
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๘๘๐ รูป ขาดสอบ ๒๓๕ รูป คงสอบ ๖๔๕ รูป สอบได้ ๓๘๒ รูป สอบตก ๒๖๓ รูป (๕๙.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโน หมายรอกลาง
๖/๑๑/๒๕๒๑ ๑๑/๑/๒๕๖๐

วัดกุสุมภ์สัทธาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุพัตร มงฺคโล สมวาที

๑๒/๐๗/๒๔๙๗
๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดคลองส่งนำ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรณัฐพงศ์  บัวศรี
๑๘/๖/๒๕๔๔

 วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรกฤษกร  ปดตาละเพ
๑๓/๕/๒๕๔๕

 วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรสุวัชชัย  คิดการ
๑๕/๗/๒๕๔๖

 วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระสัญญา านคฺโค ขันทะวัณะหุ

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดช่องอู่  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระปานทิพย์ อุตฺตโร เพียรการ
๒๔/๕/๒๕๑๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดดอนขวาง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระนิยม สุทฺธปฺโ โตแก้ว
๒๔/๙/๒๕๑๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

วัดดอนขวาง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระอดิเรก อติกโร สมสฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖
วัดแดนสงบอาสภาราม

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระลือชัย อตฺถกาโร ภูมิเมธี

๐๗/๐๒/๒๕๑๔ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙
วัดแดนสงบอาสภาราม

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระไชยเชษฐ์ จิรวฑฺฒโน กุลาวาไชย

๑๒/๑๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระไสว วิมโล ละม่อมสาย
๑๘/๑/๒๕๑๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๐

วัดบ้านพระ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระพงษ์อนันต์ โชติปฺโ บุตรเรือง
๔/๒/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๖

วัดบ้านพระ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรศุภกิตติ

์

 ตุนพอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบึง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรวิชานนท์  พัวพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดบึง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรณัชพล  โกฏค้างพลู
๒๒/๔/๒๕๔๕

 วัดบึง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๗ พระไชยฤทธิ

์

อตฺถยุตฺโต นุตตะรังค์
๑๐/๔/๒๔๙๘ ๒๓/๑/๒๕๕๔

วัดบูรพ์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระสมประสงค์ คุณากโร ช่างกุดเวียน

๒๐/๑๐/๒๕๐๐

๗/๗/๒๕๕๘ วัดประโดก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรธีรภัทร  คำจันลาด ๘/๑/๒๕๔๓  วัดประโดก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรนันทวัฒน์  หงษ์ศิริ
๑๗/๔/๒๕๔๓

 วัดประโดก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรวรวรรธ์  ลลิตพรประเสริฐ
๑๒/๓/๒๕๔๔

 วัดประโดก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๒ พระปลัด ศรายุทธ ธีรปฺโ ดีนาน

๐๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๕

วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๓ พระทองเพชร ปณฺฑิโต แสงบัณฑิต

๐๕/๐๓/๒๔๘๙ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระสิทธิชัย ฉนฺทโก เผือกลาง

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดประมวลราษฎร์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรสุชาพงศ์  โยไทยเทียง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระคมกฤษณ์ ธีรปฺโ ต้นพุดซา

๒๑/๐๔/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดปรางค์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธีรภัทร์  สิงแอด

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดพระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระเสรี อธิฉนฺโท วีระทูล
๑๙/๙/๒๕๐๘ ๒๖/๒/๒๕๕๘

วัดโพธิ

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระอนัตตา อธิปฺุโ แคพันดุง

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

๑/๔/๒๕๕๘ วัดโพธิ

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระศักดิชาย

์

ิตาจาโร มณีพินิจ
๑/๑๐/๒๕๑๐

๑/๗/๒๕๕๘ วัดโพธิ

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระบุญเพชร ปฺาพหุโร ชืนตา

่

๑๘/๑๑/๒๕๐๒
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิ

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระภัคพล ปภาโส ถึกพะเนา

๑๓/๑๑/๒๕๑๘
๑๓/๙/๒๕๕๖

วัดมาบมะค่า  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระชัชวาล ชุตินฺธโร ขำศิริ
๔/๑๐/๒๕๑๘ ๒๐/๔/๒๕๕๘

วัดเวฬุวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระจวน สุจิตโต เผนโคกสูง ๓/๖/๒๕๐๓
๑๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดสนวน  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระอนพัท กลฺยาโณ สุขสินธ์

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสระแก้ว  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรศตวรรษ  พลโยธี

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

 วัดสระแก้ว  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระอาทิตย์ อโสโก อะโรคา

๑๕/๓/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๓
วัดสวนพริกไทย  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระสมคิด สมจิตฺโต เถียรสูงเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๓๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระฉัตรชัย โชติโย เพิมสำราญ

่

๒๕/๑๒/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระโชคชัย โชติาโณ ตะเคียน

๒๑/๑๑/๒๕๒๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรภูมินทร์  เปยงสอน
๓๑/๓/๒๕๔๔

 วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรจิรัฏฐ์  พิมพาแสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรทักษิณ  เข็มมี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๔ สามเณรนันทวุฒิ  ระยะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดสะแก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระพรหมราช พฺรหฺมสโร หิงพุดซา
๗/๑๒/๒๕๒๑ ๓๐/๐๘/๒๕๕๘

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรเกีรยรติศักดิ

์

 ตามแตรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

 วัดสุริยาเย็น  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระสังเล็ก กลฺยาโณ พาว

๒๔/๑/๒๕๓๖
๑๐/๓/๒๕๖๐

วัดหงษาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระอำนวย อคฺคทีโป อาจจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๑๗

๔/๗/๒๕๖๐ วัดหงษาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระนฤพนธ์ มหาสกฺโก ยิงวรพงศ์

่

๖/๖/๒๔๘๙
๒๖/๗/๒๕๕๗

วัดหนองจะบก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระพงษ์พัฒน์ จนฺทสโร โซนรัมย์
๒๔/๙/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐
วัดหนองบัวศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระยอดชาย กิตฺติาโณ วัจนา

๐๑/๐๕/๒๕๑๕ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดหนองไผ่  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระมานะ ปริสาสโภ ฉิมผึงพะเนา

่

๕/๗/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๔๘
วัดหนองม่วง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระณิชพน อคฺคโชติปฺุโ ตังชวาล

้

๒๕/๐๗/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดอิสาน  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระธนากร สีลเตโช มุ่งจูงกลาง
๑๘/๕/๒๕๓๑ ๑๕/๑/๒๕๕๔

วัดขาม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระจุฑาถิรวุฒิ อาภานนฺโท รัตนสถิตวงศ์
๔/๑๑/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดนามาบ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระธนกฤต กิตฺติปฺโ จันทร์สูงเนิน
๒๘/๙/๒๕๓๕ ๑๒/๔/๒๕๕๖

วัดโนนผักชี  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสฐาพร  จุกแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๐

 วัดบุละกอ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระประเสริฐ ปภสฺสโร วองขุนทด

๐๔/๐๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วัดกระดาน  

นม ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระประธาน ขนฺติสาโร ทิพย์ปทุม
๘/๐๙/๒๕๑๘ ๖/๐๑/๒๕๕๘

วัดโนนเจดีย์  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระวิฑูรย์ าณวีโร น้อยแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๒๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ้านซิน  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระสายันต์ ธมฺมานนฺโท พวกสันเทียะ

๐๖/๐๖/๒๕๐๑ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดบึงสง่า  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระอนันต์ อภิปุณฺโณ หอมแพน

๒๘/๑๐/๒๕๐๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๘

วัดมะเกลือ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระสมพงษ์ ธีรปฺโ กึงสันเทียะ

่

๑๘/๐๘/๒๕๒๑ ๒๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดสระตอง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระประเทือง เตชธมฺโม แจ่มกลาง

๐๑/๐๙/๒๔๙๔ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดกอก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระวาทิต อธิวโร ปลังกลาง

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดคอนน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระสมปอง ฉินฺนาลโย โสมะมี

๑๐/๐๗/๒๕๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกเปราะหอม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวีรพล  กลีบงูเหลือม

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

 วัดโคกเปราะหอม  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระคนึง หาสจิตฺโต ปลังกลาง.

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๗

วัดดอนชมพู  

นม ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระจรุญ เขมจาโร จงอุ้มกลาง

๒๒/๐๕/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดดอนม่วง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระประเทือง สิริภทฺโท ผิวกลาง

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระประนม อภิวโร อุ่นชัย

๒๓/๐๒/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดตลาดแค  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระอณุกูล ปยปุตฺโต จงจุนกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘

วัดถัวแปบ

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๓
พระสุนทร สีลวฑฺฒโน ทองสัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๔๙๒

๒๑/๖/๒๕๕๘
วัดโนนแต้ว  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระสิริชัย าณธีโร ดิงกลาง

่

๑/๕/๒๕๒๙ ๑/๑๑/๒๕๕๕
วัดบ้านเพชร  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๕
พระวิศวะ อาภาธโร พุ่มศรีใส

๑๗/๐๘/๒๕๒๓
๓๐/๐๖/๒๕๕๖

วัดสำโรง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระรุ่งรดิศ ธมฺมโฆสโก ล้อมกลาง

๓๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดหญ้าคาใต้  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระวิชาญ โชติโก ชันกลาง

้

๐๙/๐๕/๒๕๒๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองอ้อ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระสิริ ปภสฺสโร เขียวมรกต

๒๙/๙/๒๔๙๒ ๒๐/๕/๒๕๔๙
วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระสำเนียง สุทฺธิาโณ สุขกำเนิด

๒๖/๕/๒๕๑๕ ๒๘/๗/๒๕๕๐
วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระรณภพ อนีโฆ เพชรสีม่วง

๒๗/๑๐/๒๕๑๑

๕/๔/๒๕๕๔ วัดจระเข้หิน  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระไพฑูรย์ ปณฺณโก บุษดี

๐๓/๐๕/๒๔๙๙ ๐๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดซับก้านเหลือง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระสถาพร ตปสีโล สืบสัตย์

๒๔/๑๐/๒๕๒๑ ๒๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระวิรัตน์ สุเมโธ แขนสันเทียะ
๑๓/๕/๒๕๓๑ ๑๒/๕/๒๕๕๕

วัดนารากอรพิมพ์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระวิเชียร ปฺาวชิโร เดชสำโรง ๑/๖/๒๕๑๕ ๑/๑๑/๒๕๕๗
วัดแสนสุข  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระอธิการ นิรันดร์ เมตฺตานนฺโท กรุณรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดหนองไทร  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระอธิการ เทียง

่

อภินนฺโท เริกกระโทก
๑/๖/๒๔๙๒ ๑๘/๔/๒๕๔๘

วัดอุดมทุ่งสว่าง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระสุทธิเดช สุทฺธิเตโช เนาวบุตร

๒๔/๓/๒๕๓๖
๘/๖/๒๕๕๗ วัดกุดจอกน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระมงคล มหาวีโร ทองแผ่น

๑๙/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดกุดจอกน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรกิตติศักดิ

์

 มอญกลาง
๓๑/๑/๒๕๔๓

 วัดกุดจอกใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๐ สามเณรกัมพล  ฉันจะโปะ
๒๑/๘/๒๕๔๓

 วัดกุดจอกใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรสิทธิชัย  กันหาวัน
๑๒/๗/๒๕๔๔

 วัดกุดจอกใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรณัฐนันท์  สุดงาม

๒๙/๑/๒๕๔๕

 วัดกุดจอกใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระทวน กตทีโป พิมมา
๒๔/๔/๒๔๙๓ ๑๗/๑/๒๕๕๓

วัดดอนพราหมณ์  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระเชิดศักดิ

์

ปฺาปโชโต เขียนกระโทก
๕/๑/๒๕๒๕ ๑๑/๕/๒๕๔๖

วัดนอก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระธนพล กนฺตาโภ การะยะ
๑๔/๓/๒๕๒๔ ๒๓/๕/๒๕๕๔

วัดนอก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระอนุกูล อธิปฺโ มาบุญคง
๒๔/๑/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๕๘ วัดนอก  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระบุญช่วย ปฺุูปถมฺโภ หม่อนกระโทก

๒๗/๖/๒๔๙๕

๘/๑/๒๕๕๔ วัดบิง  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระประยูน เขมงฺกโร หนันกระโทก
๑๒/๕/๒๕๐๖

๕/๕/๒๕๕๓ วัดบึงพระ  

นม ๔๓๖๐/๐๐๙๙
พระอลงกรณ์ กตคุโณ รืนพรต

่

๓๐/๑๐/๒๕๒๑

๔/๒/๒๕๕๕ วัดโบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระพูน พุทฺธสโร โพยกระโทก
๑๑/๔/๒๕๒๑ ๑๒/๗/๒๕๔๓

วัดศรีพุทธาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระงามเกียรติ มหาวีโร หอมกลาง
๑๑/๒/๒๕๓๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดหนองกก  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระดำรง ธมฺมธโร จิบกระโทก
๙/๙/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๘ วัดหนองแปลน  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระแฉล้ม ฉนฺทสีโล เขลากระโทก
๒๓/๖/๒๕๐๖ ๑๓/๖/๒๕๕๖

วัดใหม่สระประทุม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระสนม จิตฺตทนฺโต ปริวันตา
๔/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๗

วัดใหม่สระประทุม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรยุทธการ  ย่อมจะโปะ
๒๙/๓/๒๕๔๖

 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระธีระพงษ์ านวีโร ทองกระโทก

๒๔/๐๘/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดขุนละคร  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๗ พระประมวล คุณากโร เต็งจังหรีด
๑/๕/๒๕๓๒ ๒๘/๗/๒๕๕๘

วัดตะกุด  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระสำราญ ปสนฺโน ทองดี
๕/๖/๒๕๑๗ ๑๓/๓/๒๕๕๔

วัดนกออก  

นม ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระนิพนธ์ อาสโภ คำแสง

๒๓/๑๑/๒๕๒๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดโนนแปะ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระบรรเจิด ปฺณฺณาโภ หวังหนองกลาง
๒๑/๘/๒๕๒๙ ๒๒/๗/๒๕๕๓

วัดบุหัวช้าง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระยอด ทิตฺตวีโร ขุนอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๐๗
๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดบุหัวช้าง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระสุพจน์ วิสุทฺโท วรรณุไล ๒/๘/๒๕๑๐
๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดปอแดง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระสมรรถ วรปฺโ บุราสิทธิ

์

๑๕/๔/๒๕๓๕ ๑๔/๓/๒๕๕๗
วัดพรหมราช  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระบุญยัง ปฺวฑฒโก ใหญ่ฉิมพลี

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดยางกระทุง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระปรีชา โนติปฺโ พิมตะขบ

๑๕/๐๖/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดยางกระทุง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระประยูร อธิปฺฺโ พนมใหญ่

๒๒/๐๙/๒๕๑๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

วัดยางกระทุง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๗ พระกองแก้ว สุธมฺโม รักจันทึก
๒๑/๗/๒๕๓๒ ๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดสุขวัฒนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระเทอดศักดิ

์

ธมฺมปาโล นาฮ่อม
๑๔/๘/๒๕๐๔ ๒๗/๖/๒๕๕๒

วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระสมคิด เตชธมฺโม เกิดทะเล
๒๓/๔/๒๔๙๙ ๒๑/๒/๒๕๕๓

วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระพรมารดา กิตฺติปฺุโ ฤทธิเดช

์

๓๑/๗/๒๕๐๖ ๒๕/๗/๒๕๕๓
วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระสมคิด จนฺทูปโม ธรรมโรงสี

๒๑/๑๐/๒๕๑๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๔

วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๒
พระสถาพร ธมฺมวโร สมเพราะ

๑๐/๓/๒๕๒๒ ๓๐/๓/๒๕๕๖
วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๓ พระอรุณ อรุโณ เนยสูงเนิน
๒๑/๒/๒๕๐๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

วัดใหญ่สุขัง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๔ พระดาวรุ่ง หาสธมฺโม ข้องครบุรี
๑๘/๒/๒๕๒๖ ๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดไทยสามัคคี  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๕ พระสุทธิพงษ์ ผาสุโก สีปากดี

๐๕/๐๕/๒๔๘๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดศิริมังคลาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระแทนคุณ สุมโน ระลึกมูล

๑๗/๐๑/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๑

วัดปางไม้  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๗
พระอดุล อตุโล ชนะชัย

๐๒/๑๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดสระตะเคียน  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๘ พระบุญนำ กนฺตสีโล โยงกระโทก

๑๔/๐๒/๒๕๑๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

วัดสระตะเคียน  

นม ๔๓๖๐/๐๑๒๙
พระชาญณรงค์ จตฺตรโร พุทธชาด

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดสระตะเคียน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระธีร์วาท์ จิรเมธี เมธีสุวรดิษฐ์ ๑/๑/๒๕๑๘ ๒/๓/๒๕๕๕ วัดซับตะคร้อ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระมา อุปสนฺโต ดวงกระโทก
๑๒/๖/๒๔๙๓ ๑๓/๔/๒๕๕๕

วัดทุ่งรวงทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระปรีชา อภิชาโน รักงาม

๐๗/๑๐/๒๕๒๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระพูลผล ปภากโร บุญญผโล

๑๑/๐๒/๒๕๑๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระสายฝน ชาคโร เงินโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๑๘ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระณัฏฐ์ฏิวัฒน์ อาทโร ดวงกระโทก

๑๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๘
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระดิเรกฤทธิ

์

ธีรวโร ปอมทะเล

๒๘/๑๐/๒๕๓๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๗
พระสุรศักดิ

์

สุจิตฺโต คับงูเหลือม
๖/๙/๒๕๓๔ ๒๘/๑/๒๕๕๖

วัดใหม่ศรีสุข  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๘ พระจุงเชียง าณวโร ศรีประภารัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๒๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดโกรกกระหาด  

นม ๔๓๖๐/๐๑๓๙ พระกิตติศักดิ

์

จิตฺตคุตฺโต บินขุนทด

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

วัดจะบู  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๐ สามเณรลิขิต  วานิชกลาง

๑๔/๐๙/๒๕๓๙

 วัดจะบู  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๑ พระหัสนัย สุทสฺสโน พาขุนทด

๑๖/๐๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๒ พระปยพงศ์ จารุธมฺโม กราบขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๙/๒๕๕๘

วัดโนนระเวียง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๓ พระสัมฤทธิ

์

สนฺตจิตฺโต โมดขุนทด
๒๗/๒/๒๕๒๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๑

วัดบ้านแปรง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๔ พระคมสัน ปภสฺสโร สิมขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดบ้านหลุง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๕ พระบุญถึง ธมฺมเตโช เกตุขุนทด

๑๖/๐๗/๒๕๒๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดมะเริง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๖ พระอำนาจ อนาลโย มะเริงสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๕

วัดเมืองตะโก  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๗
พระชมเพลิน อาภากโร กลินขจร

่

๒๘/๖/๒๕๐๕ ๕/๑๒/๒๕๕๒
วัดวารีสุทธาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๘ สามเณรนเรศ  คงวงศ์ษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๖๐/๐๑๔๙ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อ้อชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๐

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๐ สามเณรเทอดศักดิ

์

 ขาลโคกกรวด

๐๘/๐๔/๒๕๕๓

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๑ สามเณรแสงเทียน  ลินี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศาลาลอย  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๒ พระสี ปยสีโล ช้างกุดเวียน

๐๘/๑๒/๒๕๐๘ ๒๙/๐๙/๒๕๕๘

วัดหนองบัวตะเกียด  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๓ พระวิเชียร ปณฺฑิโต เบียจันทึก

้

๒/๕/๒๔๘๙ ๒๓/๓/๒๕๕๔
วัดหนองปรือ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๔ พระวิชาญ สุทฺธสีโล เมียนขุนทด
๑๕/๑/๒๕๓๑ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดหินหล่อง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระพิสุทธิ

์

สุทฺธิาโณ สีทอง
๓๐/๔/๒๕๑๔ ๑๖/๑๐/๒๕๕๗

วัดโนนทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๖ พระดิดศพร สุสํวุโต เลือดขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๓๖

๘/๓/๒๕๕๘ วัดโนนทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๗
พระสำเริง สิริธโร ชันขุนทด

๒๕/๑๐/๒๕๑๐
๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดวังยายทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๘ พระคำพันธ์ สีลเตโช คำโพธิ

์

๕/๗/๒๕๑๕
๑/๑/๒๕๕๖ วัดกลางดง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๕๙ พระลือไกร กิตฺติปาโล ศรีหาวงศ์ ๕/๔/๒๕๐๕ ๙/๖/๒๕๕๕ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระซันโต๊ส อภิสนฺโต กุมาร

๒๖/๐๔/๒๕๒๖

๒/๙/๒๕๕๕ วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระศุภกร สุภโร ประสิทธิมี

๑๔/๑๒/๒๕๑๐
๒๘/๖/๒๕๕๘

วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๒ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เชิงจอหอ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๓ สามเณรธีรศักดิ

์

 สายยศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระจรัญ จารุธมฺโม สุขสำราญ
๓/๒/๒๕๑๕

๓๐/๑๑/๒๕๕๓

วัดคลองดินดำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๕ พระศิววงค์ จิตโสภโณ สงค์อินทร์

๐๓/๐๒/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดคลองดินดำ  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๖ พระพุฒิพงศ์ สมาจาโร กระสังข์

๒๘/๐๑/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดคลองตาลอง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๗ พระมนตรี โฆสโต ศรีเพ็ง

๐๔/๐๕/๒๕๑๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดคลองลึก  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๘ พระคมกริช จทฺสุทฺโธ สุขพัตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๔

๘/๕/๒๕๕๗ วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๖๐/๐๑๖๙ พระอำไพวัน สุขาโน ชันสัน
๑/๑๑/๒๕๒๘ ๑๐/๕/๒๕๕๘

วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๐ สามเณรจรัล  ถูกธรรม
๕/๑๐/๒๕๔๑

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๑ สามเณรทวีวัฒน์  จงพูนศรี
๓/๓/๒๕๔๔

 วัดคีรีวันต์  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๒
พระประเสริฐ ิตสีโล เข้ากล้า

๑๒/๐๒/๒๕๒๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

วัดโคกสง่า  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๓
พระบุญร่วม ปฺาสาโร แสงพรม

๐๙/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๗

วัดซับใต้  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๔
พระวรเมธ วราโณ วิถี

๑๐/๓/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๘
วัดซับพลู  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๕
พระสุนทร สฺโม ประจบจิตร

๔/๑๑/๒๕๒๓ ๒๑/๓/๒๕๕๓
วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๖
พระสำเริง ติสฺสวโร เฉลิมทวี

๑๑/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๘
วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระบำรุง ธมฺมนนฺโท ขาวมณี

๕/๙/๒๕๐๔ ๙/๗/๒๕๕๐ วัดซับหวาย  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๘
พระสมชาย นนฺทสาโร สุรไกร

๑๙/๘/๒๕๑๐
๘/๗/๒๕๕๕ วัดตะลุกแจง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๗๙
พระภัทรพล ชิตมาโร โชติธนะพํฒ

๗/๗/๒๕๑๒
๙/๑/๒๕๕๘ วัดถนนโค้ง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๐ พระวรศักดิ

์

โฆสิตชโย สมบูรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๒๒
๑๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๑ พระเทอดชัย ชยธโร ใจทัศนกุล

๑๐/๐๙/๒๕๐๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๕

วัดถำเขาวง  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๒ พระพัทธดนย์ อติภทฺโท จีนมะเริง
๑๕/๖/๒๕๑๘ ๑๕/๔/๒๕๕๕

วัดถำอุดมสุข  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระประมวล ธมฺมจิตโต คำนันดา

๒๑/๐๙/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดถำอุดมสุข  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระฉัตรชัย ติกฺขปฺโ วงษ์แหวน

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๕๙ วัดนิคมผัง ๑๖  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๕ พระสมชาย จิตฺตกาโร คินรัตน์
๑๑/๓/๒๕๐๖

๙/๕/๒๕๕๓ วัดบันไดม้า  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระบุญทา พุทธิสุโภ แก้วบุญเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๐๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดบ้านนา  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๗
พระสมพิศ ิตสีโล ดำงาม

๑๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดบ้านนา  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๘ พระไมตรี อุตตฺโม แดงจันทึก

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านนา  

นม ๔๓๖๐/๐๑๘๙ พระสมชาย มงฺคลิโก พลับพลาไชย

๑๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดปาเขาใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระวิโรจน์ โรจนาโน หอมหวน

๐๙/๐๑/๒๕๐๐ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

วัดปาเขาใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระสันติสุข ผาสุวิหาโร ถาบุตร

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาเขาใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๒
พระเด่นชัย มหาวายาโม ยงค์พะเนาว์

๒/๑๒/๒๕๑๕
๖/๗/๒๕๔๗ วัดปางแก  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๓ พระประทีป สฺโม สมรูป

๐๓/๐๓/๒๔๙๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดปางแก  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๔ พระวสันต์ ขนฺติสมฺปนฺโน สังข์ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดผ่านศึกอนุกูล  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๕ พระธนัช กตสาโร กวาวภิวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๒๔ ๐๕/๑๒/๒๕๕๔

วัดมิตรภาพวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๖ พระเลือน

่

อฺคปฺโ หลักแหลม

๑๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดมิตรภาพวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๗
พระพิพัฒน์ภูมิ ธนพโล ทองภู่

๑๘/๑๒/๒๕๑๑
๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดมิตรภาพวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๘ พระศิวกรณ์ พรหมปฺโ ตันติเตชรัตน์

์

๑๕/๐๓/๒๕๐๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

วัดศรีบุญญาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๑๙๙
พระอาวุธ ถิรปฺโ พันพิพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๐๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๔

วัดสิริธรรมคุณ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๑๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระสัญญาลักษณ์ โสภโณ โสวรรณี

๐๗/๐๔/๒๕๒๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๕

วัดสิริธรรมคุณ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๑ พระสมศักดิ

์

มงฺคโล ดีขุนทด

๐๖/๐๖/๒๕๐๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองกระทุ่ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๒ พระอนุชา รํสิโรจโน พรหมมินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองกระทุ่ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๓ พระปรีชา อรุโณ แซ่โง้ว

๐๒/๐๖/๒๕๑๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองตอ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๔ พระวรพัทธ์ ิตวตฺโต โสระเวช
๙/๔/๒๕๑๘ ๔/๒/๒๕๕๗ วัดหนองสาหร่าย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๕ พระชนาสิน ยติกโร พันธ์โน

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๕๙ วัดหนองสาหร่าย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๖ สามเณรธนากรณ์  งาหอม

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดหนองใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๗
สามเณรบวรรัตน์  ไม้พวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 วัดหนองใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๘ พระอธิการ มานัส นรินฺโท อยู่แพทย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดเหวปลากัง

้

 

นม ๔๓๖๐/๐๒๐๙ พระสำเริง อธิปฺโ มินจันทึก

๐๘/๑๐/๒๕๑๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

วัดเกาะ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๐ พระสุรศักดิ

์

สุมงฺคโล โมรานอก
๒๐/๕/๒๕๒๐ ๒๕/๑/๒๕๕๘

วัดคลองแจ้ง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๑ พระบารมี โชติมนฺโต ชัยมีเขียว

๐๔/๐๖/๒๕๐๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๓

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๒
พระสราวุฒิ สุขวิริโย เจตนา

๒๘/๐๙/๒๕๒๒
๒๐/๑๐/๒๕๕๙

วัดคลองตะแบก  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๓ พระชัยชาญ สุขกาโม หมันการ

่

๐๕/๐๒/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๒

วัดจันทราราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๔ พระอลงกรณ์ ชุตินฺธโร พุทธปราง

๒๓/๐๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๕ พระวีระ จนฺทวํโส สุขไกรแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๘

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๖ พระธนากรณ์ สนฺตธมฺโม โนนเกษม

๑๙/๐๕/๒๕๒๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดชัยศรีคณาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๗
พระวิคิต านวโร โฮงวาป

๑๗/๑๒/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓
วัดฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๘ พระปน ปภสฺสโร สอนนอก

๐๑/๐๗/๒๔๙๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗
วัดฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๑๙
พระสนธยา ปภากโร สมัยกุล

๒๖/๐๓/๒๕๒๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดถนนคต  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๐ พระสุรเดช กุชุจาโร วรชร

๒๐/๐๘/๒๕๒๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดถนนคต  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๑
พระอธิการ เปรม โชติปฺโ ปอสูงเนิน

๒๕/๐๕/๒๕๒๕ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘

วัดทุ่งพนมวัง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๒
พระจุฬดิษฐ์ ชาติปฺโ คล่องแคล่ว

๒๗/๐๓/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๓
พระมนตรี านปฺโ เข็มโคกกรวด

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๔
พระสมพงษ์ วุฒิสาโร สมบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๒๘ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดโนนกุ่ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๕
พระปราโมทร์ ยโสธโร ระเบียบโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๑/๒๕๓๙

วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๖
พระอนุกุล อินฺทธมฺโม กฤติยารัตนวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๒๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๗
สามเณรฐานันดร  ทองเดือน

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

 วัดปาเขาหินตัด  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๘
พระธรรมนูญ ธมฺมทินฺโน ชาญจักรวาล

๑๐/๑๒/๒๕๐๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังเรือ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๒๙
พระมนัญชัย จิตฺตทนฺโต สาระยาม

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

วัดวิมุตติธรรม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระสมบูรณ์ กนฺตกาโย ลาดโคกสูง

๐๓/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดสีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๑ พระธงชัย ผาสุกาโม เรืองจันทึก

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองบัวน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๒
พระทองคูณ ภทฺทธมฺโม คลังเงิน

๑๗/๐๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดห้วยตะแคงเหนือ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๓
พระประไพ สุภาทโร เวนซิว

๑๖/๑๒/๒๕๒๔
๒๕/๓/๒๕๕๐

วัดโคกสว่าง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๔
พระอธิการ มานพ ปรกฺกโม อ่อนสูงเนิน

๑๙/๐๕/๒๔๘๘
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

วัดโนนค่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๕
พระสุวิทย์ สาธโร หวลขุนทด

๐๕/๐๑/๒๕๑๓ ๐๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดบ้านดอน  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๖
พระสุประพัฒน์ ชาคโร บัวเกษ

๑๔/๑๐/๒๕๑๒
๑๓/๑/๒๕๕๖

วัดมะเกลือใหม่  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๗
พระสนธยา อธิจิตฺโต แฝงสูงเนิน

๑๘/๑๐/๒๕๐๓
๑๐/๓/๒๕๕๗

วัดมะเกลือใหม่  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๘
พระมนตรี กิตฺติโก สุขดิ

๐๘/๐๓/๒๕๒๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๓

วัดสว่างบูรพาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๓๙
พระจงพัฒนา กลฺยาณธมฺโม คำเสมอ

๒๓/๐๓/๒๕๒๔ ๒๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองตะไก้  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๐ พระถาวร ปสนฺโน เผียงสูงเนิน

๐๙/๐๓/๒๔๙๑ ๒๓/๐๙/๒๕๕๓

วัดเหมือดแอ่  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระจิรันตน์ โชติปฺโ อินนอก

๒๗/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๒
พระปรีชา ฉนฺทกโร อินอ่อน

๒๘/๕/๒๕๐๘

๑/๖/๒๕๕๘ วัดใหม่สันติ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๓
พระชัยโย ชยจิตฺโต แทวกระโทก

๒๐/๐๒/๒๕๐๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๔
พระหนูน้อย สุมโน รอดนางรอง

๑๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๕
พระทนงค์ ทนฺตจิตฺโต รักจังหวัด

๐๑/๑๒/๒๕๐๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๖
พระสุรสิทธิ

์

สิริภทฺโท เติมงาม
๑๐/๖/๒๕๐๐ ๒๒/๗/๒๕๕๖

วัดโคกสุภาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๗
พระอนันต์ อโสโก ทิศกระโทก

๘/๒/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๖
วัดตาเงิน  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๘
พระเรวัต สิริธโร พลศักดิ

์

๖/๑๒/๒๕๓๗

๒/๖/๒๕๕๘ วัดตาเงิน  

นม ๔๓๖๐/๐๒๔๙
พระหมวน ฉนฺทกาโม ถนัดหมอ

๐๑/๐๖/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระพัลลภ พลวุฒฺโฑ สวนอยู่
๒๕/๘/๒๕๓๑ ๑๖/๕/๒๕๕๙

วัดโนนตาพรม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระวีระพร วีรธมฺโม พรมหงษ์ ๑/๑/๒๔๙๕ ๑๕/๓/๒๕๕๗
วัดหนองจรเข้หิน  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๒
พระเทา กิตฺติสาโร เลียนอย่าง

๒๔/๐๑/๒๔๗๙
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

วัดหนองจอก  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๓
พระเติม จนฺทสาโร ท้องพิมาย

๒๐/๑๑/๒๔๙๒ ๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองพลวง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๔
พระพิชิตณรงค์ อภิาโณ มีชัย

๒/๔/๒๕๒๑ ๑๖/๔/๒๕๕๖
วัดหินโคน  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๕
พระสุวรรณ อินฺทวีโร ฮวบกระโทก

๒๐/๐๖/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑

วัดโนนหมัน  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๖ พระวิจิตร จิตฺตสํวโร ฉันทจิต

๑๔/๐๔/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดพระวังหาร  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๗
พระอนุพงศ์ อานาวิโล แก้วเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๒๘
๐/๐๔/๒๕๕๙

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๘
พระสุรัตน์ จิรธมฺโม พรสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๑๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดส้ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๕๙
พระบุญถึง ผาสุโก คำทองพะเนา

๒๘/๐๕/๒๔๙๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

วัดโสงหนองบัว  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๐ พระบุญชู ปนาโท นึกกระโทก

๐๕/๐๔/๒๕๐๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองยาง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๑ พระศราวุฒิ อคฺคปฺโ เช่นพิมาย

๐๖/๑๐/๒๕๐๖ ๐๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดขามขุนร่ม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๒
พระเฉลิมพล จารุธมฺโม บุญคำ

๒๔/๑๑/๒๕๓๐ ๒๔/๐๕/๒๕๕๕

วัดฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๓
พระจรวย จกฺกวโร ทัดเทียง

่

๖/๐๗/๒๔๙๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดโนนตูม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๔ พระนันทวัฒน์ กตปฺุโ จิตพรสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๒๘
๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดโนนตูม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๕ พระชุมพร อิสิาโณ ญาติโพธิ

์

๑๓/๐๕/๒๔๙๙
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

วัดพิกุลทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๖ พระประสงค์ กตปฺุโ ปาปะปง

๐๘/๑๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๒

วัดพิกุลทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๗
พระจักรินทร์ อิทฺธิาโณ คงดี

๐๒/๑๐/๒๕๑๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดพิกุลทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๘ พระณัฐพล จิรธมฺโม แซ่กิม

๑๘/๑๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดพิกุลทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๖๙
พระอเนก วิสุทฺธสีโล กุลโน

๒/๑๐/๒๕๑๗ ๙/๐๗/๒๕๕๗
วัดวิเวการาม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๑๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๐
พระกุศล เมธาชโย โคขามลา

๒๘/๐๒/๒๕๑๗ ๐๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดสง่าโนนหาด  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๑
พระธงศิล สิริภทฺโท ทบบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดสระประทุม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๒
สามเณรไพศาล  พัดเพ็ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

 วัดหนองแดง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๓
พระอธิการ อังคาร จนฺทโชโต ปกเขตานัง

๐๔/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดหนองตะคลอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๔
พระชญานนท์ วิสารโท ใคร่กระโทก

๒๘/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๕
พระธีระวุฒ จินฺตากโร จงรักกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดจารย์ตำรา  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๖
พระก่วง อติเมโธ มีมานะ

๒๗/๑๑/๒๕๐๐
๑๔/๓/๒๕๔๕

วัดดงน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๗
พระเพียด ธีรปฺโ สิงโตแก้ว

๑/๑/๒๔๗๙
๒๗/๑๒/๒๕๕๓

วัดดงน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๘
พระนกน้อย อคฺคปฺโ ดาวกระโทก

๑๖/๑/๒๕๑๙
๐/๐/๒๕๕๗ วัดดงน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๗๙
พระสาคร สารโท มาระศรี

๒๖/๐๕/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดเดิม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๐ สามเณรธีระวุธ  เกือญาติ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 วัดเดิม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๑ สามเณรณัฐพงศ์  คลังพหล
๗/๑/๒๕๔๓

 วัดเดิม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๒
สามเณรธีรดนย์  ภูแหวน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดเดิม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๓
พระณรงค์ สุเมโธ แดงสี

๑๘/๓/๒๕๑๔ ๑๓/๖/๒๕๕๘
วัดตลาดประดู่  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๔
พระจันทร์ เขมปฺโ ราชหิรันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดตะคร้อ  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๕
พระล่วน ธมฺมปาโล แย้มพิมาย

๔/๓/๒๕๑๕ ๗/๑๑/๒๕๕๔
วัดตะบอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๖
พระสุนัย ชาคโร ซือตรง

่

๕/๗/๒๕๐๓ ๒๘/๕/๒๕๕๕
วัดตะบอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๗
พระละออ อนาลโย สุ่มเมา

๑๑/๑๒/๒๕๑๗
๑๒/๗/๒๕๕๗

วัดตะบอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๘
พระพิทักษ์พงศ์ เตชวณฺโณ สุขตะเคียน

๑๕/๒/๒๕๒๙

๖/๖/๒๕๕๘ วัดตะบอง  

นม ๔๓๖๐/๐๒๘๙
พระปาน ปฺาพโล ลาดกระโทก

๖/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดตำแย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๐
พระเบิม

้

วรชโย กริงกระโทก

่

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดตำแย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๑
พระสุภร เตชปฺโ หิวพิมาย

้

๑๙/๙/๒๕๓๑ ๑๕/๓/๒๕๕๒
วัดบ้านเพชร  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๒
พระจามร อิทฺธิาโณ แก้วสีทา

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดปาพิทักษ์ธรรม  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๓
พระอธิการ ภานรินทร์ ภานรินฺโท ในพิมาย

๒/๖/๒๕๒๖
๑๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดมะค่าระเว  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๔
พระเชวงศักดิ

์

จนฺทูปโม รัตนธรรม
๑๔/๔/๒๔๙๘ ๑๑/๗/๒๕๕๗

วัดเมืองบัวน้อย  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๕
พระภานุพงษ์ ปวรสิทฺธิ เฉียบพิมาย

๒๕/๓/๒๕๓๖
๗/๔/๒๕๕๘ วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๖
สามเณรภานุพงษ์  ยันทอง

๑๑/๗/๒๕๔๔

 
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๗
พระจอน ถิรปฺโ เงาไพร

๑๗/๐๓/๒๕๒๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๘
พระพรหมพร กตปฺโ นนทะวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๓๑/๐๘/๒๕๕๗

วัดศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๒๙๙
พระปรีชา ิเตสโก ค้ากระบือ

๑๒/๐๖/๒๕๑๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๐ พระพิเชษฐ์ มหิทฺธิโก มะธิโต

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๑ สามเณรณัฐวุฒิ  เสรีรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๐

 วัดศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๒ สามเณรปรมี  ทิวพิมาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดศาลา  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๓ พระสุปญญา มหาปุณฺโ พรทังสี

้ ่

๒๙/๐๑/๒๕๒๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

วัดสนุ่นงิว

้

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๔ พระวีรศักดิ

์

จนฺทสาโร มีสิงห์
๑๖/๙/๒๕๑๐

๗/๕/๒๕๕๗ วัดหนองขาม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๕ พระชะไหน ปฺาสิริ ดลพิมาย

๑๘/๐๓/๒๕๐๘ ๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วัดใหม่พัฒนา  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๖ พระโพธิ

์

กิตฺติสาโร เพชรรักษา

๒๙/๐๕/๒๔๘๗ ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดกุดกีสีดาราม

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๗
พระณัฐพล ชวนปฺโ มุลสนาม

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดโนนรังปอแดง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๘ พระจตุรงค์ วณฺณคุตโต รอบคอบ

๐๒/๐๒/๒๕๐๒ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดไพล  

นม ๔๓๖๐/๐๓๐๙ พระวัชระ านุตฺตโม โพธิจันทร์

์

๑๖/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดศิริโภคาภิรมย์  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๐ พระพงศ์พล พลวํโส บุญยังสวัสดิ

์

๗/๘/๒๕๑๕ ๑๔/๒/๒๕๕๘
วัดหนองซำ  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๑ พระเกษม กนฺตสีโล พลเคน
๒/๔/๒๔๘๗ ๑๘/๓/๒๕๕๖

วัดหนองบัวรอง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๒ พระมัง

่

เขมจาโร นาคิลชาติ

๒๗/๐๖/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๓ พระสนอง มเหสกฺโก ดวนใหญ่
๖/๘/๒๕๒๗ ๑๐/๗/๒๕๕๗

วัดหัวทำนบ  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๔ พระอธิการ บุญถิน

่

อธิปฺโ บัวชัย

๐๗/๐๒/๒๕๑๘ ๒๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดดอนไผ่  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๕ พระตา สุริยวํโส สุริยะ

๓๐/๐๙/๒๔๙๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๔

วัดบ้านโนนระเวียง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๖ พระอนิรุทธิ

์

จิตตทนฺโต แสนมา

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗

วัดศรีสำราญ  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๗
พระณรงค์ฤทธิ

์

จนฺทโสภโณ สุริยานนท์
๑๒/๔/๒๕๑๐

๔/๔/๒๕๔๗ วัดตะคร้อ  

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๘ พระสนอง ชยวุโฑ ขอแรงกลาง
๑๘/๕/๒๕๑๔

๙/๖/๒๕๕๗ วัดตาจัน

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๑๙ พระเครือณรักษ์ ชุติณฺธโร ชาพิกุล
๓๑/๑/๒๕๑๐ ๒๙/๑๑/๒๕๕๕

วัดบ้านขาม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๐ พระแหลมทอง สมฺมปฺโ เก่งนอก

๑๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ้านปรางค์  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๑ พระอนุชา กิตฺติปฺโ ศรีโยธา

๓๐/๐๔/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดบ้านวัด  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๒
พระชัยธรรม ธมฺมโฆสโก สง่ากลาง

๒๗/๗/๒๕๓๓

๑/๒/๒๕๕๔ วัดโพธิทอง

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๓
พระสมชาย สฺนตจิตโต ศรีอุบล

๑๓/๑๐/๒๕๒๑
๒๔/๗/๒๕๕๗

วัดโพธิทอง

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๔
พระจรัล ขนฺติโก ทองดี

๑๓/๐๕/๒๕๑๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดห้วยทราย  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๕
พระสุตัน ธมฺมสโร พูนเพิมผล

่

๑๙/๐๘/๒๔๙๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดตะเภาหนุน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๖ พระจุรดิษฐ์ ทีปธมฺโม จุมจา

๑๙/๐๙/๒๕๒๙
๑๖/๐๖/๒๕๕๔

วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๗
พระวีรศักดิ

์

อินฺทวีโร จัดนอก

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๖

วัดปทุมวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๘
พระรังสรรค์ ธมฺมคุตฺโต ผ่องสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองขาม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๒๙
พระสายธาร ฉนฺทสีโล เสาร์ศิริ ๕/๑/๒๕๒๐ ๑/๗/๒๕๔๐ วัดดอนขุนสนิท  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๐ พระเทอญ ฉนฺทธมโม แจ้งคำ
๑๑/๓/๒๕๑๓ ๑๖/๖/๒๕๔๘

วัดดอนขุนสนิท  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๒
พระมนูญ สุทฺธจิตฺโต พิมพิสาร

๒๘/๑๑/๒๕๐๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๔

วัดดอนคนฑา  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๓
สามเณรชินวัฒน์  นามประมา

๒๒/๕/๒๕๔๔

 วัดดอนแร้ง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๔
พระวิศณ สุเมโธ พุ่มพวง

๐๖/๑๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดบัวใหญ่  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๕
พระสุพัฒน์ ิตวโร ชาปญญา

๒๖/๐๗/๒๕๑๕
๑๐/๐๑/๒๕๕๖

วัดบ้านดงบัง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๖ พระทองเลือน

่

มหาลาโภ โพธิสอน

์

๕/๑๑/๒๕๑๓ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านดงบัง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๗
พระธีรภัทร์ ิตคุโณ สุขจันทร์

๕/๐๑/๒๕๒๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านดงบัง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๘
พระหนูแดง มหาวีโร คุณแสน

๑/๐๕/๒๕๐๐ ๘/๐๕/๒๕๕๗
วัดบ้านดงบัง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๓๙
พระทองพูน ผาสุกวิหาโร สัตย์เขต

๒๒/๐๗/๒๔๘๗
๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านดงบัง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๐ พระไพทูรย์ ปสนฺนจิตฺโต ดีสวน
๕/๑๒/๒๕๑๓

๖/๔/๒๕๕๗ วัดบ้านไร่  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๑ พระปารวิน านิโย แก้วสมจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๒
พระสมพงษ์ สิริปฺโ วงวิเศษ

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๓
พระธนบรรณ กตปุโ สุริยะสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดประชานิมิตร  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๔
สามเณรไกรสร  แสงสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 วัดประชานิมิตร  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๕
พระมน จิตฺตทนฺโต โพธิชัยเลิศ

์

๒/๔/๒๕๐๒ ๘/๑/๒๕๕๖ วัดศรีบุญเรือง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๖ พระเฉลิม ถิรปุโ ดีเลิศ
๘/๑๐/๒๕๒๐ ๑๔/๒/๒๕๔๒

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๗
พระสมศักดิ

์

อาภากโร สมเสร็จ

๑๘/๑๐/๒๕๑๓

๕/๕/๒๕๕๓ วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๘
พระแน่น านกโร จงกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๐๖

๔/๙/๒๕๕๗ วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๔๙
พระเจษฎา เขมจาโร แสนกล้า

๙/๘/๒๕๐๗ ๑๐/๖/๒๕๕๘
วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๐ พระสยาม อมโร ตะวงษ์
๒๐/๒/๒๕๒๑ ๒๑/๗/๒๕๕๘

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๑ พระเสมา อนาลโย ประสีรเตสัง
๗/๘/๒๔๙๙

๒๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดศรีวนาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๒
พระมรกต ธมฺมปาโล พิรักษา

๑๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดสุวรรณาราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๓
พระทรงพล สนฺตจิตฺโต หวังดีกลาง

๐/๘/๒๕๒๕ ๐/๑/๒๕๕๓
วัดหนองม่วงบูรพาราม

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๔
พระมิตร อนาลโย จันทร์เต็ม ๐/๑/๒๕๑๕ ๐/๖/๒๕๕๕

วัดหนองม่วงบูรพาราม
 

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๕
พระสมคิด จารุธมฺโม แท่นกลาง

๐/๑๐/๒๕๑๑
๐/๗/๒๕๕๕

วัดหนองม่วงบูรพาราม
 

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๖ พระบุญช่วย อาภาธโล พิมลนอก

๑๑/๐๓/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองแวง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๗
พระบุญเลือน

่

อนาลโย รอดด่าน

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

วัดขามเวียน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๘
พระวิโรจน์ ปฺาทีโป ทองมาก

๑๕/๑๐/๒๕๑๘
๑๕/๗/๒๕๕๔

วัดช่อระกาวราราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๕๙
พระหนูแดง กตสาโร เทศนอก ๐/๐/๒๔๙๕

๐๘/๐๔/๒๕๕๐

วัดดอนทอง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๐ พระบุญชวน อาจาโร จุปะวันทอง

๐๓/๐๗/๒๔๙๔ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดดอนเปล้า  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๑ พระนิรันดร์ สุตธมฺโม โพธินอก

์

๓๐/๐๗/๒๔๙๑ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดดอนเปล้า  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๒ พระพยุงศักดิ

์

อนาลโย เรียกศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดบ้านเหลือม

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๓ พระสมศรี จนฺทสุโภ ขวัญกลาง
๑/๑๐/๒๔๙๕ ๑๕/๐๖/๒๕๔๐

วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๔ พระวินิจ นรินฺโท ชืนนอก

่

๒๐/๙/๒๕๒๓

๑/๕/๒๕๕๘ วัดปาอภัยวัน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๕ พระชูชีพ โชติวโร แจ้งไพร

๑๔/๐๖/๒๕๐๔ ๑๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดวังโพธิ

์

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๖ พระคง หิตจิตฺโต แจ้งไพร

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองแขมวราราม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๗
พระยนต์ ปยธมฺโม นาบำรุง

๑๕/๑๐/๒๔๙๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดกระโตน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๘ พระนิยมินทร์ ยติกโร ประจัด

๒๐/๐๔/๒๕๑๘ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

วัดกระโตน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๖๙
พระอนุพันธ์ สนฺตมโน แก้วใส

๑๕/๓/๒๕๐๗
๗/๔/๒๕๕๖ วัดโคกพระ  

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๐
พระมะลิ ยสินฺธโร สนิทกุล

๒๑/๐๙/๒๕๐๒

๒/๔/๒๕๔๒ วัดไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๑
พระสมหมาย ปภากโร เข็มทอง

๑๑/๑๑/๒๕๒๕
๒๗/๗/๒๕๕๕

วัดไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๒
พระแก๊ก ปยสีโล กระจงจิตร

๑๕/๙/๒๕๒๖ ๓๑/๗/๒๕๕๗
วัดไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๓
พระธีรพัฒน์ จตฺตมโล เพ็ชรตะกัว

่

๑๗/๔/๒๕๒๗

๙/๔/๒๕๕๐ วัดโนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๔
พระฉลอง ิตสีโล โสนนอก

๘/๒/๒๕๒๐ ๑๖/๗/๒๕๕๖
วัดโนนหญ้านาง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๕
พระคมสัน ยตินฺธโร สียางนอก

๒๔/๔/๒๕๐๕

๖/๑/๒๕๕๑ วัดโนนหนองกก  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๖
พระสุนทร กิตฺติโก พลศรี

๑๑/๑/๒๕๑๔ ๑๙/๗/๒๕๕๖
วัดปาเมตตาธรรม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๗
พระเสกสรร อาภากโร จันทร์แดง

๑๓/๘/๒๕๓๙
๑๑/๑/๒๕๕๘

วัดปาเมตตาธรรม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๘
พระกิตติชัย กิตฺติปฺโ นามผล ๙/๑/๒๕๓๖ ๙/๖/๒๕๕๖ วัดศรีบุญเรือง  

นม ๔๓๖๐/๐๓๗๙
พระพิรมณ์ อภินนฺโท สมนาม

๘/๑๑/๒๕๑๓ ๒๗/๑/๒๕๕๖
วัดหนองคึม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๘๐ พระวรากร ิตโสภโณ กุณราช
๓/๔/๒๕๒๘ ๒/๒/๒๕๕๖ วัดหนองคึม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๘๑ สามเณรกฤตยชญ์  ผุโพธิ

์

๑๗/๖/๒๕๔๕

 วัดหนองคึม  

นม ๔๓๖๐/๐๓๘๒
พระสุวิทย์ สุวิโท วังหอม

๒๒/๙/๒๕๒๐
๒๐/๑/๒๕๕๖

วัดหนองจันสอน  

นม ๔๓๖๐/๐๓๘๓
พระธรรมรงค์ ธมฺมรกฺขิโต อ่อนเฉวียง

๑๑/๔/๒๕๒๔ ๒๕/๑/๒๕๔๗
วัดโนนประดู่  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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