
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓๘๒ รูป ขาดสอบ ๘๘ รูป คงสอบ ๒๙๔ รูป สอบได้ ๒๕๖ รูป สอบตก ๓๘ รูป (๘๗.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระทวี คณินฺโท ขึนกันกง

้

๒๔/๑๒/๒๕๑๑

๘/๒/๒๕๕๓ วัดกะพี

้

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรชุมพร  ภักดิชัยภูมิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๒

 วัดโค้งขนัน  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระพชราษฎร์ อคฺคปฺโ น้อยราษฎร์ ๕/๖/๒๕๓๑ ๒/๒/๒๕๕๘ วัดฉิมพลี  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระบุญรม ิตธมฺโม ศรีแก้ว ๘/๘/๒๕๑๓ ๘/๘/๒๕๕๘ วัดฉิมพลี  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระธีระพงษ์ กนฺตวีโร จันทร์ม่วง
๐/๑๑/๒๕๓๓ ๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดชมพู  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระธนพัฒน์ ชาครธมฺโม บุญพิทักษ์พงศ์
๐/๑๒/๒๕๑๙ ๐/๑๒/๒๕๕๓

วัดชัยประสิทธิ

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระสมศักดิ

์

ิตธมฺโม ธรรมนุ
๑๔/๑/๒๔๙๕ ๒๑/๔/๒๕๕๗

วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระสุรวิชิต กิตฺติาโณ อินทร์สำราญ ๖/๖/๒๕๐๒ ๙/๙/๒๕๕๗ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระธวัชพงษ์ ปภสฺสโร แก้วฝายนอก

๑๓/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรวรพจน์  แสนหิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรกัมปนาท  แสงจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรธนวัฒน์  เกือกรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระวิทูรย์ คุณงฺกโร ใสชาติ
๐/๐๓/๒๕๓๙

๐/๐๓/๒๕๖๐
วัดตาลนาแซง  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๔ พระศิริณภูมิ ปฺาสิริ สบายจิตร

๑๒/๐๙/๒๕๑๗ ๑๗/๐๘/๒๕๓๗

วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระสิทธิทรัพย์ าณธโร มณีศรี
๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรกฤษณพงศ์  พิกุล
๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรเรืองศักดิ

์

 นิสสัยกล้า
๙/๐๒/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรศักดา  จันรอด

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรกนกพล  ปะตาทะกัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรอริยชาติ  ชำกรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรนพรัตน์  ใสสะอาด
๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรธีรภัทร์  ลาดแดง
๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรอนุวัฒน์  เพือนสงตราม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรกุศล  ปาทา
๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดทรงศิลา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรพีรพัฒน์  ภู่ระหงษ์
๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรอนุรักษ์  ศรีสุทัศน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๗ สามเณรนันทวัฒน์  เปล่งศรี
๔/๐๒/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรอิทธิพล  สุขวิบูลย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรอธิยุต  อุยไขพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรธนพล  เชือสาวะถี

้

๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรปรีชา  หนูลิต
๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรนิรุต  แสงวงค์
๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรโรจนเศรษฐ์  เชิมชัยภูมิ
๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรเพธาสิทธิ

์

 สีหมืน

่

๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรอัคร  โมฬ
๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรภราดร  เกตุวังแดง
๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๗ สามเณรศรายุทธ  หอมใบบัว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรลัทธพล  โพธิพิทักษ์

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๓๙ สามเณรมินธฎา  บัวเมืองเก่า
๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรวีรพล  บุญหมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดโนนสูงสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระทองดี ิตสีโล ต่อพันฐ์
๓/๐๘/๒๕๒๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนหว้านไพล  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระสนธยา เตชวโร สิทธิสาร

๑๘/๑๐/๒๕๑๘
๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดบูรพา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระสมส่วน จนฺทสาโร ใจสุข
๐/๑๑/๒๕๑๘ ๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระธรรมชัย สุจิณฺณธมฺโม วิทยาประภา
๐/๐๘/๒๕๑๔ ๐/๐๕/๒๕๕๒

วัดปาโพธิทอง

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระสุภาพ สิริปฺโ สิริคุณ
๐/๐๘/๒๔๘๗ ๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดปาโพธิทอง

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระสัมฤทธิ

์

อภิปฺุโ จัดใด
๐/๐๒/๒๔๙๒ ๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดปาโพธิทอง

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๗ พระบุญเหลาะ โชติวํโส เขียงชัยภูมิ

๑๓/๐๘/๒๕๐๓
๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดพุทโธวาท  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระสมนึก อธิปฺโ ประศรี

๑๖/๐๒/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕
วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระวิเชียร ธมฺมธโร ปดทุม

๑๕/๐๗/๒๕๑๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๗

วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระอภิชัย อภินฺนโท เพือนสงคราม

่

๓/๐๘/๒๕๒๙ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙
วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระไพรัตน์ าณวีโร อาสาสู้
๐/๐๑/๒๕๒๔ ๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดโพธิ

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระสุนทร ขนฺติโก วังกะสา
๐/๐๘/๒๕๐๒ ๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดโพธิ

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรคำกอง  ด้ายรินรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรธีระพัฒน์  ทัดแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรศิริมงคล  ศรีประโค

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระสุดใจ ธมฺสทฺโธ วิสัยมัน

่

๒๖/๐๑/๒๔๘๔ ๒๗/๐๖/๒๕๕๓

วัดวังก้านเหลือง  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๗ พระทองสุข ชยวฒฺโฑ บำรุงลาน
๐/๐๒/๒๕๑๗ ๐/๑๑/๒๕๕๖

วัดศิลาอาสน์  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระประสาน ปฺาภรโณ สิงขรอาจ
๒๑/๖/๒๕๑๐

๙/๕/๒๕๕๔ วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรสิรวิชญ์  ปากอ้อม

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดสามัคคีอุทิศ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๘

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระพิสุทธิศักดิ

์

อธิปฺโ หวังช่วยกลาง

๑๔/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองสังข์  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระปฏิญญา าณโสภโณ อินทรกำแห
๕/๗/๒๕๐๕ ๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดอัมพา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระเพชร พลโณ ดาวคะคุ
๐/๐๖/๒๕๓๑ ๐/๐๘/๒๕๕๖

วัดอุดร  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระวีระยุทธ กตตธมฺโม หมหึก
๐/๐๑/๒๕๒๘ ๐/๑๒/๒๕๕๗

วัดอุดร  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระไพโรจน์ กิตฺติปฺุโ ขวัญจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๑๘ ๑๒/๑๒/๒๕๕๒

วัดนรเทพหนองขาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระศราวุฒิ มหาลาโภ หงษ์คำ
๑๐/๘/๒๕๒๐ ๒๑/๗/๒๕๔๑

วัดโนนสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระวิฑูรย์ วิจิตฺโต วิจิตรชัย
๕/๔/๒๕๐๗ ๑๕/๖/๒๕๔๖

วัดภูมิสวรรค์  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๗ พระสายันต์ กตทีโป วรศรี ๘/๔/๒๕๐๖ ๒/๔/๒๕๕๔ วัดสว่างนามน  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระนภดล ชยานนฺโท พลคชา ๕/๙/๒๕๑๐ ๒๗/๑/๒๕๕๖
วัดสว่างนามน  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระบูญถม กิตฺติเมธี แย้มชัยภูมิ
๑๐/๔/๒๔๙๕

๒/๕/๒๕๕๒ วัดสว่างนาฮี  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระสมพร ิตวตฺโต อยู่เจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๐๗ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕

วัดกันกง  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๑ พระวีระชัย ผลาโณ หมอกขุนทด
๑/๐๗/๒๕๓๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๘

วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๒ สามเณรสุริยา  สมพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๓ พระเชิดสกุล อคฺควโร พิภพ
๑/๑๒/๒๕๐๖ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดทรงธรรม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๔ พระชัย ปฺสาโร เถาว์วัลย์แก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๒๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑

วัดท่าแตง  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๕ พระสุริยะ สิริภทฺโท จิตรเย็น

๒๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๑๐/๒๕๔๐

วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๖ พระนิเวศน์ อนีโฆ ชนะชัย
๘/๗/๒๕๐๕ ๒๖/๕/๒๕๕๘

วัดปทุมชาติ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระวสันต์ จตฺตมโล กรวยสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๔๘๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดโพธิทธาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๘ พระเทวินทร์ เตชวโร เสนศร

๑๙/๐๑/๒๕๒๑

๕/๕/๒๕๕๐ วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๗๙ พระสมศักดิ

์

มหามงฺคโล รัตนวงค์
๒๒/๕/๒๕๑๘ ๑๘/๘/๒๕๕๘

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระอาทิตย์ ชาครธมฺโม วงษ์ซา
๖/๗/๒๕๓๑ ๒๙/๖/๒๕๕๗

วัดมุจลินธรรมาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระทศพร สุเมโธ เบอร์พันดุง
๒/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

วัดเลียบนำไหล  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระชาญชัย อภิวโร แซ่เฮ้ง
๑๘/๙/๒๕๒๖ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วัดเลียบนำไหล  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระพัลลภ อคฺคปฺโ อู่รัศมี
๒๒/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๖/๒๕๕๗

วัดศรีประชานิมิต  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระเพลิง ธมฺมโชโต หล้าแพง

๒๐/๑๑/๒๕๒๗
๒๕/๖/๒๕๕๗

วัดศรีประชานิมิต  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๕ สามเณรสดายุ  สถิตมัน

่

๒๔/๙/๒๕๔๒

 วัดศิริพงษาวาส  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรสุภลักษณ์  ภาคำ
๑๔/๔/๒๕๔๓

 วัดศิริพงษาวาส  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๗ พระกฤษฎา ขนฺติโสภโณ ช่างชำนิ

๒๘/๑๑/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดสว่างวารี  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระทองดี ทีปธมฺโม เรืองสุขสุด
๙/๑๐/๒๕๐๙ ๑๕/๖/๒๕๕๕

วัดโสกรวก  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๘๙ พระสุบรรณ์ สนฺตกาโย บัวแก้ว
๑/๑๑/๒๕๐๔ ๒๐/๑/๒๕๕๒

วัดหงษ์ทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระสุวิทย์ จารุวณฺโณ วีระวิทยกุญชร

๑๖/๐๕/๒๕๐๔
๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดหงษ์ทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระประดิฐ ฉฬภิโ พรมภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๑๓ ๐๘/๐๖/๒๕๕๑

วัดซับสายออ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๒ พระธรรมมา โชติปฺโ ศิลปชัย

๑๘/๐๙/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดซับสายออ  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระสุริยา คุตฺตธมฺโม ขอมีกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระไชยยันต์ ฉนฺทธมฺโม ทองเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๑๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดท่ากูบ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระมลทิน มุนิาโณ กรุงรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๒

วัดพายัพซับใหญ่  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรศุภชัย  แส่สันเทียะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 วัดพายัพซับใหญ่  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๗ สามเณรพชรพล  รามสันเทียะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดพายัพซับใหญ่  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๘ พระดำเนิน นาคเสโน ก้ามสันเทียะ

๐๑/๐๓/๒๔๙๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๒

วัดซับถาวรพัฒนา  

ชย ๔๓๖๐/๐๐๙๙ พระยุทธศาสตร์ ยุทฺธสีโล คุณชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๑/๐๔/๒๕๕๓

วัดซับมงคล  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระสุธี สุปฏิปนฺโน แสงเรืองนาค

๐๕/๐๑/๒๕๐๘ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระแดง คุณงฺกโร เกณฑ์ขุนทด

๑๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

วัดยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระปรีชา วิชฺชากโร อัควภูมิ

๒๖/๐๙/๒๕๑๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๘

วัดศิลาทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระสมบัติ ชาครโต ชาญเหว้า

๑๖/๐๓/๒๕๐๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดกะฮาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระสำลี จิรสุโภ จงนอก

๐๘/๐๘/๒๕๐๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๓

วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระสมพร อนุตฺตโร แก้วกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดโกรกตาแปน  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระคริต ิติคุโณ หมันคำ

่

๐๕/๐๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดเนินทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๗ พระลาด สุจิตฺโต โพธินอก

์

๐๕/๑๒/๒๕๐๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดบึงบริบูรณ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระสมชาย ปริสุทฺโธ เปรียบสม

๐๘/๑๑/๒๕๒๗ ๒๒/๐๔/๒๕๕๓

วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระไพรัตน์ พุทฺธรกฺขิโต เพชรบูรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระสุระ สุจิณโณ แซ่เลียว

้

๐๘/๐๕/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดสุทธิวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระพงศักดิ

์

อาภสฺสโร ทะนารี
๙/๐๘/๒๔๙๗

๖/๐๒/๒๕๕๓
วัดศาลาลอย  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระอรรถกฤษ ธมฺมธโร เต่าทอง
๒๐/๙/๒๕๑๒ ๑๙/๖/๒๕๔๓

วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระณัฐพล สุขิโต พิขุนทด ๔/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘
วัดโคกสว่าง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๔ สามเณรเวชยันต์  แผงบุตรดี
๓/๗/๒๕๔๑

 วัดบ้านกลอย  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระนิม

่

จิตฺตสํวโร ขวัญมา

๑๓/๑๒/๒๕๐๙ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดบึงชวน  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระศรศาสตร์ ถาวโร จันต๊ะคาด

๐๔/๐๘/๒๕๓๓

๑/๕/๒๕๕๗ วัดศรีสนามคงคา  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๗ พระภาณุพงศ์ ปฺาวโร บวมขุนทด

๒๗/๒/๒๕๓๕

๘/๓/๒๕๕๘ วัดศาลาทรง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระอดิศักดิ

์

กิตฺติาโณ ศรีสุข
๗/๖/๒๕๓๖ ๘/๓/๒๕๕๘ วัดศาลาทรง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระชลพันธ์ จตฺตทนฺโต แฟสันเทียะ ๘/๘/๒๕๐๐
๒๗/๖/๒๕๔๑

วัดสุนทรสราวาส  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระเทพประทาน วชิรวํโส พืนจะบก

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๓
๒๕/๗/๒๕๕๘

วัดหนองยายบุตร  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระชาญชัย พุทฺธสาโร ศรีหนองแวง
๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๘/๓/๒๕๕๘

วัดหนองแวง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๒ พระมานะ มุนิาโณ ภูมิสมบัติ
๑๕/๔/๒๕๑๙ ๑๐/๖/๒๕๕๘

วัดหนองแวง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๓ พระพีรทัช อนุตฺตโร เจริญเนตร

๒๕/๐๓/๒๕๐๑ ๒๓/๐๒/๒๕๕๑

วัดโคกสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๔ พระชัยยัญ กตฺปุโ เสนีย์วงค์

๑๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๓

วัดโคกสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๕ พระธัชกวิน กตฺปุโ โพธิเย็น

์

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๕

วัดโคกสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๖ พระพริษฐ์ สิริวณฺโณ เกิดฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดโคกสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๗ พระเจียงยี

่

คุเณสโก ดาไธสง

๐๒/๐๙/๒๕๑๕ ๒๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดบ้านวังอ้ายจีด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๘ พระสนัน

่

สนฺตมโน มานิมนต์

๐๘/๑๑/๒๔๙๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙
วัดบ้านหนองบัวระเหว

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๒๙ พระวิวัฒน์ ปภากโร เกิดขาว

๑๓/๐๙/๒๕๐๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘ วัดโปงนครทิพย์วรธรรม
 

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๐ พระไพศาล วิสาโร เรืองภู่

๒๘/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐ วัดโปงนครทิพย์วรธรรม
 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๑ พระสนาม จกฺกวโร บุญสารี

๐๘/๐๗/๒๕๑๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๓

วัดกุดเลาะ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๒ พระสมจิตร เทวธมฺโม ชานนท์เมือง

๓๑/๐๕/๒๕๑๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๒

วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๓ พระธีระวุธ สุขิโต ลาภเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๑๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๔ พระสุชาติ นาคเสโน ผางบ้านยาง

๓๐/๐๖/๒๕๐๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๕

วัดน้อยพัฒนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๕ พระสมปอง ปภากโร แสงอรุณ

๑๕/๐๓/๒๕๒๒
๓/๐๔/๒๕๖๐ วัดโนนสังข์ประชานิมิต

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระณัฐวุฒิ โชติวโร พันธ์ยาง
๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดพการาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๗ พระทวีศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต มณีจันทร์
๒๐/๑/๒๔๘๘ ๑๘/๖/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๘ พระอาทิตย์ โสภณโคตโม แสนโครต
๕/๐๕/๒๕๐๘ ๑๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดสะพานยาว  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๓๙ พระทวัช สุทฺธิโชโต สุทธิประภา

๒๗/๑๑/๒๕๐๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๕

วัดจันทรังษี  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๐ พระกฤษกร านิสฺสโร ชาสำโรง

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๑ สามเณรกิติศักดิ

์

 วงษ์แก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๒ สามเณรทศพล  วิจิตรจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๓ สามเณรภัสกร  อินทฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๔ สามเณรณัฐพล  สีหะนาท

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๕ สามเณรธนพล  สีหะนาท

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๖ สามเณรสุรเชษฐ์  สีหานอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๗ สามเณรกรวิชญ์  ช่างผัด

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๘ สามเณรจักรรินทร์  รักศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๔๙ สามเณรณัฐพล  ศรีสุธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระสานิต วรธมฺโม สิงห์คำปอง

๒๔/๐๘/๒๔๙๙ ๐๔/๐๓/๒๕๒๑

วัดโนนสำราญ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๑ พระไกรลาศ อาจารสุโภ ขันเขียว

๐๑/๐๙/๒๕๑๒ ๑๐/๐๕/๒๕๓๕

วัดบ้านหนองแสง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๒ พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมกาโม ลาสุเร

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๑
วัดประดู่คงคาวนาราม

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๓ พระระเบียบ ิตสาโล สิทธิโคตร

๐๕/๑๐/๒๔๙๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดปาสามัคคีธรรม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๔ พระไอศวรรย์ อารยธมฺโม หินันท์ชัย

๒๓/๐๙/๒๕๐๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดโปร่งช้าง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๕ พระวงษ์ทอง วชิรธมฺโม ศรีเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๗/๐๘/๒๕๕๑

วัดโพธิสัย  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๖ พระสังวร กตปุโ บังพิมพ์

๐๗/๐๖/๒๕๑๔ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดภูเขาทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๗ พระวงษ์จันทร์ านิโย พิมสมบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๑๘ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐

วัดศรีสง่าสามัคคี  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๘ พระเลิศ วิจิตฺโต บุตรดีอาจ

๒๒/๐๔/๒๔๙๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๕๙ พระเอกพล จนฺทสาโร มาทา

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดสว่างปุญญาวาส  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระบุญเลิศ ปยธมฺโม ขันสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๐๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๐

วัดแสงจันทราวาส  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระพงศกร อาภาธโร มีสัมพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๑๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘
วัดอรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๒ พระอรรถชัย กิตฺติภทฺโท เถือนดอนเจ้า

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดอุทัยธรรมาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๓ พระวิสูตร ธมฺมจาโร สวนพลาย

๒๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดเอราวัณ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๔ พระสุข สุจิณฺโณ ขาลพล

๒๕/๐๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดกุดมะนาว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๕ พระธงชัย ชยาโน คงพรม

๑๒/๐๘/๒๕๑๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๖ พระมนตรี สิริจนฺโท ชาติอดุลย์

๑๒/๐๑/๒๕๒๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดนาผักเสียน

้

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๗ พระสมบูรณ์ พุทฺธจิตโต เลิสคอนสาร

๑๓/๐๙/๒๔๙๘ ๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วัดโนนจำปาทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๘ พระทองดี นรินฺโท เลิศคอนสาร

๑๙/๐๑/๒๕๐๔
๓/๑๑/๒๕๕๕

วัดโนนจำปาทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๖๙ พระหม่อน าณธีโร ตีอกทำ
๓/๐๖/๒๔๙๑ ๑๕/๐๙/๒๕๕๔

วัดปาชัยมงคล  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๐ พระสุทธิพร โชติาโณ ผลยิง

่

๒๘/๒/๒๕๑๓ ๒๒/๓/๒๕๕๔
วัดโคกขาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๑ พระเรืองศักดิ

์

สมตฺโถ จันติบุตร
๒๗/๒/๒๕๑๓ ๒๖/๘/๒๕๕๓

วัดจูมพร  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๒ พระแสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม ประจำเมือง

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีสะอาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๓ พระพัชรพงศ์ วชิราโณ แสนโพธิ

์

๒๙/๗/๒๕๓๙

๙/๘/๒๕๕๙ วัดสมอ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๔ พระธนกฤษ อติวีโร บ่อจันทร์ลา

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๔

วัดสมุนไพร  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๕ พระเซ้ง ิตมโน ภิญโญภาพ

๐๒/๐๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดสวรรค์คงคา  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๖ พระสุชาติ ชาคโร ทองใบ

๒๗/๕/๒๔๙๘ ๒๕/๗/๒๕๓๙ วัดวังทองสามัคคีธรรม
 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระสุนีย์ ปุณฺณาโณ คำแก้ว

๙/๑๑/๒๕๑๓ ๑๔/๗/๒๕๕๔ วัดสามแยกดงสวรรค์  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๘ พระเด่น ธมฺมธีโร จิตบรรเทิง

๑๑/๑๒/๒๕๐๙
๑๒/๓/๒๕๕๔

วัดหนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๗๙ พระมหาทศพล ณฏิกโร พิมลี

๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๒๑/๗/๒๕๕๗

วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๐ สามเณรมนัสชัย  ช่วยมันคง

่

๑๓/๗/๒๕๔๕

 วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๑ สามเณรทนาดร  แก้วมรัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๒ สามเณรรัตนะชัย  แสนตระกูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๓ พระนำ ปฺาวุโธ ธรรมนุช
๕/๐๕/๒๕๑๓ ๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๔ พระแดง อนีโฆ นิลโอโล

๒๔/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๑๑/๒๕๕๗

วัดแจ้งสว่าง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๕ พระธีรพงษ์ ปฺาวโร คณาโจทย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๖ พระทันญา ปภากโร สีสอนเหม่น

๒๑/๐๔/๒๕๐๙
๒/๐๔/๒๕๕๗ วัดบุญถนอมพัฒนาราม

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๗ พระสุทิน ปภสฺสโร ใจหาญ

๑๕/๐๗/๒๕๑๙
๒/๐๕/๒๕๕๘ วัดบุญถนอมพัฒนาราม

 

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๘ พระธงชัย าณธมฺโม ปลอดโคกสูง

๐๓/๐๘/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดโบราณ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๘๙ พระไตรภพ ถิราโณ รุนดี
๗/๐๙/๒๕๑๗ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

วัดปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๐ พระวรรณชัย อภินนฺโท จำนงค์ศักดิ

์

๕/๐๙/๒๕๑๗ ๒/๐๖/๒๕๕๗
วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๑ พระคมกฤช จิตฺตานุรกฺโข มิตรมาตย์
๒/๑๐/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๒ สามเณรวิชิต  โฮงภูเขียว

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๓ สามเณรอมรเทพ  เคารพ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๔ สามเณรปรัชญา  ประเสร็ฐสัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๕ สามเณรตะวัน  จันทร์ดีเลาะ
๓/๐๖/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๖ สามเณรสุธีมา  ศีลมัน

่

๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๗ สามเณรธัญกร  ไวสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๘ พระสมทรง พุทฺธิสาโร จำรัสจิตร

๑๖/๐๓/๒๕๑๕
๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๓๖๐/๐๑๙๙ พระเพ็ง สิริปฺโ รองแก้ว
๑/๐๓/๒๔๘๙ ๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดเฝอแฝง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๐ พระพิทักษ์ อธิปฺโ ดำริฆ์
๑/๐๗/๒๕๑๖ ๗/๐๕/๒๕๕๔

วัดศรีบุญเรือง  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๑ พระสมใจ จกฺกธมฺโม ประหยัดสิน

๒๘/๑๑/๒๕๒๒
๗/๐๕/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๒ พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโก จำปาจันทร์
๒/๐๔/๒๕๒๔ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๓ พระสมทรง วิสุทฺธิสีโล มณีแฮด
๘/๑๑/๒๕๐๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๔ พระภัคสุโรตม์ ธิตวิปุโล พูวิบูลย์
๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดศิลาดาด  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๕ พระเอียว สีลวิสุทฺโธ อูจ
๗/๐๙/๒๕๒๙ ๒๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดเสาธง  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๖ พระอนุชา สิริสาโร แรงดี
๕/๐๔/๒๕๓๔

๖/๕/๒๕๖๐ วัดเขต  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๗ พระโยธิน ตปสีโล โยธา

๐๕/๐๘/๒๕๒๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๘ พระมนตรี มนฺตีวํโส วงศ์อุไร

๑๖/๑๒/๒๕๑๙ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๐๙ พระอดุลย์ จิรสีโล สุขสายบัว

๑๑/๐๑/๒๕๒๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๐ พระถวิล ยโสธโร ทีดินดำ

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๑ พระปรีชา เขมจาโร วินทะชัย

๑๖/๐๓/๒๕๑๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๒ สามเณรสนธยา  เมืองชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๓ สามเณรคาวี  ศรีนวลอ่อน

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๔ สามเณรณฤเดช  สวัสดิพันธ์

์

๕/๐๔/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๕ สามเณรเสกสรร  พรสวัสดิชัย

์

๗/๒/๒๕๔๖
 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๖ สามเณรภาณุวิชย์  ศิริมาท

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๗ สามเณรวุฒิพงศ์  ภูทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๘ สามเณรจุลจักร  เนียมแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๑๙ สามเณรสิทธิชัย  กุยแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๐ สามเณรโชคชัย  อินทร์สวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๑ สามเณรสิทธิภาคย์  สิงห์ชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๒ สามเณรธนวัฒน์  จ่าทา

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๓ สามเณรชานนท์  ศิริวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๔ สามเณรศิริวัฒน์  ทาแหยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๕ สามเณรวรวุฒิ  นิลขันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๖ สามเณรกรฐภณ  พงษ์สีมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๗
สามเณรวัชรพล  ระรมย์ชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๘ สามเณรธนาธิป  บัตรลาด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๒๙
พระมานะ อคฺคปฺุโ โชคบัณฑิต ๑/๘/๒๔๘๘

๒๘/๗/๒๕๕๕
วัดชิโนรสวิศยาราม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๐ พระคำหมืน

่

ิตาโณ ดีหนองเปด

๐๕/๐๓/๒๕๑๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

วัดบุญธรรม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๑ พระวิจิตร วิจิตฺโต ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดบุญธรรม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๒ พระวิศิษย์ านวโร ร่มเย็นใจ ๐/๐/๒๔๙๒ ๐/๐/๒๕๕๔ วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๓ พระเกรเฮม วิคเตอร์ สุจิตฺโต วอลลิส ๐/๐/๒๕๐๕ ๐/๐/๒๕๕๗ วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๔ สามเณรเกียรติเกรียงไกร  รสหอม ๐/๐/๒๕๔๓  วัดปาศิลางาม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๕ สามเณรศราวุธ  หาวิชา ๐/๐/๒๕๔๔  วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๖ สามเณรสุรวิทย์  จันทบุรี ๐/๐/๒๕๔๕  วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๗
สามเณรเกริกไกร  รองจำนงค์ ๐/๐/๒๕๔๓  วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๘ สามเณรภูวเนตร  ไชยสงค์ ๐/๐/๒๕๔๕  วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๓๙ พระคำเพียร ปยสีโร เปยจ้นทึก
๑๕/๙/๒๕๐๐

๗/๓/๒๕๒๕ วัดปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๐ พระดำรง อคฺคธมฺโม แก้วใส
๒๔/๕/๒๕๐๗ ๑๗/๑/๒๕๕๗

วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๑ พระปรเมชท์ ชาครธมฺโม เสนาหมืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

๙/๑/๒๕๕๘ วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๒ พระยิงยง

่

มหาวีโร วงศ์กด

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๒/๓/๒๕๖๐

วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๓ พระคาวี สิริสาโร คำมะวงค์
๒๖/๒/๒๕๐๘

๖/๓/๒๕๕๗ วัดสนามชัย  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๔ พระเรียนณรงค์ คุตฺตจิตโต เปนสุข
๒๙/๕/๒๕๑๑ ๑๘/๖/๒๕๕๘

วัดสามัคคี  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๕ พระโยธิน จีรสีโร ธงภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๑๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดแสงอรุณ  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๖ สามเณรภูมินทร์  โพตะลี
๕/๐๖/๒๕๔๓

 วัดหนองบัวแดง  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๗
พระเขียว จตุโล อินทร์แปลง

๑/๗/๒๔๘๗
๘/๑/๒๕๓๓ วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๘ พระเสริม จนฺทสาโร บุญสิน
๑/๔/๒๔๙๗ ๑๕/๖/๒๕๕๐

วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๔๙ พระสุริยัน เตชธมฺโม พรมมาปุย
๑/๘/๒๕๒๔ ๒๘/๗/๒๕๕๕

วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระกาญจนบุรี ชุติณธโช ภูสะท้าน ๙/๑/๒๕๒๑ ๑๘/๑/๒๕๕๘
วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระสงัด ติกฺขวีโร พรรณนา
๖/๑๐/๒๕๒๗ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๒ พระชาติชาย อภิชาโต ศรีสะพุง
๑/๑๒/๒๕๑๒ ๒๖/๐๘/๒๕๕๘

วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๓ พระชรัส ปภาโส เกิดจันทึก

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๔ พระสุริยัน จนฺทสาโร น้อยคูณ
๑๙/๕/๒๕๑๓ ๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๕ พระสมดี วชิราโณ วัฒนพล
๑๑/๖/๒๕๑๓ ๑/๑๑/๒๕๕๔ วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๓๖๐/๐๒๕๖ พระสูน ชาคโร ชานนท์เมือง
๑๕/๑/๒๕๐๙

๓/๔/๒๕๕๘ วัดอุดรนพพาลัย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๘

้

http://www.tcpdf.org

