย าณธโร งามวราพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๐๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบุ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๕

พระเน ถาวโร สัมกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดบุ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๖

พระสุนทร กิตฺติธโร รุ่งเปา

๓/๐๖/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดหนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๗

พระจิระ โกวิโท มุ่งดี

๒๔/๑๐/๒๕๒๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๘

พระวิรัตน์ กนฺตปฺโ เหลาสา

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๑๙

พระสายฟา เตชวโร เศษมาก

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๐

พระทวี านวีโร ชูใส

๑๑/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๑

พระทอน อตฺตสาโร ทับกระโทก

๒๐/๑๐/๒๕๐๖
๑๓/๗/๒๕๕๔

หนองคล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๒

พระสมจันทร์ านจาโร พิขำราบ

๒๔/๕/๒๕๐๔
๘/๕/๒๕๕๙

หนองคล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๓

พระธนจักร ธนปาโล จุ้ยแก้วพะเนา

๑๖/๓/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๔

พระณัฐดนัย อมโร
จันทร์รัญพะเนาว์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๕

สามเณรศุภกร  มายกระโทก

๑๑/๑/๒๕๔๔

 หนองไผ่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๖

พระสะวงค์ สุทฺธจิตฺโต อาจทวีกุล

๓๐/๗/๒๕๑๙ ๑๙/๔/๒๕๕๖

หนองพฤกษ์  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๗

พระพราน พรหฺมวโร อิมออม

่

๐/๐/๒๔๙๓
๑๐/๕/๒๕๕๘

หนองพฤกษ์  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๘

พระเพชร กตทีโป บุญเครือบ

๑๒/๕/๒๕๓๙ ๒๘/๓/๒๕๕๙

หนองพลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๒๙

พระบรรจง สุภาจาโร พันธ์โภคา

๑๓/๗/๒๕๑๖
๑/๔/๒๕๕๙

หนองพลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๐

สามเณรสมศักดิ

์

 ผายพิมาย

๑๐/๖/๒๕๔๖

 หนองพลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๑

สามเณรอนันทเดช  บุญสุข
๔/๑/๒๕๔๗

 หนองพลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๒

สามเณรนาวิน  ประจันกลาง

๓/๑๑/๒๕๔๕

 หนองพลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๓

สามเณรศักดิดา

์

 ท้องพิมาย

๑๙/๒/๒๕๔๖

 หนองพลวง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๔

พระพิทยา ปฺาวฑฺฒโน กิงสำโรง

่

๒๕/๑๒/๒๕๑๒
๖/๑๒/๒๕๕๗

หนองมโนรมย์  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๕

พระสากล จริปุณโณ พาภิรมย์

๒๒/๗/๒๕๒๙
๕/๕/๒๕๕๙

หินโคน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๖

พระธีรพน ธีรธมฺโม โพธิแก้ว

์

๑๖/๒/๒๕๑๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หินโคน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๗

พระอุทัย าณวีโร แสงศรี
๙/๗/๒๕๒๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หินโคน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๘

พระเอกภาพ พทฺธาโณ วัฒนาถาวรกุล
๙/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หินโคน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๓๙

พระบัญชา ภูริปฺโ แก่นพรม

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หินโคน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๐

พระสนัน

่

อโสโก กระแส

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดกรรณิการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๑

พระอลิสมัน ิตคุโณ นะทะศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดกรรณิการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๒

พระสำเร็จ ยมฺมรโต สิงห์สาย

๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดกรรณิการาม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๓

พระทุย ภทฺธธมฺโม กระบัตทอง
๓/๖/๒๔๘๐

๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดจอมศรี  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๔

พระบุญสืบ อธิมุตฺโต เกตุคำขวา

๑๗/๓/๒๕๑๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดจอมศรี  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๕

พระณัฐพร นนฺทโก โพธาราม

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

วัดชัยมงคล  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๖

พระกมล กมฺมโร พลอยกลาง

๒๐/๐๘/๒๕๒๒ ๑๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดซ่าเลือด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๗

พระธนภัทร สิริภทฺโท สินธุพงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดซ่าเลือด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๘

พระแปลก ปภากโร วังโตนด

๑๖/๐๓/๒๔๘๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๔๙

พระพัฒนพงศ์ ขนฺติโก โพธ์ทอง

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๐

พระวรรณชัย กุสลจิตฺโต ควรสันเทียะ

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๑

พระใหม่ ปภาโส ทองกระทุ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๒๕ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๒

พระสุเมธา เมธิโก เรียงรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๓

พระประดิษฐ์ สุภกิจฺโจ โต๊ะงาม

๒๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพลับทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๔

พระจำเรียง กตทีโป อันทินทา

๒๔/๑๐/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพลับทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๕

สามเณรกิตติพงษ์  สาธร

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

 วัดแสนสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๖

พระสนอง วยวุฑฺโฒ สีทำมา

๑๗/๐๗/๒๕๑๗ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดแสนสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๗

พระเริงชัย วิสารโท ชฎาแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดแสนสุข  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๘

พระกฤษธนกร ธนกาโร สกุลโพน

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดหนองซำ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๕๙

พระอำนาจ อคฺคธมฺโม สง่างาม

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองซำ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๐

พระชัยวัฒน์ มเหสกฺโก ศรีวัฒนพงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองซำ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๑

พระเกรียงไกร อจิฺจโณ แม้นสอนลา

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองซำ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๒

พระอนุภาพ พุทฺธสีโล ผันอากาศ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองซำ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๓

พระสุชล สุขิโต ยินดีฉัตร

๒๗/๑๒/๒๕๒๘
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๔

พระชัยพล ชยพโล ลีอารีย์กูล

๑๑/๐๑/๒๕๓๑
๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหลุ่งประดู่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๕

พระกฤษฎา อุตฺตรภทฺโท สาธร

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดห้วยปอ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๖

พระกฤษดา มหาปฺโ สังค์คิด

๒๓/๐๙/๒๕๑๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดหัวทำนบ  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๗

พระอดิศักดิ

์

กิตติภทฺโท ทองปอ

๑๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๘

พระปราการ สิริธมฺโม เอียมรัมย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๕๖๙

พระพนม อธิจิตฺโต อ้อมงาม

๐๓/๐๓/๒๔๙๔ ๐๕/๐๑/๒๕๔๔

คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๐

พระบุญเลิศ วิสุทฺโธ การนอก

๑๑/๑๐/๒๔๙๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๖

คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๑

สามเณรศุพินันท์  จันทร์พรมมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๒

พระสมเพชร ิตมโน ทาซ้าย

๐๕/๐๒/๒๕๐๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๗

คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๓

สามเณรนิรุธ  แสงใส

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

 คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๔

พระราชันต์ ชุตินฺธโร ทัพศรี

๒๘/๑๐/๒๕๒๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๕

พระยุทธพงษ์ าณวีโร ศรีรัง

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๖

พระกิติศักดิ

์

คุณวีโร ศรีรัง

๑๗/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

คูขาด  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๗

พระสราวุฒิ านิสฺสโร วานนท์

๐๒/๑๒/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกสี  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๘

พระเมือง กาฺจโน ทองจอก
๕/๕/๒๕๑๒ ๓๐/๖/๒๕๕๔

ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๗๙

พระจรัส จตฺตมโล พนัสนอก
๒/๑/๒๔๙๓ ๗/๓/๒๕๕๗

ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๐

พระเทวิน โรจนาโณ นกสามเมือง

๒๖/๗/๒๕๑๐ ๓๑/๗/๒๕๕๘

ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๑

สามเณรพงษ์ธนา  ตามประสี

๒๙/๗/๒๕๔๔

 ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๒

พระณรงค์ฤทธิ

์

ยโสธโร บุปผา

๑๗/๗/๒๕๒๘ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๓

พระสุบรรณ รตฺนภาโ เอนกนงค์

๒๐/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๔

สามเณรรัตนะ  สากลาง

๖/๑๑/๒๕๔๐

 ดอนแร้ง  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๕

พระวันพิชิต สุวณฺโณ สุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหัน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๖

พระหัตถชัย ภูริปฺโ คำสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหัน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๗

พระสุภวิทย์ เมตฺติโก ชินโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหัน  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๘

พระธนากร โชติโก เนาวรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

บัวใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๘๙

พระเจริญ อคฺคธมฺโม ประสาร

๐๒/๐๑/๒๔๙๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

บ้านไร่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๐

พระโกสินทร์ สิริปฺุโ ภูมิไธสง

๐๒/๐๖/๒๕๒๓ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

บ้านไร่  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๑

สามเณรวงศกร  พ่อกว้าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๒

สามเณรอนันดา  พงษ์ไพบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๓

พระล้อมพงศ์ โชติมนฺโต การถาง

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๑๐/๒๕๕๖

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๔

สามเณรบัญฑิต  สอนเวียง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๕

พระจอม มหพฺพโล ฉาลี

๑๒/๐๒/๒๔๙๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๖

สามเณรวรวุฒิ  บุญบุรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๗

พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโก ศรีสงคราม

๓๑/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๘

พระสุพิน ิตปุโ สงนอก

๑๓/๐๒/๒๕๑๗ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๕๙๙

พระใจ สุทฺธจิตฺโต บุบผาราม

๐๑/๑๐/๒๔๘๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๐
สามเณรพีรวุฒิ  อามะโส

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๑

สามเณรภูวนาถ  อามะโส

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๒

สามเณรทักษิณ  วาโยหะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๓

สามเณรธีระปกิต  ภาษี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๔

สามเณรชาลี  สีหาบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๕

สามเณรจักรพรรดิ  นานัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๖

สามเณรธีรพงศ์  วรนาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๗

พระณรงค์ศักดิ

์

ชินวโร ทักษิณอุบล

๑๗/๑๒/๒๕๒๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๘

พระนันทพล นนฺทพโล โพธิแดง

์

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๐๙

พระวิรยุทธ อติวีโร ทับชา

๑๗/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๐

พระเอกรัฐ วราโณ ภูวนันท์นิจกูล

๐๑/๐๒/๒๕๓๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๑

พระขรรค์ชัย านงฺกโร สิตารมย์

๑๖/๐๒/๒๕๓๗ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๒

พระทนงศักดิ

์

ชยธมฺโม จัตวี

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๓

พระกิตติชัย กิตฺติชโย รอดไธสง

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์ประดิษฐ์  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๔

พระอำนาจ ปยุตฺโต เปยอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีจันทร์เจริญธรรม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๕

พระคำพอง ปยธมฺโม บรรดาศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๔๘๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๖

พระภานุวัฒน์ ติกฺขปฺโ งามบ้านผือ

๒๖/๑๐/๒๕๑๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๗

พระคำสาย จารุธมฺโม เสนาบุญ

๒๐/๐๑/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๘

พระมานพ สารโท หอมกลาง

๑๓/๑๐/๒๕๐๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๑๖๑๙

พระสายชล สนฺตจิตโต พรมปอ

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๐

สามเณรวุฒิชัย  ไชยสงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

 โสกงูเหลือม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๑

พระชยุต ิตเมโธ พลรักษา

๑๒/๐๓/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โสกงูเหลือม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๒

พระสถาพร ติกฺขปฺโ ไพรสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วงบูรพาราม
 

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๓

สามเณรสกล  เจริญรุ่ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 หนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๔

พระนที จรณธมฺโม นาคชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๕

พระยุทธนา อภินนฺโท เชือสาย

่

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๖

พระเอกณรงค์ พลาโณ สอนเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๗

พระชาญชัย สุชาโต ต่อมกระโทก
๑/๑/๒๕๑๔ ๑๑/๕/๒๕๕๘

โนนประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๘

พระกิตติศักดิ

์

เตชสีโล ศรีวิชา

๑๓/๗/๒๕๐๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

โนนประดู่  

นม ๔๑๕๙/๑๖๒๙

พระทองดี กิตฺติสาโร พลทามูล
๖/๔/๒๕๐๖

๒๙/๑๑/๒๕๕๘

บ้านโนนกอก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๐

พระอนันตชัย กนฺตธมฺโม ผ่องนานารถ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านโนนกอก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๑

พระณรงค์ ขนฺติธโร เกิดศรีทอง

๒๔/๑/๒๕๒๕
๓/๒/๒๕๕๙

บ้านแฝก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๒

พระชินกร านิสฺสโร เพ็ชรทะเล

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านสามเมือง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๓

พระสมพงษ์ ปยธมฺโม มาตรปญญา
๑/๕/๒๔๙๐ ๓/๗/๒๕๕๙

บ้านหนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๔

พระธวัช ปภสฺสโร แสงแก้ว

๑๔/๗/๒๕๒๐ ๑๙/๓/๒๕๔๘

พระปรางค์สีดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๕

พระสมพงษ์ อนงฺคโน คำโฮง
๑/๑/๒๕๐๐

๒๖/๑๒/๒๕๕๒

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๖

พระชาลี ชาคโร แร่กาสินธ์
๖/๑/๒๔๘๕ ๒๓/๘/๒๕๕๕

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๗

พระหงษ์ สนฺตจิตฺโต พลดงนอก

๒๓/๑๑/๒๕๐๗
๕/๑๑/๒๕๕๘

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๘

พระอนันต์ รตินฺธโร แว่นแก้ว

๑๓/๘/๒๕๑๒ ๓๑/๑๒/๒๕๕๘

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๓๙

พระวรรณทา ฉนฺทกาโม มาทา
๖/๖/๒๕๒๑ ๔/๒/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๐

พระกระแสชล โสภณปฺโ แสงพิศาล

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๗/๒/๒๕๕๙
หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๑

พระวีรยุทธ จารุธมฺโม พูลกลาง

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๒

พระสุนทร สนฺธโร เคียงจัตุรัส

๒๒/๔/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๓

พระพีรพงษ์ ปภสฺสโร ชินแสน

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๔

พระใจ สิริจนฺโท ศรีชัย

๑๐/๐๙/๒๔๙๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

คึมมะอุ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๕

พระสมจิตร ปภสฺสโร เรียงถนอม

๒๑/๑๑/๒๕๑๑ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗

ปทุมวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๖

พระเฉลิม อาภากโร พันตาเอก

๐๘/๐๕/๒๕๐๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ปทุมวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๗

พระอุดม อุตฺตโม ศรีแก้ว

๒๔/๐๘/๒๔๙๙

๓/๕/๒๕๕๕
หนองจาน  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๘

พระศุภชัย เตชวณฺโณ เชือมจอหอ

่

๒๑/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กู่สามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๖๔๙

พระโกวิท เตชวโว กองขึน

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

คอนเมือง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๐

พระศักดิชาย

์

ธมฺสาโร ญาติตาอินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

คอนเมือง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๑

พระสาลี ขนฺติธโร พวงจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๒

พระประหยัด โอภาโส จิตรกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๐๖ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๓

พระวัชระ ภูริปฺโ เดชมะเริง

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๔

พระเฉลิมพงษ์ อิทฺปุณํโ พระสุมาตร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๕

พระอภิเษก เตชปฺโ ยศเครือ

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๖

พระจิรวัฒน์ จิรธมฺโม เพชรเทียม

๒๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๗

พระทนาย ธนปฺโ มีโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๘

พระชาญชัย ชยทตฺโต ตากิมนอก

่

๒๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๕๙

พระชัชวาล ผาสุโก หาญนอก

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๐

พระณัฐวุฒิ ิติปฺโ ศรีประทีป

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ตาจัน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๑

พระกิตติชัย ธมฺมทีโป ขลิปกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ตาจัน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๒

พระศักดิชัย

์

สิทฺธิชยฺโย จรมังนอก

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาจัน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๓

พระวชิร ชาครธมฺโม ภักดีนอก

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ถนนนางคลาน  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๔

พระบุญนาค สิริวฺฑฒโน กองสุข

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ไทรโยง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๕

พระเสนาะ ทนฺตจิตฺโต เชษฐ์นอก

๐๑/๐๓/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ไทรโยง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๖

สามเณรธนธร  กรวยสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 ไทรโยง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๗

พระสี านยุตฺโต พันสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

บ้านขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๘

พระไตรภพ วิสารโท พรมจันทึก

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

บ้านขาม  

นม ๔๑๕๙/๑๖๖๙

พระธีรศักดิ

์

จตฺตมโล ประจงกลาง

๐๓/๐๒/๒๕๒๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๐

พระพลวัฒน์ โรจนฺธมฺโม เปยมวย

๒๔/๐๘/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๑

พระวิรเดช สุจิณฺโต สินศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๒

พระจักรพงศ์ จกฺกวโร หมันคง

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตะคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๓

สามเณรอนุรักษ์  พันธกัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านวัด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๔

พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมกาโร โทชนบท

๒๙/๐๖/๒๕๒๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

บ้านวัด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๕

พระธนธัส จารุวณฺโน เทพลัย

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

บ้านวัด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๖

พระรุ่งโรจน์ านุตฺตโร แก้วระวัง

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านวัด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๗

สามเณรอนุชิต  แสวงดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านวัด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๘

สามเณรณัฐพล  มอนอิว

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านวัด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๗๙

พระวินัย านธมฺโม ชนากลาง

๑๐/๐๑/๒๕๒๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

บ้านเหล่า  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๐

พระวิชาญ พลาโณ แสงประพันธ์

๓๑/๐๔/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บึงบริบูรณ์  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๑

พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตโม แสงวงษ์

๑๖/๐๘/๒๔๙๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๖

ปริยัติไพศาล  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๒

พระวัฒนา ปฺาวุฑฺโฒ ปญญา

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ปอบิด  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๓

พระสมใจ กิตฺติวณฺโณ แวงโสม

๒๖/๐๖/๒๕๑๐ ๒๔/๑๐/๒๕๕๖

หนองบัวโคก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๔

พระสุรศักดิ

์

ฉนฺทสีโล ไชยกำปง

๒๐/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวโคก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๕

พระจรูญศักดิ

์

กิตฺติโก ดันนอก

๑๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวโคก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๖

พระชัย ชยานนฺโท แบบพิมาย

๐๓/๐๖/๒๔๙๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๗

พระมี อธิมุตฺโต วิเชียร

๐๑/๐๓/๒๔๙๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๘

พระพชร อมโล ถอนโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๘๙

พระปรีชา อุตฺตมปฺโ โชติเชียรศรี

๑๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๐

พระบวรศักดิ

์

านกโร ขันละ

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๑

พระพงษ์พัฒน์ ธมฺมปาโล ทองคำ

๒๗/๐๗/๒๕๓๑ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๒

พระพลสยาม ปภสฺสโร กลินนิล

่

๑๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๓

พระโอปน จนฺทโสภโณ เนตระกูล

๑๒/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๔

พระเสมอ สิริวฑฺฒโน ลาดนอก

๓๑/๙/๒๔๘๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๕

พระเปลือง

้

จนฺทสาโร แต้มด่านกลาง

๐๒/๐๘/๒๔๙๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๖

พระสมจิตร อธิปฺโ การบรรจง

๒๗/๐๓/๒๕๑๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๗

พระอริยะ อริโย สินนอก

๒๕/๐๔/๒๕๑๙ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๘

พระหมืน

่

ขนฺติโก วิเศษกลาง

๒๘/๐๑/๒๕๐๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๖๙๙

พระรัชพล ฉนฺทโก สุขนอก

๓๐/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๐
พระธวัชชัย สุเมโธ ขวัญสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๑

พระกฤษฎา วรธมฺโม ภักดีนอก

๐๔/๐๒/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๒

พระนคร สุขิโต นวลสูงเนิน

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๓

พระวันดี โชติาโณ อินชำนาญ

๐๓/๐๒/๒๔๙๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๔

อัมพวันถาวร  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๔

พระศักดา สุภทฺโท สาโพนทัน

๐๔/๐๖/๒๕๑๒ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

อัมพวันถาวร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๕

สามเณรธีรพษ์  ศรีสม

๑๘/๙/๒๕๔๖

 กระโตน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๖

พระเนตร วิจกฺขโณ โดยพิมาย
๙/๒/๒๔๗๙ ๕/๔/๒๕๕๔

กระโตน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๗

พระวิทยา ปฺาวโร ผิวผา

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

๓/๖/๒๕๕๙
กระโตน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๘

พระสายยุทธ ถิรธมฺโม วงรักษา

๖/๑๒/๒๕๑๖
๙/๖/๒๕๕๙

กระโตน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๐๙

พระฉัตร ปฺาวโร เยือไธสง

๒๖/๕/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๕๙

กระโตน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๐

พระสำเรียง โรจนาโณ มนัสศิลา

๑๐/๑๐/๒๕๐๘

๕/๗/๒๕๕๙
ขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๑

พระสุรพงษ์ ปริปุณฺโณ สินนอก

๑๙/๒/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขว้า  

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๒

สามเณรศตวรรษ  เวียกไธสง
๓/๓/๒๕๔๓

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๓

สามเณรตะวัน  บรรดาศักดิ

์

๕/๔/๒๕๔๕
 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๔

สามเณรอารีย์  ไพรงาม

๑๓/๓/๒๕๔๗

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๕

สามเณรอนุชิต  ทิมบ่อแร่

๑๑/๗/๒๕๔๗

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๖

สามเณรจักริน  อินทร์มณี

๓๐/๑/๒๕๔๘

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๗

สามเณรเสฎฐวุฒิ  พิลาโท

๗/๑๐/๒๕๔๙

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๘

พระนาถ ชิตมโน อินยก

๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๑/๐๒/๒๕๕๑

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๑๙

พระวิศาตร์ อคฺคโชโต ศรีจุมพล
๒/๓/๒๕๑๑

๐๙/๐๕/๒๕๕๖

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๐

พระทศพล โชติวโร แพงลุนหล้า
๗/๖/๒๕๓๓

๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๑

พระบุญยง เทวธมฺโม เสนนอก

๒๗/๑๑/๒๕๒๐
๑๑/๔/๒๕๕๘

ดอนยาว  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๒

พระพงษ์ สิริปฺโ ผ่องแผ้ว
๒/๔/๒๕๒๔ ๓/๒/๒๕๕๘

ดอนวัว  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๓

พระสงกา ชิตมาโร แสงโพธิดา

์

๘/๗/๒๕๐๔ ๑/๘/๒๕๕๔
ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๔

พระอุทัย โชติธมฺโม โอนนอก
๙/๓/๒๕๐๘ ๓๐/๓/๒๕๕๖

ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๕

พระเอกชัย ภูริปฺโ เวินเสียง

๔/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ตำแย  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๖

พระพรประทาน คุณงฺกโร ครองนาม
๒/๗/๒๕๒๖ ๔/๔/๒๕๕๗

ธรรมวงศาวาส  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๗

พระประยูร ถาวโร เกตุหอม
๔/๗/๒๕๓๕ ๔/๕/๒๕๕๘

ธรรมวงศาวาส  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๘

พระดนัย อภิฺโ คูณแก้ว

๒๕/๗/๒๕๓๕
๕/๕/๒๕๕๘

ธรรมวงศาวาส  

นม ๔๑๕๙/๑๗๒๙

สามเณรณัฐพล  คำเพ็งอาจ

๒๔/๖/๒๕๔๓

 โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๐

พระสุภาพ มหาปฺุโ พวงพลอย

๓/๑๒/๒๕๓๑ ๖/๑๑/๒๕๕๓

โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๑

พระวัชระ ปฺาวชิโร เหลาแสง
๘/๙/๒๕๒๖

๒๑/๑๑/๒๕๕๘

โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๒

พระประยูรวิทย์ กตธมฺโม ขำวงศ์

๒๗/๖/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๓

พระประเสริฐ จกฺกวโร เคียมนอก

่

๘/๘/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๕๙
โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๔

พระธีรเดช ติกฺขปฺโ เวียนตะนา
๗/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๕

พระพิษณุ อกิฺจโน อินทร์นอก

๒๖/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๖

พระอินตา อินทฺวีโร นานอก

๓๑/๐๗/๒๔๙๒ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

โนนหญ้านาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๗

พระอรัญ อมรธมฺโม จอดนอก

๑๖/๐๕/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

โนนหญ้านาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๘

พระสุธี ภูริาโณ อนุอินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๑๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โนนหญ้านาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๓๙

พระทศพล วราโณ เจิงรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนหญ้านาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๐

พระจิรพัส อธิวโร เกทะโล

๐๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนหญ้านาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๑

พระสุริยา กิตฺติปาโร กังขอนนอก

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนหญ้านาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๒

พระเอกพล ปรกฺกโม โคตรธาดา

๒๑/๒/๒๕๒๗
๓/๗/๒๕๕๙

โนนหนองกก  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๓

พระนิทัศน์ าณธีโร จอดนอก

๒๘/๗/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนหนองกก  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๔

สามเณรธราธิป  กลินศรีสุข

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

 เย้ยตะแบง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๕

พระมนัสชัย สนฺตกาโย เหลาสา

๑๔/๔/๒๕๒๑ ๙/๑๒/๒๕๕๘

เย้ยตะแบง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๖

พระก้าน ิตธมฺโม พูนพรม
๑/๒/๒๕๑๒ ๑๐/๖/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๗

พระทองเลือน

่

สุธมฺโม พรมนอก

๑๒/๙/๒๕๓๒
๕/๓/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๘

พระศราวุฒ ปฺาคโม สีลิม

้

๗/๙/๒๕๓๒ ๑๘/๓/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๔๙

พระอรรถพล จนฺทวณฺโณ ผุยพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๘/๓/๒๕๕๙
ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๐

พระวีรวุฒิ ปภาโส จุระยา

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

๙/๕/๒๕๕๙
ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๑

พระเอก ยโสธโร เทียงพานิช

่

๑๕/๓/๒๕๑๗ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๒

พระแสงดาว กนฺตวณฺโณ พรมนอก
๓/๑/๒๕๐๐ ๕/๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๓

พระอ่อนสี โรจนธมฺโม หอมเพียม

๑/๑๑/๒๕๑๒
๙/๘/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๔

สามเณรธนากร  ทองเภา
๒/๕/๒๕๔๑

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๕

สามเณรสนธยา  ไพรราม

๑๔/๓/๒๕๔๒

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๖

สามเณรณัฐพงศ์  จันทปญญา

๓๐/๖/๒๕๔๒

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๗

สามเณรจักรพล  พงษ์กระโทก

๑๕/๙/๒๕๔๓

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๘

สามเณรอรรถพล  คชรินทร์

๑๓/๔/๒๕๔๕

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๕๙

สามเณรกรวุฒิ  เตียงไธสง

๒๔/๖/๒๕๔๕

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๐

สามเณรธวัชชัย  สีดาจันทร์

๑๒/๘/๒๕๔๕

 หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๑

พระสินสมุด วรโท มาลี

๑๑/๙/๒๔๙๖ ๑๒/๗/๒๕๕๕

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๒

พระชยพล คุตฺตธมฺโม เอกเลิศ

๑๐/๒/๒๔๙๐ ๒๘/๗/๒๕๕๕

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๓

พระสิงหา สุจิตฺโต ทิมุลนีย์

๑๐/๑/๒๔๘๓
๑/๖/๒๕๕๖

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๔

พระแสนโฮม ฌานรโต ธนบุรี

๑/๑๐/๒๕๐๗
๑๕/๑๑/๒๕๕๖

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๕

พระธีรวัฒน์ มนาโป โคตรโยธา

๓๐/๑๒/๒๕๐๒
๑๒/๑/๒๕๕๗

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๖

พระวิรัช จกฺกธมฺโม น้อยเสนา
๑/๘/๒๕๐๔ ๒๐/๒/๒๕๕๘

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๗

พระรุ่งโรจน์ รตนาโณ จันทร์ปญญา
๑/๑/๒๕๑๑ ๙/๓/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๘

พระโชคศรัณธ์ จิตฺตกาโร ศรีสูงเนิน

๒๐/๔/๒๕๑๔ ๑๑/๔/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๖๙

พระบุญธรรม ขนฺติจิตฺโต อนุอินทร์
๒/๒/๒๕๐๓

๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๐

พระนัฐพล อคฺคธมฺโม ใจหาญ

๑๘/๗/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๑

พระมีเดช านุตฺตโร คลังสิน

๑๖/๙/๒๕๐๗
๒/๘/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๒

สามเณรปฏิพัทธ์  บุดดีคำ

๑๗/๔/๒๕๔๖

 หนองเดิน

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๓

สามเณรจิรายุ  สันวิราช

๑๔/๕/๒๕๔๓

 หนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๔

สามเณรกตัญู  แสงทอน

๓๐/๓/๒๕๔๔

 หนองแวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๕

พระพลายงาม รตนโชโต สิงหาระโท

๐๔/๐๒/๒๕๓๐ ๓๑/๑๒/๒๕๕๗

แก่งขามสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๖

พระโสภา จนฺทโสภโณ จันสด

๒๔/๐๔/๒๕๑๐ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

แก่งขามสามัคคี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๗

พระบัญญาวัตร ปฺาวุฑฺโฒ ม่วงเพ็ชร

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คงคาวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๘

พระตะวันชัย กตสาโร ด่านนอก

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๗๗๙

พระวุฒิชัย วชิราโณ โคตรมงคุณ

๒๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๐

พระพงษ์สันต์ ภูริปฺโ วงษ์ชาลี

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคร้อ  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๑

พระภีม ถิรธมฺโม วางผือ

๐๖/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๒

พระเสาร์ นรินฺโท บาริศรี

๐๘/๐๕/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๓

พระสมัคร ฉวิวณฺโณ ชูขุนทด

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำพอง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๔

พระโชติชัลย์ โชติวโร เก่งนอก

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีลำพอง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๕

พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร หงษ์โสดา

๒๖/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ศาลาหนองขอน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๖

พระโชคชัย โชติธมฺโม แสนสุข

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาหนองขอน  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๗

พระอนุรักษ์ อตฺตานุรกฺโข ภักดีไทย

๒๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศูนย์กลาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๘

พระสุริโย สุริยวํโส ไขสี

๑๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศูนย์กลาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๘๙

พระอดุลย์ อธิมุตฺโต ใจชืน

้

๑๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศูนย์กลาง  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๐

พระมาโนชย์ คุตฺตจิตฺโต เมฆา

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๑

พระวิชัย ปฺาวโร ภูทองบ่อ

๐๑/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

โสกนำขุ่น  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๒

พระโกศล ธมฺมโฆสโก พลรักษา

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสกนำขุ่น  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๓

พระณัฐพล สุทฺธีาโน สิทธิพรเกษตร

๒๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกนำขุ่น  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๔

พระธีรยุทธ ธีรปฺโ แสงแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หงษ์สระวนาราม  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๕

พระวิเชียร กวิวํโส บุญบาล

๐๖/๐๙/๒๕๒๗ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองขามนาดี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๖

พระจารุ จารุวํโส พันธ์เตีย

้

๑๒/๐๑/๒๔๙๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองขามนาดี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๗

พระทองใบ เหมวณฺโณ โพธิศรี

์

๐๖/๐๓/๒๔๘๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขามนาดี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๘

พระพุทธภูมิ สุขกาโม กมลรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขามนาดี  

นม ๔๑๕๙/๑๗๙๙

พระคำพันธ์ กตปฺฺโ บุญพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองขามนาดี  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๐
พระดิษฐพงษ์ สุชีโว ลาหลง

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต่า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๑

พระสมภพ ปภสฺสโร วันสา

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต่า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๒

พระนิรุตน์ ขนฺติธโร ลครพล

๒๑/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๓

พระพรชัย อนาลโย ลครพล

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๔

พระปรีชา มหาวีโร เก่งนอก

๐๖/๐๘/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ช่อระกาวราราม  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๕

พระกิตติศักดิ

์

อมโร แปนสันเทียะ

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ช่อระกาวราราม  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๖

พระธีรพงษ์ วิสารโท อ่วมคุ่ม

๑๖/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

ช่อระกาวราราม  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๗

พระลบ สุจิตฺโต เหลือมศรีจันทร์

่

๓๐/๙/๒๔๘๔ ๐๔/๐๖/๒๕๕๔

ดอนตะหนิน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๘

พระประสงค์ จนฺทวณฺโณ วัจนะ

๑๗/๔/๒๕๑๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

ดอนตะหนิน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๐๙

พระฤทธิชัย สิริปฺโ สดทิม

๒๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ดอนทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๕๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๐

พระนำพล นาควณฺโณ ปราบนอก

๒๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ดอนทอง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๑

พระไวพจน์ จรณธมฺโม หวังช่วยกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๒๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๒

พระวิทยา ปฺาวโร แก่นจำปา

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๓

พระสุเนตร าณวโร ปราบโจร

๒๖/๐๘/๒๕๓๑ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๔

พระวัชรินทร์ อคฺคปฺโ เขืองสถุ่ง

่

๑๙/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๕

พระพันธ์ศักดิ

์

อาภสฺสโร แน่นอุดร

๐๕/๐๖/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๖

พระมานะ สิริธโร จอกสูงเนิน

๐๖/๐๒/๒๕๑๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

บ้านนา  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๗

พระสันติ สิริธโร กล่องนอก

๑๘/๑๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

บ้านนา  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๘

พระศรัทธา อริโย ชาลี

๒๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๑๙

พระอภิสิทธิ

์

อินฺทปฺโ ชาลี

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๐

พระนิตยา คุณสิปฺโป คลังชำนาญ

๑๗/๐๓/๒๕๒๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๑

พระไกรทอง กิตฺติวณฺโณ กว้างนอก

๐๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๒

พระวินัย จนฺทูปโม สุขดา

๒๖/๑๑/๒๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๓

สามเณรนพรัตน์  มีพันธ์

๒/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๔

พระแหลม วรธมฺโม กลันพุทรา

่

๐/๐/๒๔๙๗
๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๕

พระประพันธ์ สุทฺธิาโณ แฝงนอก

๐๕/๐๑/๒๕๑๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๖

พระสมนึก ปยธมฺโม สุวรรณเพชร

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๗

สามเณรบรรจบ  แจ้งไพร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๘

พระสง่า อนาลโย ลมไธสง

๐๗/๐๒/๒๔๙๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๒๙

พระอารีย์ รกฺขิโต แก่งนอก

๑๒/๑๐/๒๔๙๔

๓๐/๓/๒๕๕๐

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๐

พระสุวิทย์ อคฺคธมฺโม บุญมา

๐๑/๐๙/๒๕๐๐ ๐๙/๐๒/๒๕๕๔

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๑

พระเสาร์ ฉนฺทธมฺโม หงษ์คำ

๒๕/๙/๒๕๐๔ ๑๒/๐๘/๒๕๕๘

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๒

พระสายชล ธมฺมจาโร พลศรีพิมพ์

๐๕/๐๓/๒๕๐๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๓

พระลอง เขมปฺโ สีใส

๑๒/๐๑/๒๕๑๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๔

พระสมศักดิ

์

อาภากโร ดีมะลัง

๐๙/๐๒/๒๕๒๒
๒๑/๔/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๕

พระณรงค์ จนฺทธมฺโม กลางจอหอ

๑๙/๑๑/๒๕๑๑
๒๒/๔/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๖

พระสุนทร คุณสาโร ชำนาญนอก

๑๖/๑๑/๒๕๑๓
๑๘/๖/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๗

พระพิษณุ ภูริวฑฺฒโน ตากิมนอก

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๘

พระมนตรี อนุตฺตโร ศรีหาพรม

๑๓/๑๒/๒๕๓๐
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๓๙

พระเพชร ปฺาธโร ทานอก

๒๖/๑๐/๒๕๓๒
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๐

พระจิรายุทธ ธมฺมปาโล ดาวศรี

๒๐/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๑

พระสมจิตร ปภากโร ยามี

๒๗/๖/๒๕๑๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๒

พระสุริยนต์ สมจิตฺโต เครือพรมมินทร์

๑๙/๓/๒๕๒๕ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๓

พระกันจนะ ติสฺสวโร ยะไชยศรี

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๔

พระกำธร คุณากโร พันธุมี

๑๙/๗/๒๕๓๓ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๕

พระตุ่ย กตคุโณ แก้วตะคุ

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๖

พระชิตณรงค์ จารุธมฺโม พีระ

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๗

พระศรัณยู ธีรปฺโ โพธิวัด

๒๓/๙/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๘

พระสุบงกต ฉนฺทปาโล คงเชือสาย

้

๒๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองแขมวราราม  

นม ๔๑๕๙/๑๘๔๙

พระบุญล้วน คุณากโร จันทะดวง

๑๘/๐๙/๒๕๐๔ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

หนองปรือโปง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๐

พระพิชิตชัย โชติาโณ ท้าวน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองสองห้อง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๑

พระพุฒ พุทฺธปาโล ตราชัย

๒๓/๑๐/๒๔๙๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๒

ห้วยชงโค  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๒

พระสมมิตร จารุวณฺโณ ข้องนอก
๐/๐/๒๔๙๐

๓๑/๙/๒๕๕๘

ห้วยชงโค  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๓

พระชัย จนฺทโก นอกพุดซา

๑๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

ห้วยชงโค  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๔

พระสายฟา จิตฺตปาโล แจ้งไพร

๒๖/๓/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ใหม่สิริมงคล  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๕

พระสุทธิชัย เขมปฺโ ระกานอก
๘/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ใหม่สิริมงคล  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๖

พระณัฐพล าณุตฺตโม วิเศษกลาง

๑๙/๙/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ดอนตัดเรือ  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๗

พระหลา ชยานนฺโท แซ่ตัง

้

๒๕/๗/๒๔๙๔
๕/๗/๒๕๕๙

โนนแดง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๘

พระสหภาพ ปยสีโล พิมพ์กลาง

๑๔/๙/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนแดง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๕๙

พระนนทนันร์ สนฺตมโน สายทองสถิตย์

๑๒/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนตาเถร  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๐

พระทองพูน อคฺคจิตโต มหาศาล

๑๖/๑/๒๔๙๙ ๒๒/๓/๒๕๕๖

บ้านแก  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๑

พระอุบลรัตน์ ธมฺมสรโณ วาดงาม

๓๐/๗/๒๕๒๖
๔/๖/๒๕๕๙

บ้านแก  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๒

พระอนุวัฒน์ ธมฺมรโต ช่องกลาง

๑๙/๑๐/๒๕๒๒
๒๔/๖/๒๕๕๙

บ้านแก  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๓

พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน คำสมัย

๒๖/๑๑/๒๕๓๑
๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านแก  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๔

พระสมพงษ์ กิตฺติธมฺโม โตนนำขาว

๒๕/๖/๒๕๐๖ ๒๒/๓/๒๕๕๙

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๕

พระนิม

่

ทีปธมฺโม กาสังข์

๓๐/๗/๒๕๐๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๖

พระสุรศักดิ

์

สุขิโต คงไธสง
๕/๗/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๗

พระสมปอง ปยสีโล สุโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๑๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๕๙/๑๘๖๘

พระธีรเดช โชติธมฺโม น้อยหมืนไวย์

่

๒๗/๒/๒๕๓๖ ๒๐/๗/๒๕๕๘

บ้านจาบ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
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