
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑,๔๗๕ รูป ขาดสอบ ๔๕๕ รูป คงสอบ ๑,๐๒๐ รูป สอบได้ ๗๕๕ รูป สอบตก ๒๖๕ รูป (๗๔.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระมนัสชัย อนามโย ลวดชัยภูมิ

๕/๕/๒๕๓๘ ๔/๔/๒๕๕๙
กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรศิรศักดิ

์

 แสงเพชร
๓/๓/๒๕๔๖

 กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระพงศกร ิตผาสุโก ผาสุก

๖/๖/๒๕๓๘ ๕/๕/๒๕๕๙
กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระธนวุฒิ โชติปฺโ เจริญขามปอม

๔/๔/๒๕๒๖ ๗/๗/๒๕๕๙
คลองลี

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระกฤดิน ภูริเมโธ เมธากีรติกร

๑๐/๑๐/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๙
คลองลี

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระธนาภัทร ชาตเมโธ จูมนาฝาย

๙/๙/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙
คลองลี

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระณัฐพล ขนฺติพโล ชำกรม

๓๐/๑๐/๒๕๒๑

๑/๗/๒๕๕๙ โคกน้อยมอดินแดง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระต่อศักดิ

์

ิตคุโณ แคสันเทียะ
๙/๙/๒๕๑๕

๑๑/๑๑/๒๕๕๘

โค้งขนัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระถนอม จกฺกวโร เก็บสำโรง

๑๑/๕/๒๕๑๖
๔/๔/๒๕๕๙

โค้งขนัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระวิศรุท านิโย นครชัย

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

๖/๖/๒๕๕๙
ชมภู  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระประนม อิสฺสโร คำพิทักษ์

๑๕/๖/๒๕๐๒
๑/๒/๒๕๔๙

ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระสมพงษ์ สุธมฺโม ดรกันยา

๒๗/๔/๒๕๐๔
๔/๓/๒๕๕๗

ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระสว่าง ปฺาสาโร พูนอกล

๒/๕/๒๔๙๗ ๓/๓/๒๕๕๘
ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรจีระศักดิ

์

 อาศัยกุด

๒๐/๒/๒๕๔๒

 ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรกิตติภูมิ  โมฆะรัตน์

๗/๔/๒๕๔๖
 ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรมานิตย์  เจริญจิตต์

๘/๘/๒๕๔๖
 ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรปรีชา  รวยสวัสดิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๖

 ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระประสิทธิ

์

ธิติมงฺคโล ปนวิเศษ

๒๔/๖/๒๕๒๑ ๑๖/๓/๒๕๕๘

ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรศุกฤษฐ์  หวดขุนทด

๒๙/๘/๒๕๔๕

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรเอกรัตน์  ปณฑะแพทย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรกฤษดา  ขวัญกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรไกรวิชญ์  มหามาตร

๙/๔/๒๕๔๔
 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรสุพล  ทับทิมใส

๒๘/๘/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรทองพูน  ทับทิมใส

๑๙/๗/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๒๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรรัฐธรรมนูญ  สากุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 ดีกุดตุ้ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระอนุชา ิตวิริโย แฝงโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

๕/๕/๒๕๕๙
ชีลองกลาง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระประสาน ปภาโส ลายนอก

๕/๕/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๙
ชีลองกลาง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรวีรศักดิ

์

 หนองนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ชุมแสง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรขวัญชัย  ระมงคล

๑/๑/๒๕๔๕
 ชุมแสง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเพชรลิน  ชนะพจน์

๒/๒/๒๕๔๖
 ชุมแสง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระวินัย อจิฺจโน ใจกล้า

๗/๗/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙
ดาวเรือง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระเด่น อภินนฺโท วิสัยหมัน

่

๓/๓/๒๕๒๕ ๗/๗/๒๕๕๘
ตาลนาแซง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระจีรวัฒน์ โอทาโต แซ่จิว

๑๒/๑๒/๒๔๙๕

๕/๕/๒๕๕๙
ตาลนาแซง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระจุริสัน มหาวิริโย คณะสุข

๓/๓/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๙
ตาลนาแซง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรนันทวัฒน์  ขันชัยภูมิ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวิทวัส  เจนบ้านผือ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรวันเฉลิม  ฟอกสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรอภิเดช  เลขนอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรกฤศวัฒน์  จันทะเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรศุภวิชญ์  ทุ่งลาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุรชัย  โกจินอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรพีระวัฒน์  กบขุนทด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรชัยสิทธิ

์

 วิลัยเขวา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรเฉลิมชัย  เงินมาก

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรธนัสชา  มืดตา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรประกาศิต  อินกาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มาตยะขันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรศุภกร  ขานแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรกิตติชัย  แก่นดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรจักรพันธ์  เมืองแสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรภานุพงศ์  เพียพิมเพิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรธนากร  ทองบุญเกือ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรณฐรักษ์  แพงแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรณฐรมย์  แพงแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรวันพจน์  โชคคุน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรอาทิตย์  มันคง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ภูมิคอนสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธนพล  สำรวยประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๒๓

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรบุญยกร  คำแหง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรรพีวิทย์  นามกิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรนนทชัย  สุวรรณา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรจารุวัฒน์  จำปางาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรวรวุฒิ  ขันอาสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรธนพร  เดชโนนสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สาวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรชินกร  สุขรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรชินวัตร  ไตรจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรภาณุวัฒน์  เข็มพันธุ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรทรงยศ  แย้มสัมพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรปองภพ  สันตะกิจ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรฐานันดร  นารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรกรกช  ทาท่าหว้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ขวานเดิม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรธนายุทธ  จันทาคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรสาธิต  จุฬาเต่า

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรอนุชา  บุญทิพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระนเรศ อภิวณฺโณ บุญไทย

๒/๒/๒๕๓๓ ๗/๗/๒๕๕๘
ท่าหินโงม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระปรีชา สิริปฺโ สุสมบูรณ์

๘/๘/๒๕๑๘ ๓/๓/๒๕๕๙
ท่าหินโงม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระฐิติคมน์ ชุตินฺธโร อุดมรักษ์

๗/๗/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๕๙
ท่าหินโงม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระอดุลย์ อนุตฺตโร เสาะสาย

๖/๖/๒๕๑๗ ๗/๗/๒๕๕๙
ท่าหินโงม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระมโณทัย จารุธมฺโม ใจดี

๓/๓/๒๕๓๑ ๗/๗/๒๕๕๙
ท่าหินโงม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระอาทร ธมฺมกาโม แดงสันเทียะ

้

๖/๖/๒๕๓๗ ๗/๗/๒๕๕๙
ท่าหินโงม  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระประยุทธ กตปฺโ บุตรชา

๔/๔/๒๕๑๖ ๖/๖/๒๕๕๙
ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระมนตรี สิริจนฺโท ฝายสัจจา

๑/๑/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๙
ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระโกหวัน ยติกโร สังข์วงษ์

๘/๘/๒๕๐๐ ๖/๖/๒๕๕๘
นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระสนอง านิสฺสโร นิจใหม่

๗/๗/๒๔๙๓ ๗/๗/๒๕๕๙
นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระชัยยุทธ สุทฺธิชาโต สุทธิชาติ

๗/๗/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙
นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระอรรถชัย อาภาธโร วัดชัยภูมิ

๓/๓/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๘
โนนสูงสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระศักดิดา

์

ธมฺมธโร นักรบ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๕๙
โนนสูงสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๑
พระมะลิ จนฺทนโม สำราญพิศ

๐๒/๐๓/๒๔๙๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระคมสันต์ านธมฺโม ตังพงษ์

้

๐๘/๐๘/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระวีระ สุรเตโช ผดุงผล

๐๕/๐๕/๒๔๙๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระพรศักดิ

์

พฺรหมฺวโร หริรัตนะพรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๒๓
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ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระจตุรงค์ ธมฺมรโส ดำรงงค์เชือ

้

๑๐/๗/๒๕๓๖ ๑๓/๓/๒๕๕๙

บูรพา  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรกฤษฎา  ปองปา

๑/๓/๒๕๔๗
 ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระปาน กิตฺติปาโล โชติปทุม

๗/๙/๒๕๐๓ ๑/๒/๒๕๕๙
ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระสมาน ปภาโส ช่อจำป

๒๐/๖/๒๕๑๙
๓/๒/๒๕๕๙

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรกฤษฎา  ศรปาย่า

๗/๑๒/๒๕๔๗

 ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรพันกร  เพชรศรี

๒๖/๑/๒๕๔๗

 ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระเบ็ง จนฺทสาโร จิตรบันเทิง

๒๒/๔/๒๕๐๑ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระสงัด อตฺตทีโป อินทราช

๑๗/๙/๒๕๑๕ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระพีรพล านากโร รักษาภักดี

๒๔/๔/๒๕๓๙ ๑๗/๘/๒๕๕๙

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระไชยนาท วชิราโณ เฉียบสันเทียะ

๔/๖/๒๕๒๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรอมร  นามศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 ปรางค์กู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุทธิพงษ์ สุเมธโส งอกลาภ

๔/๔/๒๕๓๔ ๖/๖/๒๕๕๙
พีรพัฒนวงศ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระเผด็จ ภูริปฺโ กองโคตร

๓/๔/๒๔๙๘ ๑/๒/๒๕๕๙
พุทโธวาท  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระพัฒนุพงษ์ โฆสโก วรรณพงศ์

๗/๗/๒๕๓๗ ๔/๔/๒๕๕๙
โพธิ

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระวสุพล ธมฺมิโก บุญให้

๗/๗/๒๕๓๘ ๔/๔/๒๕๕๙
โพธิ

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระธรรมนูญ นิสฺสโภ ขำโนนงิว

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๙
โพธิ

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรแก้วอุดอน  ผาลี

๘/๗/๒๕๔๕
 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรบุญหลาย  ผาลี

๑๐/๒/๒๕๔๗

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรพุด  ไชยะแสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรสัจสรณ์  ปตุภูมินาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรสันหวัตร  ช่างจัตุรัส

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรคำกอง  ด้ายรินรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรอานนท์  รองพล

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรสิทธิชัย  มาเฉลิม

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ชำนาญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรธีระพัฒน์  ทัดแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรพงษ์พิทักษ์  ขวัญเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรบูริพัฒน์  พลจัตุรัส

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๓
สามเณรศิริมงคล  ศรีปะโค

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๔
สามเณรนครินทร์  ไทยธานี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรวรพงษ์  แวงชัยภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรธีรรัตน์  กิจเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๗
สามเณรสุรเดช  ธานี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๘
สามเณรสิทธิพร  ภูสิมมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๒๙
สามเณรอาทิตย์  ทองเชือ

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๒๓
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ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรรัตนชัย  ฉิมหนองเปด

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรจตุพล  อ่อนอยู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรวุฒิชัย  เทียบแสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรอัฎษดา  ฦาชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรธันวา  สีระคาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรทรงวุฒิ  กลอนค้างพูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แก้วอินตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรจิรชัย  ประทุมถิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรชนะชัย  อินทร์เจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรเทพฤทธิ

์

 ล้วนกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ปญญาประสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 แสงทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๒
สามเณรกวิน  บุญเลิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๓
สามเณรอำพล  เรืองเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๔
สามเณรอ๊อฟ  ทับแอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรณัฐพล  กลอนค้างพูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรฐากูร  สังเจิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรเอกราช  แสนรัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรบัญชร  คล้ายสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรเดชาวัต  สีทาทุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรปริญญา  พลพิทักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรปญญา  ศรีนนท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรกิตติพงศ์  เกษมบุญมี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรธรรมรัตน์  สุวรรณสินธุ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรพรชัย  อาสูงเนิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรวสันต์  ไทยธานี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรสราวุฒิ  หวังเสียวกลาง

๕/๘/๒๕๔๖
 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระคำพันธ์ ปฺาทีโป ยศรุ่งเรือง

่

๑/๑/๒๕๑๓
๑๐/๑๐/๒๕๕๘

ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระประยูร ธมฺมกาโม แพงบุดดี

๓/๓/๒๕๑๗
๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระชูศักดิ

์

โกวิโท คชสุข
๖/๖/๒๕๑๓ ๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระอดิศักดิ

์

จารุธมฺโม ยอดกระโทก
๒/๒/๒๕๓๐ ๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระศราวุฒิ ธมฺมจาโร สะราคำ

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๕๙
ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระณมน อุตฺตโร ทรัพย์อุดม

๒๙/๕/๒๕๐๕ ๑๖/๘/๒๕๕๙

ศรีอุดม  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระบุญเกิด เตชธมฺโม เอสันเทียะ

๑๕/๓/๒๕๑๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

สระแก้ว  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระวิเชียร าณวีโร ปอกระโทก

๑๓/๒/๒๕๑๐ ๒๖/๓/๒๕๕๙

สระแก้ว  
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ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรนันทิยะ  อาจธานี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรอวิชิต  สีแล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรอนุพงษ์  พรมภิรมย์

๒๗/๕/๒๕๔๖

 สระแก้ว  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรวุฒิชัย  หนูนา

๗/๙/๒๕๔๗
 สระแก้ว  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระจงกล รวิวโร เขือนแก้ว

่

๒๘/๖/๒๕๑๐ ๑๒/๕/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระพรประสิทธิ

์

ปริปุณฺโณ ตังใจ

้

๘/๘/๒๕๐๙ ๗/๗/๒๕๕๘
สัมพันธมิตร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระเสรี อาภาธโร วงษ์นรา

๑๒/๑๒/๒๕๐๙

๓/๓/๒๕๕๙
สัมพันธมิตร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรสุชาติ  ทองสุขใส

๖/๖/๒๕๔๒
 สัมพันธมิตร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระสมัย ติสรโณ ปานขวาน้อย

๖/๖/๒๕๐๙ ๗/๗/๒๕๕๖
สามัคคีธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรจักรกฤษ'  เชียงเครือ

๖/๖/๒๕๔๕
 สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระสมัย สมจิตฺโต ปลืมชัยภูมิ

้

๓๐/๑๐/๒๕๐๑
๒๗/๗/๒๕๕๕

โสกตลับ  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรวิราช  สันตะขบ

๑/๑/๒๕๔๖
 หนองคู  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระประมวล ปฺาธโร อาสานอก

๑๒/๑๒/๒๕๑๕

๗/๗/๒๕๕๙
หนองคูพัฒนา  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระศิริพงษ์ ธมฺมจาโร คลองห้วยบง

๕/๕/๒๕๓๔ ๗/๗/๒๕๕๙
หนองคูพัฒนา  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระปญญา ชยวุฑฺโฒ เผ่าเวียงคำ

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๕๙
หนองคูพัฒนา  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรพิชุตม์  เหาะสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองนาแซง  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรธวัชชัย  โยธา

๑/๑/๒๕๔๗
 หนองนาแซง  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระเกียรติศักดิ

์

ขนฺติสุโภ การบรรจง
๒/๒/๒๕๓๘ ๕/๕/๒๕๕๙

หนองไผ่ล้อม  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระบารมี ธมฺมจาโร โพธิชา

๑๖/๗/๒๕๓๐ ๑๓/๖/๒๕๕๔

หนองไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระสมควร พุทฺธธมฺโม อิมอรัญ

่

๒๑/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๓/๒๕๕๖

หนองไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระอรรถพล อธิวโร หวะสุวรรณ

๒๕/๙/๒๕๓๑ ๑๔/๖/๒๕๕๘

หนองไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระสายชล สารคนฺโธ บาลี

๒/๑๐/๒๕๓๓ ๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระฤทธิเกียรติ สมาหิโต วัฒนกุล

๑๒/๑/๒๕๓๘
๒/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระธีระชัย สมจิตฺโต นันทวรรณศุก

๒๒/๕/๒๕๐๙
๔/๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรจิรวัฒน์  คูหา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 หนองสังข์  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรชยพล  ศรียา

๒/๙/๒๕๔๖
 หนองสังข์  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรภูวดล  พีพิมาย

่

๗/๗/๒๕๔๖
 

ห้วยยางราษฎร์บำรุง
 

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรสุริยะ  พรมสุคนธ์

๘/๘/๒๕๔๖
 

ห้วยยางราษฎร์บำรุง
 

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระชีวา จนฺทสโร เปยจันทึก

๑/๑/๒๕๓๔ ๕/๕/๒๕๕๙
อัมพวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระสมศักดิ

์

านิโย สท้าน
๔/๔/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙

อัมพา  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระแก้วมณี ธมฺมาวุโธ สินนอก

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๕๙
อุดร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระวรพจน์ โฆสโก แสนสะท้าน

๓/๓/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙
อุดร  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระสกล านิสฺสโร ชมนาวัง

๓๐/๐๘/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คีรีคงคาวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระวิเชษฐ์ ปฺาทีโป ผาจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

จันทรังษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระสุพจน์ รตฺตนโชโต เยลำ

๐๓/๐๗/๒๕๑๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๕

ชัยชุมพล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๒๓

้
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่
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ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระเสวียน สุธมฺโม มนเทียน

๐๓/๐๖/๒๕๒๐ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ชัยชุมพล  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระสุบรร เขมิโก จันทร์แสง

๐๕/๐๕/๒๔๙๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ชัยศิริพนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระโอภาษ รตนปฺโ ศรีสง่า

๑๖/๑๐/๒๕๑๗
๒๔/๗/๒๕๕๓

ไทรทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระเม็ง วราโณ กุลจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๑๕ ๒๒/๐๓/๒๕๔๕

ปรางค์กู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระบุญทัน ขนฺติวโร ภูมี

๐๑/๑๑/๒๔๘๐ ๒๙/๐๒/๒๕๕๗

ปรางค์กู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระกุหลาบ สมฺปนฺโน เหล่าขุนค้า

๐๙/๐๔/๒๔๘๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปรางค์กู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระจวน จิตฺตาโณ เหล่าขุนค้า

๐๑/๐๘/๒๔๙๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปรางค์กู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระพลอย พลวโร กุลหราช

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

ปาโคกกุง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระมานิต มาวโร เฮ้าเส็ง

๐๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาโคกกุง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระปฏิภาน ปริชาโน แพนงาม

๑๙/๐๙/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาโคกกุง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระชุมพร กิตฺติปฺโ สมัครเขตรกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาเจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระจักสิน ปยธมฺโม ดวงจันดี

๑๘/๐๘/๒๕๒๐ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

ปาเจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระสุระนัน สนฺติกาโย เพ็งพร

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาสามัคคีธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระสว่าน ปสนฺโน เหล่ากนทา

๓๐/๐๙/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โปร่งช้าง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระลิขิต กรุโณ กลางสูงเนิน

๐๑/๐๒/๒๕๑๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ผสม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระสมควร พนฺธมุตฺโต เชิงชัยภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ผสม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระปองปดา สุกณฺณาโณ คำเคน

๐๑/๐๓/๒๕๑๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระยุติศักดิ

์

อนุตฺตโม เพ็ชรดีคาย

๓๑/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระเชิดชาย อนุตฺตโร นักทำเกวียน

๒๔/๐๖/๒๕๑๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระนิรันดร์ มุนิโก ฉิมเขียว

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระประวิทย์ มุนิโก มุลลารักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระประทีป ธมฺมทินฺโน ตังใจ

้

๐๗/๐๔/๒๔๙๕ ๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โพธิสัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระวิเชียร วิสุทฺโธ พิกุลย์สังข์

๒๔/๐๒/๒๔๙๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิสัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระกิติศักดิ

์

พุทฺธสีโล พิมโพชา

๑๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระคำดี ปสุโต ทัศพจน์

๙/๐๖/๒๕๐๙ ๘/๐๕/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระณัฏฐนันท์ สิริจนฺโท จันทะดวง

๑๓/๐๕/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ภูเขาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรธวัชชัย  ชนะชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๗
สามเณรธีรนาถ  ปดถาโล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรภานุพงศ์  พลดงนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรพินิจ  เลียงภูมิ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรปารมี  นารีรักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๑
สามเณรอนุชา  ลาวรรณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๒
สามเณรบุญช่วย  สาชิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๓
สามเณรทินกร  นาจะหมืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๔
สามเณรทักษิณ  กุดคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๒๓

้
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ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๕
สามเณรเอนก  ตะเพียนทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๖
สามเณรอนันตชัย  อาตะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรอนันตโชค  อาตะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๘
สามเณรนราธร  เดชแทน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๓๙
สามเณรอำมฤต  ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรณัฏฐากร  รักศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรวาทิตย์  ไชยสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรธนากร  ศรีประทุม

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรวิริยา  เดชแทน

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรภิญโญ  รักษาภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรวรเทพ  สนองสินธ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรอธิปตย์  อาจหาญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรวุฒิชัย  วงษาแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรนนทวัฒน์  พลแสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระสุริยงค์ สนฺตจิตฺโต แสงเพชร

๐๓/๐๒/๒๔๙๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๖

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระจีน กนฺตธมฺโม ทิพวัน

๐๒/๐๓/๒๕๐๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระวีระ จนฺทสาโร คามตะสีลา

๑๐/๐๘/๒๔๙๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระโควิน อธิจิตฺโต นามะสะเก

๑๖/๑๑/๒๕๐๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรพงษ์พัฒน์  ย่อยไธสงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระบุญรัตน์ กวโร ทรงเหล็กสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๐๔ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๖
พระพงษ์พัฒน์ ภทฺทธมฺโม ศรีสำราญ

๒๒/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระสุรพล สุรพโล บุญประคม

๐๓/๐๔/๒๕๑๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ศิริชัยมงคล  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๘
พระเจริญ ปฺาวชิโร พรมเหลา

๐๕/๐๔/๒๔๘๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สระทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระสังวาลย์ อินฺทสาโร พวงชัยภูมิ

๐๑/๐๔/๒๔๘๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สระทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระทองใบ าณธโร แหลมจันสง

๐๓/๐๖/๒๔๙๒ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สระทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระอภิชาติ ธมฺมเตโช ใคร่ครวญ

๒๕/๐๓/๒๕๐๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

สระโนนทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระสามารถ ปรกฺกโม ภูนาเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

สระปทุมวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระขจรศักดิ

์

เตชพโล กลินสุวรรณ

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระสมหมาย านิสฺสโร ไตรบำรุง

๑๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระอำนาจ กตปฺุโ อิงชัยภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระณรงค์ศักดิ

์

อภิาโณ ศรีล้อม

๒๕/๑๑/๒๕๒๔ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

แสงจันทราวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระบุญปน านวีโร บุญโนนแต้

๑๒/๑๑/๒๔๙๔ ๑๐/๑๑/๒๕๕๗

อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระทวิส อาภากโร บุสนาม

๑๖/๐๑/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๓๐

อุดร  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระสังวาลย์ ิตปฺุโ เนืองมัจฉา

่

๐๑/๐๙/๒๕๑๔ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

เอราวัณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระอภิชล ติสฺสโร ศรีสวัสดิฉิม

์

๑๕/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระอทิวัฒน์ อภิวณฺโน พัฒนมณี

๐๒/๐๘/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระศุภวิชญ์ สุภวิทฺยโช ชาญประโคน

๒๒/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระเชาว์ คเวสโฏ ทิพย์พันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๒๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ขามเทศ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระเดชา อนุตฺตโร ผลทวี

๑๓/๐๕/๒๕๒๒ ๐๑/๐๘/๒๕๕๗

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระพีรวัฒน์ ธีปฺโ วงค์คำ

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระจารุนิล จิรสุโภ ละลี

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรวุฒิไกร  แสงคำ

๒๔/๑๑/๒๕๕๓

 โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระภัทระ กิตฺตสาโร คำพาพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระจักรกฤษน์ รติโก สุดสัมฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระอดิศักดิ

์

ปภสฺสโร จานตะคุ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระศุภชัย โกวิโท คลังนอก

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกก่อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระนิยม ธมฺมิโก ศรีไกรภักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๔

ตะบองเพชร  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระสุทธิพงษ์ จนฺทวํโส ศรีสะพุง

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘

ตะบองเพชร  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระอัฐพล อคฺคธมฺโม เปคอนสาร

๐๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระบุญเกิด ธมฺมิโก เวียนสระ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

ทักษิณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระไพฑูร สติสมฺปนฺโน สีหาวัตร์

๑๖/๐๓/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ทักษิณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระประจักร สํวโร มือแข็ง

๐๙/๐๘/๒๕๑๓ ๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ธาตุ  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรเจคนิพัทร  ปุริศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

 เนินไสว  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรนำโชค  โชคเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 เนินไสว  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระธวัชพงษ์ าณวโร พรมบุ

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนฆ้องมังคลาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระภาณุวัฒน์ านิโย ขีดเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

โนนส้มโฮง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระประสาร วชิรธมฺโม จันทร์เรืองศรี

๒๖/๐๒/๒๕๒๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนส้มโฮง  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระปยะ เตชธมฺโม ศิริวังคณา

๒๕/๑๐/๒๕๑๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระหลำ กตปุโ หมู่โสพิน

๐๕/๐๑/๒๔๙๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระณัฏฐเกียรติ กนฺตสีโล มะสุขใจ

๒๗/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระสมพร คเวสโก อิติป

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

บ้านเปา  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระสวาทดิ

์

อภิปุโ ศรีถาวร

๐๑/๐๒/๒๔๘๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

บูรพาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระพิชิต อุชุจาโร ทองดี

๐๑/๐๖/๒๕๑๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

บูรพาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระสมัย ปภสฺสโร น้อยบัวทิพยื

๐๑/๐๖/๒๕๑๐ ๑๖/๐๘/๒๕๕๘

บูรพาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระแหลมทอง เตชธมฺโม ยงยุทธ์

๐๖/๐๘/๒๔๙๙ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

บูรพาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระณัฐวร ปภสฺสโร ลานขามปอม

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

พระเจ้าองค์ตือ

้

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระสายัณห์ สนฺตจิตฺโต แก้วเชียงหวาน

๒๑/๐๗/๒๕๒๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

พุทธาวราราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระนรุฒน์ นนฺทสาโร สวัสดิศรี

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พุทธาวราราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระณัฐพล านกโร ไชยศรีรัมย์

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พุทธาวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระบุญสอง สุจิตฺโต ครองสถาน

๐๘/๐๘/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

โพธิไทรโนนศิลา

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระวิรัตน์ สุทฺธิสาโร กำจัดภัย

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิไทรโนนศิลา

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระเอนก อรุโณ เหล่าอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๒๕ ๑๓/๐๒/๒๕๕๗

มัชฌิมวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระอัมพร อนุตฺตโร เวียนเก่าน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๑๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดแจ้ง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระอภิชาต อคฺคสิริโก บุญเจิด

๐๖/๐๓/๒๕๒๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

ศรีสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระปกรณ์ ชยาวุฑฺโฒ ธรรมนาม

๓๑/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างไพรงาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระสุรเดช ิตมโน รองเมือง

๑๐/๐๖/๒๕๐๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

สุวรรณาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระสิทธาวัฒน์ ิรจิตฺโต เข็มผง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระอนุพันธ์ พนฺธมุตฺโต แขมภูเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๒๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๘

หรดี  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระพระศิขรินทร์ กตปุโ สุทีราบท

๑/๘/๒๕๒๒ ๑/๑๐/๒๕๕๕

ทักษิณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระพระวีรศักดิ

์

วีรสกฺโก เมืองนาม
๑/๖/๒๕๑๓ ๑/๔/๒๕๕๙

ทักษิณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระพระพิชัย มหาปุโ ต่อโชติ

๑/๑๒/๒๕๒๘
๑/๗/๒๕๕๙

ทักษิณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระปรีชา ปริชาโน ชมพู

๑๘/๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๘
สามเณรชัยธวัช  คำพอง

๑/๑๑/๒๕๔๓

 โนนแต้  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระสมหมาย สนฺตจิตโต พลทราย

๑/๘/๒๕๑๘ ๑/๕/๒๕๕๙
โนนแต้  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระศักดิศิริ

์

สนฺตจิตโต ชัยศัตรา
๑/๘/๒๕๑๕ ๑/๗/๒๕๕๙

โนนแต้  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระวรวุฒิ อคฺคเตโช ประวันตา

๑/๕/๒๕๓๕ ๑/๗/๒๕๕๙
โนนแต้  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระคำ สุจิณฺโณ วงค์คำจันทร์

๑๕/๓/๒๔๙๒ ๑๕/๓/๒๕๕๗

โนนพันชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระกฤต จตฺตมโล แก้วหลวง

๓๑/๓/๒๔๙๙ ๓๑/๓/๒๕๕๘

โนนพันชาติ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระคำปน กตคุโณ งานดี

๑/๑/๒๕๐๔
๒๕/๒/๒๕๕๕

โนนสงเปลือย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระสุวิชัย อติชาโต บุตรสุรินทร์

๑๑/๗/๒๕๑๒ ๑๒/๖/๒๕๕๙

โนนสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระมงคล สุมงฺคโล ทัดกลาง

๕/๙/๒๕๓๓ ๕/๗/๒๕๕๙
โนนสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระจันทร์ดา พรมฺสาโร เสียวสุข

๒๕/๒/๒๕๒๐ ๑๕/๖/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระชาติเกล้า าณธมฺโม ลาดนอก

๑/๑๑/๒๕๓๒
๑/๖/๒๕๕๘

โพธิ

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระโสภณ อานนฺโท สิงขร

๐๑/๐๓/๒๕๑๓

๑/๒/๒๕๕๙
โพธิ

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระสวัสดิ

์

สุธมฺโม ครองปญญา
๑/๙/๒๔๙๑ ๑/๔/๒๕๕๙

โพธิ

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระปริญญา จนฺทโชโต รักษาชนม์

๑/๑๐/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๕๙

ภูมิรัตนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระปกรณ์ ปยสีโล คณาโจทย์

๓๐/๗/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระดาว จกฺกวโร เปาสูงเนิน

๒/๖/๒๕๐๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระแสง ยโสธโร มีสุข

๑๑/๑๒/๒๕๐๒
๒๕/๗/๒๕๕๐

มณีรัตน์  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระสุมิตร์ สุจิณโณ เสมียนชัย

๑๐/๕/๒๕๒๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

มณีรัตน์  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระนาวิน สุจิณฺโณ สีขาว

๖/๒/๒๕๑๘ ๑๔/๗/๒๕๕๘

สว่างนามน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระสุวิทย์ พนฺธมุตฺโต คงตาเนิน

๘/๙/๒๕๒๕ ๓/๒/๒๕๕๙
สว่างนามน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระครรชิต อินฺทวณฺโณ ชำนาญ

๑๑/๔/๒๕๑๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

สว่างนามน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร เฉยชัยภูมิ
๑/๒/๒๕๐๕ ๑/๔/๒๕๕๘

หนองทอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐ / ๒๓

้
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ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระสุนทร อภิธมฺโม บุญชู

๐๕/๐๖/๒๔๙๗ ๑๕/๐๘/๒๕๕๙

กระดังงา  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระสนิท านสมฺปฺโณ เดชวิจารณฺ

๖/๒/๒๔๙๔ ๑๖/๖/๒๕๕๕

กุดมะนาว  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระทัน ธมฺมสโร แฝงสะโด

๒๔/๔/๒๕๑๓ ๓๑/๗/๒๕๕๘

กุดมะนาว  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระทองแดง โรจนาโณ หอมจู

๑๖/๐๒/๒๕๑๙ ๑๕/๐๒/๒๕๕๙

เกาะม่วง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระแสน รกฺขิตธมฺโม อิทธิพันธ์

๕/๕/๒๔๘๘
๒๕/๑๒/๒๕๔๔

คลองเตยใน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระนิด กตปฺุโ บุญกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๐๔
๒๓/๕/๒๕๕๘

คลองเตยใน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระชัยยา พรหฺมโชโต นาทองลาย

๒๘/๗/๒๕๒๐ ๒๗/๗/๒๕๕๘

คลองเตยใน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระพงษ์สันต์ ธมฺมวโร แหกกลาง

๑๓/๕/๒๕๓๐
๒/๗/๒๕๕๙

คลองเตยใน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระศิวกุล อนุตฺตโร ภูมิคอนสาร

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

เจดีย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระทินกร สิริธมฺโม สาริมา

๑๐/๐๕/๒๕๑๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

เจดีย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระทรีศัก ิติโก เพรชเกษมสันต์

๑๙/๙/๒๔๙๙
๒/๙/๒๕๕๔

ท่าศาลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระพิทักษ์ อคฺคเตโช เดชครอบ

๒๑/๘/๒๕๑๖ ๒๓/๒/๒๕๕๘

ท่าศาลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระอุเทน ปฺุกาโม ชัยบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๔

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระลัย สนฺติกโร ปองขวัญ

๑๙/๐๙/๒๕๒๖
๑๓/๗/๒๕๕๕

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระไพบูลย์ อภิปฺุโณ ภูมิภักดี

๒๔/๔/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๕๘

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระหนู สุทฺธสีโล ลีลาเมือง

๑๖/๑๐/๒๕๓๙
๒๖/๖/๒๕๕๘

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระโกวิทย์ โกวิโท จันทราษี

๑๘/๐๙/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระบุญมี จนฺทวํโส วงค์จันทร์

๑๔/๖/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระธนิษฐ์ ธนิสฺสโร ทับเกต

๒๙/๔/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระรุ่ง จนุทวํโส พันถินา

๕/๕/๒๕๑๙ ๒๓/๗/๒๕๕๘

ทุ่งสว่างวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระประสิทธิ

์

สิริปฺุโ วังเกลียง

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

๒/๓/๒๕๕๙
ทุ่งสว่างวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระสมัย สุขวฑฺฒโก ชัยพิเดช

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

โนนจำปาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระอานันท์ อานนฺโท กองโฮม

๖/๙/๒๕๓๕ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ปาเรไร  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระจรัญ จารุวณฺโณ ถาวรหมืน

่

๒๘/๑/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาเรไร  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระประยุทธ์ สิริจนฺโท ความหมัน

่

๒๘/๑๒/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
พระธาตุดอยแสงธรรม

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระสมควร ชาครธมฺโม ขัตติวงศ์

๒๖/๙/๒๕๑๐ ๑๘/๕/๒๕๕๒

มงคลศรี  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรอนุวัฒน์  บุตรดีลา

๔/๖/๒๕๔๓
 ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรณัฐวุฒิ  เรืองเจริญ

๓๑/๗/๒๕๔๓

 ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระชิงชัย รตฺนาโณ รัตนพล

๒๕/๑๐/๒๕๒๑
๒๓/๓/๒๕๕๖

วัดโนนสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระสาโรจน์ คุณากโร หงษ์ชุมแพ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดโนนสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระอชิตพล อชิตพโล บัวทุม

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระไกรวิชญ์ กตสาโร สารคำ

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระมนัส อภินนฺโท ชลชี

๓/๕/๒๔๙๖ ๓/๔/๒๕๕๗
สระประทุมทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระบุญฤทธิ

์

กิตฺติภทฺโท ฤทธิจรูญ

์

๕/๒/๒๕๐๘ ๕/๕/๒๕๕๕
สว่างอุดม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระบุญยัง จารุธมฺโม อำภาพันธ์

๑๘/๒/๒๕๐๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑ / ๒๓
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ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระวัชระ ยติกโร สวงโท

๕/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๘/๒๕๕๙

เขาจอมทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระสุพจน์ กนฺตสีโล พิมพลกัง

๒๖/๒/๒๕๑๖ ๑๖/๔/๒๕๕๙

จำปาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระอัครนนท์ านุตฺตโร พรมเศก

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

จำปาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระจักรพันธ์ ปภสฺสโร แดนคำสาย

๓๐/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

เจริญศรีสุข  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระภูมินทร์ ปฺาธโร พิพิธกุล

๓๐/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

เจริญศรีสุข  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระสราวุธ ธมฺมสุโธ มะลิวัลย์

๒๙/๖/๒๕๒๘ ๑๖/๕/๒๕๕๖

แจ้ง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระสุพล ถิรธมฺโม สีกุดเวียน

๒๒/๘/๒๕๐๙ ๑๒/๖/๒๕๕๘

แจ้ง  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระอุบล อุตฺตวํโส จันมา

๑๑/๑๑/๒๕๒๕
๒๘/๕/๒๕๕๙

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระอนุชิต านวีโร พรามจร

๑๗/๐/๒๕๓๙ ๒๐/๔/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระองุ่น เขมจิตฺโต พันธ์หนองเปด

๒๒/๑๐/๒๕๒๒
๑๗/๘/๒๕๕๙

นิคม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรอนุชา  สวงโท

๑๐/๘/๒๕๔๐

 นิคม  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระทูน กนฺตสีโร กาสำโรง

๑/๑/๒๕๑๑ ๕/๖/๒๕๕๙
โนนคร้อเหนือ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระชาญวิทย์ ฉนฺทธมฺโม สอนสุภาพ

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนคร้อเหนือ  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระบุญทัน ิตลุโย เขียนเขว้า

๒๓/๑๑/๒๕๒๐
๒๓/๒/๒๕๕๙

โนนสง่า  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระวรางกูร านุตฺตโม จันตา

๑๘/๕/๒๕๓๗
๘/๕/๒๕๕๙

โนนสง่า  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระนาย อภิรกฺโข ไทพิทักษ์

๕/๕/๒๕๑๕ ๘/๒/๒๕๕๓
บ้านลี

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระหงษ์ทอง สีลสุทฺโธ ศรีอาจ

๑๖/๑/๒๕๐๗ ๒๙/๗/๒๕๕๘

โพธิล้อม

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระเพชรณรงค์ ปฺาวชิโร ทองนาค

๑/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรธีรภัทร  จันโท

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๔
สามเณรอรรถวิทย์  ศรีหาปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระแฉล้ม กตปฺุโ บุญสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๔๙๐

๕/๕/๒๕๕๕
ยานนาวา  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระโชคดนัย ติขิโณ คำโนนจาน

๑๖/๗/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ยานนาวา  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรพีรณัฐ  บวนขุนทด

๒๑/๘/๒๕๔๖

 ราษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระวุฒิชัย มหาปฺุโ ทองใจสด

๑๓/๑/๒๕๓๗
๙/๗/๒๕๕๙

ราษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๓๙๙
สามเณรนพพร  สิทธิเวช

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 ราษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรฉัตรมงคล  ดาวสาวะ

๔/๕/๒๕๔๔
 ราษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรวุฒิชัย  บมขุนทด

๑/๑๐/๒๕๔๕

 ราษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระเนวิน อธิปฺโ สมอชลนาวิน

๖/๘/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ราษี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระประเสริฐ อาภากโร โคตจัตุรัส

๑๐/๖/๒๕๐๕
๒๑/๑๒/๒๕๕๘

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรญาณวัฒน์  แสงเดือน

๒๒/๗/๒๕๔๖

 เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรเจษฎา  ก้อนเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระอิธทิพล จนฺทโชโต ธนกุลรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๒๕
๒๕/๔/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระชินวุฒิ ชินวํโส ศรีจอหอ

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๒๕/๔/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระสิทธิโรจน์ ธมฺมโชโต ชาติสง่า

๔/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๔/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระขันติ ขนฺติโก กุดสันเทียะ

๙/๒/๒๕๐๗ ๕/๖/๒๕๕๙
เลียบนำไหล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระวิทวัช ชุตินฺธโร เพียรขุนทด

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๕/๖/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระศรัณย์ กุสลจิตโต ปญญายงค์

๒๐/๓/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระอุเทน อุเทนโต อินหมืนไวย์

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

๑๐/๗/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระภานุวัฒน์ ปฺาทีโป เอียมนัยตา

่

๒/๓/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระอรรถพล ขนฺติพโล รักชัย

๗/๒/๒๕๓๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระปรีชา วุฒาโณ จอมสันเทียะ

๔/๖/๒๕๓๙ ๑๙/๗/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระบุญหลาย อนาลโย เจริญลาภ

๒๗/๑๒/๒๕๒๔
๑๒/๖/๒๕๕๙

ศรีวิเศษประชานิมิตร
 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระสมนึก จตฺตมโล เนืองกระโทก

่

๖/๘/๒๔๙๗ ๑๒/๗/๒๕๕๙
ศรีวิเศษประชานิมิตร

 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระเสน่ห์ กตสาโร สอนกล้า

๑๒/๔/๒๕๐๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙
ศรีวิเศษประชานิมิตร

 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระพิชญากร กิราโณ แหล่พัว

่

๑๖/๓/๒๕๑๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระภัทรนันท์ กิตฺติสาโร เต็มชัยสงค์

๒/๙/๒๕๒๘ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระสุรวงศ์ ปภากโร สุรวงศกร

๑๑/๐๙/๒๔๙๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระสราวุฒิ ปภสฺสโร พิพิธกุล

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

๑/๓/๒๕๕๘
สว่างวารี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรอภิชัย  พงษ์สุวรรณ์

๑๑/๓/๒๕๔๒

 สว่างวารี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระศักดา จรณธมฺโม เสียงบุญ

่

๒๙/๓/๒๕๓๖
๘/๕/๒๕๕๙

สว่างวารี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระยงยุทธ สิริปฺโ บุญถม

๒๐/๕/๒๕๒๗
๙/๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ด้วงสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 หงษ์ทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระสุทิน จนฺทูปโม นพวรรณ

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อรัญญาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๘
สามเณรภากร  ชาลีเครือ

๔/๗/๒๕๔๖
 อัมพวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระพงค์ ิตสุโข อภิรักษ์ภูวดลย์

๒/๐๙/๒๕๐๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๔

คุ้มเก้าศาลาชุมพล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระบัณฑิต สิริภทฺโท ปุราทกา

๓/๐๘/๒๕๓๖ ๔/๐๓/๒๕๕๙

คุ้มเก้าศาลาชุมพล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระสรวิชญ์ ปฺาธโร อสุรินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

แจ่มประชาสรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระอรุณ สิริปฺโ เต็งกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

ชลประทาน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระชัยพร ธมฺมกาโม ขาวสร้อย

๐๕/๐๘/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระชาตรี สนฺตมโน ทุมลัด

๐๕/๐๔/๒๕๒๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๗

ซับหมี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรอัมรินทร์  เรืองอาจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 ถำเขาเจดีย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๖
พระปฐมพร กนฺตวณฺโณ ฐานหมัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๑๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระบรรเล็ง ขนฺติสาโร ธรรชัยภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๑๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระเถลิงศักดิ

์

ถาวโร แสนมา

๑๓/๑๑/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระเจือ ปภํกโร หึกขุนทด

๐๘/๑๑/๒๔๙๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๒

โนนสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระเกรียงไกร านวีโร งอกจินดา

๐๑/๐๑/๒๕๒๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๓

บ้านไร่  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระอำนาจ กนฺตสีโล สิทธิชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๑๔ ๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โปงนก  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๒
สามเณรกฤษดา  สุขสำราญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 วะตะแบก  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระอนุสรณ์ านิสฺสโร เชือโพนทอง

้

๑๘/๐๗/๒๕๒๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วังคมคาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระภิรมย์ ปฺาวโร พวงเกสร

๐๔/๐๑/๒๕๐๒ ๐๖/๑๒/๒๕๕๒

วังใหม่พัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระคำนาย ชยิสฺสโร ดังพงษ์

่

๐๖/๐๖/๒๕๒๑ ๒๐/๐๑/๒๕๕๓

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระพันธกาณทร์ ยโสธโร ใจสบาย

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระมนุเชษฐ์ วิสุทฺธสีโล จันทะหาร

๑๒/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระตาดำ สนฺตมโน พรังเขตนอก

๐๔/๐๔/๒๔๘๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

โกรกกุลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระดนัย กิตฺติปฺโ ก่องนอก

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โกรกกุลา  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระคูณ ยติโก โปสันเทียะ

๒๑/๐๘/๒๔๙๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

โกรกตาแปน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระบรรจง วลาสโย ดีเลือก

๒๐/๐๒/๒๕๐๕ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

คูสีวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระฐาปกรณ์ านุตฺตโม คุ้มหมู่

๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระอนุศักดิ

์

มงฺคลิโก ก่องนอก

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระนวัชชัย วราสโย ศรีไพศาล

๒๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระอำนาจ กนฺตธมฺโม รักษ์มณี

๑๘/๐๗/๒๕๓๑ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองกระเทือง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระสุทิน หาสมโน อินทรโชติ

๑๐/๐๗/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกระเทือง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระกิตติชาติ สุชาโต แก้วไพล

๐๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองไข่นำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระนิวัฒน์ ปฺาวโร ผาดำ

๑๒/๐๖/๒๕๒๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

จูมพร  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระภูวดล ภูริปฺโ ประยูรคำ

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ชุมพร  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระทองดำ กิตฺติสาโร ผลทวี

๐๑/๐๗/๒๔๙๑ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘

ธาตุเจดีย์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระประวิทย์ ปภงฺกโร ร่มรืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๐๒

๘/๙/๒๕๕๗
บัลลังก์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระพงศ์ศิริ มหาาโณ ประเสริฐไทย

๑๓/๑๒/๒๕๒๒ ๑๙/๑๒/๒๕๔๕

สมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระปถวุฒิ กิตฺติปาโล แสนเรียน

๙/๑/๒๕๑๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

สมอ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระนคร อาภาธโร ทองดี

๑๕/๐๙/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

สังฆสามัคคีราษฎร์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระม้วน ชุตินฺธโร คงวันดี

๐๓/๐๒/๒๔๙๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สายทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระจ่อย จนฺทสโร แฝดภูเขียว

๓๐/๑๐/๒๔๙๔ ๐๖/๐๘/๒๕๕๗

หงส์ทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระธีระพงษ์ ธีรปฺโ เพิมผล

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

หงส์ทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระพนม อติพโล บุญสระพัง

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

อรุณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระศักดิศรี

์

สุจิตฺโต ทองเฟอง

๑๐/๐๔/๒๕๐๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

อรุณราษฎร์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระรอด อตฺถตโร กหุลจำเริง

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

เกาะสามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระบวร ปยธมฺโม สองศรี

๒๕/๐๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนไผ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระสุริยา เตชธมฺโม ภู่สุวัฒน์

๑๐/๑/๒๕๑๓ ๒๒/๑๐/๒๕๕๕

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระชนเขตต์ จนฺทูปโม แต่งแคน

๖/๖/๒๕๐๘ ๒๐/๗/๒๕๕๖

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระสุทิน ยตินฺธโร บรรจงกุล

๗/๑/๒๔๙๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระวีระยุทธ ปภสฺสโร ลีภัยดี

้

๑๔/๑๐/๒๕๒๔
๒๙/๕/๒๕๕๙

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระสมหมาย สีลวํโส มะทิตา

๓๐/๐๖/๒๕๑๑ ๑๒/๑๐/๒๕๕๗

ปายาง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๗
พระสุริยา ปริปฺโ สพรรณนิล

๑๖/๑๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสะอาด

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๘
พระเริงชัย ิตธมฺโม คำแสง

๒๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองจันทิ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระสมบูรณ์ ขนฺติโก อ้นชาลี

๐๑/๐๒/๒๕๐๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระณัฐพล วราโณ ปองชาลี

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระกิติพงษ์ านวิโร สอนชัยภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระสุระศักดิ

์

อนาวิโร อ่อนบุญมี

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระสุพรม สุขิโต ชาญเขว้า

๑๖/๐๘/๒๕๑๑
๑/๐๒/๒๕๕๘

อิสาณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๔
พระเฉลียว สิริปฺุโ ประจง

๒๒/๒/๒๕๑๒ ๖/๑๑/๒๕๕๘

วัดบึงชวน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระธีรพงศ์ ธิตมโน เพชรประไพ

๑/๑๐/๒๕๒๓ ๑๔/๕/๒๕๕๙

วัดบึงชวน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระสิทธิพงษ์ โชติปฺโ ตราบุรี

๒๐/๖/๒๕๓๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

วัดบึงชวน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระเฉลิมศักดิ

์

เตชธมฺโม เชือจำรูญ

้

๓๐/๑๐/๒๕๒๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบึงชวน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระธันวา สุมงฺคโล คูณชัย

๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดบึงชวน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระนิรัญ สุชาโต กลินศรีสุข

่

๑๕/๘/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบึงชวน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระณัฐพล ปฺาวชิโร สะสมทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดบูรณ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระธนัท สุปฏิปนฺโณ ปอมสำรวย

๒๘/๐๔/๒๕๑๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดปากจาบ  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระสมโชค โชติวํโส พงษ์ด้วง

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระลอด มหาปฺุโ เกษสุพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระภานุวัฒน์ สุมงฺคโล เดชมูล

๒๔/๑๒/๒๕๒๐ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดศิริผล  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระรวินท์ พุทฺธวํโส หาญณรงค์

๐๑/๐๖/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระจรัญ ปฺุโรจโน แหวะสอน

๒๕/๑๑/๒๕๐๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดจอมทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระอธิบดี ชุติปฺุโ ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๒๙ ๐๓/๐๑/๒๕๕๘

วัดจูมฆ้อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรขวัญแรก  สีแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจูมฆ้อง  

ชย ๔๑๕๙/๐๔๙๙
สามเณรนพรัตน์  ประทูลทอด

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

 วัดฉิมพลีมา  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระพายัพ จารุวํโส สุขดี

๐๗/๑๑/๒๕๑๙ ๑๔/๐๒*/๒๕๕๒

วัดช้างพัง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระสุเมธะดาบส สุเมโธ นนทสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๒๒ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดช้างพัง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระสัตยา อรุโณ จักรนารายณ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดตะคลอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรอธิวัฒน์  ฉลาดคิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 วัดตาล  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรณัฐกานต์  เจริญผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดตาล  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระณัฐวุฒิ จิตฺตปฺโ พาสูงเนิน

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาล  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระยุทธนา อภินนฺโท อาจวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดตาล  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระประกายเพชร เอกคฺคจิตฺโต โอดมัน

้

๑๗/๑๒/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระธเนศ สนฺตกาโย งามเสน่ห์

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดธงทราย  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระศรายุทธ ปฺาวุฑฺโฒ ศูนย์ทอง

๖/๑๔/๒๕๒๖ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดธงทราย  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระสุระชัย ปฺาวชิโร ศูนย์ทอง

๐๕/๐๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดธงทราย  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๑
พระวสันต์ ขนฺติธมฺโม ฝาชัยภูมิ

๐๕/๐๓/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดธงทราย  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระสุริยันต์ กนฺตวีโร เขียวเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดนครบาล  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระกรฤต กนฺตสีโล ไชยเสน

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดนครบาล  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระดุสิต รวิวณฺโณ แฝงทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๑๓ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดโนนมะเค็ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕ / ๒๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระสุรสิทธิ

์

คุเณสโก แข็งฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระเชนทร์ ธรปฺโ บุตะเขียว

๐๗/๑๑/๒๕๑๔ ๐๔/๐๕/๒๕๔๗

วัดบัวบาน  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระจรรโลง ขนฺติกโร เกิดห้างสูง

๐๗/๐๔/๒๕๐๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

วัดบัวบาน  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระสุระพงษ์ สุทฺธจิตฺโต สูงเดช

๐๗/๐๔/๒๔๙๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดบัวบาน  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระสุวิตย์ อโณโก ปรานพาลา

๑๖/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบัวบาน  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระกฤษฎา ปฺาทีโป ศิลาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

วัดบัวบาน  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระสุรินทร์ มหาปฺุโ บุญโคกสี

๐๙/๐๔/๒๕๑๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘ วัดบุญถนอมพัฒนาราม

 

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระบุญทัน กตปฺุโ ขามภูเขียว

๑๗/๐๑/๒๕๐๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
วัดบุญถนอมพัฒนาราม

 

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระมนตรี วรปฺโ เลแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ วัดบุญถนอมพัฒนาราม

 

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระสยาม สาทโร ใหญ่สูง

๐๙/๐๗/๒๕๒๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดบูรพา  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรพันธนพงษ์  จันมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดบูรพา  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แนวโอโล

๐๖/๐๑/๒๕๓๔

 วัดโบราณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระนิกร สุขวฑฺฒโก พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรเจษฎา  ภาวงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

 วัดปาภูเขียว  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระอำพา อติภทฺโท โพธิสิทธิ

์ ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดปาภูเขียว  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระอินเขียน ทยาิโต เคลือผักปง

๐๕/๐๖/๒๔๙๐ ๑๕/๐๘/๒๕๕๘

วัดปาภูเขียว  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระสิทธิกร สาทโร เจริญไว

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดปาภูเขียว  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระสมัย กตสาโร เดชเดิม

๐๗/๐๑/๒๔๙๕ ๒๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดปาสามัคคีธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรอัจฉริยะ  ปอมสุวรรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรศักดา  พงษ์สระพัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๕
สามเณรวัชรพงษ์  ประสพภักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๖
สามเณรชลสิทธิ

์

 ลาภขวัญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรธีรพงษ์  ประดับศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๘
สามเณรวราวุฒิ  คงโนนกอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๓๙
สามเณรยอดรัก  พาพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระผ่าน ขนฺติโก หอมคุณ

๐๕/๐๑/๒๕๒๐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรพลภัทร  การภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๒
สามเณรประจักษ์  แย้มชัยภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๓
สามเณรพรเทพ  เจริญวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระบุญมี โชติปฺโ บุตรยจันทร์

๑๔/๐๖/๒๔๙๕ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรนิติพล  ทวยศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๖
สามเณรธีรเทพ  ชาลีเปรียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระบุญเลียง

้

ขนฺติสาโร พืนหัวสระ

่

๒๖/๐๖/๒๔๙๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรธนากร  แก้งคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรนคเรศ  เค้าโนนกอก

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖ / ๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรรัฐธรรมนญ  ทิพย์เขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๑
สามเณรชานนท์  สำราญสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรณัฐยศ  มูลโส

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๓
สามเณรธนภูมิ  ลาโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรธีรศักดิ

์

 นิคุณรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระวินัย ขนฺติโก บุญเทียม

๐๒/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระธนงค์ศักดิ

์

ปฺาวุโธ นรพิมพ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระขวัญชัย อธิวโร ภิญโญ

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระศุภฤกษ์ นาถปฺโ ผลมาตย์

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระเพชร ิตธมฺโม วงษ์แสง

๐๖/๐๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๔/๒๕๔๕ วัดพระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระศิลา สิริปฺโ บุญส่ง

๐๖/๑๐/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๕ วัดพระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระสวาส พนฺธวโร พันธ์รักษา

๐๓/๐๓/๒๕๑๕ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระทนงศักดิ

์

จิตฺตวโร นิลปญญา

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระพรศักดิ

์

ปยสีโร ประดับเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระสิทธิพงษ์ ธีรปฺโ ผลประการ

๑๒/๐๗/๒๕๒๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดมัชฌิมาวาส  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระนำโชค สีลสํวโร โคตรภูเขียว

๐๓/๑๒/๒๕๑๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๖
พระศิริศักดิ

์

สีลเตโช รอดแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๗
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต มาลากอง

๐๕/๑๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีชมพู  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรกนกพล  พรหมเมตตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดศาลาลอย  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระคมคาย วีตราโค สุขมาก

๐๖/๐๑/๒๕๑๖ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระบุญส่ง สุเมธโส สุวรรณชาลี

๐๘/๐๔/๒๕๐๔ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระณัฐดนัย กลฺยาณธมฺโม เอือพิทักษ์

้

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดศิริธรรมหนองกุง  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระประวิทย์ ิตกุสโล หมู่หาญ

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดศิลาดาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระครรชิต อธิมุตฺโต อินทนัย

๑๓/๑๐/๒๕๓๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

วัดศิลาดาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๔
พระสาคร วรธมฺโม ผาดภูธร

๑๔/๐๘/๒๕๓๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดศิลาดาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๕
พระฉัตรชัย โสภณสีโล กาบดา

๑๔/๐๗/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศิลาดาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๖
พระบัวเรียน จนฺทธมฺโม หลู่สูงเนิน

๐๙/๑๑/๒๕๑๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดสวรรค์นคร  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๗
พระชัยธวัช ชยฺยปฺโ เรียนรัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดสามัคคี  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระเมคา เมธิโก บุญาสุขา

๐๕/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหรดี  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระบุญช่วง ปฺาธโร ดิลกลาภ

๐๖/๐๓/๒๔๙๕ ๑๔/๐๑/๒๕๕๙

อิสาณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระเทเวศ กิตฺติภทฺโท มาธุระ

๑๖/๐๘/๒๔๙๔ ๐๗/๐๒/๒๕๕๘

เขต  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระศิวนาถ วราโภ วรรณประภา

๐๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

เขต  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระชูศักดิ

์

สีลเตโช โคตรโนนกอก

๐๔/๐๘/๒๕๒๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เขต  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๓
สามเณรชัยกมน  ศรีสะพุง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 เขต  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระสังวาล เขมฺมชีโว ชิงรัมย์

๑/๑๐/๒๔๙๒ ๑๗/๗/๒๕๕๖

คำศิลาวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗ / ๒๓

้
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่
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ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระเสน่ห์ โชติโก เนียนสนิท

๕/๑๒/๒๕๐๖ ๑๓/๑/๒๕๕๙

คำศิลาวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๖
พระสิทธิไกร สุวีโร ตาโส

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๕๙
คำศิลาวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๗
พระบุญโฮม เขมปาโล บุราณรักษ์

๐๗/๐๑/๒๔๘๔
๑๖/๔/๒๕๕๖

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระพงษ์สรณ์ ภูริปฺโ วงษ์เนตร

๑๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๘๙
สามเณรปรีชานนท์  หาญจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๐
สามเณรนันทพร  หุราพันธุ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๑
สามเณรสุพจน์  นำเกษม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๒
สามเณรวัชรากร  ใสหนองเปด

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรบุณยงสิทธิ

์

 บาคาล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรทศพล  โลคัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรขจรศักดิ

์

 สุดาวรรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรเอราวัณ  ขวัญสำราญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรกานต์ชัย  คุมมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๘
สามเณรดุสิต  จันทร์อักษร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๕๙๙
สามเณรนัฐพล  สำเภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรประกิต  นิสัยตรง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรกิตติพงษ์  แปงใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๒
สามเณรณัฐกานต์  แจ้งหัวดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๓
สามเณรชัยสิทธิ

์

 กันนิกา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรกรรชัย  คุมคงคล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรชาญชัย  ศรีคำขลิบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๖
สามเณรชยพัทธ์  ฦาชา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๗
สามเณรสมัคร  พรรณนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๘
สามเณรฟาลิขิต  สมคำพี

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๐๙
สามเณรเสกสรรค์  เนตรพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๐
สามเณรธีรภัทร  กอเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๑
สามเณรณภัทร  โผดนอก

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๒
สามเณรอนุชิต  สุดชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๓
สามเณรสรรพยา  เตียนสำรวย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๔
สามเณรวีระศักดิ

์

 นาบำรุง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๕
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 ดีไธสงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๖
สามเณรอ่างทอง  โคตรสม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระชลวิทย์ โชติาโณ จุลบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๑๕
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระนัฐพัชร์ อนุตฺตโร ปฏิพัชวรากรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๐๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรนันธพงศ์  ชฎาวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระเหรียญ สุภกิจฺโจ บุญขันธ์

๐/๓/๒๔๙๗
๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระปญญา เตชวโร จำปาบุรี

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระธรรมวัตร์ จารุธมฺโม อุนตรอริยกุล

๑๖/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๓
สามเณรณัฐนนท์  ยินดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระสามารถ คุตฺตสีโล ขึนนกขุ้ม

้

๒๕/๐๘/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๕
สามเณรเฉลิมชัย  บุญฮวด

๑๑/๐๙/๒๔๘๙

 โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระสุดโท นนฺโท โนนคำจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๐๑ ๐๖/๐๙/๒๕๓๐

โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระบุญมี สาธโร เพ็ชรนิล

๒๕/๐๓/๒๕๐๑ ๒๕/๐๓/๒๕๓๖

โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระไชยมงคล ปฺาธโร เบ้าคำผาย

๑๕/๐๗/๒๕๐๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๒๙
พระยอด ฉนฺทธมฺโม ชัยบัวแดง

๐๖/๐๑/๒๕๒๕ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนศรีสง่า  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระภาณุเดช กลฺยาโณ ชัยบัวแดง

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนศรีสง่า  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระโคเมือง คุตฺจิตโต แปนปลัด

๑/๑/๒๔๙๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระอุทัย สุชาโต อุ่นเมือง

๑๓/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๔๘

บุญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๓
พระอุเทน สนฺติโก กลุ่มบ้านหัน

๒๒/๐๕/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บุญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระเมธา สุเมโธ สิมาแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

บุญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระอาทิตย์ เตชธมฺโม รามประพฤติ

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

บุญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระมานิตย์ กิตฺติโสภโณ เคนมี

๓๐/๐๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บุญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรชาคริตส์  สุจริต

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

 บุญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระสว่าง ปฺาสวโร พูลนอก

๐๙/๑๐/๒๔๙๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๓๙
พระบุญมี ปริปุณโณ เทียงผม

่

๒๐/๐๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระอดิศักดิ

์

กนฺตสีโล บัวชุม

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๑
สามเณรศุภวัฒน์  วันชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๒
สามเณรสุรชัย  ภักดีแสน

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรสุวิชา  วิลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรวัฒนศร  จิตธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรกมลภพ  สอนนำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรศุภกิจ  ทาไธสง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรธนชัย  ภูมิหนองเปด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๘
สามเณรอธิยุต  รักษาพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๔๙
สามเณรจิระศักดิ

์

 แดงสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๐
สามเณรคณิศร  มีคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระฐิติวัชร์ จนฺทโชโต อินทชัย

๑๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระธีรวัฒน์ ธีรวฒฺโน มูลบัวภา

๑๗/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลางาม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระสุวิท ปฺาทีโป กุนานัน

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไผ่เงินวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระศัดดา ิตรมฺโม โภชนกิจ

๒๔/๓/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ไผ่เงินวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙ / ๒๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระสุนันท์ สุนนฺโท ภูเมฆ

๓๐/๑๑/๒๕๐๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๔

รัตนคงคาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระวรรณา ชยานนฺโท อุปฮาด

๑๗/๑๑/๒๕๓๒
๒๗/๓/๒๕๕๙

ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๗
สามเณรรุ่งทิพย์  ยศรุ่งเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

 ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระภาณุเดช จิรสิโล ศรีบุญเรือง

๓๐/๑/๒๕๓๙ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระวีระนนทน์ วีรนนฺโท ปานอีเม้ง

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

วังตอตัง

้

 

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๐
สามเณรอาทิตย์  ซือสัตย์

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๙

 วังตอตัง

้

 

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๑
พระสหรัฐ อนาลโย ประหยัดสิน

๑๓/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดโนนศรีทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระไสว ติกขาโณ ด้วงโสดา

๑๐/๑/๒๕๐๘ ๒๒/๔/๒๕๔๙

วัดอุดรนพพาลัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระนิพนธ์ กิตติาโณ หมู่หนองสังข์

๒๐/๕/๒๕๓๐ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วัดอุดรนพพาลัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระธวัชชัย มหาวีโร เรืองรัมย์

๑๑/๑/๒๕๑๖ ๑๘/๓/๒๕๕๙

วัดอุดรนพพาลัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระพระม้วน านวโร นาซิน

๑๐/๑/๒๕๐๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๖
สามเณรอัครพนธ์  คำยศ

๑๖/๔/๒๕๔๓

 เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรกิตภูมิ  วงษ์จักษุ

๑๘/๔/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๘
สามเณรวีรพัฒน์  สุทธนัง

๒๐/๔/๒๕๔๗

 เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๖๙
พระสาธิต อานนฺโท ชัยสงค์

๑๑/๑๐/๒๕๓๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๐
พระวีรวุฒิ โกสโล ฮุยสูงเนิน

๑๔/๑/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๑
พระกองเงิน จรณสมฺปนฺโน นาทันนึก

๒๑/๑๑/๒๕๑๐ ๒๓/๐๕/๒๕๕๗

ศรีธงชัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระปราณี ธมฺมวโร ศรีชัยภูมิ

๐๒/๐๒/๒๔๙๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระแสงสุรี จนฺทาโพ ตาสว่าง

๑๐/๐๙/๒๕๒๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีธงชัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระสาคร วชิราโณ ศรีแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๐๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธงชัย  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระสุปญญา สุปณฺโย ประดับแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
๒๖/๖/๒๕๕๙

ศรีสมพร  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๖
พระโกวิทย์ มหาวิโร วันนา

๒๒/๐๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๗
พระวีระ วีรปฺโ สีแดง

๒๒/๑๑/๒๕๑๓
๒๖/๔/๒๕๕๙

ศรีสุมังคลาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๘
พระคำบง ปฺาวชิโร ฤาชา

๘/๘/๒๕๐๖ ๗/๔/๒๕๕๘
ศาลาวรรณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๗๙
พระไพรวัลย์ ขนฺติธมฺโม สีดา

๔/๘/๒๕๓๓
๑๔/๑๒/๒๕๕๘

ศาลาวรรณ  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระประยูร อคฺครธมฺโม พลทามูล

๑๖/๘/๒๕๑๓ ๑๗/๕/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระสมจิตร มุตตจิตฺโต บัวละคร

๐๕/๐๑/๒๔๘๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

สมสะอาด  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๒
สามเณรสิทธิพงธ์  หัสดี

๘/๓/๒๕๔๖
 สะพุงเหนือ  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๓
สามเณรธีรภัทร์  พรมโชติ

๑๔/๖/๒๕๔๖

 สะพุงเหนือ  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระถาวร ถาวโร ชาญศึก

๐๗/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๕/๒๕๒๘

โสกรัง  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระพุท ยตินฺธโร ดลประสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๐๒ ๐๕/๑๒/๒๕๓๗

โสกรัง  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระสายันต์ โชติโก เสนนารี

๑/๑๒/๒๔๙๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๔

หนองกุง  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระกายสิทธิดี

์

กตปุโ แสงทอง

๑๕/๒/๒๕๐๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐

หนองประดู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระไพรฑูรย์ อภินนฺโท ประทุมมัง

๑/๔/๒๕๓๒ ๓/๔/๒๕๕๙
หนองประดู่  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระสมร ิตสีโล โพธิสาร

๐๒/๐๕/๒๕๐๑ ๑๔/๐๓/๒๕๕๗

หนองแห้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐ / ๒๓

้
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ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระสมบัติ ปฺาธโร ฦาชา

๐๒/๐๑/๒๕๑๑ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

หนองไฮเหนือ  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระวาสนา สุทฺธสีโล บูญหนา

๐๘/๑๒/๒๔๙๘
๒๒/๕/๒๕๕๘

หนองไฮเหนือ  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๒
พระรมลัน โสภโณ ก่อบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยกุ่ม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระกำจัด ปภาโส แก้วเวียง

๑/๑/๒๔๙๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๖

ห้วยม่วง  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระบัว านสวโร สุขกัณฑ์

๑๕/๗/๒๔๘๗
๙/๗/๒๕๕๗

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระบุญมา ปภสฺสโร บุญมานอก

๑/๑/๒๔๙๑ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระธงชัย กนฺตสีโร กิจการ

๑๗/๖/๒๕๓๙ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระจันสาย กนฺตวีโล ระวันสุ

๒๐/๗/๒๕๓๐
๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระอนุวัฒน์ านิโย บุญมา

๕/๔/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระบุญสวย จิตฺตโสภโณ คชลัย

๓๐/๓/๒๔๙๑ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

ใหม่ชัยมงคล  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระพนนท์ ทนฺตจิตฺโต คชลัย

๒๗/๑๐/๒๕๑๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ใหม่ชัยมงคล  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระแฟนต้า สนฺติโก น่วมตุ่น

๑๐/๐๓/๒๕๒๓ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ใหม่ชัยมงคล  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระวีรยุทธ ตปสีโล สอนรอด

๑๒/๑๒/๒๕๓๕
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระนาที อาภาธโร มูลแก่น

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระพงศกร ธมฺมทีโป กาฬสินธุ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระอธิปไตย ชนินฺโท ยอดชลูด

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระภาคภูมิ านวโร เรียนพิศ

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระนนท์นรินทร์ จิตฺตสํวโร ศรีสา

๑๕/๑๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระธีรพงษ์ ชยานนฺโท พวงบุบผา

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๐๙
พระสมชาย านิโย แซ่เซียะ

๒๗/๐๙/๒๕๒๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สามแยกดงสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๐
พระอนุชาติ ธมฺมคุตฺโต วรรณทองคำ

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามแยกดงสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๑
พระวรัญู ธมฺมวโร บุญหรรษา

๑๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามแยกดงสวรรค์  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๒
พระเรืองสันต์ จนฺทสาโร นันทะแสน

๒๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๓
สามเณรมณเทียร  แก่นม่วง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรพีรพงษ์  ลีเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรมิตรประชา  บุญมี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๖
สามเณรวุฒิชัย  แสงงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๗
สามเณรอนุชิต  ส่งเสริม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๘
สามเณรศุภโชค  ชัยมีแรง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระหมุน สุภโร จันดา

๒๑/๐๖/๒๕๑๑ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระมีชัย กตธมฺโม อิศรวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระนิวัฒน์ อคฺคปฺโ วรกิจไพบูลย์

๑๔/๐๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระชนินทร์ ชนินฺโท ทนโนนแดง

๑๘/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระเอกราช อตฺถกโร พลทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระสมเดช ปฺาวโร พิมพ์รัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๓๐ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

บ้านหนองบัวน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑ / ๒๓
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ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระวรุฒิพงษ์ ปภสฺสโร พันตานุสนธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระอำพล กตปฺโ อ่อนตา

๐๗/๐๘/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระสุรชาติ เตชวณฺโณ สีหาด

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๘
พระกิตติภูมิ มหามงฺคโล แก้วสำโรง

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๒๑/๐๗/๒๕๕๗

บ้านห้วยทับนาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๒๙
พระธนสาร อาทิตฺจวํโส วาลมูลตรี

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านห้วยทับนาย  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระวิชิต ชิตมาโร มะนาวนอก

๒๑/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาวังกะทะ  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระฉลอง ิตธมฺโม เกตุสุภะ

๓๐/๐๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘

ละหานค่าย  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๒
สามเณรวีระยุทธ  แผงดี

๒๙/๐๓/๒๕๓๙

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๓
สามเณรพงศกร  พรหมราช

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๔
สามเณรณัฐพล  หมอสำราญ

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระบุญเลิศ อติพโล เลือดสุรินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๑๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดบ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๖
พระปราโมทย์ ยติโก กัยแก่ม

๑๒/๐๔/๒๕๐๔ ๑๕/๐๓/๒๕๕๔

วัดวังอุดม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๗
พระกลม กนฺตสีโล ล้มทม

๐๑/๐๑/๒๔๘๓ ๑๐/๐๘/๒๕๕๔

วัดวังอุดม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๘
พระอุเทน อุทโย มูลเค้า

๒๗/๐๘/๒๕๒๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

วัดวังอุดม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระธวัชชัย นาคโร จุมพลพงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

ซับสายออ  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระรัตนะ รตนาโณ สรณะไตร

๐๖/๑๒/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระสามารถ ธมฺมพโล สินเทพ

๑๑/๑๑/๒๕๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๕

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๒
พระคาเมฆ คุณธมฺโม จำปาสอน

๐๘/๐๑/๒๕๒๐ ๑๘/๑๑/๒๕๕๕

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๓
พระไพโรจน์ นิพฺภโย นนขุนทด

๑๒/๐๔/๒๕๒๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระบุญซ้อน เตชวีโร กิงโคกกรวด

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๕
สามเณรปยณัฐ  สมพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

 ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระคาวี วีตโรโค มาตรจัตุรัส

๑๘/๐๗/๒๕๐๓ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๗
พระปญญา ปฺาธโร หาญชนะ

๑๒/๐๓/๒๔๙๙ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระวิเชียร คุณวีโร เงินงาม

๒๑/๑๑/๒๕๒๒
๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระสุข ปฺาวโร ศรีศักดิดา

์

๑๕/๐๖/๒๕๐๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระชัยวัฒน์ ธีรวโร วงษ์กุล

๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ท่ากูบ  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระวุฒิชัย อานนฺโท วงษ์กุล

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ท่ากูบ  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๕๒
สามเณรภานุพงศ์  งึมสันเทียะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระภิรมย์ ปยธมฺโม ถินดี

่

๐๗/๐๒/๒๕๐๕ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๑๕๙/๐๗๕๔
พระทองแดง อตฺถกาโม ภูมิพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

พายัพซับใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒ / ๒๓

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระมนตรี านธมฺโม เกิดสมบัติ

๒๐/๐๘/๒๕๐๖ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

วังกุง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปริยัติมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓ / ๒๓

้
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