
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑,๓๒๓ รูป ขาดสอบ ๕๒๕ รูป คงสอบ ๗๙๘ รูป สอบได้ ๔๙๓ รูป สอบตก ๓๐๕ รูป (๖๑.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระนภดล ปสุโต สุรินทร์วงศ์

๓/๑/๒๕๓๔ ๒๓/๗/๒๕๕๘

จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรดนัย  ปจจัยโคถา

๒/๔/๒๕๔๖
 จิตตสามัคคี  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระพิษณุ สาทโร เตียนพลกรัง

๓๐/๐๑/๒๕๒๔ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

แดนสงบอาสภาราม
 

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรโชคทวี  ปะโสทะกัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านกล้วย  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระสมสวัสดิ

์

กมฺมสทฺโท มากพะลัย

๒๕/๑/๒๕๓๕ ๒๗/๓/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระสมาพร จิตฺสํวโร นนทชามาโนญ์

๑๘/๐๑/๒๕๑๔
๒๔/๗/๒๕๕๘

บ้านโกรก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๗
พระสุทัศน์ อภินนฺโท ศรีดาพล

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

บึง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๘
พระรณพีย์ อาภาธโร อนุชิตพันธ์กุล

๐๕/๐๖/๒๕๒๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บึง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรอนุวัช  พละสาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

 บึง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรอธิวัฒน์  นิพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 บึง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรปฏิภาณ  ตันติเมธากุล

๒๔/๓/๒๕๔๗

 บึง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระเจริญ คุณกโร งามเชือชิต

้

๒๒/๕/๒๕๒๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

บึงสาร  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรสวรรค์  เปยสันเทียะ

๑๘/๘/๒๕๔๔

 บูรพ์  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรศุภณัฐ  ชุมกว้าง

๒๓/๕/๒๕๔๕

 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรยศพล  ทาพรมมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรสุระวุฒิ  พรขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรวัชรพล  พินธการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรชัยพิทักษ์  บานทอง

๑๒/๘/๒๕๔๖

 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรสิทธิเทพ  พุ่มมี

๙/๙/๒๕๔๖
 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรณัฐวุฒิ  มาลัยทอง

๕/๑๑/๒๕๔๖

 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรธนพล  ยศปญญา

๘/๒/๒๕๔๗
 ประโดก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระณัฐพร เตชปฺโ ทุมรินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระภัทราวุธ วราสโภ แถวโสภา

๑๗/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

ประมวลราษฎร์  

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรจิรพันธ์  สิทธิถนอมวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

 พนมวันท์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระวิชิต กนฺตสีโล กองศรี

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรอรุญชัย  ปญจศิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรกิตติพล  เจือจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรณัฐวุฒิ  อุระนันต์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณัฎฐรภัฎ  ทองวิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

 
พระนารายณ์มหาราช

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระโอน ปณฺณสีโล เภง

๑๕/๑๑/๒๕๒๐ ๑๕/๐๒/๒๕๔๑

พายัพ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระอดิสร คมฺภีรธมฺโม ปานเคลือบ

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

พายัพ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระเกรียงไกร ปยสีโล ยุดกระโทก

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พายัพ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรณัฐวัตร์  ทอนกระโทก

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 พายัพ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระอดุลย์ ชุติปฺโ กรอบสันเทียะ

๒๔/๔/๒๕๒๗ ๒๐ / ๔ /๒๕๕๙

โพธิ

์

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรแสนชัย  แขนอก

๑๑/๔/๒๕๔๓

 ม่วง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระมานัส มหาปฺโ บุญถึง

๒๗/๑๑/๒๕๑๘
๑๙/๐๒/๒๕๖๐

มะเริงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระธงชัย ธมฺมธโช ปจยะโก

๒๖/๖/๒๕๑๙ ๑๕/๗/๒๕๕๖

ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส ฉายสิริ

๑๗/๓/๒๕๒๗ ๑๘/๑/๒๕๕๘

ราษฎร์บำรุง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรสราวุธ  แซ่หยาง

๒๘/๑/๒๕๔๔

 วัดทุ่งสว่าง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระสมศักดิ

์

สิริคุตฺโต ซาอุรัมย์

๑๖/๑/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๕

เวฬุวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระรักษ์ รกฺขิตธมฺโม นิยะโสม

๒๘/๑๒/๒๕๑๔
๒๕/๔/๒๕๕๘

เวฬุวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระสนธยา ชาตปฺโ กอมณี

๐๑/๑๑/๒๕๒๔ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙

ศาลาเย็น  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรณัฐพงศ์  จีบค้างพลู

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรวรธน  แพงคำตา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรศุภกร  ไชยศุภมงคล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระกรุง กตปฺโ ราชบก

๑๘/๗/๒๕๒๐ ๒๒/๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระเจริญชัย ยสปาโล จันทร์นำสระ

๐๗/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรธนวัฒน์  จัดนอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรอัครชัย  วงจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรศราวุธ  ด่านณรงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรศิริวัฒน์  ศรีวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรจุมพล  แต้วกลาง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรสุเมธะ  เกรียงขุนทด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 สะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระโบรา านตโร จือ

๑๙/๒/๒๕๓๖

๕/๓/๒๕๖๐
หงษาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระคึมยา หาสธมฺโม ฮัม

๑/๘/๒๕๓๓ ๑๓/๓/๒๕๖๐

หงษาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระสาเรต อคฺคธมฺมวิริโย โอก

๒/๒/๒๕๒๙
๒๘/๑๒/๒๕๖๐

หงษาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระบัญชา ชาคโร เชียวชาญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๐
๓๑/๕/๒๕๕๘

หนองจะบก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรทักษิณ  เจียนโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นม ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระวิษณุ สิริกนฺโต เขียวงาม

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

หนองไผ่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระธงชัย ิตเมโธ บุญล้อม

๐๑/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

หนองไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระชัยวัชราพล ปภสฺสโร กิตติพิชยะ

์

๐๑/๐๘/๒๔๙๖ ๐๑/๐๘/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระไพรัช ตปสีโล โพธิวัฒนะ

์

๐๑/๐๓/๒๔๙๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรทวีศักดิ

์

 ดัดไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 หนองไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระภีรวิช วรวฑฺฒโน เพ็ชรสาริกิจ

๐๑/๐๗/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๖

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระมิน สุเมโธ สีพะเนา

๒๕/๙/๒๕๐๗ ๒๘/๗/๒๕๕๘

หนองม่วง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธีรพัฒน์  นิลพยัคฆ์

๒๙/๒/๒๕๔๓

 หนองออก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระโกวิทย์ ขนฺติสาโร ชุดวิชิต

๒๑/๑/๒๕๒๓ ๒๑/๗/๒๕๕๕

หมืนไวย

่

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระประพฤธิ

์

ปฺาธโร ปอมสนาม

๑๔/๑/๒๕๓๓ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หมืนไวย

่

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระวิเชียร วชิรวุโธ บุญวงศ์

๓/๓/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๖๐

หมืนไวย

่

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระสายันต์ จกฺกธมฺโม ภู่ห้อย

๒๐/๕/๒๕๑๒
๘/๔/๒๕๕๕

ใหม่อัมพวัน  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระนพรัตน์ จิตฺตกโร จงเย็นกลาง

๒๘/๐๕/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านห้วย  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระชินรัตน์ เขมิโย โพนกระโทก

๒๑/๑๐/๒๕๑๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๗

บุละกอ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระวินัย วินโย คมสันเทียะ

๒๕/๐๓/๒๕๒๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

บุละกอ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรชิศนุพงษ์  อพรรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 บุละกอ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระเจษฎากรณ์ ปฺาสาโร ดอกแก้วกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

มะเกลือ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระสมชาติ ขนฺตพโล แซะจอหอ

๐๘/๑๒/๒๕๒๓ ๐๔/๐๔/๒๕๕๗

สายออ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระถนอม จนฺทสีโล กอผลกลาง

๒๓/๐๖/๒๔๘๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

กระเพรา  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระสุพจน์ สิริปฺโ ถิระโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

กลึง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระฤทธิศักดิ

์

ปยสีโร กรอนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๐๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๕

จันอัด  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระรุ่ง านวุฑฺโฒ ทับกลาง

๐๘/๑๑/๒๕๑๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

ดงพลอง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระสมนึก านุตฺตโร มากลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๒๘ ๒๒/๐๒/๒๕๕๗

ดอนม่วง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระอนุชา ิตปติ สวัสดิพูน

๒๖/๐๑/๒๕๒๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ถนนถัว

่

 

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสมชาย ชยวุฑฺโฒ ไชยต้นเชือก

๐๑/๐๗/๒๕๑๘ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

ท่ากระสัง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระรุ่งธรรม ธมฺมสาโร เตชะนัง

๒๘/๓/๒๕๑๖ ๒๘/๒/๒๕๕๖

โนนมะกอก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระเกียรติศักดิ

์

ปริาโณ เวียงวิเศษ

๒๕/๗/๒๕๓๕ ๒๒/๘/๒๕๕๖

โนนมะกอก  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรนฤเทพ  หวังวงษา

๐๙/๗/๒๕๔๕

 บ้านเพชร  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระณัฐวุฒิ านทินฺโน อินทรปญญา

๒๓/๐๖/๒๕๐๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

ปราสาท  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระสุดใจ สุทฺธมโน ซอกจอหอ

๐๓/๐๘/๒๕๒๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ปาบุ่งตะขบ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระศิริชัย ครุธมฺโม ยิงนอก

่

๒๐/๐๗/๒๕๐๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

มะค่า  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระสมภพ กิตฺติคุโณ ขัวกลาง

้

๒๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

หญ้าคาเหนือ  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระวิไล อินฺทวณฺโณ ไชยภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๐๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

หญ้าคา  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระชืน

่

วรธมฺโม กมลกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๑๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

หนองพลอง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระพงษ์ศักดิ

์

กนฺตสีโล ตากงูเหลือม

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลุมข้าว  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระสมชาย วิจาโร ดู่หมืนไวย์

่

๒/๑/๒๕๒๓ ๘/๗/๒๕๕๙
เหล่า  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระชัยวัฒน์ ขนฺติโก ขึนกลาง

้

๓๐/๐๔/๒๕๒๒ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

ใหม่เกษม  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระอนันต์ ลทฺธคุโณ เนียมกลาง

๒๗/๐๔/๒๕๒๐
๒๐/๗/๒๕๕๕

ใหม่หนองบัว  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระสมบูรณ์ ปภาโส มุ่งโนนบ่อ

๑๗/๐๒/๒๕๑๓ ๒๕/๐๓/๒๕๕๘

ใหม่หนองม้า  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระโอภาส ปภากโร จันทเชิต

๒๑/๔/๒๕๓๗ ๑๖/๕/๒๕๕๘

ทองหลาง  

นม ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระถาวร อธิปฺโ เหลืองทอง

๑๐/๘/๒๕๑๘
๙/๗/๒๕๕๙

ทองหลาง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระเสรี โสภโณ อยู่สำราญ

๒๘/๗/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ปะคำ  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระอธิการจันทร์ กิตฺติโสภโณ ปลังกลาง

่

๑๗/๖/๒๕๑๔ ๒๘/๖/๒๕๔๕

หนองหอย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระศรีเจริญ สนฺตจิตฺโต รักพรมราช

๒๑/๒/๒๕๐๗ ๑๕/๙/๒๕๕๓

เขาน้อยมูลบน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระสวรรค์ กนฺตวีโร ผากระโทก

๑๐/๑๒/๒๕๑๓
๓๐/๔/๒๕๕๙

ถำวัวแดง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระรุ่ง สทฺธาธิโก นิพรรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๑๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓

เทพนิมิตรวิทยาราม
 

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระจารณ ขนฺติธมฺโม นิดจังหรีด

๑๑/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นารากอรพิมพ์  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรไพรัตน์  นูกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระสมศักดิ

์

อิสฺสโร กล้าวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

๓/๑/๒๕๕๙
โปร่งสนวน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระประเสริฐ วริทฺธิโชโต แดนมะดัน

๙/๑๑/๒๕๑๓ ๒๒/๔/๒๕๕๖

มาบตะโกเอน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระสิงห์เดียว

่

สุจิณฺโณ เพียงกระโทก

๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ศิริเฉลียง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระบุญธรรม ธนปาโล อาจปรุ

๑๗/๕/๒๕๒๕
๙/๔/๒๕๕๖

สระว่านพระยา  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระปยพงษ์ ปฺาวชิโร ยามกระโทก

๖/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

สว่างหนองแวง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรสมร  มะลัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 สว่างหนองแวง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระศาสตรา ขนฺติธโร วันแก้ว

๓/๔/๒๕๒๑
๑๕/๑๒/๒๕๕๖

หนองแคทราย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระวิรัส อนาลโย ระยาย้อย

๖/๘/๒๕๑๕ ๘/๖/๒๕๕๗
หนองแคทราย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระบุญเพิม

่

ขนฺติธมฺโม ประจวบสุข

๑๒/๙/๒๕๑๒ ๑๖/๗/๒๕๕๘

หนองแคทราย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระอาจินต์ อาจิณฺณสีโล โกมลไสย

๒๖/๑๑/๒๕๑๕ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองแคทราย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระมงคล รตนาโณ หมวดชัยภูมิ

๑๔/๗/๒๕๑๕ ๑๓/๑/๒๕๕๙

หนองแคทราย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระสายชล ฌานสุโภ โกรธกระโทก

๒๙/๙/๒๕๒๔ ๑๕/๗/๒๕๔๗

หนองจาน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระพนมไพร ขนฺติธโร นพแก้ว

๒๑/๑/๒๕๑๙
๗/๓/๒๕๕๗

หนองจาน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระหัสชัย ปฺาทีโป ถอยกระโทก

๑๗/๑/๒๕๒๓
๔/๗/๒๕๕๗

หนองจาน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระรัฐพงศ์ สิริปฺโ ดัดครบุรี

๑๒/๕/๒๕๓๘
๘/๕/๒๕๕๙

หนองเสือบอง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระวิทยา จารุวณฺโณ เข็มทองท้องที

่

๙/๙/๒๕๑๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเสือบอง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระทองอินทร์ ธมฺเมสโก ลาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระฉลวย นาคเสโน ลองกระโทก

๑๘/๑๐/๒๕๑๙
๑๘/๘/๒๕๕๘

หนองหินดาด  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระบรรจง รตินฺธโร พร้าวไธสง

๑๖/๙/๒๕๑๕ ๑๙/๓/๒๕๕๙

หนองหินดาด  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระสะอาด ชุติปฺโ เส็งกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๐๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

อำภาผล  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระวุฒิพงษ์ จารุวณฺโณ แก้วจอหอ

๒๔/๐๕/๒๕๒๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

อำภาผล  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระรุ่งนิรันดร์ กตธมฺโม ประวัติวิลัย

๑๓/๑๐/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

อำภาผล  

นม ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระสุทน สุตธโน แตงกระโทก

๘/๔/๒๕๒๓ ๑/๒/๒๕๕๙
ด่านเกวียน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระอุดม ติกฺขวีโร โตกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๑๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

ท่าเยียม

่

 

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระพิทยา อนนฺโท คำประคอง

๗/๔/๒๕๐๗
๑๓/๗/๒๕๕๙

นอก  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระรัฐภูมิ รฏภูมิโย ชำกระโทก

๒๔/๗/๒๕๒๓ ๒๐/๗/๒๕๕๘

หนองปรึก  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระณัฐพงษ์ วรธมฺโม บำรุงผล

๒๔/๑๑/๒๕๒๕
๐๒/๐๘/๒๕๕๙

บางไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรธนกร  เสตเขตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรสถาพร  คบทองหลาง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรกฤษดา  ชูสูงเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 กลางปกธงชัย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระสมชาย ธมฺมจาโร พรมพะเนา

๒๓/๑/๒๕๑๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านงิว

้

 

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระอดุลย์ ปวโร สองพล

๒๘/๕/๒๕๓๐ ๑๑/๗/๒๕๕๔

ปอแดง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระวรุฒ วรจิตฺโต ตรอพิมาย

๑๔/๒/๒๕๓๘
๒/๔/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระเทพกานต์ สุทฺธิาโน หินอ่อน

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ปอแดง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระปรเมศวร์ กิตฺติาโณ ช่วงไธสง

๒๓/๔/๒๕๓๔
๙/๔/๒๕๕๕

ปาสุขศรีงาม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระฉัตริน ฉตฺตินฺโท ประภัสสรวชิระ

๖/๒/๒๕๓๑ ๑๕/๕/๒๕๕๖

ปาสุขศรีงาม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรพันธวัสส  คำเกษม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ยางกระทุง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระจารีต ิตจิตฺโต อุกกฤ

๒/๗/๒๕๐๒ ๗/๕/๒๕๕๙
หนองปล้อง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระชัยวัฒน์ อายุวฑฺฒโก แพงกิง

่

๒๘/๘/๒๕๓๗ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ห้วยสะแกราช  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระประกอบ ขนฺติโก พรมสำโรง

๔/๕/๒๕๐๗ ๗/๗/๒๕๕๕
ใหญ่สุขัง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระศุภชัย สุภาจาโร ผลไกรเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๔๖

เขาแผงม้า  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระเจษฎากร มทฺทโว ศรีเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๓๙ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

เขาแผงม้า  

นม ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระปฐมพร เขมกาโม หมู่เย็น

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๑๙/๐๕/๒๕๕๕

เขาภูหลวง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระคมนตรี พนฺธมุตฺโต จันทิมาลย์

๒๖/๐๗/๒๕๑๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

คลองบง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระหลอด ธนปฺโ ทุมพร

๒/๑๐/๒๔๙๖ ๒๐/๔/๒๕๕๕

คำช้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระเสน่ห์ ฉนฺทสุโภ สีหา

๑๒/๒/๒๕๒๗ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ้านวังหมี  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระศตายุ านิสโร บุญสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บุไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระเสน่ห์ จิตฺตปฺุโ จันทรจำนงค์

๒๓/๑๐/๒๕๐๕
๗/๑๑/๒๕๕๒

มงคลสามัคคี  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระสัมพันธ์ วิสุทฺโธ สีภักดี

๑๖/๑๐/๒๕๑๑ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑

ศิริมังคลาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระมีชัย านวีโร สุนทราวันต์

๐๖/๑๐/๒๕๑๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระสมพร ิตวินโย คารี

๒๙/๐๕/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หลวงราชบำรุง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระถาวร จารุธมฺโม แก้วมณี

๑๙/๕/๒๔๙๖

๕/๖/๒๕๖๐
ห้วยพรหม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๕๙
พระมานพ อธิจิตฺโต เกศจังหรีด

๐๖/๑๐/๒๕๐๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

โคกเตาเหล็ก  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระชัชวาล โชติโก ประเสริฐรัมย์

๑๙/๖/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระเทวัญ าณสุทฺโธ แซ่เจีย

่

๑/๑๒/๒๕๐๒ ๒๔/๘/๒๕๕๕

วัดทุ่งรวงทอง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระสมลักษณ์ สมจิตฺโต นามวิชัย

๒/๘/๒๕๐๘ ๙/๗/๒๕๕๗
สวนปาพุทธธรรม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระสำรวม านากโร สร้อยเพ็ชร

๑/๒/๒๕๐๑ ๓/๔/๒๕๔๔
หนองไม้ไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระเกษมศานต์ จตฺตมโล วิเศษพลกรัง

๒๗/๐๓/๒๕๑๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

กุดนำใส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระฑิฆัมพร ิตปฺโ ต่างสันเทียะ

๑/๖/๒๕๓๓ ๑/๖/๒๕๕๖
กุดม่วง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระเดือนเพ็ญ จนฺทโสภโณ สนิทชัย

๒๖/๕/๒๕๐๗ ๒๐/๑๑/๒๕๕๙

กุดม่วง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระสมพงษ์ โอวาทกาโม โพธิศรี

์

๑๙/๐๓/๒๕๑๐ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

จงกอ  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระสุริยา สุเมธโส เสนามาตย์

๗/๐๗/๒๕๑๕ ๗/๐๗/๒๕๕๙

จงกอ  

นม ๔๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรเจ้าทุน  ลุงซอ

๑๔/๐๙/๒๕๓๙

 จะบู  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรมันตะนะ  ลุงวิ

๑๗/๐๑/๒๕๓๗

 จะบู  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระมนตรี มานิโต ดีปู

๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ซับพลูใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระภานุเดช สุภกิจฺโจ นวลเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ดงกระสัง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระพรหมภิวัฒน์ านวุฑฺโฒ เพิดขุนทด

๑๓/๐๙/๒๕๓๒ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ถนนหักใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระสุทัศน์ เขมาสโย โสละหาญ

๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

โนนระเวียง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระหนึง

่

นาถธมฺโม ภูมิโคกรักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนระเวียง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระทรัพย์ สุวฑฺโฒ ชิขุนทด

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๒/๐๒/๒๕๕๗

บ้านดอนน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระมะลิ มหาวีโร พางขุนทด

๐๘/๐๔/๒๕๑๔ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

บ้านดอนน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระวินัย จารุธมฺโม ทองน้อย

๑๕/๕/๒๕๑๕ ๓๐/๑/๒๕๕๕

ปราสาท  

นม ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระเผ่า สุธีโร สร้อยขุนทด

๒๔/๓/๒๕๑๐ ๕/๑๒/๒๕๕๖

ปราสาท  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระจิริศักดิ

์

กตคุโณ เรืองจันทึก

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

เมืองตะโก  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๑
พระสุรศักดิ

์

สุทธฺสีโล โลมสนธิ

๒๕/๐๘/๒๕๑๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรธนภัทร  เกิดไผ่ล้อม

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 ศาลาลอย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรชานนท์  ยอดสำแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 ศาลาลอย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรณัฐศักดิ

์

 เข็มเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

 ศาลาลอย  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๕
พระวิเชียร วิชฺชาธโร สวยกำปง

๐๗/๐๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

สระจรเข้  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระจงรัก ธมฺมวิจโย กือสันเทียะ

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

สระจรเข้  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระวสันต์ วิสารโท ผดุงปรีชาไชย

๓๑/๐๘/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สระจรเข้  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๘
พระณรงค์ ธมฺมาราโม ห่านพงษ์ศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

สระจรเข้  

นม ๔๒๖๐/๐๑๘๙
พระสุรเชษฐ์ สุรปฺโ ศอกขุนทด

๐๒/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

สระจรเข้  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๐
พระบรพันธ์ อภิาโณ พันสมตน

๒๘/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๑๑/๒๕๕๙

หนองปรือ  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๑
พระพงษ์ศักดิ

์

มหาสกฺโก พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๑๘
๒๗/๕/๒๕๕๘

โนนทอง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระสุนันท์ อาภากโร รัตนศิลชัย

๑/๙/๒๕๐๘
๑๖/๑/๒๕๕๗

วังนำโตน  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๓
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท กริชนอก

๑๔/๑๐/๒๔๙๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ห้วยนำเค็ม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระวสันต์ โฆสโก เสือน้อย

๒๑/๔/๒๕๑๙
๙/๗/๒๕๕๕

เกิดแก้วนิมิต  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรสิทธิโชค  ขาวทวีสุข

๘/๑๐/๒๕๔๑

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรพัชรพฤษ์  เจือมา

่

๑๓/๖/๒๕๔๔

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรชัยวัตน์  พันธ์ยุรา

๒๓/๒/๒๕๔๖

 โกศลสิตาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระเดชชัย เตชปฺโ พาภักดี

๒๕/๐๔/๒๕๐๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๙

คลองตาลอง  

นม ๔๒๖๐/๐๑๙๙
พระจินดา กุลวีโร ประทุมวงค์

๙/๖/๒๕๑๒ ๒/๗/๒๕๕๗
คลองพลู  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๐
พระชลทนันท์ กิตฺติคุโณ แสงกุหลาบ

๒/๖/๒๕๑๒
๒๙/๑๐/๒๕๕๘

คลองหินลาด  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระสุนทร ปฺาวโร สิงหขจร

๒๙/๑/๒๕๑๓ ๓๐/๑/๒๕๓๖

คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระสมจิตร าณวีโร บุญปก

๐๔/๐๖/๒๕๑๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระธัชพล กิตฺติปฺโ ภัทรธันชนน

๐๙/๐๒/๒๕๑๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระวุธ ขนฺติวุฑฺโฒ บำรุงชีพ

๖/๑๑/๒๕๑๕
๕/๕/๒๕๕๙

คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๕
พระสุระเนตร สุรเนตโต สายสนิท

๑๘/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรณัฐพล  บุญพามา

๙/๕/๒๕๔๔
 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรธนชัย  อินเพ็ญ

๑๒/๕/๒๕๔๔

 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรวัชระ  โสเพียร

๒/๕/๒๕๔๒
 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๐๙
สามเณรวรวุฒิ  ประชุมรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เนาวบุตร

๒/๑๒/๒๕๔๖

 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรกฤษฎา  เกตุแก้ว

๙/๓/๒๕๔๔
 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๒
สามเณรนันทวัฒน์  สังคิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 คีรีวันต์  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระวินัย จินฺตามโย จิตรสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๑๕
๑๑/๕/๒๕๕๙

โคกสง่า  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระแหลม ผลวฑฺฒโน แดงชำรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๑๕
๑๑/๕/๒๕๕๙

โคกสง่า  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระต่อพงษ์ เตชปฺโ พึงบุญญะ

่

๑๑/๑๑/๒๕๑๕
๑๑/๕/๒๕๕๙

จันทึก  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๖
พระรัฐนนท์ รตนปุตฺโต กลีบเมฆ

๑/๑/๒๕๔๐
๑๔/๗/๒๕๕๙

ซับเศรษฐี  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๗
พระมานิตย์ ชตินฺธโร สงนอก

๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

ซับสวอง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระคชพล ปฺาวโร ปยฤทธิฤาพงศ์

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๓
๑๒/๒/๒๕๕๙

ซับหวาย  

นม ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระนรเทพ โชติปฺโ กลินศรีสุข

่

๒/๑๒/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๑

ดำเนินสถิต  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๐
พระดำรงศักดิ

์

เขมปฺโ นันทตันติ

๒๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙

ถำเขาวง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๑
พระชนะ ธุวสีโล ทองเหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๑๑

๖/๑๐/๒๕๕๘

ทรายทอง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๒
พระสมชาย สุเมโธ บัวบรรจง

๑๗/๑๑/๒๔๙๖
๐๓/๐๑/๒๕๕๙

เทวรูปทรงธรรม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระโกธง คุณสมฺปนฺโน เรืองสุขสุด

๒๐/๐๕/๒๕๑๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ไทยเดิมผดุงธรรม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๔
พระพอง ภทฺทโก นาโศก

๐๘/๑๐/๒๕๑๔ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

ธารอุทุมพร  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระสายนัทธี ปภสฺสโร กันจันทร์

๓/๒/๒๕๓๗
๓๐/๑๑/๒๕๖๐

นำพุ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระบุญเสริม ยสวฑฺฒโน จิตตรีมิตร

๒/๖/๒๕๐๕ ๓/๓/๒๕๕๔
บุ่งเตย  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๗
พระทัตพงศ์ สิริทตฺโต รอดหมู่พาล

๒/๖/๒๕๐๕ ๓/๓/๒๕๕๔
ปาเขาใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๘
พระเล็ก สมคฺคารมฺโม ศรีวะรมย์

๑๐/๙/๒๕๐๙ ๐๘/๗/๒๕๕๗

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๒๒๙
พระชัยวัฒน์ ปภากโร ขุบสายทอง

๒๖/๖/๒๕๒๐ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ปาเขาใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๐
พระเพชร กนฺตสีโล ไพบูลย์เกษม

๕/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

ปางแก  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระเสถียร ฉินฺนาลโย พลแสน

๒/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

ปางแก  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๒
พระพยนต์ กลฺยาโน เบญจมุกดา

๗/๑๐/๒๔๘๙ ๕/๑๐/๒๕๕๖

โปงตาลอง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระรำไพ เขมกาโร ผุดเลิศ

๓๐/๔/๒๕๑๒ ๒๕/๑/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระชุติพงศ์ ชุติปฺโ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระสมาน สุภทฺโท ฮะเฮง

๒๑/๙/๒๕๒๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระกิตติพร สุนฺทรธมฺโม อรุณวัตร

๒๕/๑/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระกอบโชค ชยธมฺโม โภชธิหรรษา

๑๕/๖/๒๕๓๕ ๒๒/๗/๒๕๕๙

มิตรภาพวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๘
สามเณรจักรินทร์  แสนหลวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

 ลำทองหลาง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๓๙
พระณัฐพล จนฺทวณฺโณ เตชะวงศ์ทวี

๑๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

เลือดไทย  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๐
พระมานิตย์ กนฺตสีโล บุญภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

เลือดไทย  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๑
พระจิม จิฺธมฺโม โกสะรททะ

๒๓/๕/๒๕๒๘
๓/๗/๒๕๕๙

วังกะโล่  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๒
พระไพโรจน์ านธมฺโม อรุณมงคลผล

๑๑/๐๒/๒๕๐๒ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

เวฬุวัน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๓
พระวิจิตร กตปฺุโ กุลชาติ

๓๒/๑๑/๒๔๙๗
๑๘/๔/๒๕๕๖

หนองไทร  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๔
พระสมศักดิ

์

ปภากโร บัวระบัติ

๓๐/๑/๒๕๑๒
๗/๗/๒๕๕๘

หนองไทร  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรภากร  มะยมทอง

๒/๑๐/๒๕๔๖

 หนองใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๖
พระสมาน ชุติมนฺโต อ่อนศรี

๐๘/๑๐/๒๕๑๕ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

เกาะ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๗
พระฉวี ฉวิวณฺโณ แซลี

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๘
พระสุนทร สุนฺทโร ชัยพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๔๙
พระศรีไพร ธมฺมปาโล บุรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๑๓ ๑๐/๐๙/๒๕๕๘

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรธวัชชัย  สุวรรณรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

 ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรมุนิบุตร  จันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๒
สามเณรสุพาด  เคือด

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระวิชัย อภโย สิงห์อ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๐๙ ๐๒/๑๑/๒๕๕๓

ซับชุมพล  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระจุมพล จิตปฺุโ บุญครอง

๐๔/๐๑/๒๕๑๐ ๐๒/๐๒/๒๕๕๗

ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระบุญธรรม กนฺตธมฺโม สมอ่อน

๐๘/๐๓/๒๕๐๘ ๑๓/๑๐/๒๕๕๙

ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๖
พระเจียม นนฺทสาโร แก่นงูเหลือม

๐๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๘/๐๑/๒๕๖๐

ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระจิตรกร กิตฺติสาโร สุวรรณวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

ฑันนิคมพัฒนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระสง่า ธมฺมรโต จิตรกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๑๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งพนมวัง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระลิม ปฺพโล นิวาส

๑๘/๐๒/๒๕๒๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

โนนกุ่ม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๐
พระไพโรจน์ ปภากโร ปญจารักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนทอง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๑
พระปญญา อธิปฺโ ใจมูล

๑๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

บ้านโนนกราด  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๒
พระณัฐวุฒิ เขมธมฺโม สีทาถุ่ง

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนกราด  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรกรวิชญ์  ภมรพล

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

 ปาเขาหินตัด  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๔
พระดิเรก ธมฺมทีโป กิจเพิมพูล

่

๑๗/๐๖/๒๕๐๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๗

ลาดบัวขาว  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๕
พระณรงค์ฤทธิ

์

กิตฺติโก ประเสริฐสุนทร

๐๔/๐๓/๒๕๑๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

วังกรวด  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๖
พระธนกร เขมาราโม ศิริไพบูลย์

๓๐/๐๖/๒๕๓๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๗
พระสมัคร ตปสีโล เจ๊กจันทึก

๑๐/๐๗/๒๔๙๑ ๐๙/๐๗/๒๕๔๙

หนองบัวน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๘
พระปรีชา นาถกโร คิดเห็น

๒๑/๐๔/๒๕๑๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๓

หนองไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๒๖๙
พระจำลอง วิปุโล อาศัยนา

๒๕/๐๓/๒๕๑๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองไผ่  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๐
พระเกสร สุภาทโร สุริยชัย

๒๐/๐๗/๒๕๑๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

หนองหญ้าขาว  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๑
พระบุญทัย จิตฺตวโร เพ็งวงษา

๐๘/๑๐/๒๕๐๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยตะแคงเหนือ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๒
พระปฏิพัทธ์ ธมฺมโชโต บำรุงถิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

กุดปลาเข็ง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๓
พระบวรวิทย์ จิตฺตานุรกฺโข เปรียงสูงเนิน

่

๐๕/๐๓/๒๕๐๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมจักรเสมาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๔
พระมานะ านารโห ปาปะเต

๐๒/๐๖/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

สระเพลง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๕
พระชาญชัย โชติโก คงพากเพียร

๒๗/๐๒/๒๕๐๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

สลักใด  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๖
พระสุพจน์ สตฺตคุโณ ซุยสูงเนิน

๑๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๗
พระกิตติชัย กิตฺติธมฺโม จันทา

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๐๓/๑๐/๒๕๕๙

สว่างบูรพาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๘
พระรัศมี ปูริตสีโล ทรสาน

๐๕/๐๑/๒๕๑๐ ๒๓/๑๑/๒๕๕๖

หนองตะไก้  

นม ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระสมศักดิ

์

กนฺตสีโล น้อมสูงเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๐๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๐
พระสุริยัน กิตฺติคุโณ อนุวรรณ

๑๕/๔/๒๔๘๙ ๒๑/๗/๒๕๕๖

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๑
พระเอกศักดิ

์

ฉนฺทธมฺโม นาคแท้

๑๖/๓/๒๕๒๕ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๒
พระสิทธิชาติ ธมฺมสาโร เอือพิทักษ์

้

๗/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๓/๒๕๖๐

ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรรุ่งโรจน์  เติบจันทึก

๑๗/๓/๒๕๔๕

 ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรปรัชญา  เพียงโคกกรวด

๑๐/๑/๒๕๔๗

 ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรกฤตภาส  วงศ์เมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรภูริภัทร์  คำพันธ์

๘/๑๒/๒๕๔๐

 ใหม่สันติ  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๗
พระชอบ ธมฺมชโย ทิมกระโทก

๒/๖/๒๕๐๑
๒๔/๒/๒๕๕๖

โคกสุภาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรกฤษณะ  ทนกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 ตะกุดเครือปลอก  

นม ๔๒๖๐/๐๒๘๙
พระกิตติธัช สนฺตจิตฺโต กิตติเมธีชัย

๘/๙/๒๕๑๐
๑๑/๕/๒๕๕๔

ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระพิทยา ปฺุาวฑฺฒโน กึงสำโรง

่

๒๕/๑๒/๒๕๑๒
๖/๑๒/๒๕๕๗

ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๑
สามเณรสมพร  เชิญรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๒
สามเณรธนชัย  ฤาเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๓
สามเณรอดุลวิทย์  กิติราช

๒/๓/๒๕๔๗
 ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๔
สามเณรบุญญรักษ์  บ่อไทย

๔/๑๒/๒๕๔๒

 ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๕
สามเณรณัฐพล  เล็กทองหลาง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๖
สามเณรเอกรัตน์  ศิลาแดง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

 ตาเงิน  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระณรงค์ สนฺตมโน ถำกลาง

๐๑/๐๗/๒๕๒๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๒

โนนเต็ง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระพิสิทฐ์ วิสุทฺธจิตฺโต ขวัญบุญจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๐๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

โนนเต็ง  

นม ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระอดิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม สมอนา

๑๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

โนนเต็ง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๐
พระธนชัย าณธโร งามวราพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดเทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระวิรัตน์ ขนฺติโก ทาทองหลาง

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองตาโยย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๒
พระเพชร กตทีโป บุญเครือบ

๐๙/๐๕/๒๕๒๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองพลวง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระอนุชา อมโร ชัยหมก

๑๒/๖/๒๕๒๐ ๑๐/๕/๒๕๕๙

หนองพฤกษ์  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๔
พระสุนทร กิตฺติธโร รุ่งเปา

๓/๖/๒๕๑๑ ๑๑/๖/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๕
พระวิโรจน์ ผาสุโก เพียรแท้

๑๐/๑๑/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๔๙

เจริญสุข  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรชาตรี  รัตนดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 เจริญสุข  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๗
พระจักรินทร์ เขมปฺโ เชือนเพชร

่

๑๗/๐๑/๒๕๒๖ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

พระวังหาร  

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๘
พระสมศักดิ

์

ผาโสโก สุขสำราญ

๒๔/๐๙/๒๕๐๒ ๐๒/๐๒/๒๕๕๒

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๒๖๐/๐๓๐๙
พระประจักษ์ชัย านธมฺโม ศาสตรา

๑๔/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๖

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๐
พระณัฐพงศ์ สนฺตจิตฺโต ด้วงช้าง

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๑
พระสุวรรณชัย สติสมฺปณฺโน เหล็กอยู่มะดัน

๐๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๒
พระชิโณรส มหาวีโร เพชรตะกัว

่

๑๒/๐๗/๒๕๒๗ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

บ้านยาง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๓
พระวสันต์ านุตฺตโร จันตำรา

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราชดำเนิน  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๔
พระสมปอง ปภสฺสโร แต่งสี

๑๐/๐๙/๒๕๐๙
๙/๐๒/๒๕๕๙

วิเวการาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๕
พระพงศธร อตฺตทีโป บุญเทียง

่

๒๖/๐๖/๒๕๑๑ ๒๐/๐๑/๒๕๕๑

สระประทุม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๖
พระเฉลา ยนฺตสีโล จ่าทอง

๐๖/๐๔/๒๔๙๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

สระประทุม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๗
พระจรัญ จิตฺตปาโล โนนโพธิ

์

๘/๐๔/๒๕๑๒ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

สระประทุม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๘
พระสุวินัย ปทุโม ทับที

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๑๕/๐๓/๒๕๖๐

สระประทุม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๑๙
พระสุธี อุชุจาโร เพ่งพิศ

๑๕/๐๓/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

หนองขาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๐
พระหนัน ขนฺติพโล ดาลุนฉิม

๐๓/๐๔/๒๔๙๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรธีรพงษ์  กงศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

 หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรเฉลิมชัย  สาพันธ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๓
พระธันวา วิสุทฺธิสาโร แดงสีบัว

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๔
พระอาทิตย์ อธิวโร อโณทัยไพบูลย์

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ใหม่หนองบัวรี  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๕
พระสุนทร ธมฺมนนฺโท จานดี

๒๙/๐๖/๒๕๑๗ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

อโสการาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๖
พระอธิการขอด ิตสีโล สามสี

๑๖/๔/๒๔๙๕ ๑๗/๕/๒๕๕๘

โคกขาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๗
พระพงศธร ิตฺมโม วงเวทย์

๙/๖/๒๕๐๘
๑๒/๖/๒๕๔๓

จารย์ตำรา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๘
พระสานิต อธิปฺโ พรมมาศ

๑๔/๐๕/๒๔๙๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

จารย์ตำรา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๒๙
พระยัง หาสธมฺโม กระชอนสุข

๑๐/๐๖/๒๔๘๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๔

ดงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๐
พระเรียม อมโร ค้ากระบือ

๒๑//๒๕๐๓
๑๒/๐๔/๒๕๕๖

ดงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๑
พระมุด จิตฺตปฺโ สาระเขต

๐๑/๐๔/๒๔๙๖ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

ดงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๒
พระเสน่ห์ ปริปุณโณ บุญเอก

๒๙/๐๔/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

ดงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๓
พระชัน

้

คุตฺตธมฺโม ประกอบผล

๒๔/๐๙/๒๕๑๖

๐/๐/๒๕๕๙ ดงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๔
พระพงษ์ศิริ ชิตงฺกโร ถานันท์ตะ

๑๑/๑๒/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๕
พระจรัญ มุทิโต พรมสันเทียะ

๐๘/๐๗/๒๕๑๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๖
พระจันทา ปฺุาธิโก ศรีษะ

๐๙/๐๑/๒๔๙๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๗
พระทองล้วน จิรฏิโต ศรีเคน

๐๗/๐๘/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๘
พระวินัย สุทฺธพนฺโธ ศรีนนท์

๒๒/๐๒/๒๕๒๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรภานุวัฒน์  วิถีเทพ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 เดิม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรดิษยพงษ์  เดชขุน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๑
สามเณรธนวัฒน์  สนิทบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๒
สามเณรภัทรพงษ์  อินทะแสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๓
สามเณรพันศักดิ

์

 บัวดอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 เดิม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๔
พระโกมินทร์ โกวิโท ส่วนชอบ

๒๑/๙/๒๕๑๘
๔/๕/๒๕๕๙

ตะบอง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๕
สามเณรธีรพงษ์  โตสนัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

 ตะปน  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๖
สามเณรอนุพนธ์  ประทายนอก

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

 ตะปน  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๗
พระอ้าย นิมฺมโล ยาวิราช

๒๖/๑๐/๒๕๐๔ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

ตำแย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๘
พระอนันต์ ธมฺมเตโช เพลียนอก

๑๗/๐๔/๒๕๑๙ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ตำแย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๔๙
สามเณรธนากร  ตลาดเงิน

๒/๐๗/๒๕๔๖

 ตำแย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๐
พระสุวัติ สวีโร เพ็ญเลียง

้

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ท่าหลวง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๑
พระสว่าง อนุตฺตโร ตุ้มพิมาย

๒๐/๐๑/๒๕๒๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

ทำนบธรรมาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๒
พระปยะ ปยธมฺโม โต้งกระโทก

๒๓/๑๐/๒๕๓๐ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

ทำนบธรรมาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๓
พระอภิรักษ์ อภิปุณโณ ทุมเกษม

๒๙/๐๗/๒๕๒๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โนนพะเนียม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๔
พระพิเชษฐ์ สุภทฺโท ผ่องพูน

๑๖/๑๐/๒๕๑๘
๓๑/๑/๒๕๕๙

บ้านกล้วย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๕
พระภิชวุฒฺ ปฺาวชิโร บุญมาก

๐๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗

บ้านเพชร  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๖
พระสุธีร์ สุเมธโส เล้าปราณี

๐๑/๐๔/๒๕๑๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๖

พุทรา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๗
พระอานนท์ อุชุจาโร จับพิมาย

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

พุทรา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๘
พระเสาร์ เตชธมฺโม ธรรมะสา

๐๑/๐๕/๒๔๘๔ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗

พุทรา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๕๙
พระธวัชชัย ธมฺจาโร คูณพิมาย

๒๒/๔/๒๕๒๗
๖/๓/๒๕๕๙

ศาลา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๐
พระเสียง อาจารสมฺปนฺโน อินทร์ชำนาญ

๒๙/๑๑/๒๔๙๖

๗/๗/๒๕๕๙
ศาลา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๑
สามเณรรชานนท์  ขวัญหมัน

่

๓/๘/๒๕๔๓
 ศาลา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๒
สามเณรธนิศร  นวลผ่อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 ศาลา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๓
สามเณรณัฐธัญ  โพธิศรี

์

๑/๗/๒๕๔๕
 ศาลา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๔
สามเณรธนพล  อาศัยนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 ศาลา  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๕
พระศิวา สจฺจานุวฑฺฒโน นิมนวล

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สะแกงาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๖
พระยัน สุมงฺคโล ชุ่มพิมาย

๓๐/๖/๒๕๒๑
๗/๗/๒๕๕๘

หนองกรวด  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๗
พระสมภพ สีหสุโร แก้วเผือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๐๙
๓/๑๒/๒๕๕๘

หนองกรวด  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๘
พระสุริชัย มหาปฺโ เพียกำ

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๖๙
พระจรูญ อาภสฺสโร เนือนา

้

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขาม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๐
พระสุพจน์ สุวิชาโน หงษ์ศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๐๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

หนองจิก  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๑
พระสุวรรณ์ สุเมโธ คบทองหลาง

๐๘/๐๖/๒๕๐๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕

หนองไผ่  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๒
พระประทีป ธมฺมทีโป นาสัน

๑๘/๐๗/๒๕๑๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๗

ใหม่ทรงธรรม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๓
พระสรายุทธ์ อาภสฺสโร เพ็งเภา

๑/๐๖/๒๕๒๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ทรงธรรม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรธีรวัฒน์  ทองขวัญ

๐๘/๐๘/๒๕๓๗

 ใหม่ประชาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๑๕

้
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่
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นม ๔๒๖๐/๐๓๗๕
พระวาสนา ทวิวนฺโณ นิตย์ใหม่

๒๐/๒/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่ประตูชัย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๖
พระสุปญญา หิริธมฺโม อินพรม

๐๖/๐๗/๒๕๒๒ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านขุย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๗
พระเด่น านรโต รักสุจริต

๑๒/๑๐/๒๕๑๖
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดโคกสะอาด  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๘
พระกฤตธนกร ปยธมฺโม สกุลโพน

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดจอมศรี  

นม ๔๒๖๐/๐๓๗๙
พระเตียง ชยวิชโช บุญสืบ

๙/๐๖/๒๕๑๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๐
พระแปลก ปภากโร วังโตนด

๑๖/๐๓/๒๔๘๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๑
พระวรรณชัย กุสลจิตฺโต ควรสันเทียะ

๒๖/๐๑/๒๕๑๓ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดประชาคมาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๒
พระประดิษฐ์ สุภกิจฺโจ โต๊ะงาม

๒๔/๐๖/๒๕๑๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดพลับทอง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๓
พระวิชัย อนาลโย เผ่าฉนวน

๑/๑๑/๒๕๐๗ ๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองซำ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๔
พระยอดรัก ปฺาวชิโร สง่างาม

๑๖/๙/๒๕๓๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองซำ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๕
พระจันดา ถาวโร พรหมากุล

๑๐/๐๔/๒๕๐๓
๑๓/๕/๒๕๕๘

วัดหนองซำ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๖
พระอำนาจ อคฺคธมฺโม สง่างาม

๑๙/๔/๒๕๓๕ ๑๕/๕/๒๕๕๙

วัดหนองซำ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๗
พระเกรียงไกร อจิฺจโณ แม้นสอนลา

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดหนองซำ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๘
พระยอดรัก จิตฺตธมฺโม จิตนอก

๑๖/๑๒/๒๕๓๐
๑๐/๗/๒๕๕๔

วัดหนองสาย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๘๙
พระสิทธิพงษ์ มหาปฺโ บุญเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๑๕
๒๒/๖/๒๕๕๖

วัดหนองสาย  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๐
พระกิติคุณ กิตติคุโณ แสนเมือง

๒๙/๑๐/๒๕๒๐
๒๖/๒/๒๕๕๗

วัดหนองแสง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๑
พระวิเชียร ภทฺทปฺโ ต้นทอง

๒๘/๐๙/๒๕๐๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๒

แก่งขามสามัคคี  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๒
พระอธิการสุพรรณ ปฺาวฑฺฒโก ฤทธิมังกร

์

๒๘/๐๕/๒๕๐๘ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘

จันทร์บูรพาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๓
พระหมุน สุภโร จันดา

๒๑/๐๖/๒๕๑๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๔
พระเสาร์ นรินฺโท บาริศรี

๐๘/๐๕/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนระเวียง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๕
พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร หงษ์โสดา

๒๖/๐๘/๒๕๑๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ศาลาหนองขอน  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๖
พระสุริโย สุริยวํโส ไขสี

๑๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศูนย์กลาง  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๗
พระเพขร ชาครธมฺโม ลาโซ

๐๕/๐๕/๒๔๙๗

๙/๑/๒๕๕๓
หนองขามนาดี  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๘
พระทองใบ เหมวณฺโณ โพธิศรี

์

๐๖/๐๔/๒๔๘๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองขามนาดี  

นม ๔๒๖๐/๐๓๙๙
พระพรชัย อนาลโย ลครพล

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัวทอง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๐
พระบุญเหลือ สุขกาโม ประจงบัว

๐๔/๐๖/๒๔๙๒ ๑๖/๐๔/๒๕๕๗

คอนเมือง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๑
พระธีรภัทรฺ ปฺาทีโป ปานนอก

๘/๑๒/๒๕๐๙ ๓๑/๑๒/๒๕๕๓

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๒
พระวัชระ ภูริปฺโ เดชมะเริง

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๓
พระเฉลิมพงษ์ อิทฺธิปฺุโ พระสุมาตร์

๑๔/๘/๒๕๓๗ ๑๑/๔/๒๕๕๙

ดอนใหญ่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๔
พระประเสริฐ วิสารโท ครองจะโปะ

๒๒/๖/๒๕๑๔ ๑๙/๑/๒๕๕๗

ตะคร้อ  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๕
พระรณชัย วิสุทฺธิโก กองโพธิชัย

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๖
พระชาญชัย ชยทตฺโต ตากิมนอก

่

๒๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตะคร้อ  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๗
พระองอาจ สคฺคปุโ กาญจนลาภ

๑๑/๑๑/๒๕๑๙
๒/๑๒/๒๕๕๙

ไทรโยง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๘
พระสมยศ ปภสฺสโร จันทร์นอก

๒๘/๔/๒๕๒๐ ๑๒/๖/๒๕๕๓

โนนตาล  

นม ๔๒๖๐/๐๔๐๙
พระวีระพงษ์ วีมงฺคโล ประคำนอก

๑/๑๒/๒๕๓๑
๘/๔/๒๕๕๕

บ้านปรางค์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๐
พระรุ่งโรจน์ านุตตฺโร แก้วระวัง

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านวัด  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๑
พระวินัย านธมฺโม ธนากลาง

๑๐/๑/๒๕๒๒ ๑๔/๖/๒๕๕๖

บ้านเหล่า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๒
พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตโม แสงวงษ์

๑๖/๗/๒๔๙๓ ๑๘/๔/๒๕๕๖

ปริยัติไพศาล  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๓
พระสหรัฐ กิตฺติสาโร คำดี

๓๐/๕/๒๕๓๑ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ปริยัติไพศาล  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๔
พระวสันต์ ตนฺติปาโล ชาญนอก

๒๖/๑๐/๒๕๐๓ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองแขม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๕
พระสนัน

่

อภิปาโล ตากิมนอก

่

๘/๓/๒๕๒๓ ๒๙/๘/๒๕๕๗

หนองบัวกระจาย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๖
พระธิระวัฒน์ ธีรวํโส คำจันดา

๒/๐๑/๒๕๓๒ ๔/๑๒/๒๕๕๗

หนองสะแก  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๗
พระเสนอ จนฺทสาโร เพชรตะกัว

่

๕/๓/๒๔๙๘ ๒๖/๓/๒๕๕๕

หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๘
พระสมจิตร อธิปฺโ การบรรจง

๒๗/๓/๒๕๑๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๑๙
พระหมืน

่

ขนฺติโก วิเศษกลาง

๒๘/๑/๒๕๐๙
๖/๓/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๐
พระรัชพล ฉนฺทโก สุขนอก

๓๐/๑๒/๒๕๑๒
๑๕/๔/๒๕๕๙

หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๑
พระกฤษฎา วรธมฺโม ภักดีนอก

๔/๒/๒๕๓๐ ๙/๗/๒๕๕๙
หนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๒
พระณัฐพล าณุตฺตโม วิเศษกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนตัดเรือ  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๓
พระวงศ์ ถาวโร ประสมผล

๐๒/๐๓/๒๕๑๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

ดอนยาวน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๔
พระทองพูน อคฺคจิตโต มหาศาล

๑๖/๑๒/๒๔๙๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

บ้านแก  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๕
พระสมพงษ์ กิตติธมฺโม โตนนำขาว

๒๕/๐๖/๒๕๐๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านแก  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๖
พระธีรเดช โชติธมฺโม น้อยเหมือนไหว

่

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านจาบ  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๗
พระเมือง กาฺจโน ทองจอก

๕/๕/๒๕๑๒ ๓๐/๖/๒๕๕๔

ดอนแร้ง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๘
พระจรัส จตฺตมโล พนัสนอก

๒/๑/๒๔๙๓ ๗/๓/๒๕๕๗
ดอนแร้ง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๒๙
พระภานุวัฒน์ ติกฺขปฺโ งามบ้านผือ

๑/๑๐/๒๕๑๗ ๖/๑๒/๒๕๕๘

ไทรงามศิริมงคล  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๐
พระรุ่งอรุณ โรจนาโณ หินพิมาย

๑๑/๐๓/๒๕๐๗ ๑๔/๐๑/๒๕๕๕

นำบ่าวนาราม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๑
พระคำมุกข์ สุชาโต ราศรี

๒๐/๐๑/๒๔๘๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๓

บ้านไร่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๒
พระณัฒฐชาติ ิตธมฺโม ศิริเวช

๒๘/๐๖/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

บ้านไร่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๓
พระคำพอง ปยธมฺโม บรรดาศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๔๘๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

บ้านไร่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๔
พระเจริญ อคฺคธมฺโม ประสาร

๐๒/๐๑/๒๔๙๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๘

บ้านไร่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๕
พระโกสินทร์ สิริปฺุโ ภูมิไธสง

๐๒/๐๖/๒๕๒๓ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

บ้านไร่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๖
สามเณรอนันดา  พงษ์ไพบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๗
สามเณรนพพล  ประจันตะเสน

๒๐/๑/๒๕๔๕

 ประชานิมิตร  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๘
สามเณรชาลี  สีหาบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๒๖๐/๐๔๓๙
สามเณรธีรพงศ์  วรนาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 ประชานิมิตร  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๐
พระคำสาย จารุธมฺโม เสนาบุญ

๒๐/๐๑/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๑
พระสุทิน คุณสมฺปนฺโน ดิษเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๕๑

ศิริมงคล  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๒
พระทวี วณฺณคุโณ หมันการ

่

๒๐/๐๘/๒๔๙๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ศิริมงคล  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๓
พระศุภชีพ ปยสีโล นะสุโห

๒/๑๐/๒๕๑๗
๕/๗/๒๕๕๘

สว่างมหาโพธิ

์

 

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๔
พระสายชล สนฺตจิตฺโต พรมปอ

๑๘/๐๑/๒๕๒๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๕
พระอำนวย วิสุทฺธจิตฺโต ดอมไธสง

๑๕/๐๘/๒๕๑๖ ๒๓/๐๒/๒๕๕๖

หนองแวง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๖
พระนที จรณธมฺโม นาคชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแวง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๗
พระสมบัติ ธมฺมธโร จรัญญา

๐๕/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๐๔/๒๕๕๔

หัวหนอง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๘
พระธีรวัฒน์ มนาโป โคตรโยธา

๐๓/๐๑/๒๕๐๒ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

หัวหนอง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๔๙
พระปรีชา มหาวีโร เก่งนอก

๐๖/๐๘/๒๕๐๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ช่อระกาวราราม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๐
พระเกริกฤทธิ

์

กตสาโร วันดี

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๘/๑๑/๒๕๕๙

ตะหลุกพลวง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๑
พระปยะฉัตร สปภาโส แก้วมูลเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๒๐
๒/๐๑/๒๕๖๐

ตะหลุกพลวง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๒
พระสมบูรณ์ศักดิ

์

สุเมโธ โพธินอก

์

๒/๑๑/๒๕๐๒
๙/๗/๒๕๔๙

บ้านนา  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๓
พระอารีย์ รกฺขิโต แก่งนอก

๑๒/๑๐/๒๔๙๔

๓๐/๓/๒๕๕๐

ปาอภัยวัน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๔
พระสุวิทย์ อคฺคธมฺโม บุญมา

๙/๑/๒๕๐๐ ๒/๙/๒๕๕๔
หนองปรือโปง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๕
พระสุชาติ ภูริปฺโ ศรีจันทร์

๒๓/๔/๒๕๐๗ ๓๐/๑๑/๒๕๕๖

กระโตน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๖
พระสายยุทธ สนฺตมโน วงรักษา

๖/๑๒/๒๕๑๖
๙/๖/๒๕๕๙

กระโตน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๗
พระสุรพงษ์ ปริปุณฺโณ สินนอก

๑๙/๒/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๘
พระภิรมณ์ สุทฺธิาโณ เหวนอก

๕/๑/๒๕๑๘ ๒๔/๕/๒๕๖๐

เขว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๕๙
สามเณรตะวัน  บรรดาศักดิ

์

๓/๓/๒๕๔๕
 ไชยศรีชมชืน

่

 

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๐
พระชูชาติ ธีรปฺโ จันทสามารถ

๑๘/๘/๒๕๒๐
๒/๒/๒๕๕๖

ตำแย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๑
พระอุทัย โชติธมฺโม โอนนอก

๙/๓/๒๕๐๘ ๓๐/๓/๒๕๕๖

ตำแย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๒
สามเณรสินธุ์ชัย  ผลประดิษฐ์

๙/๖/๒๕๔๒
 เตยกระโตน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๓
สามเณรอโนชา  ปญญาสิทธิ

์

๙/๖/๒๕๔๒
 เตยกระโตน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๔
พระพรประทาน คุณงฺกโร ครองนาม

๒/๗/๒๕๒๖ ๔/๔/๒๕๕๗
ธรรมวงศาวาส  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๕
พระสุธี ภูริาโณ อนุอินทร์

๒๘/๙/๒๕๑๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

โนนหญ้านาง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๖
พระไพศาล านวีโร อาชวะพงศ์

๑๗/๖/๒๕๓๐
๕/๔/๒๕๕๘

ปาเมตตาธรรม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๗
พระกรม กิตฺติสาโร อุทัยรัตน์

๑/๕/๒๔๙๔
๑๑/๑๑/๒๕๕๗

เพ็ดน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๘
พระทองเลือน

่

สุธมฺโม พรมนอก
๑/๑/๒๕๐๕ ๕/๓/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๖๙
พระวิภพ ธมฺมลโต สวัสดิรักษ์

์

๑๓/๖/๒๕๑๗ ๔/๑๒/๒๕๕๗

ศรีอัมพร  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๐
พระสีมา จิตฺตคุตฺโต เทพวิจิต

๔/๑/๒๕๐๕ ๖/๕/๒๕๕๖
หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๑
พระแสนโฮม ฌานรโต ธนบุรี

๑/๑๐/๒๕๐๗
๑๕/๑๑/๒๕๕๖

หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๒
พระวิรัช จกฺกธมฺโม น้อยเสนา

๓/๘/๒๕๐๔
๑๙/๒/๒๕๕๘

หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๓
พระรุ่งโรจน์ รตนาโณ จันทร์ปญญา

๒/๑/๒๕๑๑ ๑๓/๓/๒๕๕๙

หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๔
สามเณรณัฐพงศ์  จันปญญา

๓๐/๖/๒๕๔๒

 หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๕
สามเณรจักรพล  พงษ์กระโทก

๑๕/๙/๒๕๔๓

 หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๖
สามเณรกรวุฒิ  เตียงไธสง

๒๔/๖/๒๕๔๕

 หนองคึม  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๗
พระสมจิต สมจิตฺโต อุทัยพิศ

๒๗/๗/๒๕๐๖ ๑๘/๔/๒๕๕๘

หนองจันสอน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๘
พระสมจิตร พุทฺธาโณ วังหอม

๒๒/๙/๒๕๒๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

หนองจันสอน  

นม ๔๒๖๐/๐๔๗๙
พระณรงค์ชัย อินฺทปฺโ พันขวาน้อย

๒๑/๙/๒๕๒๙ ๑๐/๗/๒๕๕๗

หนองเดิน

่
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๐
พระศราวุฒ ปฺาคโม สีลิม

้

๗/๙/๒๕๓๒ ๑๘/๓/๒๕๕๘

หนองพลวงน้อย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๑
สามเณรเจตนิพัทธ์  พลไธสง

๖/๘/๒๕๔๓
 หนองแวง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๒
สามเณรกตัญู  แสงทอน

๓๐/๓/๒๕๔๔

 หนองแวง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๓
พระขุนไกร ขนฺติธมฺโม จินดาแจ้ง

๓๑/๘/๒๕๑๓
๕/๘/๒๕๕๕

หนองแสง  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๔
สามเณรสรายุทธ  สุภามงคล

๗/๙/๒๕๔๕
 หันเตย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๕
สามเณรปภากร  สียางนอก

๓๑/๕/๒๕๔๙

 หันเตย  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๖
พระศักดิ

์

อินฺทสโร พวงไธสง

๑๗/๒/๒๕๑๗ ๑๙/๒/๒๕๕๖

โนนประดู่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๗
พระชาญชัย สุชาโต ต่อมกระโทก

๑/๑/๒๕๑๔ ๑๑/๔/๒๕๕๘

โนนประดู่  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๘
พระนรินทร กตสาโร หวังดีกลาง

๑/๕/๒๕๐๖ ๑/๔/๒๕๕๐
บ้านหนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๘๙
พระประมูล อภิวฑฺฒโน ถ้วนนอก

๑/๖/๒๕๒๒ ๑/๕/๒๕๕๘
บ้านหนองหว้า  

นม ๔๒๖๐/๐๔๙๐
พระธวัช ปภสฺสโร แสงแก้ว

๑๔/๗/๒๕๒๐ ๑๙/๓/๒๕๔๘

พระปรางค์สีดา  

นม ๔๒๖๐/๐๔๙๑
พระสมพงษ์ าณวโร ทุมวารีย์

๑/๑/๒๕๒๒ ๑/๑/๒๕๕๕
พระปรางค์สีดา  

นม ๔๒๖๐/๐๔๙๒
พระชาลี ชาคโร แร่กาสินธ์

๖/๑/๒๔๘๕ ๒๓/๘/๒๕๕๕

หัวนาคำ  

นม ๔๒๖๐/๐๔๙๓
พระวรรณทา ฉนฺทกาโม มาทา

๖/๖/๒๕๒๑ ๑๔/๒/๒๕๕๙

หัวนาคำ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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