
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑,๓๓๗ รูป ขาดสอบ ๔๖๕ รูป คงสอบ ๘๗๒ รูป สอบได้ ๕๔๗ รูป สอบตก ๓๒๕ รูป (๖๒.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระสมชาย ธนปุณฺโณ ฤทธิเดช

๐๓/๐๑/๒๕๒๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

คลองส่งนำ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระสุพัตร มงฺคโล สมวาที

๑๒/๐๗/๒๔๙๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

คลองส่งนำ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระทองสุข สุวณฺโณ ทามาตร

๕/๒/๒๕๓๖ ๒๕/๕/๒๕๕๗

โคกพรม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระทศพล สุจิตฺโต อินทนัย

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรกิตติวัฒน์  ศรีจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรพิเชษฐ์  กลินสุคนธ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรกฤษกร  ปดตาละเพ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรสุวัชชัย  คิดการ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรชนะชัย  สมานดวง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

 จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระสุรพล ธมฺมปาโล แสวงดี

๑๘/๐๘/๒๔๙๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๕

ดอนขวาง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระพิจิตร านวโร ศุภหลักร้อย

๒๕/๑๒/๒๕๑๑ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

ดอนขวาง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระปานทิพย์ อุตฺตโร เพียรการ

๒๔/๕/๒๕๑๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ดอนขวาง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระนิยม สุทฺธปฺโ โตแก้ว

๒๔/๙/๒๕๑๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ดอนขวาง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระลือชัย อตฺตกาโร ภูริเมธี

๐๗/๐๒/๒๕๑๔ ๐๖/๐๓/๒๕๔๙

แดนสงบอาสภาราม
 

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรฤทธิเกียรติ  ปะนันติบ

๓๐/๐๓/๒๕๓๙

 
แดนสงบอาสภาราม

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรบูรณ์ภิภพ  สบายใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

 ท่ามะยม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระธรรมธีร์ รติโก ทัศนา

๒/๘/๒๕๑๓ ๒๑/๖/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรปยะพงษ์  จอดพิมาย

๑๕/๙/๒๕๔๐

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรวัลลภ  สังวัดธยาย

๑๕/๑/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรคมเพชร  ปกการะโน

๒๓/๒/๒๕๔๒

 ทุ่งสว่าง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๑
พระปกรณ์ อิสฺสโร บุญครุฑ

๒๑/๑/๒๕๓๓ ๒๕/๑๒/๒๕๕๔

บ้านกรูด  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระเกษม ปฺาวชิโร ตู้สระเกษ

๓/๐๓/๒๕๒๐ ๓/๐๗/๒๕๔๘

บ้านเกาะ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๓
พระวรภัทร กิตฺติโก พิณสระเท้า

๑/๐๖/๒๕๓๕ ๒/๐๒/๒๕๕๗

บ้านเกาะ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระไสว วิมโล ละม่อมสาย

๑๘/๑/๒๕๑๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๐

บ้านพระ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระพงษ์อนันต์ โชติปฺโ บุตรเรือง

๔/๒/๒๕๓๕ ๑๔/๗/๒๕๕๖

บ้านพระ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรสิริวัฒน์  เฉือยกลาง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 บึง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรสุทธิพจน์  สิงหะชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

 บึง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรอนุลักษณ์  ดอกกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 บึง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณัชพล  โกฏค้างพลู

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 บึง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระสมประสงค์ คุณากโร ช่างกุดเวียน

๒๐/๑๐/๒๕๐๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเอกรินทร์  สุริยะธรรม

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

 ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรพงศ์พันธุ์  กางแม

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรพงษ์พัฒน์  ชินงูเหลือม

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรวรวรรธน์  ลลิตพรประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสุรพล  จำปาตา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรกิตติภูมิ  ขุนนามวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 ประโดก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระสิทธิชัย ฉนฺทโก เผือกลาง

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรพรชัย  มาลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรวิศวะ  โสภิพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

 ประมวลราษฎร์  

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระสุภาพ สิริมหาวิชฺโช ชูน

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๒๔/๐๔/๒๕๕๑
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ธานีวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุชาพงศ์  โยไทยเทียง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระหิรัญ ปยสีลโพธิ เปากระโทก

๑๗/๗/๒๕๑๒
๒/๖/๒๕๕๙

พะไล  

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรชาญชัย  ยอดยิงยง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 พายัพ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรศตวรรษ  พลโยธี

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

 พายัพ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวุฒิพงษ์  โมเหล็ก

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

 พายัพ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระเสรี อธิฉนฺโท วิระทูล

๑๙/๙/๒๕๐๘ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

โพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระอนัตตา อธิปฺโ แคพันดุง

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

โพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๔๙
พระศักดิชาย

์

ิตาจาโร มณีพินิจ

๐๑/๑๐/๒๕๑๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

โพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสามารถ  ธนวัฒนมากมี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 โพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรภากร  ปญญา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

 โพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระอำนวย เตชธมฺโม กล้าหาญ

๒๙/๐๘/๒๕๑๓ ๑๑/๐๔/๒๕๔๗

ม่วง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรเจริญไชย  สมศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 ม่วง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระภัคพล ปภาโส ถึกพะเนา

๑๓/๑๑/๒๕๑๘
๑๓/๙/๒๕๕๖

มาบมะค่า  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรสราวุธ  พงษ์พรม

๒๑/๐๙/๒๕๓๘

 ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระสุรชัย อนาลโย โคตรวิชัย

๒๘/๐๑/๒๕๑๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

ลองตอง  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระเสริม ขนฺติมโน อะวะรัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๑/๒๕๕๕

เวฬุวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระชัชวาล ชุตินฺธโร ขำศิริ

๔/๑๐/๒๕๑๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระประยูร านุตฺตโร คำสุวรรณ์

๒๑/๖/๒๕๑๘ ๒๙/๐๗/๒๕๕๐

ศรีษะสิบ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระสมบัติ สทฺธาธิโก ลายสุวรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๑๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

ศรีสุรโยธิน  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระจวน สุจิตโต เผนโคกสูง

๓/๖/๒๕๓๐
๑๑/๑๒/๒๕๕๕

สนวน  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรนรา  ชนชี

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

 สระแก้ว  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระอาทิตย์ อโสโก อะโรคา

๑๕/๓/๒๕๓๐ ๑๐/๕/๒๕๕๓

สวนพริกไทย  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระโชคชัย โชติาโณ ตะเคียน

๒๑/๑๑/๒๕๒๓ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระฉัตรชัย โชติโย เพิมสำราญ

่

๒๕/๑๒/๒๕๐๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรเอกภพ  อินทร์ตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

 สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรเกียรติชัย  ตาลไธสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรจิรัฏฐ์  พิมพาแสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรทักษิณ  เข็มมี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรธีรพงษ์  รักภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรนันทวุฒิ  ระยะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระพรหมราช พฺรหฺมสโร หิงพุดซา

๗/๑๒/๒๕๒๑ ๒๙/๗/๒๕๕๘

สีมุมบูรพาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระสังเล็ก กลฺยาโณ พาว

๒๔/๑/๒๕๓๖ ๑๐/๓/๒๕๕๗

หงษาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอัษฎาวุธ  ราชอาษา

๑๕/๙/๒๕๔๒

 หงษาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรจักรกฤษ  เทพจิตร

๓/๙/๒๕๔๔
 หงษาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระธวัชชัย เทวธมฺโม ปลังกลาง

่

๒๐/๐๙/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๔

หนองจอก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระนฤพนธ์ มหาสกฺโก ยิงวรพงศ์

่

๖/๓/๒๔๘๙ ๖/๗/๒๕๕๗
หนองจะบก  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระปรีดา กนฺตธมฺโม ศิริ

๑๒/๐๙/๒๔๙๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นม ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระสัญญา านคฺโค ขันทะวิณะหุ

๕/๗/๒๕๑๐
๑๘/๗/๒๕๕๖

ใหม่ดอนแต้ว  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระจุฑาถิรวุฒิ อาภานนฺโท รัตนสถิตวงศ์

๔/๑/๒๕๒๕ ๒๑/๗/๒๕๕๘

นามาบ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระชาญณรงค์ กิตฺติโสภโณ จงนอก

๑๑/๐๙/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

โนนเกษตร  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระไชยเชษฐ์ จิรวฑฺฒโน กุลาวาไชย

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๕๗
บุละกอ  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระสังเวย ปฺาวโร ตำกลาง

๑/๑๐/๒๕๐๔ ๒๐/๖/๒๕๔๗

เมืองนาท  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระชาติศักดิ

์

ชาตปฺโ รันสันเทียะ

๑๔/๐๔/๒๕๑๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

ค้างพลูใต้  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระสุแทน นาถสีโล ทรัพยืโนนหวาย

๑๔/๑๑/๒๕๑๖
๐๔/๐๑/๒๕๕๔

ดอนโบสถ์  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระประธาน ขนฺติสาโร ทิพย์ประทุม

๘/๙/๒๕๑๘ ๖/๑/๒๕๕๘
โนนเจดีย์  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระเมธา ชุติปฺโ พลนอก

๒๔/๔/๒๕๐๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

โนนไทย  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระประเสริฐ ธมฺมวโร สุขดี

๐๗/๐๙/๒๕๒๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๔

โนนพัฒนา  

นม ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระสะอาด ฉนฺทธมฺโม เชือจันทร์อัด

้

๐๓/๐๘/๒๕๑๒ ๐๒/๐๒/๒๕๕๘

โนนพัฒนา  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระพูลศักดิ

์

ปฺาวฑฺฒโก คองกิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๔

บ้านซาด  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระวิฑูรย์ าณวีโร น้อยแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๒๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

บ้านซิน  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระสุทธิพงศ์ จารุธมฺโม ศรีนา

๑๔/๐๘/๒๕๓๐ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

เมืองเก่า  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระสุริยา ปฺาสาโร กลีบกลาง

๓๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

เกรียม  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระประเสริฐ กนฺตพโล อุ่มสาพล

๐๙/๐๕/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

คล้า  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระไพฑูรย์ กนฺตปฺโ บรรณจงส์

๐๙/๐๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

คล้า  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระวาทิต อธิวโร ปลังกลาง

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๔ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

คอนน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระวัย อธิวโร ชะนากลาง

๐๑/๐๘/๒๕๑๗ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

คอนน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระอนุศักดิ

์

กนฺตสาโร พุฒกลาง

๐๓/๑๑/๒๕๒๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๖

คอนน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระสมปอง ฉินฺนาลโย โสมะมี

๑๗/๐๗/๒๕๑๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

โคกเปราะหอม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระชลิต ปยสีโร คงกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๒๗
๒๕/๗/๒๕๕๓

โค้งกระชาย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระเพลิน จนฺทสโร เพ็ชรกลาง

๖/๑๐/๒๕๐๔ ๑๗/๔/๒๕๕๘

จันอัด  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระคนึง หาสจิตฺโต ปลังกลาง

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๔
๑๐/๗/๒๕๕๗

ดอนชมพู  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระธวัชชัย ิตาโณ ดีด้วยชาตฺ

๑/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ดอนชมพู  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระอรุณเทพ รตนโชโต ชุมหิรัญ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ดอนหวาย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรเจนณรงค์  เสสภักดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 ดอนหวาย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรภาคภูมิ  เสริฐศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

 ดอนหวาย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระอุทิศ สุมโน สร้างกลาง

๑๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๒/๒๕๕๖

ท่ากระสัง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระอธิการสมชาย อสิาโณ มุ่งปองกลาง

๐๑/๐๒/๒๕๐๒ ๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โนนกระถิน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระสมเดช ิตเตโช พุทธิพันธ์

๖/๖/๒๕๐๕
๒๘/๗/๒๕๔๗

โนนแต้ว  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระสุนทร สีลวฑฺฒโน ทองสัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๔๙๒
๒๑/๖/๒๕๕๘

โนนแต้ว  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๑

พระณัฐพงศ์ สนฺทโร สรเพชญ์พิสัย

๑๕/๘/๒๕๒๓ ๒๔/๔/๒๕๕๘

บัว  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๒

พระแสน ชินวโร อุกา

๐๗/๐๓/๒๕๒๑ ๑๓/๐๑/๒๕๕๗

มะรุม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๓

พระรุ่งรดิศ ธมฺมโฆสโก ล้อมกลาง

๓๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

หญ้าคาใต้  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๔

พระบรินทร์ ิตเมโธ อินทองหลาง

๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๕

หนองนา  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๕

พระพันธ์เทพ ปยวณฺโณ ประจวบกลาง

๒๒/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

หนองพลอง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๖

พระวิชาญ โชติโก ชันกลาง

้

๐๙/๐๕/๒๕๒๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

หนองอ้อ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๗

พระประเสริฐ ปฺาทีโป สุขปราบ

๒๐/๒/๒๕๑๒ ๒๖/๓/๒๕๕๘

ชายพะเนา  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๘

พระเจียม สุภาจาโร อินทโชติ
๔/๒/๒๔๙๒ ๑๒/๑/๒๕๕๗

ทองหลาง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๑๙

พระอธิการเสาร์ ธมฺมทีโป ทำดี
๒/๘/๒๕๐๑

๑๒/๖/๒๕๔๘

หนองหอย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระสุพัตร กลฺยาโณ สุดใจ

๐๗/๐๓/๒๕๐๙ ๓๑/๐๗/๒๕๕๓

จระเข้หิน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๑

พระโสภณวิชญ์ โสภโณ ไชสมศรี

๓๑/๑๐/๒๕๒๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

จระเข้หิน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๒

พระปทุม ปภสฺสโร กรีครบุรี

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๗

โนนกุ่ม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๓

พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมโกวิโท สบายครบุรี

๐๕/๑๒/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

โนนกุ่ม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๔

พระพิทักษ์ รกฺขิโต เอิบพรมราช

๐๔/๐๔/๒๕๑๔ ๑๑/๑๑/๒๕๓๙

ปาเขาคงคา  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๕

พระวรัญชัย ปฺาวชิโร ธนากุลวินิจ

๐๗/๑๒/๒๕๑๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๓

ปาหิมพานต์  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๖

พระประภาส ยโสธโร ทรงชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๑๗
๒๔/๕/๒๕๕๒

โปร่งสนวน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๗

พระปญญา กนฺตสีโล แก้วสาร

๒๔/๑๒/๒๕๒๒
๒๔/๕/๒๕๕๙

เมตตาราษฎร์  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๘

พระเอกชัย อธิจิตฺโต เสยกระโทก

๐๕/๑๐/๒๕๐๑ ๒๙/๐๕/๒๕๒๒

สมุทรการ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๒๙

พระวิเชียร ปฺุาวธิโร เดชสำโรง

๒๖/๐๖/๒๕๑๕ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

แสนสุข  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๑๗

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระสันติ สนฺติกโร เปล่งกระโทก

๑๙/๐๙/๒๕๒๓ ๐๙/๑๒/๒๕๕๕

หนองจาน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๑

พระนิรันดร์ เมตฺตานนฺโท กรุณรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

หนองไทร  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๒

พระวรวุฒิ คุณวุฑฺโฒ น้อยนาค

๒๖/๑๐/๒๕๓๐ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

กุดจอกน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๓

พระสุทธิเดช สุทฺธิเตโช เนาวบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๓๖
๘/๐๖/๒๕๕๗

กุดจอกน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๔

สามเณรกฤษฎา  แตงกระโทก

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๕

สามเณรสิทธิชัย  กันหาวัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๖

สามเณรณัฐนันท์  สุดงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๗

สามเณรผดุงเกียรติ  แตะกระโทก

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 กุดจอกใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๘

พระวิชัย ธมฺมกาโม ชิดกระโทก

๑๘/๐๕/๒๔๙๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ด่านเกวียน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๓๙

พระนพรัตน์ สิริภทฺโท ชัยปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๒๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๗

นอก  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระอนุกูล อธิปฺโ มาบุญคง

๑๙/๐๑/๒๕๓๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

นอก  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๑

พระเจริญ กนฺตสีโล ชิดกระโทก

๒๙/๐๔/๒๕๐๗ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

บึงไทย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๒

พระประยูร เขมงฺกโร หนันกระโทก

๖/๐๕/๒๕๐๖ ๙/๐๕/๒๕๕๓

บึงพระ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๓

พระงามเกียรติ มหาวีโร หอมกลาง

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

หนองกก  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๔

พระดำรง ธมฺมธโร จิบกระโทก

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองแปลน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๕

พระสมชาย ภิรโสตฺถิโก ต่วนกระโทก

๑๐/๐๗/๒๕๑๙
๙/๐๒/๒๕๕๓

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๖

พระแฉล้ม ฉนฺทสีโล เขลากระโทก

๑๔/๐๕/๒๕๐๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๕

ใหม่สระประทุม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๗

สามเณรจักรกฤษณ์  พาสกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๘

สามเณรพากร  ไชยศรีหา

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๔๙

สามเณรวีรภัทร  จันทร์ภิรมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรนันทวัฒน์  โนนนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๑

สามเณรยุทธการ  ย่อมจะโปะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๒

สามเณรกิตติวัฒน์  ไขตะขบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๓

พระธีรพงษ์ านวีโร ทองกระโทก

๒๔/๐๘/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

ขุนละคร  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๔

พระสำราญ ปสนฺโน ทองดี
๕/๖/๒๕๑๗ ๑๓/๓/๒๕๕๔

นกออก  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๕

พระนิพนธ์ อาสโภ คำแสง

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนแปะ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๖

พระนิพล สนฺตจิตโต
ลักษณะเนาวรัตน์ ๑/๗/๒๕๐๙

๑๑/๗/๒๕๕๗

บ้านพร้าว  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๗

พระเอก าณทีโป ไตรเกษม
๓/๓/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๕๓

พระเพลิง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๘

สามเณรจตุพร  ตรีมงคล
๖/๙/๒๕๔๒

 โพธิเมืองปก

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๑๕๙

สามเณรธนพล  มัดตังดอน
๑/๓/๒๕๔๔

 โพธิเมืองปก

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระเทอดศักดิ

์

ธมฺมปาโล นาย่อม

๑๔/๘/๒๕๐๘ ๑๔/๘/๒๕๕๒

โพธิศรี

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๑

พระบุญยัง ปฺวฑฒโก ใหญ่ฉิมพลี

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

ยางกระทุง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๒

พระปรีชา โนติปฺโ พิมตะขบ

๑๕/๐๖/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ยางกระทุง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๓

พระประยูร อธิปฺฺโ พนมใหญ่

๒๒/๐๙/๒๕๑๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

ยางกระทุง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๔

พระวินัย สิริภทฺโธ ทองราช
๑/๙/๒๕๑๕ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วังวารีวน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๕

พระกองแก้ว สุธมฺโม รักจันทึก

๒๑/๐๗/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

สุขวัฒนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๖

พระวิชิตชัย ิตฺเมโธ ควรตะขบ

๑๐/๐๘/๒๕๐๙ ๑๐/๐๘/๒๕๕๒

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๗

พระอรุณ อรุโณ เนยสูงเนิน

๒๑/๒/๒๕๐๒ ๒๗/๗/๒๕๕๘

ใหญ่สุขัง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๘

พระขำ ตปปาโล ชัยบุรินทร์
๕/๗/๒๔๙๐ ๘/๒/๒๕๕๓

คลองกุ่ม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๖๙

พระอนันต์ สุมโน คงน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๓๓
๒๕/๗/๒๕๕๓

ท่าวังไทร  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระสุนทร อนาลโย เมืองขวา

๑๖/๑๒/๒๔๙๙
๑/๑๒/๒๕๕๖

ไทรงาม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๑

พระธงชัย พลวฑฺฒโน พานิช

๒๙/๐๗/๒๕๒๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

บุไผ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๒

พระสุทธิพงษ์ ผาสุโก สีปากดี

๐๕/๐๕/๒๔๘๓ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

ศิริมังคลาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๓

พระบุตร ภูริาโณ หาสุข

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๒/๐๕/๒๕๕๑

ดอนแขวน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๔

พระอาคม สุมโน ระลึกมูล

๑๗/๐๑/๒๕๒๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๑

ปางไม้  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๕

พระสมหมาย านสมฺปนฺโน ผาบมาลา

๐๑/๐๗/๒๕๑๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๔

ปางไม้  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๖

สามเณรวรวุฒิ  การดี

๑๙/๑๐/๒๕๑๘

 ปางไม้  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๗

พระบุญเลิศ ขนฺติสาโร ศีราศะ

๐๕/๑๑/๒๔๘๘ ๑๗/๑๑/๒๕๔๘

สุขไพบูลย์  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๘

พระถนอม เตชธโร หาสุข

๐๑/๐๓/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

สุขไพบูลย์  

นม ๔๒๕๙/๐๑๗๙

พระสรรค์ทัศน์ คเวสโก หัสดิน

๑๓/๑๐/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

หนองไผ่ใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระธนวัต ธมฺมคุตฺโต ภุมรินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๐๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๕

หนองไผ่ใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๑

พระพรหมพร กตปฺุโ นนทะวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๑๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

หนองไผ่ใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๒

พระอดุลย์ อตุโล ชนะชัย

๑๒/๐๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

หนองหิน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๓

พระประเสริฐ คุณงฺกโร เลสันเทียะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

หนองหิน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๔

พระชาญณรงค์ จตฺตรโร พุทธชาด

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองหิน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๕

พระณัฏฐ์ฏิวัฒน์ อาทโร ดวงกระโทก

๑๐/๖/๒๕๓๓
๘/๒/๒๕๕๘

ทุ่งรวงทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๖

พระพูลผล ปภากโร บุญญผโล

๑๑/๒/๒๕๑๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๗

พระดิเรกฤทธิ

์

ธีรวโร ปอมทะเล

๒๘/๑๐/๒๕๓๒
๑๔/๖/๒๕๕๗

บ้านใหม่ไทยเจริญ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๘

พระจุงเขียง ชิตมาโร ศรีประภารัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๒๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

โกรกกระหาด  

นม ๔๒๕๙/๐๑๘๙

พระพงษ์พันธ์ โฆสิโต จันทร์กระจ่าง

๐๑/๑๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ขามทะเลสอ  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระศรี จนฺทูปโม ตึกสันเทียะ

๐๒/๐๕/๒๕๑๐ ๑๔/๑๐/๒๕๕๕

โคกแขวน  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๑

พระพร ปฺาวโร มาสันเทียะ

๐๑/๐๒/๒๔๙๓ ๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โตนด  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๒

พระอดิศักดิ

์

สิริธมฺโม สินธุศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๑๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๕

หนองขุ่น  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๓

พระไพรัตน์ ฉนฺทยุตฺโต เปยดขุนทด

๐๑/๑๐/๒๕๐๒ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

หนองตะครอง  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๔

พระเด่น ธมฺมคุตฺโต บิกขุนทด

๐๑/๐๓/๒๕๒๑ ๐๒/๐๕/๒๕๕๕

กุดนำใส  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๕

พระกิตติศักดิ

์

จิตฺตคุตฺโต บินขุนทด

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จะบู  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๖

สามเณรลิขิต  วานิชกลาง

๑๔/๐๙/๒๕๓๙

 จะบู  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๗

สามเณรอาซี

่

 ลุงตี

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 จะบู  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๘

พระหัสนัย สุทสฺสโน พาขุนทด

๑๖/๐๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ถนนหักใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๑๙๙

พระเกรียงไกร ธมฺมถิโก โนนสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๒๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

ถนนหักใหญ่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระปยพงษ์ จารุธมฺโม กราบขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โนนระเวียง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระสมชิด จิตฺตทนฺโต รวมสันเทียะ

๐๗/๑๑/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

บ้านน้อยพัฒนา  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระสุเทพ ถาวรจิตฺโต เกนอก

๒๔/๑๐/๒๕๐๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านน้อยพัฒนา  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระอนุสรณ์ ธีรปฺโ งิมขุนทด

๒๗/๐๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

บ้านพระ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระคมสัน ปภสฺสโร สิมขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๑๐ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

บ้านหลุง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๕
พระอำนาจ อนาลโย มะเริงสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๐๘ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

เมืองตะโก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๖
พระบุญถึง กุสลจิตฺโต เกตุขุนทด

๑๖/๐๗/๒๕๒๒ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วังโปง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระนิรุตติ

์

จารุวํโส โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ศาลาลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อ้อชัยภูมิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๐

 ศาลาลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๒๐๙
สามเณรเทอดศักดิ

์

 ขาลโคกกรวด

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 ศาลาลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๐
สามเณรแสงเทียน  ลินี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๑

พระสี ปยสีโล ช้างกุดเวียน

๐๘/๐๕/๒๕๑๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวตะเกียด  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๒

พระวิเชียร ปณฺฑิโต เบือจันทึก

้

๐๒/๐๕/๒๔๘๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๔

หนองปรือ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๓

พระธนพัต จนฺทสาโร เหิมขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๐๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

หินดาดเหนือ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๔

พระวิชาญ สุทฺธสีโล เมียนขุนทด

๑๕/๐๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

หินหล่อง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๕

พระพิสุทธิ

์

สุทฺธิาโณ สีทอง

๓๐/๔/๒๕๑๔ ๖/๑๐/๒๕๕๘

กุดสระแก้ว  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๖

พระสำเริง สิริธโร ชันขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๑๐
๔/๑๒/๒๕๕๖

วังยายทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๗

พระถาวร ถาวรจิตฺโต เอกกลินขจร

่

๑๑/๑๑/๒๕๑๘

๒/๒/๒๕๕๖
สำนักตะคร้อ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๘

พระวิรัต วิรโช หงษ์พร้อมญาติ

๒๐/๑๐/๒๔๙๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๓

หิงห้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๒๑๙

พระคำพันธ์ สีลเตโช คำโพธิ

์

๕/๖/๒๕๑๕ ๑/๑/๒๕๕๖
กลางดง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระสรศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต จักรพัฒน์แก้ว

๒๑/๗/๒๕๑๖
๗/๘/๒๕๕๘

กลางดง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๑

พระสมพร มหาปฺโ หมายจันดี
๗/๓/๒๕๒๒ ๑๕/๔/๒๕๕๕

กุดคล้า  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๒

พระสุวัฒน์ จตตฺมโล จันทร์เสม

๑๐/๖/๒๕๑๐ ๑๕/๕/๒๕๕๖

เกาะอุทการาม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๓

พระธีรวัฒน์ อกิฺจโน มีผูก

๑๕/๐๔/๒๕๒๒

๘/๗/๒๕๕๗
โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๔

พระสมบูรณ์ ิติาโณ อิมจันทึก

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๒

๕/๔/๒๕๕๘
โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๕

พระศุภกร สุภโร ประสิทธิมี

๑๔/๑๒/๒๕๑๐
๒๘/๖/๒๕๕๘

โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๖

สามเณรนิวัฒน์  ทานสละ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๗

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เชิงจอหอ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๘

สามเณรสุรเชษฐ์  ชูอจอหอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๒๙

สามเณรปุระชัย  พิมมะลา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรธีรศักดิ

์

 สายยศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๑

พระบุญทา พุทธิสุโภ แก้วบุญเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๐๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๔

เขาแก้วจุฬามณี  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๒

พระพุฒิพงศ์ สมาจาโร กระสังข์

๑๑/๑/๒๕๑๙
๗/๗/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๓

พระมนตรี โฆสิโต ศรีเพ็ง

๐๖/๐๖/๒๕๑๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

คลองลึก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๔

พระองอาจ อคฺคธมฺโม อะโรคา

๒๗/๘/๒๕๓๔ ๙/๑๑/๒๕๕๙

คลองหินลาด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๕

พระอำไพวัน สุขาโน ชันสัน

๑/๑๑/๒๕๒๘ ๑๐/๕/๒๕๕๘

คีรีวันต์  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๖

สามเณรทวีวัฒน์  จงพูนศรี
๓/๓/๒๕๔๔

 คีรีวันต์  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๗

สามเณรธนากรณ์  งาหอม
๘/๘/๒๕๔๔

 คีรีวันต์  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๘

พระประเสริฐ ิตสีโล เข้ากล้า

๑/๒๒/๒๕๒๘
๖/๘/๒๕๕๗

โคกสง่า  

นม ๔๒๕๙/๐๒๓๙

พระศุภาณุ ภูริปฺโ ธนอัมราวดี

๑๑/๖/๒๕๑๙
๗/๘/๒๕๕๗

โคกสง่า  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๐
พระธรรมรงค์ ธมฺมรกฺขิโต อ่อนเฉวียง

๘/๔/๒๕๒๔ ๑/๕/๒๕๔๗
จันทึก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๑

พระบุญร่วม ปฺาสาโร แสงพรม
๑/๑/๒๕๑๒ ๖/๑/๒๕๕๗

ซับใต้  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๒

พระครูปลัดวุฒิศิลป ปฺาวุฒฺโฒ ศรีสมัย

๒๗/๘/๒๔๙๓
๓/๕/๒๕๓๗

ซับพลู  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๓

พระล้วน ธมฺมรโต ชินนอก
๘/๘/๒๕๐๖

๑๖/๖/๒๕๔๓

ซับพลู  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๔

พระวรเมธ วราโณ วิถี

๑๐/๓/๒๕๓๓ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ซับพลู  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๕

พระสำเริง ติสฺสวโร เฉลิมทวี

๑๑/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๘

ซับเศรษฐี  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๖

พระสมชาย นนฺทสาโร สุรไกร

๑๙/๘/๒๕๑๐
๘/๗/๒๕๕๕

ตะลุกแจง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๗

พระชนาสิน ยติกโร พันธ์โน

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

ไตรรัตน์  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๘

พระอุบล ปยธมฺโม เริงพจน์

๑๗/๐๗/๒๕๐๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๔

ถนนโค้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๔๙

พระภัทรพล ชิตมาโร โชติธนะพํฒ

๑๙/๐๘/๒๕๑๒ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

ถนนโค้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๐
พระศิววงศ์ ิโสภโณ สงค์อินทร์

๒๑/๒/๒๕๓๔ ๒๓/๖/๒๕๕๘ ถำกฤษณาธรรมาราม
 

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๑

พระบุญฤทธิ

์

รกฺขิตจิตฺโต อุ่นเปง

๑๒/๑๒/๒๕๐๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๓

ถำเขาวง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๒

พระฉัตรชัย สุตธมฺโม รตนศรีลา

๑๖/๐๖/๒๕๒๗ ๑๒/๑๒/๒๕๕๓

ถำเขาวง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๓

พระวรศักดิ

์

โฆสิตชโย สมบูรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๒๒ ๑๔/๑๔/๒๕๕๕

ถำเขาวง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๔

พระกิตติ วุฑฒิสกฺโก วัยวงษ์ศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

ถำเขาวง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๕

พระจิรภัทร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์

๑๔/๐๔/๒๔๙๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

ถำเขาวง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๖

พระหัตถพล กนฺตพโล แก้วพยงค์

๑๓/๐๓/๒๔๙๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

ถำเขาวง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๗

พระวังวล สิริมงฺคล ลือนาม

๒๐/๐๗/๒๕๒๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

ถำซับมืด  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๘

พระสุพล ธมฺมยาโค กุศลช่วย

๒๕/๙/๒๕๓๓ ๒๙/๓/๒๕๕๘

ธารอุทุมพร  

นม ๔๒๕๙/๐๒๕๙

พระสำฤทธิ

์

สุวีโร แคบขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๑๒
๒๒/๗/๒๕๕๘

ธารอุทุมพร  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๐
พระสารสิทธิ

์

สุทฺธสทฺโธ สังกรม

๒๐/๗/๒๕๒๔ ๑๕/๑/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๑

สามเณรฉัตรชัย  วงษ์แหวน

๓/๑๑/๒๕๓๙

 นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๒

พระสมพิศ ิตสีโล ดำงาม

๑๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๑/๑๑/๒๕๕๕

บ้านนา  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๓

พระไมตรี อุตตฺโม แดงจันทึก

๒๑/๐๒/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านนา  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๔

พระปกิต สุปภาโส พนมกิตติวัฒน์
๙/๘/๒๕๐๐ ๗/๑/๒๕๕๘

บุญฤทธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๕

พระสมชาย มงฺคลิโก พลับพลาไชย
๒/๕/๒๕๐๔

๖/๑๑/๒๕๕๔

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๖

พระสุพจน์ สุภกิจฺโจ ศรีสวัสดิ

์

๖/๑/๒๕๐๓
๙/๑๑/๒๕๕๕

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๗

พระเด่นชัย มหาวายาโม ยงค์พะเนาว์

๓/๑๒/๒๕๑๕ ๒๒/๗/๒๕๕๗

ปางแก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๘

พระกฤษฏา ปยธมฺโม ชาวประสา
๙/๔/๒๕๓๐

๒๒/๖/๒๕๕๘

ปางอโศก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๖๙

พระวิทมล ปฺุวโร เอมถมยา
๓/๖/๒๕๑๘ ๙/๖/๒๕๕๖

ปาอำนวยผล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๐
พระประทีป มหาปฺโ สมรูป

๒๑/๗/๒๔๙๔ ๑๗/๗/๒๕๕๗

ปาอำนวยผล  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๑

พระละเอียด ขนฺติธโร รัตนาวิน

๒๑/๓/๒๕๒๐ ๒๕/๔/๒๕๕๙

ปาอำนวยผล  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๒

พระสมศักดิ

์

อธิจิตโต แก้วจอหอ

๐๒/๐๖/๒๕๐๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โปงกะสัง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๓

พระพิพัฒน์ภูมิ ธนพโล ทองภู่

๑๘/๑๒/๒๕๑๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๖

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๔

พระครูปลัดเชิดชัย ถาวโร กองแก้ว
๒/๕/๒๕๒๕ ๒๕/๕/๒๕๕๗

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๕

พระธนัช กตสาโร กวาวภิวงศ์
๓/๕/๒๕๒๕ ๒๐/๖/๒๕๕๘

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๖

พระธนชัย คุณวีโร อุตสาห์การ

๓๑/๑๒/๒๕๑๖
๒๒/๗/๒๕๕๓

ลำทองหลาง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๗

พระกมลภพ โสภโณ ต่างเขต

๑๑/๓/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วังสีสด  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๘

พระธวัช ธีรวํโส ฉิมมา

๑๘/๖/๒๕๓๐ ๒๘/๗/๒๕๕๕
ศรีมาศราษฎร์บำรุง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๗๙

พระชัยธวัช ชยนนฺโท ทรัพย์ประเสริฐ

๐๙/๐๒/๒๕๓๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

สอยดาว  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๐
พระอาวุธ ถิรปฺโ พันพิพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๐๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๔

สิริธรรมคุณ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๑

พระสัญญาลักษณ์ โสภโณ โสวรรณี

๐๗/๐๔/๒๕๒๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๕

สิริธรรมคุณ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๒

พระพนมวัลย์ เมตติโก ชัยรัตนแสงเงิน

๑๘/๓/๒๕๑๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

หนองกระทุ่ม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๓

พระปรีชา อรุโณ แซ่โง้ว

๐๒/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๔

หนองตอ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๔

พระสุนทร สฺโม ประจบจิตร

๔/๑๑/๒๕๓๑ ๒๑/๓/๒๕๕๓

หนองไทร  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๕

พระทวี ธมฺมารกฺโข เลขลิขิต

๒๗/๑๑/๒๕๐๒
๑๐/๗/๒๕๕๓

หนองไทร  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๖

สามเณรบวรรัตน์  ไม้พลวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 หนองใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๗

พระมานัส นรินฺโท อยู่แพทย์

๑๖/๔/๒๕๐๓ ๑๙/๘/๒๕๕๒

เหวปลากัง

้

 

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๘

พระสมพันธุ์ สมาจาโร อาจสม

๒๔/๐๒/๒๕๑๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

กุดชนวน  

นม ๔๒๕๙/๐๒๘๙

พระยุทธนา สุขิโต มีหนองหว้า

๑๐/๐๓/๒๕๑๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

กุดชนวน  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๐
พระพิเชษฐ์ อนาลโย ภู่จันทึก

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

กุดชนวน  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๑

พระสำเริง อธิปฺโ มินจันทึก

๐๘/๑๐/๒๕๑๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

เกาะ  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๒

พระสุรศักดิ

์

สุมงฺคโล โมรานอก

๒๐/๐๕/๒๕๒๐ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

คลองแจ้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๓

พระจีรศักดิ

์

อนุตฺตโร ชมด่านกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

คลองแจ้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๔

พระนำโชค ปฺาปโชโต บำรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๒/๒๕๕๖

คลองตะแบก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๕

พระชัยชนะ นรินฺโท มันแปน

่

๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

คลองตะแบก  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๖

พระสนอง ขนฺติสุวณฺโณ กล้าพิมาย

๓๑/๑๒/๒๔๙๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๗

พระธรรมนูญ ธมฺมทินฺโน ชาญจักรวาล

๑๐/๑๒/๒๕๐๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๘

พระอลงกรณ์ ชุตินฺธโร พุทธปราง

๒๓/๐๑/๒๕๓๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๒๙๙

พระวีระ จนฺทวํโส สุขไกรแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๘

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระวิคิต ชานวโร โฮงวาป

๑๗/๑๒/๒๕๑๙ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๑
พระสุรเดช กุชุจาโร วรชร

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ถนนคต  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๒
พระสนธยา ปภากโร สมัยกุล

๒๖/๐๓/๒๕๒๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ถนนคต  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๓
พระมนตรี านปฺโ เข็มโคกกรวด

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โนนกุ่ม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๔
พระจุฬดิษฐ์ ชาติปฺโ คล่องแคล่ว

๒๗/๐๓/๒๕๒๒ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

โนนกุ่ม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระสมพร สฺจิตฺโต พิมพ์ศรี

๑๖/๑๐/๒๕๐๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระสมบูรณ์ กนฺตกาโย ลาดโคกสูง

๐๓/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระธงชัย ผาสุกาโม เรืองจันทึก

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองบัวน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระทองคูณ ภทฺทธมฺโม คลังเงิน

๑๗/๐๒/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ห้วยตะแคงเหนือ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๐๙
สามเณรอนพัช  ฮันสูงเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 กุดจิก  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๐
สามเณรเจษฎา  อู๋สูงเนิน

๒๖/๒/๒๕๔๕

 กุดปลาเข็ง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๑

สามเณรจามร  อู๋สูงเนิน

๒๖/๒/๒๕๔๕

 กุดปลาเข็ง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๒

พระสถาพร ธมฺมวโร สมเพราะ

๑๐/๓/๒๕๒๒ ๒๓/๓/๒๕๕๖

เขาซาด  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๓

พระอดิศักดิ

์

คุณวโร เยสูงเนิน

๑๙/๘/๒๕๑๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

มะเกลือใหม่  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๔

พระอุดม สิริธมฺโม สุขประเสริฐ

๒๙/๔/๒๕๓๗
๖/๕/๒๕๕๗

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๕

พระจิรันตน์ โชติปฺโ อินนอก

๒๗/๑๒/๒๕๓๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๖

พระภาสกร จตฺตมโย ปตถิตาพงศา

๑๒/๕/๒๕๐๗ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๗

พระพงศ์พัทธ์ สุทสฺสโน พลจันทึก

๑๗/๒/๒๕๓๗
๑/๕/๒๕๕๘

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๘

พระปรีชา ฉนฺทกโร อินอ่อน

๒๕/๕/๒๕๐๘
๑/๖/๒๕๕๘

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๑๙

สามเณรสงกรานต์  พูนพะไล

๑๒/๔/๒๕๔๓

 ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๐
สามเณรวีระพงษ์  พัดจันทึก

๖/๗/๒๕๔๔
 ใหม่สันติ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๑

พระชัยโย ชยจิตฺโต แทวกระโทก

๒๐/๒/๒๕๐๘ ๑๕/๕/๒๕๕๕

โคกสุภาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๒

พระหนูน้อย สุมโน รอดนางรอง

๑๓/๕/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๕

โคกสุภาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๓

พระทนงค์ ทนจิตฺโต รักจังหวัด

๑/๑๒/๒๕๐๕ ๑๖/๔/๒๕๕๖

โคกสุภาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๔

พระสุรสิทธิ

์

สิริภทฺโท เติมงาม
๑๐/๖/๒๕๐๐ ๒๒/๗/๒๕๕๖

โคกสุภาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๕

พระเรวัต สิริธโร พลศักดิ

์

๖/๑๒/๒๕๓๗
๒/๖/๒๕๕๘

โคกสุภาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๖

สามเณรอุณากร  มุ่งซ่อนกลาง

๒๐/๔/๒๕๔๓

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๗

พระบรรเจิด ปุณณาโก หวังหนองกลาง

๒๑/๘/๒๕๒๙ ๒๒/๗/๒๕๕๓

บุ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๘

พระหมวน ฉนฺทกาโม ถนัดหมอ
๖/๖/๒๕๑๕ ๑๖/๗/๒๕๕๕

บุ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๒๙

สามเณรเกริกชัย  นักรบ

๑๒/๓/๒๕๔๔

 สวนปอ  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๐
พระสัภยา อนาลโย แสสิน

๑๒/๐๒/๒๕๒๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐

สุทธิการาม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๑

พระสมสมัย ชินวงฺโส ไตรยวิภาค

๐๖/๐๘/๒๕๑๑ ๑๙/๐๑/๒๕๕๒

หนองขาม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๒

พระทองสา ภูริสีโล เพิงบุญมา

่

๑๑/๑๐/๒๕๐๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๗

หนองขาม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๓

พระวีระพร วีรธมฺโม พรมหงษ์
๑/๓/๒๔๙๕ ๑๖/๓/๒๕๕๕

หนองจรเข้หิน  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๔

พระธนธรรม กิตฺติภทฺโท สว่างจิตร์

๒๐/๘/๒๕๐๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

หนองจอก  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๕

พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชาติกุล

๑๗/๔/๒๕๓๓
๖/๕/๒๕๕๕

หนองพลวง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๖

พระพิชิตณรงค์ อภิาโณ มีชัย
๒/๔/๒๕๒๑ ๑๕/๔/๒๕๕๖

หินโคน  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๗

สามเณรอาณัติ  ปาลคะเชนทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 เจริญสุข  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๘

พระสุวรรณ อินฺทวีโร ฮวบกระโทก

๒๐/๐๖/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โนนหมัน  

นม ๔๒๕๙/๐๓๓๙

พระวิจิตร จิตฺตสํวโร ฉันทจิต

๑๔/๐๔/๒๕๑๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

พระวังหาร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๐
พระอนุพงศ์ อานาวิโล แก้วเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๑

พระพันธ์ จตฺตมโล เพชรน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๑๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๔

โพธิร้าง

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๒

พระบุญชู ปนาโท นึกกระโทก

๐๕/๐๔/๒๕๐๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

สามัคคีธรรม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๓

พระบุญถึง ผาสุโก คำทองพะเนา

๒๘/๐๕/๒๔๙๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๓

โสงหนองบัว  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๔

พระสา อาภาธโร ดำทองสุข

๑๕/๑๐/๒๔๘๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๒

เกาะท่าลาด  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๕

พระณรงค์ฤทธิ

์

สิทฺธิธมฺโม บรรณาคม

๐๗/๐๗/๒๕๑๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๓

ทองธรรมาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๖

พระประภาส จิรคุโณ ประพันทมิตร

๐๑/๐๙/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

บ้านยาง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๗

พระสมหมาย วิสุทฺธสาโร วิหาร

๐๔/๐๒/๒๕๑๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

บ้านยาง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๘

พระจันทร์ เขมปฺโ ราชหิรินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

บ้านยาง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๔๙

พระอำ ปฺาวชิโร ชามะเริง

๑๑/๑๒/๒๔๙๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านยาง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๐
พระณัฐพล จิรธมฺโม แซ่กิม

๑๘/๑๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๗

พิกุลทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๑

พระยุทธชัย ชยธมฺโม คะเซ็นเชือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

พิกุลทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๒

พระจริต จนฺทสาโร ปกมะนัง

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๕

โพธิศรีบรรจง

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๓

พระสุรพล จนฺทสาโร เพ็ชรตะกัว

่

๒๗/๐๒/๒๕๑๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

เมืองไผ่  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๔

พระทัน สุจิตฺโต โตสนัน

่

๐๗/๐๑/๒๕๐๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๔

วิเวการาม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๕

พระสมพงษ์ วสารโท พานิชย์ชา

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๕

วิเวการาม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๖

พระอเนก วิสุทฺธสีโล กุลโน

๐๒/๑๐/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วิเวการาม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๗

พระกุศล เมธาชโย โคขามลา

๒๘/๐๒/๒๕๑๗
๗/๐๔/๒๕๕๕

สง่าโนนหาด  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๘

พระสาย จนฺทธมฺโม นาแข็ง

๐๗/๐๗/๒๕๐๗ ๑๕/๑๐/๒๕๕๗

สระประทุม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๕๙

พระไพศาล จนฺทโชโต แบบนา

๒๘/๐๑/๒๕๐๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

สำโรง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๐
พระสมัย คุตฺตสีโล ปะโคทัง

๐๗/๐๖/๒๔๙๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

หนองปรือแก้ว  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๑

สามเณรไพศาล  พัดเพ็ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

 หนองหว้า  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๒

พระสุพจน์ ปยสีโล นาคพวง

๑๖/๐๔/๒๕๐๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๔

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๓

พระชญานนท์ วิสารโท ใคร่กระโทก

๒๘/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๔

พระสุวนันท์ สุวนนฺโท พามาเนตร

๐๗/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

จารย์ตำรา  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๕

พระธีระวุฒิ โชติกโร จงรับกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

จารย์ตำรา  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๖

พระเพียด ธีรปฺโ สิงโตแก้ว
๐/๐/๒๔๙๗

๒๗/๑๒/๒๕๕๓

ดงน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๗

พระนกน้อย อคฺคธมฺโม ดาวกระโทก

๑๘/๑/๒๕๑๙

๐/๐/๒๕๕๗ ดงน้อย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๘

พระอิศวร อตฺถกาโร ม่วงกลาง

๑๘/๐๖/๒๕๒๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖

เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๖๙

พระวิชัย อภิชโย อารมณ์เพียร

๓๑/๐๕/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๐
พระสุวิทย์ ทีปวิทฺโช แผ่นแก้ว

๑๓/๙/๒๕๑๘
๙/๗/๒๕๕๗

เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๑

สามเณรปยวัฒน์  สืบพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

 เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๒

สามเณรธีรวุธ  เกือญาติ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๓

สามเณรณัฐพงศ์  คลังพหล

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

 เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๔

สามเณรธีรดนย์  ภูแหวน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 เดิม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๕

สามเณรพงษ์จินดา  พันธเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 เดิม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๖

พระณรงค์ สุเมโธ แดงสี

๑๘ / ๓ / ๒๕๑๔ ๑๓ / ๖ / ๒๕๕๘

ตลาดประดู่  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๗

พระล่วน ธมฺมปาโล แย้มพิมาย
๔/๓/๒๕๑๕ ๗/๑๑/๒๕๕๔

ตะบอง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๘

พระพิทักษ์พงศ์ เตชวณฺโณ สุขตะเคียน

๑๕/๒/๒๕๒๙ ๑๓/๕/๒๕๕๘

ตะบอง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๗๙

พระสราวุธ กิตฺติาโน ไกยสินธุ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ตะปน  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๐
พระจักรกฤษ์ กนฺตสีโล คงสัตย์

๓๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๙/๗/๒๕๕๘

ตะปน  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๑

พระพรม ฉินฺนาลโย ล้อมพิมาย

๒๐/๐๓/๒๔๘๕
๘/๐๗/๒๕๔๖

ตำแย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๒

พระประสิทธิ

์

ปสนฺโน มนตรี

๐๗/๑๒/๒๕๐๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

ตำแย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๓

พระนอม จตฺตภโย ชิดการ

๐๕/๐๘/๒๔๙๖ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

ตำแย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๔

สามเณรเบญจพล  กุลีสูงเนิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 ตำแย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๕

สามเณรศุภชัย  ล้อมพิมาย

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ตำแย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๖

พระอธิการแสวง ปฺาวโร แสนเสนาะ

๑๔/๐๕/๒๕๐๒ ๒๓/๑๐/๒๕๕๔

ทับควาย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๗

พระพรชัย มหาาโ คุ้มเรือน

๑๙/๑๒/๒๕๒๘
๐๓/๐๓/๒๕๕๕

ท่าหลวง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๘

พระเขียว วิสารโท เทียนพิมาย

๐๘/๑๒/๒๕๑๕ ๐๒/๐๘/๒๕๕๘

ท่าหลวง  

นม ๔๒๕๙/๐๓๘๙

พระทอง โรจโน ดาวกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๐๓
๒๔/๔/๒๕๓๗

นิคมคณาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๐
พระสรรเสริญ กนฺตจาโร บุญประกอบ

๐๖/๐๑/๒๕๑๒ ๑๗/๑๒/๒๕๕๒

บรมถาวร  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๑

พระณรงค์ เขมจาโร นามพิมาย

๑๗/๑๑/๒๔๙๙ ๑๗/๑๒/๒๕๕๕

บ้านกล้วย  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๒

พระเชิดชาย ชยานนฺโท รายพิมาย

๒๑/๐๒/๒๕๑๕ ๑๗/๑๑/๒๕๕๓

บ้านคล้า  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๓

พระเรืองศักดิ

์

อนุตฺตโร เกตุคง

๒๐/๐๔/๒๕๐๐ ๒๓/๐๖/๒๕๕๑

บ้านซาด  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๔

พระจามร อิทฺธิาโณ แก้วสีทา

๑๐/๔/๒๕๓๑ ๒๕/๖/๒๕๕๗

ปาพิทักษ์ธรรม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๕

พระธีระวุฒิ สุเมโธ จงเจนกลาง
๖/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘

ปาพิทักษ์ธรรม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๖

พระเสกสรร จนฺทสโร พงษ์จะโปะ

๑๒/๙/๒๕๓๒ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ปาพิทักษ์ธรรม  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๗

พระภานุพงษ์ ปวรสทฺธิ เฉียบพิมาย

๒๕/๓/๒๕๓๖
๗/๔/๒๕๕๘

วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๘

พระสิทธิโชค สปฺปฺโ เหมวิจิตร

๖/๑๑/๒๕๒๕
๑/๗/๒๕๕๘

วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๓๙๙

สามเณรภานุพงษ์  ยันทอง

๑๑/๗/๒๕๔๔

 วิปสสนารังกาใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๐
พระจอน ถิรปฺโ เงาไพร

๑๗/๐๓/๒๕๒๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ศาลา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๑
พระปรีชา ิเตสโก ค้ากระบือ

๑๒/๐๖/๒๕๑๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ศาลา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๒
พระพิเชษฐ์ มหิทฺธิโก มะธิโต

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๓
สามเณรวุฒิชัย  สิมารักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 ศาลา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๔
สามเณรธนวัฒน์  นาบำรุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 ศาลา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๕
พระวีรศักดิ

์

จนฺทสาโร มีสิงห์

๑๖/๐๙/๒๕๑๐ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

หนองขาม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๖
พระชำนาญ ชวนปฺโ เจนการ

๒๑/๐๙/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๕

หนองจิก  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๗
พระสุนทร สนฺติกโร คบทองหลาง

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

หนองไผ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๘
พระสังเวียน ชาตวีโร เทียนพิมาย

๒๗/๑๑/๒๕๑๐

๖/๖/๒๕๕๗
หนองฟานสะเดา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๐๙
พระรืน

่

จารุธมฺโม กลำพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๐๕
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

หนองระเวียง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๐
พระวิฑูรย์ ิตปสาโท ดีเสมอ

๑๓/๐๘/๒๕๑๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองระเวียง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๑

พระประเสริฐ ปสฏโ เกณด่านกลาง

๓/๑๒/๒๕๐๓ ๒/๐๗/๒๕๕๗

ใหม่ทรงธรรม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๒

สามเณรอนุเดช  สุดใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๓

สามเณรไชยภัทร  เลิศลิว

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๔

สามเณรจักรกฤษ  ฝาพิมาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 ใหม่ประชาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๕

พระปาน ปฺาพโล ลาดกระโทก

๖/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๖/๒๕๔๘

ใหม่พัฒนา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๖

พระยัน จนฺทโส หมันการนา

่

๐๓/๑๐/๒๔๙๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

โนนขามสามัคคี  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๗

พระฉลอง อคฺคสุโภ สุริโย

๑๔/๐๖/๒๕๐๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖

โนนลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๘

พระป ิตมโน สอนกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๑๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

โนนลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๔๑๙

พระสุทธิเกียรติ ขนฺติธโร ศรลำ

๒๔/๘/๒๕๓๗ ๐๗/๑๒/๒๕๕๘

โนนลอย  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๐
พระพงษ์พิพัฒน์ อาภสฺสโร ปลอดกลาง

๒๔/๐๔/๒๕๒๐ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

บ้านนา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๑

พระจตุรงค์ วณฺณคุตฺโต รอบคอบ
๒/๒/๒๕๐๒

๓๑/๓/๒๕๕๗

ไพล  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๒

พระไพฑูรย์ ฌาณทีโป เต็มรัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๑๓ ๑๘/๐๒/๒๕๕๔

กรรณิการาม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๓

พระจำปา สุจิตโต เผยไธสง

๒๔/๑๐/๒๕๒๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

ชัยมงคล  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๔

พระไพรวรรณ์ ฉินฺนาลโย ลุระจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๑๑
๐๕/๐๗/๒๕๕๘

ชัยมงคล  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๕

พระอำพล อธิมุตฺโต พลคำมาก

๐๖/๑๐/๒๕๐๖ ๒๐/๐๒/๒๕๕๔

ประชาคมาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๖

พระเดชา เตชวโร แตะจอหอ

๐๑/๑๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

ประชาคมาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๗

พระชัยณรงค์ กิตฺติาโณ ประดับบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๖

ไผ่นกเขา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๘

สามเณรทวี  รูปจะโปะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

 ไผ่นกเขา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๒๙

พระทองมาก จนฺทูปโม แก้วฝายนอก

๒๑/๑๒/๒๕๐๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๔

พลับทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๐
พระโสภา ทีปวํโส มนตรีประถม

๐๓/๐๔/๒๔๙๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

พลับทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๑

พระณภัทร อนาลโย เจือจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๑๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

แสนสุข  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๒

พระพงศ์พล พลวํโส บุญยังสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๑๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

หนองซำ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๓

พระสนม จิตฺตทนฺโต ปริวันตา

๑๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

หนองซำ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๔

พระเกษม กนฺตสีโล พลเคน

๐๒/๐๔/๒๔๘๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๖

หนองบัวรอง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๕

สามเณรเจนภพ  เขียรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 หนองไผ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๖

พระมัง

่

เขมจาโร นาคิลชาติ

๒๗/๐๖/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

หนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๗

พระเฉลิม กตสาโร ภู่จันทึก

๒๑/๑๐/๒๕๑๑ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

หนองม่วงตาฮิง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๘

พระศิริทรัพย์ ครุธมฺโม ทรัพย์เจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๓๒ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

ห้วยปอ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๓๙

พระสนอง มเหสกฺโก ดวนใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

หัวทำนบ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๐
พระวิทย์ธานุวัฒน์ มหาปฺุโ ผดุงเวียง

๒๒/๐๔/๒๕๒๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หัวทำนบ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๑

พระอภิชาติ โสภโณ หงษ์ทอง

๒๔/๐๑/๒๕๒๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

นาแค  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๒

พระมนูญ สุทฺธจิตฺโต พิมพิสาร

๒๘/๑๑/๒๕๐๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

โนนสำราญ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๓

พระอนิรุทธิ

์

จิตฺตทนฺโต แสนมา

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๔

พระสรศักดิ

์

ขนฺติสาโร ชัยเชิดชู

๐๓/๑๒/๒๕๐๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๔

บ้านหินลาด  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๕

พระดิษฐปกรณ์ ชยวุฑฺโฒ ไชยเทพา

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๒๗/๐๔/๒๕๕๖

ศาลาหนองขอน  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๖

พระมนตรี จนฺทสาโร ชะชัย

๐๓/๐๙/๒๕๒๘ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

โสกนำขุ่น  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๗

พระอนุรักษ์ อินฺทปฺโ ปุรายะโก

๑๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

โสกนำขุ่น  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๘

พระวิศิษย์ วิสารโท วงษ์ศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๐๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

หนองขามนาดี  

นม ๔๒๕๙/๐๔๔๙

พระเฉวง จนฺทโสภโณ จันทร์สด

๐๑/๑๒/๒๕๑๘ ๓๐/๑๒/๒๕๕๖

หนองบัวทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๐
พระเพิม

่

อิทฺธิาโณ จิรานุวัฒน์

๑๘/๑๐/๒๔๙๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

คอนเมือง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๑

พระสมศักดิ

์

ธมฺมสาโร แซ่ลิม

้

๒๖/๐๖/๒๕๐๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

เจริญศรี  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๒

พระประยุทธ์ กิตฺติพโล กลินกลาง

่

๐๖/๐๑/๒๕๑๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๓

พระ ร.อ.ถวิล ธมฺมสาโร เลิศวรายุทธ์

๑๓/๑๑/๒๔๘๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๔

พระชาตรี ชุตินฺธโร สุวรรณดวง

๑๒/๐๖/๒๕๒๗ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๕

พระแทน ิตธมฺโม ทองสุขนอก

๑๘/๐๔/๒๕๒๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๖

พระสมศรี จนฺทสุโภ ขวัญกลาง

๐๑/๑๐/๒๔๙๕ ๑๕/๐๖/๒๕๔๐

ตะคร้อ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๗

พระเทียม ปฺาธโร แจ้งไพร

๑๗/๖/๒๕๐๖ ๒๙/๑๒/๒๕๕๖

ตะคร้อ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๘

พระธนาคม กลฺยาณธโร กอเงินกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๓๒
๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ตะคร้อ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๕๙

พระปวริศ ิติสมฺปนฺโน นวมสำรี

๒๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ตะคร้อ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๐
พระสนอง ชยวุฑฺโฒ ขอแรงกลาง

๑๘/๐๕/๒๕๑๔ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

ตาจัน

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๑

พระวีระพงษ์ อาจิณฺณธมฺโม จานเหนือ

๒๘/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๘/๒๕๕๘

โนนตาล  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๒

พระฉัตรชัย ฉตฺติโก เวียงแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

โนนสีฟน  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๓

พระสุภาพ ยโสธโร ชาตินอก

๐๖/๐๕/๒๔๘๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๐

บ้านโจด  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๔

พระแหลมทอง สมฺมปฺโ เก่งนอก

๑๕/๐๔/๒๕๐๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

บ้านปรางค์  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๕

พระเชวงศักดิ

์

จนฺทูปโม รัตนธรรม

๑๔/๐๔/๒๔๙๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

บ้านปรางค์  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๖

พระสมพร อภิปฺุโ หมอยา

๐๖/๐๗/๒๕๐๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปริยัติไพศาล  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๗

พระสมชาย สนฺตจิตฺโต ศรีอุบล

๑๓/๑๐/๒๕๒๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

โพธิทอง

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๘

พระจรัล ขนฺติโก ทองดี

๑๓/๐๕/๒๕๑๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยทราย  

นม ๔๒๕๙/๐๔๖๙

พระจีระศักดิ

์

ิติาโณ เข็มนางรอง

๒๓/๑๑/๒๕๑๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

ตะเภาหนุน  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๐
พระชัยธรรม ธมฺมโฆสโก สง่ากอง

๒๐/๑/๒๕๓๓
๑/๒/๒๕๕๔

บ้านจาบ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๑

พระวีรศักดิ

์

อินฺทวีโร จัดนอก

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๒/๒๕๕๖

ปทุมวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๒

พระรังสรรค์ ธมฺมคุตฺโต ผ่องสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕

หนองขาม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๓

พระเชย สนฺตจิตฺโต เหล่ากำพี

้

๒๗/๐๔/๒๔๙๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔

หนองผือ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๔

พระปรีชา จนฺทโชโต ฤทธิศรไกร

๐๓/๑๐/๒๕๒๓ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

หนองผือ  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๕

พระศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต แกมกระโทก

๑๕/๐๘/๒๕๑๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๖

โคกสว่าง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๖

พระธนาธิป านวีโร ชัยปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๒๐ ๑๖/๐๑/๒๕๕๓

ดอนคนฑา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๗

พระบุญเลิศ จารุวณฺโณ สืบมา

๒๕/๑๑/๒๕๑๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

ดอนคนฑา  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๘

พระศิริชัย สิริภทฺโท พลังกระโทก

่

๑๔/๑๒/๒๕๑๖

๒๗/๗/๒๕๕๐

ดอนแร้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๗๙

พระพิศาล ภทฺทโก พนัสนอก

๒๔/๑๑/๒๕๒๐
๑๕/๒/๒๕๕๗

ดอนแร้ง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๐
พระณรงค์ านิสฺสโร ดาซุย

๑/๑๐/๒๕๑๘ ๑๒/๒/๒๕๕๘

ดอนแร้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๑

พระประยูร ปริปุณฺโณ ครุฑขุนทด

๑๐/๑๒/๒๕๒๔

๕/๓/๒๕๕๘
ดอนแร้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๒

สามเณรชินวัฒน์  นามประมา

๒๒/๕/๒๕๔๔

 ดอนแร้ง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๓

พระธานินทร์ ปภาโส จันทะค่อม
๑/๓/๒๕๒๐ ๑/๕/๒๕๕๒

โนนกระพี

้

 

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๔

พระสังวาลย์ สุทฺธิาโณ เหรียนมณี

๒๓/๐๒/๒๕๐๓ ๐๑/๐๓/๒๕๔๔

บ้านดงบัง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๕

พระบัวลา ขนฺติธโร หงษ์มา

๐๓/๐๕/๒๔๘๑ ๑๙/๐๖/๒๕๔๙

บ้านดงบัง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๖

พระสุพัฒน์ ิตวโร ชาปญญา

๒๖/๐๗/๒๕๑๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๖

บ้านดงบัง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๗

พระธีรภัทร์ ิตคุโณ สุขจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๒๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

บ้านดงบัง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๘

พระหนูแดง มหาวีโร คุณแสน

๐๑/๐๕/๒๕๐๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

บ้านดงบัง  

นม ๔๒๕๙/๐๔๘๙

พระประจง ถาวโร เทพโสดา

๐๖/๐๑/๒๕๑๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๕

บ้านไร่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๐
พระมรกต ธมฺมปาโล พิรักษา

๑๔/๔/๒๕๓๓
๖/๕/๒๕๕๘

บ้านไร่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๑

พระปารวิน านิโย แก้วสมจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

ประชานิมิตร  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๒

พระสมพงษ์ สิริปฺโ วงวิเศษ

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ประชานิมิตร  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๓

พระธนบรรณ กตปุโ สุริยะสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ประชานิมิตร  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๔

สามเณรไกรสร  แสงสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 ประชานิมิตร  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๕

พระวิศณุ สุเมโธ พุ่มพวง

๐๘/๑๒/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดบัวใหญ่  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๖

พระสายธาร ฉนฺทสีโล เสาร์ศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๒๐ ๑๒/๐๗/๒๕๔๐

ศรีวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๗

พระเทอญ ฉนฺทธมโม แจ้งคำ

๑๗/๐๓/๒๕๑๓ ๒๑/๐๖/๒๕๔๘

ศรีวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๘

พระสมศักดิ

์

อาภากโร สมเสร็จ

๑๘/๑๐/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๓

ศรีวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๔๙๙

พระสยาม อมโร ตะวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ศรีวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๐
พระเสมา อนาลโย ประสีรเตสัง

๑๒/๐๘/๒๔๙๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๘

ศรีวนาราม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๑
พระสำราญ ตปสมฺปนฺโน ต่อด่านกลาง

๑๑/๐๗/๒๕๐๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๔

ศิริมงคล  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๒
พระสมคิด จารุธมฺโม แก่นกลาง

๐๑/๑๐/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

หนองม่วงบูรพาราม
 

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๓
พระธวัชชัย อตฺตทีโป สีทาหาร

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

หนองม่วงบูรพาราม
 

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๔
พระพงษ์พิทักษ์ สิริปฺุโ สีลา

๑๐/๐๔/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๕

หนองแวง  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๕
พระบุญเลือน

่

อนาลโย รอดด่าน

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

ขามเวียน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๖
พระประยูร อคฺคปฺโ เทพนอก

๑/๐๘/๒๔๙๗ ๑๓/๑/๒๕๕๘

โคกกระเบือง

้

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๗
พระยาว อนาลโย เปนขุนทด

๑๗/๐๓/๒๕๑๗ ๒๕/๑๒/๒๕๕๔

ช่อระกาวราราม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๘
พระหนูแดง กตสาโร เทศนอก

๐/๐/๒๔๙๕
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

ดอนทอง  

นม ๔๒๕๙/๐๕๐๙
พระบุญชวน อาจาโร จุปะวันทอง

๐๓/๐๗/๒๔๙๔ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

ดอนเปล้า  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๐
พระพงษ์สุเมธ สุธมฺโม กะสุนรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๑๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

ดอนเปล้า  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๑

สามเณรบุญญฤทธ์  รอดภัย

๑๘/๐๑/๒๔๙๔

 ดอนเปล้า  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๒

พระไกรทอง กิตฺติวณฺโณ กว้างนอก

๐๓/๐๔/๒๕๒๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๓

พระพยุงศักดิ

์

อนาลโย เรียกศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๔

พระเคน สมาจาโร แกล้วกล้า

๑๒/๐๓/๒๕๑๕ ๒๕/๐๗/๒๕๔๓

ปาอภัยวัน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๕

พระสนิท อุตฺตโม ช่างเหล็ก

๓๑/๕/๒๕๐๒ ๑๐/๐๖/๒๕๔๕

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๖

พระโมด วิสุทฺธชโย โพธิขาว

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๗

พระวินิจ นรินฺโท ชืนนอก

่

๒๐/๙/๒๕๒๓
๑/๕/๒๕๕๘

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๘

พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย สายแวว

๑๗/๙/๒๕๓๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๑๙

พระประยูร วรเชฏโ วิเศษโวหาร

๓๐/๗/๒๕๒๓ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๐
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย จอมหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๒๔
๑๕/๗/๒๕๕๙

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๑

พระชูชีพ โชติวโร แจ้งไพร

๑๔/๐๖/๒๕๐๔ ๑๔/๐๓/๒๕๔๗

วังโพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๒

พระเฉลิมพล เตชธมฺโม มีพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๒๔ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

วังโพธิ

์

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๓

พระคง หิตจิตฺโต แจ้งไพร

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

หนองแขมวราราม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๔

พระวราลักษณ์ ติสฺสาโร พิมพ์เนาว์

๐๑/๐๘/๒๕๐๑ ๒๔/๐๓/๒๕๔๐

หนองสองห้อง  

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๕

พระอนุชา สุขิโต เพ็งเสนพะเนาว์

๑๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยชงโค  

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๖

พระนิยมินทร์ ยติกโร ประจัด

๒๐/๐๔/๒๕๑๘ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

กระโตน  

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๗

พระสมหมาย ปภากโร เข็มทอง

๑๙/๔/๒๕๒๕ ๒๗/๗/๒๕๕๕

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๘

พระวราการณ์ ฉนฺทกโร ขันกันไร

๑๑/๑๑/๒๕๑๕
๑๔/๖/๒๕๕๘

ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๒๙

สามเณรฉัตรมงคล  พลแสน
๒/๕/๒๕๔๒

 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๐
สามเณรนาคินทร์  โคตรโยธา

๒/๔/๒๕๔๕
 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๑

พระอนุชา กิตฺติปฺโ ศรีโยธา

๓๐/๔/๒๕๓๓ ๑๐/๕/๒๕๕๖

ดงเค็ง  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๒

พระอลงกรณ์ ปณฺฑิโต สร้างนา
๗/๘/๒๔๙๐ ๙/๓/๒๕๔๙

ดอนอีลุ่ม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๓

พระคมสัน ยตินฺธโร สียางนอก

๒๔/๔/๒๕๐๕
๖/๑/๒๕๕๑

ตลาดไทรเก่า  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๔

พระบุญช่วย สฺจิตฺโต โพธิศรี

์

๑๗/๖/๒๕๒๐
๖/๗/๒๕๕๗

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๕

พระกิตติชัย กิตฺติปฺโ นามผล
๙/๑/๒๕๓๖ ๙/๖/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๖

พระหมอน กตปฺุโ กังขอนนอก
๑/๑/๒๔๗๓ ๑๒/๓/๒๕๔๓

หนองคึม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๗

สามเณรบัญชา  คำน้อย

๒๑/๖/๒๕๔๐

 หนองคึม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๘

สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ศรีนวลจันทร์

๑๑/๗/๒๕๔๔

 หนองคึม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๓๙

สามเณรกฤตยชญ์  ผุโพธิ

์

๑๗/๖/๒๕๔๕

 หนองคึม  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๐
พระเสกสรรค์ อาภากโร จันทร์แดง

๑๓/๘/๒๕๓๘ ๑๑/๑/๒๕๕๙

หนองคู  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๑

พระทักษิณ ธีรปฺโ นุเคราะห์กัน
๓/๔/๒๕๑๔ ๒๙/๗/๒๕๕๘

หนองแวง  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๒

พระพูน ิตเตโช ไพรเขียว
๗/๒/๒๔๘๗ ๙/๔/๒๕๔๗

โนนประดู่  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๓

พระสันต์ชาย ปริชาโน ด่นกระโทก

๓๐/๖/๒๕๐๙
๗/๖/๒๕๕๒

โนนประดู่  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๔

พระประสิทธิ

์

าณธโร สินนอก

๕/๑๑/๒๔๙๕ ๑๐/๗/๒๕๕๗

บ้านหนองหว้า  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๕

พระยุทธพล ธมฺมทีโป พลดงนอก
๑/๖/๒๕๑๗

๑๐/๑๑/๒๕๕๕

หัวนาคำ  

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๖

พระสุกฏ ฉนฺทสุโภ ศรีชุม

๑๙/๘/๒๕๑๘ ๒๙/๑/๒๕๕๘

หัวนาคำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๕๙/๐๕๔๗

พระทองเพชร ปณฺฑิโต แสงบัณฑิต
๕/๓/๒๔๘๙ ๕/๑๒/๒๕๕๗

หินแห่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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