
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑,๔๔๒ รูป ขาดสอบ ๓๙๐ รูป คงสอบ ๑,๐๕๒ รูป สอบได้ ๙๒๘ รูป สอบตก ๑๒๔ รูป (๘๘.๒๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระถวัลย์ สิริภทฺโท กลางสาทร

๕/๕/๒๔๙๐
๘/๑๑/๒๕๕๙

.  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระโอด กิตฺติสาโร หมันพงษ์

่

๓๐/๑๒/๒๕๐๒
๑๑/๘/๒๕๖๐

..  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระขุน จิตฺตสํวโร กระแจเหิน

๓๐/๕/๒๔๘๕ ๒๖/๓/๒๕๖๐

………….  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระวุฒิศักดิ

์

สุมโน กองโฮม

๒๑/๒/๒๕๑๘
๑/๑/๒๕๕๙

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระชูศักดิ

์

สกฺโก ธัญญาหาร

๑๕/๖/๒๕๑๙ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระเจษฐา ทีปวํโส ชูวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
กลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระชูศักดิ

์

อคฺคเตโช คงธนัช
๒/๒/๒๕๑๕ ๗/๗/๒๕๕๙

เกาะ  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระสนิท โชติวโร นเรกุล

๑๖/๐๖/๒๕๐๗ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

คลองลี

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระณรงค์ฤทธิเทพ

์

านิสฺสโร พุทธโค

๓๖/๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

คลองลี

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระธนโชติ อธิปฺโ อาอรุณ

๐๓/๐๖/๒๔๙๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองลี

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระสมโพช สุจิณฺโณ พิทักษ์อยู่เย็น

๑๘/๐๔/๒๕๑๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

คลองลี

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระสุนทร านวโร จำปาสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๖๐
แจ้งน้อย  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระณัฐพงษ์ ิตมโน รักษ์มณี

๒๙/๑๐/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
ฉิมพลี  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระสง่า สุปภาโร อึงบำเหน็จ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรกองทัพ  เจิมจันทึก

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

 ชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรไกรเพชร  ใจเขียด

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

 ชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกวินกร  ขวัญพลู

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 ชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรพลพล  ชะโยมชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรสุทธิพงษ์  สืบหาญาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 ชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระจรุณ จกฺกวํโส ปายนอก

๒๓/๑๑/๒๔๙๕

๕/๗/๒๕๖๐
ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระประดิษฐ์ กิตฺติสาโร ภู่ประกิจ

๑๐/๘/๒๕๑๓
๕/๗/๒๕๖๐

ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระสมหวัง วราสโภ บัวลาน

๒๔/๑๒/๒๕๑๘

๕/๗/๒๕๖๐
ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระพัชรินทร์ ฉนฺทธมฺโม แสงทองสุข

๒๒/๑๑/๒๕๒๐

๕/๗/๒๕๖๐
ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระปทิต วิสารโท โคกวินจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๒๖

๕/๗/๒๕๖๐
ชัยภูมิวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๒๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระสาธิต ยสินฺธโร แม่นลำ

๒๖/๔/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรภูวดล  มุ่งรองกลาง

๒๐/๒/๒๕๔๘

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เดชจำเริญ
๘/๙/๒๕๔๐

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรจตุรวิทย์  แก้วกันหา

๑๙/๗/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสุทิวัส  ผ่องสามสวน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรอธิป  สิงหอำพล

๒/๑/๒๕๔๖
 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรการุณย์  สีหานาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรธวัชชัย  คบสหาย

๒/๘/๒๕๔๖
 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรปกสิทธิ

์

 ปกปอง
๙/๘/๒๕๔๗

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรยอดกตัญู  แสงจันทร์

๓๑/๑/๒๕๔๘

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระเชวิช สุจิณฺโณ แสนโง

๑/๒/๒๕๓๓ ๑/๒/๒๕๖๐
ชัยศรีสมสะอาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระประดิษฐ์ นาคโร โคตะแก่นทราย

๑๓/๖/๒๔๙๙

๙/๒/๒๕๖๐
ชัยศรีสมสะอาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระอมรเทพ อาสโภ พีรวรรธนพงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๑๙/๖/๒๕๕๙

ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระประชา อาภายุตฺโต สุทธิวิเศษ

๑/๔/๒๔๙๙ ๓๐/๓/๒๕๖๐

ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระเฉลิมเกียรติ จิตฺตทนฺโต เขียมสันเทียะ

๑/๑๐/๒๕๑๐ ๑๒/๔/๒๕๖๐

ชุมพลสวรรค์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระชัยกร อคฺควณฺโณ บุญยง

๙/๙/๒๕๒๓ ๓/๓/๒๕๖๐
ชุมแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระสมโภชน์ ชาคโร คงโคกแฝก

๔/๔/๒๕๒๙
๖/๖/๒๕๖๐

ชุมแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรธีรยุทธ  หล่มสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ชุมแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรศตวรรษ  พรมเมือง

๙/๙/๒๕๔๗
 ชุมแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรภัคพล  ลำปางทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ชุมแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรวิทธิ  ดุสิตา

๓/๓/๒๕๔๘
 ชุมแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระเสวียน วิสุทฺโธ ศรีเทศน์

๕/๕/๒๕๑๒ ๗/๗/๒๕๕๙
ตาลนาแซง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระธนพล สุภกิจฺโจ น้อยบุญทัน

๒/๒/๒๕๑๙ ๗/๗/๒๕๖๐
ตาลนาแซง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระสมชาย จกฺกวโร ชนบท

๐๑/๐๒/๒๕๑๕ ๑๓/๐๒/๒๕๔๐

ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระวิเชียร พลเตโช คชวัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๑๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระณัฏฐ์ชานนท์ พลสมนฺโต วงค์กลาง

๒๔/๐๙/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรภราดร  ศรีโสม

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรปฏิวัติ  สมจิตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรกฤษณะ  พรไพศาล

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรคมกริช  ใจตรง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรอนุชา  ฝานคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรจักรภพ  สีดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอรรถพงศ์  แก้วสังข์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรปญญา  พลจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรสายธาร  แสงเดือน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๒๗

้
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ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรอนุพงษ์  ไชยริบูรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรวัชรพล  เบิกบาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรศิริวสันต์  มิตรกระโทก

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรพงศธร  เรือนปง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 นาคทน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรประสิทธิ

์

 ผ่องพันธุ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธนาวุฒ  แก้วน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรธนโชติ  นามบ้านชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรณัฐพล  ถินสำอางค์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรไชยภัทร  นามศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรศุภกิจ  บุราณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรกวิน  โพธิชัยเหลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรนิรุธ  จัตุมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรภัครพล  มุงคุณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรนครินทร์  สุขศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรวิวิธชัย  บุตรวิชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรคำพล  บุญประคม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรชุติพนธ์  ภูมิคอนสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรสุภัทรภู  ฤทธิรักษา

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรชัยวัฒน์  กันสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรสุริชัย  เนาสวัส

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธีรพัฒน์  ปะวะเสนะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรณัฐพล  สิงห์พัฒน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

 ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรกิตติพศ  นารีรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรสกาย  โพระดก

๕/๕/๒๕๔๘
 ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระอภิชาติ' อภินนฺโท เทพเกลียง

้

๑๒/๖/๒๕๓๖
๘/๒/๒๕๕๙

นพรัตน์วนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระกัมปนาท โสภณปฺโ เชียรโคกกรวด

๑๐/๕/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

นพรัตน์วนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระสมบัติ เตชธมฺโม แย้มพวง

๑๓/๔/๒๕๑๑ ๑๔/๑/๒๕๖๐

นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระชูชาติ กตธมฺโม ไตรเสนีย์

๑๒/๕/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐

นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระศิริเดช าณสมฺปนฺโน เศษสุวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๓๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บริบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรอภิวันท์  อุเทนสุต

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 บริบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรกิตติพงษ์  จุช้าง

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

 บริบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระบุญรอด สุรปฺโ แซ่ตัน

๑๐/๑๐/๒๔๗๙

๖/๖/๒๕๕๐
บ้านซับพระไวย์  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระพยุงศักดิ

์

อธิปฺโ การสนิท
๔/๔/๒๕๒๕ ๓/๓/๒๕๕๕

บึงแวง  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระนมัสวีย์ ิตโสกโน ฝงดี

๔/๔/๒๕๓๗ ๓/๓/๒๕๖๐
บึงแวง  
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ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระบุญยืน อภโย บุตรพรม

๓/๓/๒๕๑๔ ๕/๕/๒๕๕๓
บุ่งสาวตาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระหรรษา อานนฺโท น้อยการนา

๒๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

บูรพา  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระจำรัส อานนฺโท โชติปทุม

๘/๑/๒๕๑๑ ๘/๑/๒๕๕๘
ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระฤทธิอภิชชา อภิชฺชโว งาคม

๗/๔/๒๕๑๗ ๒๓/๙/๒๕๕๙

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระศิริภูมิ ติสฺสโร คนตรง

๖/๑/๒๕๑๒ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระวสันต์ ปฺาพโล ไผ่ชู

๓๐/๘/๒๕๑๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระสุวิทย์ เทวธมฺโม ลือชัย

๑๒/๘/๒๕๒๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรนพรัตน์  ศรีพรม

๙/๖/๒๕๔๗
 ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรณวัฒน์  จันทโส

๓/๒/๒๕๔๘
 ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรดุริยางค์  กำลังเดช

๑/๓/๒๕๔๘
 ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระถนอม ชนุตฺตโม ทวยทา

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

๔/๔/๒๕๕๙
ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระศุภฤกษ์ สุมงฺคโล จงอ่อนกลาง

๑/๑๐/๒๕๐๕
๔/๗/๒๕๖๐

ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระวีรพล สิทฺธิาโณ สารพันธ์

๔/๔/๒๕๓๑
๔/๗/๒๕๖๐

ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุรบถ กิตฺติสาโร เกียล่น

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระรัชต์พงษ์ ทิฏธมฺโม มือชัยภูมิ

๗/๗/๒๕๔๐ ๔/๗/๒๕๖๐
ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรนารเมธ  สังยวน

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

 ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระกมลสิญจน์ ธมฺมรโต ตรีรักษา

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

พูลทรัพย์ลาดใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระปฐวี ถิรธมฺโม งานดี

๑๐/๑๐/๒๕๓๕

๕/๕/๒๕๕๘
เพชรพิบูลย์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระสรนันท์ สิรินนฺโท ศรีสงคราม

๓๐/๗/๒๕๓๖ ๒๖/๒/๒๕๖๐

วังก้านเหลือง  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระประมวล สุจิตฺโต งอกเงิน

๑๐/๓/๒๕๑๐
๖/๗/๒๕๖๐

วังก้านเหลือง  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรชัชพงศ์  คลังแสง

๑๐/๗/๒๕๔๑

 วังก้านเหลือง  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระประกอบ ภูริปฺโ ชนะทะเล

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

๘/๕/๒๕๕๗ วัดโคกน้อยมอดินแดง
 

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระคำมูล ปานจโร ชาติชัย

๙/๒/๒๕๐๐ ๙/๖/๒๕๕๘ วัดโคกน้อยมอดินแดง
 

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระศิริชัย สิริชโย สิริกุล

๑๐/๕/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐ วัดโคกน้อยมอดินแดง

 

ชย ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระธวัชชัย ปริฺาโณ ยังโนนตาด

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระวิทยา เตชพโล บุญเคหา

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระชินวัตร สิริจนฺโท กันยะ

๑๘/๑๑/๒๕๓๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระอรรคพล สนฺตจิตฺโต มาสงค์

๒๓/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระสรายุทธ กิรจิตฺโต มังมี

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรปาริวัฒน์  ชินมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรบูริพัฒน์  พลจัตุรัส

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรอำนาจ  บุญประคม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรธนากร  เหล่าศรีชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรนครินทร์  ไทยธานี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรวรพงษ์  แวงชัยภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๒๗
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ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรธีรรัตน์  กิจเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรสิทธิพร  ภูสิมมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรรัตนชัย  ฉิมหนองเปด

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรจตุพล  อ่อนอยู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรวุฒิชัย  เทียบแสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรอัฎษดา  ฦาชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 แสงทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรกวิน  บุญเลิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรอำพล  เรืองเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรณัฐพล  กลอนค้างพูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรฐากูร  สังเจิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรเอกราช  แสนรัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรบัญชร  คล้ายสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรเดชาวัต  สีทาทุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรปญญา  ศรีนนท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรธรรมรัตน์  สุวรรณสินธุ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรวสันต์  ไทยธานี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรสิทธิชัย  ประดับวงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรวรเวช  รุ่งเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรทรรศนะ  โพชะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรนราธิป  เทียบแสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรสุทัศน์  อ่อนทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรกรรนึก  คำพันธุ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรกิตติพงษ์  ชะยมชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรสนอง  ขันนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรศุภกร  หวังกกกลาง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรสุราวุฒิ  มาสัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธนา  เค่งเปยม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรณัฐวัตร  คุ้มเขว้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 พันธ์หนองเปด

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรทนงศักดิ

์

 อินทร์เจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรปภังกร  โควิชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรณัฐพล  ขันคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรธีระวัตร  ทองศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรกิตติศัพท์  เหลาหวาย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรบุญเจริญ  สนสังข์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรบัญชา  กลินชืน

่ ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรภานุเดช  เหล่าฤทธา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรจักรรินทร์  ชะรอยรำ

๒๕/๔/๒๕๔๘

 วัดหนองสังข์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระหรัง

่

ถาวโร พิทักษ์เชือ

้

๑๙/๒/๒๕๑๐ ๑๙/๒/๒๕๕๗

ศรีสง่าโนนกอก  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระสำคัญ ถานิยม สังฆธรรม

๙/๕/๒๕๒๑ ๗/๕/๒๕๕๘
ศรีสง่าโนนกอก  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระบุญกอง ถาวโร ถนอมเชือ

้

๔/๑/๒๕๑๒ ๑๐/๔/๒๕๕๙

ศรีสง่าโนนกอก  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระภากร ถาวโร กะตะศิลา

๓๐/๑/๒๕๓๑ ๓๐/๔/๒๕๖๐

ศรีสง่าโนนกอก  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระอำนาจศักดิ

์

จารุธมฺโม สอนสะอาด
๗/๗/๒๕๓๒

๑/๑/๒๕๖๐
ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระบัญชา เตชปฺโ กงชัย

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

๖/๖/๒๕๖๐
ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระณัฐวัฒน์ กิตฺติปฺโ วงษ์รัตน์

๗/๗/๒๕๓๖ ๖/๖/๒๕๖๐
ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระสุรศักดิ

์

กนฺตธมฺโม ชัยมาตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

๖/๖/๒๕๖๐
ศรีสุนทร  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระฉลวย ชยธมฺโม ละลมชัย

๒๒/๓/๒๔๙๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ศรีอุดม  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระกรกต สุขิโต งอกชัยภูมิ

๑๓/๔/๒๕๓๕

๑/๖/๒๕๖๐
ศรีอุดม  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระวรรณชาติ ขนฺติมโน บึงอำพันธุ์

๑๖/๔/๒๕๔๐
๕/๗/๒๕๖๐

ศรีอุดม  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระน้อย กตคุโณ ถัดภูเขียว

๑/๘/๒๔๙๕
๖/๘/๒๕๖๐

ศรีอุดม  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระเกรียงไกร จิรสุโภ เปยกชัยภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

๓/๓/๒๕๕๙
ศาลาวรรณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระจาตุรงค์ ธนปาโล ปนสันเทียะ

๙/๙/๒๕๓๖ ๑/๑/๒๕๖๐
ศิลาอาสน์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระอนุวัฒน์ ฉนฺทปาโล ต่อสกุล

๖/๖/๒๕๑๔ ๖/๖/๒๕๖๐
ศิลาอาสน์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรจาตุรงค์  หาญละคร

๗/๗/๒๕๔๕
 ศิลาอาสน์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระธีร์วราภัทร์ ธมฺมโชโต ศิริดิลกภัทร์

๔/๔/๒๕๓๖ ๔/๔/๒๕๕๙
สมศรี  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระนวนากร นาถธมฺโม ฝายสัจจา

๑/๑๒/๒๕๓๓ ๒๒/๖/๒๕๖๐

สมานมิตร  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระทองจันทร์ ยโสธโร ร่วมชัยภูมิ

๒๖/๑๐/๒๕๐๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สระแก้ว  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสันติศักดิ

์

ปฺาวชิโร ประสานเชือ

้

๑๕/๐๓/๒๕๑๖
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

สระแก้ว  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรรณฤทธิ

์

 คุณบัวลา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 สระแก้ว  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระพบ ิตเมโธ เมืองยางศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๕

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระนภดล เขมวีโร นาครักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๐๒ ๓๑/๐๑/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระไพฑูรย์ พลาโณ ภิรมย์กิจ

๐๑/๐๖/๒๕๒๓ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระกฤษดา กตปฺุโ ธรรมดิษฐ

๒๙/๐๗/๒๕๓๘
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรธีรภัทร  ประสมทรัพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

 สว่างอารมณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระสวาสดิ

์

อนามโย ถนอมศักดิ

์

๒/๑๐/๒๔๙๐
๘/๖/๒๕๔๘

สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรนันทวัฒน์  ศรีโยธา

๗/๕/๒๕๔๘
 สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระสายยนต์ อาภาธโร กิงมะนาว

่

๕/๕/๒๕๓๘
๓/๓/๒๕๖๐

หนองคูพัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรรัตพล  ผลาผล

๗/๗/๒๕๔๗
 หนองนาแซง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระสินชัย ชยสาโร หมืนทิพย์

่

๓/๓/๒๕๑๐ ๗/๗/๒๕๕๙
หนองโสมง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระพลัฏฐ์ณัฐ ชุตินฺธโร ชาวประทุม

๓/๓/๒๕๓๗
๑/๗/๒๕๖๐

หนองโสมง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระวศิน ขนฺติโก วงศ์บัณฑิต

๑/๙/๒๕๓๗ ๖/๖/๒๕๖๐
หนองหลอด  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรวชิรเมธากุล  ภูลอดศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

 
ห้วยยางราษฎร์บำรุง

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรพรรณกร  ยางนอก

๒๕/๓/๒๕๔๗

 อัมพา  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรชินกร  ยางนอก

๒๕/๕/๒๕๔๘

 อัมพา  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระสุชาติ สุเมธโส ชินเขว้า

๒๖/๑๑/๒๕๐๖

๑/๒/๒๕๖๐
อารมณ์ชืน

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระชัยยง อาภานนฺโท แข็งการ

๑/๒/๒๕๓๙ ๓/๒/๒๕๖๐
อารมณ์ชืน

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระณัฐภูมิ กตปฺุโ อนันเต่า

๒๖/๐๙/๒๕๓๑
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คีรีคงคาวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระธีรวิทย์ อธิปฺโ วรรณสืบเชือ

้

๐๖/๐๔/๒๕๒๒ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

ชัยชุมพล  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระสมพร จิตฺตทนุโต พลสุวรรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๐๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ชัยศิริพนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระเทวา อภสฺสโร เทียบธรรม

๑๗/๐๔/๒๕๑๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรวรากร  ยิงกล้า

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรธีระชัย  สีมาวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรวรพล  เลิบไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรสมคิด  สีชุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรณัฐพงษ์  อ่อนจู

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรธวัชชัย  บุตรศรีภูมิ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรก้องเกียรติ  ชุมชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรเชาวลิต  สารเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรศุภโชค  โนนทะคำจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรนัตกร  คนไว

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรภัทราวุธ  เลยยุทธ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรอนุรักษ์  ถุงทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระสุภชัย สิริวฑฺฒโก อัตถาชน

๓๐/๐๕/๒๕๔๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

แถวอรัญญาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระสุริยนต์ เตชธโร บุดชานนท์

๑๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่ากอก  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระศรีจันทร์ สีลสํวโร พิลาบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

โนนงาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระเดียว อุตฺตโม เกียมา

๒๑/๐๒/๒๕๒๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

บ้านหนองแสง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสาโร เจริญละ

๑๒/๔/๒๕๓๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ผสม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรอนุชิต  จำปา

๒๙/๙/๒๕๔๕

 ผสม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรสมมาศ  รักสันเทียะ

๊

๒๑/๒/๒๕๔๖

 ผสม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรวีระพล  กล้าหาญ

๓๐/๒/๒๕๔๕

 ผสม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระอ่างทอง ปภาธโร พุ่มบัว

๒๘/๐๕/๒๔๙๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระปองปดา อธิยุตฺโต คำเคน

๐๑/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระประสงค์ อุปสนฺโต โคตรมณี

๐๙/๑๒/๒๕๐๗ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

โพธิสัตว์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระสุนันทชัย สุนนฺโท กองเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระบุญชอบ ตปสีโล ศรีด่านนอก

๑๒/๐๗/๒๕๒๐ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระเติมบุญ ปฺุาทิโก มองฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิสัตว์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระปรีชา ธมฺมปาโล จันปาน

๐๔/๐๖/๒๕๒๔ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

โพธิสัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระเฉลิม จกฺกวโร พรมวาส

๐๕/๐๔/๒๔๙๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิสัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระแสงกล้า อคฺคธมฺโม ชำนาญ

๐๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

โพนแพง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระอภิวัฒน์ อคฺคธมฺโม จันโท

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพนแพง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระยุทธกาล อนาลโย เพียงนา

๓/๓/๒๕๓๓ ๒/๗/๒๕๖๐
วัดไทรทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระพลอย จิตฺตปาโล กุลหะราช

๐๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาโคกกุง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระปรีชา อติภทฺโธ บุญกูล

๘/๑๑/๒๕๑๑ ๒๕/๓/๒๕๕๗ วัดพุทธมงคลวนาราม
 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระทองคำ กตสีโล เทียงคาม

่

๑๑/๑/๒๕๑๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดพุทธมงคลวนาราม
 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระศักดิดา

์

อธิจิตฺโต สงวนสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๒๓ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙
วัดพุทธมงคลวนาราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระเสน จารุธมฺโม อิมาพัฒน์

๒/๖/๒๕๒๗ ๑๒/๔/๒๕๖๐ วัดพุทธมงคลวนาราม
 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระตุ่ย มาหิโต เงินประมวล

๑๐/๔/๒๔๙๐ ๑๐/๗/๒๕๕๖

วัดภูเขาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระพนาดร ปยสีโล มุนนท์

๒๙/๙/๒๕๓๔
๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดภูเขาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระปกครอง กนฺตสีโล อุ่ยภัทรวงศ์

๔/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

วัดภูเขาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระเมธี ปฺาวุโธ ผลาพรม

๒๑/๘/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๖๐
วัดภูเขาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระรุ่งตะวัน สิริจนฺโท โนนทะคำจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๑๗ ๒๕/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสง่าสามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระสงวน คุณธมฺโม ประทัสสานัง

๑๐/๐๕/๒๔๘๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๐

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระวัชระ จารุธมฺโม หลาบโพธ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๑ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระชาญณรงค์ จารุวณฺโณ แซ่อึง

้

๑๘/๐๖/๒๕๑๑ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระธวัชชัย านิสฺสโร สารคำ

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระทวี อริยวงฺโส ผาจันทร์

๒๑/๐๘/๒๔๙๗
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ศรีไสล  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๘
พระบัวผัน สุจิณฺณธมฺโม สารคำ

๒๕/๐๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

สว่างปุญญาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๕๙
พระพรมลิขิต สุเมโธ ทองดี

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างปุญญาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระรังสรรค์ จนฺทิโม คุ้มห้วยบง

๐๘/๑๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างปุญญาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระเดชา หิริธมฺโม วรรณจงคำ

๒๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระมีชัย ิตคุโณ วันจงคำ

๑๙/๐๔/๒๕๐๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระศักดิชัย

์

สีลเตโช ศรีชานิล

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระสมัย จิตตสํวโร โคนชัยภูมิ

๐๔/๐๘/๒๕๐๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

แสงจันทราวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระบุญเอือ

้

ปฺาวุโธ หงษ์วิชา

๑๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรอดินันท์  อ่อนแช่ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

 อรุณคงคาวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระวิชาญ ธมฺมสโร สุปตคำ

๑๕/๐๑/๒๕๐๙ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

อุดมคงคาวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระเสา ติกฺขปฺโ ไทยทวี

๑๐/๐๕/๒๔๘๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๐

อุดร  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระพรชัย ปฺาธโร ลีทอง

๒๒/๐๒/๒๕๒๒ ๑๕/๐๒/๒๕๕๒

อุดร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระไพรัตน์ ติกฺขวิโร แสนพิมพ์

๑/๓/๒๕๒๘ ๑๗/๖/๒๕๖๐

อุทัยธรรมาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระจักรา นรินฺโท พิมหานาม

๑๒/๐๙/๒๕๒๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระอาณัติ จารุธมฺโม บุญชู

๒๔/๑๑/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระรัญชน์ เตชธมฺโม ธิติประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
๑๕/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระอัมรินทร์ โสตฺติโก แซ่ตัม

้

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระรุ่งศักดิ

์

ขนฺติวโร บุญชู

๐๙/๐๘/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระรังสรรค์ วิสุทฺโธ พันธุ์โอภาส

๑๓/๑๐/๒๕๐๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระกฤษดา ปภสฺสโร แซ่โค้ว

๒๙/๐๗/๒๕๒๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระชุติภาส สุธมฺโม หวังธิวัฒนา

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระเทพสิทธิ

์

สุจิณฺโณ ครองกิจศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระวิทวัส เทวธมฺโม จาระคร

๒๕/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระนำโชค อธิจิตฺโต สัมฤทธินอก

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระสหพัฒน์ ถาวโร จันทรา

๒๙/๑๐/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระธีรภัทร์ ธมฺมวโร ควรหัตถ์

๒๓/๐๖/๒๕๒๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระสว่าง อตฺตทีโป คำมา

๐๗/๐๘/๒๕๓๑ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

เอราวัณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระวรสิทธิ

์

จนฺทวํโส สุทธิรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๓๖

๔/๐๗/๒๕๖๐

แจ้ง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระพิเชต ปฺาวุฑฺโฒ โพธิปสสา

๒๗/๑๒/๒๔๙๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ทรงศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระสุระ สนฺตมโน โคตรภูเขียว

๑/๐๕/๒๕๐๒ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ทรายมูล  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระโยธิน จนฺทูปโม บุญศรี

๔/๐๖/๒๕๓๔ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ทักษิณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระแสงเทียน สุทฺธิจิตฺโต เขาเขียว

๗/๐๕/๒๕๓๖
๔/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสันติ สุทฺธิจิตฺโต วงษ์หาญ

๒๑/๑๐/๒๕๓๒

๖/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระวุฒิเดช ยโสธโร เพชรตระกัว

่

๕/๑๒/๒๕๑๙ ๙/๐๗/๒๕๔๓

ทุ่มศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระชาติชาย ถาวโร รุ่งเกษตร

๘/๐๑/๒๕๑๕ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ทุ่มศิลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระจอม าณโสภโณ เดชโนนสังข์

๖/๐๔/๒๔๙๗ ๒๓/๐๓/๒๕๕๖

โนนตะโก  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระธนกฤษ ธนวฒฺโฒ บุญเลิศ

๑๕/๐๙/๒๕๑๐ ๒๔/๐๑/๒๕๖๐

โนนส้มโฮง  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระศักรินทร์ นนฺทิโย ชาธรรมมา

๒๘/๑๒/๒๕๒๘
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โนนสังข์ประชานิมิต
 

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรธนพร  บวรบัณฑิต

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 บึงมะนาว  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระกฤษฎา กิตฺติสาโร ภาคโพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๒๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๓

บึงศรีษะกุญชร  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระพรมลิขิต สิริปฺโ ใสชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๑/๒๕๕๖

บึงศรีษะกุญชร  

ชย ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร คงโนนกอก

๒๔/๐๗/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

บุญเรือง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระสงกรานต์ สมจิตฺโต พันธ์ยาง

๑๙/๐๔/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

บุญเรือง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระสำรอง สุปภาโส การศักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๒๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

บุปผาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระวิเชียร จนฺทสาโร เหล่าภักดี

๖/๑๐/๒๕๑๗ ๑/๑๑/๒๕๕๙

บูรพาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระปญญา จารุวณฺโณ เฮมเขียว

๓/๐๓/๒๕๓๕ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระพงศกร สนฺตจิตฺโต ขืนเขียว

๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระอานัช อาภากโร ไชยมณี

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระเคียม

่

ขนฺติพโล สุหญ้านาง

๗/๑๑/๒๔๙๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรธนชล  สุริยันต์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

 วังม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระหา เตชธมฺโม ภิระดา

๑๕/๑๒/๒๔๘๒

๙/๐๗/๒๕๔๙

ศรีจันทร์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระสมควร สนฺตมโน นราพล

๒/๐๒/๒๔๙๖ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

สมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระไสว ธีรปฺโ หลาวเหล็ก

๑/๐๒/๒๕๑๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

สมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสมพงษ์ อานนฺโท ขาวพรวน

๒๐/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระสมศักดิ

์

เตชปฺโ หวังขอดกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๑๕

๘/๐๗/๒๕๖๐

สมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระเสนี สุขถาวโร สืบสำราญ

๒๔/๐๓/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

สุวรรณาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระณฐกร กิตฺติสมฺปนฺโน สาริพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๕

๖/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระสัญชัย ขนติชโย ปอมสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๓๒
๒๕/๕/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระเกรียงศักดิ

์

านธมฺโม เคียงประดู่
๑/๕/๒๕๓๐ ๑/๔/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระนิรันดร์ อคฺคปฺโ เกณฑ์คง

๓๑/๕/๒๕๓๕

๒/๖/๒๕๖๐
เกาะแก้ว  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระทรงริต อภินนฺโท อินททัพ

๑๑/๗/๒๕๓๑

๑/๑/๒๕๖๐
เกาะแซงใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระบุญสม กตปฺุโ ท่าเทพ

๑๙/๓/๒๕๐๘ ๒๐/๔/๒๕๖๐

เกาะแซงใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระสมวงษ์ ปยวณฺโณ ทับแถม

๑๐/๕/๒๔๙๔
๑๐/๖/๒๕๖๐

เกาะแซงใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระชนะ จารุธมฺโม ผาทอง

๔/๔/๒๕๒๐ ๔/๑๐/๒๕๕๙

คอนสวรรค์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระดรณ์ กตสาโร คณาโจทย์

๓/๓/๒๕๑๒ ๓/๑๒/๒๕๕๙

คอนสวรรค์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระคมกริช รตนวณฺโณ แหชัยภูมิ

๒/๒/๒๕๔๐ ๒/๕/๒๕๖๐
คอนสวรรค์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระวิทยา ถาวโร ชัยโยพัฒน์

๑๐/๖/๒๕๓๘ ๒๖/๓/๒๕๖๐

โคกก่อง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระอภิเดช อภิเตโช คุณชัยวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

๑๕/๔/๒๕๖๐

โคกก่อง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระธนวัฒน์ เขมปฺโ จันทาพูน

๙/๓/๒๕๓๕
๑๒/๑๒/๒๕๕๙

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระวิษณุพงษ์ านุตฺตโร คำดีวัน

๑๔/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

เทพธรรมคุณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระอดิเรก อชิวโร ชนะชัย

๓/๓/๒๕๓๓ ๑/๗/๒๕๖๐
โนนแต้  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระจารุพงษ์ พุทฺธสโร เตือนขุนทด

๒/๒/๒๕๓๔
๑/๗/๒๕๖๐

โนนแต้  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระบรรพต ปฺาวโร บัวมี

๓/๓/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

โนนแต้  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรธนัชชัย  น้อยสร้อย

๗/๗/๒๕๔๕
 โนนแต้  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระศราวุฒิ มหาลาโภ หงษ์คำ

๑๐/๘/๒๕๒๐ ๒๑/๗/๒๕๔๑

โนนสะอาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระศรนรินทร์ เตชธมฺโม หิรัญชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
วัดสว่างนามน  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระวรวิทย์ ปฺาวโร แซ่เอีย

้

๗/๓/๒๕๓๔ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ศิริมังคลาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระวิทยา ปภสฺสโร สุพันนอก

๒๔/๘/๒๕๓๘

๗/๗/๒๕๖๐
ศิริมังคลาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระอภิชาติ อนุตฺตโร ปตชัยยัง

๑/๑/๒๕๓๐ ๑/๔/๒๕๖๐
หนองโก  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระเติม ถาวโร ปตชัยยัง

๓/๓/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๖๐

หนองโก  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระยุรกานต์ ขนฺติสมฺปนฺโน ตาพันธ์

๑/๐๔/๒๕๓๙ ๑/๑๑/๒๕๖๐

กระดังงา  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระมงคล ธมฺมธโต ธรรมมิตน

๑๒/๐๘/๒๕๑๕
๓/๑๑/๒๕๕๒

กุดมะนาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๐ / ๒๗

้
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ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระสุดตา ถาวรจิตฺโต ลาดี

๗/๐๘/๒๔๙๑ ๓๐/๐๓/๒๕๕๘

กุดมะนาว  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระจำรัส ธมฺมธโร แฝงสะโด

๙/๐๓/๒๕๐๗ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

กุดมะนาว  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระวิสุทธิ

์

ปฺวฑฺฒโณ เหล่าอูด

๑๔/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๘

กุดมะนาว  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระฉลอง กิตฺติสาโร พลเขต

๗/๐๘/๒๔๙๐ ๙/๐๒/๒๕๕๕

คลองเตยใน  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระชวน ขนฺติพโร มูลเกต

๗/๐๑/๒๔๙๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

คอนสารวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระคำพัน คุณวีโร ลาภปรากฏ

๑๕/๐๘/๒๕๒๙

๙/๐๑/๒๕๖๐

โคกก่องวราราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระพงษ์ศิริ สิริปฺโ ยศจำรัส

๗/๑๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เจดีย์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระวิทูรย์ อภิปุโ ปลืมใจ

้

๑/๐๕/๒๕๓๗
๓/๐๗/๒๕๖๐

เจดีย์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระหนูนา กิจฺจเมโธ ลาหัวโทน

๑๙/๐๖/๒๕๒๔
๗/๐๓/๒๕๕๙

ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระสุเกียรติ ติสฺสโร ชาติอดุลย์

๓/๐๙/๒๕๑๑ ๕/๐๑/๒๕๖๐

ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระจักรปญญา อคฺคธมฺโม แก้วจิตร

๕/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๒/๒๕๖๐

ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระอธิพัทธ์ อภิพทฺโธ สวัวดิรักษ์

์

๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระจิระโชติ ิตธมฺโม เสนามาตย์

๒๐/๐๑/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรทินกร  ประทุมกุล

๔/๐๘/๒๕๔๒

 ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระชินภัทร ชนฺนภทฺโท จันดีทอง

๑/๑๒/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐

ถำพรมนิมิตร  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระบุญฤทธิ

์

ปฺาธโร สายกลาง

๒๔/๐๑/๒๕๒๓ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระเอกพล สุมงฺคโล วิเศษยา

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระธวัชชัย ชยานนฺโท ดอกพุทธา

๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระจรูญ สิริปฺโ หมู่โสภิญ

๑๐/๐๖/๒๔๙๘ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐

ปาชัยมงคล  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระดวงจันทรื ชาคโร กุลด้วง

๑๗/๐๔/๒๕๑๖
๕/๐๖/๒๕๔๖

มงคลศรี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระแหลมทอง ถิรจิตฺโต ประภาษี

๗/๐๓/๒๔๙๑ ๒๙/๔/๒๕๕๙

มงคลศรี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระอนุรักษ์ โฆสธมฺโม เนียมสลุด

๗/๐๙/๒๕๓๐
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

มงคลศรี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระธงไชย ิตชโย เชือไพบูลย์

้

๑๕/๐๙/๒๕๒๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

มงคลศรี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรบุญญฤทธิ

์

 เชือไพบูลย์

้

๓/๐๘/๒๕๔๔

 มงคลศรี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระนพรัตน์ ธมฺมธโร หนูทัศน์

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

รัฐถิวัลย์  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระณัฐพล านวุฑฺโฒ สอนเงิน

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๐๑/๐๓/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระสาธิต อติชาคโร การนนอก

๑ ม/๐๓/๒๕๓๐
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สง่าท่าโพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระทองสุข รกฺขิตธมฺโม ธิสงคาม

๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๑/๐๕/๒๕๕๓

อัมพวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระนัฐชิตการณ์ ธมฺมรกฺขิโต หมีทอง

๑๗/๙/๒๕๓๗

๕/๕/๒๕๖๐
เขาจอมทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระชัชวาล อุชุจาโค ชาลีวงษ์

๖/๑๑/๒๕๓๗

๑/๖/๒๕๖๐
เขาจอมทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระไกรสร กนฺตวีโร บุญเบ้า

๕/๙/๒๕๓๙ ๕/๓/๒๕๖๐
จำปาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระอลงกรณ์ ปยธมฺโม เกิสมบูรณ์

๖/๘/๒๕๒๔ ๒๖/๓/๒๕๖๐

จำปาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระชาคร อภิชาโน พันละหาน

๘/๑๒/๒๕๓๙ ๒๑/๕/๒๕๖๐

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระกิตติ กิตฺติโสภโณ คำแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๓๗

๑/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระฤทธิไกร านยุตฺโต จันทร์ชม

๑๘/๕/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ทรายขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๑ / ๒๗

้
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ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระทัศนุ อุตฺตโร เพชรประไพ

๘/๖/๒๕๑๒ ๑๔/๖/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระศุภรัตน์ สุภทฺโท บุญทัน

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

นิคม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระเภา าณโสภโณ มาสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๐๘

๑/๗/๒๕๖๐
นิคม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระอิทธินันท์ รตฺนาโ ศิริประภา

๗/๗/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๖๐
นิคม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระกิตติคุณ ติกฺขวีโร หนูละหาน

๘/๔/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

นิคม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระวินัย ปริมุตฺโต สีมาวงษ์

๑๔/๖/๒๕๑๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โนนเชือก  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระพชร มหาปฺโ ชนะชัย

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

๘/๕/๒๕๕๙
ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระอดิเรก อติภทฺโท เดือนไธสง

๔/๖/๒๕๓๘ ๑/๗/๒๕๖๐
ปทุมชาติ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระปฏิภาณ สิริธมฺโม เสียงบุญ

่

๑๐/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๓/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรสันติราฎร์  ผาสุขใจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระทศพร จนฺทธมฺโม จันทอุปรี

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

มะเกลือ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระสหัสนัยต์ านวโร คูณสันเทียะ

๒๓/๑๐/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะเกลือ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระอิทธิพร ถาวโร โม้สา

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

มะเกลือ  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรลัทธพล  แช่เตียว

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 มุจลินธรรมาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระชาญชัย กตปฺุโ ภิรมย์ใส

๕/๕/๒๕๐๐
๒๘/๒/๒๕๕๗

ราษี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระประเสริฐ กนฺตวีโร สีนำผึง

้

๒๗/๙/๒๕๑๗

๕/๕/๒๕๖๐
ราษี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระกระจ่าง สุมงฺคโล โพธิทอง

์

๙/๑๒/๒๕๐๐ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ราษี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรยิงตระการ

่

 พูนเทกอง
๖/๑/๒๕๔๓

 ราษี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรศุภกฤต  สุวรรณราช

๒๙/๖/๒๕๔๔

 ราษี  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระสมานชัย สุมโน สุขสุทธิ

๒๗/๕/๒๕๒๐
๗/๒/๒๕๕๘

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระอนันต์ อตฺตสาโร แก้วบัณฑิต

๒๕/๑๐/๒๕๓๐
๒๘/๗/๒๕๕๘

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระไกรศรี กนฺตสีโล สีอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๑๓
๗/๑๑/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระนิคม สุภทฺโท หมู่สะแก

๓/๒/๒๕๐๗
๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระสำเริง คุตฺตจิตฺโต แฟสันเทียะ

๑๐/๑๑/๒๕๑๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระศิวัช ชวนปฺโ ณะคราม

๓๐/๓/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระณัฐพงษ์ าณวโร ธรรมพิทักษ์

๒/๑/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระวายุ วราสโภ สุนา

๒/๗/๒๕๔๐ ๒/๗/๒๕๖๐
เลียบนำไหล  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระชาติ อภิชาโน บุญยเกียรติ

๑๙/๒/๒๕๒๐ ๒๐/๓/๒๕๕๘

วังสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระณัฐกร กิตฺติโสภโณ ศรีบุรินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพธิทธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรศุภณัฐ  มากศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 วัดโพธิทธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระแสงทอง านทีโป แก้วโสม

๒๕/๖/๒๕๒๘

๘/๗/๒๕๖๐
ศรีประชานิมิต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระสมผล สุเมโธ บุญเชิด

๑๐/๘/๒๔๙๙
๘/๗/๒๕๕๙ ศรีวิเศษประชานิมิตร

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระพนมพร เขมทตฺโต ทีบัวบาน

๕/๔/๒๕๑๔ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ศาลาลอย  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระประสิทธิ

์

จนฺทสาโร กลมจัตุรัส

๑๓/๐๑/๒๕๑๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙

ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระวิฑูรย์ านวโร นิลสมัคร

๐๔/๐๖/๒๕๑๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ศิริพงษาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๒ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระทรงพล ทีปธมฺโม มาเหลาหนาด

๒๒/๐๙/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระวิชัย ผาสุโก รินลา

๒๗/๑๑/๒๕๐๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรธันยวัต  ใจเย็น

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรธีรเดช  ชูวังวัด

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

 ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระศักดา จนฺทโชโต สิงหกลางพล

๓๐/๔/๒๕๐๖ ๑๘/๗/๒๕๕๖

สวรรค์คงคา  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระพีระพล านจิตฺโต คำแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๓๖
๓/๐๗/๒๕๖๐

สะแก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระชัน

้

ธมฺมโฆสโก ชวดชัยภูมิ

๐๑/๑๐/๒๔๙๔ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

สามัคคีธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรธนะภัค  จ่าแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

 หงษ์ทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ด้วงสวัสดิ

์

๒๐/๔/๒๕๔๑

 หงษ์ทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระเกษม านวโร สุริยมาตย์

๔/๕/๒๕๐๓
๔/๑๒/๒๕๕๙

หนองแกพนังเสือ

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระปพน านากโร เกิดศิลป

๓๐/๑๑/๒๕๐๙ ๐๔/๐๙/๒๕๕๙

หนองโดน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระประสิทธิ

์

สิทฺธิเตโช จับสันเทียะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองโดน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรพงศกร  ทองเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 หนองโดน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรจตุพล  ชะมาตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 หนองสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระนรินทร์ นรินฺโท ทองเจริญ

๑๖/๙/๒๕๓๐
๗/๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรศิริมงคล  ดียิง

่

๕/๕/๒๕๔๓
 อัมพวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระณัฐวุฒิ านุตฺตโร สวาดดี

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

เขากำแพง  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระปยฉัตร านธมฺโม พลดนอก

๑๐/๑๐/๒๕๓๙ ๒๓/๐๗/๒๕๖๐

เขากำแพง  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรทักษิณ  ตาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

 เขาประตูชุมพล  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระมา อรินฺทโม อินสุ่ม

๐๑/๑๒/๒๔๙๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

คลองรวก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระสายชล มลาโพ รนพิมาย

๐๙/๐๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ช่องสำราญ  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระสรสิทธิ

์

สิริภทฺโท กุดขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ชัยเจริญ  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระฉลวย สุตฺตจิตฺโต บุญสงกา

๐๓/๐๗/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๔
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระอินทร เขมโก ชูพงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๒๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระพรเทพ สุพทฺโท ชัยพฤกภัยวัน

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐
ซับสมบูรณ์สว่างธรรม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระประมุข ธิติาโน ถิงแล

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระประยุทธ ปริปุณฺโน สู้ศึก

๑๑/๐๓/๒๕๑๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุภาจาโร สอนนอก

๒๗/๐๖/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระวุฒิชัย านวโร กาศนอก

๑๕/๐๔/๒๔๙๕ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระพรหมพิริยะ จนฺทสาโร สิงห์รอด

๐๘/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระพันธ์ ภทฺทธมฺโม ภายไธสง

๑๘/๐๖/๒๔๙๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระเสกสรรศ์ ธมฺมธีโร มงคลกุล

๐๖/๐๘/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เทพบุตรบรรพต  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระปองพล อนาลโย ช่างเหล็ก

๒๙/๐๗/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เทพโพธิทอง

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระอนุพงษ์ อนาลโย มูลนอก

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เทพโพธิทอง

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระสงวน อนาลโย รัตนชัย

๐๑/๐๖/๒๔๘๖ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

นายางกลัก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๓ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระทองสุข สิริสุวณฺโณ ริมโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๔๙๓
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

นายางกลัก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระนิติพันธ์ จิรสุโภ ปุราทะกา

๑๓/๐๕/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

นายางกลัก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระพันธกานต์ สุเมโธ เดชศรี

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นายางกลัก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระชีวิน ฉนฺทกาโม แจ้งจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

นายางกลัก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระทนงค์ อภินนฺโท เชือขุนทด

้

๒๓/๑๐/๒๕๑๐
๙/๑๑/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระธานี กตธมฺโม วิทยา

๑๘/๐๑/๒๕๓๑ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

บ้านไร่  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระภูมิศักดิ

์

สิริธมฺโม ภาวสุทธิพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๐๙ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระนรชัย ธนปาโล มีชัย

๒๔/๐๗/๒๕๓๖

๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระวิเชียร สิริพโล ศรีพละธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๐๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ประดู่งาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระประทวน เตชปฺโ กำลา

๐๑/๑๑/๒๔๙๔ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

ประดู่งาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระสมหวัง ขนฺติสาโร ยาจตุรัส

๐๗/๐๑/๒๕๐๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ประดู่งาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระเลิศชัย ณฏิโก นารถเหนือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๐ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ประดู่งาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระอาทิตย์ อรุโณ ศิริวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่งาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรอภินันท์  บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

 ประดู่งาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระธงชัย สุภาจาโร หกขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โปงขุนเพชร  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

ธมฺมจาโร พินิจ

๑๘/๐๒/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โปงขุนเพชร  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระติม

๋

ชินวโร แจนอก

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๑๔/๑๐/๒๕๕๗

โปงนก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระหลิน กตปฺุโ สงวนรัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๑๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๑

พุทธกิจจาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระเทพประทาน จนฺทปฺโ จิตร์มา

๒๗/๐๙/๒๕๓๑ ๐๙/๑๑/๒๕๕๔

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระอานนท์ อภิชาโต วัฒนะ

๒๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระวิไร ธมฺมกาโม กอนขุนทด

๐๔/๐๘/๒๕๐๐ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระชัยวัช โชติโย ศรีหะไพ

๐๖/๐๕/๒๕๒๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระธีรพล อิสฺสโร สิทธิสำราญ

๐๓/๐๑/๒๕๓๖ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

วะตะแบก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระภุชงค์ กิตฺติาโน รวมใหม่

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๙/๐๑/๒๕๖๐

วะตะแบก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระอุ่นคำ ขนฺติสาโร พลสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๑๑ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

วะตะแบก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระพรประสิทธิ

์

จรณธมฺโม แสนยศ

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

วะตะแบก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระกฤติกร รตนาโน บุญเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๒๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วะตะแบก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระวรรณศักดิ

์

อิสาโน ศรีชุมพล

๒๒/๑๑/๒๕๒๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วะตะแบก  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระทองใบ จนฺทปฺโ แก่นไธสง

๑๕/๐๓/๒๔๙๒ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วังคมคาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระอนันต์ านิสฺสโร พรมตา

๑๙/๑๐/๒๕๓๗
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

วังคมคาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระศราวุฒิ สุชาโต สนิทพะเนา

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วังคมคาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระอาคม สุชาโต แก้วอยู่

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วังคมคาย  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระปรีชา ปริสุทฺโธ ยวงจอหอ

๒๑/๐๔/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังตาลาดสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๘
สามเณรธราเทพ  วอนอก

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 วังตาลาดสมบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระสุรศักดิ

์

านุตฺตโร เลิศวิลัย

๒๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

วังมน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๔ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระชาญณรงค์ อภิาโณ ชนุกุล

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วังมน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระอนุชิต ชิตมาโน เงินบำรุง

๒๓/๑๒/๒๕๑๘
๑๔/๐๑/๒๕๖๐

ศรีเมืองทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระเคียง อินฺทสโร หอมสันเทียะ

๐๔/๐๔/๒๕๑๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

สามัคคีพัฒนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระสมชิต วิสุทฺธาโน มุ่งดี

๑๐/๐๔/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สามัคคีพัฒนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระปรีชา สุธมฺโม เอียงสูงเนิน

้

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีพัฒนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระอัมรินทร์ เทวธมฺโม ฮะบุญมี

๒๐/๐๕/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระศรีสวัสดิ

์

สมาหิโต เหิมวัง

๑๙/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโบสถ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระภากร ภทฺทโก โพธิดนัย

์

๑๐/๑/๒๕๑๗
๒/๗/๒๕๖๐

กะฮาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระสายัณห์ สมจิตฺโต พรมวรรณ

๔/๑๐/๒๕๑๗
๒/๗/๒๕๖๐

กะฮาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระปฏิหารย์ ิตกุสโร ก่องนอก

๒๒/๑/๒๕๑๘

๓/๑/๒๕๖๐
โกรกกุลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระกฤษณะ านยุตโต โตสืบสาย

๓๐/๑๑/๒๕๓๓ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

โกรกตาแปน  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระแสงดาว ปภสฺสโร โพธินอก

์

๑๒/๑๑/๒๕๒๔ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระชูเกรียรติ สมาหิโต มีสุข

๑๒/๗/๒๕๓๙

๔/๔/๒๕๖๐
ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระศํกดิภูมินทร์

์

พุทธาโร หมันพงษ์

่

๑/๕/๒๕๔๐ ๑๑/๔/๒๕๖๐

ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระอาทิตย์ อาสโถ มูลนอก

๓/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
ขีเหล็ก

้

 

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระพงษ์พัฒนา โชติปฺโ เข็มพิลา

๒/๕/๒๕๑๐ ๘/๖/๒๕๔๘
คูสีวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระคมกริช ธมฺมโชติ แก้วนอก

๒๔/๙/๒๕๒๐
๒/๔/๒๕๖๐

คูสีวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระพีระวัฒน์ ธมฺอโร ทิมะพันธ์

๑๐/๓/๒๕๐๕
๕/๕/๒๕๖๐

คูสีวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระสุริยา กิตฺติณาโณ พิลาจันทร์

๑๕/๘/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

คูสีวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระทองใส อุทโย ทัยอ่อน

๑๘/๙/๒๕๒๔

๔/๖/๒๕๖๐
โนนสะอาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระฉุน อตฺตสโร ทับพรม

๑๒/๒/๒๕๐๔ ๒๘/๖/๒๕๖๐

บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระสุวรรณ จิตฺตปสาโท ครองหนองขาม

๓/๗/๒๔๘๐ ๔/๗/๒๕๖๐
บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระคุณานนท์ านวีโร โชตินอก

๑๕/๗/๒๔๘๘ ๗/๑๑/๒๕๕๗

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๓
พระเสกสรร ติสฺสโร บุพโต

๑๒/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๔/๒๕๕๙

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๔
พระดลธรรม กิตฺติภทฺโท แดงดา

๑๔/๗/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๕
พระปรีชา ปยธมฺโม ชัยมาตร

๑๐/๑๑/๒๕๓๑
๑๙/๘/๒๕๕๙

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระสมัย เขมาราโม หรังทองหลาง

่

๕/๓/๒๕๑๘ ๑๖/๑/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระนฤพนธ์ ขนฺติมโน ออสันเทียะ

๓๐/๖/๒๕๒๙
๔/๓/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระสุรัตน์ สุวโจ อาจกล้า

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๐๙
สามเณรเหมวิทย์  ตาลศรี

๑๕/๘/๒๕๔๔

 สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๐
สามเณรวรนาถ  วงศ์ทับ

๑๕/๘/๒๕๔๔

 สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๑
สามเณรปฐวี  สระหงษ์ทอง

๑๕/๔/๒๕๔๕

 สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๒
สามเณรทวีโชค  ศรเดช

๙/๑๑/๒๕๔๖

 สุทธิวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระชูชีพ ฉนฺทธมฺโม จันทศร

๒๗/๑๑/๒๕๑๓
๑๕/๖/๒๕๕๙

หนองไข่นำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระสุรศักดิ

์

สุขิโต ประเสริฐบุญ
๓/๔/๒๕๓๐

๕/๑๒/๒๕๕๙

หนองไข่นำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๕ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระอดินันท์ รกฺขิตธมฺโม สิงห์จันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๐๙

๒๐/๕/๒๕๖๐

หนองไข่นำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระมานพ อาทโร สิงห์จิก

๑๑/๒/๒๕๑๑ ๒๒/๖/๒๕๖๐

หนองไข่นำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระลับ โฆสธมฺโม สีมานอก

่

๑๕/๙/๒๕๐๓
๓/๗/๒๕๕๗

อโศการาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระประดิษฐ์ อุคฺคเตโช ช้างขาว

๓/๗/๒๔๙๘ ๓/๕/๒๕๕๙
อโศการาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระนพพร ขนฺติโก ผลมาตย์

๑๔/๘/๒๕๑๕ ๒๔/๖/๒๕๕๙

โคกขาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระอัมพร อธิปฺุโ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๒/๘/๒๕๒๕ ๒๔/๖/๒๕๕๙

โคกขาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระนพดล สิริธโร ภักดีรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๔/๖/๒๕๖๐

โคกขาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระสมจิตร ขนฺติพโล โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

จูมทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระวัชระ วชิราโณ ทองใบ

๒๔/๓/๒๕๓๑ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

ชัยมาลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระอนุชา อนุชาโต ประจันนวล

๑/๑๐/๒๕๓๕
๓/๗/๒๕๖๐

ชัยมาลา  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระสุรศักดิ

์

โชติปฺโ ปอมสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๓๑
๒๓/๐๔/๒๕๖๐

ชุมพร  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระอัทธพล คุณสมฺปนฺโน มุทาพร

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระอาทิตย์ อาภายุตฺโต รัตนจุล

๑๒/๐๕/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ธาตุเจดีย์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระบรรจง สุภจิตฺโต ประชามอญ

๘/๔/๒๕๑๙ ๓๐/๔/๒๕๖๐

บัลลังก์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระพระทวี จนฺทสุทฺโธ ชาลีเขียว

๓๐/๐๘/๒๕๐๓ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

วิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระสนิท ถาวโร พลเดชา

๒๒/๑๐/๒๕๐๙ ๒๕/๐๕/๒๕๔๘

ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระสกณธ์ อธิจิตฺโต กงจักรแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๑๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๒
สามเณรสุขสันต์  ประจันนวล

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

 ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๓
สามเณรสันติสุข  สาครสูงเนิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๔
พระลิขิต กตปุโ โชคบัณฑิต

๑๕/๐๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สง่า  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๕
พระพิชัย ปภสฺสโร แซ่โค้ว

๒๑/๑๑/๒๕๑๑
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สมุนไพร  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๖
พระสังเวียน ชินฺนวโร ชาติประยูร

๒๒/๐๔/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำเภา  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๗
พระสมเดช ปภสฺสโร จันเขียด

๑/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

กุดยาง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระบุญมา กตธมฺโม ใจกล้า

๑๗/๐๘/๒๕๑๐ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

กุดยาง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๓๙
พระบุญโชค กิตติโร รัศมี

๑๙/๑๑/๒๕๒๒
๐๒/๐๖/๒๕๕๙

กุดยาง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๐
พระฤทธิ

์

ธมฺมรโต หาแก้ว

๐๗/๐๔/๒๔๙๙ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

กุดยาง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๑
พระปยะ านวีโร พิไลกุล

๐๒/๐๑/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กุดยาง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระทรงเดช อธิปฺโ สามารถกิจ

๐๗/๐๘/๒๕๒๐ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐

เกาะสามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระตุลา ปฺาวุโธ แซ่ลิม

้

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกาะสามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระสิทธิกร ิตฺตกนฺโต เพ็ชรเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

คลองไผ่ล้อม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระไกรสร เทวธมฺโม พวงสันเทียะ

๒๙/๐๙/๒๕๐๗
๒๖/๙/๒๕๕๗

ดอนไผ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระทองลี ชาคโร แสนช่าง

๓๐/๐๙/๒๕๑๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ดอนไผ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระอนุษา รตนปฺโ สนโนนตาด

๑๐/๐๙/๒๕๐๗ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ดอนไผ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระมาวิน ขนฺติวโร ฝาชัยภูมิ

๐๕/๐๘/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไผ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระวรันทร จนฺทูปโม กุลโนนแดง

๒๕/๐๔/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไผ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๖ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระรัฐภูมิ กนฺสีโล สุริยะ

๒๖/๐๔/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไฮ  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระอะมิน อมโร วิเชีย

๑๑/๐๘/๒๕๑๕ ๑๕/๐๒/๒๕๖๐

โนนโพธิทองพัฒนา

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๒
พระพระครูวิมลจันทโสภณ จนฺทโสภณ ขุนอิทนร์

๐๓/๐๓/๒๕๐๗ ๑๕/๐๕/๒๕๒๗

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระชนเขตน์ จนฺทูปโม แต่งแคน

๐๖/๐๖/๒๕๐๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระวิรัตน์ กตทีโป เหล่าขยัน

๒๕/๑๒/๒๕๓๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระสุทิน ยตินฺธโร บรรจงกุล

๐๗/๐๑/๒๔๙๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระจรัส กมฺภโร ไวชัย

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ ๑๘/๑๑/๒๕๕๙

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระไพรินทร์ กนฺตสีโล สนโนนตาด

๒๐/๑๑/๒๕๑๙ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ปทุมาวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระทอมสัน โฆสโก ธรรมบุรมย์

๑๖/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒

ปายาง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร กองโฮม

๓๐/๐๓/๒๕๐๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๕

ปาเรไร  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระเฉลิม ปมุตฺโต พระจันทร์แจ่ม

๑๑/๑๐/๒๕๐๕ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ปาเรไร  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระทวัธ ปฺาธโร เคนเหลียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๙
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาสะแกราษฎร์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระวิรุฬ านวีโร สร้อยสูงเนิน

๑๙/๐๘/๒๕๓๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาสะแกราษฎร์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระรณขิต กุสลจิตฺโต กุศลจิต

๐๗/๐๘/๒๕๓๐ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรีสะอาด

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระสุวิทย์ ผาสุโก เปบกชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วังปลาฝา  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระอาทิตย์ อาจิตฺตปฺโ วันภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีชมภู  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระวรัญู ปริปุณโณ ซือตรง

่

๒๐/๐๕/๒๕๒๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๗
สามเณรพงษ์พิทักษ์  ขวัญเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๘
สามเณรธีระพัฒน์  ทัดแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๖๙
สามเณรสัจสรณ์  ปตุภูมินาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๐
สามเณรชาติชาย  โลมบุตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๑
สามเณรสุวิทย์  เขยนอก

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระรัฐกร านวีโร ดีเขว้า

๐๒/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สายตะคลอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระประยูร จนฺทูปโม สุขมาก

๐๑/๐๔/๒๕๐๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

หางเรียง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระชนาวิทย์ ปฺาวชิโร กระจ่างวงค์

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

หางเรียง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระยุทธนา ยโสธโร นนทะคำจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๒
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หางเรียง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระวัฒนา อนาลโย เสนาลาด

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หางเรียง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระนิมิต รวิวณโณ ซือตรง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อัมพวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระศรรักษ์ คุณวีโร พรจัตุรัส

๘/๑๑/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระเทอดเกียรติ อธิวโร บรรจงกุล

๑๘/๗/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
โคกสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระสุวรรณ ปฺาวุฑฺโฒ ชาปญญา

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางอำพันธ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระพงศกร อาภากโร เหล็กจีน

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บางอำพันธ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระบำรุงศักดิ

์

สุเมโธ เทียวประสงค์

๒๑/๐๔/๒๕๑๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโปร่งหนองนายอู
 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระศักดินรินทร์

์

อธิปฺุโ แก้วเหลา

๒๓/๔/๒๕๓๘ ๒๓/๔/๒๕๖๐

บึงชวน  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระสนิท นิทฺเทสโก ปกคุ้ม

๔/๔/๒๕๓๐ ๒๔/๕/๒๕๖๐

บึงชวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๗ / ๒๗

้
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ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระกิตติพันธ์ สนฺตมโน พลศรี

๙/๒/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บึงชวน  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระนิรุจน์ านิสฺสโร ประเสริฐพงษ์

๑๘/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
บึงชวน  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระอำนาจ อภิปุณฺโณ สุวรรณโนนสูง

๕/๔/๒๕๓๕ ๒/๗/๒๕๖๐
บึงชวน  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระสุริยา สุจิณฺโณ ปนขุนทด

๐๒/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บูรณ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระสหรัฐ ปภสฺสโร พงษ์พิทักษ์

๒๐/๕/๒๕๑๙ ๒๒/๖/๒๕๕๙

เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระยุทธชัย ธีรปฺโ แจ่มเพ็ง

๕/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

เพชรพัฒนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๑
พระสัมพันธ์ ปรกฺกโม แถบประสิทธิ

์

๑๕/๔/๒๕๐๓ ๑๓/๐๙/๒๕๕๘ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๒
พระพิทักษ์ พลวฑฺฒโน อินพล

๒๕/๘/๒๕๓๗

๙/๔/๒๕๖๐
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระชนาวิศ วิกฺขโณ ท่วมประจักร์

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

๒๕/๖/๒๕๖๐ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระวิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จิรพรฐิตานนท์

๔/๑๑/๒๕๓๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระเอกชัย านรโต ชาติเผือก

๑๓/๓/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระศิริชัย ชยวุฑฺโฒ ประทุมวงษ์

๒๗/๗/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุภาจาโร ชาติเผือก

๒๕/๗/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระสุพจน์ สุพจฺโจ เผยกระโทก

๑๔/๓/๒๕๐๕
๘/๗/๒๕๖๐

เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระวัชรพงษ์ วชิรวํโส กินคำ

่

๕/๗/๒๕๓๘ ๘/๗/๒๕๖๐
เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระจเร สิริภทฺโท ไร้เปยม

๕/๗/๒๕๓๙ ๑๓/๒/๒๕๖๐

โพธิตาล

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระเคลวิน สิริมงฺคโล ศรีหนองแวง

๘/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ศาลาทรง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระวีรศักดิ

์

ถาวโร ราศี
๔/๔/๒๕๔๐ ๗/๖/๒๕๖๐

ศาลาทรง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระอธิป อนาลโย มะขุนทด

๑๓/๙/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ศาลาทรง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระประยุทธ อุตฺตมชาโต ภูชืนแสง

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๕
๐๔/๐๓/๒๕๖๐

สำราญ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระบัว จนฺทูปโม ก้านขุนทด

๔/๓/๒๕๐๙ ๖/๑/๒๕๖๐
สุนทรสราวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระศรัญ วํสวโร เฝาหนองดู่

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๒๐/๐๕/๒๕๖๐

สุนทรสราวาส  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระบุญรัตน์ เตชปฺโ ชัยชาญ

๔/๙/๒๕๐๘ ๕/๕/๒๕๖๐
หนองผักแว่น  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระภาคภูมิ อรุโณ แพะขุนทด

๑๘/๘/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระยวง จิตฺคุตโต ประไพเมือง

๕/๐๑/๒๔๙๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขาทองงาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระวิโรจน์ กนฺตวีโร อาจธานี

๒๒/๑๐/๒๕๒๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

แจ้ง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระอนงค์ กนฺตวณฺโณ หมู่โสภิญ

๖/๐๘/๒๔๙๔ ๕/๑๒/๒๕๕๒

ชีลอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระบุญถือ ภทฺทธมฺโม ระวิพันธ์

๑๐/๐๑/๒๔๙๒
๖/๐๗/๒๕๕๗

ชีลอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระนนทวัฒน์ นนฺทวุฑโฒ แนวประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ตะคลอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระพิริยะ ภูริปฺโ ธรรมประกอบ

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ตาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระชินดนัย ชินวโร อรัญพูล

๑๕/๐๖/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ตาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๖
สามเณรณัฐพงษ์  เสนาจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 ตาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระนันทชัย นนฺทชยนาโค ชัยภัคเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๓๑ ๑๑/๐๓/๒๕๕๕

เทพากร  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระสรรชัย คุณสมฺปนฺโน พิมานสกุลวัฒน์

๑๕/๑๐/๒๕๓๓ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ธงทราย  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๑๙
สามเณรกรกฏ  ทองดีเขียว

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

 ธงทราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๘ / ๒๗

้
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่
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ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระสุวิทย์ ิตธมฺโม หล้าเพชร

๑๔/๐๒/๒๕๒๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมสถาน  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระอนุรักษ์ ติกฺขปฺโ เกิดห้างสูง

๖/๑๐/๒๕๓๓ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมสถาน  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระสรายุทธ อคฺคธมฺโม พลชำนาญ

๘/๐๗/๒๕๓๔ ๙/๐๕/๒๕๖๐

ธาตุ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรอนุวัฒน์  ทองแสนสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 ธาตุ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระบุญมี อธิจิตฺโต ชาติประสงค์

๐๑/๐๓/๒๔๙๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแข้วนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระสกิจ อธรธมฺโม พิมพ์งาม

๑๖/๐๓/๒๕๑๒ ๓๑/๐๔/๒๕๔๓

บุญถนอมพัฒนาราม
 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระสนธยา ถาวโร โพธิลุน

๐๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บุญถนอมพัฒนาราม
 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระสุริยา วริวณฺโณ หมู่วัน

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

บุญถนอมพัฒนาราม
 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระศรายุทธ สรายุทฺโธ เพิมศรี

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บูรพา  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระกฤษดา ทีปธมฺโม ภิลัยวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๐
สามเณรอานนท์  มุ่งเย็นกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 บูรพา  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ ปุงโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๒๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โบราณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระชนาธิป ชนาธิวโร พิมพ์สราญ

๑๑/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โบราณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระสมบูรณ์ ตนฺติปาโล สายบัว

๐๖/๐๑/๒๔๘๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๒

ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระอาทิตย์ คเวสโก ทุมแพง

๑๖/๐๕/๒๕๒๖ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระอภิรัตน์ โชติธมฺโม สอนนอก

๐๕/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๖
สามเณรกรฤทธิ

์

 สวนจรูญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๗
สามเณรรัชภูมิ  ไทยโคกสูง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๘
สามเณรอุทัย  สว่างงาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๓๙
สามเณรสาลิกา  จันปาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรธนวัฒน์  ปรางทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๑
สามเณรภูริพงษ์  วรรณไสย

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๒
สามเณรวรายุทธ  ตังประโคน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๓
สามเณรอนุวัฒน์  นมัสการ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๔
สามเณรรพีภัทร  อรรคดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๕
สามเณรหรัณย์  สายคำเลิศ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๖
สามเณรพุฒิพงษ์  อุปถัมภ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรสิรวิทย์  ชำนาญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๘
สามเณรเดชณรงค์  วรรณอ๊วก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรชลันธร  พลสมัคร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรวิรัตน์  วิจิตรจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๑
สามเณรศักดิมงคล

์

 อรรคศรีวร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๒
พระดนัย ถริปฺโ จำรัสจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

๘/๐๑/๒๕๖๐

เฝอแฝง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระวิโรจน์ จนฺทสาโร ภูมีศรี

๑๗/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๒/๒๕๖๐

เฝอแฝง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระหนึง

่

ปยธโร บำรุงกิจ

๑/๐๙/๒๕๒๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

เฝอแฝง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑๙ / ๒๗

้
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ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๕
สามเณรรัตนวงค์  บุญยงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 

พระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๖
สามเณรศักรินทร์  ภูทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 

พระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๗
สามเณรบูรพา  บุญธรรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

 

พระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระบวร วิมุตโต เข้าใจการ

๒/๐๓/๒๕๐๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๖

โพธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระชัชวาล ภิรปฺโ จิตรพราน

๘/๘/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระเอกชัย วิโรจนฺโน ศรีสุนนท์

๑๙/๐๖/๒๕๓๔

๔/๐๗/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระวุฒืพงษ์ กิตฺติธโร เกิดมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

๔/๐๙/๒๕๖๐

โพธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระหนูเกต ปยธมฺโม เกิดมงคล

๒/๐๙/๒๕๐๘ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระธุมากร ธมฺมาโภ รอดแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๔
สามเณรปริญญา  พลดงนอก

๖/๐๘/๒๕๔๗

 ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๕
สามเณรอาทิตย์  กันหาเขียว

๙/๑๒/๒๕๔๔

 ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระเชวง จิรวฑฺฒโน อำนวยพร

๒๐/๐๖/๒๕๒๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

วรญาติบำรุง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระปรัชญา อภิชาโน หมู่หาญ

๑๑/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วรญาติบำรุง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระเสถียร ทีปธมฺโม มงคล

๑๖/๐๑/๒๕๐๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดช้างพัง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระอนุวัฒน์ นิรุตฺติกุสโร ดำริรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดทุ่งสว่าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๐
สามเณรเมธาวี  จำเริญทิพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 วัดนครบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๑
สามเณรอนุวัฒน์  อิมเจริญ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 วัดนครบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรณัฐพล  เพชรลำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 วัดนครบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๓
พระกุหลาบ พุทฺธวิธิโย ผ่องสนามสวน

๑๐/๐๖/๒๔๘๔ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนมะเค็ง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๔
พระจรัส าณคุโณ ศรีสมโยค

๐๖/๐๑/๒๕๑๙ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

วัดบัวลอย  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๕
พระธนกฤษณ์ ธนกโร ยนต์ช่วย

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบัวลอย  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๖
พระสงวนศิลป โชติวโร เพ่งอำนาจ

๑๗/๐๗/๒๕๐๕ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๗
พระจักรกฤษณ์ คุณากโร จิมชัยภูมิ

้

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๘
พระอเนก ทีปธมฺโม ทองเฉลิม

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

วัดบึงบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๗๙
สามเณรปอมเพชร  ปอมสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 วัดบึงบาล  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระธนากร ปภสฺโร ละเลิง

๒๕/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีชมพู  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระชญานนท์ ชานนฺโท ชัยมาตร

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีชมพู  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระสุขสันต์ วรปฺโ แสนโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

วัดศรีชมพู  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระประเสริฐ วรสทฺโท บุรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีชมพู  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระสุพรรณ วิสุทฺธาโณ สำราญพิศ

๐๘/๐๓/๒๔๘๙ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระสุบิน สุมงฺคโล สายดำรงค์

๐๗/๐๒/๒๕๐๖ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระประสิทธ์ ปสิทฺโธ ชาติหาญ

๐๑/๐๔/๒๔๙๐ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระดำรงด์ศักดิ

์

ิตกรณีโย ยุงกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๘
สามเณรธีรวัฒน์  สีหานาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

 วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๘๙
สามเณรเอกพัน  อินจันทึก

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

 วัดศิริธรรมวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๐ / ๒๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระวิโรจน์ วิโรจโน นิลาทะวง

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดสุนทริกา  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระนภดล นาควโร บุญสุขา

๓/๑๑/๒๕๑๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ศิริธรรมหนองกุง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระสุเมธี สมจิตฺโต คำคูณ

๒๘/๐๔/๒๕๓๓ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ศิริธรรมหนองกุง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระปฐมพงศ์ คุณวโร เทียนขุนทด

๓๐/๑๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระวีระยุทธิ

์

รตนโชโต แก่นสุข

๑๖/๐๘/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระอวิรุทธิ

์

อภิปุณฺโณ วิชายา

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ศิลาดาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระไพวรรณ์ โกวิโท ลาดี

๐๖/๐๗/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระทองคูณ ตนฺติปาโล เหล่าสมบัติ

๑๕/๐๖/๒๔๙๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

เสาธง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระเกียรติศักดิ

์

สิริภทฺโท ทองสุขแก้ง

๒๑/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เสาธง  

ชย ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระบุญไส อภิปฺโ ใจดี

๑๙/๐๓/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

หอไตร  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระทองอยู่ อธิจิตฺโต เจริญยิง

่

๑๖/๑๑/๒๔๙๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

หอไตร  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระศักดิศรี

์

สีลเตโช ขุนสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๓๘
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

หอไตร  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระอนุศิษฐ์ อจฺจธโร หล้าเพช็ร

๒๗/๑๑/๒๕๐๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

อิสาณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระสังวาล สุทฺธาโณ พรมม้า

๒๖/๐๑/๒๕๑๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๖

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๔
พระยิน กตคุโณ ดลประสิทธ์

๒๒/๐๒/๒๕๒๒ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๕
พระไสว กตฺตสาโร ธรรมมะ

๐๔/๐๗/๒๕๐๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระณัฐพันธ์ กิตฺติปฺโ ใจดี

๒๔/๑๑/๒๕๑๘ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระอภิสิทธิ

์

ปฺาธโร ศุภกมล

๒๙/๐๔/๒๕๓๖

๑/๐๑/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระสุงิทย์ โอหิตภาโร ศรีนะ

๑๓/๐๕/๒๕๑๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระวีระพงษ์ ถาวโร งามเผ่า

๑๗/๑๑/๒๕๓๓
๑๙/๐๓/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๐
พระทองคูณ ปภาธโร เงินลาด

๙/๐๔/๒๕๒๔ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระวรเชษฐ์ โชติวโร พรหมหาราช์

๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระกิตติศักดิ

์

ิตธมฺโม กำกุดเลาะ

๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๓
พระวัฒน์พร ธมฺมธีโร บุญฮาด

๑๓/๐๖/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระธีระวิทย์ วรโท ชาดา

๐๔/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๕
พระสวัสดิ

์

อนาวิโล เกิดจันทึก

๕/๐๒/๒๔๙๙ ๕/๐๗/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๖
พระประเทศ กตฺตสาโร ศรีบุญเรือง

๐๓/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรอรัญธรรม  ตากงูเหลือม

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรอนุชา  เงินลาด

๙/๑๐/๒๕๔๒

 เขต  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๑๙
พระชะภาศ ธมฺมสาโร กระจ่างถิน

่

๘/๘/๒๕๑๓ ๑๔/๕/๒๕๕๙

คำศิลาวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระมนัส านกโร ปานจำรูญ

๒๖/๕/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
คำศิลาวนาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระภัทรบูรณ์ ชาคโร กลัดน้อย

๑๓/๒/๒๕๑๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระแดง ปยธมฺโม เพียนาม

๑๑/๐๙/๒๕๑๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระอรรถพล เขมจาโร สมานวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระพนัสพงษ์ ิตธมฺโม ศักดิภูเขียว

์

๓๑/๐๕/๒๕๓๘

๑/๐๗/๒๕๖๐

ชัยภูมิพิทักษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๑ / ๒๗
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ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระเสนาะ สุภกิจฺโจ สร้อยทอง

๑/๐๙/๒๕๒๑ ๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระเฉลิมพล อนาลโย พิบูลย์สังข์

๕/๑๒/๒๕๒๕
๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระอำพล สนฺตจิตฺโต สุพรรณพงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๓๘

๗/๐๗/๒๕๖๐

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๘
สามเณรวรากร  ปะชัยภูมิ

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๒๙
สามเณรพินิจ  ยิมรัมย์

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๐
สามเณรจักรภัทร  บัวหลวง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๑
สามเณรนนทวัฒน์  สายฉวี

๕/๐๖/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๒
สามเณรศุภกร  เกิดปาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๓
สามเณรธนชิต  เกาะโค้ง

๒/๐๙/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๔
สามเณรนิติภูมิ  ชาติชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๕
สามเณรเสถียรพงษ์  แก่นวิถี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๖
สามเณรวิษณุ  หารณรงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๗
สามเณรสุรัตน์  บรรยง

๙/๐๘/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๘
สามเณรปฏิภาณ  ผานิล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๓๙
สามเณรธีรพงษ์  ไวว่อง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๐
สามเณรชัยพงษ์  กิสันเทียะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๑
สามเณรวายุ  เฟสูงเนิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๒
สามเณรนวภัทร  สร้อยทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๓
สามเณรพงศกร  นิยมพงษ์

๖/๐๙/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรคณิน  โอวาทวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๕
สามเณรยุทธศักดิ

์

 ศรีขุนทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๖
สามเณรธีรวัฒน์  ปยะปรีชายุทธ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๗
สามเณรศรณรงค์  อาจกล้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๘
สามเณรไชยวัฒน์  ลุนขามปอม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๔๙
สามเณรเดโชชัย  ซาเขียว

๗/๐๙/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระกมล ขนฺติโก ชำนาญ

๑๔/๐๖/๒๔๙๗ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระจักรพัน เตชธมฺโม เบ้าละ

๒๕/๑๒/๒๕๓๖

๒๕/๖/๒๕๖๐

ท่าช้าง  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระจำรัส วิสุทโธ มีอิสระ

๑๔/๖/๒๕๑๔ ๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระสุริยันต์ โชติปฺโย เครือภูเขียว

๒๖/๘/๒๕๐๕ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๔
สามเณรศรีวิชัย  กันหาเชียว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระเปยก อนาลโย เทียบเกาะ

๐๗/๐๑/๒๔๙๙ ๐๘/๐๑/๒๕๕๖

โนนศรีสง่า  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระบุญส่ง ปยสีโล พานชัยภูมิ

๒๙/๐๔/๒๕๐๓ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

โนนศรีสง่า  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระวัฒนา ธมฺมชโย แสนใจวุฒิ

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๔/๒๕๖๐

โนนศรีสง่า  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระพุฒิพงศ์ ปริฺาโณ บุดดี

๒๖/๐๖/๒๕๐๕ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โนนศรีสง่า  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระประสิทธิ

์

พลธมฺโม สังวิบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๒๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนศรีสง่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๒ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระประหยัด กิตฺติโก ลายภูเขียว

๗/๓/๒๕๓๗ ๒๙/๔/๒๕๖๐

บุญธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระสิทธิศักดิ

์

สิทฺธิโก ล้านลงเมือง

๑๔/๔/๒๕๓๘ ๒๙/๔/๒๕๖๐

บุญธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระอาร์มภัคดี อภิปุโ สิงห์นาซาว

๑๔/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บุญธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระทนงศักดิ

์

สารโท ขัดสี

๒๙/๗/๒๕๒๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระอนุสรณ์ จิรธมฺโม ศรีจันทร์โท

๒๗/๓/๒๕๓๖

๙/๔/๒๕๖๐
ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระดำรงค์ อนาลโย เจริญศิลป

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรพาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระทองมา ปภาโส ตุ้มวงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

เลิศประดิษฐ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระดอน ิตสโร พันทะนก

๐๓/๑๒/๒๕๐๙ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

เลิศประดิษฐ์  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

ปฺาวุฒฺโธ เหมนอก

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

วังตอตัง

้

 

ชย ๔๑๖๐/๐๗๖๙
พระพงษ์พันธุ์ พลธมฺโม บุราญ

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วังตอตัง

้

 

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๐
พระเจริญ ปุณณโก สลิดกุล

๑๙/๑๒/๒๕๐๖
๗/๐๕/๒๕๕๙

วัดปาไทรงาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระบุญเกิด จนฺทสาโร ผิวเผือน

่

๖/๐๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาไทรงาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระชัยรัตน์ ปฺาธโร ฤาชา

๑๖/๐๗/๒๕๒๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระมนตรี สารโท นพวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๓๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๐

วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระสมทราย อคฺคปุโ วิชาชัย

๐๑/๐๒/๒๕๐๔ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระธนกฤต กิตฺติธมฺโม แสนเภา

๐๔/๐๖/๒๕๒๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระเดชฤทธิ

์

ธมฺมเตโช ทาภักดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๗
พระศราวุธ สุภทฺโท ชนะบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๘
สามเณรสมศักดิ

์

 วิวาท

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๗๙
สามเณรสากล  แจ่มแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๐
สามเณรณัฐวุฒิ  โพธินอก

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๑
สามเณรบุรินทร์  ศรีเนารัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดปาศิลางาม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระอุทัย กนฺตสีโล คุ่มหินราช

๒๕/๙/๒๕๑๐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดพวงสว่างอรุณ  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระมารุต จิตฺตธมฺโม สวัสศรี

๙/๑๐/๒๕๓๙
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดโพนทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๔
พระปรีชา รกฺขิตาโณ สมอนา

๒๒/๐๔/๒๕๒๔

๔/๔/๒๕๖๐
วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๕
สามเณรวีระศักดิ

์

 แผ้วโคกสูง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๖
สามเณรสมบูรณ์  ชำนาญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระบุญมี าณวีโร เถือนสันเทียะ

่

๙/๓/๒๕๒๕ ๒๖/๑/๒๕๖๐ วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระประจักร กตปฺุโ วงค์กุดเลาะ

๒๕/๔/๒๕๑๔

๗/๖/๒๕๖๐
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๗๘๙
สามเณรคมสันต์  บุญมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

 

วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระโกณฑัญญา กตฺตสีโร แพรกทอง

๒/๘/๒๕๓๖ ๑/๔/๒๕๖๐
เวฬุวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระอุดม วิสารโฑ บุญจันทร์

๒๘/๓/๒๕๒๒ ๑๙/๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๒
สามเณรชัญพิสิษฐ์  สิงห์ชัยภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

 เวฬุวัน  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระปรีชา วิสารโท ฦาชา

๒๓/๑๐/๒๕๑๗
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีชมพู  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระณรงค์เดช วราโภ ศรีประทุม

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ศรีชมพู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๓ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระสมดี สุวณฺโณ จำนง

๑๓/๐๙/๒๕๐๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระพล ยติกโร ผลกุศล

๐๔/๐๙/๒๔๙๑ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙

ศรีธงชัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระอุลัย จนฺทสาโร กรวดนอก

๐๓/๑๐/๒๕๑๕
๒๘/๒/๒๕๖๐

ศรีสุมังคลาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระวันดี ปฺาธโร เจริญสุข

๑/๐๑/๒๔๙๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๐

ศาลาลอย  

ชย ๔๑๖๐/๐๗๙๙
พระพักตร์ ยติกโร สงวนศักดิ

์

๔/๓/๒๔๗๙ ๒/๑/๒๕๕๓
สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระกิตติธร กตสาโร พร้าวไธสงค์

๓/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๔/๒๕๖๐

สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระกำพล ปภากโร แสงเดือน

๑๑/๙/๒๕๒๓ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระอำนาจ สุภทฺโท ประจงค่า

๔/๙/๒๕๑๓ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สามัคคี  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระเก่ง จิรสีโร ชำนาญ

๒/๑๑/๒๕๐๔ ๗/๐๕/๒๕๕๕

หนองกุง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระศิลวัต สุทธสีโร กองเกิด

๑๘/๐๙/๒๕๒๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

หนองบัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระธนโชติ ธมฺมโชโต สวยกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๑๙ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ห้วยม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระปองปรีดา อนารโย พงษ์เจริญ

๑๗/๘/๒๕๒๓ ๓๐/๑๐/๒๕๕๙

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระไฉว กนฺตสีโล หินม่วง

๓/๔/๒๕๐๔ ๑๑/๔/๒๕๕๐

อุดมพร  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระจิณณวัตร อิสฺสโร ศิริมาท

๑๖/๐๗/๒๕๑๘

๑/๐๗/๒๕๖๐

อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระศุภสิทธิ

์

เมธิโน นาสังข์

๒๐/๐๗/๒๕๓๘
๑/๐๗/๒๕๖๐

อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระภิรมย์ กิตฺติสาโร คงโนนกอก

๒๗/๑๐/๒๕๓๖

๙/๐๗/๒๕๖๐

อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๑
พระสากล ปฺาวชิโร หมืนวิเศษ

่

๑๐/๒/๒๕๒๐ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เจาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระธนู ปยธมฺโม กอแก้ว

๒๘/๘/๒๔๙๒
๙/๖/๒๕๕๙

ซับเจริญ  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระชวิน ถาวโร ชัยสิทธิ

์

๖/๒/๒๕๓๑ ๑๒/๗/๒๕๕๙

ซับเจริญ  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระปฤษฎี สาทโร สมานจิตร

๒๐/๔/๒๕๓๓ ๒๕/๘/๒๕๕๙

ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระทวีพงษ์ ภูริปฺโ พรานทนงค์

๘/๖/๒๕๓๘ ๑๐/๙/๒๕๕๙

ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระจุมพล จารุธมฺโม ครองเคหา

๑๔/๒/๒๕๑๖ ๓/๑๒/๒๕๕๙

ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระอนุสินธุ์ กลฺยาณรโต ชนะเสภา

๑๖/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๑/๒๕๖๐

ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระจีรศาสตร์ ชานาวโร แจ่มจ้อย

๑๗/๑๐/๒๕๓๒
๒๗/๕/๒๕๖๐

ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระประยูร อินฺทปฺโ มาระศรี

๒๔/๔/๒๔๙๘

๘/๗/๒๕๖๐
ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระภาคย์ ธีรปฺโ สมสกุล

๑๗/๓/๒๕๑๖

๘/๗/๒๕๖๐
ถำวัวแดง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระชนะชัย สุเมโธ แสงสุริยะ

๒/๖/๒๕๓๘ ๒๘/๔/๒๕๖๐
นาอุดมสุวรรณาราม

 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระวิชาญ กตธมฺโม ชนะบุญ

๒๓/๔/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระเพชรวิสุทธิ

์

ิตธมฺโม พิมพ์เพ็ง
๙/๔/๒๕๒๓

๕/๑/๒๕๖๐
โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระไกรสร อาภากโร สีสมภาร

๒๑/๘/๒๕๓๑

๕/๑/๒๕๖๐
โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระสันติ ธนปาโล โคตรมณี

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

๕/๑/๒๕๖๐
โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระจักรกฤษ คุณากโร ร้อยพรมมา

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

๒๔/๖/๒๕๖๐

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระวรากร านิโย พลธรรม

๒๗/๔/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระจรัล สุภวชิโร สุขราช

๔/๒/๒๕๑๑ ๑๙/๗/๒๕๕๘

ลาดชุมพล  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระชิน านกโร อำพรพงษ์

๑๓/๓/๒๕๐๐ ๒๘/๒/๒๕๕๙
วังทองสามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๔ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระทองคำ านุตฺตโร ดีบ้านโศก

๑๘/๑๐/๒๕๓๒
๒๗/๖/๒๕๕๙

สุโครธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระสมบูรณ์ อินฺทปฺโ แสงจำปา

๒๑/๑/๒๔๙๓ ๕/๑๒/๒๕๕๙

สุโครธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระธวัชชัย ติสาโร แววไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

๒๘/๖/๒๕๖๐

สุโครธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระธีรภัทร อตฺตทีโป วงศ์อำมาตร์

๒๔/๙/๒๕๓๘ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สุโครธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระเดชชัย ธมฺมกโร ประมารัตน์

๑๕/๕/๒๕๑๖

๗/๗/๒๕๖๐
สุโครธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๕
สามเณรโชคชัย  ชัยคณิช

๒๗/๕/๒๕๔๕

 สุโครธาราม  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระชินรวัฒน์ จรณธมฺโม คีรีวรรณ

๒๙/๙/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๖๐
หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระภัทรพงศ์ เกสโร จอมทอง

๒๕/๗/๒๕๓๗ ๑๒/๖/๒๕๖๐

หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระสมพาน านกโร แก้วมา

๔/๑๐/๒๔๙๕ ๒๐/๘/๒๕๔๗

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระก้องกล้า กมฺมสุโภ สีนามน้อย

๑/๑/๒๔๙๓ ๒๔/๗/๒๕๕๓

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระประสิทธิ

์

อคฺคธมฺโม อินทรักษา
๑/๑/๒๔๙๔ ๕/๑๒/๒๕๕๔

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระสมพงษ์ มหาปุโ สมบัติเจริญ

๑๐/๙/๒๔๙๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระเจษฎา สุจิตฺโต ไท้เชียง

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

๑๖/๖/๒๕๖๐

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระธนวัฒน์ วรธมฺโม ชสินกุลไพศาล

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

๒๖/๖/๒๕๖๐

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระสมยศ อาภากโร เบ้าลุน

๒๓/๗/๒๕๑๐
๘/๗/๒๕๖๐

ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๕
สามเณรอดิศักดิ

์

 เตียชัยสงค์

้

๑๗/๓/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๖
สามเณรวรวิทย์  แก้ววิสัย

๒๘/๕/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๗
สามเณรจารุภัทร  โพธิศิริ

๑๔/๖/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๘
สามเณรกฤษณะ  บุญมี

๑๖/๖/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๔๙
สามเณรรุ่งทวี  กลินกุหลาบ

่

๒๒/๘/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๐
สามเณรโสภณ  แสงศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๑
สามเณรวรเทพ  หมืนวิเศษ

่

๕/๑๒/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๒
สามเณรปรียราช  รุ่งสวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๓
สามเณรอนุชา  ปญญาแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๔
สามเณรอลงกรณ์  บุตรเกตุ

๑๓/๘/๒๕๔๘

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๕
สามเณรครรชิตพล  จำปาทอง

๓/๑๐/๒๕๔๘

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๖
สามเณรพีระวัฒน์  ร่มกลาง

๕/๑๑/๒๕๔๙

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระไพโรจน์ อินฺทวีโร ตันทโอภาส

๐๑/๐๙/๒๕๐๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระธานินทร์ จารุธมฺโม เทพแพง

๑๓/๐๖/๒๕๓๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บ้านกระจวน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระสกล ิติาโณ ปองขันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๐ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกระจวน  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระสมถวิล อนาลโย เฉือยกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๑๙ ๒๓/๑๑/๒๕๕๓

บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระสิริภูมิ าณจารี สงสนธิ

๐๒/๐๕/๒๕๑๕ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระอนุวัฒน์ จนฺทปฺโ ภูครองจิตต์

๐๙/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระสมัย อกาลิโก แก้วคุณนอก

๑๙/๐๑/๒๕๑๘
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระเฉลิมพล สุมงฺคโล จันคำ

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๑๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านโนนม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๕ / ๒๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระอดิเทพ อภิวณฺโณ โพธิศรี

์

๑๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระวีระศักดิ

์

ิตวายาโม ธีระวรรณ

๑๒/๐๑/๒๔๘๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระอมรเทพ อารโย เยรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๑๓
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระพร โชติปฺโ อาจโนนเปลือย

๐๕/๐๕/๒๔๙๖ ๒๗/๑๑/๒๕๖๐

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระสมัย ธมฺมวโร มะสีผา

๒๘/๐๑/๒๕๑๕

๘/๐๓/๒๕๖๐

บ้านวังอ้ายจีด  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระมานพ จิตฺตทนฺโต สุขบัวงาม

๐๑/๐๖/๒๕๐๙ ๑๑/๐๗/๒๕๕๕

บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระวีรพล ถิรธมฺโม แก้วอิน

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระปรีชา านงฺกโร ปานสันเทียะ

๒๗/๐๖/๒๕๑๓
๐๖/๐๘/๒๕๖๐

บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๓
สามเณรอนุวัฒน์  พิสุทธิบงกช

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านหนองบัวน้อย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระจ่อย ิตปฺโ เฮียนขุนทด

๑๕/๐๗/๒๕๐๓ ๑๖/๐๖/๒๕๕๑

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระอรรถพงษ์ อคฺคธมฺโม อนุสา

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระธีรวัฒน์ สนฺตมโน อ่อนตา

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระสราวุธ สุปฺโ อโนพลับ

๑๙/๐๕/๒๕๓๐ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระธวัชชัย ธมฺมวโร อโนพลับ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔
๑๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหนองบัวระเหว
 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระวิชัย เปสโร นารถสมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ปาวังกะทะ  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระสมศักดิ

์

กตปุณโย จันทร์บัว

๐๖/๐๑/๒๕๐๘ ๐๑/๐๒/๒๕๖๐

โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระจักรกฤษณ์ กตทีโป สีสอน

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระฉลอง ิตธมฺโม เกตุสุภะ

๐๑/๐๑/๒๕๒๘ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระฉัตร์ กุสลจิตฺโต ประเสริฐกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๑๑/๒๕๕๐

ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๔
สามเณรวีระยุทธ  แผงดี

๐๑/๐๖/๒๕๓๙

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๕
สามเณรณัฐพงษ์  เล่ามะลัง

๐๑/๑๐/๒๕๔๐

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๖
สามเณรพงษ์ธนา  คำลือหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๗
สามเณรณํฐพล  หมอสำราญ

๐๑/๐๙/๒๕๓๙

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๘
สามเณรเดียว  สีอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๘๙
สามเณรวสันต์  ธงชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๐
สามเณรพงศกร  พรมราช

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๑
สามเณรนาวิน  นารีรักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๒
สามเณรบุญพิทักษ์  มาลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๓
สามเณรถิรพุทธ์  บุญทัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๔
สามเณรสภยา  คงแสนคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๕
สามเณรบูริพัฒน์  พลจัตุรัส

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๖
สามเณรกันตพงศ์  สุวรรณรุจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 ละหานค่าย  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระสมศักดิ

์

รวิวณฺโณ ดาโม้

๑๙/๒/๒๕๑๔
๖/๙/๒๕๕๘

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระอภิเดช กุสฺสลจิตฺโต พรมาศก

๒๒/๓/๒๕๒๖
๒/๑/๒๕๕๙

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระมุข สุภาจาโร ข่าทิพาที

๒๐/๔/๒๔๗๘ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ซับสายออ  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๐
พระสักชัย ธมฺมทีโป ค้อชากุล

๑๒/๓/๒๕๒๑ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๑
พระคำพันธ์ าณสาโณ เมตตา

๖/๑/๒๕๐๓
๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๒
พระจุลศักดิ

์

เทวภูโต มนต์กสิสูตร

๒๗/๒/๒๕๐๓ ๖/๑๒/๒๕๕๙

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๓
พระสมศักดิ

์

คมฺภีรธมฺโม เข็มโคกกรวด

๒๙/๔/๒๔๙๖ ๒๒/๑/๒๕๖๐

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระสมชาย ถิราโณ ดาราเย็น

๑๘/๒/๒๕๑๘ ๑๗/๓/๒๕๖๐

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระนครินทร์ รตนาโณ คำโส

๑๔/๖/๒๕๔๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระสันทัด สทฺธาธิโก ขอดตะครุ

๒/๒/๒๕๑๑ ๒/๗/๒๕๖๐
ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระถนอม กนฺตสีโล ขำค้างพูล

๑/๑๐/๒๕๐๐
๗/๗/๒๕๖๐

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระสวัสดิ

์

จนฺทสาโร วงษ์ซา
๑/๑/๒๔๙๕ ๑๔/๗/๒๕๖๐

ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๐๙
สามเณรอภิชิต  พุดยังยืน

่

๒๙/๕/๒๕๔๖

 ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๐
สามเณรเจษฎาภรณ์  หวดขุนทด

๒๓/๒/๒๕๔๗

 ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๑
สามเณรสุรศักดิ

์

 ขอดตะครุ

๒๙/๔/๒๕๔๗

 ซับสายออ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระสมาน สนฺตกาโย จิตสม

๓๑/๕/๒๕๐๖ ๑๖/๘/๒๕๕๙

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระยง อาสโภ กล่อมกลาง

๑/๗/๒๔๘๙
๑๙/๑๐/๒๕๕๙

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระเชาวลิตร สุขิโต อุตราช

๑๒/๐๕/๒๕๒๑
๘/๑๑/๒๕๕๙

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระโอฬาร ปฺาวชิโร เอียมกระช้อน

่

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๘/๔/๒๕๖๐
ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระณัฐพล จารุธมฺโม ภิรมย์ไทย

๑๑/๙/๒๕๓๕ ๑๔/๕/๒๕๖๐

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระมนตรี มหาลาโภ ปานนอก

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๗/๒๕๖๐

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระวีรภัทร ถาวรสุโข ปะนามะโก

๑๙/๑๐/๒๕๓๙
๒๕/๗/๒๕๖๐

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระธนกาญจน์ ปฺาวชิโร ชาติชนะ

๒๙/๒/๒๕๓๙

๑/๘/๒๕๖๐
ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระสมชาย คเวสโก นพสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๑๙

๙/๔/๒๕๖๐
ซับใหม่  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระโสรส ปฺาปสุโต นุ่มขุนทด

๒๑/๑/๒๕๒๕

๙/๔/๒๕๖๐
ซับใหม่  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระอุทร อุปเสโน ยาวสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

๙/๔/๒๕๖๐
ซับใหม่  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระธนาวุธ ตาลปุตฺโต ขจรฤทธิ

์

๒๑/๓/๒๕๓๐
๙/๔/๒๕๖๐

ซับใหม่  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระสาลี อพฺภาทโร ดาศรี

๘/๒/๒๔๘๗ ๙/๑๒/๒๕๓๓

ท่ากูบ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระปราณี ฉินฺนาลโย เพชรประไพ

๓/๑๒/๒๕๐๒
๕/๔/๒๕๕๒

ท่ากูบ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระประจักษ์ ปยวณฺโณ ทองแม้น

๘/๘/๒๕๑๒ ๑/๑/๒๕๕๙
ท่ากูบ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระชัยยันต์ ชุตินฺธโร แบบแปน

๒๔/๖/๒๕๒๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ท่ากูบ  

ชย ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระวรพงษ์ กนฺตสีโล จันณรงค์

๒๑/๑๐/๒๕๒๘
๒๙/๖/๒๕๖๐

วังอุดม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒๗ / ๒๗

้

http://www.tcpdf.org

