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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๖๗๓ รูป ขาดสอบ ๒๑๘ รูป คงสอบ ๔๕๕ รูป สอบได้ ๓๑๔ รูป สอบตก ๑๔๑ รูป (๖๙.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระปญญา ปฺาวโร ครองบุ่งคล้า

๘/๘/๒๕๐๕ ๒/๒/๒๕๕๗
เกาะ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระแสวง อนาลโย ทวีฤทธิ

์

๔/๔/๒๔๘๗ ๗/๗/๒๕๕๒
โค้งขนัน  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรชุมพร  ภักดิชัยภูมิ

์

๘/๘/๒๕๔๒
 โค้งขนัน  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระพชราษฎร์ อคฺคปฺโ น้อยราษฎร์

๕/๖/๒๕๓๑ ๒/๒/๒๕๕๘
ฉิมพลี  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระบุญรม ิตธมฺโม ศรีแก้ว

๘/๘/๒๕๑๓ ๘/๘/๒๕๕๘
ฉิมพลี  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระธีระพงษ์ กนฺตวีโร จันทร์ม่วง

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๕๘
ชมพู  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระอภิชัย อภินนฺโท เพือนสงคราม

่

๘/๘/๒๕๒๙ ๔/๔/๒๕๕๘
ชมภู  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระสายรุ้ง ิตนาโถ ปายนอก

๒๒/๑/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๕๖

ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระสมศักดิ

์

ิตธมฺโม ธรรมนุ

๑๔/๑/๒๔๙๕ ๒๑/๔/๒๕๕๗

ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรกัมปนาท  แสงจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวรพจน์  แสนหิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธนวัฒน์  เกือกรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรวิทูรย์  ใสชาติ

๓/๓/๒๕๓๙
 ตาลนาแซง  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระมานะ านจาโร ฆ้องนอก

๑๐/๐๘/๒๕๒๐ ๐๕/๐๗/๒๕๔๙

ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระสิทธิทรัพย์ าณธโร มณีศรี

๐๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรธนพล  เชือสาวะถี

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรกฤษณพงศ์  พิกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธนกฤต  ชำกรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรวุฒิพงษ์  พุ่มพวง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกฤษณะ  แซ่เล้า

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธีรภัทร์  นักรบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเรืองศักดิ

์

 นิสสัยกล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรกนกพล  ปะตาทะกัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอาริยชาติ  ชำกรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  
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ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรธีรภัทร์  ลาดแดง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรอนุวัฒน์  เพือนสงตราม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจตุพล  สมรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรกุศล  ปาทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรสุกัลย์  ปองบุญจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรนพนันท์  สุภาพ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรพีรพัฒน์  ภู่ระหงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอนุรักษ์  ศรีสุทัศน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรนันทวัฒน์  เปล่งศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอิทธิพล  สุขวิบูลย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชาติชาย  แช่มโคกกรวด

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรนวพล  โกจินอก

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอธิยุต  อุยไขพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรพนากร  ศรีถาวร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรธนาดล  เริงนิสัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรปรีชา  หนูลิต

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรนิรุต  แสงวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรโรจนเศรษฐ์  เชิมชัยภูมิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรเพธาสิทธิ

์

 สีหมืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอัคร  โมฬ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรภราดร  เกตุวังแดง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรศรายุทธ  หอมใบบัว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรลัทธพล  โพธิพิทักษ์

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรมินธฎา  บัวเมืองเก่า

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรณัฐวุฒิ  พลธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระสุรวิชิต กิตฺติาโณ อินทร์สำราญ

๖/๖/๒๕๐๒ ๙/๙/๒๕๕๗
โนนสูงสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระสายัน จนฺทโชโต ปานหอม

๑/๑/๒๕๒๔ ๕/๕/๒๕๕๘
บ้านชีลองใต้  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระสนธยา เตชวโร สิทธิสาร

๑๘/๑๐/๒๕๑๘

๙/๗/๒๕๕๔
บูรพา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระจำป ธีรวํโส รังสูงเนิน

๒๙/๖/๒๕๐๑ ๒๒/๒/๒๕๕๘

ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรศุภโชค  พุทธสอน

๕/๘/๒๕๔๕
 ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระสมส่วน จนฺทสาโร ใจสุข

๑๑/๑๑/๒๕๑๘

๗/๗/๒๕๔๗
ปาคลองสมบูรณ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระประเสริฐ โชติธมฺโม คำสี

๓/๓/๒๔๘๖ ๗/๗/๒๕๕๔
ปาพัฒนาธรรม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระสมนึก อธิปฺโ ประศรี

๑๖/๒/๒๕๑๘ ๑๒/๕/๒๕๕๕

พูลทรัพย์ลาดใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระวิเชียร ธมฺมธโร ปดทุม

๑๕/๗/๒๕๑๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗

พูลทรัพย์ลาดใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระสุนทร ขนฺติโก วังกะสา

๘/๘/๒๕๐๒
๑๒/๑๒/๒๕๕๗

โพธิ

์
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ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระชนะชัย ชยธมฺโม สีสมเพชร

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๖/๐๑/๒๕๕๕

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรเจนณรงค์  ปนมณี

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรภาณุวัฒน์  ฦาชา

๒๙/๐๒/๒๕๓๙

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรธีระพัฒน์  ทัดแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรบูริพัฒน์  พลจัตุรัส

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรศิริมงคล  ศรีประโค

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรอำนาจ  บุญประคม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรธนากร  เหล่าศรีชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระสุดใจ ธมฺมสทฺโธ ววิสัยหมัน

่

๑/๑/๒๔๘๔ ๓/๓/๒๕๕๒
วังก้านเหลือง  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระทองสุข ชยวุฑฺโฒ บำรุงลาน

๒/๒/๒๕๑๗
๑๑/๑๑/๒๕๕๖

ศิลาอาสน์  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระมานพ นริสฺสโร ผิวผ่อง

๘/๘/๒๕๑๗ ๖/๖/๒๕๕๓
สามัคคีธรรม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรสิรวิชญ์  ปากอ้อม

๑/๑/๒๕๔๒
 สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวีรพล  บุญมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระแซว ชาคโร หนูวงศ์

๙/๙/๒๕๐๗ ๖/๖/๒๕๕๗
หนองคูพัฒนา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระสัมฤทธิ

์

อภิปฺุโ จันใด
๒/๒/๒๔๙๒ ๗/๗/๒๕๕๗

หนองนาแซง  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสราวุฒิ  เจริญวัย

๓/๓/๒๕๔๕
 หนองนาแซง  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรธีระพร  ความหมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

 หนองสังข์  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระสุภาพ สิริปฺุโ ศิริคุณ

๑/๒/๒๔๘๗ ๑/๑๒/๒๕๕๕

อัมพา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระปฏิญญา าณโสภโณ อินทรกำแหง

๑/๙/๒๕๐๕ ๑/๗/๒๕๕๘
อัมพา  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระเพชร พลโณ ดาวคะคุ

๖/๖/๒๕๓๑ ๘/๘/๒๕๕๖
อุดร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระวีระยุทธ กตธมฺโม หมหึก

๑/๑/๒๕๒๘
๑๒/๑๒/๒๕๕๗

อุดร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระน้อย อธิปฺโ สีลา

๒/๓/๒๔๙๕ ๓/๒/๒๕๕๕
คอนสวรรค์  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระณัฐพงศ์ กิตฺติวุฑฺโฒ นามชัยภูมิ

๕/๙/๒๕๒๗ ๙/๕/๒๕๕๖
โนนแต้  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระศราวุฒิ มหาลาโภ หงษ์คำ

๑๖/๓/๒๔๙๔ ๒๑/๗/๒๕๔๑

โนนสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระวิฑูรย์ วิจิตฺโต วิจิตรชัย

๕/๔/๒๕๐๗
๑๕/๖/๒๕๔๖

ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระวสันต์ านิสฺสโร วงค์สูงเนิน

๙/๕/๒๔๙๕ ๕/๙/๒๕๕๖
หนองทอน  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระสอนสิน ปฺาธโร บุญสูงเนิน

๒๘/๖/๒๕๓๓ ๒๕/๕/๒๕๕๔

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระรุ่ง กิตฺติาโน มารจัตุรัส

๑๗/๑/๒๕๓๐ ๒๕/๙/๒๕๕๗

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระวีระชัย ผลาโณ หมอกขุนทด

๑/๗/๒๕๓๖ ๒๒/๒/๒๕๕๘

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระสวิชภัทร์ นาควโร จรแก้ว

๒๐/๒/๒๕๑๙ ๑๖/๔/๒๕๕๘

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรสุริยา  สมพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระเชิดสกุล อคฺควโร พิภพ

๑/๑๒/๒๕๐๖ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ทรงธรรม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๒
พระสุริยะ สิริภทฺโท จิตรเย็น

๒๗/๑๐/๒๕๒๐ ๒๙/๑๐/๒๕๔๐

ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๓
พระนิเวศน์ อนิโฆ ชนะชัย

๘/๗/๒๕๐๕
๒๖/๕/๒๕๕๘

ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระสมศักดิ

์

มหามงฺคโล รัตนวงศ์

๒๒/๕/๒๕๑๘ ๒๑/๖/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระอาทิตย์ ชาครธมฺโม วงษ์ซา

๖/๗/๒๕๓๑ ๒๙/๖/๒๕๕๑

มุจลินธรรมาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระประภาวิษณุ์ ิตวํโส ประดับวงษ์

๑๓/๙/๒๕๓๒
๑/๓/๒๕๕๘

เลียบนำไหล  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระทศพร สุเมโธ เบอร์พันดุง

๒/๖/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๘

เลียบนำไหล  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระพัลลภ อคฺคปฺโ อู่รัศมี

๒๒/๓/๒๕๒๖ ๑๒/๖/๒๕๕๗

ศรีประชานิมิต  

ชย ๔๒๕๙/๐๐๙๙
พระเพลิง ธมฺมโชโต หล่าแพง

๒๐/๑๑/๒๕๒๗
๒๕/๖/๒๕๕๗

ศรีประชานิมิต  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระสำเริง านวีโร บัวผุด

๗/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๒/๒๕๕๓

ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระทองดี ทีปธมฺโม เรืองสุขสุด

๙/๑๐/๒๕๐๙ ๑๕/๖/๒๕๕๕

โสกรวก  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระสุวิทย์ จารุวณฺโณ วีระวิทยกุญชร

๑๖/๕/๒๕๑๔
๑/๖/๒๕๕๗

หงษ์ทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระปรีชา จารุธมฺโม จำพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๑๓

๓/๕/๒๕๕๘
หงษ์ทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระวสันต์ จตฺตมโล กรวยสวัสดิ

์

๒๓/๑/๒๔๘๗ ๔/๑๒/๒๕๕๗

หนองโดน  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระจรัส จรณสมฺปณฺโณ คำคูณ

๐๗/๐๗/๒๔๘๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๒

ซับสายออ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระธรรมมา โชติปฺโ ศิลปชัย

๑๘/๐๙/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

ซับสายออ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระวิชัย อนุวํโส เคนทอง

๑๗/๐๓/๒๕๑๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ซับสายออ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระชาตรี อุตฺตธมฺโม พงษ์สุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๑๖ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ซับสายออ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระประกิต เมตฺติธมฺโม คันดีลัง

๐๓/๑๒/๒๔๘๗ ๑๕/๐๒/๒๕๕๓

ซับห่างวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระสุริยา คุตฺตธมฺโม ขอมีกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๓/๒๕๕๗

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระทศพล เขมทฺสโส ดีมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

ตะโกทองวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระไชยยันต์ ฉนฺทธมฺโม ทองเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๑๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๖

ท่ากูบ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระมนทิน มุนิาโณ กรุงรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๓/๒๕๕๒

พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระน้อย ิตธมฺโม ภูมิพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๐๐ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๕
สามเณรทักษิณ  แส่สันเทียะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

 พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรพชรพล  รามสันเทียะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรศุภชัย  แส่สันเทียะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระยุทธศาสตร์ ยุทฺธสีโล คุณชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๑๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๓

ซับมงคล  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระปรีชา วิชฺชากโร อัศวภูมิ

๒๖/๐๙/๒๕๑๐ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘

ซับมงคล  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๐
พระมนัส กิตฺติสาโร ชินภา

๒๙/๐๙/๒๕๑๒ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

เทพสุวรรณนภาราม
 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๑
พระสุธี สุปฏิปนฺโน แสงเรืองนาค

๐๘/๐๑/๒๕๐๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๕

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระแดง คุณงฺกโร เกณขุนทด

๑๗/๐๘/๒๕๐๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระประสงค์ ปริปฺุโณ ปดภัย

๑๕/๐๘/๒๔๙๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๒

วังตาเทพ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระสมบัติ ชาครโต ชาญเขว้า

๑๖/๐๓/๒๕๐๕ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

กะฮาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระธนิต ตปสีโล ฉิมนอก

๑๘/๑๒/๒๕๒๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

กะฮาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระสำรี จิรสุโภ จงนอก

๐๘/๐๘/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๓

โกรกกุลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระคาวี สิริสาโร คำมะวงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๐๘ ๐๖/๐๓/๒๕๕๗

โกรกกุลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระสุรพงษ์ สุวณฺโณ วรรณวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โกรกตาแปน  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระอมร มหาปฺโ อยู่ปาน

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๘/๐๘/๒๕๕๓

โกรกตาแปน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระคริต ิติคุโณ หมันคำ

่

๐๕/๐๒/๒๕๑๘ ๑๔/๐๔/๒๕๕๗

เนินทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระลาด สุจิตฺโต โพธินอก

์

๐๕/๑๒/๒๕๐๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระสมชาย ปริสุทฺโธ เปรียบสน

๐๘/๑๑/๒๕๒๗ ๒๒/๐๔/๒๕๕๓

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระสุระ สุจิณฺโณ แซ่เลียว

้

๐๘/๐๕/๒๕๑๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระณัฐชัย เปสโล อาจกล้า

๒๑/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๕
สามเณรนนท์  นักลำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 หนองกระเทือง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระวุฒิชัย ธนวุฑฺโฒ พันธุ์มณี

๐๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองไข่นำ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระพงศักดิ

์

อาภสฺสโร ทะนารี

๐๑/๐๘/๒๕๑๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

ศาลาลอย  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระเสวียน คุณวโร พลาศรัย

๑๐/๐๘/๒๔๘๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

อิสาณ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระณัฐพล สุขิโต พิขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

โคกสว่าง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระอรรถกฤษ ธมฺมธโร เต่าทอง

๒๐/๐๙/๒๕๑๒ ๑๙/๐๖/๒๕๔๓

ท่าศาลา  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๑
สามเณรเวชยันต์  แพงบุดดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

 บ้านกลอย  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระนิม

่

จิตฺตสํวโร ขวัญมา

๐๔/๑๒/๒๕๐๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๖

บึงชวน  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระวิเศษ มหิสฺสโร มีมานะ

๐๑/๐๒/๒๔๙๘ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระสมพร ิตปติ ฉำท่วม

๐๑/๐๕/๒๕๑๐ ๐๕/๐๙/๒๕๕๓ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระเอกลักษณ์ โชติโก พูนแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๓๐ ๐๗/๐๙/๒๕๕๕ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระศรศาสตร์ ถาวโร จันต๊ะคาด

๑๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๖

ศรีสนามคงคา  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระอดิศักดิ

์

กิตฺติาโน ศรีสุข

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

ศาลาทรง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระภาณุพงศ์ ปฺาวโร บวมขุนทด

๐๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๔/๐๓/๒๕๕๘

ศาลาทรง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระชลพันธ์ จตฺตทนฺโต แฟสันเทียะ

๐๘/๐๘/๒๕๐๐ ๐๙/๐๖/๒๕๔๑

สุนทรสราวาส  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระเทพประทาน วชิรวํโส พืนจะบก

้

๑๓/๖/๒๕๓๓ ๒๕/๗/๒๕๕๘

หนองยายบุตร  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๑
พระชาญชัย พุทฺธสาโร ศรีหนองแวง

๐๑/๑๒/๒๕๒๕ ๒๘/๐๓/๒๕๕๘

หนองแวง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระมานะ มุณิาโณ ภูมิสมบัติ

๑๕/๐๔/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๘

หนองแวง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระบรรเทา อนุตฺตโร เจริญเนตร

๒๕/๐๓/๒๕๐๑ ๒๓/๐๒/๒๕๕๐

บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๔
พระชัยยัญ กตปฺโ เสนีย์วงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๒๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๓

บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๕
พระจักรกฤษณ์ กตปฺโ โพธิเย็น

์

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๕

บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๖
พระสุระวุฒิ สิริวณฺโณ เกิดฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๑๒ ๒๕/๐๓/๒๕๕๖

บ้านตะลอมไผ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระวิวัฒน์ ปภากโก เกิดขาว

๑๓/๐๘/๒๕๐๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๘

บ้านโนนม่วง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระสงวน สุเมโธ ยีโก

่

๐๑/๑๐/๒๕๒๑ ๐๒/๐๘/๒๕๕๕

วังตะเฆ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระเกรียงศักดิ

์

จนฺทสโร คลังคง

๐๑/๐๑/๒๕๐๖ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

วังตะเฆ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระอินทร์ านสมฺปนฺโน แสงจันทร์

๐๘/๐๖/๒๔๙๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๕

วังอุดม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๑
พระทองพูน กนฺตวีโร พินิจ

๐๑/๐๕/๒๕๑๑ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖

ห้วยยางดี  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระธีรวุธ สุขิโต ลาภเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๑๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งโพธิ

์

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรวทัญู  จุ่นทอง

๒๑/๐๙/๒๕๓๙

 เนินไสว  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๔
พระณัฐวุฒิ โชติวโร พันธ์ยาง

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

พการาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระทวีศักดิ

์

ทนฺตจิตฺโต มณีจันทร์

๒๐/๐๑/๒๔๘๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๗

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระสมาน าณสิทฺธิ ทองลาด

๑๓/๑๑/๒๔๘๘ ๑๓/๐๑/๒๕๕๗

มุจรินทร์  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๗
สามเณรชินวัฒน์  จันทปาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

 วังม่วง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระสมพาน วิสารโท โคตะมี

๒๘/๐๑/๒๕๒๔ ๑๕/๐๘/๒๕๕๖

สว่างไพรงาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๖๙
พระกฤษกร านิสฺสโร ชาสำโรง

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

จันทรังษี  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระสำเนียง สิริปฺโ มอญชัยภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๑๑ ๑๗/๐๔/๒๕๕๐

ชัยศิริพนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระอาไพร ธมฺมโชโต หอมดี

๑๐/๑๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ชัยศิริพนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๒
สามเณรเอกภพ  แก้ววิชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๓
สามเณรโชคชัย  ยอดโยธี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๔
สามเณรกิติศักดิ

์

 วงษ์แก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรทศพล  วิจิตรจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๖
สามเณรภัสกร  อินทฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๗
สามเณรธนพล  นาตรีชล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๘
สามเณรธนพล  สีหะนาท

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๗๙
สามเณรณัฐพล  สีหะนาท

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๐
สามเณรสุรเชษฐ์  สีหานอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๑
สามเณรธิตินันท์  ทองบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๒
สามเณรกรวิชญ์  ช่างผัด

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๓
สามเณรจักรรินทร์  รักศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๔
สามเณรณัฐพล  ศรีสุธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระไกรลาศ อาจารสุโภ ขันเขียว

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

บ้านหนองแสง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมกาโม ลาสุเร

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๒๖/๐๕/๒๕๕๑

ประดู่คงคาวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระสมสิทธิ

์

ปฏิภาโน สมุห์ศีลป

๑๖/๐๓/๒๕๐๔ ๒๕/๐๒/๒๕๔๖

ปรางค์กู่  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๘
พระเสาร์ ธมฺมวํโส วงศ์พรม

๐/๐๔/๒๕๑๔ ๐/๐๖/๒๕๕๔

โปร่งช้าง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๘๙
พระไอศวรรย์ อารยธมฺโม หินันท์ชัย

๒๓/๐๙/๒๕๐๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๗

โปร่งช้าง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระเย็นใจ านวโร เตือยมา

่

๐๙/๐๔/๒๕๒๐ ๐๑/๐๖/๒๕๕๓

พุทธมงคลวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระประสพ สิริจนฺโท ชุนรัมย์

๒๒/๐๓/๒๕๐๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โพธิสัตว์  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระวงษ์ทอง วชิรธมฺโม ศรีเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โพธิสัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๓
พระพงศกร อาภาธโร มีสัมพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๑๖ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

ภูเขาทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๔
พระวงษ์จันทร์ านิโย พิมสมบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๑๘
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

ศรีสง่าสามัคคี  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๕
พระเลิศ วิจิตฺโต บุตรดีอาจ

๑๖/๐๔/๒๔๙๘ ๒๒/๑๒/๒๕๕๐

ศรีสวัสดิบรรพต

์

 

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๖
พระเอกพล จนฺทสาโร มาทา

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๐๑/๒๕๕๗

สว่างปุญญาวาส  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๗
พระวรวัฒน์ จนฺทสาโร เขืองสถุง

่

๒๗/๑๒/๒๕๓๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

สว่างปุญญาวาส  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๘
พระสมพาน จิรธมฺโม สมจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๑๖
๓๐/๑๐/๒๕๕๒

สว่างแสงอรุณ  

ชย ๔๒๕๙/๐๑๙๙
พระกำจัด สุจิตฺโต อุทัยบาล

๐๙/๑๒/๒๔๙๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๖

สว่างแสงอรุณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระบุญเลิศ ปยธมฺโม ขันสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๐๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๐

แสงจันทราวาส  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระสมจิตร สิริมงฺคโล คงศรี

๑๗/๐๘/๒๔๙๙ ๐๑/๐๒/๒๕๕๗

แสงจันทราวาส  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระคูณศิลป สิริธโร งามใจ

๒๓/๐๖/๒๕๒๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๖

อุดมคงคาวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระอรรถชัย กิตฺติภทฺโท เถือนดอนเจ้า

่

๒๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

อุทัยธรรมาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระวิภพ ผลปุโ แซ่ตัง

้

๒๙/๐๕/๒๕๒๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๖

เอราวัณ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๕
พระวิสูตร ธมฺมจาโร สวนพลาย

๒๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

เอราวัณ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๖
พระอิสรา อาทโร ประสาทสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๒๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

เอราวัณ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๗
พระสมบูรณ์ พุทฺธจิตโต เลิศคอนสาร

๑๓/๙/๒๔๙๘ ๑๗/๑/๒๕๔๔

โนนจำปาทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๘
พระทองดี นรินฺโท เลิศคอนสาร

๑๙/๑/๒๕๐๔ ๓/๑๑/๒๕๕๕

โนนจำปาทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๐๙
พระวุ้น จิตฺตธมฺโม จำรัสไว

๑/๑/๒๔๙๓ ๑๐/๔/๒๕๓๐

โนนสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระสุข สุจิณฺโณ ขาลพล

๒๕/๒/๒๕๒๐ ๑๑/๖/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๑
พระธีรพงธิ

์

ปภสฺสโร อุประ

๑๖/๑/๒๕๓๐
๑๐/๑/๒๕๕๐

ปาเรไร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๒
พระธงชัย ชยาโน คงพรม

๑๒/๐๘/๒๕๑๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๑

ปาเรไร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๓
พระหม่อน าณธีโร ตีอกทำ

๒๐/๑๑/๒๔๙๑
๓/๑๐/๒๕๕๔

ปาเรไร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๔
พระทองจันทร์ อภิปฺุโ วิเชียรชัย

๑๒/๕/๒๕๐๘
๕/๗/๒๕๕๖

ปาเรไร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๕
พระมนตรี สิริจนฺโท ชาติอดุลย์

๑๒/๔๗/๒๕๒๓
๑๒/๖/๒๕๕๙

ปาเรไร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๖
พระประพาส ปภาโส แฝดสุระ

๗/๔/๒๕๑๖
๒๕/๑๐/๒๕๕๗

โคกขาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๗
พระเกรียงศักดิ

์

รตนโชโต พิศพล

๑๔/๐๔/๒๕๐๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๒

จูมทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๘
พระสุรชาติ สุทฺธปฺโ นาเสถียร

๐๗/๐๖/๒๕๓๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

จูมทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๑๙
พระอุดม สุรปฺโ พงษ์สระพัง

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๑/๐๙/๒๕๕๗

จูมทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๐
พระเซ็ง ิตมโน ภิญโญภาพ

๐๒/๐๑/๒๔๙๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๕

ศรีสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๑
พระแสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม ประจำเมือง

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๒
พระธนกฤษ อติวีโร บ่อจันทร์ลา

๑๘/๐๘/๒๕๒๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๔

สมุนไพร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๓
พระปรีชา โชติปฺโ ทรงเดช

๐๔/๑๑/๒๕๒๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

สมุนไพร  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๔
พระสมพงษ์ อินฺทโชโต สีลาเลข

๓๐/๑๐/๒๕๐๘ ๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โนนศิลาทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๕
พระเด่น ธมฺมธีโร จิตบรรเทิง

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ ๑๒/๐๓/๒๕๕๕

หนองกระทุ่มทอง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๖
สามเณรเมทานน  ขานสันเทียะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๗
สามเณรทนาดร  แก้วมรัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๘
สามเณรภูวดล  สมนะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๒๙
สามเณรรัตนะชัย  แสนตระกูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรภูมินทร์  โพตะลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๑
พระอุไร มหาวีโร กำราบภัย

๑๙/๑๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

เขาทองงาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๒
พระนำ ปฺาวุโธ ธรรมนุช

๒๒/๐๕/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

แจ้งสว่าง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๓
พระแดง อนีโฆ นิลโอโล

๑๕/๐๒/๒๕๐๗ ๒๕/๐๒/๒๕๕๗

แจ้งสว่าง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๔
พระไตรภพ ถิราโณ รุนดี

๐๗/๐๙/๒๕๑๗ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

นครบาล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๕
พระสมัย กิตฺติธมฺโม ลาละคร

๑๙/๐๖/๒๔๙๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๘

บ้านแดง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๖
พระทันญา ปภากโร สีสอนเหม่น

๒๕/๐๔/๒๕๐๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

บุญถนอมพัฒนาราม
 

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๗
พระวรรณชัย อภินนฺโท จำนงค์ศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๑๗ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๘
สามเณรปรัชญา  ประเสริฐสังข์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๓๙
สามเณรตะวัน  จันดีเลาะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๐
สามเณรสุธีมา  ศีลมัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๑
สามเณรธัญกร  ไวสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๒
พระเพ็ง สิริปฺโ รองแก้ว

๑๗/๐๓/๒๔๘๙ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

เฝอแฝง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๓
พระสา ธมฺมวิริโย เหง้าประสิทธ์

๒๒/๐๒/๒๕๐๐ ๑๔/๐๕/๒๕๕๔

โพธาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๔
สามเณรก้องกิดาการ  ช่วยเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

 ราษฎร์สามัคคี  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๕
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโก จำปาจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๖
พระสมทรง วิสุทฺธิสีโร มณ๊แฮด

๐๑/๑๑/๒๕๐๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๗
พระภัคสุโรตม์ ธิตวิปุโล พูวิบูลย์

๒๒/๑๐/๒๕๓๑ ๒๕/๐๑/๒๕๕๘

ศิลาดาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๘
พระอำพล ถาวรจิตฺโต จันดีเขียว

๑๖/๐๗/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

ศิลาดาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๔๙
พระเอียว

่

สีลวิสุทฺโธ อูล

๑๗/๐๙/๒๕๒๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๐

เสาธง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๐
พระโรจนณรงค์ โรจนธมฺโม มลนิรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๑๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖

หรดี  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๑
พระชรัส ปภาโส เกิดจันทึก

๑๖/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๘

เขาสลักใด  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๒
พระประจวบ ิตปฺุโ รักษ์มณี

๐๒/๐๓/๒๔๘๓ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๓
พระโยธิน ตปสีโล โยธา

๐๕/๐๘/๒๕๒๑ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๔
พระมนตรี มนฺตีวํโส วงศ์อุไร

๑๖/๑๒/๒๕๑๙
๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๕
พระอดุลย์ จิรสีโร สุขสายบัว

๑๑/๐๑/๒๕๒๔ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๖
พระถวิล ยโสธโร ทีดินดำ

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๗
พระปรีชา เขมจาโร วินทะชัย

๑๖/๐๓/๒๕๑๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๘
พระจำกัด กตปุโ เฮมภูเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๑๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๕๙
สามเณรสนธยา  เมืองชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๐
สามเณรคาวี  ศรีนวลอ่อน

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๑
สามเณรเสกสรร  พรสวัสดิชัย

์

๗/๒/๒๕๔๖
 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๒
สามเณรอภิราม  เพชรนอก

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๓
สามเณรภาณุวิชย์  ศิริมาท

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๔
สามเณรจุลจักร  เนียมแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๕
สามเณรบันเทิง  ทองคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๖
สามเณรสิทธิชัย  กุยแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๗
สามเณรโชคชัย  อินทร์สวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๘
สามเณรสิทธิภาคย์  สิงห์ชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๖๙
สามเณรธนวัฒน์  จ่าทา

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

 ชัยภูมิพิทักษ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๐
สามเณรปฏิพล  สารมูล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๑
สามเณรชานนท์  ศิริวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๒
สามเณรศิริวัฒน์  ทาแหยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๓
สามเณรวรวุฒิ  นิลขันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๔
สามเณรกรฐภณ  พงษ์สีมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๕
สามเณรวัชระพล  ระรมย์ชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๖
สามเณรธนาธิป  บัตรลาด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๗
พระสำรอง ปฺาทีโป คงแจ้ง

๐๕/๐๔/๒๔๘๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ดาวเรือง  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๘
พระโยธิน จิรสีโร ธงภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๑๘
๒๕/๗/๒๕๕๘

นาทุ่งใหญ่  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๗๙
พระคำหมืน

่

ิตาโณ ดีหนองเปด

๐๕/๐๓/๒๕๑๘ ๐๕/๐๒/๒๕๕๘

บุญธรรม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๐
พระวิจิตร วิจิตฺโต ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๑๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

บุญธรรม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๑
พระวิศิษฐ์ านวโร ร่มเย็นใจ

๐๘/๐๖/๒๔๙๒ ๑๐/๐๖/๒๕๔๕

ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๒
พระเกรเฮม วิคเตอร์ สุจิตฺโต วอลลิส

๐๒/๑๑/๒๕๐๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๓
พระนิพนธ์ มหาปฺุโ สีกา

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๔
สามเณรเกียรติเกรียงไกร  รสหอม

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๕
สามเณรปรีชา  คงชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๖
สามเณรสราวุธ  หาวิชา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๗
สามเณรวุฒิพงศ์  ภูทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๘
สามเณรเกริกไกร  รองจำนงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๘๙
สามเณรภูวเนตร  ไชยสงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๐
สามเณรชัยสุธน  ลือชา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๑
พระคำเพียร ปยสีโร เปยจันทึก

๑๕/๙/๒๕๐๐
๗/๓/๒๕๒๕

ปาสุริยวงศ์  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๒
พระพรเทพ ธมฺมานนฺโท เอียงทอง

้

๒/๒/๒๔๘๙ ๑๘/๗/๒๕๕๖

ไผ่เงินวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๓
พระสมาน ธมฺมปาโล หาญโฮม

๒๑/๗/๒๕๒๗ ๒๗/๗/๒๕๕๖

ไผ่เงินวนาราม  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๔
พระปรเมชท์ ชาครธมฺโม เสนาหมืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

๒/๔/๒๕๕๘
ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๕
พระสุชาติ นาคเสโน ผางบ้านยาง

๓๐/๑๒/๒๕๐๔
๒๑/๔/๒๕๕๘

ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๖
พระสิทธิศักดิ

์

สุภทฺโท หาสียา

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๙/๒๕๕๙

ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๗
สามเณรเกรียงไกร  ใสหนองเปด

๒๗/๔/๒๕๔๕

 ราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๘
พระสุพรรณ โกสโล ตามศรีรัมย์

๐๗/๐๘/๒๔๙๓ ๒๙/๐๔/๒๕๕๐

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๒๙๙
พระไมตรี คุณธมฺโม สวาทนา

๒๐/๑๒/๒๕๑๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๓

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๐
พระก้อง ขนฺตสาโร ทวีบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๑
พระชาติชาย อภิชาโต ศรีสระพุง

๑/๑๒/๒๕๑๒ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๒
พระทองคำ ธมฺมวโร ฐานเจริญ

๑๕/๐๙/๒๔๙๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๓
พระทอง เตชธมฺโม พันธ์ยาง

๐๑/๑๐/๒๔๙๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๕

สมสะอาด  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๔
พระอนันต์ อานนฺโต ชาอ่อน

๓๐/๑๒/๒๔๙๔
๑๘/๑/๒๕๕๗

สามัคคี  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๕
พระเรียนณรงค์ คุตฺตจิตโต เปนสุข

๒๙/๕/๒๕๑๑ ๑๘/๖/๒๕๕๘

สามัคคี  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๖
พระเสริม จนฺทสาโร บุญสิน

๑/๔/๒๔๙๗ ๑๕/๖/๒๕๕๐

หนองประดู่  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๗
พระสุริยัน เตชธมฺ พรมมาปุย

๑/๘/๒๕๒๔ ๒๘/๗/๒๕๕๕

หนองประดู่  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๘
พระกาญจนบุรี ชุติณธโช ภูสะท้าน

๙/๑/๒๕๒๑ ๑๘/๑/๒๕๕๘

หนองประดู่  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๐๙
พระสงัด ติกฺขวิโส พรรณนา

๖/๑๐/๒๕๒๗ ๓๐/๗/๒๕๕๘

หนองประดู่  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๑๐
พระละม่อม จนฺทโชโต ทรงศรี

๑/๑/๒๔๘๔ ๕/๓/๒๕๕๕
อุดมพร  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๑๑
พระเสมอ ปุากาโม ปราชัยภูมิ

๕/๓/๒๕๐๗ ๙/๗/๒๕๕๗
อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๑๒
พระสูน ชาคโร ชานนเมือง

๑๕/๑/๒๕๐๙
๓/๕/๒๕๕๘

อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๑๓
พระจอม อธิมุตโต พิเศษศรี

๑๐/๓/๒๔๙๒ ๑๓/๖/๒๕๕๘

อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๒๕๙/๐๓๑๔
พระจันทร์ เตชวโร เทวโลก

๔/๑๐/๒๔๘๑ ๒๑/๖/๒๕๕๘

อุดรนพพาลัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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