
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓๕๔ รูป ขาดสอบ ๙๑ รูป คงสอบ ๒๖๓ รูป สอบได้ ๒๐๘ รูป สอบตก ๕๕ รูป (๗๙.๐๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระลาย จิตฺตเสโน เทียงกินนารี

่

๔/๔/๒๔๙๐ ๖/๖/๒๕๕๓ วัดกลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๒ พระบุญมา านวุฑฺโฒ รักษ์มณี
๓/๓/๒๕๒๐ ๓/๓/๒๕๕๗ วัดกลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๓ พระทศพล สนฺตมโน มนต์วิเศษ
๔/๔/๒๕๒๓ ๗/๗/๒๕๕๗ วัดกลางหมืนแผ้ว

่

 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๔ พระน้อม นนฺทโก สุขจิตร
๘/๘/๒๕๐๙

๑๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดเกาะ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๕ พระพรชัย ฉนฺทธมฺโม รืนกลิน

่ ่

๑/๑๒/๒๕๐๐ ๔/๑๒/๒๕๕๓
วัดแก้งจิก  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระบุญชู ปภาโส ศรอินทร์ ๒/๓/๒๕๐๐ ๖/๓/๒๕๕๗ วัดแก้งจิก  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระประสิทธิ

์

จนฺทโชโต กองมะเริง ๕/๕/๒๕๐๘ ๒/๒/๒๕๔๔ วัดโค้งขนัน  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๘ พระเสงียม

่

เขมปฺโ เข็มเพชร ๘/๘/๒๕๐๓
๑๐/๑๐/๒๕๕๓

วัดโค้งขนัน  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๐๙ สามเณรวัฒนา  ฤทธิกำลัง

์

๘/๘/๒๕๔๔
 วัดโค้งขนัน  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๐ พระบุญหลาย สฺุโต โพนธานินทร์
๑๔/๓/๒๕๒๒ ๑๑/๓/๒๕๕๘

วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรกฤษฎ์  วิเศษดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

 วัดชัยพิบูลย์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๒ พระสุชิน โชติาโณ ช้างเล็ก

๓๑/๑๒/๒๕๐๖
๒๗/๗/๒๕๒๘

วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๓ พระอำนวย อธิจิตฺโต สุวรรณวงศ์
๑๕/๖/๒๕๑๒

๑/๕/๒๕๔๑ วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๔ พระสมพนธ์ ขนฺติโก รุจาคม

๑๑/๑๑/๒๕๒๘
๑๗/๗/๒๕๕๓

วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๕ พระประดิษฐ์ โกสโล ผ่องสนาม

๒๒/๑๐/๒๕๒๒
๑๘/๗/๒๕๕๖

วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๖ พระสุริยา ธมฺมสาโร มังตา
๑๒/๙/๒๕๒๔ ๒๕/๑/๒๕๕๗

วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ไชยทักษิณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๘ พระสุวิท เตชธมฺโม ชัยยุทธ ๔/๔/๒๕๐๔
๑๒/๑๒/๒๕๕๗

วัดชีลองกลาง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๑๙ พระกิจศักดิ

์

อริยชาโต ชาติวิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๐ สามเณรอุทัย  คงพิษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๑ สามเณรอนุชา  ลีลาเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสาธิตม์  นิลสิงห์ขรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรกรกฎ  งามลำ

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอนันต์สิทธิ

์

 สุระทิพย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

 วัดทรงศิลา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๑ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรชาญฉกาจ  ทองขาว

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๖ สามเณรธีระวัตร  สมจิตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรกัมปนาท  บรรดาศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรวีระชัย  เบ้าชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรจิรเมธ  ไก่แก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรสถาพร  อนุศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรทศพร  มีสันเทียะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสุรวิทย์  พลสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธนศักดิ

์

 ภูมิคอนสาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรแสนคำ  ภูมิคอนสาร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๕ สามเณรสุรศักดิ

์

 ลือหาร

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๖ สามเณรศิริภัทร  กัณหาสารี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอดิศร  จันทร์อาภาส

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๘ สามเณรกิตติภูมิ  โสภารักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรรามภูมิ  เลิศนอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรประมุข  โพธิพุฒ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๑ สามเณรสัมฤทธิ

์

 หนูวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรพิษณุ  ภูมิคอนสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๓ สามเณรนรภัทร  ทังวิจิตรกุล

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกิตติพงษ์  พงษ์จำนงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 วัดทรงศิลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรภานุเดช  ศรีพินิตชัย ๔/๔/๒๕๔๑  วัดท่าหินโงม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๖ สามเณรวันชัย  พิทักษ์วงศ์ ๓/๓/๒๕๔๐  วัดทุ่งสว่าง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธนากร  ดงทอง

๕/๕/๒๕๔๕
 วัดทุ่งสว่าง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรวีระพงษ์  สุทธิสาตร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดบริบูรณ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระทวีศักดิ

์

ยตินฺธโร เพชรประไพ

๑๐/๑๐/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๕๙ วัดปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๐ พระธนัชนันท์ ธมฺมปาโล ธรรมปาน

๒๔/๐๖/๒๕๐๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๑ พระเชิงชาย อภิวฑฺฒโน สร้อยสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรสันหวัตร  ช่างจัตุรัส

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 วัดไพรีพินาศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระจำเนียร ิตวํโส พงษ์พันนา ๖/๖/๒๕๒๐ ๖/๖/๒๕๕๖ วัดวังก้านเหลือง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๔ พระเมือง ปฺุภาโค สอนเวียน ๘/๘/๒๕๐๘ ๑/๑/๒๕๓๙ วัดสมศรี  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๕ พระไพบูลย์ จนฺทธมฺโม บัวแก้ว
๒/๒/๒๕๒๐

๑๑/๑๑/๒๕๕๖

วัดสามัคคีธรรม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๖ พระธวัชชัย ธิตสิปฺโป เหง้าอุสา
๔/๔/๒๕๓๕ ๘/๘/๒๕๕๘ วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระมหาอาทิตย์ อริยเมธี ภูมี

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

๘/๘/๒๕๕๘ วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๘ พระนิรันดร์ นนฺทเมธี จันทร์ศรีลา
๕/๕/๒๕๓๖ ๕/๕/๒๕๕๙ วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสุชิน  บุตรแสน

๓/๓/๒๕๓๘
 วัดสามัคคีอุทิศ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๒ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๐ สามเณรบัญชา  ถูกชัยภูมิ
๔/๑๑/๒๕๓๙

 วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๑ สามเณรทวีศักดิ

์

 สุทธิประภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๒ สามเณรนครินทร์  ภูเวียงแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๓ พระพิทักษ์ สุภจฺโจ ยีวิชัย

่

๑๐/๑๐/๒๕๐๔

๕/๕/๒๕๔๙ วัดหนองคู  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๔ พระพีระพล ปภสฺสโร โมกศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๑๕ ๑๒/๑๒/๒๕๔๐

วัดหนองคูพัฒนา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๕ พระสมพงษ์ วิมุตฺโต มีนำพันธ์
๒/๒/๒๕๑๔ ๑/๑/๒๕๕๔ วัดหนองคูพัฒนา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๖ สามเณรณัฐพล  สุวรรณนวน
๒๐/๓/๒๕๔๓

 วัดหนองสังข์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรศุภกิตติ

์

 มนต์ชัยภูมิ
๘/๘/๒๕๔๓

 วัดอัมพา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๘ พระวัฒนา อตฺถกาโม ลือชัย
๑๕/๓/๒๔๙๑ ๒๐/๘/๒๕๕๖

วัดอารมณ์ชืน

่

 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๖๙ พระอภัย ผาสุโก เพียรจิต

๑๐/๑๐/๒๕๒๔

๙/๙/๒๕๕๓ วัดอุดร  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระสมเด็จ อภโย คำหอม ๑/๑/๒๕๒๐ ๒/๒/๒๕๕๖ วัดอุดร  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระทองสุข ภทฺรวณฺโณ จงลือชา ๑/๗/๒๕๐๐ ๗/๑/๒๕๕๓ วัดคอนสวรรค์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระมหานมินรัช จกฺกธมฺโม รักษาชนม์

๒๔/๔/๒๕๒๒
๑๖/๖/๒๕๕๖

วัดภูมิรัตนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระหนูเย็น ถามิโก ฟุงสวรรค์

๑๖/๘/๒๕๐๖
๑/๔/๒๕๓๒ วัดภูมิสวรรค์  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระบุญคุ้ม ธมฺมเตโช บุญชัย

๑๘/๖/๒๕๑๕ ๑๒/๕/๒๕๕๗
วัดสว่างคีรีวัน  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระจรูญ อคฺควณฺโณ แฝงด่านกลาง

๙/๓/๒๕๐๕ ๑๙/๔/๒๕๕๐ วัดหนองเบ็นมังคลาราม
 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระกังวาน กนิตฺธมฺโม มาภักดี

๙/๘/๒๕๑๙ ๑๗/๘/๒๕๕๖
วัดเจริญศรีสุข  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระสุริยนต์ อกฺกปฺโ นิสัยกล้า

๑๕/๑๒/๒๕๑๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดเจริญสูง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระอนุพล านิโย ทาณรงค์

๑๖/๕/๒๕๑๘ ๓๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดนิคม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระไพรวัลย์ จิรวทฺฒโน แสนสีใส

๖/๒/๒๕๓๓ ๒/๑/๒๕๕๖ วัดนิคม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๐ พระสุพรรณพร อาภสฺสโร มณีราช

๓๐/๑๒/๒๕๑๖ ๒๕/๑๑/๒๕๕๕

วัดโนนคร้อเหนือ  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๑ พระบัวหลัน กตคุโณ ฤทธิกำลัง

์

๐๑/๐๕/๒๔๙๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๒

วัดบ้านท่าศาลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระนัฐทวัฒน์ นฺธวฑฺฒโน รักศิริ

๙/๒/๒๕๑๕ ๔/๑๒/๒๕๕๔
วัดปาศรัทธาธรรม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระทองคูณ านงฺกโร บุญพุฒ

๒๘/๑/๒๕๑๙ ๑๒/๗/๒๕๕๕
วัดมุจลินธรรมาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระสิทธิศักดิ

์

จนฺทสาโร แสงทอง

๑๖/๑๐/๒๕๐๙
๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดราษี  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๕ พระชัชชัย สมนฺตปาสาทิโก มงคลเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๒๔
๒๐/๐๖/๒๕๕๓

วัดราษี  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๖ พระชวารา คุตฺตจิตฺโต ไชยชนะ
๓/๖/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙ วัดราษี  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรศรศักดิ

์

 ครองบัวบาน
๒๒/๙/๒๕๔๐

 วัดศรีประชานิมิต  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระณัฐพงศ์ สุปภาโต ผาลบ

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

๘/๕/๒๕๕๙ วัดสว่างวารี  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระบุญท้วม านกโร จันทรวิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๐๘ ๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วัดหงษ์ทอง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๐ พระอาทิตย์ อาชิพโล โชติจันทร์
๗/๑๑/๒๕๒๒ ๒๒/๔/๒๕๕๖

วัดหนองคูวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๑ พระสนัน

่

นิทฺทโร พิพิธกุล ๖/๕/๒๕๐๔ ๗/๕/๒๕๕๐ วัดหนองโดน  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระสวาท ปภสฺสโร เจริญผล

๑๐/๑๐/๒๕๐๐ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระเกรียงไกร กวิวํโส ชัยวารี

๐๘/๐๕/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๔
พระวิชัย อาธโร ธรรมคะณา

๑๑/๐๓/๒๔๙๕ ๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วัดท่ากูบ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระสุรสิทธ์ สุรเตโช บุตรศรี

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดพายัพซับใหญ่  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๖ พระธรรมรัตน์ อภิชาโน ช่อจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๒๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒

วัดวังกุง  

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระสำราญ กตธมฺโม เคลือบสูงเนิน

๓๐/๑๒/๒๕๑๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๔
วัดเขาน้อยนิโครธาราม

 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระสมร ธมฺมสาโร สีม่วง

๑๙/๐๖/๒๕๒๒ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗
วัดเขาน้อยนิโครธาราม

 

ชย ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระบัณฑิต ธมฺมวโร นาเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๑๙ ๐๕/๑๐/๒๕๕๘

วัดเทพโพธิทอง

์

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๐ พระสายชล านวุฑฺโฒ สมหวัง

๒๗/๐๗/๒๕๒๑ ๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วัดวะตะแบก  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๑ พระจรัญ ปภสาโร สุขสำราญ

๑๕/๐๘/๒๕๑๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดวะตะแบก  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๒ พระสมชัย สิริปุโ โพธิพะเนา

์

๑๙/๕/๒๕๐๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดวังคมคาย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๓ พระถาวร ถาวโร ไชยแสน

๐๙/๐๖/๒๕๑๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๓

วัดกะฮาด  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๔ พระปรีชา กิตฺติวณฺโณ ปล้องกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๒๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๓

วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๕ พระสมจิตร วรจิตฺโต อนันทสุข

๐๒/๐๕/๒๔๙๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระวิเชียร าณฺสาโร ปานสันเทียะ

๑๙/๑๐/๒๕๒๕ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดโกรกกุลา  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระสมชาย มหานาโค เปลียนจันอัด

่

๒๐/๑๐/๒๕๑๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๕

วัดแผ่นดินทอง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๘ พระปลัดเอกภพ มหาวีโร แก้วแกมทอง

๒๗/๐๒/๒๕๐๕ ๐๓/๐๓/๒๕๓๙

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๐๙ พระสมชาย สมจิตฺโต เผากลิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระสมถวิล นนฺทสโม แสนโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๒๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดโคกคึม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระอัศรากร รตนากโร ชีขุนทด
๒/๖/๒๕๓๔

๑๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดบึงชวน  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๒ พระประพาศ ธมฺมทีโป ศรีแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดบูรณ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๓ พระปยะพงค์ วราสโภ มานะทน

๒๕/๐๔/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดบูรณ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๔ พระบุญเลิศ มหาปฺโ กลินศรีสุข

่

๐๒/๐๕/๒๕๐๕
๑๔/๕/๒๕๕๘

วัดบูรณ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๕ พระรัชกฤช จกฺกวโร ศรีราม

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดอัมพวัน  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๖ พระฉัตร กุสลจิตฺโต ประเสริฐกลาง

๑๓/๐๑/๒๔๙๙ ๑๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดละหานค่าย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระธีระชาติ อิสฺสราโน กล้าหาญ

๑๔/๐๗/๒๕๐๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๔

วัดละหานค่าย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณรเดียว

่

 สีอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

 วัดละหานค่าย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๑๙ สามเณรพิชากร  คำนอก

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

 วัดละหานค่าย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๐ พระสมชาย ปฺาทีโป คงโนนกอก

๒๖/๐๘/๒๕๒๕ ๓๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดตะบองเพชร  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๑ พระอเนก านธมฺโม เสียนาสระ

๒๘/๐๒/๒๕๑๕ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดทักษิณ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระพิชัย สุชีโว บำรุงรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๒

วัดเนินไสว  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระกฤษณะ กตธมฺโม เยียมชัยภูมิ

่

๓๐/๐๑/๒๕๒๗ ๒๔/๐๕/๒๕๕๖

วัดพการาม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรณัฐนนท์  สัจจะสังข์

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

 วัดพการาม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรรัฐพงษ์  สุดสายบัว

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

 วัดพการาม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระอดิเรก อภินนฺโท สนันเมือง

่

๐๔/๐๒/๒๕๑๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๓

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระพิทักษ์ อนุตฺตโร ศักพิเขียว

์

๒๓/๑๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระศรีประภา ปภาโส อินทร์นอก

๐๔/๑๒/๒๕๑๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๕

วัดสระแก้ว  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๒๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 นวดโอโล

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดชัยสามหมอ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณรบุญยัง  ชาภักดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๑ สามเณรวุฒิภัทร  จำพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๒
สามเณรอนุชา  สิมสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระธงชัย ธชคฺคโร ช่วยสาริกา

๐๖/๑๑/๒๕๑๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดปาโคกกุง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๔
พระสุรศักดิ

์

คเวสโก ถมมา

๑๕/๐๔/๒๕๒๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดโพนแพง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๕
พระสุเมธ เตชปฺโ พิทักษ์ชาติ

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๒๑/๐๒/๒๕๕๑

วัดภูเขาทอง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๖ พระเลือน

่

จิตลาโภ เขือนแก้ว

่

๒๖/๐๔/๒๔๘๘ ๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วัดราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๗
พระปวัตร ิติโก ดีวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๑๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดเอราวัณ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระประพันธ์ อารยธมฺโม จันทร์ไพสณ

๒๘/๐๔/๒๕๑๗ ๑๙/๐๑/๒๕๕๗

วัดเอราวัณ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระวรพล วรธมฺโม เชือวิเศษ

้

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๗

วัดเจดีย์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๐ พระปรีดา อภิปฺโ จารุการ

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดเจดีย์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๑ พระบุญมา ปยธมฺโม จันทร์ดี

๒๗/๐๔/๒๕๓๒ ๐๗/๐๕/๒๕๕๕

วัดทุ่งลุยลาย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระสว่าง สิริธมฺโม สวยโสภา

๒๖/๔/๒๕๐๖ ๒๐/๑๑/๒๕๔๒

วัดโนนจำปาทอง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระจักรวาล มงฺคโล ทองลาด

๒๕/๘/๒๕๓๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดโนนสะอาด  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๔ พระณรงค์ศักดิ

์

ิตธมฺโม โชคเหมาะ ๕/๔/๒๕๐๒ ๗/๔/๒๕๕๖ วัดปาเรไร  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระปรมัตถ์ วชิรธมฺโม เอกทาแสง

๑๕/๑๐/๒๕๐๒
๒๕/๒/๒๕๕๓

วัดสว่างโนนสูง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๖ พระเพ็ง จนฺทสาโร นาสูงเนิน

๑๐/๐๑/๒๔๗๔ ๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดจูมแพง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๗
สามเณรวราการ  ชาลีเขียว

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๘ สามเณรปญญา  ฉิมเตย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดวิเชียรธรรมาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระอุดม สุทฺธาโส ภิญฺโญศรี

๐๔/๐๙/๒๔๙๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีสะอาด  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๐ พระสัจจา เทวธมฺโม ประทุมชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดสำเนาว์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๑ พระบัว ปสนฺโน ทองแพง

๐๒/๑๐/๒๔๘๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๔

วัดอรุณ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระถนัดกิจ สุทธิจิตฺโต ปดไธสง

๑๗/๑๑/๒๔๙๙
๐๔/๐๑/๒๕๕๔

วัดหนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระเชาว์ ิตธมฺโม ถึงชัยภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๐๕ ๑๓/๐๑/๒๕๕๖

วัดหนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๔
พระคชาพล วิสารโท ศิลา

๐๙/๑๐/๒๕๒๘ ๒๘/๐๑/๒๕๕๐

วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๕
สามเณรธีรเดช  อนุนะเรศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

 วัดห้วยหินฝน  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๖ พระชัยรัตน์ รตชโย สุสิงรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๐๓ ๐๕/๐๔/๒๕๔๑

วัดเขาทองงาม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 อินทะไชย

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

 วัดเขาทองงาม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระชัยชนะ เขมจิตฺโต บัวเมืองเก่า

๐๔/๐๑/๒๕๑๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖

วัดดาวเรือง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๕๙
สามเณรธีระวัฒน์  ศรีสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดตาล  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๐ พระนรินทร์ รติโก ดอกไม้

๐๙/๐๖/๒๔๘๕ ๒๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดนครบาล  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๑ พระศิวะ านวฺุโฑ วรพงศาทิตย์

๑๐/๐๖/๒๕๐๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดนครบาล  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๒
พระวินัย ปภสฺสโร ยารัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๒๔ ๐๖/๐๒/๒๕๕๗

วัดบัวลอย  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๓ พระณัฐภพ กุสลจิตฺโต สุภสร

๐๕/๐๔/๒๕๐๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดปจฉิมานุการาม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๔ สามเณรณัฐพงษ์  เย็นสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๐

 วัดปาหนองดินดำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๕ สามเณรเอกรินทร์  มีปากดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๖ สามเณรณัฐวุฒิ  พรรคทิง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๗
สามเณรไพรพนาณ์  พลคำมาก

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๘ สามเณรธวัชชัย  รัตทิพย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาหนองดินดำ  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระสมควร อาภสฺสโร กันหาเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๑๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดเฝอแฝง  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๐
พระไพรวัลย์ นรินฺโท ดอนเทพพล

๑๔/๐๓/๒๕๑๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๕ วัดพระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระธีรนัย ธนปฺโ บุตตะพรม

๒๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖ วัดพระธาตุหนองสามหมืน

่

 

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระบู่ เหมโก พลเดชา

๑๘/๑๒/๒๕๐๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๔

วัดโพธาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระโกศล สีลธโร คำมูล

๑๑/๑๐/๒๔๙๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๔

วัดโพธาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระคง อาทิจฺจวํโส พรมที

๐๑/๐๕/๒๔๙๖ ๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๕
พระสันทัศน์ นาถกโร สกุลศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๑๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๖
พระเฉย กิตฺติปาโล มหาราช

๐๔/๐๙/๒๔๘๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระเทอดพงษ์ สิริสุวณฺโณ เจียงภูเขียว

๑๔/๐๘/๒๕๐๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระสง่า อาภากโร นาชัย

๒๖/๑๐/๒๕๑๐ ๑๕/๑๒/๒๕๕๓

วัดสามัคคี  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๗๙
พระคะนอง คุณสาโร สุพิน

๒๕/๐๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔

วัดหรดี  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๐ พระสริระ สนฺติกโร กุมาร

๐๗/๐๘/๒๕๑๙ ๒๔/๐๓/๒๕๕๗

วัดหรดี  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๑ พระอรรฐมงคล กนฺตจาโร พระศรี

๐๑/๐๕/๒๕๐๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดเขต  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๒
พระสวาด จนฺทวณฺโณ เหล็กเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๑๔ ๒๒/๐๑/๒๕๕๕

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๓
พระกองเหรียญ นนฺทปฺโ อิมทรัพย์

่

๑๒/๐๓/๒๔๘๙ ๒๙/๐๔/๒๕๕๕

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๔
พระทองสุข มหาปฺโ ทันสมัย

๑๖/๐๑/๒๕๐๑ ๒๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๕
พระสมชาติ ขนฺติวโร บุตรประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๖ พระอธิฐาน ธมฺมวโร หลักทอง

๑๑/๑๐/๒๕๒๙ ๒๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๗
สามเณรคณาธิป  เผยศิริ

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๘
สามเณรจงกล  ชัยสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๘๙
สามเณรสุรสีห์  พรสวัสดิชัย

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๐ สามเณรก้าวไกล  เปลียนสงคราม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๑ สามเณรสราวุฒิ  ฟอสันเทียะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๒
สามเณรนันฑกานต์  นันแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๓
สามเณรนัฐวุฒิ  ขาวพล

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๔
สามเณรอฤทธิเดช  โสดาแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๕
สามเณรสุนทร  รัตนวัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๖
สามเณรสิทธิโชค  สวัสดิรักษ์

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๗
สามเณรมิลธาดา  เพ็งมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๘
สามเณรศักดิดา

์

 ศรีแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๓๕๙/๐๑๙๙
พระสุมิตร สุภจิตฺโต มีอำนาจ

๒๒/๐๓/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดโชคอำนวย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๐ สามเณรพีรพล  พุกเนียม

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๑ สามเณรพงศ์ธร  มณีโนนโพธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดโนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๒
สามเณรชนะพันธ์  เรียวกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๓
สามเณรนราวิชญ์  ใสหนองเปด

๓๐/๔/๒๕๔๔

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๔
พระธาริณ จารุวณฺโณ แสงสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๒๖ ๑๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดวังตอตัง

้

 

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๕
พระชิงชัย อคฺคธมฺโม สรสิทธิ

๑/๕/๒๕๑๗ ๑/๑๐/๒๕๔๔
วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๖ พระกฤษฎา พุทฺธาโณ ใยคำ ๘/๓/๒๕๓๐ ๑๓/๗/๒๕๕๔
วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๗
สามเณรจันทราวุฒิ  ใสหนองเปด

๒๗/๓/๒๕๔๑

 วัดหนองประดู่  

ชย ๔๓๕๙/๐๒๐๘
พระนัทธี ิตธมฺโม ทรงศรี

๗/๖/๒๕๓๒ ๒๙/๖/๒๕๕๖
วัดหนองไห  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๗

้
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