
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓,๙๖๓ รูป ขาดสอบ ๙๕๓ รูป คงสอบ ๓,๐๑๐ รูป สอบได้ ๒,๑๗๙ รูป สอบตก ๘๓๑ รูป (๗๒.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระยอด สุทสฺสโน

หนูธรรมพะเนาว์

๑๘/๐๔/๒๕๒๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

กระทอน  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระรัฐกร รตนโชโต สีบุพิมพ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กระทอน  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระวิชิต วิสุทฺธสีโล สงสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๗
๑/๐๗/๒๕๖๐

กระทอน  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระสุขกมล สุขกาโม สุขเกษม

๙/๑๐/๒๕๒๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

กองพระทราย  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระธนวินท์ ธนปาโล ธรรมวิจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

กองพระทราย  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระธชย ธมฺมโชโต เมืองสันเทียะ

๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒/๐๗/๒๕๖๐

กองพระทราย  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระฉัตรเกษม ปภงฺกโร รัตนประสพ

๑๕/๐๒/๒๕๐๕
๕/๐๗/๒๕๖๐

กองพระทราย  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระสุรัตน์ รตนโชโต โยวะผุย

๑๘/๔/๒๕๑๙ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

กุสุมภ์สัทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระบุญเชิด เตชปฺโ นิงกลาง

่

๑๑/๐๘/๒๕๐๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

คอหนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระสักชัย นาควโร นาคสุข

๑๗/๐๕/๒๔๙๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โคกตลาด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระยุทธพงษ์ โชติวโร รอดจอหอ

๐๓/๐๒/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกตลาด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระสมปราชญ์ อธิปฺโ พูนกลาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกตลาด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระสิทธิชัย โชติปฺโ ไทยงูเหลือม

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โคกตลาด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระสมมาตร สมจิตฺโต รัตนประพันธ์

๑๔/๖/๒๕๓๘

๙/๑/๒๕๖๐
โคกประดู่  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระมาโนช สิริธมฺโม ศรีปรุ

๒๗/๔/๒๕๐๕ ๑๐/๗/๒๕๕๘

โคกพรม  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระสดายุ ปฺาวชิโร ศรีสถลมารค

๑๖/๑๑/๒๕๒๑
๒๕/๐๓/๒๕๖๐

โคกสูง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 อุณาธิเณย์

๑๖/๕/๒๕๔๖

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ศรีละโคตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรชัยธวัช  กระแสโสม

๗/๓/๒๕๔๗
 จิตตสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระประภาส อนุตฺตโร บำรุงกลาง

๑๑/๕/๒๕๑๒ ๑๖/๕/๒๕๕๖

จิราธิวัฒน์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระวัชระ กุสลจิตฺโต เชียงใหม่

๑/๔/๒๕๓๔ ๓๑/๑/๒๕๕๗

จิราธิวัฒน์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระภัทร อธิภทฺโร โพธิมิรินทร์

์

๒๑/๐๔/๒๔๙๑ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

ช่องอู่  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระมงคล จิตฺตสีโล ปลังกลาง

่

๒๒/๙/๒๔๙๗ ๕/๑๑/๒๕๕๘

ดอนขวาง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระทิวา ทิวากโร แซ่อือ

๑๘/๘/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ดอนขวาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระเนติกร นิติกโร แสนทวี

๒๖/๔/๒๕๔๐
๘/๗/๒๕๖๐

ดอนขวาง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรธีรพงษ์  บัวพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

 ดอนขวาง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอานนท์  ชอบสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนขวาง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระธนายุทธ จารุธมฺโม อุปสาร

๒๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

แดนสงบอาสภาราม
 

นม ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระสุริวงศ์ อจฺจาทโร ใจชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แดนสงบอาสภาราม
 

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระเฉลิมพล ยสินฺธโร หนุนกระโทก

๕/๑๒/๒๕๒๗ ๒๘/๕/๒๕๖๐

โตนด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระสรวุฒิ ธมฺมทีโป หนุเจริญกุล

๒๖/๙/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
โตนด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระสุกิจ ถาวรจิตฺโต เชิญกลาง

๑/๑/๒๕๑๐ ๘/๗/๒๕๖๐
โตนด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระสมประสงค์ ิตสีโล คำคราด

๒๓/๕/๒๕๑๖

๘/๗/๒๕๖๐
โตนด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระประกอบ จตฺตสลฺโล โพธิปานพะเนา

์

๓/๘/๒๕๑๙
๘/๗/๒๕๖๐

โตนด  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระบรรจง จนฺทโชโต จรรยามัน

่

๒๓/๓/๒๕๒๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระเทพนิมิตร ปภสฺสโร ราชวัฏ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระพอเจตน์ ปรถฺกโม เริกกลาง

๒๗/๖/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระสุบรรณ โชติปฺโ เสาใสศรี

๔/๖/๒๕๒๘
๘/๗/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรภพสรรค์  แซ่ม้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรทักษิณ  กรรณิกากลาง

๗/๕/๒๕๔๕
 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรปยพัทธ์  เนตรรักษ์

๒๒/๔/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรณัฐชัย  ใจซือตรงมากดี

่

๒๖/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรเทียนชัย  หมีดงนอก

๒๐/๙/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรณัฐวุฒิ  คมสำโรง

๘/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรอนุวัชร์  พลีดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรปยวัฒน์  กว้างกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสินไกร  ทีเกาะ

๑๕/๕/๒๕๔๘

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรชาญณรงค์  เปรมฤกีชัยศักดิ

์

๒/๗/๒๕๔๕
 บ้านเกาะ  

นม ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรพงศกร  ตีไม้ลาด

๑๑/๙/๒๕๔๕

 บ้านเกาะ  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรธนากร  แสนคำ

๕/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านเกาะ  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระเปยว สทินฺโน เปยโคกสูง

๐๑/๐๕/๒๔๘๔ ๐๑/๐๑/๒๕๕๑

บ้านโกรก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระศรีเหลียม

่

สีลธมฺโม พินโคกสูง

๐๗/๐๙/๒๔๙๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๘

บ้านโกรก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระศรนรินทร์ สุทนฺโต โนนโคกสูง

๐๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

บ้านโกรก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระสามารถ โชติกโร ภักดี

๒๕/๐๘/๒๕๐๒ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

บ้านโกรก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระภัทรพล กตสาโร บุยผาอาจ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

บ้านโกรก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระวรวรรณ อติสโย เงินบุคคล

๑๗/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโกรก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระโสภณ กิตฺติโสภโณ พินใย

๑๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

บำรุงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระรัตนศักดิ

์

ิติคุโณ มีศิลป

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระผณิศวร ปฺาธโร เชียวจอหอ

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บำรุงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระพีรพงษ์ วีรวํโส อุดมดัน

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรโรจนศักดิ

์

 พอมขุนทด
๓/๑/๒๕๔๔

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรธนวัฒน์  อัตตะรา

๕/๓/๒๕๔๕
 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรณัฐพล  เพียงใหม่

๑๙/๕/๒๕๔๖

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรอดิเทพ  ศรีอัมพร

๗/๓/๒๕๔๗
 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรอธิพันธ์  แย้มสวัสดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรอภิรักษ์  แย้มสวัสดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรเจริญทรัพย์  ธรรมศาสตร์

๒๒/๓/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรอพิชิต  โอกระโทก

๒๓/๓/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรภูวดล  ทรัพย์สีหะ

๕/๔/๒๕๔๗
 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรสุริโย  เนือนา

้

๒๕/๔/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรชนาธิป  ใครกระโทก

๒๐/๗/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรกิตติกร  ไชยริปู

๒๕/๗/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพีระพล  สาโสภา

๒/๘/๒๕๔๗
 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรธนสรณ์  วินิจ

๒๓/๘/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรปฐมพงษ์  สุดใจ

๓/๙/๒๕๔๗
 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรภูริภัทร  รักษากูล

๒๗/๙/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรตุลธร  กิงกระโทก

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรภูชนก  นิดกระโทก

๗/๑๑/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรรุ่งโรจน์  พิมสูงเนิน

๘/๑๒/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรอัษฎาวุธ  วุสันเทียะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระธีรพงษ์ ปฺาทีโป ปกสันเทียะ

๒๕/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๓/๒๕๖๐

บึงตะโก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระสุริยา คุณวโร แขมพลกรัง

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

๑๘/๖/๒๕๖๐

บึงตะโก  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระวรวุฒิ วราโณ สกุณีย์

๒๕/๐๙/๒๕๓๒

๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงสาร  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระปรรณทัต านวีโร นวะสุทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๐๖ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

บึงแสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระสุเพียบ รามเมโธ ราน

๐๘/๑๑/๒๕๓๔
๒๗/๓/๒๕๕๖

บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระโรจน์ประสิทธิ

์

จารุธมฺโม วายุภักตรี

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรราช  ถาปามัคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรโซรอบ  บารัว

๑/๑/๒๕๔๒
 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรสากอ  บารัว

๕/๕/๒๕๔๔
 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรอีมอน  บารัว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรโซรอบ  บารัว

๓/๑/๒๕๔๕
 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรปราโมทกุมาร  เจาดาธี

๒๗/๖/๒๕๔๒

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรจิตติพันธ์  เหนือพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรอีมอน  บารัว

๒๓/๙/๒๕๔๕

 บูรพ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๖๓

้
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นม ๔๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรวัทธิกร  สายน้อย

๖/๓/๒๕๔๕
 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรวิริยะ  แสนนาใต้

๑๙/๒/๒๕๔๖

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรวิศณุ  นิลน้อย

๑๗/๘/๒๕๔๖

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรดนัยพัชร  แก้วตา

๒๓/๕/๒๕๔๘

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรกฤษศักดา  ดีพาชู

๑๒/๙/๒๕๔๔

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรจตุพร  ผลวัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระอุระ โฆสธมฺโม จอกโคกสูง

๒๐/๔/๒๕๐๗ ๑๒/๓/๒๕๕๙

ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระกฤษฎา กตสาโร พลายหมืนไวย

่

๙/๔/๒๕๒๗ ๒/๗/๒๕๖๐
ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรอดิชัย  รวมทอง

๒๙/๗/๒๕๔๐

 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรอิศม์เดช  มนัสไธสง

๑๑/๓/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรชลชาติ  ประกอบแก้ว

๗/๔/๒๕๔๔
 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรพลกฤต  เพิมผล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรวรยุทธ  บุญยะวัฒน์

๒/๘/๒๕๔๖
 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรทวีทรัพย์  เพิมพูล

่

๒/๖/๒๕๔๗
 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ชนิทเซอร์

๗/๔/๒๕๔๘
 ประโดก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระอิทธิเดช มหิทฺธิโก ศรีวัง

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระมงคล สิริสาโร ตาลไธสง

๒๘/๐๓/๒๕๐๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระสอ โสรโต คำสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๔๘๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระบำรุง ปโยโค ชุนเกาะ

๒๓/๐๖/๒๕๑๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระสุเทพ ชยปาโล ไพบูลย์รุ่งเรือง

๐๔/๐๕/๒๔๙๗ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระเตชสิทธิ

์

จิรกุโล สัมพันธกุล

๒๒/๐๔/๒๕๑๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระเศรษฐศาสตร์ ธมฺมรโส สดสร้อย

๓๐/๐๔/๒๕๓๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรไตรภูมิ  โยยรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรกฤษดา  แก้วใส

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรพุฒิเมธ  เพ็ชรราม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรภูวดล  เลไธสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรรัชชานนท์  แยกกระโทก

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรธนดล  นิลไธสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรอุดม  พัฒนศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรพงศกร  ยศแก้วกอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรพิศิษฐ์  จันทร์มงคล

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรวีระยุทธ  ทิพบำราบ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรธนกฤต  บุญมาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระประเสริฐ โชติวโร พึงโคกสูง

่

๒๔/๐๖/๒๕๐๓ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

พนมวันท์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระศุภพงษ์ ปยสีโล ชำนาญค้า

๒๔/๐๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

พนมวันท์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๖๓

้
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นม ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรทักษิณ  เปลียนอารมณ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

 พนมวันท์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรธีระศักดิ

์

 ละอองเอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรอดิศักดิ

์

 เลิศรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๐

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรปริญญา  ทองวิเศษ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรสุนทร  แน่นอุดร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรชัยณรงค์  แก้วนุ่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระวิษณุ ยสินฺโน นันสันเทียะ

๑๖/๓/๒๕๓๗
๓๐/๔/๒๕๖๐

พลับ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระศุภโชค ปฺาธโร เจริญวัย

๒๒/๙/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
พลับ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระนที ธมฺมทินฺโน สร้างแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
พลับ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระทีปกร อคฺควณฺโณ สร้อยสน

๒๙/๖/๒๕๒๓

๑/๒/๒๕๖๐
พะไล  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระวัชรา อุตตฺโร ปนผ่องแผ้ว

๓/๑๐/๒๕๓๖ ๓๐/๔/๒๕๖๐

พะไล  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระณัฐพงศ์ ธมฺมรกฺขิโต ปลังกลาง

่

๒๔/๖/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

พะไล  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระพระนคร ธมฺมานนฺโท ทรัพย์ประดิษฐ์

๓/๒/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

พะไล  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรสุขณี  ซอล

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 พายัพ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรอาทิตย์  แก้วม่วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 พายัพ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรวุฒินันท์  โมเหล็ก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

 พายัพ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรกฤษนัย  วงหาจักร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 พายัพ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรไกรวิชญ์  ไพรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 พายัพ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรโกเมศ  บัณฑุกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 พายัพ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระธีรฉัตร อนุตฺตโร ถนนใหญ่

๕/๕/๒๕๓๙ ๕/๕/๒๕๖๐
โพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรพีระพัฒน์  แรมสูงเนิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรสิทธิโชค  เจษฎารมย์

๒/๑/๒๕๔๒
 โพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระธนวรรธน์ ขนฺติสุโภ นวลใหม่

๑๕/๕/๒๕๓๐
๘/๖/๒๕๖๐

ภูเขาลาด  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระสมชาย ถาวรจิตฺโต ปางศร

๒๕/๖/๒๕๑๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระรังสิมันตุ์ ปรกฺกโม สุนทราวันต์

๑๑/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรจตุรพิธ  ถาจอหอ

๖/๑๒/๒๕๔๑

 ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรศุภกร  วัฒนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

 ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรจักรินทร์  อินกระทอน

๑๘/๕/๒๕๔๗

 ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  เถระปญญา

๒๒/๖/๒๕๔๗

 ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรประเสริฐ  สายกระโทก

๒๔/๘/๒๕๔๗

 ม่วง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระนาวา ปภสฺสโร เลิศธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๓๔

๓/๗/๒๕๖๐
มะขามเฒ่า  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระสุรเทพ ปภสฺสโร สุภาทิตย์

๑๕/๕/๒๕๑๘ ๔/๑๒/๒๕๕๙

ราชสีมาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระนวพล ยโสธโร มัดทะมณฑล

๒๒/๗/๒๕๑๓
๓/๔/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระวันชัย นราสโภ แพเจริญ

๗/๔/๒๕๓๕ ๒๖/๒/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระชาญวิทย์ วิชฺชาธโร เตชวณิชย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๕/๒๕๖๐

ราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรกฤษฎา  เจียนมะเริง

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

 ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรวรชิต  สุวรรณสี

๙/๒/๒๕๔๖
 ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระธีรังกูร วิชฺชาธโร พูนเกิดมะเริง

๒๘/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลองตอง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระอัฐพงค์ ภูลิปฺโ พรมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๒๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ลำโพง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระอานนท์ อานฺนโท คูณขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๒๔ ๒๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดเลียบ  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระชูชาติ ติกฺขิโณ แก้วภักดี

๒๕/๕/๒๕๐๔
๙/๓/๒๕๔๔

เวฬุวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระณัฐพงศ์ กิตฺติาโน ชัยภูมิ

๒๔/๕/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระธรณ์ธันย์ าณธีโร พุ่มโพธิงาม

์

๓๐/๓/๒๕๑๔
๕/๘/๒๕๖๐

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรพลกฤษณ์  โด้งเจริญ

๖/๒/๒๕๓๕
 ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระสมชิด สิริสาโร พร้อมสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๒๓
๐๙/๐๖/๒๕๕๗

ศีรษะช้าง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระอภินันท์ ิติสมฺปนฺโน เพ็งพุดซา

๒๓/๐๙/๒๕๓๕ ๓๑/๐๗/๒๕๖๐

ศีรษะช้าง  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระอิทธิศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ มะเริงสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๙ ๑๓/๐๒/๒๕๕๔

สระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระชูศักดิ

์

ชาติโก บริสัย

๑๗/๐๖/๒๕๑๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๖

สระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระโพธิเศรษฐ์ ธมฺมทีโป จันทร์หอม

๑๕/๑๒/๒๕๓๐
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรพิทยารัตน์  สาระวัน

๐๕/๐๖/๒๕๕๔

 สระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรปฏิภาณ  ทองสิงห์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

 สระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรอภิชัย  ตึกโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระวินัย ปยสีโล ไม้โคกสูง

๑๑/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระพีรพล จรณธมฺโม เพียงกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๒/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระสรายุทธ เตชธมฺโม สอดโคกสูง

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระสมพงษ์ กิตฺติาโ สอดโคกสูง

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรชูชาติ  สุวรรณทา

๑๐/๐๗/๒๕๑๐

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรเฉลิมพล  สุขอาสา

๒๕/๘/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรจิระศักดิ

์

 บุญชัยดุ้ง
๑/๙/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรปติภัทร  ตากกระโทก

๒๔/๙/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรธนทัต  โพษาวรกิจ

๓/๓/๒๕๔๖
 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรภูวดล  โคตดำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรชิตพล  รุ่งเจษฎาวณิช

๗/๑๒/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรกฤษดา  พรมมาลา

๑๒/๗/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรธีรภัทร  กุลวัตร

๒๒/๘/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรฆนาการ  ถินนอก

๒๒/๙/๒๕๔๗

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรณัฐวุฒิ  จงนอก

๑๘/๑/๒๕๔๘

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรชาละวรรณ  โหมดเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรณัฐวุฒิ  มิกขุนทด

๒๖/๔/๒๕๔๗

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรศิวกร  คูณขุนทด

๒๕/๓/๒๕๔๘

 สะแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๖๓

้
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นม ๔๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรชัชธวุฒิ  พืชทองหลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรตะวัน  ทุมขอน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรปณชัย  สิทธินอก

๙/๖/๒๕๔๗
 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรธีรภัทร  ขออิงกลาง

๑๙/๑/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรถิรวัตฒน์  สารสม

๑๙/๔/๒๕๔๘

 สะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระมงคล กนฺตจารี บุณยรัตพันธุ์

๑๕/๖/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระจักรพันธ์ ปฺาสาโร สามพลกรัง

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

๒๒/๖/๒๕๖๐

สีมุมบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระรชต คนฺธสาโร แดนโคกสูง

๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

สุริยาเย็น  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระคงศักดิ

์

สีลสาโร อินทรเกษม

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

สุริยาเย็น  

นม ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระชูวิทย์ สุเมโธ หย่อนจะบก

๑๔/๐๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุริยาเย็น  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรธวัชชัย  ทวระสันต์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 สุริยาเย็น  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรณัฐวัช  แต้มพุดซา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 สุริยาเย็น  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรจิตต์ดำรงค์  จงริดมะดัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 สุริยาเย็น  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระเชิด ปฺาธโร เช่นพิมาย

๑๕/๐๒/๒๕๑๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองไข่นำ  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระมนตรี มนาโป ขอมีกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองไข่นำ  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระสุเวส นาถกโร ปลอดกลาง

๒๑/๐๗/๒๕๐๖ ๒๑/๐๒/๒๕๕๗

หนองจอก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต ก๋าคำ

๒๗/๐๓/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระวิชัย วิชโย เทียนน่วม

๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระภาณุพงศ์ านุตฺตโร จีบโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองจอก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระสรณัฐ สุทฺธจิตฺโต สุระรีรักษ์

๒๙/๗/๒๕๓๒ ๒๓/๑๒/๒๕๕๙

หนองจะบก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรกิตติพศ  ยิงวรพงศ์

่

๑๗/๘/๒๕๔๔

 หนองจะบก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรกฤติน  แซ่สือ

๑๓/๒/๒๕๔๘

 หนองจะบก  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระสำราญ หิตกาโม สิงสาธร

๑๕/๙/๒๕๑๐ ๑๖/๒/๒๕๕๖

หนองตาคง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระสมพงษ์ เขมฺจิตฺโต ทรัพย์นา

๑๕/๑๒/๒๕๐๑

๕/๗/๒๕๕๒
หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระสิทธิชัย ปยธมฺโม ผินกลับ

๒๖/๖/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรจิรเมธ  ปูริมะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระภาณุวัฒน์ วฑฺฒโน บุญครอง

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระกัมพล ขนฺติพโล ระเบียบโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระธวัชชัย ขนฺติธมฺโม ถินโพธิ

่ ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 บุญประโคน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรณัฐพงศ์  พันธมาศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรอมรเทพ  ชูจอหอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรปวเรศ  วุฒิธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระพนาไพร กตธมฺโม กมลกลาง

๔/๒/๒๕๒๓
๒/๒/๒๕๖๐

หนองบัวศาลา  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสิรวิชญ์ ปฺาวโร ยงค์สุงเนิน

๑๒/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองบัวศาลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๖๓

้
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นม ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระศุภลักษณ์ ปฺาวโร คำปลิว

๐๑/๐๕/๒๕๓๒ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระสุรเดช ปยธมฺโม รุ่งสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระพรนิมิตร ิตสทฺโธ เกษาพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระจีรศักดิ

์

กิตฺติคุโณ ปองพรหมมา

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระสิริชัย จนฺทสาโร เงินงาม

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระอดิศร กิตฺติธโร ศุกรินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระสุรวีร์ ิตธมฺโม เจริญการ

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระเจตนน ิตเมโธ ไตรสงคราม

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระอภิเดช อตฺตทีโป ศุกรินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระจักรพันธุ์ จิตฺตกาโร มุมทอง

๐๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระสุริยา สีลเตโช ดวงจินดา

๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระอริยะ ิตธมฺโม โสระโร

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระณัฐพงษ์ ทีฆายุโก ระหาญนอก

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระระพิน ปภากโร ตาติจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๐๑/๐๙/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระสมใจ สมาหิโต เรือนใหม่

๐๑/๑๑/๒๔๙๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระชลทิตย์ อภิสาโล วันชุ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระสุขสันต์ ชุติกาโม อนันตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรยุทธศิษฐ์  ดีคันนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรศรพิทักษ์  เปลกระโทก

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรวันดี  ชิมพินิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรนพรัตน์  เครือเท้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรณัฐพงษ์  เกิดอุทัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรสรศักดิ

์

 รืนนุสาร

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรจักรชัย  กรจักร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรอินทนนท์  วงศ์สุพรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรอาทิตย์  คำเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรยอดธง  ทองดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรปณณธร  ริดนอก

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

 หนองพลวงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระอมรวุฒิ อรุโน เช็คสันเทียะ

๒๖/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

หนองยารักษ์  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระมนัสวี ปยุตฺโต ใจทน

๒๖/๐๙/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองยารักษ์  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระณัฐพล ชินวํโส ชนะพะเนา

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระชลชัย กิตติโสภโณ วัดมาพะเนา

๑๔/๘/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระสมพร อนีโฆ พรมเมตตา

๑๗/๕/๒๕๑๓
๒๐/๑/๒๕๖๐

หนองรังกา  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระสิทธิชัย สุทธิาโณ หงษ์บูชา

๓๑/๐๗/๒๕๔๐
๑๙/๒/๒๕๖๐

หนองสายไพร  

นม ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระวีรชัย จารุธมฺโม เสือมาก

๑๒/๐๔/๒๕๓๗

๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองสายไพร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระณัฐดนัย กิตฺติปฺโ ปงกระโทก

๒๓/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองโสมง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระสุชิน นาถธมฺโม จันทร์หัวโทน

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

๓/๗/๒๕๖๐
หนองโสมง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรศิริวัฒน์  รอดสวัสดิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๔

 หนองโสมง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระประจวบวิทย์ ธมิฒสโร โกรกสำโรง

๒๗/๑/๒๕๓๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระณัฐภัทร อินฺทวณฺโณ แสนพลกรัง

๓/๑๐/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระเกรียงศักดิ

์

จตฺตมโล ดีหมืนไวย

่

๒/๖/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

หนองหญ้างาม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระบารมี ธมฺมวโร บุญโคกกรวด

๒๕/๑/๒๕๓๕ ๒๙/๑/๒๕๖๐

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระรักษ์พล รกฺขิตธมฺโม ชมเดชดี

๑๘/๙/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

หมืนไวย

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรกนกพล  ปนะสาทพจน์

๑๗/๓/๒๕๔๗

 หมืนไวย

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรสุรเดช  แดงหมืนไวย

่

๑๒/๔/๒๕๔๘

 หมืนไวย

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระเทวราช โชติเทโว เลิศสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรธีรวุฒิ  สวัสดีลาภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรไพรวัน  แย้มศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

 หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระโชคชัย ธมฺมปาโล รอดชีวัน

๒๒/๗/๒๔๘๗ ๑๗/๑/๒๕๕๘

หัวสะพาน  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระนพนัฐ ปฺาสาโร วงศ์ปนตา

๔/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่บ้านดอน  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระยง ิตครโว สินใหม่

๓๐/๙/๒๔๙๒
๑/๗/๒๕๓๕

ใหม่อินทราราม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระอาคม อาคโม พระรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๓๑
๑๖/๕/๒๕๕๓

ใหม่อินทราราม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระวิสิทธิศักดิ

์

ยติกโร สุคนธสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๑๔

๒๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่อินทราราม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระประดิษฐ์ าณธโร ดวงมณี

๒๖/๔/๒๕๑๖ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ใหม่อินทราราม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระอนุชิด อธิปฺโ ปุกกระโทก

๑๒/๐๖/๒๕๒๖ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

อิสาน  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระปฏิญญา ปยธมฺโม อัมพาผล

๑๙/๐๙/๒๕๒๘ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

อิสาน  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระไตรสิทธิ

์

จกฺกวโร คณะทรง

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

อิสาน  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระกิตติพร กิตฺติวโร ขวัญวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อิสาน  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระเพลิน กนฺตพโล เดินสันเทียะ

๐๔/๑๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

กระเพรา  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระใบ ปฺุผโล กำจรกลาง

๐๕/๑๐/๒๔๘๑ ๒๕/๐๖/๒๕๓๕

กระสัง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระพระวัชระ จนฺทสาโร จิตรดี

๑๑/๐๕/๒๕๓๖
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

กลึง  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระสหมอน ปฺาโมกฺโข คลองกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๑๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

เกราพัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระญาโณทัย อภิวณฺโณ วงษ์พันธุ์ตรี

๒๔/๐๔/๒๕๓๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

เกรียม  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระสมนึก จนฺทสาโร โจมกลาง

๒๐/๑๑/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ขามโนนสันติ  

นม ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระถนอม นาถกโร รักคน

๒๒/๐๗/๒๔๙๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คล้า  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระสุขเกษม สุขกาโม หาญสันเทียะ

๕/๗/๒๕๓๙ ๓๐/๔/๒๕๖๐

โค้งกระชาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระณัฐพงษ์ สุมโน นากลาง

๒๓/๐๗/๒๕๓๘
๐๓/๐๓/๒๕๖๐

จันดุม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระจรัญ ปฺาวโร เฮสันเทียะ

๔/๕/๒๕๑๕ ๑/๔/๒๕๕๙
จันอัด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระเจริญรัตน์ จิรวฑฺฒโก ปลังกลาง

่

๒๓/๗/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

จันอัด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระเลียง

้

ธีรวโร รวมหริง

่

๑๙/๑๑/๒๔๘๘

๑๙/๖/๒๕๖๐

จันอัด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระวัชร วชิราโณ กำลัง

๖/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

จันอัด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระวรวุฒิ านวุฑฺโฒ น้อยนำคำ

๒๗/๕/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
จันอัด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระมนต์ ติสฺสโร ปนกลาง

๑๕/๖/๒๔๘๘ ๑๕/๔/๒๕๕๕

ซาด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระวรพล ปริปุณฺโณ พลอยกลาง

๒๓/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ซาด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระนิคม ปฺาโภ ปลังกลาง

้

๙/๔/๒๕๓๖ ๓๐/๖/๒๕๖๐

ซาด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระภานุวัฒน์ จารุธมฺโม แนวกลาง

๑๖/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ซาด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรเจษฎา  บุญไทยกลาง

๒๗/๕/๒๕๔๖

 ซาด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระพิชิตศักดิ

์

สกฺโก มุ่งยุทธกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ดงพลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระกิตติพิชญ์ สุทฺธจิตฺโต แอสปลันด์

๑๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงพลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระอดุล ชาตเมธี วงแสนคำ

๐๙/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนชมพู  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระมนัส ปภสฺสโร จันทร์คำภา

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนชมพู  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระธีรภัทร ิตรํสี แก้วด่านกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนชมพู  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระอรรถพล กนฺตสุทฺโธ เทพภูเวียง

๑๒/๐๒/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ดอนท้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระธนกร กุสลจิตฺโต ยศภาคยางกูล

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ดอนผวา  

นม ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระนิรุตน์ จิรวฑฺฒโน คุ้มจันอัด

๐๔/๐๗/๒๕๓๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนผวา  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระเฉลียว คุณกโร เอียมกลัน

่ ่

๐๙/๑๒/๒๔๘๑ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระนิกร ปฺาพโล คำเลิศ

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระมานะ ธมฺมวโร สวยกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนมะเหลือม

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระนคร กิตฺติปาโล นาบำรุง

๑๐/๕/๒๕๓๖ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระชนาธิป คุณสีโล ไหลริน

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระอนุกูล อาวุธปฺโ เพชรพงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระกิตติศักดิ

์

ถาวโร ร่มลำดวน
๑/๘/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระณัฐพล ปยธมฺโม จัวสันเทียะ

่

๒/๖/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรณัฐกานต์  งามระเริง

๒๒/๑/๒๕๔๕

 ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรอำนาจ  สิงห์ภา

๒๘/๑/๒๕๔๔

 ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรสุรวิทย์  แสงราชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรฤทธิเดช

์

 ขอชูกลาง
๓/๓/๒๕๔๘

 ดอนหวาย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระอุ่น อรุโณ ศรีจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๒๐ ๑๓/๑๒/๒๕๕๗

ตลาดแค  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระบุญยก อาชฺชโว บุณฑริกชาติ

๐๑/๐๖/๒๕๐๑ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ตลาดแค  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒาโณ จำปาโพธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ถนนถัว

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระกัณหา กณฺตสีโล พุทธิภาพ

๑๕/๐๗/๒๔๙๔ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

โนนกระถิน  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระชืน

่

จิตฺตปสาโท ปลังกลาง

่

๓๐/๐๔/๒๕๐๕ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

โนนตะกัว

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระชวลิต อรินฺทโม ทอนสูงเนิน

๓๑/๗/๒๕๓๑ ๒๒/๕/๒๕๖๐

โนนมะกอก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระอาทิตย์ อานนฺโท ขุนด่านพินิจวงศ์

๒๓/๖/๒๕๓๙

๑/๘/๒๕๖๐
โนนหมัน  

นม ๔๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรวรากร  พลสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านเพชร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระประพันธ์ ธมฺมโชติ ชูเฉลิม

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บิง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระภานุวัฒน์ ชินวโร ผลพิมาย

๐๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ปารัง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระสาธิต อาภาธโร หวังลายกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

มะค่า  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระเจษฎา สิริจนฺโท มุ่งซ้อนกลาง

๐๖/๐๑/๒๕๒๑ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

มะรุม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระกิตติพงษ์ สุมงฺคโล มุ่งกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๓๒ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สะพาน  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระมานะ โอภาโส สืบด้วง

๐๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สะพาน  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระนิพนธ์ ปยธมฺโม ณ พัทลุง

๒๗/๐๔/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

หญ้าคาใต้  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรอัมรินทร์  มารศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 หญ้าคาใต้  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระธีรศักดิ

์

ธีรปฺโ ปญญารัตนรักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หญ้าคา  

นม ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระสถาพร ถาวโร บรรเทา

๑๓/๒/๒๕๔๐ ๓๐/๒/๒๕๕๙

หนองโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระอมรวุฒิ ปฺาาโร หงษ์ชัยภูมิ

๑๐/๖/๒๕๓๖ ๙/๑๒/๒๕๕๙

หนองโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระธนากร โลกณปฺโ ยุทธทองหลาง

๗/๘/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระยุทธศักดิ

์

ติกขวีโร พุทธิภาพ

๐๙/๐๑/๒๕๑๔ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

หนองพลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระวิทวัช ธมฺมวโร มุ่งรวยกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองพลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระศรุต ปฺาธโร กลมกลาง

๑๙/๐๖/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองพลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระน้อย สุทธมฺโม มานอก

๐๗/๐๘/๒๕๐๒ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระพชร นาถทตฺโต เพียรงูเหลือม

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

หลุมข้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระยุทนา านวีโร ถมจอหอ

๒๙/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เหล่า  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระเอกราช ขนฺติวโร สงสนธิ

๖/๓/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
เหล่า  

นม ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระอาเดียว สุจิณฺโณ หล่าจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๑๖ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระเพชร าณธโร สุขจรรยา

๐๓/๐๗/๒๔๗๙ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระดำรงศักดิ

์

นาถพุทฺโธ สุขจรรยา

๐๘/๐๖/๒๕๒๓ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระสรัญู ปฺาวโร เพ็งสลุด

๑๐/๐๕/๒๕๒๗ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระสุรชัย ติสฺสวโร สีเหลืองอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระรุ่งโรจน์ สนฺตมโน หนุนสุข

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระเสกสรร คุณวนฺโต สำโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่เกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระอรรถพร อตฺถวโร แนบกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๒๑ ๐๖/๑๑/๒๕๕๑

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระธีระ ธีรวํโส แก้วสมบูรณ์

๗/๑๐/๒๕๓๓ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระพงษ์พัฒน์ วฑฺฒนวํโส เติมกลาง

๑๕/๓/๒๕๓๔
๘/๒/๒๕๕๙

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต กอเมืองน้อย

๑๕/๑/๒๕๓๗ ๑๑/๕/๒๕๕๙

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระนรินทร์ กนฺตนรินฺโท หร่ายกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระปองภพ ปยสีโล เอมดิษฐ์

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระสืบสกุล จารุวณฺโณ เอือกลาง

้

๓๑/๑๒/๒๕๓๔
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระประจักษ์ จารุธมฺโม ตุ้มจอหอ

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรปรีชา  ฝายกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ใหม่สุนทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระสุพรรณ์ วิจิตฺโต พานสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๒๑
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

อุดมธัญญาวาส  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระวิชาญ สุจิณฺณธมฺโม หมายใหญ่

๑๔/๐๓/๒๕๐๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

อุดมธัญญาวาส  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระเสริฐ อภิชาโน รวยสันเทียะ

๒๕/๐๗/๒๕๒๐ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

กะพี

้

 

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระศักดิชัย

์

ธมฺมทีโป อรบุตร

๐๒/๑๒/๒๕๒๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๘

โคก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุบิน ติกฺขาโณ สตฺยวาที

๒๘/๐๗/๒๕๐๑ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

โคก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระสิฏฐานนท์ ถิรจิตฺโต ลำพัว

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระเกษมพงศ์ สุวีโร สงสนธิ

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โคกพรม  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระวิโรจน์ ชิตมาโร กาจกลางดอน

๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ดอนตำแย  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระธีรพล รตนโชโต สินใหม่

๐๘/๐๕/๒๕๓๔ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระประสิทธิ

์

ิตสีโล เทพนอก

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๓/๒๕๖๐

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระธนศิษฏ์ สุรปฺโ ปงสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ดอนทะยิง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรภูตะวัน  ปกขีระกา

๐๓/๑๒/๒๕๑๔

 ดอนทะยิง  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระเฮือด ธมฺมกาโม บุญมี

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ดอนโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระจิตร สุธมฺโม ตุ๊กสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๔๙๕ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

ดอนโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระสุภัทร สุภทฺโท กรึมกระโทก

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ดอนโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระนิกร สุธมฺโม แนวเกตุ

๐๙/๑๑/๒๕๒๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรอเนก  ผาสุก

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระนพรัตน์ ฉนฺทธมฺโม แก้ววิลัย

๐๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ด่านจาก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระพิชัย วรธมฺโม สีกลาง

๒๖/๐๔/๒๕๑๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ด่านจาก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระธีรวัฒน์ กตปฺุโ เผ่าทองงาม

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

ด่านจาก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระกิตติ อโนมปฺโณ แพทย์กลาง

๒๖/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ด่านจาก  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระเพ็ชร์ สติสมฺปนฺโน จอมสันเทียะ

๑๒/๑๐/๒๔๗๗ ๒๐/๐๖/๒๕๓๘

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระธวัชชัย ธนปาโร แซ่โง้ว

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระพล ธมฺมวโร เข็มอินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๐๓ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระเอ็ม กิตฺติโก จันทิมา

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระอัมรินทร์ วิสารโท จันทิมา

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระสายชล านงฺกโร ศรลาวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระประสิทธิ

์

กิตฺติสาโร แซ่เหล็ก

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระดำรงศักดิ

์

ธมฺมปาโล โทชนบท

๒๙/๐๖/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระทอน อคฺคธมฺโม สวัสดีลาภา

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

ถนนวารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระประสาท อภินนฺโท พุทธายะ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ถนนวารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระภูวนาท สิริภทฺโธ ขึมสันเทียะ

๒๗/๐๒/๒๕๓๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ทรงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระภานุพงค์ ิตวํโส ศิริเพชรอรุณ

๐๑/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระยุทธนา เขมจาโร มุ่งแฝงกลาง

๐๒/๐๖/๒๕๒๓ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งหนองแหวน  

นม ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระนุกูลพันธ์ สุทฺธิสทฺโธ ตรีศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๐๔ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

โนนไทย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระมานพ อตฺตทนฺโต ตรีศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๐๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

โนนไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระธีรวัฒน์ ปฺาวชิโร เจริญศิริมณี

๓๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระอภิชา ติกฺขวีโร ท้าวนอก

๑๓/๑๑/๒๕๑๔

๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระพยุงศักดิ

์

สุเมธโส ชาวเสมา

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระภาคภูมิ ปสนฺนจิตฺโต ตรีศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๒๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระพิสิษฐ์ ปฺาธโร ชวันสูงเนิน

่

๐๔/๐๗/๒๕๐๓ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระอาจ อาภสฺสโร เกิดจันอัด

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระจิระเดช จิรสุโภ แซะจอหอ

๑๘/๐๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระสิทธิศักดิ

์

โชติปฺโ สุดสันเทียะ

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โนนพัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระเกษม กมฺมสุโก ฟอกสันเทียะ

๑๔/๐๓/๒๕๐๒ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

บ้านนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระสุวัจน์ เทวธมฺโม รัตนารักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

บ้านนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระทูล อนุภทฺโท โพธิสันเทียะ

์

๒๔/๐๘/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระศักดิชัย

์

ธมฺมรกฺขิโก เรตสันเทียะ

๐๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระรัฐธรรมนูญ จารุธมฺโม พิสันเทียะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๓๑/๐๘/๒๕๕๙

บ้านอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระสุธรรม สุธมฺโม จริงสันเทียะ

๑๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระณัฐพงศ์ จิรวฒฺฑโน จริงสันเทียะ

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระธวัชชัย ธรรมวโร กาด่านจาก

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระวรัญชิต วรธมฺโม คอนสันเทียะ

๐๖/๐๙/๒๕๒๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

มงคลวารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระทินภัทร อินฺทปฺโ สำรวมจิต

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
๑๒/๐๔/๒๕๖๐

มะเกลือ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระสายหยุด อุตฺตโม ซำสันเทียะ

๑๔/๐๔/๒๕๐๖ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

มะค่าดอนทะยิง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระฉัตรชัย อตฺตทีโป ปนสันเทียะ

๐๒/๐๔/๒๕๓๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดกระเสียว  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระอนุชา อภิวโร ทำดี

๒๒/๐๙/๒๕๓๙
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดกระเสียว  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระเติมศักดิ

์

ธมฺมทินฺโน สร้อยโคกสูง

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดกระเสียว  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระจักรพิทักษ์ กิตฺติคุโณ สุขแสง

๑๙/๐๑/๒๕๑๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดสระตะเฆ่  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระสุวัฒน์ สุขวฑฺฒโณ ช่วงสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดใหม่นารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระวัชรินทร์ วชิโร อาบสันเทียะ

๑๘/๐๕/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดใหม่นารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระวรวิทย์ าณวโร ไทยธานี

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่นารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระณัฐวุฒิ านวุฑฺโฒ ค่ากลาง

๐๑/๑๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่นารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระกฤษณะ ธมฺมสรโณ ใจเอือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดใหม่นารี  

นม ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระนราพัฒน์ านวโร เลามงคลกุล

๒๔/๐๕/๒๕๐๔ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ศิริบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระกฤษฎา กิตฺติปาโล เวกสันเทียะ

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระสายชล ปฺาสาโร อยู่เย็น

๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิริบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระพิสุทธิ

์

สิริปฺุโ ผาสุก

๑๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิริบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระประทีป กิตฺติธโร อุ่นสูงเนิน

๑๖/๐๒/๒๕๑๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศิริบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระนพรัตน์ โชติกโร รุ่งโรจน์

๒๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศิริบ้านไร่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๖๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระปฏิคม สิริธมฺโม ขอมอบกลาง

๑๗/๐๑/๒๕๔๐ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

สระตอง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระบันเทิง ปฺาวโร เมืองสันเทียะ

๒๕/๐๑/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สำโรง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระอนุพงศ์ อาภากโร พวกสันเทียะ

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองกลางดอน  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระสุบรรณ ธีปธมฺโม โนนสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองดุม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระวันชัย ิตธมฺโม ชนะสินธุ์

๒๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองดุม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระสุรชัย วิสุทฺโธ กะลัมพะวนิช

๐๙/๐๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่ล้อม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระวิรัตน์ วุตฺตโร รุ่งสันเทียะ

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่ล้อม  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระมงคล าณโว วงเวียน

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองราง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระพงศ์พัทธ์ ธีรภทฺโท เย็นหลักร้อย

๑๗/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๘/๒๕๕๙

หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระสุพจน์ ิตมโน ทำสันเทียะ

๒๖/๐๖/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระประพันธ์ ปณฺฑิโต การนา

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระสมจิตร กนฺตวีโร ดาศรี

๑๕/๑๐/๒๕๑๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หลักร้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระสมพร กิตฺติาโน ยำสันเทียะ

๓๐/๐๖/๒๕๑๘ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

หลุมปูน  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระศักดา สุภาจาโร เตชะแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๒/๒๕๖๐

หอกลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระชัชวาล อุปสนฺโต ขีนสันเทียะ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๓/๒๕๖๐

หอกลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระพิเชฐ ิตโสภโณ เตือนพลกรัง

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หอกลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระพิพัฒน์ ภทฺทธมฺโม ศรีวิชา

๒๔/๐๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หอกลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระธีรพงศ์ ชุติปฺโ ทบมิตร

๒๗/๐๖/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หอกลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระวีรพงษ์ จนฺทปฺโ บิลสันเทียะ

๑๕/๘/๒๕๓๘

๒/๔/๒๕๖๐
กุดตาดำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระวรวุฒิ จารุธมฺโม แก้กลางดอน

๑๗/๙/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
กุดตาดำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระภูเบศ วิสารโท เชิดสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
กุดตาดำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระสุริโย านุตฺตโม ฟงสันเทียะ

๑๒/๖/๒๕๒๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

โกรกช้างน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระสรศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต คุ้มกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๒๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

โกรกช้างน้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรยศฐา  บรรดาศักดิ

์

๐๒/๖/๒๕๔๖

 เจริญพรต  

นม ๔๑๖๐/๐๔๖๙
สามเณรเดชาวัต  ลือเดช

๑๗/๒/๒๕๔๗

 เจริญพรต  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรนัทฐวัฒน์  มะธิปไข

๓๑/๓/๒๕๔๗

 เจริญพรต  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระพีรพัฒน์ ปฺาวฑฺฒโน ศักดิวิเศษ

์

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๕/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระณัฐวุฒิ อภิวณฺโณ ลอยสายออ

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระปริญญา สุทฺธปฺโ ชาญเวช

๑๕/๕/๒๕๓๐
๘/๗/๒๕๖๐

ทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระอุดร สิริสาโร ติสันเทียะ

๘/๑๑/๒๕๑๗ ๒๗/๗/๒๕๕๕

ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระเทิง

้

อคฺคธมฺโม ปกสันเทียะ
๑/๑/๒๔๘๒

๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระเกรียงศักดิ

์

อุชุจาโร กริงสันเทียะ

่

๑๑/๓/๒๕๓๗ ๑๑/๑/๒๕๖๐

ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระเชาวรรธน์ เขมปฺโ นาสร้อย

๒๗/๓/๒๕๓๘

๘/๕/๒๕๖๐
ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระเทพพิทักษ์ ปยธมฺโม ดีสันเทียะ

๑๒/๒/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระภาณุวัฒน์ จิรสุโภ ภาคจัตุรัส

๑๑/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๖/๒๕๖๐

ปะคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระธนาวุธ ปฺาวุโธ ศิริสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๓๔

๒๐/๖/๒๕๖๐

ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๑
สามเณรอภิรักษ์  อนุรักษ์วัฒนกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ปะคำ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระบุญสม ตปสีโล เทพังเทียม

๑๔/๗/๒๕๐๕ ๒/๑๒/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระหลี ทนฺตกาโย หงษ์สันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๐๖
๒/๑๒/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระสัญญา ธมฺมกาโม แสงสุดตา

๒๖/๘/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระไพโรจน์ สิริจนฺโท รุ่นมะลัง

๑๑/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระสามารถ สกิฺจโณ งับสันเทียะ

๒๖/๙/๒๕๐๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

สระพระ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระเฉลิมเกียรติ เตชปฺโ หูกขุนทด

๕/๑๒/๒๕๓๕

๔/๑/๒๕๖๐
สระพระ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระอนุรักษ์ ยโสธโร โตปะคำ

๑๘/๙/๒๕๓๑ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สระพระ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระปญญา านทตฺโต รุ่งสันเทียะ

๕/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สระพระ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระบรรเจิด อธิฉนฺโท เหมกลาง

๑๙/๒/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
สระพระ  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระพิเชษฐ์ อภิปุณฺโณ บัวทองหลาง

๒๔/๑๑/๒๕๑๗
๕/๑๒/๒๕๕๘

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระสมัย เตชธโร ตอนสันเทียะ

๑๐/๖/๒๕๑๘
๒/๔/๒๕๖๐

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระอดิศักดิ

์

วิชฺชาธโร ตอนสันเทียะ
๙/๔/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระศราวุฒิ จนฺทูปโม เปยขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๒๗/๖/๒๕๖๐

สามัคคีมาบกราด  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระณัฐพล สุจิตฺโต ปองสันเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖

๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระอดิศร วิสารโท ดอกจันทร์กลาง

๒๖/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระนพรัตน์ ิตปฺโ ดวงกลาง

๑๘/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระเอนก ปภาโต บวชสันเทียะ

๕/๑/๒๕๒๑ ๒/๗/๒๕๖๐
หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระศรายุธ สุจิตฺโต เถาว์กลาง

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระไชยศิริ จิตฺตสโร ไชยศรี

๑๔/๕/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระชาคริต จิตปฺโ บุญจันทร์

๑๙/๘/๒๕๔๐ ๑๓/๔/๒๕๖๐

ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระอำนาจ กนฺตปฺโ พรหมขุนทด

๑๒/๒/๒๕๓๕

๒/๖/๒๕๖๐
ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระสกล อาจาโร พรมเสนา

๕/๔/๒๕๓๕ ๒/๖/๒๕๖๐
ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระโอภาส สนฺตมโน อำพาพร

๙/๕/๒๕๔๐ ๒/๖/๒๕๖๐
ห้วยหุงเกลือ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระสมภพ ปฺาทีโป มุ่งอุ่นกลาง

๑๑/๗/๒๕๓๒ ๒๖/๑/๒๕๕๕

ขาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระถิรวัฒน์ โชติปฺโ บาตโพธิ

์

๒๒/๓/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ขาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระประเสริฐ กิตฺติาโณ ปลังกลาง

่

๑๐/๗/๒๕๓๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ขาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระสิทธิชัย คมฺภีรปฺโ สิทธิมงมล

๖/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ขาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระสำรวม ผาสุโก แย้มจอหอ

๐๖/๐๑/๒๕๑๕ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ชีวึก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระบุญโชค ปฺาทีโป สุวรรณกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๒๖
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ชีวึก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระธงชัย สนฺติกโร อิมบุญ

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ชีวึก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระอนุพงษ์ อคฺควํโส สังข์ด่านจาก

๒๐/๐๘/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชีวึก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระพนมกร กิตฺติสาโร มูลสันเทียะ

๓๑/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนพะงาด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระรุจิโรจน์ เตชธมฺโม ดวนสันเทียะ

๕/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ดอนพะงาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระสมชาย นาควโร พวนสันเทียะ

๑๗/๑๐/๒๕๑๓ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

ธรรมเมืองทอง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระสุวิทย์ สุทฺธปฺโ ท่อนพุทรา

๑๐/๕/๒๕๒๘ ๒๓/๒/๒๕๕๕

โนนผักชี  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระวิสูตย์ อติพโล โดดสันเทียะ

๐๗/๐๘/๒๕๐๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โนนผักชี  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระธีรพงษ์ ชุตินฺธโร แสงสายออ

๓๑/๘/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
โนนหญ้าคา  

นม ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระพงศธร เขมปฺโ รอดผจญ

๑๘/๔/๒๕๓๗

๗/๖/๒๕๖๐
โนนหญ้าคา  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระพนากร วิสารโท บ่อกลาง

๘/๙/๒๕๓๖
๕/๒/๒๕๖๐

บ้านงิว

้

 

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระกิติศักดิ

์

สุจิตฺโต แก้วจันอัด

๒๕/๙/๒๕๒๔ ๒๗/๑๒/๒๕๕๖

บ้านเสมา  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระกิตติศักดิ

์

อาภากโร งามกลาง

๒๙/๑๐/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านเสมา  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระศุภชัย สิริธมฺโม บูชา

๑๒/๘/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านเสมา  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระวงศกร จารุวณฺโณ จงเย็นกลาง

๒๙/๘/๒๕๓๒

๒/๑/๒๕๖๐
บ้านห้วย  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระบุญชัย ปฺุชโย ใจทน

๑/๑๑/๒๔๙๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

บุละกอ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๖
สามเณรจารู  กุมาร

๐๒/๐๕/๒๕๓๘

 บุละกอ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๗
สามเณรธนรัตน์  เอียมสำอางค์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 บุละกอ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๘
สามเณรกิจติเทพ  ยนพิมาย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

 บุละกอ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระชาญยุทธ านิสฺสโร ผันกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

๒๖/๔/๒๕๖๐

เมืองนาท  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระจำเนียร โยสนาโม จาดรัมย์

๒/๑๒/๒๔๙๓ ๒๑/๘/๒๕๕๗

สะแกแสง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระเอกพงษ์ อาภากโร เขาทอง

๑๑/๘/๒๕๑๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๙

สะแกแสง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระอนุสรณ์ ปสนฺนจิตฺโต แพทย์เสลา

๒๙/๖/๒๕๔๐
๔/๗/๒๕๖๐

หนองโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระวิมุตติ วิสุทฺธิาโณ แสงเดช

๑/๑/๒๕๒๙ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรณัฐพล  ซามุ้ย

๓๐/๗/๒๕๔๓

 หนองไร่  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระกนกศักดิ

์

สนฺตวาโจ วิธีกลาง
๔/๑/๒๕๐๗

๗/๑๒/๒๕๕๙

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระณัฐวัตร กตกุสโล ปามึก

๔/๑/๒๕๓๗
๒/๑/๒๕๖๐

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระวีระศักดิ

์

สิริวฑฺฒโก โรงโคกสูง

๒๒/๓/๒๕๑๔

๗/๓/๒๕๖๐
หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระสายยัน ขนฺติโก ชัยชนะ

๓๐/๖/๒๕๐๔ ๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรวัชรินทร์  ทองแดงห่วง

๑๘/๕/๒๕๔๕

 หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรวัชรพล  ไชยขันธ์

๑๐/๓/๒๕๔๒

 หนองหัวฟาน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระเพชรรุ่ง ิตธมฺโม คำโคกกรวด

๒๖/๖/๒๕๑๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

โกรกหว้า  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระสรศักดิ

์

สิริปฺโ ดุงสูงเนิน

๒๖/๓/๒๕๓๖

๒/๖/๒๕๖๐
ขุนละคร  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระสายชล โฆสธมฺโม ฤทธิประสาท

์

๒๕/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

คลองตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระเอกลักษณ์ อาภานนฺโท จาบทะเล

๒๓/๒/๒๕๒๙ ๑๑/๑/๒๕๖๐

คลองตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระธัชพล ฌาณวโร วงษ์สูงเนิน

๓๐/๖/๒๕๒๕
๙/๕/๒๕๖๐

คลองตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระรัชพล เตชธมฺโม โคตร์คันทา

๕/๗/๒๕๒๙ ๖/๗/๒๕๖๐
คลองตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระเสาร์ เตชพโล ตาธิ

๑๙/๒/๒๕๐๔
๔/๑/๒๕๕๘

คีรีสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระอานนท์ อภินนฺโท โพธิหอม

์

๒๒/๑/๒๕๓๙ ๓๐/๔/๒๕๕๙

คีรีสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระสิวะพันธ์ คุณวีโร เลิศตะขบ

๕/๔/๒๕๓๖ ๑๑/๖/๒๕๖๐

คีรีสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระภาคภูมิ าณสุทฺโท เพ็ชรนอก

๒๑/๖/๒๕๓๗
๑๐/๖/๒๕๖๐

โคกเกษม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระณัฐพนธ์ อชิโต ปทราชสีมา

๒๐/๕/๒๕๒๒
๔/๘/๒๕๕๙

โคกสำราญ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระใบฏีกาบุญชุบ มุตฺตจิตฺโต ตรีฉิมพลี

๑/๙/๒๕๐๓
๑๕/๑/๒๕๓๘

ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระอมรเทพ วิสุทฺธา ช่างการ

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๕๗

ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระพงษ์ประพันธ์ สุภทฺโท ชังเกษม

๒๗/๕/๒๕๓๗
๓/๗/๒๕๕๙

ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระบุญอุ้ม สุเมโธ ชมโคกกรวด

๖/๔/๒๕๒๗
๕/๓/๒๕๖๐

ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระปรีชา ปวโร ฉัตรสระน้อย

๒๕/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๗
สามเณรอมรเทพ  แนบฉิมพลี

๒๒/๙/๒๕๔๕

 ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๘
สามเณรจิรวัฒน์  จันทอุทัย

๒๖/๓/๒๕๔๕

 ตะกุด  

นม ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระปรีชา ธมฺมปาโล บุบผา

๒๖/๗/๒๕๒๓

๖/๓/๒๕๖๐
ตะขบ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระกระโจม ิติโก กุโนรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

๒๗/๖/๒๕๖๐

ตะขบ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๑
สามเณรชุมพล  ช่วยหนองยาง

๑๗/๔/๒๕๔๔

 ตะขบ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๒
สามเณรภาณุวัฒน์  เปาดอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 ตะขบ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระผดุงศักดิ

์

ธนสาโร พรธนสาร
๗/๑/๒๕๒๕

๖/๗/๒๕๖๐
นกออก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๔
สามเณรวิฑูรย์  คุ้มเมือง

๒/๙/๒๕๔๓
 นกออก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระณัฐนัย จิตฺตปโล รัตนถาวรกิติ

๒๒/๘/๒๕๒๑ ๑๖/๑/๒๕๖๐

บ้านงิว

้

 

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระศรีวิไลศักดิ

์

สํวโร สังข์ดอน

๖/๑๐/๒๕๑๕ ๒๖/๓/๒๕๕๗

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระยุทธลักร์ อนุตฺตโร อมรรัตนกูลกิจ

๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระวิทูล วิสุทฺธสีโล แปลกสระน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๗/๑๑/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระศิชล ชิตมาโร นารถสมบูรณ์

๒๑/๗/๒๕๓๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระสืบศักดิ

์

จนฺทสาโร ชืนชัยภูมิ

่

๒๑/๙/๒๕๑๔

๗/๑/๒๕๖๐
ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระสุริยา ปริปุณโณ สุวรรณกิง

่

๒๕/๑/๒๕๓๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระสุรศักดิ

์

สฺุโม ทองพรมราช
๔/๘/๒๕๓๒ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระประชา ปฺาวชิโร พันสระน้อย

๒๗/๙/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระปติพงศ์ กิตฺติภทฺโท จันทร์รัตรปรีดา

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระธีรวัฒน์ คมฺภีรธมฺโม จันทวิริยากิจ

๓/๒/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระวัชรินทร์ าณวุฒฑฺโฒ มูดอน

๑๑/๖/๒๕๓๙

๘/๗/๒๕๖๐
ปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระอธิราช โกสฺโล ซุนซัว

๑๕/๑๐/๒๕๓๓
๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาสุขศรีงาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระศรุต ถิรปฺโ ถาวรโกวิทกุล

๒๐/๑๒/๒๕๓๓
๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาสุขศรีงาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระจักรกฤษ มานิโต สกุลณี

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาสุขศรีงาม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระวินัย วีรธมฺโม สินกิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๐๔
๒๙/๕/๒๕๓๒

ไผ่สีสุก  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระแสวง กตสาโร สีสมดี

๓/๖/๒๔๙๖ ๔/๕/๒๕๕๓
พรหมราช  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระปฏิภาณ ิตปฺุโ ฉัตรพรมราช

๑/๗/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๖๐

พุปลาไหล  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระกำเปยน มหาสิปฺโป นามสน

๒๕/๑๑/๒๕๑๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ไม้เสียว

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระขาว เตชวโร ชายตะขบ

๑๓/๒/๒๕๐๓
๘/๔/๒๕๖๐

วังตะเคียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระธวัชชัย ชตมโร เอนกศักดิ

์

๑๔/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

วังตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระทัน ขนฺติโก นามกระโทก

๒๓/๒/๒๕๑๔
๑/๖/๒๕๕๘

ศรีษะกระบือ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระสุพรรณ สุภทฺโท รักษาด่าน

๑๕/๒/๒๕๑๙ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ศรีษะกระบือ  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระมานิตย์ อาทิตฺจิตฺโต ชัยสิทธิ

์

๑๙/๓/๒๕๑๑ ๑๔/๗/๒๕๕๖

สุขวัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระณรงค์พล ปฺากโร ณรงค์ฤทธิ

์

๑/๔/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สุขวัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระคุณธร กนฺตสีโล ปนกิง

่

๕/๒/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

สุขวัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระสิทธิชัย คงฺคปฺโ สอนกิง

่

๑๐/๖/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

สุขวัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระวัน ปยธมฺโม เลาสูงเนิน

๒๙/๘/๒๕๓๓
๑/๖/๒๕๕๖

หนองนมนาง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระสมนึก กิตฺตาโน นาดี

๒๗/๕/๒๕๑๗ ๒๘/๗/๒๕๕๕

หนองปล้อง  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระจีรวัตน์ อภิชาโต นำสระน้อย

๗/๖/๒๕๒๔ ๒๗/๖/๒๕๕๘

หลุมข้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระอนิรุต สารโร จิตรดี

๓๐/๗/๒๕๓๖ ๒๓/๒/๒๕๖๐

หลุมข้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระสงวน ปฺาพโล พุ่มเกษม

๒๕/๒/๒๕๐๓
๖/๗/๒๕๖๐

หลุมข้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๗
สามเณรบัณฑิต  ทูลเกษม

๓/๖/๒๕๔๖
 หลุมข้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๘
สามเณรอัศนี  จิตรดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 หลุมข้าว  

นม ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระวรวิทย์ ธีปวํโส พัดกิง

่

๑๐/๔/๒๕๓๖
๖/๔/๒๕๖๐

ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระประจักษ์ วณฺณคุตฺโต งามตะคุ

๒๖/๖/๒๕๒๘

๔/๖/๒๕๖๐
ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระอนุชิน อนุตฺตโร พลอยครบุรี

๑๒/๖/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระธนโชติ าณวโร ถาวร

๑๑/๑๐/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
ห้วยสะแกราช  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระแจ่ม อาภากโร คมปก

๑/๙/๒๕๑๖ ๑๓/๖/๒๕๕๗

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระอิทธิชัย ชยวโร สว่างประเสริฐ

๘/๔/๒๕๓๖ ๒๖/๑/๒๕๕๙

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระเสรี เปสโร นิลมณี

๑๕/๖/๒๕๐๘ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระนาควัฒน์ จิตวฑฺฒโณ วงศ์ทา

๑๖/๑๐/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
ใหญ่สุขัง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระเดชา ขนฺติวโร ย่อมจะโปะ

๒๗/๑๐/๒๕๑๐

๔/๔/๒๕๕๓
ใหม่รวมจิต  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระสัญชัย อนุตภทฺโท สีหรัตน์

๑๕/๙/๒๕๐๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ใหม่รวมจิต  

นม ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระไพบูลย์ อธิปฺโ เตชะรัติศัย

๑๓/๐๓/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระจักรกฤษณ์ พทฺธธมฺโม กันทะเสมา

๑๓/๐๓/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระพระสุพจน์ สมาจาโร พิมพ์จันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๓๒
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เขาแผงม้า  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระสมเกียรติ อมโร ขอเสริมกลาง

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

เขาภูหลวง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระดนัย คมฺภีรปฺโ นพเกล้า

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาภูหลวง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระจ่าอากาศโทปยะพงศ์ ปยธมฺโม คุซิตา

๐๔/๐๘/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เขาภูหลวง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระสุชาติ สุชาโต จอโหล่

๒๑/๐๔/๒๕๐๗ ๒๗/๐๙/๒๕๕๕

คลองกี

่

 

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระวุฒิกร ตปสีโล แปนสำโรง

๑/๓/๒๕๔๐ ๑๓/๘/๒๕๖๐

คำช้อย  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระแช่ม ปฺาคโม บุญเมือง

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าวังไทร  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระเดียว

่

สุชิโว เหขุนทด

๑๖/๐๕/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระพงษ์ศักดิ

์

สิริวณฺโณ ศิริโท

๑๔/๐๖/๒๕๒๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระสมควร ขนฺติโก แก้วสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๑๙ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระอมร จนฺทสาโร ประสพพร

๒๑/๑๑/๒๕๓๒
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระพงศ์กริช ปภากโร นาจาน

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไทยสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๓
พระธนพล อธิจิตฺโต ณรงค์ชีวพัฒณ์

๘/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โนนค่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระธงชัย กมฺมสทฺโธ ศรีบุตร

๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๗/๒๕๖๐

โนนค่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระไชยา ปฺาวชิโร เกาไธสง

๒๖/๐๙/๒๕๒๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสาวเอ้  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระมลิ คเวสโก พิมตะขบ

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๘/๐๗/๒๕๒๖

บ้านคลองทราย  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระสะอาด อินฺทวณฺโณ เถือนจันทึก

่

๐๕/๐๓/๒๕๒๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

บ้านคลองทราย  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระมานะ อภินนฺโท นินด่านกลาง

๑๖/๐๒/๒๕๑๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

บุไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระณัฐพล นรินฺโท โมด่านจาก

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บุไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระสมพงษ์ จนฺทสโร ไพฑูรย์

๐๖/๐๑/๒๕๒๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

ระเริง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระเดชดำรงค์ านิโย ขอกกิง

่

๙/๘/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๖๐
ศิริมังคลาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระนครชัย ิติสมฺปนฺโน มุขจร

๒๘/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันกำแพง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระสมยศ จกฺกธมฺโม ไพคำนาม

๑๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระวิทยา โสภณคุโณ เสน่หา

๐๙/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระชัยวัฒน์ อมโร วัชราภรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระกนกพล กนโก นามกันยา

๒๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระว่าทีร้อยตรีภาณุกร

่

เกสโร ลอนิกูล

๐๖/๐๗/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระวสุ ฉนฺทโก สกุลทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระธีรศักดิ

์

อาสโภ ชืนหญ้าปลอก

๒๖/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๐
พระวุฒิพงษ์ วณฺณวฑฺฒโก ช้อยขุนทด

๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระไพศาล อาสโภ บุญเนตร

๑๓/๐๗/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระอนุชิต รตนปุตฺโต เด่นดวง

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรณัฐวุฒิ  สุวรรณแกม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 หลวงราชบำรุง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๔
พระวิทยา กิตฺติคุโณ สุนันท์ชัย

๒๘/๐๕/๒๕๑๓ ๑๑/๐๕/๒๕๔๖

ห้วยพรหม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๕
พระประชา สารโท เกนงูเหลือม

๒/๔/๒๕๐๕ ๘/๑/๒๕๕๘
ห้วยพรหม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๖
พระนราธิป ทีปงฺกโร เกษาพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๕
๑๘/๖/๒๕๖๐

ห้วยพรหม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๗
พระสวรรค์ อจิฺจโน พริยะตระกูล

๒๐/๐๔/๒๔๙๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยพรหม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๘
พระลอย ปฺุผโล ประจำจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

คุ้มครอง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๔๙
พระวุธิเกรียง ปภงฺกโล เอ้กระโทก

๐๒/๑๒/๒๕๒๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

คุ้มครอง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๐
พระชัยมงคล อุตฺตโม อ่อนภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

คุ้มครอง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๑
พระสิทธิชัย สุทนฺโต บุญรวม

๑๗/๑๑/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คุ้มครอง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระพลวัฒน์ พลวฑโน ห้ากระโทก

๑๒/๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
โคกกระชาย  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระพงศธร กิตปาโล ยุนกระโทก

๑๙/๖/๒๕๑๕ ๑๔/๑/๒๕๕๖

โคกใบบัว  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระปสกรณ์ วิสุทฺโธ รอกระโทก

๒๘/๘/๒๕๓๙

๑/๕/๒๕๖๐
จระเข้หิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระชัยมงคล สิริปฺุโ ย่อมกระโทก

๖/๙/๒๕๓๖
๓/๖/๒๕๖๐

จระเข้หิน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระลิขิต พลาโณ อ่วมกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
จระเข้หิน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระนภดล จิตฺตสาโร หอกระโทก

๘/๒/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๖๐
จระเข้หิน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระฐานวัฒน์ านธมฺโม ภาษี

๒๕/๒/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

จระเข้หิน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระสมศักดิ

์

ภูริปฺโ พักกระโทก

๒/๐๑/๒๕๓๖ ๖/๐๖/๒๕๕๘

ถำวัวแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระสุรชาติ ปริปุณฺโณ สระทองรอด

๑๓/๑๐/๒๕๓๖

๔/๐๕/๒๕๖๐

ถำวัวแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระศุภลักษณ์ กตปฺุโ สระทองรอด

๙/๑๒/๒๕๓๙
๔/๐๕/๒๕๖๐

ถำวัวแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระเตชินท์ สุภาจาโร ปนทองหลาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๐
๔/๐๗/๒๕๖๐

ถำวัวแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระวสันต์ชัย อคฺคจิตฺโต มนีรินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๒๘ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ท่าศิลาอาสน์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระควน เมตฺตาจิตโต ลักษณครบุรี

๒๑/๖/๒๔๙๔

๗/๗/๒๕๔๐
ไทรโยง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระบุญช่วย ฉินฺนาลโย ชิดกระโทก

๑๘/๖/๒๕๐๖ ๑๕/๒/๒๕๕๔

ไทรโยง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระบรรหาร กนฺตสีโร จีนสำโรง

๒๒/๔/๒๕๑๗ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

ไทรโยง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระกุญชร ปฺาวชิโร ผ่องกระโทก

๒๐/๘/๒๕๓๐ ๒๒/๕/๒๕๕๙

นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระจักรกฤษ กิตฺติปฺโ กากิง

่

๙/๔/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระปอง สิริปฺุโ รนกระโทก

๒๖/๑๐/๒๕๐๖

๖/๗/๒๕๖๐
นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระมานะชัย าตุกาโม ลาดกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระสรราม ปฺาวชิโร บุบผา

๒๒/๗/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรคมสัน  ติปปะสอน

๊

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 นารากอรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระจักรพันธ์ จกฺกวโร รวงกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
โนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๔
สามเณรณัฐพล  สระกระโทก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 โนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระทิวา ทิวากโร อิมกระโทก

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านดอนกรูด  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระขวัญชัย อาภาธโร สินสุพรรณ์

๒๙/๖/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านโนนหอม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระสมคิด สกฺโก ปลังกลาง

่

๙/๒/๒๕๒๔ ๖/๘/๒๕๕๙
บ้านโนนหอม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระฉัตรชัย อาทโร นพสันเทียะ

๑๒/๕/๒๕๓๐ ๑๙/๔/๒๕๖๐

บ้านโนนหอม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระสุริยา ติกฺขวิริโย สีหมวด

๑๘/๑๑/๒๕๒๘
๒๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหนองต้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระวิชญ์ภาส ธีรปฺโ แย้มดี

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

บ้านใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระศุภณัฐ ปภสฺสโร แย้มดี

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

บ้านใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน ประชิดครบุรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระอนุชา อสิาโณ ลาดกระโทก

๗/๘/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ประดู่งาม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระศราวุธ อคฺคธีโร ทิศกระโทก

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ปาหิมพานต์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระทัศนะ โสนภาโร ปราบกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาหิมพานต์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระอำพล เตชปฺโ มงคุตครบุรี

๒๙/๐๗/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาหิมพานต์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระสุนทร ชินวโร มินไธสง

๒/๑๐/๒๕๑๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

มาบตะโกเอน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระฤทธิไกร อิทธิธมฺโม เวินเสียง

๘/๖/๒๕๑๒ ๕/๑๒/๒๕๕๘

มาบตะโกเอน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระแกนเพชร านวโร พันกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๒๕

๖/๑/๒๕๕๙
มาบตะโกเอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระธะนะคม ปฏิภาโณ ปโย

๑๕/๑/๒๕๓๗

๒/๘/๒๕๖๐
มาบตะโกเอน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระศุภพล สุทสฺสโน รักสะอาด

๑๗/๖/๒๕๓๙

๒/๘/๒๕๖๐
มาบตะโกเอน  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระสมพงษ์ จนฺทสาโร แสนแก้ว

๓/๑๑/๒๕๑๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เมตตาราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระนะรันต์ านวุตฺโต ปานหัตถา

๑๓/๑๐/๒๕๓๖
๒/๐๘/๒๕๕๙

เมตตาราษฎร์  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระณัฐวุฒิ ณฺวุฑฺโฒ กัณหาโยธี

๒๕/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระอมรศักดิ อมโร กัลยา

๑๓/๐๓/๒๕๓๓ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระสิหนาท ถามพโล สาที

๑๕/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระอรรคพล นาควโร เอ๋กระโทก

๒๒/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วิเวกวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระผ่อน สุมโน กริดกระโทก

๑๔/๐๖/๒๕๑๑ ๑๖/๐๑/๒๕๕๔

ศิริเฉลียง  

นม ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระเนือง

่

ปฺาวชิโร ต่ายครบุรี

๒๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

สมุทรการ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระอภิเดช อภิเตโช ศิริเมฆา

๑๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สมุทรการ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระเมธิชัย เมธิโน เทียมโคกกรวด

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สมุทรการ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๒
สามเณรนิธินันท์  สุขมาก

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 สมุทรการ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๓
สามเณรสัญนิกรณ์  ภูแท่งแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 สมุทรการ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระศุภชัย สนฺติกโร ห้อยพรมราช

๔/๐๕/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระสอ้อน กตสาโร ซึมกระโทก

๑๐/๐๒/๒๕๐๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๔

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระปยพงษ์ ปฺาวชิโร ยามกระโทก

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระดุสิต จิตฺตสํวโร

อุดมทรัพย์สมบัติ
๕/๐๓/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระล้อม จนฺทสาโร ฉวดกระโทก

๑/๐๓/๒๔๙๕ ๕/๐๒/๒๕๖๐

สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๐๙
สามเณรสมร  มะลัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๐
สามเณรสุชัจจ์  จามกระโทก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

 สว่างหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระสมควร จารุวณฺโณ เสริมกระโทก

๓/๑/๒๔๙๕ ๒๕/๑/๒๕๕๔
หนองโคพรหมนิมิต  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระเอกสิทธิ

์

อนาลโย ดวงชัย

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

หนองโคพรหมนิมิต  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระทินกร สุทธาโณ อาจต้น

๒๖/๕/๒๕๓๓ ๕/๑๒/๒๕๕๙
หนองโคพรหมนิมิต  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระเอก ถิรธมฺโม บุตรพุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๑๒/๒๕๖๐

หนองโคพรหมนิมิต  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระวสันต์ ธมฺมวโร เจริญสุข

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๒/๘/๒๕๖๐
หนองเมา  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระมารวย ฉนฺทกโร บำรุงแคว้น

๒๑/๔/๒๕๓๘

๒/๘/๒๕๖๐
หนองเมา  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๗
พระเจริญชัย จนฺทูปโม ลิบกระโทก

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๕๙
หนองเสือบอง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๘
พระจีรศักดิ

์

กนฺตสีโร บรรหาญ

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองเสือบอง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระธนกฤต กตปฺุโ แหยงกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองเสือบอง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระสุวรรณ านุตตฺทโร ฝายสำโรง

๒/๑/๒๕๒๓ ๒๐/๔/๒๕๕๙

หนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระศักรินทร์ ชยธมฺโม โตดตามี

๓/๑๐/๒๕๓๔
๓/๘/๒๕๕๙

หนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระเกียรติศักดิ

์

สุภาจาโร ผลาผล

๑๔/๕/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระอรรถพร ปภากโร ล้อมสระน้อย

๕/๙/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระธวัชชัย ธมฺมทีโป จาดเปรม

๘/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองโสน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๖๓

้
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นม ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระพิชัย กนฺตวีโร ปองขัน

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระวสันต์ ธมฺมวํโส ทองใบรัตนา

๑๕/๐๓/๒๕๑๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระวัชระ านวีโร ปราบมนตรี

๒๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระเพชร สุชโย รนกระโทก

๐๑/๐๔/๒๕๐๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

อรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๒๙
พระวงศกร อคฺควณฺโณ แขนโพธิ

์

๒๑/๗/๒๕๒๐ ๑๑/๖/๒๕๖๐

อรพิมพ์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๐
พระวุฒิศักดิ

์

จิตฺกาโร ภูศรี

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
อำภาผล  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๑
พระชาญชัย โชติปยฺโ ช้อยสระน้อย

๐๙/๐๒/๒๕๒๕
๒๙/๘/๒๕๖๐

อำภาผล  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๒
สามเณรสุรศักดิ

์

 พรมนำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

 อำภาผล  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระภาณุวัฒน์ ปริปุณโณ วิณิชยากร

๓๐/๕/๒๕๓๔
๔/๖/๒๕๖๐

อุดมทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระชัยวัฒน์ จนฺทสาโร ทาตะนะ

๑๔/๖/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

อุดมทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระยงยุทธ เขมจาโร ยศกระโทก

๗/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

อุดมทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๖
สามเณรธีระพงศ์  อิงอ็อด

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 อุดมทุ่งสว่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๗
พระบุญ ฉนฺทรตโน ทับทิมทอง

๑/๑/๒๔๘๙ ๑/๘/๒๕๕๕
กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๘
พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส ชินนาค

๒๗/๗/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระสุพรชัย สวรชโย แสนโพธิ

์

๑/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระเดชพงศ์ เตชวํโส เห็มแข้

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระไกรวัลย์ เกวโล นามกระโทก

๒๗/๖/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๒
สามเณรนุกูล  แก้วเพชรมะดัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๓
สามเณรนัฐวุฒิ  แตะกระโทก

๒๒/๔/๒๕๔๗

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรปริศุ  ด่านกระโทก

๕/๑๐/๒๕๔๗

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระอนิรุทธ อนิปฺพโล ปุมกระโทก

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

กุดโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระเขมพัฒณะ เขมวฒฺโน มูลกระโทก

๑๗/๐๘/๒๕๓๓
๗/๐๕/๒๕๕๙

ดอนเกตุ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระมนูญ มนฺุโ เปรียงกระโทก

๐๙/๑๑/๒๕๒๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเกตุ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระประวิทย์ ปวิทุโร บนกระโทก

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐

ดอนเกตุ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระปริญญา อธิปฺโ อุตสาหพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเกตุ  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระประมวล านทตฺโต ปลังกลาง

่

๒๒/๐๕/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ดอนพราหมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระธนวัฒน์ ธนวโร อาสมะ

๑๓/๑๐/๒๕๐๑ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ดอนพราหมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระพงศธร กิตติธโร แก้วครบุรี

๒๒/๐๕/๒๕๐๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนพราหมณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระอุทัย อติชาคโร โพนกระโทก

๑๓/๘/๒๕๓๒ ๒๘/๖/๒๕๕๘

ดอนไพล  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระสุปรีด์ จรณธมฺโม คำภาบุตร

๑๒/๔/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ดอนไพล  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระจิรายุทธ จิรวฑฺฒโน ศรีกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ด่านเกวียน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระวัชรวุธ วชฺรวุโธ ษรจันทร์ศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ด่านเกวียน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระจิณณวัตร จิณฺณวตฺโต ปรึกกระโทก

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

ท่าลาดขาว  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระสมบูรณ์ สมฺปุณโณ เขียนกระโทก

๑๐/๐๔/๒๕๐๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

ท่าลาดขาว  

นม ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระจักรกฤษณ์ จนฺทสาโร กรุยกระโทก

๑๐/๑๒/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าลาดขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระจักรนารายณ์ จกฺกวโร บาดกระโทก

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระณัฐพล ณฏพโล ฝายกระโทก

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระพลรัตน์ พฺรหฺมรตฺโน ฝายกระโทก

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระรัชต์ธร รณฺโย สุระทด

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระสงคราม อรฺชโย เทียมมาก

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าอ่าง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระอนุภาพ ิตสุโข ผางกระโทก

๒๙/๓/๒๕๓๒
๓/๗/๒๕๕๙

นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระวรวุฒิ อาทโร รักไทยดี

๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑/๑๑/๒๕๕๙

นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระชัยวัฒน์ จนฺทาโภ ชินรัตน์

๑๓/๒/๒๕๒๒

๙/๔/๒๕๖๐
นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระพรชัย ตปสีโล มิตรกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๖/๖/๒๕๖๐
นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระธีรศักดิ

์

ธีรวํโส ดีกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

๑๘/๖/๒๕๖๐

นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระจีรพันธ์ ยโสธโร ผวงกระโทก

๑๗/๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระกิตติศักดิ

์

คุณวีโร ฤทธิกระโทก

์

๑๐/๓/๒๕๔๐
๓/๗/๒๕๖๐

นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๒
สามเณรโรจ  เทศเรือง

๑๘/๓/๒๕๔๒

 นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๓
สามเณรศุภชนก  สัน

้

๒๙/๓/๒๕๔๕

 นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๔
สามเณรธนเดช  บุญอินทร์

๒๓/๓/๒๕๔๗

 นอก  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระไพโรจน์ วิโรจโน งามเลิศ

๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระสมศักดิ

์

สุปภาโส ปอกระโทก

๑๑/๓/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
บ้านขีตุ่น

้

 

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๗
พระณัฐพงษ์ คุณวีโร สุพันธ์

๑๐/๒/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

บ้านขีตุ่น

้

 

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๘
พระปยทัศน์ ปยธมฺโม อินทรัสมี

๑๐/๖/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

บ้านขีตุ่น

้

 

นม ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระณัฐชัย ณฏชโย อินช้าง

๒๒/๐๔/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านตูม  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระอัครเดช อคฺคเตโช บุญเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านตูม  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระธงไท ธนปฺโ มณี

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านตูม  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระวีรยุทธ วีรยุทฺโธ เนาว์กระโทก

๐๒/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านตูม  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระยศธพงศ์ ยโสธโร คงกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๒๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

บิง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๔
พระวัชรินทร์ วรสกฺโก พวงกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

บิง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๕
พระขจรศักดิ

์

ธมฺมจารี เฉียบกระโทก
๗/๓/๒๕๒๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

บิง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๖
พระจักรพันธ์ กุสลวํโส โมรา

๑๓/๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
บิง  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระสมศักดิ

์

ตปสมฺปนฺโน มัวกระโทก

๒๙/๙/๒๕๒๒ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

บึงทับปรางค์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระอนุกูล อนุภทฺโท อานจิงหรีด

๑๓/๔/๒๕๔๐ ๑๖/๔/๒๕๖๐

บึงทับปรางค์  

นม ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระพงศธร ิคมโน จอสูงเนิน

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

บึงไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระจันทร์นิวัฒน์ กวิวํโส สิริพร

๒๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระธีรวัฒน์ าณธโร บุญทัน

๑๕/๐๙/๒๕๓๙ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระปริญญา โชติธมฺโม จามกระโทก

๑๑/๐๗/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บึงไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระธนวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม โชคสิทธิเสถียร

๑๗/๑๐/๒๕๓๘

๒/๕/๒๕๖๐
โบสถ์คงคาล้อม  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระชัยโชติ ฌานรโต ดาบกระโทก

๑๘/๔/๒๕๑๐
๔/๗/๒๕๖๐

ปรางค์พะโค  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๖๓

้
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่
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นม ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระกำจร กมฺมสุโภ ชาละวันกุมภีร์

๒๙/๗/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ปรางค์พะโค  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระพรชัย ธมฺมกาโม แทนครบุรี

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปอพราน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระโสภิชัย โสภิโต อาศัยญาติ

๑๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปอพราน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระบรรจง กตกุสโล เกษตรจังหลีด

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ปอพราน  

นม ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระศุภชัย สุภชโย อบเชย

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปอพราน  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระอนุกูล อนาลโล ชุ่มกระโทก

๑๑/๐๖/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปอพราน  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๑
สามเณรธัชกร  มาสำโรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ปอพราน  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระหนู นราสโร แบนกระโทก

๒๕/๙/๒๕๐๘ ๓๑/๑/๒๕๕๖

ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระสรรพจน์ สนฺตจิตฺโต อมรวิจิตร

๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระนุกูล นาถกโร เสมอใจ

๒๒/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระธนชัย ธนชโย นามจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

๒๕/๖/๒๕๖๐

ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระสุชาติ สุชาโต เทียงกระโทก

่

๓/๖/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๖๐
ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๗
สามเณรภัทรพล  เปลียนกระโทก

่

๒๒/๖/๒๕๔๖

 ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๘
สามเณรณัฐพล  รัตนประทุม

๑๘/๙/๒๕๔๖

 ละลม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระอธิการนิยม อตฺตมโน แววกระโทก

๐๙/๑๐/๒๔๙๖ ๑๔/๐๔/๒๕๒๑

วังตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระหวย ธมฺมวํโส เอมกระโทก

๑๕/๘/๒๔๙๒ ๑๒/๒/๒๕๕๓

วังตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระแปว สุปภาโต สุดกระโทก

๔/๔/๒๔๙๗ ๒๒/๖/๒๕๕๗

ศรีพุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระสายยนต์ ตปสมฺปนฺโน ปริกกระโทก

๖/๑๒/๒๕๒๒ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ศรีพุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระสมชาย ขนฺติโก สมัครไทย

๒๑/๒/๒๕๐๙ ๑๙/๒/๒๕๕๙

ศรีพุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระทองดี ทีปธมฺโม ต้องกระโทก

๙/๑๐/๒๕๑๔ ๑๙/๒/๒๕๕๙

ศรีพุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระปติพงศ์ ปยธมฺโม แก่นกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีพุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระปยณัฐ ิตณฺถกี ใหญ่กระโทก

๘/๙/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศรีพุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระประสิทธ์ จตฺตสนฺโล เทียงกระโทก

่

๑/๕/๒๕๐๔
๓๑/๓/๒๕๔๗

สำโรง  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระเชน อภิชฺชโว เนียดกระโทก

๑๕/๙/๒๕๑๑
๑๐/๓/๒๕๕๐

สำโรง  

นม ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระชำนาญ สนฺตมโน เปลียนกระโทก

่

๑๘/๘/๒๕๑๕ ๒๒/๒/๒๕๕๙

หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระสมมาศ พุทฺธวํโส พบกระโทก

๑๖/๑๐/๒๕๑๘
๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระเชาว์วัฒน์ อภิชฺชโว จารุเสนารงค์

๑๗/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระณัฐพล ติกฺขวีโร เชียงรัมย์

๒๑/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๕/๒๕๖๐

หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระรัตนพล รตฺตนพโล โจทย์ครบุรี

๒๔/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระบวรศักดิ

์

ปวรสกฺโก สุขบงกช

๑๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองปรึก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระธวัชชัย เวชฺโช เสสะเวช

๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองปรึก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระพงศา ปยสีโล ยอดจังหรีด

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองปรึก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ ชัยปญญา

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๒/๒๕๖๐

หนองแปลน  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระวัชระ โชติวโร จังกระโทก

่

๒๑/๐๗/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองแปลน  

นม ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระสุวรรณ ิตกนฺโถ เคร่งกระโทก

๑/๕/๒๕๐๐ ๕/๗/๒๕๕๗
หนองโพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระกิตติศักดิ

์

สุจิตฺโต กรองกระโทก

๑๓/๗/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺาวฑฺฒโก เครือตา

๒๕/๘/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระอนันตชัย ปฺาพโล สีชมภู

๑๒/๑/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๖๐

หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระสำเริง ปภสฺสโร ศรีสว่าง

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองเสาเดียว  

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร แสนใหม่

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองเสาเดียว  

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระภูริศ ภูริปฺโ กวนกระโทก

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองเสาเดียว  

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระอนันตชัย อนาลโย แก้วมณี

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองเสาเดียว  

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระโฆษิต โฆสโก

สงวนวัฒนานนท์
๗/๖/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระณัฐพล มหาคุโณ ถุนนอก

๒๕/๒/๒๕๓๗

๔/๔/๒๕๖๐
ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระสมชาติ เขมชวิโณ บุตรบุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

๓/๕/๒๕๖๐
ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระธนาวุฒิ ธนวุฑฺโฒ ย่องกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

๓/๕/๒๕๖๐
ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระธนพล ธนพโล ผันกระโทก

๑๓/๗/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระอิทธิเดช อิทฺธิเตโช ดีหนองโดน

๕/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระชูเกียรติ ธมฺมิโก รักด่านกลาง

๒๕/๔/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระยุทธนา ยุทฺธนจิตฺโต นับกระโทก

๔/๑๑/๒๕๓๕
๖/๓/๒๕๕๙

ใหม่หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๕
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน เนืองกระโทก

่

๑๗/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๔/๒๕๖๐

ใหม่หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๖
พระอริยชัย อริชโย พูนกระโทก

๙/๔/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๖๐

ใหม่หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระพรพรหม พฺรหฺมจาโร หมูโคตร์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

๓๐/๖/๒๕๖๐

ใหม่หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระสุดิลักดิ

์

สุทฺธสีโล ปงกระโทก
๓/๙/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐

ใหม่หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระพัสกร ิติสมฺปฺโณ กลินเกษร

่

๒๕/๕/๒๕๓๗

๑/๕/๒๕๖๐
ซับตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระจรัญ มหาวุฑฺโฒ นาคใจ

๑/๑/๒๔๙๑
๒/๖/๒๕๖๐

ซับตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระวินัย อภิปุณฺโณ จันทร์สนิทศรี

๑/๖/๒๕๒๙ ๑/๑/๒๕๕๓
ทรัพย์อุดมธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระบุญส่ง จิตฺตทนฺโต ชันช่อ

่

๒๐/๑/๒๕๑๓ ๑๐/๗/๒๕๕๒

ท่าตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระชัชชนม์ จกฺกวโร สุวรรณปกษ์

๙/๕/๒๕๓๙
๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ท่าตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระสุรพันธ์ ชุตินฺธโร รัตนะยงค์

๕/๑/๒๕๑๒ ๑/๑๒/๒๕๕๙

ท่าตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระปฏิภาณ านิสฺสโร ธูปกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๔/๕/๒๕๖๐
ท่าตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระธนาทร ธนปาโล แสงจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระเทวัญ าณสุทฺโธ แซ่เจีย

่

๑/๑๒/๒๕๐๒ ๑๘/๗/๒๕๕๕

ทุ่งรวงทอง  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระเหียว

่

อิทฺธิเตโช ชุดมะเริง

๓/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๖/๒๕๖๐

ทุ่งรวงทอง  

นม ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระพิรุณ อาภาธโร ปอมทะเล

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๔/๒๕๕๘

บ้านหนองกระทุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระสมบูรณ์ ผาสุกวิหาโร ดำกระโทก

๒๔/๓/๒๕๒๐
๘/๗/๒๕๕๕

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระมนัส มหานาโค พลโชติ

๑๒/๕/๒๔๙๗ ๒๑/๖/๒๕๕๗

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระสมพัน ธมฺมิโก เชิดกลาง

๗/๑/๒๔๙๓ ๒๔/๗/๒๕๕๘

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระจงมี เตชธมฺโม ขะหงวน

๑๑/๖/๒๕๒๐ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระธนภัทร อาสโภ หงษ์สันเทียะ

๒๙/๑๐/๒๕๒๑
๒๖/๒/๒๕๖๐

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระสุดที พลาโณ ทองสันเทียะ

๒๕/๗/๒๕๑๗

๑/๓/๒๕๖๐ บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระวิชัย อาสโภ พูนหมืนไวย

่

๑๖/๖/๒๕๑๗

๗/๕/๒๕๖๐ บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระวีรยุทธ์ สุภทฺโธ แม้นทอง

๑/๑/๒๕๓๖ ๗/๕/๒๕๖๐ บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระสุรชาติ สิรินฺธโร แนวจำปา

๒๖/๔/๒๕๓๙ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระรัฐธนรัชต์ เขมปฺโ ปลอดกระโทก

๒๘/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระวสันต์ สิริปฺโ เกตุสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
ประสงค์พัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระสมคิด ขนฺติสาโร ดาวกระโทก

๘/๗/๒๕๓๘ ๔/๖/๒๕๖๐
ประสงค์พัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระศิลา จินฺตมโย ไชยสุข

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๓
พระอัศวิน ขนฺติสาโร โกนกระโทก

๒๓/๘/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระโชคอนันท์ โชติโก ตีบกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระอนุชา พลาโณ ประทุมชาติ

๙/๕/๒๕๓๙
๒๓/๑๐/๒๕๕๙

ราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระธีรพงษ์ สิริธโร ปริวกระโทก

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระวรพล โกวิโท ทองโพธิ

์

๑๐/๗/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระสุธรรม กตกุสโล คงบูญวาส

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

๘/๑๐/๒๕๖๐

ราษฎร์สุนทร  

นม ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระน้อย กนฺตสีโล เทพเสนา

๒๔/๐๘/๒๔๙๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ลุงเขว้า  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระบัญญัติ ธิติาโน ปอมทะเล

๒๐/๐๑/๒๕๑๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ลุงเขว้า  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระสด สุจิตฺโต เนืองกระโทก

่

๒๓/๔/๒๕๐๙ ๒๕/๑/๒๕๖๐

สารภี  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระจรูญ สุจิตฺโต โต้งกระโทก

๖/๑๒/๒๕๑๑ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗

หนองบุญนาค  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระอดิศักดิ

์

อภิวณฺโณ ยอดวัด

๑๖/๑/๒๕๓๗ ๒๙/๔/๒๕๖๐

หนองบุญนาค  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระสุวิทย์ ธีรปฺโ ปุมกระโทก

๒๐/๐๑/๒๕๑๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

หนองไม้ไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระพีรวัฒน์ อธิจิตฺโต กล้าแข็ง

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองไม้ไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระธนัย ปฺุคโม ชาติกระโทก

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองไม้ไผ่  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระดวน จิตฺตทนฺโต แฟกระโทก

๒๐/๐๒/๒๔๙๑ ๐๔/๑๐/๒๕๕๘

หนองลูกควาย  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระอมรเทพ มหาลาโภ ด้วงกระโทก

๐๘/๑๐/๒๕๒๗ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระอภินันณ์ อาภาธโร สายผักแว่น

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระกฤษณะ านวีโร ดึกกระโทก

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองหัวแรต  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระทศวรรษ จนฺทสาโร เทพอุทัย

๑๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

แหลมทอง  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระเทพรัตน์ โชติโย ช่วยพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๐
๑๓/๕/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระบุญเลียง

้

สาทโร รัตนะยงค์

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระวุฒิไกร คุตฺตจิตฺโต ชูจิต

๓/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๖/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระภูภิวัช ภูริวฑฺฒโน ไชยสระแก้ว

๘/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระไวพจน์ ิตมโน คุณกระโทก

๘/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระหลง จตฺตสลฺโล นามจำลอง

๘/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระศราวุฒิ ชยวุฑฺโฒ แก้วดอนรึ

๘/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระจักรพงศ์ จนฺทูปโม เกษนอก

๘/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระจันทร์ กตปฺุโ วุฒิยาสิงห์

๘/๘/๒๕๓๖ ๑๑/๘/๒๕๖๐

ใหม่ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระปฎิพัทธ์ านุตฺตโร ฉิมภาลี

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

กุดโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระวัชรินทร์ ธมฺมทินโน เบียดกระโทก

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระศราวุธ สุทฺธจิตฺโต เสียงกระโทก

่

๒๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระประยูร คมฺภีรธมฺโม ประสมโค

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระอนุชัย สนฺตจิตฺโต นาคนางรอง

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

กุดโบสถ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระฐิติศักดิ

์

จิรชโย สระกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

โคกเตาเหล็ก  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระพิชิด ชิตโร เชนชัย

๑๕/๐๘/๒๕๑๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

โคกเตาเหล็ก  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระชำนาญ อธิปฺโ นวลสรี

๑๒/๐๓/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ซับลังกา  

นม ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระพระสำราญ กิตฺติสาโร โกรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๒๔
๒๙/๖/๒๕๕๙

ดอนแขวน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระกิตติพงษ์ ปริปุณฺโณ วงค์ถิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนแขวน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระสุรเชษฐ์ อินฺทปฺโ ทิพย์สันเทียะ

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ดอนแขวน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระทินวัฒน์ สุทฺธิาโณ ห่ามสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ดอนแขวน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระสุประวัติ โสภโณ ภูมิลุน

๑๘/๐๙/๒๕๓๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระเกรียงไกร เตชธมฺโม สดกลาง

๐๘/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระมานะศักดิ

์

ยติกโร สุขใจ

๒๖/๐๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระวุฒิชัย ยติโก เชือสูงเนิน

้

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรัพย์เจริญ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระปราชญ์ ปภสฺสโร อุปทา

๑๘/๑๒/๒๕๑๖
๐๔/๐๗/๒๕๕๗

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระสวัสดิ

์

กิตฺติคุโณ พิมพิชัย

๐๖/๐๑/๒๕๐๕ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมธโร ประจวบสุข

๓๑/๑๒/๒๕๓๗
๑๑/๐๕/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระอาคม ผลาโณ ใหญ่กระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระสรายุทธ นนฺทสาโร กวดนอก

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระอนุชา กิตฺติโสภโณ ทองหลง

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระธนายุทธ เขมจาโร เพลงสระเกษ

๒๖/๐๔/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระสุรธัช สุทสฺสโน แสงโทโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๕
สามเณรจตุรวิทย์  เพชรฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 โนนสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระศราวุธ ภูริวฑฺฒโก พฤกษ์ชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชาไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระปรีชา สุเมโธ เดิมไธสง

๐๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชาไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระสมพงษ์ สุปติฏิโต นามวิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ประชาไทย  

นม ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระณัฐวัฒน์ เขมปฺโ พันลาว

๐๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาโคกโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระปฎิภาน ิติาโณ เหลียมกระโทก

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาโคกโจด  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระอนัน มหาวายาโม แสนอินตา

๐๖/๐๓/๒๕๑๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

ปางไม้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระทินกร สาทโร ศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปางไม้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระประยูร ชินวีโร ชัยเสนหาร

๐๙/๐๗/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปางไม้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระเชษฐา สิริธมฺโม บุษบรรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๐๙ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

สว่างวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๕
สามเณรอัมรินทร์  พลอยนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 สว่างวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๖
สามเณรกฤษณพงศ์  ศรีธะเนตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 สว่างวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระวีระชัย อาภายุตฺโต สุดตานา

๒๘/๐๘/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

สุขไพบูลย์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระณรงค์ หิริภทฺโท สีสกุล

๒๘/๐๓/๒๕๑๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุขไพบูลย์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระกิติพันธ์ กิตฺติปาโล มาชุมแสง

๐๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุขไพบูลย์  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระปลิว สคฺคาวโร แน่กระโทก

๘/๗/๒๕๓๑ ๒๘/๗/๒๕๕๘

เสิงสาง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระธนรักษ์ ทีปธมฺโม อินทราช

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

๑๕/๕/๒๕๖๐

เสิงสาง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระประเสริฐ จรณธมฺโม ราชกระโทก

๒๒/๘/๒๕๓๙ ๒๔/๕/๒๕๖๐

เสิงสาง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระสมบัติ าณาโภ ทำรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองขนาก  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระสถาพร อนาลโย ขุมทอง

๐๘/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองขนาก  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระเฉลิม โชติมนฺโต โคมารัมย์

๐๗/๐๓/๒๔๙๒ ๐๒/๑๒/๒๕๕๗

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระพีรัชชัย ธมฺมวีโร พินองรัมย์

๑๙/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระเจษฎา อาภากโร อินบาง

๒๓/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระรัฐพล ธมฺมปาโล เจิงรัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระพีระพล วีรธมฺโม ตรวจมรรคา

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระเฉลิมชัย จนฺทสาโร ดวงเดือน

๒๙/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระวิษณุ สุสํวุโต นิลคร

๐๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเข้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระอำพล ธนิสฺสโร ชุดสูงเนิน

๒๕/๑/๒๕๑๘ ๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองไผ่ใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระวีรพันธ์ ภูริปฺโ ตอนโพธิศรี

์

๒/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองไผ่ใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระสุทิน เตชธมฺโม งามเมืองปก

๒๔/๑/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หนองไผ่ใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระอภิชาติ อคฺคธมฺโม วิงกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๒๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระคมสันต์ โชติปฺโ ภูศรี

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระวุฒิชัย ทีฆายุโก โสมกุล

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระอรรถพล ปภสฺสโร มุ่งเจียกกลาง

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๕๙
พระวัชรพงษ์ วิสุทฺโธ พงษ์ภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระอดิศักดิ

์

จมโร ใจชอบ

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระสุรชัย สุทฺธิาโณ สอนกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองหิน  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๒
พระไพฑูรย์ วรกิจฺโจ กุหลาบ

๑๘/๔/๒๕๑๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๙

กลางดง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๓
พระวิศิษฎ์ สุมโน วงษ์มะโน

๔/๙/๒๕๓๐ ๒/๗/๒๕๖๐
กลางดง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระพิษณุ จนฺโทภาโส แย้มกระจ่าง

๖/๘/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

กลางดง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๕
พระบุญชัย ปฺุชโย บำเพ็ญทาน

๔/๑/๒๕๓๒ ๘/๗/๒๕๖๐
กลางดง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระพลวัฒน์ พลวฑฺฒโน พลบุตร

๖/๔/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๖๐
กลางดง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระโรม อนุตฺตโร บัวนาน

๕/๘/๒๕๑๖
๑๓/๑๐/๒๕๕๙

โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระเผด็จ เปมสีโล แก้วอุดม

๕/๑๐/๒๕๐๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระโอ๊ต วรปฺโ หวังช่วยกลาง

๓/๒/๒๕๓๒ ๑๔/๒/๒๕๖๐

โกศลสิตาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๐
พระเชิดชัย ชาคโร ภักดีนอก

๓๑/๑๐/๒๕๓๘
๑๙/๒/๒๕๖๐

โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระธนพล ิติโก เครือบกระโทก

๑๑/๒/๒๕๔๑ ๒๕/๔/๒๕๖๐

โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระพัทธดล ปภสฺสโร เจริญกุล

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๒๕/๖/๒๕๖๐

โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระอุทร อาทโร เถือนอาราม

่

๒๕/๑/๒๕๐๒
๘/๗/๒๕๖๐

โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๔
พระวิทยา วิชโย สุขสุคำ

๑๕/๘/๒๕๓๒

๑/๘/๒๕๖๐
โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๕
สามเณรไอยเรศ  หรังสิริ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๖
สามเณรวโรดม  เทพจันทึก

๑๖/๗/๒๕๔๕

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๗
สามเณรชินวัตร  ปดเกษม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๘
สามเณรปยวัฒน์  ปญญาทรัพย์สิน

๕/๖/๒๕๔๓
 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๗๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สมิงรัมย์

๒๐/๘/๒๕๔๗

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๐
สามเณรนพรัตน์  บุตรดี

๑๓/๔/๒๕๔๕

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระพรพจน์ กลฺยาณธมฺโม มุ่งจันทึก

๒๙/๕/๒๕๓๘ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ขนงพระกลาง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระเทียนชัย ทีปธมฺโม สถิตย์สุขจันทึก

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ขนงพระใต้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๓
พระวีรภัทร อภิชฺชโว สง่าสูงเนิน

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ขนงพระใต้  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๔
พระสิงห์ ปฺาธโร สุพร

๐๖/๐๒/๒๕๒๙ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

เขาแก้วจุฬามณี  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๕
พระโสภณ อภิวณฺโณ ดวงนนท์

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

เขาจันทร์หอม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๖
พระธีระพงษ์ สุจิตฺโต แก้วพลกรัง

๑๖/๘/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เขาจันทร์หอม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๗
พระชนะศักดิ

์

สุทฺธสีโล แพรศรี

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

เขาจันทร์หอม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๘
พระสมชาย คุตฺตธมฺโม สมานมิตร

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เขาจันทร์หอม  

นม ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระวัลลภ กลฺยาณธมฺโม ปนเพชร

๖/๔/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองดินดำ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๐
พระสมพร ขนฺติโก แหวนทองคำ

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองดินดำ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๑
พระอาณัฐ ปฺาวฑฺโก นิราพาธ

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

คลองดินดำ  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๒
พระอมรศา ปวโร จารุพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๑๗
๓๐/๒/๒๕๖๐

คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระธนพล าวโร สักคู

๑๐/๐๓/๒๕๔๐
๓๐/๒/๒๕๖๐

คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระปยะ ธมฺมทินฺโน ยศศิริ

๒๖/๙/๒๕๒๕

๖/๓/๒๕๖๐
คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระพรพิพัฒน์ านุตฺตโร ปรีชาธรรมชัย

๑๒/๐๙/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระสมส่วน มหาวิริโย สุขสบาย

๐๘/๑๐/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระพีรศิษฏ์ ปสนฺนมโน ห่อรัตนาเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๘
พระณพทนน เขมโก ธรรมกิจไพโรตน์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระปญญา สนฺตจิตฺโต พุธกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระชยพล อนงฺคโน พลศิริ

๔/๓/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
คลองตาลอง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระนพรัตน์ จินฺตามโย บุญทอง

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๖๐
คลองยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระวินัย วิมโล ปดสุวรรณ

๑๗/๘/๒๕๓๕ ๑๙/๓/๒๕๖๐

คลองหินลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๓
พระอนุรักษ์ อติธมฺโม สอนขำ

๒๕/๑/๒๔๙๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

คลองหินลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๔
พระพระวินัย ผลสุทฺโธ โตฒิ

๑๖/๕/๒๔๙๔ ๑๘/๕/๒๕๕๗

คีรีวันต์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๕
พระวิชัย มหาวีโร บวกสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๐๒
๑๙/๒/๒๕๖๐

คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๖
พระสุพศิน วรเตโช ไตรวรเดชา

๑๗/๑๒/๒๕๒๔

๑๙/๒/๒๕๖๐

คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๗
พระสุระเนตร สุรเนโต สวัสสดิรัมย์

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

๒๐/๓/๒๕๖๐

คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๘
พระจักรพันธ์ จนฺพโล ก๋าแก๋ว

๙/๑๑/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๖๐
คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๐๙
พระทิวา านารโห เจิมขุดขด

๓๐/๕/๒๕๓๖
๖/๖/๒๕๖๐

คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๐
พระฐิติวุฒิ ิติวุฑฺโฒ คำรุ้ง

๑๒/๒/๒๕๔๐ ๑๗/๖/๒๕๖๐

คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๑
สามเณรพิสุทธิ

์

 โอดสำโรง

๑๕/๓/๒๕๔๕

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๒
สามเณรธีรภัทร  ไชยสิงห์

๖/๙/๒๕๔๕
 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๓
สามเณรอมรเทพ  นาวาพนม

๙/๕/๒๕๔๔
 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๔
สามเณรณัฐภัทร  แสไพศาล

๒๓/๖/๒๕๔๖

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๕
สามเณรสุวิทย์  ทองพูล

๘/๘/๒๕๔๗
 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๖
สามเณรอนุวัฒน์  คำกลาง

๑/๔/๒๕๔๘
 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๗
สามเณรพนธกร  คำกลาง

๒๘/๘/๒๕๔๙

 คีรีวันต์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๘
พระวันพิชิต ธมฺมโชโต งามสมจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๓๖
๑๕/๓/๒๕๕๙

โคกสง่า  

นม ๔๑๖๐/๑๐๑๙
พระปริญญา ธีรปฺโ มอดอน

๒๕/๑/๒๔๙๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

โคกสง่า  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๐
พระณัฐภูมิ สุจิตรโต พันธ์บุรี

๒๕/๒/๒๕๔๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

โคกสง่า  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๑
พระสุธีร์ นิปโก บุญจันทึก

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

โคกสง่า  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๒
พระวิเชียร านากโร ราชบัณฑิต

๑๖/๘/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โคกสง่า  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๓
พระมนต์ มหาลาโภ ขอนบกลาง

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
โคกสง่า  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระเอกลักษณ์ กิติติวุฑฺโฒ ใจใหญ่

๑๒/๐๖/๒๕๓๖
๑๕/๓/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระโอภาส โอภาโส ประสพแสนทวี

๐๗/๐๓/๒๕๑๓ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระกฤษณะ เทวธธมฺโม เชียวชาญ

่

๒๕/๒/๒๕๔๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระเจษฎา รตนวณฺโณ เปมานุวัฒน์

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๘
พระพฤทธิ

์

สิริภทฺโท จันธวิลา

๑๖/๘/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระณัฐภัณฑ์ กนฺตวีโร โยงรัมย์

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระภควัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ท่านประยุทธ

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระเริงฤทธิ

์

ธมฺมทินฺโน จันทร์ศรี

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๖๐
จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๒
พระอรรถพล สิริจนฺโท เผ่าเมืองพล

๐๙/๐๘/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๓
สามเณรณัฐกฤษ  พันธ์บุรี

๑๗/๘/๒๕๓๕

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๔
สามเณรอภิโชค  ไชยพินิจ

๒๕/๑/๒๔๙๑

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๕
สามเณรถิรเทพ  ชัยเตชิษฐ์

๒๕/๒/๒๕๔๑

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๖
สามเณรธีรภัทร์  อาจโยธา

๕/๑๐/๒๕๑๔

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๗
สามเณรนนทชัย  อาจบำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๘
สามเณรภากร  ฝายกลาง

๑๔/๑/๒๕๔๐

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๓๙
สามเณรยุทธการ  มุ่งอ้อมกลาง

๒๙/๗/๒๕๓๗

 จันทึก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๖๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๐
สามเณรฉัตรมงคล  ภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๓๖

 จันทึก  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๑
พระชัชวาล รตนาโณ แช่มเมืองปก

๙/๑๐/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๖๐

ซับใต้  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระอุดร านตฺตโร เศษจันทึก

๑๓/๔/๒๔๙๖ ๑๔/๕/๒๕๕๗

ซับพลู  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระชนะศักดิ

์

คุณวุฑฺโฒ สร้อยทิพย์
๕/๘/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ซับเศรษฐี  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๔
พระชัยพล ชนธมฺโม ปลืมศรี

้

๗/๑/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
ซับเศรษฐี  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระสุรเดช กนฺตสีโล พันธ์งาม

๑๒/๕/๒๕๒๙ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ซับหวาย  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระนที กตธมฺโม ศรีษะเดช

๑๖/๗/๒๕๔๐ ๖/๑๒/๒๕๖๐

ซับหวาย  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระภูมิพัฒน์ ปภาโส ปนสันเทียะ

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระปณณ์วิพุช จนฺทสาโร ปวันวิวรรธน์

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระสุริยัน สุจิตฺโต จันทะโลง

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระชาญชัย สุธมฺโม พันธ์โน

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ไตรรัตน์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๑
พระภูตะวัน คเวสิโก ทาทอง

๑๖/๘/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ไตรรัตน์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระกิตติศักดิ

์

ปรกฺกโม สิงห์จันทึก

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ไตรรัตน์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๓
พระบัญชา ผาสุโก ใจสำคัญ

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ไตรรัตน์  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๔
พระวิรุฬห์เกียรติ ธมฺมวโร อรรถาโภชน์

๒๒/๓/๒๕๒๙ ๒๕/๓/๒๕๖๐

ถนนโค้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๕
พระอานันทชัย ปฺานนฺโท วีระชาติ

๑๒/๔/๒๕๒๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ถนนโค้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๖
พระสุทัศน์ สุทฺธิาโณ สมจินดา

๔/๔/๒๕๔๐ ๑/๗/๒๕๖๐
ถนนโค้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๗
พระสุพจน์ สนฺติกาโร นิกระโทก

๒๑/๕/๒๕๒๐
๘/๗/๒๕๖๐

ถนนโค้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระสุรัตน์ ขนฺติพโล แดงสวัสดิ

์

๑๙/๖/๒๕๒๘ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ถนนโค้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระสมชาย สาวโก พวงงาม

๐๑/๐๗/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๐
พระมนตรี พลวฑฺโฒ มาเขียว

๒๓/๑๑/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระประเสริฐ านชาโต สีนาค

๐๗/๐๗/๒๕๐๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๒
พระยุทธวัฒน์ อคฺคสทฺโธ หนองหงอก

๒๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระธนโสภณ จิรวฑฺฒโน จันทร์ตาแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๐๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระกิตติศักดิ

์

สุจิตฺโต ชีวเรืองศรี

๐๒/๑๒/๒๔๙๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระธนกฤต วิสุทฺธิาโณ บุญปญญา

๒๑/๐๗/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระฉัฏฐ์ธิปตย์ จินฺตามโย สาระวัตรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระบัณฑิต านุตฺตโร บรรจง

๑๓/๐๕/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๘
พระพระพุฒิพงศ์ ปภาโส นิธิธรรมสิทธิ

์

๒/๗/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๖๙
พระพิบูลย์ ปรกฺกโม ปานวงศ์

๒๓/๗/๒๕๒๘ ๒๒/๗/๒๕๖๐

ถำเขาวง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๐
พระวงศ์วริศ นราสโภ งามพลกรังไสว

๑/๑/๒๕๐๙ ๑๗/๕/๒๕๖๐

ถำซับมืด  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๑
พระอนุสรณ์ อาสโภ ฟกเล็ก

๑๔/๕/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ถำซับมืด  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๒
พระมานิต มานิโต สุขอ้วน

๑๘/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ถำซับมืด  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระรัตนแก้ว ิติธมฺโม ศรีมงคล

๓๐/๘/๒๕๓๒ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ถำเทพนิมิต  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระนิคม ธมฺมรโส คำมี

๒๙/๕/๒๕๒๐ ๑๙/๑๒/๒๕๕๖

ถำปนแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๖๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๕
พระวิเชียร ธมฺมธโร มีทอง

๘/๑/๒๕๑๕ ๑๒/๓/๒๕๖๐

ถำพระธาตุ  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๖
พระอดิศักดิ

์

ปฺาสกฺโข ฉายรัตนโรจน์

๓๐/๙/๒๕๑๙ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๗
พระณัฐนนท์ กิตฺตินนฺโท บดโคกกรวด

๑๗/๘/๒๕๓๕ ๑๙/๓/๒๕๖๐

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๘
พระเกษม ขนฺติโก สมศรี

๗/๕/๒๔๘๙ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๐๗๙
พระสมศรี อนุตฺตโร สมวงษ์

๒๕/๑/๒๔๙๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

ถำอุดมสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๐
พระดอย โสภณคุโณ สิทธิไชย

๖/๑๒/๒๕๐๒ ๑๕/๖/๒๕๔๖

ท่างอย  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๑
พระอาร์ท ปโยโค

คำรักเกียรติเจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๒๒
๑๗/๖/๒๕๕๘

ท่างอย  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๒
พระพุทธิ ิตธมฺโม บุญภา

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ท่าช้าง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๓
พระกฤษฏา สนฺตจิตฺโต ตังชารี

้

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๖๐
ท่าช้าง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๔
พระจารุพันธ์ อารารสมฺปนฺโณ ทันตานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๕
พระธีรัช อภิปฺโ กอบโคกกรวด

๒๕/๑/๒๔๙๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

เทพสถิต  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๖
พระสังวาล ขนฺติพโล เทินทองหลาง

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

เทพสถิต  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๗
พระติน รตินฺธโร วิเศษสิน

๑๖/๘/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

เทพสถิต  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๘
พระสมนึก สุมโน อาจใจ

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
เทพสถิต  

นม ๔๑๖๐/๑๐๘๙
พระลอง ธมฺมวีโร แจ้งกลีบ

๐๕/๑๐/๒๕๐๒ ๐๒/๐๓/๒๕๕๕

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๐
พระชลิต ิตสาโร บ่างสมบรุณ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๖
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๑
พระวิวัฒน์ ิตปฺุโ มาลินนอก

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๒
พระฉลอง คุณงฺกโร ผาชัย

๑๑/๑๑/๒๕๐๐

๒/๗/๒๕๕๘
ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๓
พระเมธี ชวนปฺโ บุบผา

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๔
พระปฐวี ปสนฺโน ชูสุงทรง

๘/๑๐/๒๕๑๓
๗/๑/๒๕๖๐

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๕
พระสมนึก อรินฺทโม นรินนอก

๒๙/๑๑/๒๕๐๖
๒๕/๑/๒๕๖๐

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๖
พระเพทาย ปุณฺณโก รสหวาน

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระกิติศักดิ

์

ิตธมฺโม เบญจมาท
๖/๙/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๖๐

ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๘
พระศิริชัย นนฺทสาโร บุญเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ธารอุทุมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระทรงวุฒิ านวโร เจตนา

๐๓/๑๐/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘

บ้านนา  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๐
พระณัฐพล านวุฑฺโฒ ผดุงเลิศ

๙/๑๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
บุญฤทธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๑
พระนพพร กิตฺตวณฺโณ พิมทนต์

๔/๙/๒๕๑๐ ๗/๗/๒๕๖๐
บุญฤทธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๒
พระไพสัณห์ อนฺตมโน ตากิมนอก

่

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระโอภาส สุชาโต หินสูงเนิน

๓๐/๔/๒๔๙๙
๗/๕/๒๕๖๐

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระพินิต อภินนฺโท ศรีหิรัญ

๒๑/๑/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๖๐
ปาเขาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๕
พระวีรภัทร อิสฺสโร ฮะฮวด

๓๐/๕/๒๕๓๙ ๒๓/๑๑/๒๕๖๐

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๖
พระพระไพสันต์ สุขกาโม ทองมา

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ปางแก  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๗
พระนิธิราส นิติกโร ใหญ่ยงค์

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๖๐
ปางแก  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๘
พระสมเกียรติ เตชวโร จันทร์เจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๐๕
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

ปาอำนวยผล  

นม ๔๑๖๐/๑๑๐๙
พระพรน์ ิตปฺโ เผือดจันทึก

๐๙/๐๘/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ปาอำนวยผล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๖๓

้
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นม ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระพันธการ จิตฺตลาโภ พุฒหยวก

๑๔/๑/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ผ่านศึกอนุกูล  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๑

พระศรเทพ สิริจนฺโท เพชรนอก

๒๙/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ผ่านศึกอนุกูล  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๒

พระวสันต์ ขนฺติสมฺปณฺโณ สังข์ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

๖/๗/๒๕๖๐
ผ่านศึกอนุกูล  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๓

พระราเชนนทร์ รติณฺธโร พลพิทักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ผ่านศึกอนุกูล  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๔

พระพุฒิพงษ์ วิโรจโน ภาคภูมิ

๒๘/๙/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

พุทธนิคม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๕

พระคำรณ อคฺคธมฺโม แจ่มทิม

๒๖/๐๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มะค่าโพรง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๖

พระสิริณัชพงศ์ ติสฺสวโร ขนันไทย

๑๑/๐๕/๒๕๑๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มะค่าโพรง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๗

พระฐิติภูมิ สิริวณฺโณ ครัวประเสริฐ

๑๙/๔/๒๕๓๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๘

พระสดุดี กิตฺตสมฺปนฺโน หลักเพชร

๑/๑๐/๒๕๒๗
๗/๖/๒๕๖๐

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๑๙

พระพงษ์ณขุน านิสฺสโร ปยะกิจ

๒/๑๒/๒๕๑๓

๕/๗/๒๕๖๐
มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๐
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ทองคำ
๑/๘/๒๕๔๙

 มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๑

พระมงคล ธมฺมมงฺคโล ธูปจันทึก

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
๑๐/๕/๒๕๖๐

ลำทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๒

พระบุตร กิตฺติาโน สุตานนท์

๐๕/๐๗/๒๕๑๙

๕/๗/๒๕๖๐
ลำทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๓

พระอิทธิกร ิตสุโข สุขุม

๒๒/๐๘/๒๕๒๒
๒๒/๘/๒๕๖๐

ลำทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๔

พระโกวิท วรมงฺคโล กงจัตุรัส

๑๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐

ลำทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๕

สามเณรรามมนูญ  กองปญญา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

 ลำทองหลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๖

พระอนุวรรตน์ อคฺคธมฺโม จินดาศิริพันธ์

๒๒/๙/๒๕๓๔
๑๐/๔/๒๕๖๐

วังกะทะ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๗

พระสิน พุทฺธธมฺโม เฉลียงกลาง

๔/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๘/๒๕๕๘

วังกะโล่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๘

พระสกุลลักษ์ กนฺตธมฺโม เพ็งคำศรี

๒/๑๑/๒๕๒๔ ๒๘/๔/๒๕๖๐

วังกะโล่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๒๙

พระภักดิ

์

ธมฺมิโก ความเพียร
๔/๒/๒๔๙๒ ๒๓/๕/๒๕๕๙

วังพิกุลทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระหวล สมจิตฺโต สายนาค

๓๐/๒/๒๔๙๗
๔/๑/๒๕๕๔

วังมะนาว  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๑

พระแปว คมฺภีรปฺโ รักมิตร
๓/๖/๒๕๑๑ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วังมะนาว  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๒

พระสังข์ จนฺทิโก ศรีทอง

๑๕/๑๐/๒๔๘๙
๒๑/๗/๒๕๕๖

วังสีสด  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๓

พระธนพล คุณงฺกโร พัชราเมธากุล

๑๐/๑/๒๔๙๘ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

วังสีสด  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๔

พระวสันต์ ธมฺมวโร ยาสมุทร

๒๐/๖/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๕

พระวัชรพงษ์ านุตฺตโร จันทร์ส่องแสง

๒/๑๐/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๖

พระสุพรรณ์ สุขกาโม ชวนชุมกัน
๓/๔/๒๕๓๕ ๕/๗/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๗

พระสิทธิชัย สิธิชโย สมบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

๑๕/๑/๒๕๖๐

ศรีสำราญ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๘

พระวินัย ขนฺติพโล สีแปง

๒๓/๖/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ศรีสำราญ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๓๙

พระสมภาร ชินวโร มิงขวัญ

่

๑๐/๖/๒๔๙๘
๖/๔/๒๕๕๗

สระนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๐
พระวัลลภ ถามวโร บุตรถาวร

๑๐/๖/๒๕๓๖
๘/๗/๒๕๕๙

สระนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๑

พระประเสริฐ ตปสี จัดสวย

๓๐/๑๑/๒๕๐๖

๘/๑/๒๕๖๐
หนองกะจะ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๒

พระลักขณา ปฺุาภาโค คงเสน่ห์

๑๖/๘/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองกะโตวา  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๓

พระทรัพย์ คุณวโร เตียนพลกรัง

๑๐/๑๒/๒๕๒๒

๓/๑/๒๕๖๐
หนองคุ้ม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๔

พระพจนารถ านทตฺโต ถาวร

๒๖/๘/๒๕๒๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองซ่อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๕

พระสุเมธ สุเมโธ บุญสงฆ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐

หนองตอ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๖

สามเณรจิรภัส  ปนแก้ว

๓๑/๑/๒๕๔๘

 หนองตอ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๗

พระสุรชัย โรจนวํโส จรูญทวีทรัพย์

๒๔/๕/๒๔๙๗ ๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองตาแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๘

พระชิดชัย ขนฺติพโล ทัดศรี

๒๑/๑/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๖๐
หนองตาแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๑๔๙

พระเฉลิมชัย อภินนฺโท จุ้ยภู่

๑๖/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระชัยยันต์ ธมฺมทินฺโน อินทร์สกูล

๒๙/๘/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๑

พระธรรมนูญ ชาครธมฺโม มวยทองด

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๒

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก โรจน์นอก

๖/๑๑/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๖๐
หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๓

พระศิริศักดิ

์

ปสนฺโน ไชยเพชร

๑๖/๓/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๖๐

หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๔

พระจตุภูมิ สนฺตกาโย สินธิใหม่

๐๗/๐๓/๒๕๑๓ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

หนองมะค่า  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๕

พระนลธวัช ขนฺติวโร อินทร์ไชย

๒๕/๑/๒๔๙๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๖

พระสุริยา อนาวิโล เมนะรุจี

๒๕/๒/๒๕๔๑
๓๐/๔/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๗

พระสน สุเมโธ ไชยเสน

๕/๑๐/๒๕๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองมะค่า  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๘

พระเทิดศักดิ

์

ตปสีโล นันทเขตต์
๕/๙/๒๕๑๓ ๑๐/๙/๒๕๕๙

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๕๙

พระสัมพันธ์ กตธุโร ศิลารักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๑๖
๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระเอกรินทร์ ยติยุตฺโต เสงียมสูงเนิน

่

๓๑/๗/๒๕๑๘ ๒๕/๓/๒๕๖๐

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๑

พระธงชัย ธิตจิตฺโต ชมสวน

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

๔/๖/๒๕๖๐
หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๒

พระสุดสาคร ิตคุโณ ดวงจินดา

๑๕/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๓

พระวรัญู ธีรวโร พัชรินทร์

๑๖/๘/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๔

พระสุรัฐพงษ์ ปฺาทีโป พันธ์เขียน

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๕

พระชัยวัฒน์ กิตฺติปาโล ไม้สันเทียะ
๘/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๖

พระสืบสกุล สุธมฺโม สุขสวัสดิ

์

๓๐/๘/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๖๐

หนองสาหร่าย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๗

สามเณรปราโมท  ปญหาชัย

๑๓/๖/๒๕๔๗

 หนองใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๘

พระเดชา อิสฺสโร ศรีโสภณ

๒๔/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

กุดน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๖๙

พระเกรียงศักด์ านกโร พือสันเทียะ

๒๙/๐๙/๒๕๐๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

กุดน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๐
พระอำนาจ ปรกฺกโม ชาติจันทึก

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

กุดน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๑

พระศรายุทธ สุปภาโส บ้วประดิษฐ์

๑๓/๐๗/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๒

พระบรรลือศักดิ

์

มนาโป ปนะสา

๐๙/๑๑/๒๕๒๑ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

เกาะ  

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๓

พระยอดชาย อนฺตตโร หมอพานิช

๖/๑๐/๒๕๒๐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

แก้วสัมฤทธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๔

พระณัฐพงศ์ ิตเมโธ สมานมิตร
๓/๕/๒๕๓๘

๐๒/๐๖/๒๕๖๐

แก้วสัมฤทธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๕

พระถาวร ธฒฺมปาโล ฮาตวงษ์

๑๔/๔/๒๔๙๗
๑/๖/๒๕๕๙ เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๖

พระสงกรานต์ านิสฺสโร อาดำ

๑๓/๔/๒๕๐๙ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

เขากระโดนวนาราม
 

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๗

พระพรชัย ปภสฺสโร ดอกลา

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๖๐
คลองแจ้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๘

พระบุญยงค์ จนฺทสาโร ชูโพธิ

์

๑๔/๖/๒๕๒๓

๗/๗/๒๕๖๐
คลองแจ้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๑๗๙

พระเจษฎา ชินวโร งาจันทึก

๑๕/๐๙/๒๕๓๕
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

คลองตะแบก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระณัฐพล ธมฺมทสฺสี เชือจันทึก

้

๒๕/๐๘/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๑

พระณัฐติพงศ์ โชติวชิโร กล้ากระโทก

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คลองตะแบก  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๒

สามเณรสรสิทธิ

์

 แปลนกลาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 คลองนาดี  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๓

พระบุญจันทร์ ธมฺมธฺโ เวียงไธสง

๐๕/๐๘/๒๕๑๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

จันทราราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๔

พระสายันต์ ธมฺมธโร น้อมจันทึก

๑๘/๑๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

จันทราราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๕

พระสุมิตร สุมิตฺโต มิงจันทึก

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๑ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

จันทราราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๖

พระพิมพ์ วชรธมฺโม ศรีจันทึก

๒๓/๐๑/๒๕๐๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

จันทราราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๗

พระสุชาติ สุชาโต ศรีสูงเนิน

๑๕/๐๓/๒๕๑๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จันทราราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๘

พระรุ่งโรจน์ สิทฺธิกิจฺโจ นิมกระโทก

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จันทราราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๘๙

พระอภัย ขนฺติธมโม พลอยเพ็ชร

๑๗/๐๑/๒๕๐๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๐
พระภัคพน มหาปุโ มาลัยศรี

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๑

พระณัฐพงศ์ นาถธมฺโม หนูเทศ

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ซับชุมพล  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๒

พระปรัชญา ปภสฺสโร เพชรพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๓

พระจักรกฤษณ์ ปภสฺสโร เทาพันธ์ดุง

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ซับตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๔

พระคำมูล ยติธโร อาจหาล

๑๒/๐๙/๒๕๐๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๕

พระธนา เขมวโร หมวกทองหลาง

๒๓/๐๙/๒๔๙๕

๙/๐๔/๒๕๖๐
ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๖

พระทวีศักดิ

์

จนฺทูปโม หอมวิสูน

๒๐/๐๐๓/๒๔๙๙

๒/๐๗/๒๕๖๐
ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๗

พระวิดิษฐ์ศักดิ

์

กตฺตุโน คำลอดแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

๒/๐๗/๒๕๖๐
ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๘

พระรุ่งเพชร คชิโต จำปาแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๓๖

๔/๐๗/๒๕๖๐
ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๑๙๙

พระธรรมนูญ ยติกโร ถาวรสาลี

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ถนนคต  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระณัฐพงษ์ นิรโต ยอมจันทึก

๒๗/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ถนนคต  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระยุทธจักร ปสาโท สุขเกษม

๑๓/๐๑/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ถนนคต  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระพงษ์ศักดิ

์

ปฺาธโร ศรีสุดี

๐๕/๐๓/๒๕๒๔ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งพนมวัง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระอนันต์ อตฺตทีโป กล้าหาญ

๑๐/๐๖/๒๕๐๕ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งพนมวัง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระณัฐพงศ์ ปภาโส จันโท

๐๘/๐๕/๒๕๑๘ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระเชวลิต ฉนฺทโก พลจันทึก

๐๒/๐๖/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๖
สามเณรชาญณรงค์  ภูจันทึก

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

 โนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๗
สามเณรณัฐชนน  อิทธิศร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

 โนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระชินพงศ์ สุชาโต สุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๔๙๕ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

โนนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระมนัสวี สุตมานโส งามจันทึก

๑๔/๐๕/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โนนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระวิรัตน์ ชยธมฺโม หอมหวน

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๑

พระสมคิด สิริภทฺโท เรืองจันทึก

๐๗/๑๑/๒๕๑๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โนนเสลา  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๒

พระสุชาติ สุจิตฺโต ทุบจันทึก

๒๐/๐๓/๒๕๒๑ ๑๔/๐๘/๒๕๕๙

โนนเสลา  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๓

สามเณรเจษฎา  บุ่มจำปา

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

 โนนเสลา  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๔

พระประเสริฐ ติสาโร แก้ววิเศษ

๒๘/๐๖/๒๕๑๑ ๒๔/๑๒/๒๕๕๖

บ้านโนนกราด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๕

พระเกษม ขนฺติธมฺโม อุ่นจิตร์

๒๙/๐๘/๒๔๙๘
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

บ้านโนนกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๖

สามเณรวุฒิ  พูนจันทึก

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านโนนกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๗

พระสุชิน สุวณฺโณ สุวรรณเนตร

๐๔/๑๐/๒๕๑๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านโนนประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๘

พระนพพนธ์ อาทโร เงินกระโทก

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๖๐/๑๒๑๙

พระฉัตรชัย อุทาโน ธนประศาสน์

๑๗/๑๑/๒๕๓๔
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระกิตติ มหาปฺุโ แก้วแดง

๑๕/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๑

พระชาตรี ติสฺสโร กิงสุคนธ์

่

๒๕/๑๐/๒๕๒๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาเขาหินตัด  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๒

พระสุภาพ สุชาโต ขันติวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ปางละกอ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๓

พระณัฐพล ิตาโน กินโบราณ

้

๐๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปางละกอ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๔

พระประเสริฐ รตนปฺโ สินนอก

๑๗/๐๒/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๔

ปาช้าโนนกุ่ม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๕

พระสำอาง วรสทฺโท นุชิต

๐๒/๐๘/๒๕๑๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

ปาสันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๖

พระอุบล อชิโต สีหาบุตร

๒๑/๙/๒๕๒๓
๓๐/๔/๒๕๖๐

ปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๗

พระกิจรัตน์ กิจฺจสาโร นุมัติ

๐๙/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๘

พระบัณฑิต านธมฺโม ดีคำใส

๑๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๒๙

พระอิทธิกร สิริธมฺโม สิงห์ศรี

๑๑/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๐
พระพนมไพร อนนฺโท กรอบพุดซา

๒๖/๐๒/๒๕๑๖
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

พุทธธรรมวิปสสนา  

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๑

พระชินภัทร์ อกิฺจโน เช่นรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๒๘ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

มอดินแดง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๒

พระพงศ์ศิริ สิริวฒฺโณ ภิรวัฒน์ธนกร

๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

ลาดบัวขาว  

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๓

พระธัชพล ฉนฺทโก สุชาติพงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๐๒ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

เลิศสวัสดิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๔

พระสมบัติ ธมฺมปาโล แส่กระโทก

๐๕/๐๕/๒๕๒๗ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

เลิศสวัสดิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๕

พระสุเมธ โรจนวุฒิ เย็นเพ็ชร

๐๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

เลิศสวัสดิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๖

พระชัยวัฒน์ รกฺขิตธมฺโม สุคนธุ์วรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เลิศสวัสดิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๗

พระปรีชา ฉนฺทธมฺโม มิทานนท์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เลิศสวัสดิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๘

พระโชคชัย วิริยธโร มูลขุนทด

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วังโรงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๒๓๙

พระอนุสรณ์ ชิตมาโร แสงรอดรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๒๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังโรงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๐
พระสุเมธ ธมฺมาโภ เถือนจันทึก

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๘
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วังโรงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๑

พระวิระ กตสาโร มอมขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วิมุตติธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๒

พระวรพงษ์ อาภากโร ต้นสารี

๑๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วิมุตติธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๓

พระรุ่งอรุณ อรุโณ ผิวรักษา

๐๑/๐๔/๒๕๒๓ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วิมุตติธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๔

พระชำนาญ ปภากโร ทองกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๓๓
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สิงหวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๕

สามเณรสราวุธ  วรรณครี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 สิงหวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๖

พระพงษ์ศิลป อาสโภ จันแก้ว

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๗

สามเณรณัชพล  พลเยียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

 สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๘

พระสุวัฒน์ สุขวฑฺฒโก ซอสูงเนิน

๒๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๑๒๔๙

พระสุรเดช ปาวุฒโฒ วงแสนสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองจอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๖๓

้
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่
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นม ๔๑๖๐/๑๒๕๐
สามเณรพลากร  บัวกลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 หนองจอก  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๑

พระก้องเกียรติ กิตฺติสทฺโท ชมทอง

๑๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองไทร  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๒

พระสุวิทย์ โชติวโร แก้วปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๓

พระอรุณ สุเมโธ พันเรือนดี

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๔

พระไนชยนต์ ถาวโร ไชยยาศ

๒๐/๐๗/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๕

พระทองสุข ิตสุโข เพ็ชรจันทึก

๐๓/๐๓/๒๕๐๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

หนองบัวน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๖

พระอาทิตย์ อคฺควโร แก้วแสน

๐๙/๑๒/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๗

พระแสง ปสนฺโน เพ็งวงษา

๑๓/๐๓/๒๕๐๕ ๐๙/๐๗/๒๕๔๙

ห้วยตะแคงเหนือ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๘

พระอนุสรณ์ ิตลาโภ ก้อนจันทึก

๑๙/๑๒/๒๕๒๗
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยลุง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๕๙

พระจักรกฤษ สุรจิตฺโต กอสันเทียะ

๑๑/๐๙/๒๕๓๙
๔/๐๐๖/๒๕๖๐

ห้วยลุง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๐
พระปวีร์ สุวนฺธวโร เตือนจันทึก

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยลุง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๑

พระสุริยะ ิตโสภโณ ด้ามสูงเนิน

๑๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยลุง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๒

พระเดชพิชัย เมตติโล เว่ารัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยลุง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๓

พระปรวิช จิรสุโภ ช่อสูงเนิน

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

กุดขมิน

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๔

พระสุวัฒน์ จิรวฒฺฑโน ฉำสูงเนิน

๑๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

กุดขมิน

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๕

พระวัฒนชัย กิตฺติโก สุวราช

๐๔/๐๕/๒๕๐๘ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

กุดปลาเข็ง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๖

พระสุทน ิตวิริโย ขอประสม

๑๔/๑๐/๒๕๓๕
๐๑/๐๘/๒๕๖๐

กุดปลาเข็ง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๗

พระภาคภูมิ ิตวิริโย แปลนกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๒๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

งิว

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๘

พระณภัทร อตฺตธีโป โสมสูงเนิน

๑๔/๐๒/๒๕๑๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

นากลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๖๙

พระแดง จารุธมฺโม แซ่ตัง

้

๑๔/๐๒/๒๕๑๘
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

นากลาง  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ปริปุณโณ อู๋สูงเนิน

๒๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

บ้านดอน  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๑

พระเพชรชรัตน์ กนฺตสีโล โด่สูงเนิน

๑๕/๐๓/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

บ้านดอน  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๒

พระดารากร อโนมคุโณ ทองสิงห์

๒๘/๐๘/๒๕๑๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ปาโกรกสะเดา  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๓

พระอัฐพล อนุตฺตโร ธนะนาม

๒๘/๐๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ปาโกรกสะเดา  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๔

พระหทัยวุฒิ ิตวิริโย สมพร

๐๒/๐๓/๒๕๑๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๔

มะเกลือเก่า  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๕

พระปพน เขมทตฺโต ชัยวิฑูลอนุกูล

๐๙/๐๕/๒๕๓๑ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

มะเกลือเก่า  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๖

พระไพรัช ธมฺธีโร ปลังกลาง

่

๑๘/๐๓/๒๕๑๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

มะเกลือใหม่  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๗

พระประกฤษฏิ

์

ถาวโร ญาติปราโมทย์

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๘

พระเจตริน จิตฺตสํวโร ปลืมกลาง

้

๒๓/๐๘/๒๕๓๔
๐๖/๐๑/๒๕๖๐

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๗๙

พระพลวัฒน์ พลวฒฺฑโน สุวรรณรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๓๒ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๐
พระระพีพันธ์ านิสฺสโร ดวงดีเด่น

๐๘/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๑

พระยอดชาย อิสฺสโร เอียมเจริญ

๐๙/๐๓/๒๕๒๑ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๒

พระอรรถพล รตนาโณ หนองห้าง

๑๑/๐๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๓

พระวิวัฒน์ วีรวฒฺฑโน นาเพชร

๐๖/๐๙/๒๕๓๒ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๔

พระภาคภูมิ สุภทฺโท ทรัพย์เกษร์วงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สันติสีลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๕

พระหิรัญ จิรวฒฺฑโน เจริญสุข

๐๑/๐๘/๒๕๓๐ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

สุขาวดี  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๖

พระสุริยนต์ สิริวณฺโณ บุญมาก

๐๗/๐๒/๒๕๒๕ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

สุขาวดี  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๗

พระพงษ์ศิริ ปสนฺโน ทองคำเมือง

๒๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

เหมือดแอ่  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๘

พระราชัน ชยานนฺโท ศรีเมือง

๒๕/๐๑/๒๕๒๖
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เหมือดแอ่  

นม ๔๑๖๐/๑๒๘๙

พระสุริวงศ์ สุชีโว โสดก

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๐
พระฉัตริน อภิปฺุโ ตัดพุดชา

๐๔/๐๖/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๑

พระวีรภัทร อุปสโม พาอ้อ

๐๑/๐๖/๒๕๒๓ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๒

พระโสภณ โสภโณ วงษ์ศรี

๒๔/๐๖/๒๕๐๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๓

พระปยภัทร ปยภทฺโท มาลาศรี

๐๗/๑๐/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๔

พระเรวัตร ฉนฺทกโร ตนปดชา

๒๒/๐๓/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๕

พระเด่น ธมฺมคุตฺโต บิกขุนทด

๒๘/๐๑/๒๕๒๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๖

พระวสันต์ ปฺาวชิโร ทรัพย์จันทึก

๓๐/๑๐/๒๕๐๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖

กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๗

พระเกษมศาต์ จตฺตมโล วิเศษพลกรัง

๒๗/๐๓/๒๕๑๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๘

สามเณรอรรถพล  มุ่งกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๒๙๙

สามเณรศุภกิจ  พอสูงเนิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๐
สามเณรเจษฎากร  สุกรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๑
สามเณรธีรวัฒน์  งามขุนทด

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๒
สามเณรสุภสิน  ต้ายไธสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๓
สามเณรณัฐพงศ์  โกเสยะโยธิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๔
สามเณรธนนันท์  กิจชูชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 กุดนำใส  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๕
พระสุทธิพงศ์ เตชธโร มำขุนทด

๒๖/๑๐/๒๕๒๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

กุดม่วง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๖
พระสุรศักดิ

์

เขมสิริ โสขุนทด

๑๐/๒/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โกรกลึก  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๗
พระอดิศักดิ

์

ภทฺทจารี พรมขุนทด
๔/๓/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐

โกรกลึก  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๘
พระลิขิต ชาตเมธี เจริญเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
โกรกลึก  

นม ๔๑๖๐/๑๓๐๙
พระธีรภัทร ธีรปฺโ มนขุนทด

๑๓/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ค่ายทะยิง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๐
พระรัตน์ ขนฺติโก ภูมิโคกรักษ์

๐๑/๐๔/๒๔๘๗ ๐๑/๑๒/๒๕๔๐

โคกรักษ์  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๑

พระสวัสดิ

์

ขนฺติพโล ลิดสีมา

๐๑/๐๔/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกรักษ์  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๒

พระชาญณรงค์ หาสจิตฺโต เอกตาแสง

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จะบู  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๓

พระมีชัย ชิตมาโร โนนสูงเนิน

๑๘/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ซับพลูใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๔

พระนิพัทธิ

์

จิตฺตสโร สงฤทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๑๐
๑๙/๔/๒๕๖๐

ดงกระสัง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๕

พระบุญยืน าณเตโช ผุยดี

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

ดอนมุกมัน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๖

พระฉัตรชัย เมตฺติโก บุญปลีก

๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

ดอนมุกมัน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๗

พระศราเมษฐ์ ปฺาวุฑฺโฒ อินทร์จอหอ

๑๔/๑๐/๒๕๒๕
๒/๑๒/๒๕๕๙

ด่านใน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๘

พระชานนท์ านสมฺปนฺโน ธาระพุทธ

๑๕/๓/๒๕๒๕ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

ด่านใน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๑๙

พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ จวบกลาง
๕/๕/๒๕๑๘ ๓/๑/๒๕๖๐

ด่านใน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๐
พระบัณฑิต ธีรวโร ผู้จอมจิตร์

๙/๘/๒๕๒๙
๗/๕/๒๕๖๐

ด่านใน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๑

พระวุฒิชัย อาภาธโร ทำดี

๑๑/๙/๒๕๓๗ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ด่านใน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๒

พระณัฐนที อคฺคปฺโ แนมขุนทด

๑๐/๙/๒๕๓๘
๗/๗/๒๕๖๐

ด่านใน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๓

พระจักรินทร์ ปาวุฑโฒ เลาสูงเนิน

๑๘/๕/๒๕๓๘

๘/๗/๒๕๖๐
ด่านใน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๔

พระทภพระลิด จิตฺติาโณ กกขุนทด

๑๒/๙/๒๕๒๖

๖/๗/๒๕๖๐
ตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๕

พระชัยชาญ ชาตสํวโร เก่าค้างพลู

๒๒/๐๕/๒๕๓๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

โนนระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๖

พระเพิมศักดิ

่ ์

กนฺตสาโร สายศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๐๘ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โนนระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๗

พระนิรันดร์ ฉนฺทโก ชะโยมชัย

๒๙/๐๑/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๘

สามเณรอัมรินทร์  ราชประทุม

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านดอน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๒๙

พระวุฒิพงษ์ านิสสฺโร นามทวย

๒๘/๐๗/๒๕๓๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านน้อยพัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๐
พระนุกูล นนฺทสาโร ปลังกลาง

่

๔/๑/๒๕๔๐ ๑๔/๒/๒๕๖๐

บ้านน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๑

พระประสงค์ อภิปฺณโณ งามขุนทด
๘/๘/๒๕๒๖ ๑๕/๑/๒๕๖๐

บ้านพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๒

พระสมพงษ์ านวโร งิมขุนทด

๘/๑๒/๒๕๒๕
๒๐/๔/๒๕๖๐

บ้านพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๓

พระณฐพนธ์ นาถธมฺโม สมณชืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๔

พระประทวน ปยธมฺโม เก่งสูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๒๗ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๕

พระมานะ ิตธมฺโม อูขุนทด

๐๒/๐๔/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๖

พระอำนาจ ปฺาธโร เหิมขุนทด

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๗

พระภัทรนันท์ ปยธมฺโม ศรีสมุทร

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๘

พระเอกศิษฐ์ สุเมโธ ไวขุนทด

๐๑/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๓๙

พระณัฐพล ธนลาโภ เหมือนเพชร

๐๑/๐๕/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหาญ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๐
พระทรงพล กิตฺติพโล ศิลาลอย

๑๙/๘/๒๕๑๑ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

ปราสาท  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๑

พระวัฒนา จิรวฑฺฒโน พรามขุนทด
๖/๗/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ปราสาท  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๒

พระปริญญา สิริปฺโ แชงขุนทด

๑๙/๔/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ปราสาท  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๓

พระไพศาล นาถกโร เงินดี

๑๑/๐๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๙/๒๕๕๘

พันชนะ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๔

พระใบ ธมฺมสาโร ชิดขุนทด

๒๔/๑๐/๒๕๐๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

พันชนะ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๕

พระบุญเชิด ชุตินฺธโร กองสูงเนิน
๕/๑/๒๕๑๔

๒/๖/๒๕๖๐
ละเลิงพิมาน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๖

พระหวาน วรรโณ พางขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๒๒
๐๕/๐๒/๒๕๖๐

วัดกุดพิมาน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๗

พระเปลือง

้

สุขิโต จลสันเยะ

๓๐/๐๓/๒๕๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดกุดพิมาน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๘

พระบรรพต ถาวโร คำเลิศ

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดกุดพิมาน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๔๙

พระอานนท์ จิรวุฑฒโน เรียนชิงนี

๐๘/๐๕/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดกุดพิมาน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๐
พระชอบ เตชวณฺโณ ชาติกลาง

๗/๑๑/๒๔๙๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๓

วัดจงกอ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๑

สามเณรเกียรติยศ  รัฐธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดจงกอ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๒

พระสาโจจน์ ติสาโร วิโรจน์ปญญา

๒๒/๐๙/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๓

พระถวัลย์ อภิพฺโล ชันขุนทด

๑๔/๐๒/๒๕๐๘ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๔

พระจิรศักดิ

์

สนฺตจิตโต แพขุนทด

๐๑/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดถนนหักใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๕

พระอรรถพงษ์ นากถกโร ภูขุนทด

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๖

พระพัชรพงษ์ สุมงฺคโล วงษ์ศักดา

๒๓/๐๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๗

สามเณรวิชัย  ลาดนอก

๐๘/๐๘/๒๕๑๘

 วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๘

พระไพรัช กตสาโร ควรประเสริฐ

๑๐/๐๖/๒๕๑๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดโนนสะอาด  

นม ๔๑๖๐/๑๓๕๙

พระทวีชัย ถาวรจิตฺโต กุมขุนทด

๒๙/๐๑/๒๕๑๕
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเก่า  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๐
พระคมสัน กมฺมสุทฺโธ แกมขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเก่า  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๑

พระเกียรติศักดิ

์

ปฺติโก พุทธวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๒

พระก้อนแก้ว อหิงสโก แห้งขุนทด

๐๔/๑๒/๒๕๒๐ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๓

พระปฎิภาณ านสมฺปณฺโณ เตินขุนทด

๑๘/๐๙/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๔

พระพงศ์พันธุ์ โสภณปณฺโณ ชอบใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านดอนน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๕

พระอนุวัฒน์ จนฺทปชฺโชโต ฝานขุนทด

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๒๗/๖/๒๕๖๐

วัดบ้านแปรง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๖

พระสว่าง อธิปฺโณ สุกพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๐๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๗

พระชัยพร ขนฺติธมฺโม ลอระวี

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๘

พระเตือน ปฺุกาโม ขำมะลัง

๒๙/๐๙/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

วัดบ้านใหม่แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๓๖๙

พระไชยนิวัตร ิตสทฺโท เพียมะลัง

๑๔/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านใหม่แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๐
พระสุธีนวัฒน์ ภูวิวฑฺฒโก เพียมะลัง

๒๙/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านใหม่แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๑

พระยุทธชัย ติกฺขวายาโม คูณขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๒๕
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดมะเริง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๒

พระธนพล กิตฺติสาโร เข้มดีกุล

๑๗/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะเริง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๓

พระวรวัฒน์ มหาปฺุโ ภูมิโคกรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดมะเริง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๔

พระสมเดช สิริปฺุโ โกนขุนทด

๑๔/๐๒/๒๕๓๑
๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดวังโปง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๕

พระเกียรติศักดิ

์

จิตฺตสํวโร ดอกคำ

๑๖/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังโปง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๖

พระสุทธิพงศ์ ติกฺขวายาโม แกมขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดวังโปง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๗

พระเหรียญ สุขิโต กิจขุนทด /-/๒๔๘๖
๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดวังโปง  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๘

พระวนัย วิโนจโร เจริญเกตุ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๑๖๐/๑๓๗๙

สามเณรเพชรนรินทร์  หึกขุนทด

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

 วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๐
พระจรูณ านจาโร ทวีลาบ

๒๖/๑/๒๕๒๓ ๑๘/๕/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๑

พระฐิติพล ติพโล ฉัตรชัย

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๒

พระสมพร กมฺมสุทฺโธ อ่อนศรี

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

วัดหนองปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๓

พระกังวาลย์ ติกฺขวายาโม คนขุนทด

๑๒/๓/๒๕๒๐ ๓๐/๒/๒๕๔๙

วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๔

พระสุทธิศักดิ

์

ิตสีโล เสียวกำปง

่

๑/๔/๒๕๒๓ ๓๐/๒/๒๕๖๐

วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๕

สามเณรนันทชัย  ถินนาวัน
๑/๒/๒๕๔๖

 วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๖

สามเณรพรพิทักษ์  เปยนขุนทด

๑๑/๘/๒๕๔๗

 วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๗

สามเณรลิขิต  ดูอัน

๑๕/๒/๒๕๔๑

 วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๘

สามเณรภควัต  เอนกนวล

๑๔/๗/๒๕๔๓

 วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๘๙

สามเณรธิรธพงษ์  สุทธิรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

 วัดหนองโสน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๐
สามเณรบริวัฒน์  รวยจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

 วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๑

สามเณรอัศวิน  ทวนขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

 วัดหนองโสน  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๒

พระเสรี ถามสมฺปฺโน กึกขุนทด

๑๘/๐๓/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
วารีสุทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๓

พระจิระศักดิ

์

กณฺตวณฺโณ โปยขุนทด
๒/๔/๒๔๙๙

๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๔

พระวีรพิชญ์ ติถฺขวีโร เข็มมะลัง
๗/๙/๒๕๓๕ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๕

พระธนพล ธนปณฺโณ ทองคลี

่

๔/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๖

สามเณรจิตรภณ  แนวโสภี
๕/๕/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๗

สามเณรทรงวุฒิ  นาแข็ง
๕/๔/๒๕๔๗

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๘

สามเณรศักดา  คินขุนทด

๑๗/๕/๒๕๔๗

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๓๙๙

สามเณรอเนก  ตุมสันเทียะ

๒๘/๙/๒๕๔๗

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๐
สามเณรภูวนัย  โดนสูงเนิน

๒๖/๘/๒๕๔๘

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๑
สามเณรกัมพล  ศักดาอัครโภคิน

๑๓/๔/๒๕๔๔

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๒
สามเณรวิทยา  ดอนแปะ

๑๓/๔/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๓
สามเณรปริวัฒน์  วรรณา

๑๑/๙/๒๕๔๗

 ศาลาลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๔
พระอภิสิทธิ

์

สีลสาโร เมืองขุนทด

๐๓/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

สระขีตุ่น

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๕
พระปล้อง ปชฺโชโต มูลขุนทด

๑๓/๐๗/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สระขีตุ่น

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๖
พระวิเชียร วิชฺชาธโร สวยกำปง

๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สระจรเข้  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๗
พระจงรัก ธมฺมวิจโย กือสันเทียะ

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

สระจรเข้  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๘
พระภานุวัฒน์ ปฺาวชิโร สายจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

สระจรเข้  

นม ๔๑๖๐/๑๔๐๙
พระกิตติศักดิ

์

มหาปฺุโ แสวงสุข

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระพัง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๐
พระบุญเรือง อาภสฺสโร คลองตาเนิน

๐๑/๐๘/๒๔๘๗ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๑

พระกฎษฎา านุตฺตโร พรีพรม

๒๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๒

พระบรรพต ิตปฺุโ นิมขุนทด

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองกระเทียมใต้  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๓

พระวินัย วิโรจโน นพสันเทียะ

๐๑/๑๒/๒๕๑๔ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘
หนองกระเทียมเหนือ

 

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๔

พระกิตนรายุทธ พุรธฺวิริโย ชับขุนทด

๑๖/๙/๒๕๒๔ ๕/๑๑/๒๕๕๙

หนองกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๕

พระนเรศ นาถกโร พันธุรัตน์
๓/๒/๒๕๒๔ ๗/๑๒/๒๕๕๙

หนองกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๖

พระจักพงษ์ สีลวโร ทรัพย์สกุล
๑/๑/๒๕๓๕ ๒๕/๒/๒๕๖๐

หนองกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๗

พระสุชีพ สุภาทโร ศรีอาภัย

๒๗/๘/๒๕๑๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

หนองกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๘

พระเฉลิมชัย ปฺาวชิโร ชมขุนทด

๕/๑๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๑๙

พระต๋อย ติกฺขวีโร ดุงขุนทด

๖/๐๒/๒๔๘๙ ๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองกราด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๐
พระเนย ถรฺธมฺโม ลำกระโทก

๑/๘/๒๔๙๒ ๑๒/๗/๒๕๕๕

หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๑

พระประเสริฐ สิริปฺโ คุ้มกลาง

๑๙/๑/๒๕๓๙

๒/๑/๒๕๖๐
หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๒

พระนครินทร์ นาควโร นอขุนทด

๑๔/๕/๒๕๓๗ ๒๓/๔/๒๕๖๐

หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๓

พระวุฒิชัย สุทฺธิาโณ แสวขุนทด

๑๓/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๑๑/๒๕๖๐

หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๔

พระถนัด านธมฺโม เทียบขุนทด

๕/๐๖/๒๕๐๕
๑/๔/๒๕๕๙

หนองบัวตะเกียด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๕

พระปญญา ถิรปฺโ ภูมิรินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวตะเกียด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๖

พระชาญชัย สนฺตวาโจ จินดาแปน

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัวตะเกียด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๗

สามเณรวัชรพล  เหิมขุนทด

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 หนองบัวตะเกียด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๘

พระโยธิน ยโสธโร จันโท
๗/๓/๒๕๒๗ ๒๘/๒/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๒๙

พระอาจณรงค์ ิตเวโท เจิมสูงเนิน
๓/๑/๒๕๑๖ ๒๑/๖/๒๕๕๙

ห้วยจรเข้  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๐
พระวิชัย ขนฺติพโล เดนจันทึก

๗/๐๔/๒๕๒๐ ๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๑

พระพัฒนา เตชปฺโ วิศิษฏ์ศิลป

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

๙/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๒

พระอนุชัย สุภทฺโท คำสี

๑๖/๐๙/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๓

สามเณรระพีพัฒน์  เจ๊กจันทึก

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ห้วยบง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๔

พระศักดา กมฺมสุทฺโธ ทรัพย์ล้น
๒/๒/๒๕๐๘ ๓๐/๖/๒๕๕๙

หินดาด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๕

พระอานนท์ ผาสุโก เพียซ้าย
๒/๖/๒๕๓๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙

หินดาด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๖

พระศตวรรษ ตปสีโล ศิลปชัย

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

กุดสระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๗

พระภูหลวง ขนฺติมโน ชวนขุนทด

๒๐/๑๐/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กุดสระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๘

พระเกียรติศักดิ

์

อินฺทาโณ เชาสูงเนิน

๒๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

กุดสระแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๔๓๙

พระเอกศิริ ปภสฺสโร ศิริพัฒน์

๒/๑๑/๒๕๒๑

๘/๔/๒๕๖๐
โนนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๐
พระชวลิต ชยวุฒฺโฑ ด่านลำมะจาก

๔/๑๐/๒๕๒๘
๖/๕/๒๕๖๐

โนนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๑

พระปฐมพงษ์ อมโร เกงขุนทด

๑๕/๙/๒๕๒๘ ๑๘/๗/๒๕๖๐

โนนทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๒

พระพีรพงษ์ ผลาโณ
แสงมณีทวีทรัพย์

๒๓/๑/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บึงปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๓

พระอ๊อด สิริปฺโ พลับขุนทด
๒/๖/๒๕๑๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

บึงปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๔

พระคุณากร กิตฺติคุโณ พิมประสาร

๑๔/๑๑/๒๕๓๗

๙/๗/๒๕๖๐
บึงปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๕

พระจีระศักดิ

์

กตธมฺโม แบขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๒๒

๒/๔/๒๕๖๐
วังนำโตน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๖

พระโสม โสภณคุโณ ปานงาม
๑/๓/๒๔๘๘

๓๐/๑๒/๒๕๕๙

วังยายทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๗

พระอภิชาต อภิชาโต แสวงสุข

๑๑/๕/๒๕๓๔

๗/๖/๒๕๖๐
วังยายทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๘

พระนิรุติ ถิรจิตฺโต ปนสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

๑๘/๖/๒๕๖๐

วังยายทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๔๙

พระอมรินทร์ จนฺทสาโร กองขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วังยายทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๐
สามเณรอนุชา  นานอก

๒/๕/๒๕๔๔
 วังยายทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๑

พระอำนาจ อกิฺจโน ไชยแสน

๓/๑๒/๒๕๒๐ ๑๑/๑๐/๒๕๕๙

สะพานหิน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๒

พระบุญโรม โชติปฺโ ศรีสูงเนิน

๕/๑๐/๒๕๒๕
๖/๖/๒๕๖๐

สะพานหิน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๓

พระสมชาย ตปสีโล ชัยขุนทด

๑๒/๘/๒๕๒๐
๗/๗/๒๕๖๐

สะพานหิน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๔

พระสำราญ มหาลาโภ แบ่งกระโทก

๑๐/๑๒/๒๕๐๘
๗/๐๗/๒๕๕๖

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๕

พระทวีศักดิ

์

สิริภทฺโท สิทธิโกษี

๒๒/๑๒/๒๕๑๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๖

พระภาคภูมิ ปฺาพโล พังไทยสงค์

๑๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๗

พระธนวัฒน์ โชติวโร เชือขุนทด

้

๘/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๘

พระสัมพันธ์ มหพฺพโล พืมขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๓๓
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๕๙

พระธันยบูรณ์ กตธมฺโม เชือขุนทด

้

๑๕/๐๕/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

สำนักตะคร้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๐
พระอนุชิต เตชปฺุโฺ อัมพรทิศ

๒/๐๘/๒๕๓๕ ๗/๐๗/๒๕๖๐

สำนักตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๑

สามเณรธนารักษ์  กินขุนทด

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๒

สามเณรเจตริน  รุ้งกิตติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๓

สามเณรภาคิน  สนิท

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 หนองโพธิ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๔

พระสมนึก านวีโร ฉำสดใส
๘/๓/๒๕๑๐ ๑๐/๔/๒๕๕๘

ห้วยนำเค็ม  

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๕

พระวรพงษ์ ิตคุโณ ทำดี

๒๕/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ห้วยนำเค็ม  

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๖

พระภาสกร ปฺาปสุโต กอบขุนทด
๔/๓/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๖๐

หิงห้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๗

พระสมเดช โชติาโณ เตินขุนทด

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

๘/๘/๒๕๕๙
ใหม่เจริญธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๘

พระมานพ กตคุโณ วาพันดุง

๑๙/๐๓/๒๕๑๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๕

โคกแขวน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๖๙

พระแจ้ง สีลเตโช เลพันดุง

๐๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกแขวน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๐
พระเกียรติศักดิ

์

นาถกโร สองใหม่

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

โคกแขวน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๑

พระลิขิต ฉนฺทโก น้อยนาค

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกแขวน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๒

พระธีรพันธ์ จิตฺตสํวโร บรรจงปรุ

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกแขวน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๓

พระสม กตนาโถ ใจชอบสันเทียะ

๑๗/๐๔/๒๕๑๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

โคกแขวน  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๔

พระบุญช่วย อมโร รุ่งกูล

๒๙/๐๙/๒๕๐๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกแฝก  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๕

พระภาณุพงศ์ านคุโณ ดุงเกอร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

โคกแฝก  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๖

พระสมรักษ์ รตนโชโต จักรแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคกแฝก  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๗

พระพงศ์ปณต กนฺตวีโร พาขุนทด

๒๒/๐๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

โตนด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๘

พระชูศักดิ

์

จมุทฺโชโต คำเหลือง

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

โตนด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๗๙

พระอภิชาต ปยธมฺโม โพธิสูงเนิน

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โตนด  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๐
พระตรีภพ สนฺตจิตฺโต อ้นไธสง

๐๘/๐๘/๒๕๑๘ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

บึงสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๑

พระศศิพงษ์ จนฺทวโร พรหมเรศ

๐๕/๐๖/๒๕๒๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บึงสมบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๒

พระโชคอนันต์ ปยธมฺโม รอดผึง

่

๐๕/๑๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บึงอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๓

พระทิวากร ทิวากโร ทองจำรูญ

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บึงอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๔

พระปราโมช มหาปฺุโ ขึมสันเทียะ

๐๖/๑๑/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๕

พระอุเทน สิริภทฺโท เจพันดุง

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๖

พระสามารถ กนฺตสีโล ทองบัลลัง

๒๙/๑๑/๒๕๓๖
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๗

พระณัฐพล ิตธมฺโม เรียงสันเทียะ

๑๕/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๘

พระปฐม สุทฺธสีโล กิสันเทียะ

๑๑/๐๗/๒๕๐๑ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๘๙

พระปฏิคม อคฺคธมฺโม รอดพันดุง

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๐
พระภานุเดช กนฺตสีโล แขนสันเทียะ

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๑

พระสมาน ธีรปฺโ นนท์ตา

๒๔/๐๘/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พันดุง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๒

พระธนากร รกฺขิตธมฺโม แจ้งสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองกก  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๓

พระณัฐวุฒิ สุวณฺโณ ศิริคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๑๐ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

หนองคู  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๔

พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ เสนพลกรัง

๒๓/๑๑/๒๕๒๘
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองคู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๕

พระผดุงศักดิ

์

จิตธมฺโม เปพันดุง

๐๓/๐๕/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

หนองตะครอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๖

พระรัชชานนท์ นนฺทโก เคียวกลางดอน

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองตะครอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๗

พระธีรวุฒิ ธีรปฺโ พวงสันเทียะ

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองตะครอง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๘

พระก้องเกียรติ จตฺมโล แนมขุนทด

๐๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๑๔๙๙

พระธีรพงศ์ ธีรปฺโ เจิมขุนทด

๐๓/๑๒/๒๕๓๕
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๐
พระอนุพล อนุภทฺโท เจิมขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๓๗ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๑
พระธนวิทย์ ธนปาโล ธนศิริพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๒
พระสุวัฒน์ ธมฺมพโล กัลยา

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๓
พระสันติศักดิ

์

สนฺติกโร หลอดคำ

๐๓/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๔
พระวิญู ิตลาโภ เถือนกลาง

่

๔/๐๑/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑

กระเบืองน้อย

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๕
พระประสงค์ ิตสีโล ต่อมิตร

๓/๐๙/๒๕๑๑ ๒/๐๗/๒๕๖๐

กระเบืองใหญ่

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๖
สามเณรภารดร  หมอฝ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 กระเบืองใหญ่

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๗
พระบุญเกิด กตปฺุโ ชัยชาญรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๐๕ ๒๐/๑๐/๒๕๕๗

โคกขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๘
สามเณรจักริน  ตุ้ยพิมาย

๑๓/๑/๒๕๔๖

 โคกขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๐๙
พระวิสิษฎ์ ปุณฺมโน อิมผ่อง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

จารย์ตำรา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๐
พระจีรทีป สุทฺธิาโณ ชานัย

๒๖/๐๘/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

จารย์ตำรา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๑

พระโยธิน สุขฺมาโล หัถกรรม

๐๑/๐๗/๒๕๑๔ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ดงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๒

พระนันทนาการ ธมฺมวาที เฉลียวศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๒๖ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

ดงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๓

พระประทีป สนฺตจิตฺโต วารินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๔

พระภากร สุปภาโส มีระหารนอก

๒๐/๐๓/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดงน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๕

พระวรุฒ วรวุฑฺโฒ ผสมสัตย์

๓๐/๙/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๖๐

ดงใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๖

พระอดิศักดิ

์

ชาตวีโร หมอดง

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
ดงใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๗

พระปถม จิรธมฺโม แสวงนอก

๑๑/๐๕/๒๕๑๔ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

ดอนเขว้า  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๘

พระสุรวุฒิ ภทฺรเตโช เสือไพร
๔/๔/๒๕๑๗ ๑/๗/๒๕๖๐

เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๑๙

พระเอกชัย อริยวํโส โหว่สงคราม
๕/๓/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๖๐
เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๐
สามเณรณัฐพร  ผายพิมาย

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๑

สามเณรพิชัยภูษิต  แก้วระหัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๒

สามเณรณัฐกานต์  หอจันทึก

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๓

สามเณรปรัชญา  ชาญเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๔

สามเณรพูลพล  สันตะมาตย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๕

สามเณรทินพิศาล  ไกรยะวงศ์

๓๑/๐๖/๒๕๔๗

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๖

สามเณรวรรณชนะ  ฤทธิชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๗

สามเณรศิริวัฒน์  คำภูษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๘

สามเณรธนวัฒน์  คำภูษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

 เดิม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๒๙

พระปกรณ์ ปสนฺโน โทไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๐
พระภาณุพงศ์ ปภงฺกโร นาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๑

พระเฉลิมชัย ปริปุณฺโณ ลาดดี

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนงาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๒

พระทวีศักดิ

์

สุทฺธิาโณ แวงวรรณ

๘/๑๑/๒๕๒๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๓

พระกัมพล ขนฺติพโล บำรุงนา

๑๔/๙/๒๕๓๐ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๔

พระนคร คุณวีโร สุขกลาง
๕/๓/๒๕๓๓

๙/๗/๒๕๖๐
ตะบอง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๕

พระพานิช านิสฺสโร สมการ

๒๐/๒/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๖๐

ตะบอง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๖

พระเรืองศิลป ถามวโร ยามี

๐๑/๕/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

ตะปน  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๗

พระหิรัญ ปฺาวชิโร เพชรพย้อม

๒๓/๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ตะปน  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๘

พระสุชิน ปรีชาโน เหลืองรินอำไพ

๒๘/๐๒/๒๕๐๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ตะปน  

นม ๔๑๖๐/๑๕๓๙

สามเณรชัยพันธ์  พุ่มเฉลียว

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 ตะปน  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๐
พระนพดล ปสนฺนมโน โกเมน

๑๐/๐๙/๒๕๓๐ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ตำแย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๑

พระนันทกร ชุตินฺธโร บุญสูงเนิน

๑๗/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๙

ตำแย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๒

พระณัฐพงศ์ ชยวุฑฺโฒ ตันตระกูล

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ตำแย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๓

สามเณรทินกร  จงนอก

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ตำแย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๔

พระฑิฐินันท์ ยสสิทฺธิ งามวิวัฒอนันต์

๑๕/๐๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหลวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๕

พระผดุงเกียรติ มุตฺตสิทธิ ยิงแก้ว

่

๒๙/๐๘/๒๕๓๔
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหลวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๖

พระณรงค์ศักดิ

์

ลาภสิทฺธิ ทองหลาง

๒๓/๐๙/๒๕๓๕
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าหลวง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๗

พระประสิทธิ

์

จิตเมโธ พรมนำ

๐๗/๑๐/๒๕๐๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บรมถาวร  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๘

พระอุดมทรัพย์ ปริปุณฺโณ ดาวรายรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

บรมถาวร  

นม ๔๑๖๐/๑๕๔๙

พระภาณุพงษ์ ภูริปฺโ มีศรี

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บรมถาวร  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๐
พระบุญเกียรติ กิตฺติาโณ เกิดพิมาย

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บรมถาวร  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๑

พระชาคริสต์ เตชวโร ศรีทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๒

พระสุธาดล อธิปฺโ เชาว์ประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านกล้วย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๓

พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ ผลพิมาย

๒๗/๑๐/๒๕๑๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๙

บ้านเพชร  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๔

พระอำนาจ สุเมธโส กรูพิมาย
๓/๓/๒๕๒๑

๘/๑/๒๕๖๐
บ้านเพชร  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๕

พระบุญเรือน โชติวโร ต้นกะหาด

๑๒/๐๑/๒๕๐๘ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

บุญส่งอนุสรณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๖

พระอธิวัฒน์ านสมฺปนฺโน เทวิน

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาพิทักษ์ธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๗

พระเทพทวี สุนทรธมฺโม นามกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาพิทักษ์ธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๘

พระสมชาย สุจิณฺณธมฺโม ธรรมสา

๑๘/๐๖/๒๕๒๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พุทรา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๕๙

พระสมัชชา นริสฺสโร บุญคำ

๑๕/๐๓/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พุทรา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๐
พระไทยรัฐ กิตติปาโล รู้งาน

๒๒/๕/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๖๐

มาบประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๑

พระโกวิทย์ โกวิโท เรืองมะเริง

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๖/๒๕๖๐

มาบประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๒

พระอัครพล ปริสุทฺโธ คิดรอบ

๒๙/๙/๒๕๓๑ ๒๔/๖/๒๕๖๐

มาบประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๓

พระคำมูล อโสโก นานอก

๑๕/๑๑/๒๔๙๐
๒๗/๖/๒๕๔๘

ลุงตามัน  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๔

พระถนัด กนฺตวีโร โชคค้า

๒๑/๑๑/๒๔๙๒

๑๖/๑/๒๕๖๐

วิปสสนารังกาใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๕

พระณัฐภูมินทร์ อาภทฺธโร โฉสูงเนิน

๑๖/๔/๒๕๒๑ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๖

พระอติวิชญ์ อติวิชฺโช ผ่องพรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๙/๖/๒๕๖๐

วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๗

พระนพนัย กลฺยาณโพธิ ดีน้อย

๒๙/๓/๒๕๓๖ ๒๑/๗/๒๕๖๐

วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๘

พระสุเมธ สุชาโต สุขวรเวท
๒/๔/๒๕๒๕ ๑๖/๑/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๖๙

พระพระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิวํโส พิมพ์กลาง

๑๑/๒/๒๕๒๙
๘/๕/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๐
พระสมเกียรติ เตชปฺโ ทรัพย์สุข

๓๑/๕/๒๔๙๕ ๑๙/๘/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๑

พระปญญาวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ ศรีเพียวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

๒/๓/๒๕๖๐
ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๒

พระสมเกียรติ อนาวิโล สงวนสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๓

พระโชคดนัย ชุตินฺธโร กนกวโรดม

๒๕/๕/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๔

สามเณรรุ่งโรจน์  เทียนชัย

๒๘/๕/๒๕๔๗

 ศาลา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๕

พระมนัสวี ิตธมฺโม แสนศรี

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

๒๗/๕/๒๕๖๐

สนุ่นงิว

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๖

สามเณรพีระ  แก้วระวัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 สระนันทวัน  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๗

พระเจษฎา สิริจนฺโท เสิดแสงมุข

๐๘/๑๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สะแกงาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๘

สามเณรสิทธิวัฒน์  อำเอียม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 สะแกงาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๗๙

พระธนาศักดิ

์

ธมฺมวโร ประมงค์

๒๗/๐๑/๒๕๓๓
๓/๐๗/๒๕๕๙

สัมฤทธิตะวันออก

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๐
พระณัฐพร อาภากโร ดวงกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สัมฤทธิตะวันออก

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๑

พระสาโรจน์ สิริสาโร ดีวัน

๐๑/๐๙/๒๕๓๘
๒๗/๓/๒๕๖๐

หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๒

พระพีรพล อฺตตทนฺโต พรมพิมาย

๒๔/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๓

พระภาณุพงศ์ ปฺาวุโธ ลับสาร

๑๙/๐๓/๒๕๓๕
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองจิก  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๔

พระภัทรพงษ์ จิรวทฺโฒ พลีดี

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๕

พระพงษ์ศักดิ

์

เขมจิตฺโต ปริชันฟง

๑๕/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๑/๒๕๖๐

หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๖

พระทรงเกียรติ

์

อตฺถโกสโล แก้วสุข
๓/๓/๒๕๓๙

๔/๖/๒๕๖๐
หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๗

พระธีรพัฒน์ อาภสฺสโร เพียรวิทยาภรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

๒/๗/๒๕๖๐
หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๘

พระอรรถพล จรณธฺมโม อาจสึก
๙/๒/๒๕๓๑ ๔/๗/๒๕๖๐

หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๘๙

พระปยณัฐ ชุติปฺโ สีเนาว์รัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๐
พระมณฑล ชุติสมฺปฺโน เพ็ญกรานต์

๓๐/๔/๒๕๑๖ ๒๔/๙/๒๕๖๐

หนองระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๑

พระนัฐพงษ์ กนฺตธมฺโม ชัยณรงค์

๑๕/๐๑/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ทรงธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๒

พระอัษฎา อาภากโร วิริยสุข

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๓

สามเณรปรีชา  แว่นพิมาย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๔

พระภานุวัฒน์ ภูริปฺโ เพ็ชรพิมาย

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ใหม่ประตูชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๕

พระกรกริช จนฺทธมฺโม ศิริเถียร

๐๘/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ประตูชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๖

พระนฤเดช สิริภทฺโท เพ็ชร์รุกขา

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่ประตูชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๗

พระวิโรจน์ ขนฺติวโร แจ้งจบ

๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่พัฒนา  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๘

พระลี ชาคโร อันธิไชย

๔/๐๒/๒๔๘๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

เก่าตาดำ  

นม ๔๑๖๐/๑๕๙๙

พระโกศล โกสโล จันหอม

๑๙/๑๑/๒๕๓๖
๑๘/๐๔/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๐
พระอเนก อินฺทปฺโ ร่มไทร

๖/๐๙/๒๕๓๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๑
พระบึงกาฬ ธมฺมทีโป ตุ่นขาวมะดัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๐
๔/๐๕/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๒
พระประเสริฐ จิรวฑฺฒโน จีนสันเทียะ

๊

๒๔/๐๑/๒๕๑๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๓
พระบุญช่วย ขนฺติพโล ขวัญดี

๒๖/๐๔/๒๕๒๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๔
พระอภิรักษ์ อภินนฺโท จงจิตชอบ

๑๕/๐๑/๒๕๓๘

๒/๐๗/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๕
พระกิตติพงษ์ สนฺตมโน จงจิตชอบ

๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒/๐๗/๒๕๖๐

เก่าประสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๖
พระทองคำ กตธมฺโม บุญเต็ม

๐๘/๐๑/๒๕๑๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

เกาะท่าลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๗
พระประเสริฐศักดิ

์

ปสนฺโน แก้วมาศ

๑๕/๐๕/๒๕๑๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะท่าลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๘
พระวุฒิชัย จนฺทิโก โพธิดี

์

๑๕/๐๔/๒๕๒๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะท่าลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๖๐๙
พระชัชวาล ชาตวิโร คำดี

๑๑/๐๔/๒๕๓๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

เกาะท่าลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๐
พระพรม ตปสีโล ศรีภูวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๒๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เกาะท่าลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๑

สามเณรอิทธิพล  อภัยไธสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 เกาะท่าลาด  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๒

พระหมัน

่

ปฺาวชิโร ทองศรี

๑/๐๑/๒๔๙๘ ๑/๐๒/๒๕๖๐

ขามขุนร่ม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๓

พระนพพร ขนฺติมโน อุตส่าห์การ

๑๖/๐๗/๒๕๑๒ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

จันทร์  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๔

พระบุญยัง กิตฺติคุโณ ตู้ฉกาจ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘
๑๔/๐๔/๒๕๖๐

จันทร์  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๕

พระมนตรี สมจิตฺโต มานะการ

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

จันทร์  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๖

พระกิตติศักดิ

์

ติกฺขวิริโย ยอดพิมาย

๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

จันทร์  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๗

พระสันติ เตชธมฺโม จิตรซือ

่

๑๒/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

จันทร์  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๘

พระธีรพงษ์ ธีรวํโส ทรัพย์เมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๑๙

พระชูชาติ เขมรโต วงค์อำมาตย์

๑๑/๐๘/๒๕๑๘
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๐
พระสุวรรณชัย สุจิณฺโณ ร่มพฤกษ์

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๑

พระจีรศักดิ

์

จิรตฺติโก ผ่องสุข

๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๒

พระวรัท เตชสีโล ร่มพฤกษ์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๓

พระไชรัตน์ ชวนปฺโ ตะบองเหล็ก

๙/๐๔/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๔

พระอำนาจ สุจิตฺโต สายชุมดี

๒๑/๐๖/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๕

พระเทอดศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต สมอำพร

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
๒/๐๗/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๖

พระกัมปนาท อนุตฺตโร ลัดกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๗/๒๕๖๐

โชติการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๗

พระธวัชชัย ขนฺติธโร ปะวะทัง

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ฐานราษฎร์ดำรง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๘

พระพิษณุ สิริวฑฺฒโก ผ่องศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๒๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

โนนดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๖๒๙

พระอนิรุทธิ

์

ปฺาวชิโร บุญคาน

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โนนดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๐
พระเสถียร ขนฺติธโร ปกกาโร

๒๐/๐๑/๒๕๑๕ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โนนตูม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๑

พระมานพ จตฺตกโร แสงโชติ

๒๒/๐๓/๒๕๓๖ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โนนตูม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๒

พระอดิศักดิ

์

จนฺทปฺโ นิยม

๒๖/๐๗/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โนนตูม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๓

พระเสน่ห์ สิริมงฺคโล สิงฆ์ทองรัมย์

๒๒/๐๑/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนตูม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๔

พระไพฑุรย์ ปภากโร หะสูง

๓๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โนนรังน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๕

พระปยะราช ปภากโร อินทรากูล

๒๓/๑๐/๒๕๒๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนรังน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๖

พระคมสันต์ านิสฺสโร อุตมัง

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนรังน้อย  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๗

พระสิงห์ชัย สิริชโย เกล็ดจีน

๐๗/๐๖/๒๕๓๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

บ้านตาล  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๘

พระเนือง

่

อายุวฑฺฒโก วงศ์คง

๐๕/๑๒/๒๕๑๔ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

บ้านตาล  

นม ๔๑๖๐/๑๖๓๙

พระคำมูล มหาาโณ หลงพิมาย

๒๐/๐๙/๒๕๒๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านตาล  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๐
พระชัยณรงค์ อธิปฺโ หิรัญวร

๑๔/๐๘/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาล  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๑

พระพัฒนา อธิปฺโ แสงพานิชย์

๑๑/๐๔/๒๕๐๘ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๒

พระทองใบ สจฺจวโร เทียงเทพ

่

๐๗/๐๕/๒๕๑๐ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๓

พระร่วม จนฺทปฺโ สร้างไร่

๑๗/๑๑/๒๕๑๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๔

พระสมพร นฏิโก หยังบุญ

่

๐๙/๐๕/๒๕๑๓ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๕

พระจักรพันธ์ กตฺติปฺโ โตกุล

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๖

พระกิติพงษ์ อธิปฺโ พัดไธสง

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๗

พระวัชรินทร์ โชติปฺโ ชะลุนรัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๘

พระธนกร วิสุทฺธสีโล สระทองคำสิน

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๔๙

พระธวัชชัย ธมฺมสาโร นวลสีขาว

๓๐/๑๐/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๐
พระวิเชียร มหาาโณ รวดเร็ว

๒๑/๐๒/๒๕๑๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๑

พระประเสริฐ ขนฺติโก แย้มศรี

๐๘/๐๗/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

บุปผาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๒

พระสุนทร ขนฺติโก กระแสโสม

๐๓/๑๒/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บุปผาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๓

พระสุเมธ อติเมโธ ใจกล้า

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

บุปผาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๔

พระเจษฎา มหาวีโร มอญใหม

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๕

พระหนา คเวสโก พุดศา

๐๕/๑๐/๒๔๘๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๖

พระมานพ จนฺทวํโส ชาวิชัย

๐๗/๐๕/๒๔๙๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๗

พระสุพล รตนาโณ ประยงค์ขำ

๐๖/๐๘/๒๕๓๒ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๘

พระหวัน จนฺทวํโส ศิริรักษ์

๑๕/๐๖/๒๔๙๔
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๕๙

พระเอกราช กนฺตสีโล โคตะรักษ์

๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๐
พระปภังกร ปภงฺกโร ทวดอาจ

๑๕/๐๒/๒๕๒๘ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๑

พระธรรมลักษณ์ ธมฺมสํวโร ปณะกาเส

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๒

พระอลงกต าณธโร ฝากกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๓

สามเณรสุชาติ  แก้วทองมัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๔

พระเจริญ จตฺตมโล ช่างสีดา

๕/๐๗/๒๕๓๕ ๒/๐๗/๒๕๖๐

มงคลราษฎร์บำรุง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๕

พระกฤษดากร ชาคโร ทะกาเรนะ

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เมืองยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๖

พระประยูร ตปสีโล กรีดสันเทียะ

๊

๑๓/๐๗/๒๕๑๐
๘/๐๔/๒๕๖๐

ละโว้  

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๗

พระศิริชัย นรินฺโท หงษ์บุญ

๒๒/๐๖/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วิเวการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๘

พระอาริยะ วุฑฺฒิโก ด่านแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

วิเวการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๖๙

พระประกอบ านธมฺโม พานิชชา

๐๔/๐๕/๒๔๙๘ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

วิเวการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๐
พระคุณากร คุณากโร อินทร์จำนงค์

๒๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วิเวการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๑

พระจักรี านกโร โสนนอก

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วิเวการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๒

พระศักรินทร์ สมจิตฺโต คงสัตย์

๐๗/๑๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

วิเวการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๓

พระสัทธา รตนปฺโ พรมดี

๒๗/๑๒/๒๕๑๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๔

พระสมพร จนฺทธมฺโม นำคำ

๑๐/๐๖/๒๕๐๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

สระประทุม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๕

พระบัวลอง อนาลโย มะลิเลิศ

๑/๐๑/๒๔๘๗ ๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๖

พระประพันธ์ ปวโร ศรีรักษา

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๗

พระชัยมงคล มานิโต จีรัมย์

๑๗/๐๒/๒๕๐๐ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๘

พระพนงค์ ทีปธมฺโม หมอจีด

๒๓/๐๙/๒๕๐๘ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๗๙

พระนนท์พิสิทธิ

์

ชยานนฺโท บุญผาย

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๐
พระประกอบ ิตปฺโ ภู่ชมไม้

๒๘/๑๑/๒๕๒๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๑

พระคัมภีร์ ภทฺทาวุโท ภู่ชมไม้

๑๑/๐๔/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๒

พระพระเวชน์ อธิปฺุโ เกวียนทอง

๑๓/๐๔/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอากาศ  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๓

พระคะนึง จารุธมฺโม ผึงกลาง

่

๑๔/๑๒/๒๔๘๖

๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรง  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๔

พระแสน ปภาโส ปตตาสัง

๐๘/๐๗/๒๕๑๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๕

พระอนุชาติ วสารโท ลาดไธสง

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๖

พระทศพล สิริภทฺโท วงษ์สามิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองเจ้าเรือน  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๗

พระณัฐพร กตธมฺโม อ่อนสาย

๒๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองเจ้าเรือน  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๘

พระสมศรี กลฺยาโณ บุญไธสง

๑๘/๐๕/๒๕๑๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

หนองนกคู่  

นม ๔๑๖๐/๑๖๘๙

พระสิริวิลาส ชิตมาโร พันธ์โยศรี

๑๐/๐๘/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

หนองปรือแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๐
พระสมศรี อนาลโย คำนอก

๑๒/๐๘/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองไร่  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๑

พระธานพ จิตฺตปฺุโ นวลเท่า

๑๐/๐๖/๒๕๒๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองไร่  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๒

พระธีระ ชวนปฺโ ชืนตา

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๓

พระเฉลา อตฺตโล ทับแสนหลี

๐๙/๐๒/๒๕๑๕ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๔

พระคำสุข ชุติทตฺโต ดีใต้

๑๔/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๕

พระชานนท์ สีวสาโล นามยางอินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่สุขาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๖

พระสมยศ ยโสธโร จงยัง

๐๕/๐๓/๒๕๐๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๗

พระชัยณรงค์ จารุโภ อินทฤาชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๘

พระเปรมชัย ตปคุโณ เช่นพิมาย

๒๗/๐๘/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๖๐/๑๖๙๙

พระอดิศร จตฺตวิโล เนียมหอม

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๐
พระชำนาญ อโสโก ในกระโทก

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๑
พระคมกริช อาวุธปฺโ ช่างเติม

๒๘/๐๘/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๒
พระณพศร กิตฺตสาโร ภัทรกิตติภากร

๒๒/๐๓/๒๕๑๔ ๑๖/๐๑/๒๕๕๔

ใหม่อัมพวัน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๓
พระสุกิต อุตฺตโม อาปะโม

๒๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่อัมพวัน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๔
พระดำรง ปฺาวชิโร เทือกกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๒๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

อโสการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๕
พระชุมแพ สุทฺธปฺโ เหล่ากลาง

๒๒/๐๙/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อโสการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๖
พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ นิยาทองหลาง

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

อโสการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๗
พระสวน จารุธมฺโม ชุ่มชืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๒๑
๒/๐๑/๒๕๕๗

อาสนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๘
พระบุญนาค ปภากโร แก้วพิมาย

๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

อาสนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๐๙
สามเณรโสภณ  ภูตลาดขาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

 อาสนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๐
พระคงสิริ จารุวณฺโณ ท่าเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

นางออ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๑

พระชรินทร สจฺจวโร เจ็กนอก

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นางออ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๒

พระสมประสงค์ ปริสุทฺโธ ริวกลาง

้

๒๑/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นางออ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๓

พระอมรเทพ ปฺาวุฑโฒ มุ่งดี

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

โนนลอย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๔

พระวิทยา สุทธิาโณ โหมกพิมาย

๐๓/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

สระบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๕

พระอนุชัย อภิชาโต บุพผาลัย

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๖

สามเณรจิรพงษ์  โพธิชัยเลิศ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

 สระบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๗

พระธวัชชัย ปยธมฺโม เทียงอวน

่

๑๔/๐๓/๒๕๒๘
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สว่างศรีสุขาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๘

พระอภิศักดิ

์

อภิวณฺโณ จันมนตรี

๐๖/๐๖/๒๕๐๐ ๓๐/๑๒/๒๕๕๙

สว่างสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๑๗๑๙

พระบุญศรี สุมงฺคโล พูลนอก

๒๒/๐๓/๒๕๐๐ ๑๔/๐๑/๒๕๖๐

สว่างสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๐
พระอุดม จนฺทสาโร โคจร

๐๒/๐๔/๒๕๐๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๗

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๑

พระชาติชาข สุลโภ ทิพเนตร

๑๘/๑๐/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จันทนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๒

พระโกญจนาท านวีโร วรโภ

๒๑/๐๙/๒๕๒๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

จันทนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๓

พระอนุวัช อาทโร บุตรศรีมาศ

๑๔/๐๘/๒๕๓๗
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

โนนรังปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๔

สามเณรตะวัน  ดินไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 โนนรังปอแดง  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๕

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก ปานทอง

๐๗/๐๗/๒๕๒๗ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

ไพล  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๖

พระธนพล ธนปฺโ นาครู

๐๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

ไพล  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๗

พระสมชัย อคฺคปฺโ ย่อทอง

๒๕/๐๔/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไพล  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๘

พระวิเชียร ปฺาพโล จิตกระเสริม

๗/๑๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองจานเหนือ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๒๙

สามเณรกวิน  วาปเน

๒/๐๙/๒๕๔๓

 วัดอรัญญาวาส  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๐
พระหล่อ จิตฺตวโร ลอยพิมาย

๑๕/๐๙/๒๕๐๐ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๑

พระทองคง นนฺทิโย พลอยนำเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๑๑
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๒

พระปรีชา คุณวีโร ชีวิตไทย

๒๘/๑๑/๒๕๒๐
๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๓

พระตังค์ ธมฺมจาโร หนแหยม

๑๑/๐๑/๒๕๔๐ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๔

พระปยะณัฐ ขนฺตจิตฺโต แท่นกระโทก

๑๔/๐๘/๒๕๓๘
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๕

พระจักรวาลย์ อนาลโย อิติบุตรตา

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๖

พระธวัชชัย ธีรปฺโ แย้มศรี

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๗

พระสุรเดช มหาาโณ สีภา

๒๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๘

พระฉลองราช อติภทฺโท หนูคำสวน

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริชัย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๓๙

พระอำพล จนฺทโชโต จงปลิมกลาง

้

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ศิริโพธิทอง

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๐
พระจิรวัฒน์ สนฺตจิตโต ดีเรือน

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐

ศิริโพธิทอง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๑

พระนิรัตน์ จนฺทโชโต กระเบืองกลาง

้

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริโพธิทอง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๒

พระวศิน อภินนฺโท เทียมทัน

๐๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศิริโพธิทอง

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๓

พระปณวัฒน์ เทวธมฺโม สีลา

๓/๐๔/๒๕๓๖
๑/๐๗/๒๕๖๐

ศิริวิชัยวิทยาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๔

พระฐากร ปฺาวโร พรามกระโทก

๑๙/๐๙/๒๕๑๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๕

พระสิทธิศักดิ

์ ์

สิทฺธิเตโช รอดสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๖

พระอัศวิน โชติโก สุขโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๒๗ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๗

พระอโนชา อธิปฺโ แก้วทอง

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๘

พระอรรถพล กนฺตสีโร ศรีพุฒ

๒๖/๐๗/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๔๙

สามเณรอนุวัฒน์  แต้วกระโทก

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๐
สามเณรอนุชา  ซาร้อยเอ็ด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 เจริญสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๑

พระอนิรุทธิ

์

วิสุทฺธจิตโต ทองกระโทก

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ธรรมาภิรตาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๒

พระคณิตศักดิ

์

ปฺธโร วิเศษแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๑๕ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ธรรมาภิรตาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๓

พระมงคล คุตฺติสาโร แทวกระโทก

๒๕/๐๔/๒๕๒๕ ๑๑/๐๔/๒๕๔๖

ธีรพงษาวาส  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๔

พระปยณัฐ ทิวงฺกโร มากงูเหลือม

๒๖/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระวังหาร  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๕

พระพิพัฒน์พงษ์ กลฺยาโณ ขามกิง

่

๑๐/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระวังหาร  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๖

พระสุวัฒน์ ยสชาโต ศรีนาคา

๒๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๘/๐๓/๒๕๖๐

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๗

พระธีรนนท์ ชนณฺโท ศิลาอาศน์

๐๗/๐๙/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สมานมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๘

พระอิสระ ปสนฺโน ชำนาญศรี

๒๓/๑๒/๒๕๓๖
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

สมานมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๗๕๙

พระจักรกริช ธมฺมกาโม สนศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สมานมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๐
พระสราวุฒิ ปภากโร โอนกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๒๘ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

ส้ม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๑

พระอภิสิทธิ

์

จิตฺตคุตฺโต จับไปล่ครบุรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๒

พระวีระพงษ์ กนฺตวีโร ลับดีพะเนา

๐๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๓

พระสิทธิพันธ์ ิติธมฺโม หนดกระโทก

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๔

พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมทีโป พูนศรี

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

โสงหนองบัว  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๕

พระวิทยา โอภาโส โถมกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๖

พระสันติ สนฺติกโร ทองสุข

๑๒/๐๘/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๗

พระเสกสันต์ อธิปฺโ ธงกระโทก

๒๕/๐๒/๒๕๒๒
๐๓/๐๑/๒๕๖๐

หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๘

พระสมเกียรติ เตชธมฺโม จำปาทอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองหอย  

นม ๔๑๖๐/๑๗๖๙

พระบุญช่วย ปฺุสมฺภโว เปล่งงูเหลือม

๑๙/๐๒/๒๕๑๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

อำนวยศิลปสารกิจ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๐
พระประพนธ์ ปฺาวชิโร วัชรวิสุทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

อำนวยศิลปสารกิจ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๑

พระพีระโชติ ปุคโร ใช้ช้าง

๒๑/๐๗/๒๕๒๖
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

โคกพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๒

พระพีรพล วิสุทฺโธ เฉีองกลาง

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

โคกพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๓

พระเอกพล สติสมฺปนฺโน เนาวะพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๔

พระชญานิน อนุตฺตโร ธาตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกพระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๕

พระสมรักษ์ ติกฺขาโณ ฉันทะกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

โคกพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๖

พระบรรหาร ปฺวชิโร คำเหลา

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๗

พระชาญชัย ปริปุโณ คำเหลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกพระ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๘

พระนาวี อภิปุณฺโณ ทินกระโทก

๑๙/๖/๒๕๒๐ ๑๑/๑/๒๕๖๐

โคกสุภาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๗๙

พระบุญเชิด ถิรธมฺโม วัชรปรีชา

๑๕/๑/๒๔๙๓ ๑๖/๔/๒๕๖๐

โคกสุภาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๐
พระประสาท อภิปุณฺโณ สุรัสวดี

๑๗/๒/๒๕๑๐ ๑๖/๔/๒๕๖๐

โคกสุภาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๑

พระวรวัฒน์ โชติปฺโ เกียรติกระโทก

๑๐/๑๒/๒๕๓๔
๒๓/๔/๒๕๖๐

โคกสุภาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๒

พระณัฐวุฒิ ิตเมโธ พลอาจ

๒๗/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
โคกสุภาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๓

พระฉัตรชัย ฉนฺทกโร เผ่าเงินงาม

๓/๑๒/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
โคกสุภาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๔

สามเณรอภิชัย  เฉลยพจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๕

สามเณรศิบรินทร์  คงรัตน์

๑๐/๑/๒๕๔๖

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๖

สามเณรชิติภัทธ์  จันทร์โอทาน

๑๔/๕/๒๕๔๗

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๗

สามเณรนพรัตน์  เฉียงพิมาย

๓๐/๑/๒๕๔๘

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๘

พระละเอียด ิตธมฺโม แน่นกระโทก

๑๕/๐๘/๒๕๐๕
๓/๐๓/๒๕๕๒

ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๘๙

พระแก้ว กตคุโณ กอนสันเทียะ

๑๔/๑๐/๒๕๑๑ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๐
พระสม จิตฺตทนฺโต นากระโทก

๙/๐๑/๒๕๒๒ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๑

สามเณรธนพล  เลาะกลาง

๑/๐๖/๒๕๔๕

 ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๒

สามเณรปรีชา  ย่อยตะคุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๓

สามเณรภานุเดช  หม่อมกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๔

สามเณรวสวัตติ

์

 ทิศกระโทก

๕/๐๓/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๕

สามเณรธนากร  คล่องการ

๒/๑๑/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๖

สามเณรบรรพต  ทิศกระโทก

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

 ตาเงิน  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๗

พระนิกร สุทฺธิาโณ ตับกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๘

พระวรายุทธ ธมฺมธิโป งิวใหญ่

้

๓๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๑๖๐/๑๗๙๙

พระวิทยา สิริจนฺโท นิวรรัมย์

๑๓/๐๗/๒๕๒๗
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๐
พระฐิติพงษ์ สุจิตโต คงมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๔
๑๙/๗/๒๕๕๘

ไทรทอง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๑
พระคม ปโยโค ทมกระโทก

๑๔/๐๑/๒๕๑๐
๘/๐๗/๒๕๕๗

โนนไม้แดง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๒
พระทนงศักดิ

์

ปภสฺสโร ทมกระโทก
๖/๒/๒๕๓๑

๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนไม้แดง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๓
พระธนพนธ์ ตนฺติวฒฺทโน พุ่มทองหลาง

๒/๒/๒๕๑๗ ๒๓/๗/๒๕๕๘

โนนเสมา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๔
พระภิเษกศักดิ

์

ปยาจาโร นครจันทร์

๑๒/๙/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
โนนเสมา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๕
พระบุญสม ชาคโร สนทองหลาง

๑๔/๒/๒๕๐๕ ๒๐/๓/๒๕๕๔

บ้านตูม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๖
พระทัน กนฺตวีโร ทับกระโทก

๒๑/๑๐/๒๕๑๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ศรีมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๗
พระสิทธิสรณ์ านวีโร เกตทองหลาง

๐๔/๑๐/๒๕๓๒ ๒๘/๑๒/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๘
พระสี กตทีโป ทินกระโทก

๒๑/๑/๒๔๘๘ ๑๖/๔/๒๕๕๙

ศรีสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๘๐๙
สามเณรธนพล  แยงไธสง

๓๐/๗/๒๕๔๔

 สวนปอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๐
พระวัฒนา โชติโก ศิริป

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

สุทธิการาม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๑

พระมนัส เตชธมฺโม เกวียนนอก

๒๑/๑/๒๕๒๕

๔/๗/๒๕๖๐
หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๒

พระไกรศักดิ

์

กตธมฺโม วัจนา

๑๖/๗/๒๕๒๗

๔/๗/๒๕๖๐
หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๓

พระสุรัตน์ สนฺตมโน ทานกระโทก
๒/๙/๒๕๓๑ ๔/๗/๒๕๖๐

หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๔

พระสุทธิพงษ์ สุจิตฺโต เจือหนองคล้า

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
หนองขาม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๕

พระสุทธิพงษ์ จนฺทสีโล ธรรมพล

๒๑/๘/๒๕๓๙ ๘/๑๑/๒๕๖๐

หนองคล้า  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๖

สามเณรธีรวิทย์  ผิวพรรณ์

๑๐/๒/๒๕๔๓

 หนองคล้า  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๗

สามเณรสิทธิพร  ชุ่มกลาง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 หนองคล้า  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๘

พระนัฐพงศ์ จนฺทวณฺโณ ธรรมพล

๓๐/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองจรเข้หิน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๑๙

พระปญญา กตธมฺโม แสนมี
๒/๙/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองจรเข้หิน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๐
พระวิเชียร สติสมฺปนฺโน หนพิมาย

๒๗/๐๕/๒๕๒๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองจอก  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๑

พระสิทธิศักดิ

์ ์

สุธมฺโม เทียนศรี

๑๗/๔/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
หนองตะครอง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๒

สามเณรกตัญู  ฉันทรา

๒๕/๑/๒๕๔๔

 หนองตะครอง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๓

พระนราธิป จนฺทโสภโณ สุขมะดัน

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองตาโยย  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๔

พระจิต สุอมฺโม สุขศรีพะเนา
๒/๒/๒๔๙๘ ๑๕/๘/๒๕๕๕

หนองบัวตะแบง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๕

พระอนันต์ สุทฺธสีโล แสงแก้ว
๒/๕/๒๔๙๒ ๒๔/๕/๒๕๕๔

หนองบัวยอดแก้ว  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๖

พระพัสวุฒิ พลวุฑฺโฒ หน่องกระโทก

๓/๑๑/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๗

พระสิทธิวงศ์ ธมฺมกาโม คงชูศรี

๒๘/๘/๒๕๓๖

๔/๖/๒๕๖๐
หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๘

พระเมธัส ยสินฺธโร ทองกระโทก

๕/๑๐/๒๕๓๗
๔/๖/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๒๙

พระภัสกรณ์ สํวโร อยู่อุ่นพะเนา

๑๑/๕/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๐
พระวิรัตน์ กิตติธโร แปนบรรจง

๑๕/๕/๒๕๓๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

หนองพฤกษ์  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๑

พระประพจน์ ผลิตธมฺโม ทองกลาง

๑๑/๒/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองพฤกษ์  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๒

พระกฤษฎาง ิตฺติสีโล ผายพิมาย

๑๕/๔/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
หนองพฤกษ์  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๓

พระศรายุทธ อนุภทฺโธ สุขเสียงศรี

๑๖/๐๓/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองพลวง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๔

พระบุญรักษ์ ธมฺมวโร นาหนองขาม

๑๖/๕/๒๕๑๓
๕/๑/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๕

พระถิรวัฒน์ านิสฺสโร เจนดง

๒๒/๓/๒๕๐๙
๕/๑/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๖

พระยุทธ าณวีโร บุควัน

๒๐/๔/๒๕๑๙ ๒๘/๕/๒๕๖๐

หนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๗

พระสุรศักดิ

์

อตฺถกาโร ระวิวรรณ์

๑๘/๑/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
หนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๘

พระศราวุฒิ วราโณ พุทไธสง
๖/๗/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
หนองหญ้าปล้อง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๓๙

พระอำพล สีลสาโร ศรีปญญา

๒๔/๑๐/๒๕๓๔
๒๕/๖/๒๕๖๐

หัวละเลิง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๐
พระเปยง กตปุโ บานเย็น

๑๐/๔/๒๔๙๑ ๑๖/๔/๒๕๕๗

หินโคน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๑

พระวิเชียร อภิปุโ สีมูลลาด
๕/๓/๒๔๙๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หินโคน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๒

พระวิเชียร ิตเมโธ ชุ่มทองหลาง

๒/๑๐/๒๔๙๓ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

เหมตำ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๓

พระประดิษฐ์ เตชปณฺโย ภูมิมาสุงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

โคกซาง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๔

พระทองมี จารุธมฺโม ขอมราช

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

โคกโภคา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๕

พระภูชิต ภูริาโณ เทียนไธสง

่

๒๑/๑๒/๒๕๓๐ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกโภคา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๖

พระศรัณยู สุภทฺโท ขึนใหม่

้

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกโภคา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๗

พระวันชัย ภูริปฺโ ดำดี

๐๒/๐๑/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๘

พระธงชัย วรสทฺโท พานทอง

๐๙/๑๒/๒๕๒๔
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๘๔๙

พระบุญเลิศ วรปฺุโ ฮาวปนใจ

๓๐/๖/๒๕๓๕
๔/๖/๒๕๖๐

ซ่าเลือด  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๐
พระสุเมธ สุเมธโส ตลับไธสง

๕/๖/๒๕๓๖
๔/๖/๒๕๖๐

ซ่าเลือด  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๑

พระสุริยา กนฺตวีโร โกรพิมาย

๑๓/๐๓/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ท่าลี

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๒

พระทศพร านทินฺโน ธรรมมา

๑๘/๘/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
นาตะคุ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๓

พระสิทธิพงษ์ ปริมุตโต จันทร์ทะคาม

๒๑/๘/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

นาตะคุ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๔

พระชูชาติ วิสุทฺโธ ในพิมาย

๐๗/๐๙/๒๕๐๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๕

พระนคริน มุนิวํโส บุญมาก

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๖

พระกิตติ กิตฺติมงฺคโล โค่นสังเนา

๓๑/๐๘/๒๕๒๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๗

พระคูณ คุณธมฺโม มีถม

๐๔/๐๓/๒๕๑๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๘

พระสันติ กิตฺติทินโน อันสอน

๐๒/๐๕/๒๕๒๐ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๕๙

พระจิรวัฒน์ จนฺทสีโล จำปาทอง

๒๘/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๐
พระวีรชัย ิตฺตสทฺโธ พลทองมาก

๐๘/๐๙/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๑

พระตะวัน าณวุฑฺโฒ ทองวิเศษ

๑๔/๐๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ประชาคมาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๒

พระผ่าน ปภากโร พานไธสง

๐๕/๐๑/๒๔๙๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่นกเขา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๓

พระพูนวิทย์ สิริภทฺโท พานไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๐๔ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ไผ่นกเขา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๔

พระสม มหาาโณ บัวเชย

๑๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ไผ่นกเขา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๕

พระบุญรอด านากโร พลทองหลาง

๐๔/๐๗/๒๔๙๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไผ่นกเขา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๖

พระมา สุชาโต เวียนนอก

๒๒/๐๘/๒๔๙๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๗

พระชัยญา รณฺชโย ทองอาจ

๑๘/๐๘/๒๕๑๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๘

พระยุรนันต์ ขนฺติยุตฺโต วาฬมูลตรี

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

นม ๔๑๖๐/๑๘๖๙

พระสุเทน สํวโร ว่องไว

๒๖/๐๔/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๐
พระแสง ปยสีโล เทพอุทัย

๐๕/๐๔/๒๕๑๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๑

พระสันติ สนฺติกโร ชุ่มทองหลวง

๑๙/๐๙/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๒

พระพิทักษ์ จนฺทสาโร ทาบุดดี

๑๒/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๓

พระวิชัย จีรวฑฺฒโน บัวชัย

๒๘/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

แสนสุข  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๔

พระสา กตกุสโล เวียนนอก
๑/๕/๒๔๙๒ ๒๖/๕/๒๕๕๖

หนองซำ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๕

พระมานพ ชยทตฺโต ปนหอม

๑๗/๕/๒๕๓๗ ๒๗/๖/๒๕๖๐

หนองซำ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๖

พระยันต์ยงค์ เขมรโต คล่องการ

๑๖/๓/๒๕๑๒

๕/๒/๒๕๖๐
หนองนา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๗

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก บำรุงการ

๒๙/๕/๒๕๓๐
๗/๕/๒๕๖๐

หนองนา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๘

พระเกรียงไกร ยติกโร อาศัยพลวง
๗/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๖๐

หนองนา  

นม ๔๑๖๐/๑๘๗๙

พระดิลก ธีรวํโส โชคชัย

๒๒/๑/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๐
พระทองปาน าณธโร สายทอง

๐๒/๐๖/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๑

พระวิชา ปฺาวุฑฺโฒ ปญญารัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๒

พระปฐพี กนฺตวีโร ลัติพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๓

พระบรรดิษฐ์ กิตฺติโก ชัยรินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๔

พระสุภมิตร อติชาคโร ชาไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๕

พระอนุวัตน์ โชติธมฺโม ผ่องกลาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๖

พระพรชัย โชติาโณ ศรีทองมะดัน

๓๐/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๗

สามเณรจักรพรรณ  จันทนแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

 หนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๘

พระธเนตร อตฺถกาโร ขอเหนียวกลาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

หนองสาย  

นม ๔๑๖๐/๑๘๘๙

พระธนะศักดิ

์

ธนสมฺปนฺโน พาแพง

๒๘/๑๒/๒๕๒๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองสาย  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๐
พระจักรพันธ์ สมฺงคิโก แก้วสมบัติ

๑/๙/๒๕๒๙ ๑๔/๔/๒๕๖๐

หนองแสง  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๑

พระเกษม จนฺทสาโร ขาวพิมาย

๒๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลุ่งตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๒

พระวรวัฒน์ ิตสาโร ผลพิมาย

๓๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลุ่งตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๓

พระพัฒนพงษ์ สุทฺธิจาโค จิตรโคตร

๒๘/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หลุ่งตะเคียน  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๔

สามเณรอดิศร  ศรีละออง

๑๖/๒/๒๕๔๒

 หลุ่งประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๕

สามเณรจักรกฤษ  ปตตายะโส
๕/๑/๒๕๔๕

 หลุ่งประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๖

พระจำนงค์ คุณสมฺปนฺโน บุญทัน

๑๘/๑๑/๒๔๙๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยปอ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๗

พระธวัชชัย สุทฺธิจิตโต เสนา

๑๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยปอ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๘

พระพิเชษฐ อภิวณฺโณ จ่ายพิมพ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยปอ  

นม ๔๑๖๐/๑๘๙๙

พระบุญฤทธิ

์

อภิชาโต ด้วงสูงเนิน

๑๔/๗/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
หัวอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๐
พระมานะ จนฺทสโร ธรรมโล

๒๙/๙/๒๕๒๔ ๒๓/๖/๒๕๖๐

หัวอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๑
พระกิตติศักดิ

์

ขนฺติธโร พิมการ

๒๑/๕/๒๕๓๔ ๒๓/๖/๒๕๖๐

หัวอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๒
พระพงพิทักษ์ รตนวณฺโน เสาร์ห้า

๑๙/๑/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๖๐

หัวอ้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๓
พระวีรพน สุเมโธ โพธิแก้ว

์

๑๖/๐๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่พนมไพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๔
พระจักรพันธ์ กิตฺติภทฺโท แสนมี

๒๓/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่พนมไพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๕
พระภานุรุต ปภสฺสโร สมนาม

๐๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่พนมไพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๖
พระนครินทร์ อุทาโน ชาญณรงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใหม่พนมไพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๗
พระจรัล อคฺคปฺโ เข้าพิมาย

๖/๘/๒๕๐๘ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ใหม่หนองปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๘
พระลิม ถิรธมฺโม อ่อนรัมย์

๓/๗/๒๕๐๗ ๔/๔/๒๕๖๐
ใหม่หนองปรือ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๐๙
พระกฤตพนธ์ คเวสโก พรานไพร

๓/๓/๒๕๓๕ ๑๔/๒/๒๕๖๐

ใหม่อัมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๐
พระถิราพล จิตฺตสีโล มาสูงเนิน

๑๑/๒/๒๕๑๒

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่อัมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๑

พระนฤเบศร์ ปภาโต ภูหงษ์สูง

๒๑/๙/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ใหม่อัมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๒

พระเสรี กิตฺติาโณ ยิงประเสริฐ

่

๑๕/๔/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ใหม่อัมพร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๓

พระณัชภัส ปภสฺสโร รังจะโปะ

๑๓/๐๖/๒๕๒๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

อุทัยมัคคาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๔

พระวิทยา วรปฺโ ไกลพะเนา

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

อุทัยมัคคาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๕

พระชินณกร จนฺทวํโส คำมูล

๑๔/๐๘/๒๕๒๒ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

เก่างิว

้

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๖

พระเฉลิมชัย จิตฺตมโร งามเขียว

๑๙/๐๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คูขาด  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๗

พระแสงเทียน คุณกโร โจทย์จันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๑๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คูขาด  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๘

พระประภาส วิสุทฺโท ไอยลา
๖/๘/๒๕๒๓ ๒๓/๔/๒๕๕๙

โคกสะอาด  

นม ๔๑๖๐/๑๙๑๙

พระจักรี สุทฺธิจิตโต ปะวะสี

๒๖/๕/๒๕๓๘
๑๐/๔/๒๕๖๐

ดอนคนฑา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๐
พระมนัสทวุฒ ิตกุสโล สองใหม่

๘/๙/๒๕๓๖ ๒๖/๔/๒๕๖๐

ดอนคนฑา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๑

พระอดิศักดิ

์

อติสกฺโก มาตโพนทอง

๑๐/๓/๒๕๓๙ ๒๘/๔/๒๕๖๐

ดอนคนฑา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๒

พระอนุสรณ์ ธมฺมวุฑฺโฒ แก้วไพฑูรย์
๑/๕/๒๕๓๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

ดอนคนฑา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๓

พระชาติชาย ชาคโร ไชยจำ

๑๓/๓/๒๕๑๔ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ดอนแร้ง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๔

พระพิณ อธิสิทฺโธ กิงนอก

่

๘/๒/๒๔๙๐ ๕/๗/๒๕๕๘
ไทรงามศิริมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๕

พระสุชิน ปตสุโข แก้วรัตนศักดิ

์

๖/๕/๒๕๐๑
๑๕/๑๒/๒๕๕๘

ไทรงามศิริมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๖

พระปรีดา สุทฺธจิตฺโต กลีบกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๒๐
๑๑/๖/๒๕๖๐

ไทรงามศิริมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๗

พระสำราญ โชติปฺโ ตะวงษ์

๑๗/๑๒/๒๔๙๗

๑๗/๖/๒๕๖๐

ไทรงามศิริมงคล  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๘

พระปริญญา ชาคโร ปรือมกลาง

่

๒/๑/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โนนมะเฟอง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๒๙

พระธีรพงศ์ โสภณจิตฺโต อาษานอก

๐๕/๐๑/๒๕๓๙ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๐
พระอนุชิด ธิติาโณ สารนอก

๐๗/๐๘/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๑

พระวีระศักดิ

์

วีรวํโส ตรีนอก

๒๐/๑๑/๒๕๐๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

บ้านห้วยยาง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๒

พระเพลิน ขนฺติโก เถาราช

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๙/๐๒/๒๕๔๖

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๓

พระเทียบ ปสนฺนจิตฺโต สวนนอก

๒๑/๑๒/๒๕๑๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๔

พระพงษ์นรินทร์ อติภทฺโท ตุ้มนอก

๐๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๕

พระองอาจ ชุตินฺธโร ฟาธรณีแสง

๒๗/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๖

พระธนศักดิ

์

สุเมโธ วสุเสถียร

๒๙/๐๘/๒๕๑๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๗

สามเณรธัชพล  ชาญสูงเนิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๘

สามเณรมณชัย  กัญญาคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๓๙

สามเณรวรวุฒิ  แก้วยงกฏ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๐
สามเณรอภิเชษฐ์  อินทมนต์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๑

สามเณรธนภัทร  ศรีวิชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๒

สามเณรอุดมพล  ภักดีนอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๓

สามเณรนันทวัตร  อรชุน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๔

สามเณรจิรพัทธ์  สารีนนท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๕

สามเณรธนากร  ศรีทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ประชานิมิตร  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๖

พระสุพัฒน์ วิสารโท การเพียร
๘/๓/๒๕๒๑ ๓/๒/๒๕๖๐ มงคลหัตถีสันติวาส  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๗

พระณัฐพงศ์ ยติกโร สุขโสด
๕/๑/๒๕๒๗

๔/๔/๒๕๖๐ มงคลหัตถีสันติวาส  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๘

สามเณรชวิศ  มีธรรม

๑๒/๙/๒๕๔๒

 ราษฎร์ประดิษฐ์  

นม ๔๑๖๐/๑๙๔๙

พระประพันธ์ จารุธมฺโม ศรีศักดินอก

์

๐๗/๐๖/๒๕๒๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๐
พระสันติ สนฺตจิตฺโต นาดี

๐๔/๐๘/๒๕๑๕ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๑

พระอัชนพงศ์ สุทฺธจิตโต จุลศรี

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๒

พระทองขัน ขนฺติยุตฺโต คุณพระ

๐๙/๐๖/๒๔๙๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ศรีวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๓

พระสุพจน์ านุตฺตโร โพธิศรี

์

๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ศรีวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๔

พระสงวน ปฺาวโร ยอดรัตน์

๒๕/๔/๒๕๒๔

๙/๔/๒๕๖๐
ศรีวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๕

พระเชิด ิตธมฺโม กลำกลาง
๖/๖/๒๔๙๔ ๑๘/๔/๒๕๕๕

หนองม่วงบูรพาราม
 

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๖

พระอัครเดช จกฺกวโร ชาวนา
๑/๕/๒๕๓๒ ๑/๕/๒๕๖๐ หนองม่วงบูรพาราม

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๗

สามเณรณัฐวุฒิ  อุดมรัตนมนตรี

๑๘/๑/๒๕๔๖

 
หนองม่วงบูรพาราม

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๘

พระเสรี นิสโภ ศรีปจฉิม

๒๕/๗/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
หนองรกฟา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๕๙

พระณัฐพล ปสนฺโน ท้าวนอก

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

หนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๐
สามเณรบัญชา  แสนปญญา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 หนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๑

พระสามารถ โกสโล พวงไธสง

๒๓/๕/๒๕๒๖ ๑/๑๒/๒๕๕๙

โนนประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๒

พระเทพฤทธิ

์

วิสุทฺโธ มิสงอน

๒๕/๙/๒๕๓๙

๗/๕/๒๕๖๐
โนนประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๓

พระประสงค์ อุปสโม แพงไธสง
๑/๑/๒๔๙๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โนนประดู่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๔

พระนิลาส อนาลโย ยิงพิมาย

่

๒๒/๙/๒๕๑๑
๒/๓/๒๕๕๘

บ้านโนนกอก  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๕

พระพิพัฒน์ ติกฺขปฺโ แสนแก้ว

๒๘/๕/๒๕๑๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

บ้านโนนกอก  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๖

พระชนะชล อภิปฺโ ตุ้มเมืองโดน

๒๑/๕/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านโนนกอก  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๗

พระปฐม กิตฺติปฺโ คำนึงผล
๑/๑/๒๕๐๘ ๑/๑/๒๕๕๘

บ้านหนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๘

พระปรีชา ปฺาวชิโร งามดี

๑๓/๔/๒๕๑๓
๒/๔/๒๕๕๙

บ้านหนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๑๙๖๙

พระภูริทัต ิตธมฺโม อาษากลาง

๒๔/๗/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
พระปรางค์สีดา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๐
พระธนพล จนฺทธมฺโม ปจจัย

๕/๗/๒๕๓๗
๕/๗/๒๕๖๐

พระปรางค์สีดา  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๑

พระทองศูนย์ ปภสฺสโร อินธิรส

๒๙/๖/๒๕๑๕ ๒๙/๑/๒๕๕๘

หนองตาดใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๒

พระนัฐพล นาคเสนโน สุจิบาล

๑๗/๐๒/๒๕๒๒
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

ฝาผนัง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๓

พระบุญศักดิ

์

มหาาโณ กันหา

๑๓/๐๓/๒๕๑๒
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ฝาผนัง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๔

พระธาริต อานนฺทกโร นันตะสงค์

๒๕/๐๙/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ฝาผนัง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๕

พระจักกฤษณ์ สิริปฺโ บำรุงกิจ
๖/๙/๒๕๓๙ ๑๗/๖/๒๕๖๐

กู่สามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๖

พระอนุสร อภิชาโต รังสิโยภาส

๑๑/๑๒/๒๕๒๖

๒๔/๗/๒๕๕๐

โกรกตะหนอด  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๗

พระรัฐพงศ์ ยโสธโร อนันทัรน

๒๘/๐๖/๒๕๓๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คอนเมือง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๘

พระศุภมิตร อหึสโก สุดจะบก

๒๐/๑๒/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คอนเมือง  

นม ๔๑๖๐/๑๙๗๙

พระทอง จนฺทสาโร พันธ์สัวสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๔๘๑ ๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โคกแปะ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๐
พระจรูญ จิตฺตถาโม พรหมเรศ

๑๐/๙/๒๕๑๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๑

พระบุเหลือ ธมฺมโชโต ขอมอบกลาง

๒๗/๑๐/๒๕๐๙
๑/๑๒/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๒

พระอโนเชาว์ นิสุทฺโธ เลิศวรายุทธ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

๑๔/๔/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๓

พระวันชัย อุตฺตโร อือฉาว

้

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

๓๐/๔/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๔

พระยุทธนา สมฺปุณฺโณ เภาสันเทียะ

๑๗/๘/๒๕๐๑
๖/๕/๒๕๖๐

ดอนใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๕

พระ จ.ส.ต.นรินทร์ สุวฑฺฒโน ปานนอก
๙/๔/๒๕๒๕

๑/๗/๒๕๖๐
ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๖

พระพงศ์พันธ์ ปริปุณฺโณ มหาดไทย
๖/๒/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๗

พระวรวุฒิ กิตฺติาโณ จงจิตรกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ดอนใหญ่  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๘

พระนพดล อิสฺสรปฺโ ศรีนอก

๑๒/๑/๒๕๑๘
๙/๓/๒๕๕๙

ตะโกโคก  

นม ๔๑๖๐/๑๙๘๙

พระพิสุทธิ

์

วิสุทฺธสีโล ธนากลาง

๒๐/๙/๒๕๑๕
๓/๓/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๐
พระนิวัฒน์ ฉนฺทธาโร จงรัตนกลาง

๑/๑๒/๒๕๓๕

๒/๕/๒๕๖๐
ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๑

พระยติวัฒน์ อาจิณฺณธมฺโม พงศ์ธนภัคสิริ

๒๒/๖/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๒

พระเดชาวัฒน์ ชุตินฺธโร ศรีสุวรรณ

๑๓/๒/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๓

พระชูชาติ สจฺจวโร เลียบสันเทืยะ

๓๐/๑/๒๕๐๘
๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๔

พระสมาน สิริปุโ แขนอก

๒๒/๑๑/๒๕๑๑

๔/๖/๒๕๕๙
ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๕

พระไสล คเวสโก ซ่อมรัมย์
๗/๕/๒๔๙๙ ๑๑/๓/๒๕๖๐

ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๖

พระปฐมพงษ ติสฺสวโร ยศกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๑๗/๔/๒๕๖๐

ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๗

พระประทีป สติสฺมปฺนโน เซียงนอก
๑/๕/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๘

พระเดชาวัต จารุวฺณโณ กุนอก

๑๗/๕/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๑๙๙๙

พระอติชาติ สิริปุโ อินทอง

๑๙/๔/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
ตาจัน

่

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๐
พระสมศักดิ

์

นราธิโป สินปรุ

๓๑/๑๐/๒๕๑๓

๕/๑/๒๕๖๐
ตาชู  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๑
พระอำนาจ ชาครธมฺโม อาดพิมาย

๐๕/๐๑/๒๔๙๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

ถนนนางคลาน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๒
พระเสริม นาควโร ยอดนอก

๑๓/๐๕/๒๕๐๑ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ถนนนางคลาน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๓
พระปรัชญา ปริฺาโณ นาคใหญ่

๓/๑/๒๕๒๔ ๒๗/๑/๒๕๖๐

โนนพลกรัง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๔
พระดนุพล สนฺตจิตฺโต นวมพัว

่

๑๑/๐๗/๒๕๒๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๕
พระพงษ์พิสุทธิ

์

ภทฺทธมฺโม พลจันทึก

๑๔/๐๙/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านตะคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๖
พระจ่อย ปริปุณฺโณ แสวงนอก

๐๕/๐๖/๒๕๐๙ ๑๑/๐๗/๒๕๔๐

บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๗
พระณัฐวุฒิ สุเมโธ บุระ

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๘
พระอัครเดช เตชปฺโ แสวงดี

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๐๙
พระณัฐพล เตชวโร แดงประดับ

๒๓/๐๓/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๐
สามเณรวัลลภ  เขียวคำรพ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๑
สามเณรสายฟา  สิงหนาท

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๒
สามเณรณรงกร  ประจำเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๓
สามเณรธนภัทร  ศรีประดู่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๔
สามเณรชิษณุพงศ์  สืบสำราญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๕
สามเณรอภิรักษ์  ประจงบัว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๖
สามเณรชลพรรษ  สืบสำราญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านวัด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๗
พระปฐม ิตธมฺโม ขุยกลาง

๑๓/๐๙/๒๔๘๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

บึงบริบูรณ์  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๘
พระสำรอง สํวโร อ่อนนอก

๓/๑๒/๒๔๘๗ ๓๑/๑๒/๒๕๔๘

บุ่งตะครอง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๑๙
พระพระชาญชัย ปขวาจโก ไชยศรี

๓๐/๖/๒๕๓๐ ๑๘/๔/๒๕๖๐

ปอบิด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๐
พระสมรักษ์ สมจิตฺโต วิสัยเพียน

๑๖/๘/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๖๐

ปอบิด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๑
พระปริวัตร ชยนฺโต ศอนนอก

๒๓/๖/๒๕๓๕

๑/๗/๒๕๖๐
ปอบิด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๒
พระพีรพงษ์ จารุธฺมโม ชืนนอก

่

๙/๕/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ปาปญญาคุณ  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๓
พระดาวรุ่ง อภินฺนโท นากุดนอก

๑๗/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

ปาปญญาคุณ  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๔
พระฉลองชัย ปริจิตฺโต ทองยอด

๘/๕/๒๕๐๗ ๔/๕/๒๕๖๐
ปาปญญาคุณ  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๕
พระสมนิด อภินนฺโท เลือมใส

่

๑๒/๘/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๖๐
ปาปญญาคุณ  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๖
พระสมศักดิ

์

เทวธมฺโม เข็มเอียม

่

๑/๘/๒๕๒๙ ๑/๑/๒๕๕๓
สิทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๗
พระประจักษ์ ปจกฺโก หาญนอก

๕/๘/๒๕๒๙ ๑/๑/๒๕๕๓
สิทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๘
พระเมธา สุทฺธสีโล กิงนอก

่

๕/๘/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

สิทธาราม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๒๙
สามเณรนพรัตน์  ศิลากลาง

๓/๘/๒๕๑๖
 สีมาวนาราม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๐
พระสมบัติ สิริธมฺโม กรังสันเทียะ

่

๑๒/๕/๒๕๑๕
๔/๕/๒๕๕๕

หนองบัวกระจาย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๑
พระสุขสันต์ จนฺทวณฺโณ ชาญนอก

๑/๓/๒๔๙๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองบัวกระจาย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๒
พระประทีป ปฺาวชิโร ชุ่มสีดา

๑๒/๑๐/๒๔๙๑
๒/๑๒/๒๕๕๙

หนองบัวกระจาย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๓
สามเณรธนวัฒน์  แก้วกลาง

๙/๕/๒๕๔๖
 หนองบัวกระจาย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๔
สามเณรยศพล  ชืนนอก

่

๒๖/๖/๒๕๔๓

 หนองบัวกระจาย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๕
พระภาณุพงค์ จนฺทโชโต ปอมกลาง

๒๘/๕/๒๕๓๙
๒๐/๖/๒๕๖๐

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๖
พระอดุลย์ จิรสุโภ มุ่งเอือมกลาง

้

๑๘/๓/๒๕๔๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๗
พระณัฐพล อนาวิโล แสวงดี

๕/๕/๒๕๒๘
๒/๗/๒๕๖๐

หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๘
พระน้อม านกโร บำรุงนา

๒๐/๐๔/๒๕๐๓
๖/๑๑/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๓๙
พระพุฒ ยโสธโร สภานอก

๔/๐๗/๒๔๘๓ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๐
พระประณีต สนฺตจิตฺโต แก้วมณี

๑๙/๐๒/๒๕๐๓ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๑
พระวินัย สนฺตุสฺสโก รักกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๒๔
๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๒
พระอนุพงษ์ าณธีโป เพ็ชรตะกัว

่

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๓
พระสมพงษ์ สิริธมฺโม ตากิมนอก

่

๑๕/๑๑/๒๕๒๘
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๔
พระขจรศักดิ

์

ขนฺติโก ชาวสวน

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๕
พระฐิติพงษ์ สิริปุโ ขำโพธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๓๘

๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๖
สามเณรธนธร  ติดตองรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 หนองสะแก  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๗
พระเวชยัน กตปฺุโ จรไทย์

๒/๒/๒๕๐๐ ๓/๑/๒๕๕๖
หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๘
พระสุวรรณ์ สุวณฺโณ เมืองแก้ว

๑๘/๒/๒๕๐๗ ๑๘/๒/๒๕๖๐

หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๒๐๔๙
พระอนันทชัย อธิปฺโ หยิบยก

๑๐/๑๑/๒๕๒๘

๑/๕/๒๕๖๐
หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๐
พระธนพล ธมฺมพโล บุญนอก

๗/๒/๒๕๓๓ ๖/๗/๒๕๖๐
หนองหว้า  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๑
พระวิชัย ฉนฺทสุโภ ดาลี

๒๘/๘/๒๕๑๖

๘/๓/๒๕๖๐
ห้วยทราย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๒
พระอิทธิพล าณวีโร แคนติ

๒๓/๒/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยทราย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๓
พระสายยุทธ สนฺตมโน วงรักษา

๖/๑๒/๒๕๑๖
๙/๖/๒๕๕๙

กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๔
พระวิวัฒน์ชัย ปยธมฺโม ขันวงศ์

๑๕/๕/๒๕๑๗

๙/๔/๒๕๖๐
กระโตน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๕
พระวัชระ ปภากโร ศรีจันทร์

๒๗/๔/๒๕๓๘ ๒๘/๕/๒๕๖๐

กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๖
พระกมลภพ ขนฺติวโร ประจิตร

๑๓/๑/๒๕๔๐ ๑๐/๖/๒๕๖๐

กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๗
พระกัมปนาท ขนฺติวโร ตลอดนอก

๑๐/๘/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๖๐

กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๘
พระอนุชา สมาจาโร สงนอก

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๕๙
พระวิทวัส วรธมฺโม โตทองหลาง

๑/๙/๒๕๓๗
๗/๗/๒๕๖๐

กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๐
สามเณรณัฐพงษ์  อ่องลา

๕/๑๒/๒๕๔๓

 กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๑
สามเณรสหพสิฐ  นามบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

 กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๒
สามเณรสมัชญ์  กิงแก้ว

่

๗/๔/๒๕๔๘
 กระโตน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๓
พระชัด สนฺตมโน ฤทธิกระโทก

๒/๖/๒๕๐๖ ๗/๗/๒๕๕๔
ขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๔
พระธงชัย โชติโก คิดถูก

๖/๕/๒๔๙๘ ๒/๑๑/๒๕๕๗

ขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๕
พระมานิช ปยสีโล บุญกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๐๕
๘/๑๑/๒๕๕๙

ขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๖
พระสันติสุข ตปสมฺปนฺโน คูหา

๓๑/๘/๒๕๓๙

๑/๗/๒๕๖๐
ขีเหล็ก

้

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๗
พระประโดม ธมฺมวโร หวังดีกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๑๔
๑๖/๖/๒๕๕๗

โคกเพ็ด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๘
พระบุญช่วย เตชวโร แก้วเกิน

๒๗/๓/๒๕๐๘ ๓๐/๑/๒๕๕๙

โคกเพ็ด  

นม ๔๑๖๐/๒๐๖๙
พระเด็ด จนฺทสาโร จันทีนอก

๑/๑/๒๔๙๓ ๒๖/๑/๒๕๕๘

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๐
พระเดชอุดม จนฺทปฺโ ไฝกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

๓๐/๔/๒๕๖๐

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๑
สามเณรวิวิธชัย  พาใจชืน

่

๒๘/๔/๒๕๔๔

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๒
สามเณรพีรพัฒน์  ยอดสุดศรี

๑๙/๙/๒๕๔๔

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๓
พระคารมณ์ ภารจิตฺโต แสนนอก

๑๘/๓/๒๕๐๔
๘/๕/๒๕๕๖

ดงเค็ง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๔
พระธนกฤต กนโก หงษ์ดี

๒๓/๑๑/๒๕๐๗
๑๙/๖/๒๕๕๙

ดงเค็ง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๕
พระสมเด็จ สิริปฺุโ แทนไธสง

๒๔/๑๐/๒๕๐๒
๑๕/๒/๒๕๕๘

ตลาดไทรเก่า  

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๖
พระพลกฤษณ์ กนฺตปฺโ รวมทำ

๘/๙/๒๕๑๘ ๑๓/๑/๒๕๖๐

ตำแย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๗
พระบัณฑิต ชนวุฑฺโฒ วงศ์อำมาตย์

๑๖/๖/๒๕๐๕
๔/๗/๒๕๖๐

ตำแย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๘
พระจำรัส สนฺตกาโม โตทองหลาง

๑๐/๖/๒๕๐๙
๖/๗/๒๕๖๐

โนนเพ็ดสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๒๐๗๙
พระชม สุธมฺโม ทัพย์คูนอก

๖/๕/๒๔๙๔ ๙/๑๒/๒๕๕๙

โนนหญ้านาง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๐
พระสมจิตร สมจิตฺโต แก้วหาร

๕/๑๒/๒๔๘๗ ๑๘/๓/๒๕๕๖

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๑
พระแสวง กิติาโณ อินทร์นอก

๑๙/๘/๒๕๑๑ ๑๕/๑๑/๒๕๕๗

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๒
พระธีรธรรม ติกฺขวิโร ชาวสวน

๑๖/๔/๒๕๒๖ ๒๖/๒/๒๕๕๘

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๓
พระสายทอง สุตฺธมฺโม มาลาศรี

๔/๑๐/๒๔๙๕ ๑๓/๑/๒๕๖๐

เพ็ดน้อย  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๔
พระวินัย ธีรธมฺโม คำแพงทอง

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๕
พระทนิล สนฺตมโน ศรีวะรมย์

๑/๕/๒๕๑๘ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๖
พระนุรัตน์ จนฺทิโก นาวงษ์

๑๓/๔/๒๕๓๖

๑/๕/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๗
พระวรรณชัย อิทฺธิธโร เกษมสุข

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

๑๔/๕/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๘
พระขจรศักด์ กิตติคุโณ พันไธสง

๘/๑๑/๒๕๐๘
๙/๖/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๘๙
พระศตวรรษ กตสาโร กองทองนอก

๒๑/๑๑/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
หนองคึม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๐
สามเณรธีระพล  สุดโสภา

๑๓/๕/๒๕๔๕

 หนองคึม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๑
สามเณรธีรัตม์  วารินทร์

๒๒/๕/๒๕๔๘

 หนองคึม  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๒
พระบุญจันทร์ ปฺุภาโค บุตตะโคตร

๑๑/๓/๒๕๒๒ ๒๔/๗/๒๕๕๓

หนองจันสอน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๓
พระฮิตเล่อ ปยธมฺโม สีเหลือง

๒๖/๗/๒๕๐๕ ๒๕/๑/๒๕๕๔

หนองจันสอน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๔
พระสุรศักดิ

์

ตนฺติปาโล พงศ์ประทาย

๑๑/๙/๒๕๓๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

หนองจันสอน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๕
พระกิตติศักดิ

์

ภทฺทโก ปาจิตร
๙/๗/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
หนองจันสอน  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๖
พระสมร สมาจาโร จุมพล

๙/๖/๒๕๑๓ ๒๘/๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๗
สามเณรเดวิด  ภูบังไม้

๔/๓/๒๕๔๕
 หนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๘
สามเณรอธิวัฒน์  ศรีภักดี

๕/๓/๒๕๔๗
 หนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๒๐๙๙
พระเจือ จารุธมฺโม ช้อนขุนทด

๑/๑/๒๔๙๓ ๒๖/๗/๒๕๕๕

หนองแสง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๐
พระจ่อง จินฺตามโย เหล่าบุญ

๒๐/๙/๒๔๙๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๕

หนองแสง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๑
พระบุญรอด พลาโณ จ่าภพ

๕/๕/๒๔๙๑ ๔/๑/๒๕๕๖
หนองแสง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๒
พระอนันต์ อานนฺโท มิงไชย

่

๑๖/๖/๒๕๐๑ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

หนองแสง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๓
พระเคน อคฺคธมฺโม พันธุ์มี

๑/๑/๒๔๘๕ ๑๐/๑/๒๕๕๙

หนองแสง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๔
พระเอกพิชิต ชาทโร ฤทธี

๑๘/๖/๒๕๐๙ ๒๓/๖/๒๕๕๔

หันเตย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๕
สามเณรจักรกฤษณ์  เจริญสกุล

๙/๕/๒๕๔๕
 หันเตย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๖
สามเณรณัฐนันท์  ปททุม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 หันเตย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๗
สามเณรสิทธิเดช  แก้วฝายนอก

๘/๕/๒๕๔๗
 หันเตย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๘
พระโบรา ปฺาธโร ยุพาจะโปะ

๐๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

กุดปลาฉลาด  

นม ๔๑๖๐/๒๑๐๙
พระเกรียงไกร อกิฺจโน คำทา

๑๒/๐๖/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

แก่งขามสามัคคี  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๐
พระวิเชียร วิสารโท ทับผา

๐๖/๐๘/๒๕๑๒ ๒๑/๐๔/๒๕๕๕

โนนสำราญ  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๑

พระกรุณา สุจิณฺโณ เลิกนอก

๒๓/๐๖/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคร้อ  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๒

พระธวัชชัย กลฺยาโณ วรรณปะเก

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๓

พระสิงห์ชัย ติสฺสวโส เย็นมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๑๖ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

บ้านหินลาด  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๔

พระวิลัย ปยธมฺโม พุทธิชนม์

๐๔/๐๙/๒๕๒๑ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีลำพอง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๕

พระอภิรัตน์ จิรวฑฺฒโน อัดแสน

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศาลาหนองขอน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๖

พระภานุเดช าณโสภโณ จงมุม

๒๘/๐๙/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศาลาหนองขอน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๗

พระอดิศักดิ

์

สฺโม ฤทธินวน

๑๐/๐๔/๒๕๐๘ ๑๐/๑๒/๒๕๖๐

หนองจาน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๘

พระรังสรรค์ สนฺตมโน ดวงลูกแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๑๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๑๙

พระทักษิณ สุธมฺโม ศิริบุดดา

๐๓/๐๔/๒๕๑๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๐
พระสมพงษ์ สุมงฺคโล ศิริคำ

๒๕/๐๕/๒๕๒๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๑

พระรุจน์ รติโก บัวมาตร

๐๔/๑๐/๒๔๙๘ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

อัมพวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๒

พระณัฐพงษ์ านวโร พันสนิท

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

๒๕/๖/๒๕๖๐

ขามเวียน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๓

พระไกรสร โชติาโณ แก้วกำเนิด

๒๔/๘/๒๕๒๙

๓/๗/๒๕๖๐
ขามเวียน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๔

สามเณรชานุวัฒน์  พันสนิท

๒๒/๑/๒๕๔๕

 ขามเวียน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๖๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๕

พระธราดล ธมฺมวโร ฤทธิรุ่ง

์

๑๓/๔/๒๕๓๕ ๑๑/๖/๒๕๖๐

โคกกระเบือง

้

 

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๖

พระรุ่ง รตนปฺโ เทศนอก
๗/๔/๒๕๑๐ ๓/๗/๒๕๖๐

โคกกระเบือง

้

 

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๗

พระชัน

้

สุภทฺโท มุ่งเจริญกลาง

๒๔/๒/๒๔๘๑ ๕/๑๒/๒๕๕๖

ดอนตะหนิน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๘

พระโยธิน เตชธโร ทานอก

๒๗/๙/๒๕๒๙ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ดอนตะหนิน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๒๙

พระณรงค์ฤทธิ

์

านธมฺโม อุ่นลอย

๑๙/๑/๒๕๐๙
๑/๘/๒๕๕๕

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๐
พระนรินทร์ จนฺทวณฺโณ เทียนเพิมพูน

่

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

๑๘/๒/๒๕๖๐

ดอนเปล้า  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๑

พระจิรศักดิ

์

ปฺาวุโธ นิลงาม

๒๑/๘/๒๕๒๕ ๓๐/๓/๒๕๕๘

ตะหลุกพลวง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๒

พระฮวง เขมปฺโ นุยันรัมย์
๓/๗/๒๕๑๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ตะหลุกพลวง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๓

พระบุญสม านุตฺตโร ขัวขินี
๔/๖/๒๔๗๕ ๒๐/๒/๒๕๕๗

บ้านโต้น  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๔

พระประทีป ปภสฺสโร ชัยภูธร

๒๗/๕/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๖๐
บ้านโต้น  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๕

พระธีรวัฒน์ ทินฺนาโณ แสงนาง
๖/๔/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๖

พระประสิทธิ

์

โอภาโส โอภาษี

๐๓/๐๖/๒๕๐๐
๑๓/๓/๒๕๓๘

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๗

พระวันดี กตธมฺโม ปานนอก

๒๓/๕/๒๕๑๔ ๒๓/๕/๒๕๔๖

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๘

พระวันดี ติกฺขวีโร พรมราตรี

๐๙/๐๙/๒๕๐๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๔

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๓๙

พระจำนง สุจิณฺโณ เกษนอก

๐๑/๐๗/๒๕๑๓
๑๕/๕/๒๕๕๕

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๐
พระสาคร วิสุทฺโธ ทรายกลาง

๖/๓/๒๔๘๓ ๓๐/๙/๒๕๕๖

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๑

พระสัมฤทธิ

์

จนฺทโชโต อินทรีย์

๐๓/๑๑/๒๕๑๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๖

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๒

พระม้วย ยติโก บรรดาศักดิ

์

๗/๑๐/๒๔๗๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๓

พระผล วราสโย ศรีบุญเรือง

๐๗/๐๘/๒๔๘๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๔

พระอำพัน ปฺาวุฑฺโฒ บุญเกิด

๐๙/๑๐/๒๕๐๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๕

พระธนภัค กิจฺจธโร แจ่มแสง

๒๗/๔/๒๕๑๓ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๖

พระภูไทย สิริวณฺโณ ชอบรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๗

พระพรเทพ กตสาโร กงชัยยา

๐๒/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๘

พระจตุรงค์ สุมงฺคิโก ตำกระโทก

๑๑/๐๓/๒๕๓๙
๑๘/๔/๒๕๖๐

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๔๙

พระไพรวัลย์ เตชวณฺโณ พิพวนนอก

๙/๑๐/๒๕๑๙
๓/๗/๒๕๖๐

ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๐
พระหัสนัย เตชวโร จ้ายนอก

๒๖/๗/๒๕๓๓

๘/๗/๒๕๖๐
ปาอภัยวัน  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๑

พระชนะศักดิ

์

สุเมโธ เชือมขุนทด

่

๒๗/๙/๒๕๓๙
๓๐/๔/๒๕๖๐

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๒

พระประกอบ ปภาโส สุวรรณ

๑๘/๖/๒๔๘๗
๘/๙/๒๕๕๕

สามัคคีวราราม  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๓

พระสุพิทธ์ สิริธโร ทิพย์พล

๐๑/๐๘/๒๕๒๐
๑๙/๖/๒๕๖๐

หนองปรือโปง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๔

พระบุญยัง ติกฺขวีโร เลาลาด

๐๑/๐๒/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองปรือโปง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๕

พระเกรียงไกร กนฺตวีโร หอยสังข์

๒/๑๒/๒๕๓๙

๒/๖/๒๕๖๐
หนองสองห้อง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๖

พระประสงค์ศักดิ

์

าณปาโล บทนอก
๕/๘/๒๕๓๔ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หนองสองห้อง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๗

พระจักรกฤษณ์ ติกฺขวีโร กว้างนอก

๑๒/๒/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยชงโค  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๘

พระวิทยา เตชธมฺโม รานอก

๒๗/๑/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยชงโค  

นม ๔๑๖๐/๒๑๕๙

พระสุด ธีรปฺโ ทองเพ็ชร

๒๙/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตัดเรือ  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๐
พระกฤษฎา ปยธมฺโม กนก

๑๓/๐๗/๒๕๑๕ ๑๙/๐๓/๒๕๖๐

ดอนตัดเรือ  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๑

พระประกอบ สุจิตฺโต ทิพวันนอก

๑๑/๐๕/๒๔๙๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

ดอนยาวน้อย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๒

พระชัยภัทร ฉินฺนาลโย คุณภู่

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ๒๐/๐๘/๒๕๕๙

ดอนยาวน้อย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๓

พระสายชล สุทฺธสีโล กล้าหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๑๘
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ดอนยาวน้อย  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๔

พระสิทธิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม เลขกลาง

๑๙/๐๖/๒๕๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

โนนแดง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๕

พระชลิต อคฺคธมฺโม สบายเรือย

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนแดง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๖

พระประยูร กิตฺติภทฺโท กลางสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๒๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนแดง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๗

พระภานุวัฒน์ ปยธมฺโม เพรชมน

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนแดง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๘

พระรณชิต โคตมสิสฺโส ทรัพย์คง

๑๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแก  

นม ๔๑๖๐/๒๑๖๙

พระประเสริฐ โชติมนฺโต หาญชนะ

๑๕/๐๘/๒๕๐๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๐
พระโกวิท โกวิโท ปวจันทึก

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๑

พระสัมฤทธิ

์

รวิวโส ทองดีนอก

๐๖/๑๒/๒๕๑๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๒

พระอภิเชษฐ์ อุทโย ปลังกลาง

่

๓๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๓

พระพูนศักดิ

์

สนฺตมโน คล้ายสงคราม

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

บ้านจาบ  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๔

พระขุนตะวัน เตชธมฺโม คำมีอ่อน

๒๑/๐๘/๒๕๑๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านจาบ  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๕

พระถนอม อธิมุตโต ชาญนอก

๐๘/๑๒/๒๕๐๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

หนองบง  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๖

พระอภัย จรณธมฺโม วันทิชัย

๑๕/๖/๒๕๑๙
๘/๔/๒๕๕๕

หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๗

พระพงษ์สักดิ

์

ทีปธมฺโม จันทร์คำวงษ์

๒๗/๗/๒๕๒๔

๙/๔/๒๕๖๐
หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๘

พระแก้ว สุขิโต ภิรักษา

๑๘/๓/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
หนองไผ่  

นม ๔๑๖๐/๒๑๗๙

พระเติม ปภากโร จันทรัตน์

๒๒/๗/๒๕๑๙

๘/๗/๒๕๖๐
หนองไผ่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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