
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๘๒๕ รูป ขาดสอบ ๑๘๘ รูป คงสอบ ๖๓๗ รูป สอบได้ ๓๐๕ รูป สอบตก ๓๓๒ รูป (๔๗.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระสมเกียรติ วนฺตาโส ทดสันเทียะ

๐๑/๑๒/๒๕๐๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดโคกสูง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระสุวรรณ์ ขนฺติวโร วิสัยเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรพี  ประดับศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระภูมิพัฒน์ ธมฺมพโล ทนพุดซา

๓๑/๙/๒๕๐๙ ๑๘/๑/๒๕๕๕
วัดดอนขวาง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระณรงศ์ธร กนฺตสีโล ขาวผ้วน ๐/๐/๒๕๒๕ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดดอนขวาง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรภาณุวัฒน์  คำอ่อนสา ๐/๐/๒๕๔๔  วัดดอนขวาง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระวุฒิศักดิ

์

วิสุทฺโธ ฤทธิเดช

์

๐๖/๑๐/๒๕๒๔ ๒๑/๐๖/๒๕๕๑ วัดแดนสงบอาสภาราม
 

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระอนุสรณ์ อิสฺสริโย กรวดสูงเนิน

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดท่ามะยม  

นม ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสมพร  แร่สันเทียะ

๒๒/๓/๒๕๔๑

 วัดทุ่งสว่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรวัทนพร  ภูลับ
๑๑/๙/๒๕๔๒

 วัดทุ่งสว่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรฐิติ  จำนงสุข
๑๒/๒/๒๕๓๙

 วัดทุ่งสว่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรบุรัสกร  ภูมะณีย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 วัดทุ่งสว่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๓
พระณัฐพล ปฺาสาโร หวังรักกลาง

๑๔/๓/๒๕๓๔ ๒๖/๓/๒๕๕๕
วัดบึง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรยุวดล  ศรีสุวรรณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

 วัดบึง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรศุภกิจ  ธรรมศาสตร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดบึง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรศิลชกร  ศรพิทักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบึง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 โต๊ะมาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดบึง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรณิวัฎฐ์  เต๋ทิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดบึง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอัษฎา  ชิดโคกสูง

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

 วัดประโดก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรอัครเดช  ศรีสังข์บุญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

 วัดประโดก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๑
พระธีระพงษ์ ธีรวํโส การะเกต

๒๐/๐๙/๒๕๓๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระวัชรินทร์ สติสมฺปนฺโน เทพนอก

๒๘/๐๙/๒๕๑๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระอนุชาติ สุทฺธจิตฺโต หร่ายกลาง

๑๘/๐๔/๒๕๑๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรธีรวัฒน์  จันทะลา

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

 วัดประมวลราษฎร์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรจิรายุส  บุญยิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

 วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรภาคิน  ระไหวนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระมิต กิตฺติคุโณ วังหาญ

๒๖/๓/๒๕๑๖ ๒๒/๕/๒๕๕๓
วัดปาดอนสีมุม  

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระธุวพัฒน์ จิรสุโก ขอสินกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ วัดพระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระทายาท ยโสธโร บุญยง

๑๐/๐๓/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๓๕

วัดพายัพ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระธนพัฒน์ สิริสาโร ทองไทย

๒๔/๐๓/๒๕๓๒
๑๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดพายัพ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรธัญธร  โพธิณรงค์

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

 วัดพายัพ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรนิรุตต์  ศรีสงคราม

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

 วัดพายัพ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระอรรณพ ปฺาวุฑฺโฒ มานะสมบัติ

๒๒/๔/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๕๖

วัดโพธิ

์

 

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระเล่ง ปฺาวโร แซ่ม้า

๒๗/๑/๒๕๓๗ ๑๓/๕/๒๕๕๗
วัดโพธิ

์

 

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระพิชิต ถิรธมฺโม พรประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๑๗ ๐๕/๐๖/๒๕๓๘

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระพิชิตพล จิรวิชฺโช จันทร์ฟา

๒๓/๐๖/๒๕๒๒ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดลำโพง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระวีระศักดิ

์

นนฺทสาโร จันทศร
๑/๙/๒๕๒๓ ๑/๒/๒๕๕๖ วัดสะแก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระนิคม อนนฺตวิชฺโช เปงกระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๓๖
๑๓/๔/๒๕๕๗

วัดสะแก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรศักรินทร์  ศรีแจ่ม

๑๐/๗/๒๕๔๐

 วัดสะแก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรสหัสวรรษ  แสงสารวัตร

๒๑/๓/๒๕๔๔

 วัดสะแก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรศิวัช  เจียมทอง

๑๘/๒/๒๕๔๒

 วัดหงษาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระธนภัทร อภิปฺโ ปดโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๑๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองจอก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระธีรพงษ์ าณธีโร เนตรสูงเนิน

๒๖/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองบัว  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระชัยวัฒน์ จิตฺตกาโร รุ่งสิริโรจน์

๑๔/๗/๒๕๓๐ ๒๐/๔/๒๕๕๒
วัดหนองปรู  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระอัคคิวรรษ อาภากโร รองสันเทียะ

๐๑/๑๐/๒๕๒๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดโนนเกษตร  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรภคพงษ์  ทำทอง

๘/๕/๒๕๔๒
 วัดบุละกอ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระสมพิศ สทฺธาธิโก หวังแอบกลาง

๑๖/๒/๒๕๒๒ ๑๕/๔/๒๕๕๔
วัดหนองโพธิ

์

 

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระเขียด จิตฺตสํวโร บวชขุนทด

๐๑/๑๑/๒๕๑๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระอำนาจ ธีรวโร เรียบสันเทียะ

๑๒/๐๗/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดถนนโพธิ

์

 

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๐
พระธีรศักดิ

์

ธมฺมธีโร ไวยขุนทด

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดศิริบ้านไร่  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระพิทักษ์ สนฺตจิตฺโต โพธิขันทราย

์

๑๔/๐๗/๒๕๑๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดสายออ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระพิชัย วิชิโต หอมกลาง

๒๐/๑๐/๒๔๘๕ ๑๑/๐๓/๒๕๕๐

วัดดงพลอง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระพิเชษฐ์ สุเมโธ ผ่องกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดเสลา  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระตรีธวัฒน์ จนฺทปฺโ ชวานนท์กุลรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๐ ๐๓/๐๘/๒๕๕๕

วัดหญ้าคาใต้  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระสมาน ปยสีโล ขอยวนกลาง

๑๓/๐๘/๒๕๐๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑

วัดหญ้าคา  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระสายัญย์ านวีโร รักดอกกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๑๖ ๑๙/๑๐/๒๕๕๒

วัดหนองม้า  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระดำเนิน นาคเสโน ช่องกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๐๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดหนองหว้า  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระนภัสกร สิริสุวณฺโณ เคลือพลอย

๐๔/๐๓/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดใหม่เกษม  

นม ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิลาโภ สมแสง

๑๙/๙/๒๕๓๙ ๗/๑๗/๒๕๕๙
วัดใหม่สุนทร  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๐ พระศุภสิทธิ

์

สุตธมฺโม พิทยากอบพันธุ์
๔/๒/๒๕๑๕ ๑๒/๑/๒๕๕๗

วัดทองหลาง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๑ พระวิญู กนฺตวีโร ระหาญนอก
๔/๔/๒๕๒๕ ๒/๑๒/๒๕๕๕

วัดหนองหอย  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระอนุภาพ ขนฺติสาโร บุตรพิลา

๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต เยียมกระโทก

่

๑๕/๐๔/๒๕๑๖ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดนารากอรพิมพ์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระสุทิน สุทินฺโน แววกระโทก

๐๔/๐๓/๒๕๑๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดบ้านดอนกรูด  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระอนันต์ อาภานนฺโท เอียมเชวง

่

๒๓/๑๐/๒๔๙๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดพรแก้ว  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๖ พระคฑาวุธ ตปวิชโช แวดไธสง
๒๖/๖/๒๕๑๙ ๑๑/๗/๒๕๕๗

วัดมาบตะโกเอน  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระอธิการอำนาจ เกสรธมฺโม อัพภันดร

๐๕/๐๑/๒๔๙๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๒

วัดศิริเฉลียง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระสุพรรณ กตสาโร ศรหิรัญ

๐๔/๐๔/๒๕๒๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๒

วัดสมุทรการ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระภราดร อาภทฺธโร รองกระโทก

๑๒/๐๓/๒๔๙๖ ๐๕/๐๒/๒๕๕๓

วัดเหมืองตะโก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระสังวร สุจิตฺโต หอยกระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๐๖ ๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วัดอำภาผล  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระโพธิ

์

โฆสคุโณ สินปรุ

๑๖/๐๘/๒๔๙๐
๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดกุดจอกน้อย  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระสมทรง สาทโร ด่านกลาง

๘/๐๗/๒๕๑๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๓

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระสุเทพ สเมโธ เบียกระโทก

้

๒/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ จอยกระโทก

๘/๐๔/๒๕๓๕ ๖/๐๗/๒๕๕๗
วัดท่าอ่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระสายัญ เขมิโย ด่านกระโทก

๑๒/๐๕/๒๕๒๐ ๒๔/๑๑/๒๕๕๔

วัดนอก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระเทียนศิริ สิริภทฺโท สอยโว

๑๒/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดนอก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระปฐมพงษ์ ธมฺมสโร นิมันโท

๑๕/๐๓/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดนอก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระธนัท ตปสีโล สำเร็จทรัพย์

๒/๐๒/๒๕๓๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดนอก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระประเสริฐ ปฺาวโร เปลกระโทก

๒๙/๑๐/๒๕๓๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองกก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรยุทธณา  ปลอดกระโทก

๑/๐๑/๒๕๔๐
 วัดหนองกก  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระชัยวัตรธนา าณวุฑฺโฒ พรหมทา

๑๕/๐๙/๒๔๘๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรชุมพล  ปุญญา

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๓
สามเณรอนุสรณ์  สุขสลุง

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระสำเริง านสมฺปนฺโน บุตรสาลี

๒๕/๑/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๓
วัดโคกสำราญ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระนพพล พนฺธมุตฺโต สินจะโปะ

๒๗/๑๒/๒๕๓๓
๒๑/๗/๒๕๕๕

วัดนาแค  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระแสวง กิตฺติโก เกรคุ้ม

๑๔/๐๔/๒๕๐๐

๓/๔/๒๕๔๖ วัดยางกระทุง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระเสมียน ชินวโร บำรุงชน ๙/๖/๒๕๑๓ ๒๐/๕/๒๕๕๙

วัดหนองปล้อง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระวิโชว์ ฌานํกโร สุขเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๒๑
๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดหนองศาลา  

นม ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระณรงค์ อิทฺธากโร กายสิทธิ

์

๔/๖/๒๕๑๐ ๑๐/๘/๒๕๕๔
วัดหน้าพระธาตุ  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระรมิตร กตธมฺโม เจริญจิตต์

๑๗/๒/๒๕๐๗

๑/๗/๒๕๔๐ วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระพงษ์พัฒน์ สนฺตกาโย ฉิมพาลี

๐๒/๑๒/๒๕๓๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระเอกชัย สุชาโต ภูอุทา

๑๑/๐๕/๒๕๒๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๓

วัดโนนค่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระเจริญผล ธมฺทินฺโน สร้อยกิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดโนนค่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๔
พระประกอบ ปภสฺสโร หาวเหิม

๒๒/๑๑/๒๕๐๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕

วัดกุดโบสถ์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระภูแก้ววรเดช กิตฺติวํโส ถิระเทียนชัย

๐๙/๑๐/๒๔๙๔
๑๘/๗/๒๕๕๖

วัดประชาไทย  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระสวาสดิ

์

ภูริปฺโ บัวคำแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๑๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดปาโคกโจด  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระนิวัติ จารุวํโส ชินโคตร

๒๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๓

วัดสว่างวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระประสิทธิ

์

อทิจฺจคุโณ อ้วนอิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๐๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๑

วัดสุขไพบูลย์  

นม ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระสมจิตร ธมฺมธโร จ่าคิม

้

๒๑/๔/๒๕๒๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๓

วัดสุขไพบูลย์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระคมกฤชต สุชาโต ภูมิครบุรี
๑๘/๘/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดสุขไพบูลย์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระสถาพร ทีปธมฺโม ตุ้มเมืองโดน

๐๔/๐๓/๒๕๓๒
๑๖/๓/๒๕๕๖

วัดสุขไพบูลย์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระสมาน จิตฺตสํวโร นิตย์กระโทก

๑๒/๗/๒๕๑๐ ๑๕/๘/๒๕๕๒
วัดทุ่งรวงทอง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระวนัส ฉนฺทธมฺโม สุขศรีสูงเนิน

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดกุ่มพะยา  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๔
พระชณัฐดุจฤทธิ

์

โชติธมฺโม ไสไทย

๐๑/๐๒/๒๕๑๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดสามัคคีสโมสร  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๕
พระบุญเลิศ กตคุโณ โนสูงเนิน

๐๑/๐๙/๒๔๘๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดสามัคคีสโมสร  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระพิทยา ปฺาพโร ชิดพลกรัง

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดหนองขุ่น  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระเทพสันติ สิริปภู โชคสันติสุข

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดหนองคู  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๘
พระพันธ์ศักดิ

์

กิตฺติสมฺปนฺโน หรรษาวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๓๔ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดกุดนำใส  

นม ๔๓๕๙/๐๑๐๙
สามเณรศุภกิจ  พอสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 วัดกุดนำใส  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๐ สามเณรธีระวัฒน์  งามขุนทด

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 วัดกุดนำใส  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระอภิสิทธิ

์

อภิชวโน หนูทอง

๒๙/๐๕/๒๕๓๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๗

วัดจะบู  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๒
พระสิงห์โต อธิปฺโ รสานนท์

๑๖/๑๒/๒๔๙๔ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดด่านใน  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๓
พระอธิการเทียง

่

มหาปฺโ เติมจันทึก

๐๕/๐๖/๒๕๐๑ ๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วัดถำเต่า  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรเฉลิมวุธ  โปร่งสูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๓๐

 วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๕
พระณัฐพล ธมฺมวโร วงมาลา

๑๓/๐๔/๒๕๒๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดปราสาท  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๖ พระเผ่า สุธีโร สร้อยขุนทด

๒๔/๐๓/๒๕๑๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

วัดปราสาท  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระวิระ วชิราโณ กินขุนทด

๑๓/๐๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดมะเริง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๘
พระธวัชชัย ธมฺมเตโช ลาภาเอนกนันท์

๒๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดมะเริง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระสิทธิโชค วฑฺฒโน เบียดขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๐
สามเณรจักรพงศ์  ไทยมะเริง

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๑
สามเณรรัชชานนท์  ทองยศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรนรธีย์  หามนตรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๓
สามเณรวิวัฒน์  กรวยสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๔
พระสงวน กุสลธมฺโม โมงขุนนทด

๐๘/๐๙/๒๔๘๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสระขีตุ่น

้

 

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระวรชัย วรปฺโ ผดุงปรีชาชัย

๑๖/๐๙/๒๕๒๖ ๐๗/๑๐/๒๕๕๘

วัดสระจรเข้  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระดอกรัง ธมฺมวโร วิเศษพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๒๕ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕

วัดหนองกราด  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระสวัสดิ

์

ถาวโร ทองคลี

่

๐๒/๐๔/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองกราด  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระคำภา นริสฺสโร สกุลจร

๑๘/๑๐/๒๕๓๐ ๒๖/๐๔/๒๕๕๓

วัดหนองปรือ  

นม ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระดอกรัก ปภสฺสโร มอญสันเทียะ

๒๕/๘/๒๕๒๔ ๒๘/๕/๒๕๕๖
วัดวังนำโตน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระธราพงษ์ ธมฺมทีโป ทนทาน

๒๓/๑๐/๒๕๑๔
๑๕/๖/๒๕๕๗

วัดวังนำโตน  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระณัถพร ธนวํโส เพ็งนวม

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

๖/๕/๒๕๕๕ วัดกลางดง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระสุทัศน์ ชีวสุทโธ สุทธิผล

๑๕/๔/๒๕๒๓ ๓/๑๒/๒๕๕๕
วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระกีรติ ธมฺมวโร สุทธิขันธ์

๑๔/๗/๒๕๓๓ ๗/๑๒/๒๕๕๖
วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๔
สามเณรสุนิล  รานา

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

 วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรพัชรพล  คำเหล็ก

๕/๗/๒๕๔๒
 วัดโกศลสิตาราม  

ระงับผลสอบ พระสุนันท์ สีลคุโณ ต้นสิน
๓๐/๖/๒๕๐๗ ๑๔/๗/๒๕๕๔

วัดเขาวันชัยนวรัตน์

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระประสิทธิ

์

สุมิทฺโก เชือจันทึก

้

๒/๓/๒๕๐๐ ๗/๗/๒๕๓๐ วัดคลองดินดำ  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระกฤษดา ฉฬภิฺโ ลำพันธ์

๕/๕/๒๕๓๓ ๑๔/๒/๒๕๕๗
วัดคลองตาลอง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระสิทธิชัย สิริคุตฺโต แพงทอด

๑๕/๔/๒๔๙๘ ๑๘/๗/๒๕๔๙
วัดคลองหินลาด  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๐
พระสุพจน์ ปมุโท จิตอภิวันท์ ๓/๖/๒๕๐๑

๒๕/๔/๒๕๓๔
วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๑
สามเณรธีระศักดิ

์

 จงพูนศรี
๒๓/๔/๒๕๔๓

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๒
สามเณรอรรถพล  ลาภดอน

๑๓/๗/๒๕๔๓

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๓
สามเณรพิริยกร  นาเครือ

๒๑/๗/๒๕๔๓

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๔
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 สุกเนตร
๒/๑๐/๒๕๔๓

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๕
สามเณรพัสกร  ภูธา

๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๖
พระรังสรรค์ านงฺกโร อารีย์รักษ์

๒๖/๗/๒๕๑๗ ๒๓/๕/๒๕๕๔
วัดโคกสง่า  

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระมรกต มหาปฺโ แสงจันทร์

๑๐/๙/๒๕๑๓ ๒๑/๘/๒๕๕๗
วัดโคกสง่า  

ระงับผลสอบ พระบุญยัง เตชปฺุโ อุ่นเรือน
๘/๙/๒๕๒๙ ๑๙/๕/๒๕๕๒

วัดจันทึก

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นม ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระกำธร กิตฺติธโร มุ่งอ้อมกลาง ๘/๕/๒๕๑๕ ๔/๕/๒๕๕๔ วัดจันทึก  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๐
พระเจษฎา จกฺกวโร วิลัยรัตน์

๙/๑๑/๒๕๒๖
๗/๖/๒๕๕๗ วัดจันทึก  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๑
พระมนูญ จินฺตามโย งามกิจ

๙/๗/๒๔๙๐ ๘/๒/๒๕๕๓ วัดซับพลู  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระประเสริฐ สุวโจ หัสนัย

๒๒/๖/๒๕๑๖ ๑๔/๗/๒๕๕๖
วัดซับพลู  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระเลือน านวีโร นิลวรรณ

๑๑/๐๖/๒๔๘๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๕ วัดดงพญาเย็นภาวนาราม

 

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๔
พระยงยศ ภทฺทยโส ทรงศิล

๑๓/๐๓/๒๔๘๗ ๑๘/๐๘/๒๕๒๖

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๕
พระประดิษฐ์ ชุตินฺธโร พินสุโท

๑๒/๐๕/๒๕๐๖ ๑๕/๐๙/๒๕๔๕

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๖
พระหนู สุกาสโก เนืองสีดำ

่

๐๘/๐๘/๒๕๐๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๒

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระทอง สุภวฺณโณ กลมหนุ่ม

๒๒/๐๗/๒๔๘๔
๑๔/๐๔/๒๕๕๓

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระปรีชา สุชโย รักสัตย์

๑๕/๑๒/๒๔๘๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระพิชิต มุตฺตมโล หมันการไร่

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๐ พระชำนาญ านวีโร เนียรสันเทียะ

๊

๑๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๑
พระสุวิวัฒน์ จนฺทวํโส เสภาใจ

๐๔/๐๑/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดถำซับมืด  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๒
พระเสกสิทธิ

์

สจฺจาโณ กองศรี

๑๕/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดท่าช้าง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๓
พระสวัสดิ

์

พนฺธมุตฺโต แกคิวภู ๒/๖/๒๔๘๖
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

วัดท่ามะปรางค์  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๔
พระอนุพงศ์ อนุตฺตโร โพธิโมลี

๒๓/๒/๒๔๙๗ ๒๓/๔/๒๕๕๗
วัดเทพสถิต  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๕
พระธวัชชัย เขมานนฺโท อุ่นพักดี

๙/๙/๒๕๓๕ ๓/๕/๒๕๕๖ วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๖
พระธวัชร เตชวโร ใยสุ่น ๒/๖/๒๕๑๖ ๙/๖/๒๕๕๙ วัดธารอุทุมพร  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๗
พระบรรหาญ ฉนฺทโก เกษมสุข

๒๑/๗/๒๔๙๒ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดปาเขาใหญ่  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๘
พระสราวุธ จิรวฑฺฒโน ท้าวอู่ทอง

๓/๗/๒๕๒๗
๗/๖/๒๕๕๘ วัดปาเขาใหญ่  

นม ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระเวชสถิตย์ ธมฺมสโร ยงค์พะเนาว์

๓/๑๑/๒๕๑๓ ๒๑/๗/๒๕๕๘
วัดปางแก  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๐
พระวชิรพนธ์ จิรสุโภ บุญรังษี ๕/๔/๒๕๑๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดปางแก  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระจิระศักดิ

์

กิตติาโณ ประโมนกัง
๗/๕/๒๕๑๖ ๑๕/๘/๒๕๕๖

วัดปางอโศก  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระธเนศ สุมงฺคโล ยาใจ

๒๐/๑๑/๒๕๒๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดผ่านศึกอนุกูล  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระญาณวัฒน์ านปุณฺโณ ชาติพิมาย

๑๕/๙/๒๕๑๗ ๑๒/๗/๒๕๕๖
วัดพิมพาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระมานะ ตปสีโล น้อยกลาง

๒๓/๙/๒๕๒๗
๑๖/๗/๒๕๕๓

วัดวังกะทะ  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระอนุชา สิริจนฺโท ดวงเงิน

๑๘/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดสองพีน้อง

่

 

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระชโลม านจาโร มุ้งล้อมกลาง

๑๓/๓/๒๕๑๐
๓/๗/๒๕๕๔ วัดสอยดาว  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระชาติชาย สิริปฺุโ คชชาญ

๒๕/๖/๒๕๐๘ ๑๔/๓/๒๕๕๕
วัดสามัคคีธรรม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระนัทธ์กฤษณ์ ณฎฺธโร ณัฏฐ์ธนันกร ๐/๐/๒๕๐๗ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดสายชนวน  

นม ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระอดุลย์ สุขมโน ภูมิโสม

๐๙/๐๙/๒๕๑๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๔

วัดหนองกระทุ่ม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๐
พระวิวัฒ วิสุทฺราจาโร กำจร

๒๐/๑๒/๒๕๒๒
๒๕/๓/๒๕๕๖

วัดหนองกระทุ่ม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๑
พระธนากร นิพนฺโธ ประทุมทอง

๐๒/๐๗/๒๕๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองกระทุ่ม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๒
พระทนงศักดิ

์

มทฺทโว ครองเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองแก  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๓
พระประสิทธิ

์

จนฺทิโก คำมะบุตร
๒๒/๑/๒๕๑๗ ๑๑/๗/๒๕๕๔

วัดหนองซ่อม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๔
พระชยุตม์พงศ์ เตชพโล นิลสนธิ

๑๘/๘/๒๕๒๔ ๔/๑๒/๒๕๕๔
วัดหนองตอ  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๕
พระลอย ธมฺมสาโร ทองกัน

๓/๑/๒๕๑๗ ๑/๓/๒๕๕๗ วัดหนองยาง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๖
พระธินกร จนฺทสีโล แก้วแสนเมือง ๖/๓/๒๕๑๕ ๕/๗/๒๕๕๗ วัดหนองยาง  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๗
พระอรุณ กนฺตวีโร มันกลาง

่

๒๓/๙/๒๕๑๑ ๒๓/๔/๒๕๕๒
วัดหนองสาหร่าย  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๘
พระอนุวัฒน์ อธิปฺโ เอียมรอด

่

๑/๙/๒๕๒๘ ๑๒/๒/๒๕๕๐
วัดหลังเขา  

นม ๔๓๕๙/๐๑๘๙
พระสมส่วน ฉนฺทโก ขุนเยียมมา

่

๔/๑๒/๒๕๑๗
๕/๒/๒๕๕๖ วัดแก้วสัมฤทธิ

์

 

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๐
พระวีรฉัตร อตฺตสาโร บ่างนาน

๑๖/๐๑/๒๕๓๒

๖/๖/๒๕๕๗ วัดเขากระโดนวนาราม
 

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๑
พระสวาสดิ

์

สิริธโร โพธิเกศ

์

๑๖/๐๓/๒๕๐๕ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๒
พระสำรวย ขนฺติโก ตากิมนอก

่

๒๖/๐๙/๒๕๑๖ ๑๔/๐๑/๒๕๕๔
วัดฑันนิคมพัฒนาราม  

ระงับผลสอบ พระชัยยัน ติกฺขวีโร จันทรอ่อน

๐๑/๐๕/๒๕๑๗ ๑๙/๐๕/๒๕๕๖
วัดฑันนิคมพัฒนาราม

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๔
พระอธิการสมิง ชุตินฺธโร พูลทองคำ

๐๖/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วัดไตรมิตรนพคุณ  

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๕
พระภูดิส สนฺตกาโย ดิษฐาวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดถนนคต  

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๖
พระประดับ รวิวํโส ตันติพุทธะ

๐๒/๑๐/๒๕๑๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดโนนกุ่ม  

ระงับผลสอบ พระดำรงค์ คุณวโร เพ็งฉิม

๑๖/๑๐/๒๕๐๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดปาเขาหินตัด

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๘
พระต่าย รกฺขิตฺสีโล จะแฮ

๐๑/๐๗/๒๕๒๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๓
วัดพุทธธรรมวิปสสนา

 

นม ๔๓๕๙/๐๑๙๙
สามเณรกิตติพงษ์  หงษ์ศรีแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดสิงหวนาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๐
พระสุมิตร สุเมโธ หาดทราย

๒๗/๐๕/๒๕๒๕
๒๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดหนองขอนวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๑
พระสุรชัย ขนฺติโก สิริเจริญวุฒิกุล

๐๙/๑๑/๒๕๐๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๒
พระสันติ มหิสฺสโร ทรายงาม

๑๐/๐๑/๒๕๐๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดใหญ่สีคิว

้

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๓
พระวิชาญ จนฺทสาโร มุ่งภู่กลาง

๑๒/๖/๒๕๓๗
๕/๑/๒๕๕๗ วัดกุดจิก  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๔
สามเณรเสรี  จันชีลอง

๑๑/๙/๒๕๔๓

 วัดกุดจิก  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๕
พระมาโนต ขนฺติธมฺโม นอสูงเนิน

๑๐/๑/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๖
วัดกุดปลาเข็ง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๖
พระอภิชาต ปุกาโม บุญโสม

๗/๑๑/๒๕๓๔
๖/๗/๒๕๕๖ วัดญาณโศภิตวนาราม

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๗
พระวรพล จารุธมฺโม ดงสุงเนิน

๒๘/๗/๒๕๐๗
๘/๕/๒๕๕๗ วัดนาใหญ่  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๘
พระปรีชา ถิรปฺุโ ศรีหะอำไพ

๒๑/๒/๒๔๙๓
๘/๗/๒๕๕๗ วัดมะเกลือใหม่  

นม ๔๓๕๙/๐๒๐๙
พระมิตร โสภณจิตฺโต รอสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๐๙
๓๐/๓/๒๕๕๗

วัดสลักใด  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๐
พระสมยศ สุมโน สิงหล

๑๙/๓/๒๕๐๘
๑/๖/๒๕๕๗ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๑
พระกันตพัฒน์ กนฺตสีโร ชนชิต

๙/๔/๒๕๒๔ ๑/๖/๒๕๕๗ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๒
พระสมพร รตินฺธโร ทุมสุข

๑๕/๒/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๗
วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๓
สามเณรปรเมส  นิลประดับ

๔/๓/๒๕๔๒
 วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๔
สามเณรปณิธาน  ประเสริฐสุวรรณ

๑๒/๑/๒๕๔๔

 วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๕
พระศักดิชัย

์

สุจิตฺโต จันทร์วงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๒๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๖
สามเณรอนุสิทธ์  งามขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 วัดตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๗
พระเตียม

้

กนฺตสีโล นวนกระโทก
๒/๓/๒๕๒๔

๒๗/๑๑/๒๕๕๕

วัดตาเงิน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๘
พระนิม

่

าณวโร ท่อกระโทก
๕/๙/๒๔๙๙ ๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดตาเงิน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๑๙
พระจิรายุส จิรวฑฺฒโณ ทิศกระโทก

๗/๒/๒๕๓๘ ๑๔/๓/๒๕๕๘
วัดตาเงิน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๐
สามเณรสมศักดิ

์

 แตงกระโทก
๒๐/๗/๒๕๔๔

 วัดตาเงิน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๑
พระธว้ชชัย ชยธมฺโม แฝงกระโทก

๑๗/๒/๒๕๓๓ ๒๔/๕/๒๕๕๗
วัดโนนตาพรม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๒
พระสุนทร านวีโร นาครู

๒๙/๐๗/๒๔๙๙
๒๐/๐๒/๒๕๕๕

วัดบุ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๓
พระณรงค์ ปยธมฺโม ผลพิมาย

๑๐/๐๖/๒๕๒๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดบุ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๔
พระทองคำ อนามโย เบียดนอก

๐๔/๐๑/๒๔๙๑ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดสุทธิการาม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๕
พระเสริม นนฺทสาโร บัวแก้ว

๒๒/๖/๒๔๙๓ ๓๐/๖/๒๕๕๓
วัดหนองจรเข้หิน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๖
พระทองแดง านุตฺตโม ลัทธิวรรณ์

๕/๒/๒๕๓๔ ๑๕/๓/๒๕๕๗
วัดหนองตะครอง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๗
พระไพศาล โชติวโร ท้าวสาลี ๑/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๓/๒๕๕๕

วัดหนองพฤกษ์  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๘
พระวรวลัญช์ ิตธมฺโม สมยศสิริคำคูณ

๐๔/๐๕/๒๕๓๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๕

วัดหนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๒๙
สามเณรพลวัต  วันทมาตร

๒๙/๐๔/๒๕๓๙

 วัดเจริญสุข  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๐
พระบุญคุ้ม คุตฺตสีโล ดาวเรือง

๑๖/๕/๒๕๒๒ ๒๑/๑๐/๒๕๕๔

วัดเก่าตาดำ  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๑
พระชน ขนฺติพโล สามสี

๔/๐๔/๒๕๐๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๔

วัดขามขุนร่ม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๒
พระอำนวย ธมฺมวโร ปทุมภา

๐๖/๐๘/๒๔๙๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๓
พระนวม อธิวํโส ทองอยู่

๐๑/๐๕/๒๕๐๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดบ้านยาง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๔
พระนิมิต เขมิโย เหมือยไธสง

๐๗/๐๗/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดพันธ์เจริญ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๕
พระวิทยา านกโร พานิชชา

๐๙/๐๙/๒๕๓๐ ๒๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดวิเวการาม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๖
พระโอ๋ ชยากโร หวินสุวรรณ

๓/๐๔/๒๕๑๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดสำโรง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๗
พระถนอม กตปฺุโ แทนบุญมี

๒๖/๒/๒๕๑๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๕

วัดสำโรง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๘
พระพูนศักดิ

์

ธมฺมสาโร ทีรัก

่

๒๑/๙/๒๕๑๑ ๑๓/๓/๒๕๕๖
วัดหนองทุ่ม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๓๙
พระอ่อน อนาลโย ดีใต้

๔/๒/๒๔๘๘
๑๒/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองหว้า  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๐
พระสมหวัง อาทโร หินแดง

๑๗/๐๖/๒๕๒๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดกระเบืองใหญ่

้

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๑
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตเมโธ วาจาจิตร
๙/๒/๒๕๒๖ ๓๐/๓/๒๕๕๔

วัดเดิม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๒
สามเณรเกริกพล  ผลอินมะเริง

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดตะปน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๓
สามเณรประจักษ์  แข็งขัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดตะปน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๔
สามเณรศักรินทร์  ภมรพืช

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดตะปน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๕
สามเณรศรัณยพงษ์  สิงห์บัวขาว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดตะปน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๖
พระพิขัย พนฺธมุตฺโต สิงหพล

๑๔/๐๑/๒๕๒๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดตำแย  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๗
พระนิรัญ เตชวโร อยู่ยัง

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

๗/๗/๒๕๕๖ วัดโนนไม้แดง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๘
พระทนงค์ ชยสมฺปนฺโน สระแก้ว

๓/๐๖/๒๕๑๒ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดโนนหมัน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๔๙
พระจำเลียง ปฺารกฺโข ผ่องพูน

๓๐/๐๘/๒๕๑๖ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดโนนหมัน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๐
พระจีระศักดิ

์

วิสาโท ชินกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๔

วัดบ้านซาด  

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๑
พระประจวบ ชุติยุตฺโต ไสศรี

๐๕/๐๙/๒๕๐๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดบ้านเตย  

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๒
พระคำสัย ภทฺทธมฺโม มะโนราห์

๑๕/๐๖/๒๕๐๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดพุทรา  

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๓
พระคำ ธมฺมวโร นาคนวล

๑๔/๓/๒๔๙๕ ๑๓/๓/๒๕๔๖
วัดวังม่วง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๔
พระทองดาว อหึสโภ อุตส่าห์

๑๘/๒/๒๕๐๕ ๓๐/๖/๒๕๔๔ วัดวิปสสนารังกาใหญ่
 

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๕
พระนคร ติกฺขวีโร ศิริเรือง

๒๕/๖/๒๕๓๑ ๒๔/๗/๒๕๕๓ วัดวิปสสนารังกาใหญ่
 

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๖
พระธีระพงษ์ มหาวิริโย เจนการ

๘/๘/๒๕๑๗ ๗/๑/๒๕๕๖ วัดวิปสสนารังกาใหญ่
 

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๗
พระณัฐวุฒิ ปริปุณฺโณ สัมฤทธินอก

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๓
๑๖/๔/๒๕๕๗ วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๘
สามเณรอนิรุทธิ

์

 ทองนอก
๑๔/๓/๒๕๔๓

 
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๕๙
สามเณรวันอาสาฬ  ปราชญ์กระโทก

๑๖/๗/๒๕๔๓

 
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๐
สามเณรคมกฤษ  ศิริเรือง

๓๐/๑๔/๒๕๔๑

 
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๑
พระประทัง กตธมฺโม กลินพิมาย

่

๒๐/๐๖/๒๕๑๓ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดศาลา  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๒
พระวุฒิศักดิ

์

ปโมทิโต แสนขวา

๑๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดศาลา  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๓
พระครูสุขวนาภิรม ปฺุมโน ปติธาโน

๑๖/๐๒/๒๔๙๙ ๑๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดสุขาพิริวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๔
พระสวัสดิ

์

อโนมคุโณ ขาวพิมาย ๑/๑/๒๕๐๔
๒๔/๗/๒๕๕๓

วัดหนองฟานสะเดา  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๕
พระปลัดสมนึก อาทโร ต่ายจันทร์

๒๐/๑/๒๕๐๐ ๑๔/๓/๒๕๔๕
วัดโนนตำหนัก  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๖
พระบู๊ กมลสุโภ แซ่เลา

๑๘/๖/๒๔๙๐ ๓๑/๘/๒๕๕๒
วัดหนองยาง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๗
พระบุญส่วน าณทีโป ปตฐารัมย์ ๑/๙/๒๕๑๓ ๒๘/๑/๒๕๕๔

วัดมาบปาแดง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๘
พระสุริยัณห์ จกฺกวโร ควรชม

๘/๘/๒๕๒๓ ๑/๗/๒๕๕๐ วัดศิริชัย  

นม ๔๓๕๙/๐๒๖๙
พระชาติชาย านกโร โรจนววรนันท์

๒๗/๐๔/๒๕๑๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดท่าลี

่

 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๐
พระสนัน

่

ปภากโร โพนทอง

๐๘/๐๗/๒๔๙๙
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดปทุมวัน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๑
พระธงธนัท หิตเปกฺโข โรจนพงษ์เพียร

๓๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๒
พระวันชัย ยติกโร ทองกระทุ่ม

๒๘/๐๓/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๓
พระสมมาศ อนุตฺตโร หมอสุด

๐๕/๐๑/๒๕๑๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดหลุ่งตะเคียน  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๔
พระบุรินทร์ ปฺาวโร ไธยธานี

๐๑/๑๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๖/๒๕๕๕

วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๕
พระบุญธรรม คุณธมฺโม ไชยจะโปะ

๑๐/๐๘/๒๕๐๒ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๖
พระสมศรี ภทฺรวโร ภูศรี

๑๓/๐๓/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองขามนาดี  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๗
พระอนุชา อนุชาโต มานอก

๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองบัวทอง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๘
พระคะนอง ธมฺมานนฺโท แช่กลาง

๐๗/๑๐/๒๕๑๕ ๐๔/๐๙/๒๕๕๕

วัดกู่สามัคคี  

นม ๔๓๕๙/๐๒๗๙
พระนิพนธ์ ปฺาวุฒฺโฑ ยิงนอก

่

๒๘/๐๘/๒๕๒๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านเหล่า  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๐
พระเดชา เตชพโล จงขจรวิทย์

๔/๑/๒๕๐๗ ๑/๕/๒๕๕๔ วัดประคำอารามศรี  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๑
พระผัน กิตฺติาโณ มาลา

๐๒/๐๒/๒๔๘๔ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดปริยัติไพศาล  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๒
พระมหาวงศ์วิรัช จารุธมฺโม จอดพิมาย

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองหว้า  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๓
พระปติพล เขมวีโร แสงจันดี

๑๔/๑๐/๒๕๑๗
๑๕/๒/๒๕๕๓

วัดดอนยาวใหญ่  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๔
พระบุญเรือง กตปุโ แก้วระหัน ๑/๓/๒๕๑๔ ๓/๓/๒๕๕๗ วัดโนนแดง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๕
พระจรูญ ธมฺมทินฺโน ทุ่มนอก

๒๔/๐๖/๒๕๑๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๖
สามเณรอชิระ  แก้วจันลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

 วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๗
พระเพลิน ิตธมฺโม จันทะจร

๒๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดโคกสว่าง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๘
พระทศพร อภิปาโล เตยงูเหลือม

๐๖/๑๒/๒๕๓๓ ๓๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดโคกสี  

นม ๔๓๕๙/๐๒๘๙
พระสุรสีห์ ตปสีโล ไพรเขียว

๐๘/๑๐/๒๕๐๙ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดชัยศิริสังฆาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๐
พระสวัสดิ

์

ถาวโร มณีจันสุข

๑๐/๑๑/๒๕๐๕

๘/๗/๒๕๔๙ วัดดอนคนฑา  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๑
พระสุดเขตต์ วิสารโท เทพอรชุน

๒๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดดอนคนฑา  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๒
พระสำเรียน โกวิโท สอนบุตรดี

๑๑/๐๕/๒๔๘๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดบ้านดงบัง  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๓
พระสวัสดิ

์

อานนฺโท ชำนินอก

๑๙/๑๑/๒๕๑๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๕
วัดมงคลหัตถีสันติวาส

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๔
พระเฉลียว ชาคโร แถนทอง

๑๗/๐๗/๒๔๙๔ ๒๘/๐๕/๒๕๔๒
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม

 

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๕
พระฉลาด สิริภทฺโท จันทร์ใต้

๑๖/๐๑/๒๔๙๖ ๑๔/๐๑/๒๕๕๕

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๖
พระบุญทิง

้

อภิวฑฺโฒ ชูติรัมย์

๑๔/๐๙/๒๔๙๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๗
พระพงษ์ยศ านิสฺสโร แทนคำ

๐๗/๐๓/๒๕๑๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๖

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๘
พระชัชวาล ชินวโร โพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๔๙๗ ๐๙/๑๒/๒๕๕๖

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๕๙/๐๒๙๙
พระสุนา ตุลิตธมฺโม หลาบนอก

๑๔/๐๙/๒๕๑๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๕

วัดโสกงูเหลือม  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๐
พระสิริชัย สุภทฺโท วังหนองเสียว

๒๘/๓/๒๕๑๑
๑/๔/๒๕๔๓ วัดหนองโข่  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๑
พระบัญญัติ เกตุธมฺโม ปุญญา

๑๒/๕/๒๕๐๗
๓/๗/๒๕๕๓ วัดกระโตน  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๒
พระกฤษณะ ปยสีโล อินทร์จันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๖

วัดกระโตน  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๓
พระสมชาย กนฺตวีโร อินจันทร์

๕/๔/๒๕๐๗ ๘/๗/๒๕๕๘ วัดกระโตน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๔ พระปรีชา นฏิโก วีระศักดิ

์

๒๐/๔/๒๕๒๕ ๑๒/๖/๒๕๕๗ วัดหนองคึม  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๕ พระอุทัย ธมฺมคุตฺโต ธรรมนาม ๑๕/๘/๒๕๓๕ ๒๒/๕/๒๕๕๖ วัดโนนประดู่  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๖ พระอนันต์ มนาปทายโก เรืองศิริ ๕/๑๑/๒๔๙๓ ๑๕/๖/๒๕๕๗ วัดโนนประดู่  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๗ พระสนัน

่

ธมฺมกาโม ตีบไธสง ๑๓/๙/๒๔๙๕ ๒๔/๕/๒๕๕๒ วัดบ้านโนนกอก  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๘ พระธำรงค์ อสโม ยะปะเต ๑๐/๔/๒๕๐๙ ๓/๑/๒๕๕๘ วัดบ้านแฝก  

นม ๔๓๕๙/๐๓๐๙ พระกฤษฎา ปฺาปสุโต เฉือยนอก

่

๑/๑/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๕๙ วัดบ้านหนองหว้า  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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