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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ภาค ๑๑
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระณัฐพล ขนฺติพโล ชำกรม

๓๐/๑๐/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๕๙ โคกน้อยมอดินแดง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระสมชาย ชินวโร รำชัยภูมิ

๒๑/๕/๒๕๑๑ ๑๕/๑/๒๕๕๘

ชมภู  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรจีระศักดิ

์

 อาศัยกุด

๒๐/๒/๒๕๔๒

 ชัยพิบูลย์  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๔
พระสมปอง ิตาโณ เกินโนนกอก

้

๒๑/๔/๒๕๑๖ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระคินนรินทร์ ธมฺมรโต นิยมพล

๑๖/๔/๒๕๒๐ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรโตมร  รักษ์มณี

๘/๙/๒๕๔๕
 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรศุกฤษฐ์  หวดขุนทด

๒๙/๘/๒๕๔๕

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรไกรวิชญ์  มหามาตร

๙/๔/๒๕๔๔
 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสุวิทย์  สวนสอน

๕/๑๑/๒๕๔๑

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 ดีกุดตุ้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรรัฐธรรมนูญ  สากุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรกฤษดา  ขวัญกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระสวอว มหาคุโณ คิดเห็น

๖/๑/๒๔๘๖ ๒๐/๓/๒๕๕๑

ชีลองกลาง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระมวน เตชพโล โคกฉายา

๒/๘/๒๔๙๑ ๔/๔/๒๕๕๓
ชีลองกลาง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวีรศักดิ

์

 หนองนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 ชุมแสง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรขวัญชัย  ระมงคล

๑/๑/๒๕๔๕
 ชุมแสง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรเพชรลิน  ชนะพจน์

๓/๓/๒๕๔๖
 ชุมแสง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระสุระชัย สุรชโย จวนชัยภูมิ

๑๓/๐๙/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรนพดล  จันทร์งาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรนันทวัฒน์  ขันชัยภูมิ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวิทวัส  เจนบ้านผือ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรวันเฉลิม  ฟอกสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอภิเดช  เลขนอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรกฤศวัฒน์  จันทะเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ทรงศิลา  
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ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรสุรชัย  โกจินอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรพีระวัฒน์  กบขุนทด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรเฉลิมชัย  เงินมาก

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธนัสชา  มืดตา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรประกาศิต  อินกาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มาตยะขันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรกิตติชัย  แก่นดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรจักรพันธ์  เมืองแสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรภานุพงศ์  เพียพิมเพิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรธนากร  ทองบุญเกือ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรวันพจน์  โชคคุน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 ภูมิคอนสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรธนพล  สำรวยประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรบุญยกร  คำแหง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรรพีวิทย์  นามกิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรจารุวัฒน์  จำปางาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรวรวุฒิ  ขันอาสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรธนพร  เดชโนนสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สาวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรชินกร  สุขรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรชินวัตร  ไตรจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรภาณุวัฒน์  เข็มพันธุ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรทรงยศ  แย้มสัมพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรปองภพ  สันตะกิจ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรฐานันดร  นารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรกรกช  ทาท่าหว้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรณัฐวุฒิ  ขวานเดิม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนายุทธ  จันทาคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรสาธิต  จุฬาเต่า

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระสถิต สุธีโร ศรีศักดินอก

์

๘/๘/๒๕๐๑ ๙/๙/๒๕๔๙
ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระโกหวัน ยติกโร สังข์วงษ์

๗/๘/๒๕๐๐
๒๘/๖/๒๕๕๘

นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระสุวรรณ์ ปฺาทีโป แสงแจ้ง

๔/๖/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๕๘

นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระสนอง านิสฺสโร นิจใหม่

๖/๗/๒๔๙๓ ๑๖/๑/๒๕๕๙

นาคาวาสวิหาร  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระพยุงศักดิ

์

พลวุฑฺโฒ ธงภักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๑๘

๓/๓/๒๕๕๘
บริบูรณ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 แวงวรรณ
๖/๖/๒๕๔๔

 บริบูรณ์  
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ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๐
พระเบ็ง จนฺทสาโร จิตรบันเทิง

๒๒/๔/๒๕๐๑ ๒๒/๔/๒๕๕๙

บ้านหัวหนอง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระติก ติกฺขาโณ คะลุนรัมย์

๓/๑๑/๒๔๙๖ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บูรพา  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระสมาน ปภาโส ช่อจำป

๒๐/๖/๒๕๑๙
๓/๒/๒๕๕๙

ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรกฤษโษ  ศรีปาย่า

๘/๑๒/๒๕๔๖

 ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรพันกร  เพชรศรี

๒๖/๑/๒๕๔๗

 ปทุมชาติ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรสุริยา  โตนชัยภูมิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 ปรางค์กู่  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระสุทธิพงษ์

์

สุเมธโส งอกลาภ
๔/๔/๒๕๓๔ ๖/๖/๒๕๕๙

พีรพัฒนวงศ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระวิทยา วิชฺชากโร คลังบริบูรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรสัจสรณ์  ปตุภูมินาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรพงศธร  แฝงปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรนที  ปอมมาตรา

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรอมร  นามศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรชานนท์  เขียนเขว้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรพงษ์พิทักษ์  ขวัญเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรวรพงษ์  แวงชัยภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรสิทธิพร  ภูสิมมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรวุฒิชัย  เทียบแสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรอัฎษดา  ฦาชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรธันวา  สีระคาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 แสงทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรฐากูร  สังเจิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรเดชาวัต  สีทาทุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรกิตติพงศ์  เกษมบุญมี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรวสันต์  ไทยธานี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 ไพรีพินาศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระจรัส จิรวโร เทียบขุนทด

๕/๕/๒๕๒๔ ๒๒/๗/๒๕๕๘

วังก้านเหลือง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระชูศักดิ

์

โกวิโท คชสุ
๖/๖/๒๕๑๓ ๗/๗/๒๕๕๙

ศรีสุนทร  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระวิเชียร าณวีโร ปอกระโทก

๑๓/๒/๒๕๑๐ ๒๖/๓/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรนันทิยะ  อาจธานี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 สระแก้ว  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรบัณฑิต  แสนสะท้าน

๒๐/๓/๒๕๔๓

 สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรจักรกฤต  เชียงเครือ

๑๕/๔/๒๕๔๖

 สามัคคีอุทิศ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระกุศล ผาสุกาโม ทองกาล

๘/๘/๒๕๑๐ ๑/๑/๒๕๕๓
โสกตลับ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระสมัย สมจิตฺโต ปลืมชัยภูมิ

้

๑๐/๑๐/๒๕๐๑

๗/๗/๒๕๕๕
โสกตลับ  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรนัฐพล  บุญปลืม

้

๗/๗/๒๕๔๓
 หนองนาแซง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรพิชุตม์  เหาะสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 หนองนาแซง  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรธวัชชัย  โยธา

๑/๑/๒๕๔๗
 หนองนาแซง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๕
พระธนธรณ์ าณวุโธ วุธชัยภูมิ

๑๓/๗/๒๕๐๘ ๑๒/๑๑/๒๕๔๕

หนองไผ่  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระอรรถพล อธิวโร หวะสุวรรณ

๒๕/๙/๒๕๓๑ ๑๔/๖/๒๕๕๘

หนองไผ่  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ขำผา

๒๐/๘/๒๕๔๔

 หนองสังข์  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสราวุธ  อรบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

 หนองสังข์  

ชย ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรยุทธนา  ขันตี

๒/๒/๒๕๔๖
 หนองสังข์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธิติวุฒิ  สุนคร

๑/๒/๒๕๔๕
 หนองสังข์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรจิรวัฒน์  คูหา

๑/๖/๒๕๔๖
 หนองสังข์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรภูวดล  พีพิมาย

่

๗/๗/๒๕๔๖
 

ห้วยยางราษฎร์บำรุง
 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรสุริยะ  พรมสุคนธ์

๘/๘/๒๕๔๖
 

ห้วยยางราษฎร์บำรุง
 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระชีวา จนฺทสโร เปยจันทึก

๑/๑/๒๕๓๔ ๕/๕/๒๕๕๘
อัมพวัน  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระดาวเรือง อภินนฺโท อ่อนลมูล

๐๑/๑๑/๒๔๙๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๔

อัมพา  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระกฤต จิตฺตมโล

ิ

แก้วหลวง

๓๑/๓/๒๔๙๙ ๓๑/๓/๒๕๕๘

โนนพันชาติ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระสวัสดิ

์

ยติกโร พระไตรยะ

๑๕/๖/๒๕๒๐ ๑๕/๕/๒๕๕๕

ภูมิรัตนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระพรเทพ ธมฺมานนฺโท เอียงทอง

้

๒/๒/๒๔๘๙ ๗/๗/๒๕๕๖
ภูมิรัตนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระอยู่ดี เขมสรโณ มากด่านกลาง

๔/๔/๒๕๐๙ ๗/๒/๒๕๓๖
ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระอภิรักษ์ สุวณฺโณ แก้วคำ

๑๕/๑๑/๒๕๐๗ ๒๐/๑๑/๒๕๕๓

ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระกิตติ สนฺตจิตฺโต ไก่แก้ว

๑/๗/๒๕๓๑ ๙/๖/๒๕๕๔
ภูมิสวรรค์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระนำเพชร อุชุจาโร ร่มเย็นรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๑๑

๗/๗/๒๕๕๙
หนองทอน  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๓
พระจิรายุ ปรกฺกโม ขอดวงกลาง

๒๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๑/๐๔/๒๕๕๗

กันกง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระอัครนนท์ านุตฺตโร พรมเศก

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

จำปาทอง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระจักรพันธ์ ปภสฺสโร แดนคำลาย

๓๐/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

เจริญศรีสุข  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระอุบล อุตฺตมวํโส จันมา

๑๕/๐๔/๒๕๒๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ชัยชนะวิหาร  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระภควัฒน์ รตนโชโต ดิษฐ์สูงเนิน

๑๑/๐๑/๒๕๑๖ ๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โพธิทธาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระวิศัลย์ นิปโก คำพะเวียง

๒๓/๐๔/๒๕๐๙ ๓๑/๐๓/๒๕๕๖

โพธิทธาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรธีรภัทร  จันโท

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

 โพธิศรี

์

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรพีรณัฐ  บวนขุนทด

๒๑/๘/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระสุรวงค์ ปภากโร สุรวงศากร

๑๑/๐๘/๒๔๙๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

ยานนาวา  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระอุบล ปฺาพโล งิวไธสง

้

๔/๖/๒๕๑๕ ๘/๒/๒๕๕๓
ร่วมมิตร  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระเพชรณรงค์ ปฺาวชิโร ทองนาค

๑/๙/๒๕๓๗ ๖/๗/๒๕๕๗
ราษี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระหนองคาน อคฺคมานโว วงษ์วิศาล

๑๐/๕/๒๕๐๒ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ราษี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระบุญฉลอง โสภณจิตฺโต สีดาถม

๒๒/๘/๒๕๐๑
๑/๘/๒๕๕๘

ราษี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรวุฒิชัย  บมขุนทด

๑/๑๐/๒๕๔๕

 ราษี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรนพพร  สิทธิเวช

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

 ราษี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระประเสริฐ อาภากโร โคตจัตุรัส

๑๐/๖/๒๕๐๕
๒๑/๑๒/๒๕๕๘

เลียบนำไหล  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระบุญหลาย อภินนฺโท เจริญลาภ

๒๗/๑๒/๒๕๒๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

เลียบนำไหล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรเจษฎา  ก้อนเพขร

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 เลียบนำไหล  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรญาณวัฒน์  แสงเดือน

๒๒/๗/๒๕๔๖

 เลียบนำไหล  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรกฤษดา  โชคเฉลิม

๗/๘/๒๕๔๓
 ศิริพงษาวาส  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระสราวุฒิ ปภสฺสโร พิพิธกุล

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๓/๒๕๕๘

สว่างวารี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรอภิชัย  พงษ์สุวรรณ

๑๑/๓/๒๕๔๒

 สว่างวารี  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรภากร  ชาลีเครือ

๔/๗/๒๕๔๖
 อัมพวัน  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๖
พระกำพล ขนฺติโก อมฤกษ

๒๘/๑๒/๒๕๓๐
๑๙/๗/๒๕๕๘

ซับใหญ่พัฒนา  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระน้อย ิตธมฺโม ภูมิพันธ์

๑๗/๙/๒๕๐๐
๙/๓/๒๕๕๗

พายัพซับใหญ่  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๘
พระไพบูรณ์ กิตฺติภทฺโท ชัยเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๐๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

ไทรงาม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๓๙
พระชัชวาล านวีโร หนูเย็น

๑๓/๐๒/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระวันชัย อาภากโร กวนขุนทด

๐๑/๐๘/๒๕๐๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๖

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระพฤกษ์ สนฺตมโน อภิรัทภูวดล

๐๑/๑๐/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ยางเกียวแฝก

่

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๒
พระสนาม โชติาโณ ศรีภา

๐๘/๑๒/๒๕๑๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

บ้านกะฮาดน้อย  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๓
พระเด่น จิตฺตกาโร ชัยนนท์

๒๐/๐๖/๒๕๒๒ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘

บึงบริบูรณ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระนวัชชัย วราสโย ศรีไพศาล

๒๕/๐๕/๒๕๒๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

สุทธิวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระถวิล ธมฺมธีโร โสวิชัย

๐๗/๐๖/๒๕๑๔ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

ปายาง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระเฉลียว สิริปฺุโ ประจง

๒๒/๒/๒๕๑๒ ๖/๑๑/๒๕๕๘

บึงชวน  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระเฉลิมศักดิ

์

เตชธมฺโม เชือจำรูญ

้

๓๐/๑๐/๒๕๒๕
๑๐/๗/๒๕๕๙

บึงชวน  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระเณศธัญญาพัฒน์ ปสาโท อินทรช่าง

๒๐/๐๓/๒๕๒๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

วัดบูรณ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๔๙
พระบุญส่ง กนฺตสีโล เพิมจันทึก

่

๑๕/๒/๒๕๒๐ ๑๕/๗/๒๕๕๕

ศิลาเขต  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระนิรุจ กตสาโร แปลงกลาง

๒๑/๐๔/๒๕๒๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

สุนทรสราวาส  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระคมสัน ผาสุโก พบขุนทด

๓๐/๐๙/๒๕๐๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

สุนทรสราวาส  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระสมเดช ปฺาวโร พิมพ์รัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๓๐ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

ดอนชุมช้าง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระสุริยัน อภิชาโน ประจญกล้า

๐๖/๐๓/๒๕๓๗ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

บ้านวังอ้ายจีด  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระมหาชัย ปยธมฺโม บัวจัตุรัส

๑๗/๑๒/๒๕๐๑ ๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โพธิชัยศรี

์

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระสุรพล ิตสีโล อินโนนเชือก

๑๑/๓/๒๔๙๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๕

ละหานค่าย  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระสำรวย อติพโล หมอสำราญ

๑๔/๐๖/๒๕๐๙ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

ละหานค่าย  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระจรูญวิชญ์ จนฺทสโร แซ่ลิม

้

๑๐/๐๒/๒๕๑๙ ๑๒/๐๒/๒๕๕๗

ละหานค่าย  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรณัฐพงษ์  เลาะมะลัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๐

 ละหานค่าย  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรวสันต์  ธงชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

 ละหานค่าย  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระนิพล าณทีโร ถนอมพุทธซา

๐๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖
ศรีประเสริฐแจ้งวังทอง

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระยอด าณวโร กูดน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๓

ห้วยยางกลาง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระจรูญ จารุวณฺโณ สุขเมือง

๒๑/๐๑/๒๕๒๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

โคกบำรุง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระไพทูร สติสมฺปนฺโน สีหาวัตร์

๑๖/๐๓/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

ทักษิณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระภาณุวัฒน์ านิโย ขิดเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

โนนส้มโฮง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระปยะ เตชธมฺโม ศิริวังคณา

๒๕/๑๐/๒๕๑๗ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บริบูรณ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระธัญธร อภินนฺโท จันทร์พงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๗

บูรพาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระสุพัฒน์ สุรปฺโ อุปนันท์

๒๒/๘/๒๕๐๐ ๑๑/๗/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระอัมพร อนุตฺตโร เวียนเก่าน้อย

๔/๐๔/๒๕๑๔ ๑/๐๕/๒๕๕๘

วัดแจ้ง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระนิยม ธมฺมิโก ศรีไกรภักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๒๑ ๑๖/๑๒/๒๕๕๓

สมบูรณ์นทิยาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระหนูไกล สุทฺธิปฺโ ประชารุง

๒๐/๐๕/๒๕๐๔ ๑๕/๐๘/๒๕๕๔

สมบูรณ์นทิยาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระประมวล ฉนฺทสิริ ยกภาษี

๐๗/๐๖/๒๔๙๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

ชัยชุมพล  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระเสวียน สุธมฺโม มนเทียน

๐๓/๐๖/๒๕๒๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

ชัยชุมพล  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรทศวรรษ  วิจิตรจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรทวีโชค  ต่อพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 ชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระสว่าน ปสนฺโน เหล่ากนทา

๓๐/๐๙/๒๕๑๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ท่ากอก  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระสุรเชษฐ อินทฺวํโส ตะไลชัง

่

๓๐/๑๒/๒๕๒๒ ๐๓/๐๕/๒๕๕๒

ปาเจริญธรรม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๗
พระประสิทธิ

์

ชยสิทฺโธ พิริยะตระกูล

๒๙/๐๗/๒๕๒๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๒

ปาอิมผาง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระสมควร พนฺธมุตฺโต เชิงชัยภูมิ

๒๕/๕/๒๕๒๑ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ผสม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระลิขิต กรุโณ กลางสูงเนน

๐๕/๒/๒๕๑๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ผสม  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๐
พระพิเชษฐ์ จารุนนฺโท สุนาโท

๑๒/๐๙/๒๕๑๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

โพนแพง  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรธีรนาถ  ปดถาโล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรภานุพงศ์  พลดงนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรบุญช่วย  สาชิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรอนันตชัย  อาตะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรณัฏฐากร  รักศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรวิริยา  เดชแทน

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรนนทวัฒน์  พลแสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดชัยสามหมอ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๘๙
พระขจรศักดิ

์

เตชพโล กลินสุวรรณ

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๓ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

สว่างศรีสมบูรณ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๐
พระสายเพชร โชติปฺโ กองศรี

๒๖/๐๙/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๐

อำภา  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๑
พระทวิส อาภากโร บุสนาม

๑๖/๐๑/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๓๐

อุดร  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๒
พระประวัติ กตปฺุโ เสือยันต์

๑๑/๑๑/๒๕๑๓
๐๙/๐๕/๒๕๕๔

เอราวัณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๓
พระสัมฤทธิ

์

ธมฺมรโต ลาดถา

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

เอราวัณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๔
พระวิชาญ กมลสุวณฺโณ พูลสมบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๐๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

เอราวัณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๕
พระศรัณยู ภูริจิตฺโต ศศิธร

๒๗/๑๑/๒๕๒๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๖
พระอภิชล ติสฺสโร ศรีสวัสดิฉิม

์

๑๕/๐๓/๒๕๒๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เอราวัณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๗
พระทัน ธมฺมสโร แฝงสะโด

๒๔/๐๔/๒๕๑๓ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

กุดมะนาว  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระสมดี คเวสโก จำรัสแนว

๖/๐๔/๒๕๐๘ ๓๑/๐๗/๒๕๕๑

เกาะหมาก  

ชย ๔๒๖๐/๐๑๙๙
พระพงษ์สันต์ ธมฺมวโร แหกกลาง

๓/๐๖/๒๕๓๐ ๗/๐๒/๒๕๕๙

คลองเตยใน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๐
พระนิด กตปุ บุญกลาง

๖/๑๑/๒๕๐๔ ๕/๑๑/๒๕๕๙

คลองเตยใน  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระทินกร ทินฺนาโน สารีมา

๑๐/๐๕/๒๕๑๘
๒/๐๗/๒๕๖๐

เจดีย์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระประภาตร์ จนฺทสาโร คำสุดที

๒๓/๐๙/๒๕๒๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

ถาวรชัยศิริ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระสมัย สุขวฑฺฒโก ชัยพิเดช

๑๕/๐๖/๒๕๑๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

โนนจำปาทอง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระโกมินทร์ เตชปฺโ ไชสีหา

๑๓/๐๓/๒๕๑๙ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

โนนสะอาด  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๕
พระปญญา สุชาโต ฤทธิลอน

๑๕/๓/๒๕๒๑ ๕/๑๒/๒๕๕๗

ปาชัยมงคล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๖
พระชัยยา พฺรหฺมโชโต นาทองลาย

๒๘/๐๗/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปาชัยมงคล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระณรงค์ ขนฺติธมฺโม ประเสริฐสุข

๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

ปาเรไร  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๘
พระบุญฤทธิ

์

กิตฺติภทฺโท ฤทธิจรูญ

์

๕/๐๒/๒๕๐๘ ๖/๐๔/๒๕๕๕

สว่างอุดม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระทองดำ กิตฺติสาโร ผลทวี

๐๑/๐๗/๒๔๙๑ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘

ธาตุเจดีย์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๐
พระประวิทย์ ปภากโร ร่มรืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๐๒

๗/๙/๒๕๕๗
วัดบัลลังก์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๑
พระชาติชาย สิริวโร นิลไสล

๒๐/๐๓/๒๕๒๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

สง่า  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระพิษณุพงษ์ อติภทฺโท ปญญาดี

๑/๗/๒๕๐๐
๒๗/๑๒/๒๕๕๗

สว่าง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระพนม อติพโล บุญสระพัง

๒๕/๐๕/๒๕๐๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

อรุณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระสมภพ สทฺธาธิโก บุญชุม

๒๖/๙/๒๕๑๘ ๖/๑๑/๒๕๕๖

ถำวัวแดง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระฉัตรชัย กตสาโร ยัญศรี

๑๓/๑๑/๒๕๓๒

๗/๗/๒๕๖๐
ถำวัวแดง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๖
พระสมชาย านิโย แซ่เซียะ

๒๗/๙/๒๕๒๑ ๑๖/๔/๒๕๕๙

สามแยกดงสวรรค์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรอนุชิต  ส่งเสริม

๑๑/๑๖/๒๕๔๖

 ห้วยหินฝน  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระสยาม ยสติโก สมภาร

๑/๐๕/๒๕๐๕ ๑/๐๕/๒๕๕๕

แจ้งสว่าง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระสมบูรณ์ กตปฺุโ แก้วกันหา

๙/๐๓/๒๕๑๖ ๒๓/๑๑/๒๕๕๑

แจ้ง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๐
พระจรัญ ปฺุโรจโน แหวะสอน

๒๖/๑๑/๒๕๐๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

แจ้ง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรอธิวัฒน์  ฉลาดคิด

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ตาล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรณัฐกานต์  เจริญผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ตาล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระสง่า ปฺาคโม กุศลคุ้ม

๒๒/๐๑/๒๕๐๗
๕/๐๔/๒๕๕๕

ทรงศิลา  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๔
พระอนุชิต สุทธฺมโน เวชกามา

๖/๐๒/๒๕๒๕ ๕/๐๔/๒๕๕๗

ทุ่งสว่าง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระวสันต์ ขนฺติธมฺโม ฝาชัยภูมิ

๒/๐๓/๒๕๐๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ธงทราย  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระจรรโลง ขนฺติกโร เกิดห้างสูง

๕/๐๔/๒๕๐๕ ๒/๐๑/๒๕๕๓

ธรรมสถาน  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๗
พระนิกร ตปสีโล สระทองเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

นครบาล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๘
พระสุริยันต์ กนฺตวีโร เขียวเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๐๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

นครบาล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรนพรัตน์  สร้อยจรุง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

 นครบาล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๐
พระเดชา สุขเปโม ชาวเขว้า

๒๔/๐๘/๒๕๑๖ ๒๘/๑๐/๒๕๕๗

โนนดินแดง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระสุรินทร์ มหาปฺุโ บุญโคกสี

๑๗/๐๔/๒๕๑๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๘

บุญถนอมพัฒนาราม
 

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๒
สามเณรศักดิดา

์

 ลาภถึง

๘/๑๑/๒๕๔๓

 
บุญถนอมพัฒนาราม

 

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๓
สามเณรณัฐวร  เพชรลำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 บูรพา  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระสุบรรณ อุฏาโน ภิลัยวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๑๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

โบราณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๗ / ๑๐

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๕
พระสัมพันธ์ โอภาโส คงคำ

๒๔/๐๔/๒๔๙๘
๙/๐๖/๒๕๕๙

โบราณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระอำพา อติภทฺโท โพธิสิทธิ

์ ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ปาภูเขียว  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระบุญทัน กตปฺุโ ขามภูเขียว

๓๐/๐๑/๒๕๐๓ ๑๙/๑๐/๒๕๕๘

ปาเมตตาธรรม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๘
สามเณรศักดา  พงษ์สระพัง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรวราวุฒิ  คงโนนกอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรธนากร  แก้งคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรประจักษ์  แย้มชัยภูมิ

๔/๐๖/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรนิติพล  ทวยสิริ

๔/๑๑/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรเลิศฤทธิ

์

 ลาภประสพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๔
สามเณรโกศล  

เมตตาโสภาวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรธีรเทพ  ชาลีเปรียม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรธีรศักดิ

์

 นิคุณรัมย์

๙/๐๔/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรนคเรศ  เค้าโนนกอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรพรเทพ  เจริญวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรณัฐยศ  มูลโส

๔/๐๙/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรธนภูมิ  ลาโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ปาหนองดินดำ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๑
พระวินัย ขนฺติกโร บุญเทียม

๒/๐๙/๒๕๓๓ ๔/๐๒/๒๕๕๙

เฝอแฝง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๒
พระยงศักดิ

์

ปยธมฺโม เกิดมงคล

๐๕/๐๘/๒๔๙๗ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

วรญาติบำเพ็ญ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระสมเด็จ สุปภาโต จันทร์ปญญา

๗/๐๖/๒๔๘๗ ๑๙/๑๒/๒๕๕๓

วรญาติบำรุง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระสมัย กตสาโร เดชเดิม

๗/๐๑/๒๔๙๕ ๒๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดกำแพง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระบุญส่ง สุเมธโส สุวรรณชาลี

๒๔/๐๔/๒๕๐๗
๒/๐๑/๒๕๕๙

ศิริธรรมวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๖
พระประจักร อคฺคจิตฺโต เหมือนพงษ์

๘/๐๙/๒๕๑๙ ๒๗/๑๒/๒๕๕๔

สวรรค์นคร  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระบัวเรียน จนฺทธมฺโม หลู่สูงเนิน

๙/๑๑/๒๕๑๙ ๙/๐๕/๒๕๕๗

สวรรค์นคร  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระสามารถ กิตฺติาโณ สุภาพเพชร

๑๒/๐๗/๒๔๘๗
๔/๐๗/๒๕๕๔

เสาธง  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระธงชัย ปฺาธโร ลีลาศ

๑๐/๐๑/๒๔๙๕
๕/๐๗/๒๕๕๖

หอไตร  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๐
พระบุญช่วง ปฺาธโร ดิลกลาภ

๕/๐๓/๒๔๙๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

อิสาณ  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๑
สามเณรรุ่งอรุณ  สัจจาสังข์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 เขต  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๒
สามเณรณภัทร  โผดนอก

๖/๐๖/๒๕๔๕

 เขต  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๓
พระสำรวย านิสฺสโร นิยมพงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๔

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๔
พระสมจิตร วชิราโณ โพธิชัย

์

๑๔/๑๑/๒๕๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๕
พระณัฐพัชร์ อนุตฺตโร ปฏิพัชวรากรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๐๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๖
สามเณรพีรวิชญ์  สุวรรณชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรวิทยากร  เซ็นปกธงชัย

๗/๐๒/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรทศพล  โลคัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรกานต์ชัย  คุมมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๘ / ๑๐

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๐
สามเณรนัฐพล  สำเภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๑
สามเณรประกิต  นิสัยตรง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๒
สามเณรณัฐกานต์  แจ้งหัวดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๓
สามเณรชาญชัย  ศรีคำขลิบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๔
สามเณรเสกสรรค์  เนตรพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๕
สามเณรธีรภัทร  กอเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๖
สามเณรอนุชิต  สุดชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๗
สามเณรสรรพยา  เตียนสำรวย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๘
สามเณรวีระศักดิ

์

 นาบำรุง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 ชัยภูมิพิทักษ์  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๗๙
พระบุญมี สาทโร เพ็ชรนิล

๒๑/๒/๒๕๒๐ ๒๕/๓/๒๕๕๘

โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรเฉลิมชัย  บุญฮวด

๘/๑๑/๒๕๔๖

 โนนเก่าใหญ่  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๑
พระอุทัย สุชาโต อุ่นเมือง

๑๓/๐๔/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๔๘

บุญธรรม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๒
พระเมธา สุเมโธ สิมาแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙

บุญธรรม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๓
พระบุญมี ปริปุณโณ เทียงผม

่

๕/๐๒/๒๕๑๒
๘/๒/๒๕๕๙

ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรทรงพล  ศรีกลม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรวัฒนศร  จิตธรรม

๒/๐๒/๒๕๔๗

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรศุภวัฒน์  วันชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

 ปาศิลางาม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๗
พระสันติ สิริจนฺโท สีภู

๑๐/๐๗/๒๔๙๖ ๓๐/๐๕/๒๕๓๐

ปาสันติธรรม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๘
พระสุลัด มหาปุโ คำภูเขียว

๑๑/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๑๒/๒๕๕๘

ไผ่เงินวนาราม  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๘๙
พระวีระนนทน์ วีรนนฺโท ปานอีเม้ง

๑๐/๑๐/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

วังตอตัง

้

 

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๐
พระอาทิตย์ อาทิตวงฺโส ซือสัตย์

่

๐๘/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

วังตอตัง

้

 

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๑
สามเณรรุ่งทิพย์  ยศรุ่งเรือง

๑๐/๙/๒๕๔๔

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๒
สามเณรกิตติพงศ์  บานชืน

่

๑๓/๒/๒๕๔๗

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 บานชืน

่

๑๓/๒/๒๕๔๗

 วัดราษฎร์ดำเนิน  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๔
พระประยูร อคฺครธมฺโม พลทามูล

๑๖/๘/๒๕๑๓ ๑๗/๔/๒๕๕๙

วัดศิริมงคล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๕
พระกายสิทธิดี

์

กตปุโ แสงทอง

๑๕/๒/๒๕๐๓ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองประดู่  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๖
พระพนนท์ ทนฺตจิตฺโต คชลัย

๒๗/๑๐/๒๕๑๓ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดใหม่ชัยมงคล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๗
พระแฟนต้า สนฺติโก น่วมตุ่น

๓/๑๐/๒๕๒๓
๕/๖/๒๕๕๙

วัดใหม่ชัยมงคล  

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๘
พระพงษ์สรณ์ ภูริปฺโ วงษ์แนตร

๑๙/๑/๒๕๓๘ ๒๔/๑/๒๕๕๙ วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

 

ชย ๔๒๖๐/๐๒๙๙
พระสมาน ธมฺมปาโล หาญโฮม

๒๑/๗/๒๕๒๗ ๒๗/๗/๒๕๕๖

เวฬุวัน  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๐
พระชลวิทย์ โชติาโณ จุลบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๑๕

๖/๐๕/๒๕๕๙

ศรีชมพู  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๑
พระปราณี ธมฺมวโร ศรีชัยภูมิ

๐๔/๑๒/๒๔๙๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๒
พระวิเชียร วิสุทโธ พิกุลย์สังข์

๒๔/๐๒/๒๔๙๖ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ศรีธงชัย  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๓
พระคำจร อาทโร อุ่นใจ

๑๒/๙/๒๕๐๖ ๑๔/๕/๒๕๕๕

ศรีสมพร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดชัยภูมิ  ๙ / ๑๐

้
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ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๔ พระลี คนฺธสีโล พืนดอนเค็ง

้

๒/๕/๒๔๘๓ ๑๘/๕/๒๕๕๑
ห้วยม่วง  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๕ พระมานิต จนฺทสาโร สายไพสงค์
๑๐/๐๓/๒๕๓๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ใหม่เจริญธรรม  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๖ พระกำแพง านิสฺสโร มูลชมภู ๗/๓/๒๕๑๐
๑๗/๓/๒๕๕๓

อุดรนพพาลัย  

ชย ๔๒๖๐/๐๓๐๗ พระมงคล สุมงฺคโล ชำนาญ ๖/๖/๒๕๑๓
๒๙/๑๒/๒๕๕๗

อุดรนพพาลัย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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