
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๓๘๒ รูป ขาดสอบ ๑๗๓ รูป คงสอบ ๒๐๙ รูป สอบได้ ๑๗๕ รูป สอบตก ๓๔ รูป (๘๓.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระรัชชานนท์ อภินนฺโท ยงโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๑๑/๒๕๕๘

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระมนัสวิน ธีรงฺกุโล ทรงกุล

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระมานิตย์ อคฺคจิตฺโต สุขวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระธนโชติ สีลธโน ปานอำพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระจิระพล ถิรพโล ปางทอง

๑๓/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระสำรอง อคฺควณฺโณ ถะเถิงสุข

๓๑/๐๘/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองปลิง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระคมกฤช อภินนฺโท รมยาคม

๐๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองปลิง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระขวัญเมือง ปริมุตฺโต สุวรรณศรี

๐๒/๐๕/๒๕๑๗ ๑๘/๑๑/๒๕๔๒

ศาลาทอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระวรกร กนฺตธมฺโม สืบม่วงไทย

๖/๑๑/๒๕๒๑ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ศาลาทอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระณรงค์ านุตฺตโม แก้วสุรินทร์

๒๐/๒/๒๕๑๗
๙/๘/๒๕๕๙

ศาลาทอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระปกรณ์ ปยสีโล รักกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระพรชัย สุทฺธจิตฺโต เต็งสูงเนิน

๐๕/๐๘/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระทศวรรต ธมฺมธีโร เกตุเงิน

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระกิตติกวิน ิตคุโณ สังข์ประสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระมนตรี กตสาโร ดาบขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระศิวะเวท ธมฺมจิตฺโต ธรรมโหร

๐/๐/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระบุญญายศ ธมฺมปุโ สถาปนุกูล

๐/๐/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 นาเสาร์
๐/๐/๒๕๔๐

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรวัทนพร  ศรีวิชัย

๐/๐/๒๕๔๔
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรภูวเดช  หลินภู

๐/๐/๒๕๔๔
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรวิทยา  ช่างสกุล

๐/๐/๒๕๔๔
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรจิรวัฒน์  แฮดจาง

๐/๐/๒๕๔๔
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรเจษฎาภรณ์  สวนหนองปลิง

๐/๐/๒๕๔๕
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรณัฐภาส  รืนโพธ์กลาง

่

๐/๐/๒๕๔๕
 สุทธจินดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรฐากูร  ลีปพราน

๐/๐/๒๕๔๕
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรธนวัฒน์  ขอนพกลาง

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรปรมินทร์  ทรัพสมบัติ

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรครรชิต  ขันขวา

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรเอกวุฒิ  เทพอินทร์

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรภูพิพัฒน์  จันทร์ศรีลา

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรพุทธรักษา  มณีเนตร

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอรรถพล  มหาพรม

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสิริธนากร  โชติช่วง

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรกฤษณะ  ดวงชืน

่

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรปยพัทธ์  มุกดา

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรกิตติพันธ์  ผลาจันทร์

๐/๐/๒๕๔๖
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรพีรวัส  พงษ์จันทร์

๐/๐/๒๕๔๗
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรนิธิศ  เต็มสม

๐/๐/๒๕๔๗
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรสามารถ  ฝากชัยภูมิ

๐/๐/๒๕๔๗
 สุทธจินดา  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๐
พระทองโรจน์ มุนิจโร ดงราษี

๒๘/๑๒/๒๕๑๕

๙/๗/๒๕๕๘
ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๑
พระสำเรียง าณวุโธ เนินกระโทก

๑๐/๒/๒๕๑๑ ๒๖/๒/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๒
พระศรชัย ธมฺมสโร แย้มศรี

๒๕/๕/๒๕๒๗
๙/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๓
พระณัฐพงษ์ อภิชฺชโว พรอุดม

๑๔/๑๐/๒๕๑๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๔
พระมงคล อุชุจาโร กองชัง

่

๑๘/๒/๒๕๑๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๕
พระบุญทัน ปภากโร บุตรดา

๒๒/๓/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๖
พระวิโรจน์ จนฺทโชโต ศรประสิทธิ

์

๙/๒/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๗
พระยอดธง อติภทฺโท เปรมปรี

๑๒/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๘
พระณรงค์ ธมฺมทินฺโน บุญทา

๘/๔/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๔๙
พระอรรถกร กมฺมสุโภ หนูแหยม

๑๑/๗/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรมินทดา  ชัยชนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

 ปาบ้านโคกพลวง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระทวีศักดิ

์

ิตวีโร ผาญจิตร์

๑๗/๔/๒๕๓๔
๒/๖/๒๕๕๕

ปาคีรีวัลลิ

์

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระศิริชัย ฌานวโร คืบกระโทก

๔/๑/๒๕๑๕ ๑๖/๖/๒๕๕๖

ปาคีรีวัลลิ

์

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระปกรณ์เกียรติ าณวโร เกริกธนทรัพย์

๒๑/๖/๒๕๒๖
๑/๕/๒๕๕๙

ปาคีรีวัลลิ

์

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระพงศ์เพชร ปภสฺสโร ทิพรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๐๖

๙/๑/๒๕๕๙
ปาโนนม่วง (หิมพานต์)

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระธีรพงศ์ จิตฺตกาโม ลาละคร

๑๕/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙ ปาโนนม่วง (หิมพานต์)

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระนิคม สุปฺโ เจ๊กสูงเนิน

๗/๕/๒๕๐๘
๑๗/๖/๒๕๔๙

ปาญาณสิทธาราม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระวิทยา อหึสโก อยู่เย็น

๐๒/๑๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองตาล  

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติโก โหวดจะโปะ

๐๕/๐๕/๒๕๓๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองตาล  

นม ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระสยาม สุทฺธิาโณ ปานะโปย

๐๕/๑๑/๒๕๒๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระเจตน์ณรงค์ ธมฺมวโร ไชยจำ

๐๓/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองตาล  

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระองอาจ โฆสโก พิมพ์พิมาย

๐๖/๐๗/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองตาล  

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระเรืองวิทย์ ธมฺมาวุโธ ภิญโย

๐๔/๐๔/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองตาล  

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระยุทธศาสตร์ จิรธมฺโม จิรศิริเลิศ

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระภานุวิชญ์ ปภาโต มหานารี

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๕
พระฉันทวัฒน์ อตฺตสาโร เกล็ดงูเหลือม

๑๒/๑๒/๒๕๑๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๖
พระสุพจน์ ปนฺนภาโร พรประสพ

๐๒/๐๔/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาคุณสัมปนนาราม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระธนากร อภิวโร แรมกระโทก

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรสุทิน  รักนา

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

 
ปาคุณสัมปนนาราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระวุฒิพงษ์ กิตฺติปาโล พลทาริ

๐๒/๑๑/๒๕๒๙ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

ปาพิมาย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระดนุเดช โชติโก พนมมา

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาพิมาย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระวรายุทธ เตชธมฺโม แสนสุริยวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ปาพิมาย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๒
พระภาวนา พลาโณ พิมโคตร

๑๖/๘/๒๕๑๖ ๒๖/๗/๒๕๕๘
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระพิชญ์พชร ภทฺรวโร วิสาขะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๘

แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระปราโมทย์ ธมฺมปาโมชฺโช ปุษปาคม

๑๓/๕/๒๕๒๑ ๑๘/๕/๒๕๕๙
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระกิตติศักดิ

์

สิริสกฺโก ชัยเพชร

๒/๑๑/๒๕๒๗ ๑๘/๕/๒๕๕๙
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระสรวิศ เมตฺตจิตฺโต ยอดอินทร์

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๕/๒๕๕๙
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระปรณัฐ คุณปาโล ม่วงทับทิม

๗/๒/๒๕๓๗ ๑๘/๕/๒๕๕๙
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระเกรียงไกร านวีโร พรหมเสนา

๑๙/๙/๒๕๑๒
๑/๕/๒๕๕๑

วะภูแก้ว  

นม ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระสิทธิโชค เขมิโย ไชยะแก้ว

๕/๑๑/๒๕๑๖
๙/๗/๒๕๕๙

วะภูแก้ว  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระธนพล กิตฺติปฺโ นนท์ขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๑๕/๘/๒๕๕๙

วะภูแก้ว  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระนวพล วชิราโณ สาธูป

๒๐/๑๐/๒๕๑๘
๗/๑๐/๒๕๔๔

เทพาลัย  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์ ์

 เรืองสักดิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๑

 ปารัตนธรรมาราม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระโฉลม ธีรปฺโ โกสุม

๙/๙/๒๔๙๒ ๑๙/๖/๒๕๕๔

นำอ้อม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระสุภี กิตฺติสาโร โนนแสน

๒๗/๔/๒๔๙๖ ๑๒/๓/๒๕๕๙

นำอ้อม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระประมวล อตฺตทนฺโต ต้นจาน

๑๓/๒/๒๕๐๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

นำอ้อม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระชาตรี อตฺถกาโร ชืนโพธิ

่ ์

๓/๕/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นำอ้อม  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระสำเนียง ิตธมฺโม ยางแก

๔/๑๒/๒๕๐๖
๐/๗/๒๕๕๙

ปาตอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระบุญเพ็ง ถิรธมฺโม อินสุวรรณ

๑๐/๔/๒๕๑๔
๕/๗/๒๕๕๙

ปาตอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรณัฐพล  หลักบึง

๒๕/๔/๒๕๔๑

 ปาตอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรจักรกริช  แก้วดอนรี

๗/๘/๒๕๔๑
 ปาตอง  

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระวารี ธมฺมธโร วันทมาศ

๒๖/๑๒/๒๕๑๙
๒๓/๓/๒๕๕๖

ปาเนินโพธิโสธร  

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระไพรัตน์ กตคุโณ สิงห์ดา

๑๐/๙/๒๕๒๗ ๒๗/๓/๒๕๕๙

ปาโนนสมบูรณ์  

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระสรวง สุชีโว สาอุตม์

๓๐/๑๑/๒๕๒๗
๒๕/๖/๒๕๕๙

ปาโนนสมบูรณ์  

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระวรชัย านจาโร สุขขาว

๑๐/๓/๒๕๑๘ ๒๗/๖/๒๕๕๙

ปาโนนสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระสวัสดิ

์

จนฺทสาโร ละมัยพลกรัง

๑๘/๕/๒๔๙๓ ๒๐/๗/๒๕๕๕
ปาบุญมาธรรมวัฒน์  

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระสฤษดิ

์

อิทฺธิโชโต ทศคุย

๑๓/๔/๒๕๑๒ ๑๒/๕/๒๕๔๐
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระฝน สิริจนฺโท ทิศกระโทก

๒๕/๐๗/๒๕๑๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระมานพ ปริปุณฺโณ นานอก

๑๑/ถ/๒๕๑๕ ๑๓/๗/๒๕๕๗
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระเบิม

้

ขนฺติโก ยังเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๐๒
๑/๐๖/๒๕๕๘

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระสมชาย สุทฺธจิตฺโต ชาดา

๕/๗/๒๕๑๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระอดุลย์ ชุตินฺธโร โพธิจักร์

์

๒๙/๙/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๕๙
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระชนกฤต สุธมฺโม นรสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๒๕
๒๕/๖/๒๕๕๙

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระธนากร าณวโร คงบุ่งคล้า

๕/๓/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๕๙ ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระสุนทร ภูริาโณ พานนนท์

๒๔/๑๐/๒๔๙๗

๔/๗/๒๕๕๙ ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระตังคุณ

้

อตฺตทีโป สมดี

๗/๑๒/๒๕๓๓
๕/๗/๒๕๕๙ ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระภูวดล ขนฺติธมฺโม ภูสมจิตร

๔/๓/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๕๙ ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระกุมภา สมาจาโร นามแสง

๘/๙/๒๕๐๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระบุญมา มหาลาโภ พละชัย

๑๒/๘/๒๕๐๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระชาญชัย จนฺทโชโต พิลามา

๒๓/๔/๒๕๒๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ปาสมานสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรณัฐวุฒิ  คำวงษ์

๓๑/๗/๒๕๔๖

 ปาสมานสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๑

พระมนูญ มหาาโณ เวทย์จรัส

๒๑/๘/๒๕๑๓ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

หนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๒

พระศราวุฒิ กิตฺติคุโณ วงสาราช
๘/๖/๒๕๓๐

๒๖/๖/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๓

พระสกุลทรัพย์ อนาลโย ประภาวิชา
๑/๑/๒๕๓๒ ๕/๗/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๔

พระช่วง รติโก สวามิชัย

๖/๑๐/๒๔๙๐ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ปาประชาชืน

่

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๕

พระวันชัย อตฺตทีโป คืดนอก
๒/๗/๒๕๓๒ ๑๔/๒/๒๕๕๙

ปาประชาชืน

่

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๖

พระอำนาจ อติภทฺโท สาสุกิจ
๖/๕/๒๕๒๗ ๓/๗/๒๕๕๙

ปาประชาชืน

่

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๗

พระประเสริฐ สุจิตฺโต เอมสวัสดิ

์

๓/๗/๒๕๑๓ ๒๕/๗/๒๕๕๙

ปาประชาชืน

่

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๘

พระวิเศษ เมธิโน วิสัยดี

๑๙/๕/๒๕๐๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๑๙

พระวิชาญ วิชฺชากโร ทิพย์ประเสริฐ

๒๙/๙/๒๕๒๓
๒/๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระปญญาวุฒิ ปฺาวโร พยัคฆนิธิ

๒๔/๗/๒๔๙๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๑

พระญาณสิทธิ

์

านิสฺสโร ตังกิตติสุวรรณ์

้

๑๖/๘/๒๕๐๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๒

พระอาเดียว อคฺคธมฺโม หลอดกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๑๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๓

พระปติพัฒน์ ปยวณฺโณ ศรีสายธนาชัย

๒๔/๘/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๔

พระธนา ธมฺมิสฺสโร จันทร์ตูม

๒๕/๙/๒๕๓๐ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๕

พระธนาวุฒิ อคฺคธมฺโม บุญคำ
๑/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๑/๒๕๕๖

ปายอุบล  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๖

พระสมัย วตธมฺโม ตระการดี

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๖

ปายอุบล  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๗

พระชาญ เตชวโร แม้นกระโทก

๒๐/๑/๒๕๐๘ ๒๔/๔/๒๕๕๘

ปายอุบล  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๘

พระจักรินทร์ ขนฺติธมฺโม ละลึกมูล

๑๗/๗/๒๕๓๘ ๐๕/๗/๒๕๕๙

ปายอุบล  

นม ๖๑๕๙/๐๑๒๙

พระวันเฉลิม โสคลจิตฺโต ขันที

๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปายอุบล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๐
พระพงศกร กิตฺติาโณ ยศราสูงเนิน

๘/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปายอุบล  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๑

พระวัลลภ ชิตมาโณ ถุนนอก

๑๖/๙/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๒

พระคมสัน กตปฺุโ สุริยบำรุง

๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๓

พระนันทเกียรติ ิตลาโภ หมวดสันเทียะ

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๔

พระนฤพร าณธีโร แผงตัน

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๕

พระกิตติธัช สนฺตมโน พลฤทธิ

์

๙/๗/๒๕๑๕ ๑๔/๘/๒๕๕๙

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๖

พระปฐมพร เขมกาโม หมู่เย็น

๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๙/๗/๒๕๕๕

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๗

พระสนอง อติภทฺโท สีเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๒๖
๒๐/๑/๒๕๕๙

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๘

พระอนุศักดิ

์

โชติปฺโ มุ่งดี

๓๑/๘/๒๕๒๖ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๓๙

พระอนนุวัตร อภิลาโภ ทองเสนา

๑๙/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๖/๒๕๕๙

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๐
พระณัฐพงษ์ ปยธมฺโม ไอยรา

๑๐/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๑

พระวิรัตน์สิทธิทัศน์

์

โกวิโท อเนชากุล

๑๐/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๑๐/๒๕๔๙

ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๒

พระขุนช้าง จิตฺตสโร ชอบปา
๖/๑/๒๕๒๓ ๑๕/๖/๒๕๕๗

ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๓

พระเฉลิมวงศ์ จนฺทสีโล อุดมนา

๒๐/๑๑/๒๕๒๓
๑๕/๓/๒๕๕๘

ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๔

พระวิมาล ิตวํโส กุจะพันธ์

๒๗/๓/๒๕๑๗ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๕

พระพิพัฒน์พงศ์ ภูริสีโล พุฒมี

๒๕/๑/๒๕๓๔ ๒๑/๓/๒๕๕๙

ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๖

พระจักรี จนฺทสโร นพพิบูลย์
๖/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๔/๒๕๕๙

ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๗

พระนพรัตน์ ธมฺมนนฺโท จำปาทอง

๑๕/๔/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๘

พระพิทักศิริ สิรินฺทโร บัวหอม

๑๙/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๕๙/๐๑๔๙

พระวิชชา อนาลโย วิฑูรชาติ

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๐
พระธนบดี ชยวุฑฺโฒ บุญจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๑

พระธนาธิป ขนฺติพโล โรจน์ศิริสถิตย์

๐๒/๑๑/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๒

พระวิเชียร ปฺาวโร จีนโน

๑๐/๑๐/๒๕๒๓ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๓

พระกรกฤช กิตฺติสาโร บุญยิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๑๑ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ถำไตรรัตน์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๔

พระมาร์ติน เตชธมฺโม เชาว์ชวานิล

๑๐/๐๘/๒๔๘๙ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ถำไตรรัตน์  

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๕

พระวิสุทธิ

์

ชินวโร วิสุทธิชัยกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๖

พระสนธยา ทีปธมฺโม ปจจัยกา

๐๗/๑๒/๒๕๒๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๗

พระจักรพันธ์ จกฺกรตโน อมัติรัตน

๐๑/๐๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๘

พระอรรถพล านวุฑฺโฒ สายทอง

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๕๙

พระอภิวัฒน์ สิริธมฺโม ขึงธรรมา

๒๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๐
พระพลกฤษณ์ เขมจาโร โสธรจิตตฺ

๑๓/๐๓/๒๕๒๑ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๑

พระประกอบ มหาวิริโย อาจไธสง

๒๙/๐๙/๒๔๙๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๒

พระสัมฤทธิ

์

ขปฺปสฺมทฺโธ อรุณนวล

๑๘/๐๔/๒๕๒๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๓

พระวุฒินันท์ โอภาโส สิงห์ลักษณ์

๒๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๔

พระพัสกร ธมฺวโร เอือกิตติโรจน์

้

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหายหลง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๕

พระณัฐวุฒิ ยโสธโร เวกสูงเนิน

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรอัครเดช  คะเรารัมย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๗

พระนาวา ิตสีโล คำวนดี

๐๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๓

พญาเย็นพุทธาราม  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๘

พระณัฏฐ์พงศ์ สีลเตโช น้อยทรง

๑๕/๐๖/๒๕๑๖ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๕๙/๐๑๖๙

พระทิวากร ธมฺมวโร ฮ้อแสงชัย

๑๓/๑๑/๒๕๐๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๕๙/๐๑๗๐
พระปยวิทย์ ิตเปโม เติมรัตนสุวรรณ

๖/๐๔/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๕๙/๐๑๗๑

พระอาทิตย์ อาภสฺสโร เทียนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

๑๐/๗/๒๕๕๙

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๕๙/๐๑๗๒

พระจักรธร อตฺถธโร ขจรไชยกูล

๓๐/๐๑/๒๕๒๐
๑๑/๗/๒๕๕๙

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๕๙/๐๑๗๓

พระอุเทน ิตาโณ ทุ่งศิริวัฒนา

๑๘/๐๒/๒๕๒๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๕๙/๐๑๗๔

พระสมภพ โอภาโส เม็งจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๐๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙
วชิราลงกรณวราราม

 

นม ๖๑๕๙/๐๑๗๕

พระคมสัน ปภาโส มะสา

๒๖/๐๑/๒๕๑๙ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วชิราลงกรณวราราม
 

รับรองตามนี

้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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