
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑ (ธ)

ส่งสอบ ๒๖๑ รูป ขาดสอบ ๕๐ รูป คงสอบ ๒๑๑ รูป สอบได้ ๑๘๑ รูป สอบตก ๓๐ รูป (๘๕.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระวิศว อรุโณ กาญจนวัฒน์ศิริ

๕/๖/๒๕๓๓ ๙/๗/๒๕๕๙
ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระนพนรรค์ กนฺตวณฺโณ นมขุนทด

๒๔/๕/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระสรรพชัย กณฺตวณฺโณ อนุวงศ์วรเวทย์

๖/๓/๒๕๓๔
๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระวีระพงษ์ กนฺตวีโร ค่อมกลาง

๑๓/๘/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระกอบกิจ ิตาโณ จินดาทา

๒๘/๙/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระธนยศ เขมธมฺโม ทวีชาติ

๑๒/๖/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระธนาคม กิจฺจสาโร วีขุนทด

๒๔/๑๐/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระสายชล ธนปฺโ สาลักษณ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสาลวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระวิทยา วิสุทฺธจิตฺโต แดนโคกสูง

๗/๘/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
ปาหนองปลิง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระวุฒิพันธ์ จิตฺตปฺโ ทิมะวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
ปาหนองปลิง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระวัชรพงษ์ ธีรวํโส ผิวคาบ

๑๓/๗/๒๕๓๔ ๒๙/๕/๒๕๕๙

วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระอดิศักดิ

์

ปฺุสกฺโก นาดี

๒๔/๒/๒๕๒๐ ๑๙/๓/๒๕๖๐

วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระพิทักษ์สิทธิ

์

วิสิฏโ เอกธนานันท์

๒๒/๒/๒๕๓๒ ๒๔/๕/๒๕๖๐

วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระวิโรจน์ จนฺทวีโร สถาปนรัตน์กุล

๑๑/๐๓/๒๕๑๘

๔/๖/๒๕๖๐
วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระวชิรพล ปฺาวชิโร พืนทะเล

้

๒๗/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน รมย์สูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

๑/๗/๒๕๖๐
วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระฉัตรชัย กิตฺติชโย สมน้อย

๔/๕/๒๕๓๐ ๑/๗/๒๕๖๐
วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระเดชาธร ชุตินฺธโร ฤทธิกิจจากุล

๒๔/๗/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระวรวัฒน์ เขมวโร สิบกิง

่

๕/๙/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระดลยวัตร คุณทตฺโต ฉัตรปลันธนา

๘/๔/๒๕๒๘ ๙/๗/๒๕๖๐
วัดปาศรัทธารวม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระไพดี

้

โฆสธมฺโม วรรณดร

๒๔/๒/๒๕๑๘
๒๐/๖/๒๕๖๐

ศาลาทอง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระทวีศักดิ

์

จิรสุโภ เบ้ามะโน
๕/๗/๒๕๑๖

๑/๗/๒๕๖๐
ศาลาทอง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระนิรวิทธ์ จนฺทสาโร สายปาน

๒๕/๙/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ศาลาทอง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรศุภชัย  เผือนพงศ์

่

๑/๔/๒๕๔๘
 ศาลาทอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระวิษณุกร สิริวฑฺฒโน จรูญ

๕/๑๐/๒๕๓๕
๕/๖/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระวิฑูรย์ กุสลจิตฺโต นางาม

๑๒/๖/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ศาลาลอย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระสมบูรณ์ สิริสมฺปนฺโน งอนกลาง

๕/๘/๒๕๓๓ ๕/๗/๒๕๖๐
ศาลาลอย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระปฏิเวธ ิตเวโท คงไพจิตรวงศ์

๕/๘/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๖๐
ศาลาลอย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระปรัชญา สิริภทฺโท เนตรสูงเนิน

๒/๑/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระธีรพงศ์ ธีรวํโส แซ่หลี

๑๖/๑๑/๒๕๒๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระกตัญู สุทฺธจิตฺโต ทิพยรักษ์

๑๑/๐๖/๒๕๓๖
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระศิรเมศร์ จนฺทโชโต ธนาชัยจารุวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๓๕
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระกล้าณรงค์ ติกฺขาโณ เกตุพรมราช

๑๖/๐๗/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระพีระพล ปภาโส มาละลา

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรจีรพัฒน์  จันมา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรชยทรรศน์  มณีส่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสถาพร  อินอ่อน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรธนากร  มีสันเทียะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรไรวินท์  สายัญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรอดิศร  สินปรุ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรเทียนชัย  เหลาทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรจิระพัด  เกตุใหม่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรวัชรพล  เวินเสียง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรรัตภูมิ  สุรพัฒนาชีวะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 เบ้าคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรพงศกร  สานเปน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสมชาย  ชัยมาลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรบุณติณณัฏฐ์  พูลสินทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 สุทธจินดา  

นม ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระประมวล ปฺาวชิโร ยางนอก

๒๒/๕/๒๕๒๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ประชาชุมพร  

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระอัตตพล อตฺตทีโป สุดจันทึก

๔/๑๒/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๕๙

ประชาชุมพร  

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระสิทธิชัย ภทฺทปฺโ จันทะวงษ์

๑๐/๑/๒๕๒๘
๕/๔/๒๕๖๐ วัดปาบ้านโคกพลวง

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระจำลอง กมฺมสุโภ รวมศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๓

๒/๖/๒๕๖๐ วัดปาบ้านโคกพลวง
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระสักราวุธ โกวิโท โพธะนัน

๒๒/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐
วัดปาบ้านโคกพลวง

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระเทพ จารุธมฺโม ต่อมกระโทก

๕/๑/๒๔๙๒
๒/๗/๒๕๖๐ วัดปาบ้านโคกพลวง

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระดำรงค์ ติสฺสโร ใหม่แดงเถิน

๑๓/๘/๒๕๐๔
๒/๗/๒๕๖๐ วัดปาบ้านโคกพลวง

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๖
พระสุดใจ อตฺถภาโร หนุนกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๐๘

๒/๗/๒๕๖๐ วัดปาบ้านโคกพลวง
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๗
พระอภิสิทธิ

์

ิตปฺุโ ทวยมีฤทธิ

์

๕/๗/๒๕๑๕
๒/๗/๒๕๖๐ วัดปาบ้านโคกพลวง

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๘
พระกิตติพงษ์ กิตฺตวํโส ฤาเดช

๒๗/๕/๒๕๒๑ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ปาคีรีวัลลิ

์

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระวิชิต ิตสาธร หยาดไธสง

๒๑/๑๐/๒๔๙๖

๗/๗/๒๕๖๐
ปาประชาชุมพวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระวรพล ปภสฺสโร ศรีเมือง

๘/๑๐/๒๕๓๕
๕/๔/๒๕๖๐

โนนม่วง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระสงกรานต์ ปสนฺโน ศรีนวล

๑๓/๔/๒๕๓๒

๒/๕/๒๕๖๐
โนนม่วง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๒
พระวรพล อธิวโร ชมจุมจัง

๗/๗/๒๕๓๙ ๒/๕/๒๕๖๐
โนนม่วง  

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุริยา รตนโชโต รักชาติ

๕/๖/๒๕๐๖ ๘/๕/๒๕๕๖
ปามงคลธรรม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระบุญธรรม กิจฺจสาโร ทองศรีมะขัน

๑๐/๖/๒๕๒๒ ๑๐/๑/๒๕๖๐
ปาคุณสัมปนนาราม

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระจำรัส กนฺตธมฺโม แก้วกลำ

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

๑/๓/๒๕๖๐ ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระนภดล กลฺยาณธมฺโม คำคุ้ม

๑/๑๑/๒๕๓๗

๑/๓/๒๕๖๐ ปาคุณสัมปนนาราม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระก้องเกียรติ กิตฺติปฺโ หาญมานิตกุล

๓/๕/๒๕๓๙ ๗/๕/๒๕๖๐ ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระอิสระพงศ์ ชยฺยธมฺโม เดชทัพไทย

๑/๘/๒๕๓๐ ๑/๖/๒๕๖๐ ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระพุทธชาด วุฒิสาโณ รอกิง

่

๒๙/๖/๒๔๙๗ ๒๓/๖/๒๕๖๐
ปาคุณสัมปนนาราม

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระธวัชชัย สุปภาโต หมันกลาง

่

๓/๔/๒๕๓๘ ๓/๗/๒๕๖๐ ปาคุณสัมปนนาราม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระสุระชัย ชยชโย จากพิมาย

๒๗/๗/๒๕๒๑

๕/๗/๒๕๖๐ ปาคุณสัมปนนาราม
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรไตรเพชร  บุญภาพ

๖/๑๒/๒๕๔๕

 
ปาคุณสัมปนนาราม

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระจิรายุ จิรธมฺโม บูรณะราช

๗/๒/๒๕๐๕ ๓๐/๗/๒๕๔๗

ปาพิมาย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระบุญมี ติกฺขปฺโ เหตุเกษ

๑๔/๖/๒๔๙๐ ๒๗/๖/๒๕๕๒

ปาพิมาย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระเบญจพล ฉินฺนาลโย พิมพ์สุธรรม

๑๔/๔/๒๔๘๘

๔/๖/๒๕๖๐
ปาพิมาย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๖
พระมุทิวัฒน์ ปภสฺสโร ตันตระกูล

๘/๑๒/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ปาพิมาย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๗
พระเฉลิมศักดิ

์

โสภโณ สุขเพิม

่

๑๗/๔/๒๕๓๐ ๕/๑๒/๒๕๕๘
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๘
พระพรชัย ิตชโย ชีรานนท์

๘/๔/๒๕๓๐ ๒๓/๔/๒๕๖๐
แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระนำโชค นาคโชโต รุนสูงเนิน

๒๙/๖/๒๕๑๑

๓/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระนันทิพัฒณ์ าณวฑฺฒโน สาลีพันธ์

๓/๓/๒๕๑๓
๓/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว

 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระสันติ วิสนฺโต ภาพล

๑๕/๔/๒๕๑๕

๓/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระภาณุพงศ์ สุรวํโส สร้างการนอก

๒๕/๘/๒๕๑๖

๓/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระดนัย ทสฺสนีโย เต็มวานิช

๒/๒/๒๕๒๓ ๔/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระชนัตธนา ชนาสโภ ลาดทองปภินพร

๒๑/๒/๒๕๒๗

๔/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระวิชญโยธิน ฉนฺทวิชฺโช เสนศรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระพีรยศ อคฺควีโร ภาพล

๑๙/๔/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระอรรถพร อตฺถวโร จันทรโฮง

๑๙/๗/๒๕๓๕

๔/๖/๒๕๖๐ แสงธรรมวังเขาเขียว
 

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระสมนึก เตชธโร ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๑๔

๙/๔/๒๕๖๐
อ่างซับประดู่  

นม ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระสมมาท สนฺตวาโจ บูรพาชน

๑๐/๒/๒๕๑๐ ๔/๑๒/๒๕๕๙

วะภูแก้ว  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๐
พระพิสิษฐ์ ิตธมฺโม นาคสกล

๑๑/๑๐/๒๔๙๓
๓๙/๔/๒๕๖๐

วะภูแก้ว  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๑
พระเสน่ห์น้อย สุมโน ขอมอบกลาง

๖/๕/๒๕๐๙ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ปาดอนน้อย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๒
พระสมเกียรติ กตปฺโ จงชิดกลาง

๑๓/๔/๒๕๑๓ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ปาดอนน้อย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๓
พระแมนสรวง สุภกิจฺโจ ธงอาสา

๑๖/๕/๒๕๑๐
๖/๗/๒๕๖๐

ปาดอนน้อย  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๔
พระอมร ถาวโร ดวงดี

๒๘/๑๐/๒๕๑๐

๙/๗/๒๕๖๐
ปาอรัญญวาสี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๕
พระบุญชุ่ม ขนฺติสุโภ นานอก

๗/๑๐/๒๔๘๑ ๑๒/๕/๒๕๔๗

นำอ้อม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๖
พระสุรพล พลโว อำหิน

๑๐/๖/๒๕๑๙ ๑๒/๖/๒๕๕๓

นำอ้อม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๗
พระสงวน ปฺาทีโป ภูริศรี

๒๔/๓/๒๔๙๑
๖/๓/๒๕๕๙

นำอ้อม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระฐวัชชัย สุวฑฺฒโน มารัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๒๓

๒๔/๔/๒๕๖๐

นำอ้อม  

นม ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระสมนึก ปฺาธโร ศรีโพธิกลาง

์

๑๗/๑/๒๕๐๑ ๒๒/๖/๒๕๖๐

นำอ้อม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระสุรชัย านิสฺสโร ต่อมใจ

๕/๑๒/๒๕๐๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

นำอ้อม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระอารีย์ สิริจนฺโท แพนไทยสงค์

๔/๑/๒๕๑๗ ๗/๓/๒๕๖๐
ปาคลองพฤกษ์  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระประเสริฐ เขมจาโร หวังหมู่กลาง

๒๘/๓/๒๕๐๑ ๒๒/๕/๒๕๒๗

ปาตอง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระพุดทา สุนฺทโร พันธ์มี

๖/๕/๒๔๘๙ ๒๔/๕/๒๕๕๓

ปาตอง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระศุภกร พลวุฑฺโฒ บุญเกิด

๑๐/๘/๒๕๓๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาตอง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระอำนาจ ปุริตสีโล ข่าทิพย์พาที

๔/๘/๒๕๒๐ ๑/๖/๒๕๖๐
ปาตอง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระชาญ วชิโร โกสุมภ์

๒๔/๖/๒๕๐๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาตอง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระบุญพิทักษ์ านุตฺตโร มาตรบรรเทา

๑๙/๗/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาตอง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระนพรัตน์ าณวโร มุกทะวัฒน์

๒๒/๙/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
ปาธรรมชาติ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระประชา อนีโฆ โคตรคำ

๑๕/๗/๒๕๑๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาโนนสมบูรณ์  

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระมานิตยา มานจิตฺโต ทิพย์อักษร

๕/๗/๒๕๑๙ ๑๙/๗/๒๕๕๘
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระวีระศิลป เตชธมฺโม รุกขเจริญมงคล

๗/๘/๒๕๐๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระมงคล โกวิโท เวทไธสง

๑๒/๘/๒๕๓๔ ๒๘/๑/๒๕๖๐
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๓
พระอำนาจ ปภากโร นานอก

๒/๑๐/๒๕๒๓ ๑๙/๒/๒๕๖๐
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๔
พระสบาย ิตธมฺโม อักคะฮาด

๑/๖/๒๕๐๓ ๒๐/๓/๒๕๖๐
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๕
พระสมศักดิ

์

ปฺาวโร อักคะฮาด

๓๑/๗/๒๕๒๔
๒๐/๓/๒๕๖๐

ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๖
พระภูมิมินทร์ ติกฺขาโณ ชาวสวน

๖/๕/๒๕๓๓ ๑๑/๖/๒๕๖๐
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระทัตพล วรธมฺโม บุญกล้า

๖/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระมนตรี สุธมฺโม สุดดี

๒๗/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐ ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระไมตรี ปฺาวชิโร แฝงด่านกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐ ปาประชาธรรมนิคม
 

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรธีรภัทร์  จันทศรี

๒๔/๒/๒๕๔๔

 
ปาประชาธรรมนิคม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระจิรโชติ อุชุจาโร อนุพิทักษ์สมาน

๑/๒/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
ปาสมานสามัคคี  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระวันดี ติกฺขวโร พรมราตรี

๙/๙/๒๕๐๓
๔/๑๒/๒๕๕๓

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระสันติชาติ สมจิตฺโต นรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๐๑
๓/๑๑/๒๕๕๗

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระอำนาจ เตชพโล สุดทวี

๑๗/๓/๒๕๓๓
๓/๕/๒๕๕๘

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระผล ิตสทฺโธ ภูซวง

๑๗/๓/๒๕๐๖ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระหล่า ตปสีโล พุทไธสงค์

๑๓/๒/๒๔๙๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระสมควร ปโมทิโค นาคนา

๒๔/๓/๒๕๒๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระสมพร สุวีโร ชาญนอก

๓๐/๔/๒๕๑๙
๗/๗/๒๕๖๐

ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๒๙
พระธีรวัฒน์ ธมฺมเตโช จรูญพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ปาหนองกระทุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรทวี  พลศรี

๑/๔/๒๕๔๐
 ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรประสิทธิ

์

 บุญประทุม
๔/๑/๒๕๔๓

 ปาหนองกระทุ่ม  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๒
พระสมชาติ สมชาโต ผสม

๒๖/๙/๒๕๑๘ ๑๗/๕/๒๕๔๖

ปาประชาชืน

่

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๓
พระสนธยา จารุธมฺโม เมาหวล

๘/๙/๒๕๓๕ ๒๔/๔/๒๕๖๐

ปาประชาชืน

่

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๔
พระอุทิศ ธมฺมธโร ลีปอพาน

๘/๓/๒๕๐๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ปาใหญ่เกษร  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระธงชัย อธิจิตโต จีนจังหรีด

๑/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๖/๒๕๕๘

ปายอุบล  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระพชรพล ปฺาวุฑฺฒโภ เขียนนอก

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปายอุบล  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๗
พระอนุสรณ์ โภณปฺโ ศุภดล

๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปายอุบล  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระสหรัฐ จารุธมฺโม จุลทรรศน์

๒๗/๘/๒๕๓๙ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ปายอุบล  

นม ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระภูวเดช จนฺทวํโส จงเหนียวกลาง

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๑

๖/๕/๒๕๖๐
เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระจิตติพร ทีปวํโส คำโฮง

๑๖/๘/๒๕๒๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระอาทิตย์อุทัย คุณภโร แหวนเงิน

๑๒/๑/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เขาซับพงโพด  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระเชือม

่

านโสภโณ เข็มเอียม

่

๙/๓/๒๕๐๘
๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระสุทัด ิตสาโร สมพงษ์

๘/๑๐/๒๕๒๓
๓/๗/๒๕๖๐

ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระนภาชัย สนฺตกาโย บรรหารบุตร

๑๔/๘/๒๕๓๕

๓/๗/๒๕๖๐
ปาประชาสันต์  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๕
พระพรวิทย์ อานนฺโท นาคลีม่วง

๑/๕/๒๕๓๕
๒๔/๑๒/๒๕๕๙

ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระวีรยุทธ์ วีรธมฺโม ฟสันเทียะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระทองใบ อธิจิตฺโต ศิรินัย

๑/๗/๒๕๐๕ ๘/๗/๒๕๖๐
ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระสรรพสิทธิ

์

าณวโร ตรึกตรองเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

๘/๗/๒๕๖๐
ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรประจักษ์  ถนัดไถ

๑๖/๑/๒๕๑๓

 ปาศิริวันบรรพต  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๐
พระวงเดือน วารสโภ เล็กอินทร์

๒/๖/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๕๙
ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๑
พระกฤษดา ธมฺมจาโร ทับพุดซา

๖/๒/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๒
พระอนันต์ ิตธมฺโม ทับพุดซา

๙/๑/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๓
พระวรวัฒน์ อาภากโร ช่วยกลาง

๓/๓/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๔
พระกฤษณะ สุมงฺคโล แววดี

๑๕/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสมบัติเจริญ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๕
พระวันชัย ปภากโร ภัทรจารุ

๑๓/๖/๒๕๑๑

๖/๕/๒๕๖๐
หนองปรือ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๖
พระอุทิศ อภิปฺโ ผิวแดง

๑๒/๑/๒๕๔๐
๙/๗/๒๕๖๐

หนองปรือ  

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๗
พระอภิชาติ คุณสมฺปนฺโน บุญผ่องศรี

๐๖/๑๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๖/๒๕๕๕
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๘
พระมนต์มนัส ฉนฺทมโน สวัสดิสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๖
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๕๙
พระหลอด ถาวโร หล่าคำ

๑๕/๐๖/๒๕๒๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๐
พระปริทัศน์ อินฺทโชโต รักเมือง

๑๐/๐๕/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๑
พระกิตติพัฒน์ กิตฺติพโล นนท์ประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๓๒ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๒
พระรัชภูมิ สิริจนฺโท คำบุดดา

๐๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๓
พระพงศธร มหาาโณ ช่างปลูก

๑๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐
เขาใหญ่ญาณสัมปนโน

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๔
พระสมบูรณ์ จิตสํวโร ศรีสม

๑๐/๐๘/๒๕๐๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ถำไตรรัตน์  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๕
พระสิริโชค ปณีตฺจิตฺโต เหมวัน

๒๗/๐๗/๒๕๒๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ถำไตรรัตน์  

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๖
พระภานุวัชร สุปฺปฺโ นราจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๐๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๗
พระสกนธ์ กิตฺติภทฺโท ทองอินจันทร์

๑๘/๐๖/๒๔๘๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
เทพพิทักษ์ปุณณาราม

 

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๘
พระอภิลักษณ์ กุสลจิตฺโต ภัคดีวุธ

๑๙/๐๓/๒๕๐๕ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๖๙
พระประเสริฐ ิตภฺุโ วงษ์เหมือน

๓๐/๐๖/๒๕๑๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๐
พระวิทวัส านจิตฺโต แปนน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๓๓
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูหายหลง  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๑
พระเพิมพูน

่

สุพพฺโต สังเกตุ

๒๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๒/๒๕๕๖

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๒
พระสิปปวิชญ์ สิปธมฺโม เติมรัตนสุวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๓
พระยุทธภูมิ วรธมุโม จงวนิช

๒๑/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๔
พระเกียรติศักดิ

์

ยตินุธโร อาจผักปง

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๕
พระสุวัฒน์ สุวฆฺฒโก คชรินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๖
พระพงศกร ณฎฺิโก ศุภวีระเสถียร

๒๓/๐๕/๒๕๑๙
๐๓/๐๙/๒๕๖๐

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๗
พระพิพัฒน์ ปสนฺโน วรธันธนวัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๒๙
๐๓/๐๙/๒๕๖๐

มกุฏคีรีวัน  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๘
พระอินทร์ถา านวโร ชัยอุดม

๐๖/๑๐/๒๕๐๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วงศ์เกษตร  

นม ๖๑๖๐/๐๑๗๙
พระสุรชัย ปภสฺสโร พานทอง

๐๗/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วงศ์เกษตร  

นม ๖๑๖๐/๐๑๘๐
พระสุชาติ ชุติปฺโ กลินหอมหวล

่

๐๓/๐๘/๒๕๑๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วงศ์เกษตร  

นม ๖๑๖๐/๐๑๘๑
พระเสกสรรค์ นปฺปโก ชินานารักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๐๙ ๒๕/๑๐/๒๕๕๖

วชิราลงกรณวราราม
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้

(พระพรหมวิสุทธาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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