
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓,๒๔๐ รูป ขาดสอบ ๙๕๖ รูป คงสอบ ๒,๒๘๔ รูป สอบได้ ๒,๐๔๔ รูป สอบตก ๒๔๐ รูป (๘๙.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระคงศักดิ

์

อคฺคจิตฺโต สารรัก

๒๒/๐๘/๒๕๒๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

กลางสุนทราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระดนัย ถิราโณ ภิญโญ

๒๘/๐๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ก้านเหลือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระชัยสิทธิ

์

ชยาภิรโต เจาะใจดี

๑๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ก้านเหลือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระศุภรัตน์ ปสนฺโน สีดาว

๑๗/๐๑/๒๕๒๑ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ขมิน

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระหยัน ปสุโต สีสังขาร

๒๒/๐๖/๒๕๑๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ขมิน

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระสุราช คเวสโก ชิดชม

๐๕/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ขมิน

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระวินัย ธมฺมิโก ธรรมพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ขมิน

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระปยกุล ปยสีโล รินทร

๐๖/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

ขามทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระภูวนัฐ อนุตฺตโร จันทร์พวง

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ขามทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรวิระพล  รินทร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ขามทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระรณภพ ติกฺขลาโภ ธิบดี

๐๔/๐๑/๒๕๒๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

คูซอด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระภูวดล ภทฺทจาโร ดวงมาลา

๐๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คูซอด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระพิฆเนศ สุจิณฺโณ คำเคน

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คูซอด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระชลธิต อนาวิโล พิมพ์หนู

๒๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คูซอด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุบิน ภทฺทวโร สีประหลาด

๐๘/๑๐/๒๕๑๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระประพัฒน์ เตชปฺโ มูลสาร

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอุเทน  เย็นบำรุง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

 คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรจำรัส  แสงย้อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรอนันต์  มะตูม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกิตติกร  ลีสาศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรศุภรัฐ  จันทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรกันติทัต  ศรีหภาค

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 คูเมือง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระกันตพัฒน์ กิตฺติาโณ พลไพรธันท์

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระภัทรชัย พทฺธาโณ พรมศรี

๒๐/๐๔/๒๕๐๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๕๙
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระพันธ์เทพ านวโร บุญวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๒๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระศรุตยา ชิรุตฺโต กุลมา

๑๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระอดิศร อนาลโย ศรแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๒๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระปกาศิต อตฺติวโร เนืองสาย

่

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระพนธกร สติสมฺปนฺโน เรืองศรี

๒๔/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระธวัขขัย ธวชฺชโย ศิริภาค

๑๑/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเรืองศักดิ

์

 เทียงธรรม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรวชิรกรณ์  สุขสำอางค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเจริญ  พรมสอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรชัยชัย  กองพริว

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรทศพร  ศิรินัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรศิวกร  จันทร์เกตุ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรธีร์วัช  หนองม่วง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรอัมรินทร์  พรรณโรจน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรเอกรัตน์  พรรณโรจน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรยอดธง  สืบเพ็ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรธีรเดช  แก้วพิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระวิทยา จนฺทสาโร ตามบุญ

๑๖/๐๘/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เฉลิมกาญจนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศรีบริบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๐

 เฉลิมกาญจนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระจิตร ณฏวิชโย พิมพรมมา

๐๔/๑๐/๒๕๒๐ ๐๙/๑๐/๒๕๕๘

ตะดอบ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระเอกชัย ปฺาวุฑฺโฒ ศรีเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ตะดอบ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระบอล์ล านธมฺโม ทับพาลา

๑๗/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ตะดอบ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระศราวุธ อภิาโณ คันศร

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ตะดอบ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระยุทธนา สุจิตฺโต สวัสดิวงศ์

์

๐๓/๐๕/๒๕๑๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระธีระพงษ์ ฉนฺทโก ทองยุ้น

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำคำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสิริชาติ  ละมุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

 นำคำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระรังสรรค์ จนฺทสาโร นิลวิลาศ

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิคมศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระอมฤต อิทฺธิาโณ สมบรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นิคมศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระพิสิษฐ์ โสภโณ แสนพินิจ

๑๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

โนนแกด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระอนุสร ถาวรคุโณ อุทสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนแกด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระธันวา จนฺทาโภ ปรีชาเลิศสิริ

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนแกด  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระศักดินิรันดร์

์

มหาวีโร ตามบุญ

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

โนนจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระอภิสิทธิ

์

สุจิตฺโต ริมสหาย

๐๖/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระจิรศักดิ

์

จกฺกวโร พันธ์ดี

๐๔/๑๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนทราย  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระอุทัย อุทโย คำศรี

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๕๙

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระโชคอนันต์ านิโย สยุมพร

๒๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระสุบรรณ์ จนฺทวํโส เครือแสง

๐๑/๐๖/๒๕๑๒ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

บ้านก่อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระพนม กตกุสโล กาลเมฆ

๐๑/๐๖/๒๕๐๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

บ้านก่อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระอภินันท์ จิราโณ สีหดม

๐๑/๐๕/๒๕๓๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บ้านก่อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระสุรพล จารุวณฺโณ นามวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านก่อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระณัฐพงศ์ ถิรปฺโ สุรสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านก่อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระนพรัตน์ มหาปฺุโ สัมฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระมนัส ธมฺมทีโป สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระณัฐนนท์ คเวสโก โพธิบอน

์

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรธรรมรัตน์  อัศวภูมิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรธีรวัฒน์  หยุดรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรฉัตรชัย  เทียงดี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระชาติชาย วิสุทฺธาโส แก้วเกิด

๒๕/๐๘/๒๕๑๔ ๐๙/๑๒/๒๕๕๕

บ้านแทง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระรังสรรค์ ถิรคุโณ เข็มทอง

๒๙/๐๕/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแทง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระตะวัน ธมฺมธโร ซำบุญมี

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแทง  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระเกรียงศักดิ

์

ปริปุณฺโณ โคษา

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระธีรวัฒน์ สมาจาโร ศรีไชย

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระพงษ์ศิริ ปยวณฺโณ สำฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๓๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระประสพ ปฺาธโร พากเพียร

๐๘/๐๒/๒๔๙๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ประชาสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระวืระ ขนฺติโก ปญญาแก้ว

๐๗/๐๔/๒๔๙๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระวิไล เตชธมฺโม คำเพราะ

๐๘/๐๘/๒๔๙๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระกิตติศักดิ

์

สิริภทฺโท ศรีเจิรญ

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระเข็มทอง จิตฺตกโร จำปาเรือง

๓๐/๐๖/๒๔๘๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระธนกฤต จิตฺตาโณ จำเริญโชค

๐๔/๐๕/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระไพรัตน์ คุณวโร จิตโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระสมพงษ์ ขนฺติโก นาเมืองรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๘

เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระเอกพันธ์ กิตฺติโก ใจจม

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระทรงชัย ธีรปฺโ เชิงหอม

๒๓/๐๒/๒๕๒๘ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระจักรกฤษณ์ ถิรปฺโ ประดับศรี

๒๒/๐๕/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระบรรจง กตคุโณ คำเหมา

๒๘/๑๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๐
พระประยูร ปฺาพโล บุญธรรม

๑๕/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรเกษม  สว่างภพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทองใบศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรศราวุธ  ชูเลิศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 เพียนาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรอนิรุธ  ยิงยังแมน

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 เพียนาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระวิทวัส สุภทฺโท วรรณพฤกษ์

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โพนเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระปรีชา โพธิสาโร โพธิขาว

์

๒๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระนพรัตน์ ขนฺติโก ศรีบุญเรือง

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระพรช้ย กตสาโร พิมพ์สมาน

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระนรารัตน์ กิตฺติสาโร จันทร์เติม

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระสิทธิพงษ์ ิตาโณ โสดาโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๓๑
๐๔/๐๕/๒๕๕๙

โพนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรกฤษนัย  ทองกำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรปยะวุฒิ  ศรบุญทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรไสว  ทะโนรับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรวรวลัญช์  ระยับศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรตะวัน  เวียงจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรองอาจ  เชียงน้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรเอืออังกูร

้

 บุญธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

 เลียบบูรพาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระสมชาย สุจิตฺโต พันธ์พานิช

๓๐/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังไฮ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระวสันต์ วราสโย วิเศษสังข์

๒๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังไฮ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระศรายุทธ านิสฺสโร เศรษฐบุตร

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมิงเมือง

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรธีรเดช  เทพวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีมิงเมือง

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระอดุลย์ อภินนฺโท ชัยยนต์

๑๐/๑๐/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สว่างอารมณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระอุทัย ขนฺติธมฺโม พรมสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สำโรง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระวานิชย์ มารชิโน ทาคำสุข

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองกิโล  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระสมลักษณ์ มหาวีโร สุขวัฒน์

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระภาณุวัฒน์ ปฺาวุฑฺโฒ วงวาลย์

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระพงษ์อนันต์ วิสุทฺโธ ลำภา

๑๔/๐๔/๒๕๓๖ ๒๔/๐๘/๒๕๕๙

หนองแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระทองคำ กตทีโป คำพันธิ

๐๑/๐๗/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๒

หนองเข็ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระสูงศักดิ

์

สีลเตโช โสภาพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๑๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองเข็ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระศรีราช อภิวฑฺฒโน แห่งสมัย

๐๗/๐๙/๒๕๐๓ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

หนองเข็ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระบุญมี ปฺุกาโม หลักเพชร

๑๗/๐๔/๒๕๑๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๕

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระยุพิน กิตฺติปฺุโ ภูมิสถาน

๑๑/๐๘/๒๕๑๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระสุนทร ภทฺทจาโร เพ็งกระจาด

๐๒/๐๔/๒๔๘๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๘

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระวรวิทย์ ธีรปฺโ กานกายันต์

๐๒/๑๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระธนวัฒน์ รตนวณฺโณ แหวนวง

๑๒/๑๒/๒๕๒๗
๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระสมใจ วิชฺชากโร พิมพ์โคตร

๒๓/๐๓/๒๕๓๑ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระวัชรชัย เตชธมฺโม กล่อมปญญา

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระพจนานันท์ ยสินฺธโร เสาร์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระสมเกียรติ

์

กิตฺติคุโณ ชัยนาม

๒๖/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๕๙

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระเอกพล สุรปฺโ พรมมาศ

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระวีรพล เขมปฺโ สมหมาย

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองครก  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระมีชัย ธีรวํโส อินธิเดช

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระอาทิตย์ อภิปุณฺโณ ขามช่วง

๐๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรภูวเดช  เสาเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

 หนองคำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๕
พระสมนึก ขนฺติธโร ขุนศรี

๒๘/๐๕/๒๕๐๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๖

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระสาย อภิวฑฺฒโน วรรณา

๑๑/๐๖/๒๕๐๔ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระวิษณุ สิริวิชโย การะพฤก์

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระนนทวัฒน์ เตชปฺุโ จูมทอง

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระสรรธวิทย์ จิรปฺุโ จันดาพล

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระสมจิต อธิจิตฺโต พันสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๐๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองตะมะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระนิพนธ์ กิตฺติธโร แก้วรักษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะมะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระคำนวณ คุณงฺกโร ภักดี

๑๔/๐๓/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะมะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระวรัทภพ โกสโร แสงอุไรราถ

๑๗/๐๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองตะมะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๔
สามเณรธนาวุฒิ  นามวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๙

 หนองตะมะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระทำนอง ธีรธมฺโม หาจักร์

๐๘/๐๕/๒๔๙๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรสมเกียรติ  ศรีเพ็ชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

 หนองไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรธราธร  ปราบเศียร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 หนองไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรนัด  ทองใบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 หนองไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระอภิศักดิ

์

อภิสกฺโก พิสดาร

๒๙/๐๑/๒๕๒๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระราชันย์ มนาโป เพียโคตร

๑๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองแวง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระพรชัย พุทฺธาโณ จำปาขีด

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระอธิวรรต สุรปฺโ แสงอรุณ

๒๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระวรวัฒน์ เตชธโร ขันแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรพัฒนพงษ์  ภูมิสถาน

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรวราภพ  เหิมสารจอด

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรพีรพล  ดอกมะเดือ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๗
สามเณรณัฐพงษ์  ศักดิชาลี

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 หนองสาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระอธิการเหรียญชัย อาภาธโร วรรณเนตร

๐๑/๑๒/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๔๐

หนองหว้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระสุทิน ติกฺขปฺโ พาแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระประวิต ปยธมฺโม โคตพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

หางว่าว  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระพิษณุ สิริภทฺโท วงศ์สิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๕/๒๕๕๙

หางว่าว  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระทองสุข สุมงฺคโล วงศ์มาสา

๐๕/๐๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กระเบา  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระชัยวัฒน์ สนฺตมโน สาลีวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กระเบา  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระไพทูลย์ ถาวโร เวียงคำ

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เกษมสุข  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระประสิทธิ

์

สนฺตมโน วิลัยเกษ

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกษมสุข  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระอานนท์ านงฺกโร ไชยสนาม

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เกษมสุข  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระธีระยุทธ ธีรวํโส บรรเทา

๐๘/๐๖/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกษมสุข  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระธีรกร ธีรงฺกุโร สุมังเกษการ

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เกษมสุข  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรณัฐพงษ์  เกษาหอม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 เกษมสุข  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระวิจิตร จนฺทาโภ นาจำปา

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรณัฐพงศ์  จันทร

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

 ขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระวศิลป ติกฺขวีโร คะหาญ

๑๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

เจียงวงษ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระเทพพรศักดิ

์

กิตฺติปฺโ ศรีผุย

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๗

ซุงงู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระเอกสิทธิ

์

อาภากโร จวงการ

๒๓/๐๕/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ซุงงู  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระเกรียงไกร สิริคุตฺโต ไชยสนาม

๒๗/๐๗/๒๕๑๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระจำรอง จนฺทสาโร หงส์ศิลา

๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระณัฐพงษ์ ธมฺมทินฺโน พึงภักดี

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระเทพอมร มงฺคโล สันทาลุนัย

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๗๙
พระอรรถชัย มหาาโณ ไชยยงค์

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระวรวิทย์ อมโร มาจันทึก

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระปยวัตร นนฺทโก ลู่โยธา

๒๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมะประชาสันติ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระฤชากร ธมฺมทีโป โยตะนันท์

๐๘/๐๘/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นาโนน  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระวิทยา ปภาโส หอมวัน

๐๑/๐๗/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นาโนน  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระบุญญฤทธิ

์

มหาวีโร คำภาษี

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระวิทยา อรุโณ ประมวล

๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระทวีศักดิ

์

ปภากโร บุญเรือง

๑๑/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระเอกมงคล ถาวโร บุญเรือง

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระเทพอมร จารุวณฺโณ โคตรศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนเค็ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรชนสิทธิ

์

 ทนทาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 โนนดู่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรกฤตธี  พึงสมศักดิ

่ ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

 โนนดู่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรคมกฤษ  กกรัมย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

 โนนดู่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระสุริยะ จารุธมฺโม แก้วคำ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรสุทธิชัย  แสนสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

 โนนใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระโจ ปยสีโล จำนิล

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกระจ๊ะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรศุภเลิศ  จำเริญดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านกระจ๊ะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระจิโรจน์ อภิปาโล ประถทพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระอัศรา อภิชาโน กระแสเทพ

๒๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระสาธิต อติภทฺโท สนิท

๑๖/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระวีรชน อภิวณฺโณ มะลิ

๒๙/๐๘/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๕๙

้
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่
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ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระบริพันธุ์ ธมฺมทินฺโน จำปา

๐๙/๐๑/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านก่อหนองหว้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระสุรชัย อนุตฺตโร ถาวร

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระสิทธิพล านกโร กันตรง

๑๕/๐๖/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระเหมือน จารุวณฺโณ วงศ์นคร

๒๓/๐๕/๒๔๙๕ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

บ้านแข้  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระจีระโชติ เตชพโล วงศ์ราช

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระสายยันต์ ชยธมฺโม แก้วสมุทร

๒๔/๐๘/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระประสิทธิ

์

โกวิโท บุญสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระชัยมงคล ขนฺติโก สีแดงกำ

๒๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระกำพล กิจฺจสาโร ปญญาบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระอุเทน อาภสฺสโร กำแพงใหญ่

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรจิรายุส  รักษาพันธุ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๙

 บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระวิชัย ธาตุกาโม สอนบุญทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๐ ๒๒/๐๗/๒๕๕๗

บ้านโคกกลางน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระจิตประสงค์ สุทฺธสีโล พรหมภา

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโคกกลางน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระปน จนฺทาโภ มูลเหล็ก

๐๕/๐๓/๒๕๐๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

บ้านชำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระบรรยงต์ อธิปฺโ นพคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านตลาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระทัน โกวิโท สืบสอน

๑๐/๐๑/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตลาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระกาญจน์ านธมฺโม สอิงทอง

้

๐๓/๐๑/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตลาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระอดิศักดิ

์

อชิโต กำลังเหลือ

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรวินัย  สมทิพย์

๐๕/๑๐/๒๕๒๒

 บ้านโนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรอนุชา  ไทยแท้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านโนน  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระชัยวัฒน์ จนฺทสาโร ศิลาโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๖/๐๑/๒๕๕๘

บ้านบอน  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระสมร ธมฺมิโก กาลพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๐๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านผือมอญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระสุทธา ชาคโร สีม่วง

๑๘/๐๔/๒๔๙๐ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕

บ้านยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระสุริยะ วราโณ บุดดาวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระไชยรัตน์ สีลเตโช บุดดาวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรสิทธิชัย  บ้านนอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

 บ้านยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระธีรศักดิ

์

เตชพโล งามแสง

๑๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปะอาว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระมนตรี จนฺทโก จันทร์โท

๒๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปะอาว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระวัชระ สุภาจาโร งามตรง

๑๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พงพรต  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๒๙
พระสืบสาน ชินวํโส ศรีเพ็ชร

๐๘/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พงพรต  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระอภิสิทธิ

์

โชติปาโล หาโล๊ะ

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พงพรต  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระวุฒิกร ตปสีโล อาจแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระประเชษฐ์ จนฺทสาโร มันคง

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระสุริยา จนฺทาโภ หนองเหล็ก

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระบุญสม าณเมธี เคล้าพิมาย

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีโคกจาน

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระสุริยนต์ วชิราโณ เศษสุข

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระสิทธิกรณ์ านิสฺสโร เกษกุล

๐๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระชาคริส โอภาโส เกษกุล

๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระกิตติศักดิ

์

อุปสนฺโน เพ็งพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระพุฒ วรธมฺโม พงษ์ภา

๑๘/๐๑/๒๔๙๐ ๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โพนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระพิทักษ์ อุชุจาโร กล้าเกิด

๒๔/๐๒/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

โพนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระฉลาด จนฺทสาโร กันหานุ

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระสมัย จนฺทสาโร บุตรศรี

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระอนุชา กิตฺติธโร สอนศรี

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรสุริยา  พงษ์ภา

๑๖/๐๔/๒๕๓๘

 โพนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระมิตรธิชัย สุปภาโส ใจเต็ม

๒๘/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ยางน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระเอกรัฐ สุธมฺโม ขอสุข

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางเอือด  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระวิรัตน์ จนฺทสาโร สงวนแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ยางเอือด  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระสุนันท์ กนฺตวณฺโณ ประมวล

๑๒/๐๘/๒๕๒๙ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระวีระแชน เทวธมฺโม พรดี

๐๔/๐๔/๒๕๒๒ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระสันติ กุสลจิตฺโต ไชยสนาม

๐๒/๐๑/๒๕๑๕ ๐๙/๑๑/๒๕๕๒

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระอินสอน จกฺกวโร ใยอบ

๐๙/๑๒/๒๕๐๒ ๒๒/๑๒/๒๕๕๕

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระบุญเรือง อนาลโย บุตรดาวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๗

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระนวคุณ ถาวโร ประนม

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระไกรสร กตธมฺโม พลอยงาม

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรปยวัฒน์  วันคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรปฏิพล  แก้ชูเชิด

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรธนากร  พันธ์คำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรโชคทวี  คำเสียง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๕๙
สามเณรนนทวัฒน์  แหล่พัว

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรกิตติพงศ์  จันทร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๑
สามเณรสุทธิชัย  พุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรสิทธินันท์  พวงยอด

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรจตุพล  พงษ์ลุน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรธีรภัทร  พงษ์ลุน

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรณัฐวุฒิ  สว่างภพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรชนสวัสดิ

์

 เทียงทา

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๗
สามเณรธนศักดิ

์

 อุ่นเรือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรศรายุทธ  กลำแจ้ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรศรีพิษณุ  นุ้ยสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรอภิเชษฐ์  จันทร์พูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรบุญเลิศ  พลขันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรสุเมธ  เลาเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรวีรวัฒน์  หารอ่อนตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรธวัชชัย  บุญเลียง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระเพ็ชร สนฺตกาโย ไชยพิมพ์

๐๕/๐๙/๒๔๙๗ ๐๔/๐๓/๒๕๕๘

สร้างแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระชวลิต รกฺขิตจิตฺโต จิตรประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สะเดา  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระสุมงคล กตสาโร อร่ามเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สุเทพนิมิต  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระอมรเทพ สุธมฺโม โปรยทอง

๒๔/๑๐/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สุเทพนิมิต  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๗๙
สามเณรชาญชัย  โคตรนำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 แสนคูณ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรรติพงษ์  ขุมคำ

๖/๑๔/๒๕๔๔

 แสนคูณ  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๑
พระนิพน กิตฺติาโณ แสงดี

๑๐/๐๕/๒๕๑๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต่า  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๒
พระชัยยา รวิวณฺโณ สมภารเพียง

๒๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองเต่า  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระปญญา สิริปฺโ ชมภูนึก

๐๕/๐๔/๒๕๐๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

หนองบัว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระนพรัตน์ สีลสํวโร ถิลา

๒๔/๐๖/๒๕๓๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระนิวัฒน์ านุตฺตโร ผลสุข

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระศักดิชัย

์

ติสฺสโร งามแสง

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองหว้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรจิรวัฒน์  หลาวทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองหว้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๘
พระศักดิ

์

สํวโร ทองแท่ง

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๘

หนองห้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๘๙
พระฐิติพงศ์ กตปฺุโ บุญเภา

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระสายันต์ ปภาโส คมสัน

๑๒/๐๒/๒๕๐๙ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๑
พระปญญา คมฺภีรปฺโ อำไพ

๐๒/๐๖/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระธนกร คุณกโร ถาวร

๒๒/๐๕/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระนรินทร์ ปฺุมาโน พฤกษา

๐๖/๐๕/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระจิรัชญา อธิปฺโ ทองแสง

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระกวีวัฒน์ อุตฺตมธมฺโม บุญอุดม

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระสิริพงษ์ กิตฺติปฺโ อินทะโส

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระบุญชู มหาวีโร บุญไทย

๑๙/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระธวัชชัย สิริธมฺโม แขมคำ

๑๖/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรปฏิธาน  สุทธสนธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

 หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรชัยนรินทร์  สุทธสนธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๓

 หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระธีรพงษ์ ธีรงฺกุโร บึงไกร

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวช้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระวราพล ติสฺสธมฺโม แก้วกัลยา

๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ๓๑/๑๒/๒๕๕๖

อะลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรสราวุฒิ  เบ้าหล่อ

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 อะลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรศุธิวัฒน์  เบ้าหล่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 อะลาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรธันวา  ศรีสมรูป

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 อะลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรธนภัทร  ศรีทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 อะลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรวรพล  วรเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 อะลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระสมพล ธมฺมวโร จาดผึง

้

๐๗/๐๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๑/๒๕๕๘

อีหลำ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระสรศักดิ

์

สุมโน มุ่งหมาย

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กันทรารมณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระประเทือง ขนฺติสโห พิมพ์โคตร

๒๔/๐๙/๒๕๒๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

กุดเตอะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระพิชัย สุเมโธ พลนำ

๑๘/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ขามปอม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระสมประสงค์ มหาปฺุโ บุญมี

๒๕/๑๐/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คำบอน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระธานินทร์ เกสโร เจริงบุญ

๒๖/๐๖/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คำเมย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๔
สามเณรอนุวัฒน์  เสียงหวาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 คำเมย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระสัญญา อธิปฺุโ มาลาสาย

๒๕/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จำปา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระทยากร ตปสีโล หมูทอง

๕/๒๐/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ทุ่งพาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระเลียง พุทฺธสีโล สุวรรณวงศ์

๒๖/๒๐/๒๕๐๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งพาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระสุทธินันท์ สุทฺธิาโณ สีเหลียมงาม

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งพาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระอนุชา กนฺตวีโร บุญเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งมัง

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระอนงค์ จกฺกวโร ศรีเมือง

๒๒/๐๓/๒๕๒๐ ๒๒/๐๑/๒๕๕๙

น้อยโนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระวิรชัย อริโย รืนลวย

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๙ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

น้อยโนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระศรราม กลฺยาณธมฺโม สืบสิมมา

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

น้อยโนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระเหรียญทอง สนฺตวาโจ เสียงหวาน

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

น้อยโนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระปยะ กตปฺุโ จันทร์ดวง

๒๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

น้อยโนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระอภิชาติ สุธมฺโม สิมมา

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นางกว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระสุนันท์ สีลสํวโร เงานอ

๑๔/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นางกว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระวิชิด ปฺาพโล เสาหงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โนนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระมงคล เตชสีโล บุญจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๒๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

โนนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระเอกวัฒน์ านทินฺโน จันทร์หอม

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

โนนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระปยพัชร์ ปภสฺสโร ปรักมาศ

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๑
สามเณรสุธี  พันธ์มณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 โนนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระสุข สุขิโต สีหาบุตร

๑๙/๐๘/๒๔๗๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๒

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระปรีชา ภูริปฺโ วงศ์ใหญ่

๐๘/๑๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระสมร ปภสฺสโร วงศ์ใหญ่

๑๕/๐๑/๒๔๙๕ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระจรัญ อคฺคปฺโ ชาญชิต

๑๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

โนนเรือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๖
สามเณรธนโชติ  สมัครสมาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 โนนเรือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๗
สามเณรอัฐชัย  มีศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 โนนเรือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๘
พระผล สุจิตฺโต สืบสิมมา

๑๔/๐๗/๒๔๙๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

โนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระภานุพงศ์ สุภทฺโท สืบวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โนนสัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระศราวุฒน์ สุนฺทรธมฺโม บุญสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนสัง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระอุทัย อุทโย สมภาวะ

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บกขียาง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระสุพจน์ ปฺาสิริ ภูติยา

๒๒/๐๙/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระมนตรี กุสลจิตฺโต ถนอมพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระอภินันท์ ปฺาทีโป โสภาพูล

๓๐/๐๕/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระณัฐพงค์ กนฺตวณฺโณ ศรีบุญ

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระธีรยุทธ อธิปฺุโ พิศงาม

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระอนันต์ อรุโณ ศรีบุญ

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระสหภาพ ปฺาธโร อัมภรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระมนัส นนฺทิโย ไกรษร

๑๙/๐๔/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคล้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระลิขิต พุทฺธาโณ สนิท

๐๒/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคล้อ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระมนัส ิตสํวโร คำนึง

๐๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโคก  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระปรีชา ปภสฺสโร งามโฉม

๑๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโคก  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระศุภลักษณ์ กนฺตธมฺโม นามประสพ

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโคก  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระกิตติพัฒน์ วิสุทฺโธ ใจตรง

๑๗/๑๒/๒๕๓๖
๐๘/๐๒/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระมล ปภาโส กล่อมจิต

๑๕/๐๘/๒๕๑๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระจุรพร ปสาโท คำอุดม

๒๙/๐๘/๒๕๒๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระแพทธริก ธมฺมรโต ใจชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระวัชรพล สุจิตฺโต ถินนาเวียง

่

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระนรินทร์ จารุวํโส ศิรินารารัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านเจีย

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระปติพงษ์ ถาวโร วามะลุน

๐๘/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเจีย

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระสมพร กตปฺุโ คงสิม

๑๐/๑๑/๒๕๑๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดูน  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระบรรจง สุจิณฺโณ สีหาภาค

๒๒/๐๗/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านทาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระชินโชติ อินฺทปฺโ บุญเอนก

๐๘/๑๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านทาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระอัชพงษ์ คุตฺตสีโล บุญเอนก

๑๖/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านทาม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระจักรเพชร ปยธมฺโม เอ้โถ

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๒๗/๐๑/๒๕๕๙

บ้านบัวน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระวสันต์ วุฑฺฒิสาโร แสนรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

บ้านบัวน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระศักดิชัย

์

านุตฺตโร จันลา

๑๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระสังวร ปภสฺสโร อัมภรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๐๖ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านสิม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระชญานุตน์ สุเมโธ สาโท

๑๓/๐๔/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสิม  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระเสฐพงษ์ ชุติปฺโ ภาคี

๒๗/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหมัด  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระจักรกฤษ์ ภทฺรวโร สรรพศรี

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหมัด  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระมงคล อุชุจาโร เหล่าเสนา

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหมัด  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระฐิตินันท์ จตฺตมโล คำกอง

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙

บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระจำเนียร เจตนาสุโภ วงศ์สอน

๐๖/๐๒/๒๔๘๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านโอ้น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระอภิชาต อตฺตทีโป ประเสริฐศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรมานะชัย  จันดาเพ็ง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรสุธี  พงษ์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๘
สามเณรพิธิยะพงศ์  พละศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรจารุศักดิ

์

 ผันอากาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรศุภกรณ์  พละศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านโอ้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๑
พระทองดี ขนฺติธโร จันละออ

๑๒/๐๖/๒๕๒๕ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

บูรพา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๒
พระเอกชัย สีลเตโช แสวงพันธ์

๑/๑๒/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

บูรพา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๓
พระทศพร ชาคโร พรมประดิษฐ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

บูรพา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๔
พระธีระยุทธ สิริมงฺคโล เหรียญทอง

๑๕/๐๓/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๕
พระศตวรรษ กตคุโณ เงาศรี

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๖
พระเกรียงไกร อภินนฺโท นาสารีย์

๒๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๗
พระโกศล กิตฺติโก ไกรษี

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๘
พระอาทิตย์อุทัย อคฺคปฺุโ ทองศรี

๒๐/๑๐/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาคำเจริญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๘๙
พระนิคม านวุฑฺโฒ มิตรรักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาคำเจริญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๐
พระโชดชัย ิตฺธมฺโม ธงอาษา

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาคำเจริญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๑
พระภานุวัฒน์ รตนปฺโ บุญจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ ปาหนองแคนรัตนาราม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๒
พระดิเรก สนฺตจิตฺโต ศิริจันดา

๐๙/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๓
พระธนพจน์ จนฺทโชโต บุญฉลวย

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๔
พระคมสันต์ กตปฺุโ สังชัย

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๕
พระสุวิชาญ ปสนฺโน พละศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๖
พระมนตรี ปฺุนาโค ทองศรี

๑๙/๐๒/๒๕๒๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ผักแพว  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๗
พระพรวสิษฐ์ โสภณจิตฺโต เรืองประดับ

๒๔/๐๓/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผักแพว  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๘
พระกิตติชัย ขนฺติโก ศิริบูรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๑๘
๑๐/๔/๒๕๕๙

พันลำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๓๙๙
พระสันติชนะ หิริธมฺโม ชาลี

๒๐/๐๓/๒๕๒๓
๑๐/๔/๒๕๕๙

พันลำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระแสงชัย กตสีโล บุญเชิญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

พันลำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระดนัย ิตสีโล สะอาด

๐๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระขันทอง ผาสุโก ทองนาค

๒๔/๑๒/๒๕๑๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระทศพล ธมฺมิโก พอไทย

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระณัฐพล เมธิโก การเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระสาคร ปภสฺสโร เปยมสติ

๒๒/๐๘/๒๕๐๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนทราย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระจันทร์ดี ตปสีโล แก้วพวง

๒๗/๐๗/๒๕๑๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนทราย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระทองคำ จิตฺตสาโร ทองจีน

๑๖/๐๙/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนทราย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระประกิต ิตวํโส ศรีแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพนทราย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรคำพล  ศรีพิทักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 โพนทราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรพงษกร  อ่อนหวาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 โพนทราย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระตรีชวิทญ์ ชยานนฺโท เงาศรี

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

เมืองน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระเบย หิเตสี บุญศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๔๘๑
๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ละทาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระสมพงษ์ มหายโส แซ่จึง

๐๓/๐๓/๒๔๙๒ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ละทาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระรณฤทธิ

์

โสภณคุโณ พละศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ละทาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระสงวนศักดิ

์

สาตฺถิโก สายพงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ละทาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระประยุทธ์ อธิจิตฺโต ทองขาว

๑๓/๐๕/๒๕๑๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ลือชัย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระประหยัด ปฺาวโร ทราธรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ลือชัย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระสมควร ปภสฺสโร นามวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๑๘
๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ศรีสุมังคลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระอนุทิน ปฺาวุโธ โสดา

๑๙/๐๗/๒๕๑๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระคำพันธ์ สีลเตโช ไชยเชษฐ์

๒๗/๑๒/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระสันติภาพ ิตธมฺโม บุญจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระณัฐพนธ์ อคฺคธมฺโม บุญจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระประสิทธิชัย

์

จารุธมฺโม กิงสุข

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระแดง จนฺทสีโล พุฒิพิมาย

๒๐/๐๖/๒๔๘๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระพังทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระอาทิตย์ อินฺทาโภ น้อยพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สระพังทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระสุระชัย ปฺาทีโป สารภาค

๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สระสิม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระสุธีร์ สาทโร เสนาะศัพท์

๐๖/๑๒/๒๕๒๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระธนัญชัย ถิราโณ ทัดเทียม

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระพิพัฒน์ พุทฺธิสาโร บัวงาม

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระพงศธร โกวิโท พากเพียร

๐๘/๐๕/๒๕๑๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระรัฐพงษ์ ยโสธโร ก้านเกษ

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระสายัน อิภิปฺุโ หูมแพง

๐๗/๑๑/๒๕๐๗ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

แสงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรรุ่งอรุณ  บุญจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 แสงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรอุดมสิน  นนท์ใส

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 หนองกก  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สมานรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 หนองกก  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรอัครวิชญ์  โพธิสาโร

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

 หนองกก  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระอธิป อภินนฺโท นามพรม

๑๒/๐๕/๒๕๓๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองดุม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระทนงศักดิ

์

นาควโร เทพอาษา

๑๘/๐๖/๒๕๒๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองถ่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระสมพร มหาปฺโ ธานแวววาว

๒๔/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองถ่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรศุภกร  ศรีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

 หนองถ่ม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระพล สีลจิตฺโต โยธี

๑๐/๐๕/๒๔๙๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระธนทัต จิตฺตาโณ ไกรษี

๑๘/๑๑/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระศรราม ติสฺสโร อาริยะตา

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระณฐกร ธีรปฺโ ร้องครบุรี

๒๘/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

หนองเทา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๕๙
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ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระการันต์ ปยวาจโก นามขันช์

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระอรรถกร ขนฺติธมฺโม เมืองจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระไพวัลย์ ชุติปฺโ กงแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระภูมิ ภูริปฺโ ปรีมา

๑๘/๐๑/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระธวัชชัย ธีรปฺโ สืบสิมมา

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระพิชิตชัย ปฺาวฑฺฒโน กงแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระธวัชชัย กิตฺติปฺโ หงษ์คำ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรกิตติพงษ์  สายตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 หนองม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระสุภกิจ สนฺตมโน สำราญ

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองมุกข์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระรัฐพล ติสาโร สุรวิทย์

๒๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองมุกข์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระจักรฤษณ์ ถาวโร สมัย

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองมุกข์  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระวุฒิชัย ติสฺสวํโส กาแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๗
พระชาญชัย สามตฺถิโก จันลา

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระวชิราวุฒิ านทินฺโน บุตรสุข

๒๐/๐๒/๒๕๓๗ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

หนองหวาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระธิศวัฒน์ อธิปฺโ คำแพง

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองหวาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระพิษณุ สิริปฺโ ศิริบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองหวาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระทศพร คุณธมฺโม เสียงใส

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองหวาย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระทองหัน สุรกฺขิโต รักศิลป

๐๔/๐๕/๒๕๐๔ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระปริพันธ์ ปฺาโภ คำเคน

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระนิพนธ์ านกโร ตุนา

๐๒/๐๒/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองโอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระสราวุธ ิติปฺุโ กระแสกาญจน์

๐๗/๑๑/๒๕๑๕ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองโอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระบุญมี ธีรปฺโ สีแดด

๑๘/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองโอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระทองหลาง สนฺตมโน เกษศรีรัตน์

๐๗/๐๖/๒๔๙๑ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระพิพัฒน์ ปฺาโภ พิมพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระอัธยา เตชธโร ชูชืน

่

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองไฮ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระชยภัทธิ

์

อธิมุตฺโต สมอรุณ

๒๘/๐๕/๒๕๑๕ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

หัวสะพาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๑
สามเณรชโลธร  ทัดเทียม

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

 หัวสะพาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระประเทือง จิรธมฺโม บุญหนุน

๑๖/๐๒/๒๕๒๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

อาลัย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระสุข มานิโต มายา

๑๐/๐๑/๒๔๗๙ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระวรวิทย์ อินฺทปฺโ ลีลา

๒๘/๐๒/๒๕๒๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระวิทวัส จิตฺตสํวโร เทียงแท้

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๖
พระธนากร ธีรงฺกุโร บุญมาก

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๗
สามเณรภูวดล  จันทร์คำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

 กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๘
สามเณรธนกฤต  จันทร์คำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

 กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๗๙
พระสุวิทย์ วายาโม มาดี

๑๐/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คูสระ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๕๙
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ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๐
พระอำนาจ จนฺทธมฺโม กองแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คูสระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๑
พระปรัชญา เกสาโร พุฒพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คูสระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๒
พระศิรวัฒน์ ชินวโร รัตนะวัน

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คูสระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๓
พระอมรเทพ จารุวณฺโณ แก้วใส

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คูสระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๔
สามเณรอภิวัฒน์  รัตนวัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 คูสระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๕
พระศุภสัณห์ สุทฺธิปฺโ ชุมจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๖
พระสุลักษณ์ สิริวฑฺฒโก ปยะวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๗
พระเฉลิมพร สิริภทฺโท แสงแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๘
พระคเชนท์ กิตฺติปฺโ มินดำ

๐๙/๐๗/๒๕๑๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๘๙
พระสมบัติ ชินวโร กลำชม

๓๑/๑๐/๒๕๑๕ ๐๖/๐๒/๒๕๕๘

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๐
พระวัชรินทร์ นรินฺโท ธรรมวัตร

๐๔/๐๖/๒๕๓๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๑
พระวชิระ ธมฺมสาโร ศรฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๒
พระจักรกฤษณ์ พฺรหฺมวโร สีดา

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๓
พระเขตต์ตะวัน สุทฺธิจิตฺโต ไชยเสนา

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๔
พระจรินทร์ โชติโก เครือแสง

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๕
พระวิชัย วิชโย นิยม

๒๘/๐๒/๒๕๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๖
พระแดง อิทฺธิปฺโ พรพิพัฒน์

๐๖/๐๖/๒๔๙๔ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๗
พระเหลียม

่

มหาปฺุโ กาละปกษ์

๑๘/๐๖/๒๔๙๒ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๘
พระศราวุธ สนฺติกโร งามตรง

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๔๙๙
พระสาธิต เขมิโย เขินไพร

๓๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๐
พระเทียนชัย ปริปุณฺโณ เถาหอม

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๑
พระอำนาจ โชติปฺโ ทองด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๒
พระสุภาพ จนฺทวํโส โพธิบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๒๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๓
พระธวัชชัย จนฺทปฺโ อินทิพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๔
พระฉวีชัย ธีรปฺโ สุรโคตร

๐๒/๐๖/๒๔๙๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๕
พระชญานนท์ ชยานนฺโท หินทุม

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๖
พระชัชวาลย์ ชยธมฺโม แก้วกัณหา

๐๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๗
พระคมสัน รตนวณฺโณ บัวส่อง

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๘
พระจิรายุตม์ อนุตฺตโร ลมเชย

๑๓/๐๒/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๐๙
พระศักรินทร์ นรินฺโท โพธิกระสังข์

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๐
พระสุวิทย์ สุวิโร แสนเจียม

๐๙/๐๖/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๑
สามเณรเอกลักษณ์  เครือจันทัก

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

 บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๒
พระวิเชียร สนฺติกโร พฤกษาชีพ

๓๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๘/๑๐/๒๕๕๗

บ้านโก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๓
พระณัฐพล โชติปฺโ โสพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๔
พระสุรตะ ขนฺติโสภโณ ปทมะ

๐๒/๑๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านด่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๕๙
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๕
พระเกียรติศักดิ

์

สํวโร จันรวัฒน์

๑๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๖
พระพัฒทวี ขนฺติธโร ทองบ่อ

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๗
พระสวรรค์ กตปฺุโ สุวรรณพันธ์

๑๓/๐๖/๒๔๙๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๘
พระสถาพร จารุธมฺโม ศรีสมุทร

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๑๙
พระวุฒิชัย านากโร สีสดดี

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๐
พระวิศนุ ถิรจิตฺโต เยียงกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๑
พระสิวิท เตชธมฺโม อรรคบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๑๕ ๒๘/๑๐/๒๕๕๖

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๒
พระประเวศน์ โฆสธมฺโม อำนวย

๑๑/๑๑/๒๕๒๕
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๓
พระปยะ ิตสีโล รัตนวัน

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๔
พระพรหมลิขิต จารุวณฺโณ พาหา

๑๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๕
พระสิริยศ ขนฺติวโร พันธ์ศรี

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๖
พระกิติพันธ์ านิสฺสโร บัวส่อง

๑๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๗
พระชัยวัฒน์ เตชธมฺโม เงางาม

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๘
พระนิพิฐ อคฺคธมฺโม บุญมานัส

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๒๙
พระสันติพงษ์ ปยวณฺโณ ปทคำ

๐๗/๑๑/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๐
พระเอกรินทร์ อาภสฺสโร ดวงลำกอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๑
พระสุพล เตชธมฺโม อรรคบุตร

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๒
พระดำรงค์ศักดิ

์

ถาวโร บุญสาลี

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๓
พระอนวัช สุจิณฺโณ สว่างนอก

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๔
พระสิมมา อภินนฺโท สิมวิเศษ

๓๐/๐๗/๒๕๐๙ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ปลาขาว  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๕
พระชุติพนธ์ ชินวํโส ผมคำ

๑๙/๐๔/๒๕๓๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘

มะฟก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๖
พระปรีชา ธมฺมจาโร มาลัย

๑๓/๐๔/๒๕๐๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

มะฟก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๗
พระอาทิตย์ ฉฬภิฺโ ศุภศร

๒๒/๑๒/๒๕๓๗
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

มะฟก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๘
พระเทิดพร ปยธมฺโม สุขเกษม

๐๑/๐๙/๒๔๙๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

มะยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๓๙
พระเทียนชัย กิตฺติสาโร มายา

๑๙/๑๒/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มะยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๐
พระวิบูลย์ อานนฺโท ชะบา

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มะยาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๑
พระบุญเลิศ ผลปฺุโ พงค์พิละ

๐๕/๐๗/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

เมืองคง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๒
พระสุวัฒน์ อธิจิตฺโต ถมดำ

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๓
พระเสมียน ปภสฺสโร ปยะวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๔
พระธีรภัทร์ กนฺตวีโร สิงห์คำ

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๕
พระเสริมศักดิ

์

ปภาวโร ละคร

๐๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ยางใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๖
พระพงศกร ปภสฺสโร ธานี

๒๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๗
พระสมพงษ์ จนฺทาโภ พรหมศร

๐๑/๐๙/๒๕๐๗ ๑๗/๐๙/๒๕๕๘

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๘
พระปรัชญา รตนโชโต กองแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๔๙
พระวิศรุต ปฺาธโร ทรวงโพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๐
พระกฤษณะ กนฺตสีโล เศรษฐ์จันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๑
พระวัชรการณ์ ิตปฺุโ บุญอินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๒
พระรัตนชัย กิตฺติคุโณ เศรษฐ์จันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๓
พระเกียรติยศ จารุวณฺโณ สีคำภา

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๔
พระเจตดิลก จารุธมฺโม ทองตัน

๑๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สร้างป  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๕
พระวิระ ชาคโร ทองกลม

๐๑/๐๔/๒๕๑๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

หัวดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๖
พระสุริยา ตรุโณ ทนทาน

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หัวดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๗
พระอนันท์ จนฺทปฺโ แอด

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หัวดง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๘
พระนิพนธ์ นิพฺภโย วงษ์นคร

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

อีหนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๕๙
พระสานิตย์ ปยสีโล สร้อยเพ็ชร

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

กระแชงพัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๐
พระอำนาจ ิตสีโล สัตพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๑๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๕

กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๑
พระทีปกร กิตฺติสาโร สาลี

๓๐/๐๗/๒๕๑๖ ๐๙/๑๑/๒๕๕๗

กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๒
พระปน ฉนฺทธมฺโม อุดสอน

๒๖/๐๖/๒๕๐๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๓
พระศักดิ

์

สุจิตฺโต สินศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๒๑ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๔
พระบัณดิษฐ์ นิปโก จันทร์พรม

๒๔/๑๒/๒๕๒๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๕
พระพัฒนาชน กตคุโณ สีดาทอง

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรนฤพล  เคารพ

๒/๑๑/๒๕๔๖

 ขนาเก่า  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรถิรวัฒน์  เกษรสร้อย

๑๖/๒/๒๕๔๗

 ขนาเก่า  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรพีรวัฒน์  พันธ์อ่อน

๑๓/๕/๒๕๔๗

 ขนาเก่า  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๖๙
พระวันนา ขนฺติมโน ก้านสี

๑๕/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๐
พระโชตอำนวย านกโร จันทร์สำโรง

๒๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๑
พระชาญชัย ยโสธโร เพชรดี

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๒
พระวัศย์ภัทรา จิตฺตสํวโร เคารพ

๒๖/๑๐/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๓
พระประทีป ชาคโร กาญจนชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๔
สามเณรธวัชชัย  วงษ์ษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๕
สามเณรอภิเดช  บุญเปง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรวุฒิไกร  ทองลือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๗
สามเณรทักษิณ  พงษ์ศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

 ขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๘
พระสุนัน เตชปฺโ บุญพิมพ์

๔/๙/๒๕๒๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙

เขือนช้าง

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๗๙
พระสุวิทย์ จนฺทสาโร นันทา

๒๘/๑๑/๒๕๓๒
๑๗/๗/๒๕๕๙

คล้อเกตุศิริ  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๐
พระส่งศักดิธนา

์

สนฺติกโร โคสัย

๔/๐๒/๒๕๑๓ ๓/๐๕/๒๕๕๑

จันทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๑
พระธีรวุฒิ ธีรธมฺโม จำปาหอม

๐๓/๐๙/๒๕๒๖ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

จานเลียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๒
พระเบญจราช เขมจาโร ภักพวง

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

จานเลียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๓
พระวิจิตร โอภาโส สายแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

จำนรรจ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๔
พระวิโรจน์ วิโรจโน พลเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๑๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

จำนรรจ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๕๙

้
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่
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ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๕
พระกุลธวัช ิตลาโภ ตะยะภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๖
สามเณรวิทยา  ประเสริฐ

๑๙/๘/๒๕๔๐

 ชัยมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๗
สามเณรรัตพงษ์  หวลคนึง

๒๔/๓/๒๕๔๓

 ชัยมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๘
พระสวัสดิ

์

สุขิโต ติงสะ

๒๒/๘/๒๕๑๒ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ชำโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๘๙
พระถวิน ปสนฺโน กุลบุตร

๒๙/๒/๒๕๒๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ชำโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๐
พระกมล คนฺธวโร คุณโคตร์

๑๒/๗/๒๕๒๒ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ชำแสง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๑
พระอัษฎาวุธ ิตาโณ ลาทอนทาป

๑๘/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ชำแสง  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๒
พระสุรสิทธิ

์

ขนฺติวโร ทองสุข

๒๔/๑๐/๒๕๒๕
๙/๐๔/๒๕๕๙

เดียงตะวันตก  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๓
สามเณรไพโรจน์  แปลงดี

๒๔/๓/๒๕๔๖

 โดนเอาว์  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๔
พระชาตรี ปภสฺสโร บัวแก้ว

๕/๑/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตาเครือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๕
พระณัฐวัฒน์ ิตวํโส สารพันธ์

๕/๖/๒๕๓๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ตาเครือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๖
พระธนศักดิ

์

อาจารสุโภ กลีบจำปา

๒๒/๑/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตาเครือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๗
พระเทวา ชยธมฺโม แพงเพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตูมน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๘
พระอดิศักดิ

์

ธมฺมกาโร ตูมไทย

๒๐/๒/๒๕๑๓
๕/๖/๒๕๕๙

ท่าพระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๕๙๙
พระนาลอน ปฺาโร ศรีเลือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๓๑
๑๑/๗/๒๕๕๙

ท่าพระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๐
พระกาญจนโชค ภทฺทจาโร ไชยโคตร

๑๙/๙/๒๕๓๙ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ท่าพระ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๑
พระดำเนิน เขมานนฺโท ไชยขันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๐๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๒
พระบุญเทา เขมาภิรโต สมวงค์

๐๖/๐๔/๒๔๙๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๓
พระสมบัติ ปภสฺสรจิตฺโต ใหญ่รัก

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๔
พระสมพร อภินนฺโท ทาระศรี

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๕
พระวัชระ กิตฺติปาโล ทาระศรี

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๖
พระฐิติพันธ์ จนฺทสาโร บัวกอ

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๗
พระสมปอง ิตธมฺโม แจ่มสงค์

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๘
พระพิชิต วิสุทฺธสีโล แพงสกล

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๐๙
พระเสกสิทธิ

์

โชติปฺโ ศรีดา

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๐
พระจักรี สติสมฺปนฺโน บุญนิธิ

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๑
พระพินิฐพนธ์ อคฺคธมฺโม บุญสร้อย

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๒
พระอรรถชัย ปฺาทีโป บุญสร้อย

๒๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๓
พระต่อศักดิ

์

สมาจาโร บุญนำ

๑๓/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๔
สามเณรศรนารายณ์  ฉออนโฉม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

 ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๕
พระประสิทธิ

์

จนฺทสาโร รัตนพันธ์

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๑๙/๔/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๖
พระไกร กนฺตสีโล หอมหวาน

๑๒/๙/๒๕๒๖ ๑๔/๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๗
พระอภิสิทธิ

์

านสมฺปณฺโณ ระกำ
๙/๒/๒๕๓๘ ๔/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๘
พระโชคชัย มหาวิริโย มันชาติ

่

๓๑/๓/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๑๙
พระบัญชา สฺโม โจมสติ

๒๖/๑/๒๕๓๙ ๑๐/๒/๒๕๕๙

นากันตม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๐
พระพงษ์นรวุฒิ ปณฺณวุฑฺโฒ ประสานทอง

๑๑/๑/๒๕๓๙ ๒๗/๕/๒๕๕๙

นากันตม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๑
พระภาสกร ิติโก บุญพอ

๒๙/๖/๒๕๓๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

นากันตม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๒
พระเกียรติศักดิ

์

มนาโป เศษสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

นากันตม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๓
พระธงชัย ฉนฺทธมฺโม ศรีรักษา

๒/๙/๒๕๑๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นากันตม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๔
พระอภิเดช อภินนฺโท ก้านขุนทด

๑๒/๕/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นากันตม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๕
พระบุญยัง สุเมโธ สมบัติ

๑๖/๖/๒๕๒๐ ๑๓/๗/๒๕๕๙

นาขนวน  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๖
พระนัฐชา วชิโร เสนศรี

๒๙/๓/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

นาขนวน  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๗
พระประสิทธิ

์

เตชธมฺโม วรเวทย์มงคล
๑/๓/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาขนวน  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๘
พระอุดร อุตฺตโร แสงงาม

๘/๐๑/๒๕๐๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

นาตาล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๒๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุญยิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

 นาตาล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๐
พระสุพัตร จิตฺตสํวโร คงนิล

๑/๖/๒๕๑๙ ๗/๑๑/๒๕๕๘

นารังกาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๑
พระประภาส ปภากโร ลาธุลี

๙/๒/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
นารังกาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๒
พระศรัทธา จารุวํโส บุญทอง

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นารังกาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๓
สามเณรสมัย  สีสา

๑๓/๖/๒๕๔๔

 นารังกาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๔
พระพลชัย อารยธมฺโม ลุนคำดี

๑/๑๑/๒๕๐๒ ๑๗/๑๐/๒๕๕๗

นำอ้อม  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๕
พระอดิศักดิ

์

จารุวํโส ผาดี
๙/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๖
พระสุทัศน์ กิตฺติสาโร คันธวัติ

๑๕/๓/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  แว่นแก้ว

๔/๔/๒๕๔๗
 โนนกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๘
พระสวัสดิ

์

โสตฺถิโก จันทร์หอม
๘/๑/๒๔๙๗ ๒๗/๒/๒๕๕๘

โนนกางของ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๓๙
สามเณรสนธยา  สุขเกษม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

 โนนคำแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๐
พระสมนึก สุเมโธ คำสุข

๒๓/๓/๒๕๒๒
๑/๗/๒๕๕๙

โนนงามสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๑
พระสาคร ิตโสภโณ สีสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๕๙
โนนงามสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๒
พระสมพง โชติธมฺโม โคพะทา

๑๔/๐๗/๒๔๙๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

โนนงามสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๓
พระสุริยา อภิวณฺโณ ทองวิสุทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรกัมปนาท  ศรีวัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

 โนนม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๕
พระนัฐตพล กิตฺติปาโล แย้มคาย

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๕๙
โนนศิริ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๖
พระไชยสิทธิ

์

ธมฺมวโร จิตรมัน

่

๓/๒/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
โนนศิริ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๗
พระชาญชัย ถาวโร ดวงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๓๐
๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนศิริ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๘
พระนัฐพล านวโร กงล้อม

๘/๑/๒๕๓๖ ๒๕/๗/๒๕๕๘

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๔๙
พระอาทิตย์ กตปฺุโ ดวงแก้ว

๑๐/๒/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๐
พระรุ่งศักดิ

์

ชุตินฺธโร มูลคำ

๒๔/๓/๒๕๓๔ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๑
พระชาญชัย ภูริปฺโ ทองพูล

๑๗/๘/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๒
พระสิทธิศักดิ

์

ธีรธมฺโม เพชรแก้ว
๒/๙/๒๕๓๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๓
พระแสงเทียน สุวณฺณโชโต มีเลิศ

๘/๖/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๘

โนนสำราญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๔
พระพิพัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต สติปญ

๖/๔/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

โนนสำเริง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๕
พระพัชรพล ธมฺมกาโม สัญลักษณ์

๒๕/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนสำเริง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๖
พระสถิต สุเมโธ กายชาติ

๐๗/๑๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๗
พระเจริญศักดิ

์

ธมฺมธโร กิงจันทร์พล

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๘
พระสมชาย อิสฺสโร ใจกัด

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๕๙
พระธิวากรณ์ อภินนฺโท พากเพียร

๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๐
พระเสงียม

่

ปภากโร จันทะมัน

่

๑๑/๑๒/๒๕๑๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๑
สามเณรอาทิตย์  ทับละคร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๒
พระรังสรรษ์ สิริภทฺโท เกษแก้ว

๑๒/๘/๒๕๒๖ ๒๗/๓/๒๕๕๙

โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๓
พระสอาด วรธมฺโม เกษแก้ว

๖/๑๒/๒๕๐๔ ๒๐/๔/๒๕๕๙

โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๔
พระศราวุธ ธมฺมธีโร เวระนะ

๒๐/๕/๒๕๓๑ ๒๒/๖/๒๕๕๙

โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๕
พระวีระวัฒน์ วรวฑฺฒโน พรมรักษ์

๗/๗/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙
โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๖
พระวิรัตน์ กนฺตวีโร วันหนา

๒/๓/๒๕๒๔ ๒๔/๗/๒๕๕๘

โนนใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรวิรัตน์  แสนตา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๘
สามเณรจตุรพงศ์  พันทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๖๙
สามเณรวีระชัย  จันทร์นาม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรเทียนชัย  อินทร์จันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 นามปญญา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านกอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๒
พระสมภาร อธิวโร ทองปลิว

๑๙/๑/๒๕๐๐ ๒๙/๗/๒๕๕๙

บ้านขนุน  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๓
พระวรวุฒิ จารุวณฺโณ เกษี

๑๓/๑๐/๒๕๒๔
๑๘/๗/๒๕๕๘

บ้านโคก  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๔
พระแดน จนฺทสาโร สุขชาติ

๑๘/๖/๒๕๑๘ ๑๖/๖/๒๕๕๙

บ้านซำเม็ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๕
พระพรรณา กนฺตวณฺโณ เกษรสร้อย

๒๐/๕/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๕๙

บ้านซำเม็ง  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรเจษฏากร  พันธ์มะณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 
บ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๗
สามเณรสมชาย  ภาษี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 
บ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรสถาพร  พันธ์งาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 
บ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๗๙
สามเณรอรรตพล  บุญจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 
บ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๐
พระบวรศักดิ

์

ธมฺมธโร กิงมาลา

่

๒๘/๔/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

บ้านตาเกษ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๑
พระชนะชัย ิตสีโล นามคันที

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านตาเกษ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๒
พระพลประชา อาริโย ไพรรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕
๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านตาเกษ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๓
พระสมบัติ ตปสีโล ศรีมูล

๑๐/๙/๒๔๙๒
๖/๔/๒๕๕๙

บ้านตาแท่น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๔
พระนนทพัทธ์ กิตฺติปฺโ ขันสอาด

๒/๕/๒๕๓๗ ๒๘/๕/๒๕๕๙

บ้านตาแท่น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๕
พระวุฒิกานต์ สุจิตฺโต สมหวัง

๑๒/๔/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

บ้านตาแท่น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๖
พระวิรัช เตชธโร เกตุทอง

๑๐/๔/๒๕๓๖ ๒๖/๖/๒๕๕๙

บ้านตาแท่น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๗
พระสิทธิพร สุจิตฺโต ชัยรัตน์

๒๒/๓/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านตาแท่น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๘
พระม้วน ปฺาธโร ดวงศรี

๑๓/๐๔/๒๕๑๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๘๙
พระพิทักษ์ ถาวโร ดวงศรี

๐๒/๑๑/๒๕๒๘ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

บ้านนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๐
พระสามารถ พลปุณฺโณ ดวงจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๑๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๑
พระบุญกอง ิตสุทฺธิ ยอดมณี

๕/๔/๒๔๙๔ ๓/๙/๒๕๕๙
บ้านนำเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๒
สามเณรเดชฤทธิ

์

 ทำของดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

 บ้านนำเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๓
พระขันธ์ราช กนฺตวณฺโณ ประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านโนนเยาะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๔
พระพีรพล สุจิตฺโต แข็งฉลาด

๑๐/๖/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านโนนเยาะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๕
พระมานะ ธมฺมธโร คำกรอง

๔/๕/๒๕๑๗ ๒๖/๒/๒๕๕๘

บ้านผือใหม่  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๖
พระถนอม ปภากโร ทวี

๒๔/๘/๒๔๙๓ ๒๖/๗/๒๕๕๘

บ้านภูมิซรอล  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๗
พระกองพล ปฺาวโร พงษ์ประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๑๘ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

บูรณ์ชัยรัตน์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๘
พระพงศกร พุทฺธสาโร จงหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๕๘

บูรณ์ชัยรัตน์  

ศก ๔๑๕๙/๐๖๙๙
พระประจวบ ธีรปฺโ พุ่มพล

๑๙/๐๒/๒๕๒๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

บูรณ์ชัยรัตน์  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๐
พระเอกชัย กิตฺติาโณ พิมพ์พา

๑๘/๑/๒๕๓๐ ๒๒/๔/๒๕๕๗

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๑
พระมานะ ขนฺติมโน มัตทะนา

๑๕/๑๐/๒๕๒๙
๒๔/๔/๒๕๕๗

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๒
พระอนุพงษ์ ปริมุตฺโต พิมพ์พา

๓/๑๐/๒๕๓๓ ๒๒/๔/๒๕๕๙

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๓
พระเอ กิตฺติาโณ ต้นแก้ว

๒/๓/๒๕๒๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๔
พระสมภพ กิตฺติคุตฺโต รักษาพล

๖/๕/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๕
พระสมปอง สมปฺุโ บุญโสม

๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๒๑/๑๑/๒๕๕๕

ปาโตนด  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๖
พระพนัสดี านทตฺโต อภัยนอก

๑/๓/๒๕๓๗ ๕/๕/๒๕๕๗
ปาโตนด  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๗
พระวรวิทย์ อรุโณ แก้วพวง

๑๘/๑๑/๒๕๒๕
๒๔/๙/๒๕๕๘

ปามหาราช  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๘
พระเจษฎา สํวโร ปานโต

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรพรชัย  ภูพวก

๒๙/๖/๒๕๔๕

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรวีระศักดิ

์

 ไชยโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรสันทยา  สงสาร

๒๕/๖/๒๕๔๖

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๒
สามเณรทนงศักดิ

์

 ศรีโวหะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๓
สามเณรอนุสรณ์  อินทรีย์

๑๘/๑/๒๕๔๗

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรอาณัติ  สีสัน

๑๓/๕/๒๕๔๗

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรศุกร์กมล  อินตะพันธ์

๓/๑๐/๒๕๔๗

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๖
พระพรรณนาค าณธีโร วิเศษกุล

๑/๑๑/๒๔๙๙
๔/๗/๒๕๕๙

ผือเก่าธรรมาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๗
พระศิวกร สุจิตฺโต บัวหลาย

๑๒/๙/๒๕๑๘ ๙/๑๑/๒๕๕๗

พรทิพยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๘
พระสาคร วิปุโล วรรณวงษ์

๑๓/๖/๒๕๑๗ ๒๕/๑๐/๒๕๕๘

พรทิพยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๑๙
พระเขียน สิริธโร สันทาลุนัย

๖/๒/๒๔๙๖ ๙/๔/๒๕๕๙
พรทิพยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๐
พระประจักษ์ คุณวีโร นางวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

พระใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๑
พระสันต์ ชยเตโช บัวต้น

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๙/๒๕๕๘

โพธิมูลธรรม

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๒
พระอานนท์ อคฺคจิตฺโต ผดุงเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิมูลธรรม

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๓
พระเอกลักษณ์ ปฺุภาโค บัวเกษ

๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

ภูคำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๔
พระสุชิน สุจิตฺโต นรดี

๑๙/๐๒/๒๕๓๖
๘/๐๕/๒๕๕๙

ภูมิซรอล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๕
พระธนูเพชร สุวณฺโณ สิงห์ทอง

๒๕/๐๓/๒๕๒๐ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ภูมิซรอล  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๖
พระสังเวียน จารุวํโส ไก่แก้ว

๑/๐๒/๒๕๒๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ภูมิซรอล  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๗
พระจิรัฏฐ์ จิตฺตสุโภ โภชน์หอม

๐๖/๑๑/๒๕๑๑ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ระโยง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๘
สามเณรพิภพ  มวลพรหม

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

 ระโยง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๒๙
สามเณรเทียนทอง  พิมาทัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 ระโยง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๐
พระภาณุวัฒน์ ภูริปฺโ ขัดสาย

๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ศรีตาลอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๑
พระสุเทพ เตชธมฺโม เบิกบาน

๒๕/๘/๒๕๒๗ ๑๐/๘/๒๕๕๙

ศรีตาลอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๒
พระสาคร ฉนฺทโก จันถอด

๐๒/๑๐/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๓
พระภักดี สิริปฺุโ ศรีโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๔
พระณัฐพล สุชีโว สุพัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๕
พระพิบูล ธมฺมจิตฺโต พินิจ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๖
สามเณรศรัญู  วงษ์ษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๗
สามเณรนิธิวัฒน์  โสชะดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรพันธวิศ  พุทธา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๓๙
พระสรรพสิทธิ

์

นริสฺสโร ทองผุย

๐๔/๐๕/๒๕๑๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๗

ศิลาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๐
พระศัตญา โชติธมฺโม กันยาศรี

๒๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

ศิลาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๑
พระเกรียงศักดิ

์

วชิราโณ สารพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิลาวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๒
สามเณรธนพล  ห้องครบุรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 โศกขามปอม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๓
สามเณรวัชรพล  พรมมา

๒๕/๒/๒๕๔๗

 โศกขามปอม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๔
พระบุญทอง านสมฺปุณฺโณ เถาว์คำ

๑/๑๒/๒๕๒๒ ๓๑/๓/๒๕๕๖

สวนอ้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๕
พระวชิรนันต์ ปฺาวชิโร เลือกนารี

๕/๓/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๖
พระอาคม ฉนฺทธมฺโม แก้วสีดา

๑๔/๖/๒๕๐๖
๑/๗/๒๕๕๗

สังเม็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๗
สามเณรชลธี  วงษ์คำมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 สังเม็ก  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๘
พระสอนศรี อภินนฺโท ทำพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๒๓ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

สามโคกพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๔๙
พระศรวิศ วิปุโล วันทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

สามโคกพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๐
พระกัมปนาท สุวโจ พิทักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สามโคกพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๑
พระสหไพร เตชธโร ปราบพล

๐๕/๐๒/๒๕๑๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สามโคกพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๒
พระนำพล กตปฺุโ นพคุณ

๓๑/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๓/๒๕๕๙

หนองขวาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๓
พระประสิทธิ

์

ธมฺมทีโป พรมจันทร์

๙/๑๒/๒๕๑๐ ๒๔/๓/๒๕๕๙

หนองขวาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๔
สามเณรเตโชโดม  สียางนอก

๑๑/๗/๒๕๔๕

 หนองขวาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๕
พระศรีไพร ิตวิริโย จอมพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๖
พระวิไล จกฺกธมฺโม ตอนสี

๑๐/๗/๒๕๑๖ ๓๐/๖/๒๕๕๙

หนองคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๗
พระสุธน ฉนฺทสุโภ ถนอม

๓/๓/๒๔๙๒ ๒๔/๖/๒๕๕๘

หนองเดียงน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๘
พระวินนท์ อภินนฺโท สีผา

๑๕/๓/๒๕๓๕ ๓๐/๖/๒๕๕๙

หนองเดียงน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๕๙
พระบัญชา อภิปุณฺโณ โยธา

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองเดียงน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๐
พระสุพรรณ กตสาโร อนันต์

๑๗/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

หนองเดียงน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๑
สามเณรธนากร  งามศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 หนองเดียงน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๒
พระเฉลิมชัย อคฺคจิตฺโต บุญเต็ม

๒๓/๗/๒๕๓๑ ๒๔/๑/๒๕๕๙ หนองตลาดราษฎร์บำรุง

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๓
พระวิลัย ขนฺติธมฺโม นันทะพันธ์

๑๗/๑/๒๕๒๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองตอนาเจริญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๔
พระกิติศักดิ

์

ธีรปฺโ แพงมา

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองตอนาเจริญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๕
พระสนัน

่

สิริภทฺโท ดาวจันทร์

๒๒/๐๗/๒๔๘๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

หนองทา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๖
สามเณรสุรเดช  เกาะแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 หนองทา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๗
พระศักดา ผาสุโก สิงห์เงิน

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

๗/๖/๒๕๕๙
หนองศาลา  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๘
พระชัชวาล เขมปฺโ โสดาจันทร์

๑๐/๔/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๖๙
พระคูณ ิตสีโล สุวรรณ์

๒๐/๕/๒๕๑๓ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๐
พระดารา านธมฺโม ศรีชาเนตร

๑๙/๘/๒๕๑๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๑
พระทองหวล ถิรจิตฺโต หน่อคำผุย

๖/๑๑/๒๕๐๗ ๑๒/๖/๒๕๕๘

หินกองพันธรังษี  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๒
พระวรวุฒิ เมธิโก พรมเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๕๙
ใหม่บึงมะลู  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๓
พระเจมส์ศักดิ

์

จนฺทาโภ สมจิตร

๑๙/๙/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ใหม่บึงมะลู  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๔
พระปรมา อนาลโย มณีนิล

๓๐/๗/๒๕๓๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ใหม่บึงมะลู  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๕
พระสำราญ อนาลโย กุลรมาศย์

๑/๑/๒๔๘๙ ๙/๔/๒๕๕๗
ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๖
พระสวาท ปภสฺสโร กระเสียร

๑๖/๗/๒๕๐๑ ๒๔/๗/๒๕๕๘

ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๗
พระอดิศร สิริจนฺโท ภูลายยาว

๑๔/๘/๒๕๓๕ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๘
พระสุเทศ เขมานนฺโท จันทร์เปรียง

๒๑/๗/๒๕๑๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

อินทาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๗๙
พระศรราม สุเมโธ อุดร

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๘/๒๕๕๗

กระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๐
พระทองสนิท ธมฺมทีโป อุดร

๐๘/๑๒/๒๕๒๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

กระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๑
พระสุริยการ ปยธมฺโม หินกอง

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

กระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๒
พระพิษณุ มหาปฺุโ วันทอง

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรปญญา  เฉยเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

 กระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๔
สามเณรชำนาญ  กระโพธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

 กระโพธิช่างหม้อ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๕
พระเสาร์ สนฺตจิตฺโต นมัสการ

๑๐/๐๕/๒๕๐๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

กะกำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๖
พระสมนึก จินฺตามโย บัวพา

๑๖/๐๕/๒๕๒๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

กะกำ  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๗
พระอภิวัฒน์ อธิฏาโน โคณบาล

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

กันจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๘
พระสุเทียน ธมฺมทีโป คำวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กันจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๘๙
พระปริน ปยสีโล ใบแสง

๒๘/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กันจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๐
พระสมจิตร์ สมจิตฺโต สังสีนะ

๒๔/๐๘/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

กันจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๑
พระชัยยงค์ ชยฺยธมฺโม คำผง

๐๒/๐๘/๒๕๓๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

กันจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๒
สามเณรณัฐพงษ์  กูลแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 กันจาน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๓
สามเณรอัครพล  คำภา

๑๓/๑/๒๕๔๕

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๔
สามเณรธนโชติ  สุขเฉลิม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 โคกเพชร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๕
สามเณรวรจักร  ดวงธนู

๒๑/๔/๒๕๔๘

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๖
พระจิรศักดิ

์

จิรธมฺโม วรรณบล

๑๕/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๗
พระวิทยา วิสุทฺธิวิริโย อินทนู

๐๙/๐๔/๒๕๒๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๘
พระสำเร็จ สีลสํวโร สุขเฉลิม

๑๙/๐๗/๒๕๒๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๗๙๙
พระรตนกร ธมฺมรตโน สมผิว

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๐
พระวสัน วรธมฺโม อินทนู

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๑
พระวันเฉลิม อคฺคธมฺโม ปลงใจ

๐๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๒
พระทศพร ธมฺมวโร ยีโต๊ะ

่

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๓
สามเณรพรประเสริฐ  พรเพชร

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

 โคกโพน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๔
พระวิษณุย์ จนฺทสุวณฺโณ บุญขาว

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

จะกง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๕
พระแกะ ปภสฺสรจิตฺโต วงษ์จันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๒๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

จะกง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๖
พระเดชา ปริปุณฺโณ อุรา

๐๓/๐๕/๒๕๒๒ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

จะกง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๗
พระสุริยะ จนฺทสุโภ วิทยา

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

จะกง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๘
พระพิเชษฐ์ พุทฺธาโณ โมทนา

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

จะกง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๐๙
พระอนุชา อภินนฺโท กระโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

จะกง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๐
พระอธิสิทธิ

์

จินฺตามโย งามสันต์

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๑
พระสอนศิลป สุเมโธ พรหมคนซือ

่

๒๔/๑๑/๒๕๑๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๒
พระมนูร สุมโน ทองจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๓
พระพิชิต ภูริสีโล บุตรเครือ

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๔
พระเกรียงไกร ปภากโร บุญน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๕
พระธนกฤต านวีโร บุญเฉลย

๒๔/๐๓/๒๕๑๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๖
พระไพศาล สุปภาโส นึกดี

๐๒/๐๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๗
พระจำรูญศักดิ

์

จิตฺตสํวโร สิงหะ

๐๗/๐๓/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๘
พระศรราม าณวีโร สาระพงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

จันลม  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๑๙
พระปณตกร คุณงฺกโร เกษศิลา

๐๕/๐๘/๒๕๒๙ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

จันลม  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๐
พระเอกพจน์ อกิฺจโน ดวงใจ

๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใจดี  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๑
พระจักชัย จนฺทปฺโ บานชืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใจดี  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๒
พระวิทยา วชิราโณ การะเกด

๓๐/๓/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใจดี  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๓
พระวิยะ วิสุทฺธธมฺโม แพงมา

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใจดี  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๔
พระทนงศักดิ

์

ธนปฺโ ดวงใจ

๒๑/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ใจดี  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๕
พระกิตติ กิตฺติาโณ ศิริมาศ

๑๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรเลิศศักดิ

์

 ยอดทองหลาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

 ชำแระกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๗
พระพล จนฺทธมฺโม นามวิชา

๒๒/๐๒/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๘
พระเสมือน กนฺตวีโร มีศรี

๑๕/๐๓/๒๕๑๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๒๙
สามเณรภูวเดช  ดวงสิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 ดองกำเม็ด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๐
สามเณรธัญพัฒน์  สีตาล

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๑
พระชูศักดิ

์

มหายโส เกษา

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ตะเคียน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๒
พระบุญส่ง จารุวํโส สังขาร

๐๔/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ตะเคียน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๓
พระสัมฤทธิ

์

ถิรปฺโ ดอกพอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ตาสุด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๔
พระบุญเลียง

้

สุภกิจฺโจ บุตรชาติ

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ตาสุด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๕
พระอุทิศ ติสรโณ น่านคำ

๐๗/๐๑/๒๕๓๒
๑๘/๖/๒๕๕๘

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๖
พระศักดิ

์

สิริรตโน ศรรัตน์

๑๗/๙/๒๕๒๒ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๗
พระรุ่ง จารุวํโส ใจสว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๒๒
๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๘
พระณรงค์เดช นรินฺโท บุตรเสมียน

๑๓/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๓๙
พระพงษ์เทพ ธีรธมฺโม มาดี

๑๗/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๖/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๐
พระสุรเดช สิทฺธิจาโค จันทร์โท

๐๔/๐๒/๒๕๓๖
๒๒/๖/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๑
พระวุฒิชัย วุฑฺฒิปฺโ ใจศรี

๐๗/๑๐/๒๕๓๖
๒๒/๖/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๒
พระศราวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ กิมหวน

๐๕/๑๐/๒๕๓๙
๒๒/๖/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๓
พระจักรพงษ์ จกฺกธมฺโม แสงพง

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๔
พระประภัสสร ปภสฺสโร มะณู

๒๓/๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๕
พระสุภกานณ์ สุปภาโส ศรีวิชา

๒๕/๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๖
สามเณรวัชระ  ศรีระษา

๑๗/๔/๒๕๔๐

 ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๗
สามเณรวงศธร  บุญยียวน

๒๔/๗/๒๕๔๒

 ทะลอก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๘
พระณัฐพล ขนฺติพโล วันงาม

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๘

ทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๔๙
พระสรศักดิ

์

สุรจิตฺโต บูระพา

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๐
พระจักรา กวิวํโส ดวงอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๑
พระเดชา เตชวโร สลาเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๒
สามเณรอมรเทพ  ประคอง

๒๘/๙/๒๕๔๐

 โนนสำราญ  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๓
พระพิชิต ปุณฺณโก ศรีระษา

๑๙/๐๒/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๔
พระสุทิศ สุภากโร ชูกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๕
พระธนาวุฒิ ธีรวโร ศรีอุทุมพร

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๖
พระคทา คนฺธสีโล ศรีธัญญรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๗
พระเจษฎา ปภสฺสโร ฤทธิเดช

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๘
พระอภิชาต ปภาโส บาศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ่อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๕๙
พระนิยม กนฺตสีโล สาระพงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๑๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๐
พระบัวพันธ์ ธมฺมสรโณ บุญตา

๐๗/๐๙/๒๔๘๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๒

บ้านตรอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๑
พระพิเชษฐ์ วิสุทฺโธ อ่อนคำ

๑๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตรอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๒
พระธีรศักดิ

์

กตปฺุโ คำศรี

๑๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านติมรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๓
สามเณรสุรินทร์  พลแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

 บ้านติมรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๔
พระสิงห์ สิริาโณ ธรรมานุกูล

๑๐/๐๕/๒๔๗๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

บ้านศาลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๕๙
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ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๕
พระศาสน์ตราวุธ สิริวุฑฺโฒ ฝดสูงเนิน

๒๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านศาลา  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๖
พระสุรเมฆ สิริภทฺโท ขันทอง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๗
พระพงษ์ศักดิ

์

กนฺตสาโร สุภาพ

๒๔/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๘
พระสมชาย วิสุทฺธิสีโล ใจศรี

๒๗/๓/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๗

ลำภู  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๖๙
พระวีระ วีรจิตฺโต ดวงอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๐
พระวีรนิตย์ วีรชโย สุขเฉลิม

๑๒/๑๐/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๑
พระโสภณ โสภณปฺโ ดวงอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๒
สามเณรสุขสัน  สมร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๓
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก ไชยสิงห์

๑๙/๐๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

สระบานสนวน  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๔
พระชานน านิสฺสโร ธรรมพร

๑๐/๐๙/๒๕๑๑ ๒๔/๐๕/๒๕๕๕

สวงษ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๕
พระภานุพงษ์ อาภาโส ทองลอย

๑๗/๐๔/๒๕๓๕ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๖
พระอดุลย์ ิตปฺโ เขียวหอม

๐๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๗
พระศราวุธ สจฺจวโร อุตพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๘
พระประสิทธิ

์

เตชปฺโ ศรีลาวัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๗๙
พระเฉลิมศักดิ

์

ปฺาคโม ทองชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๐
พระสุพรรณ อธิวโร ปลืมใจ

้

๒๘/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๑
พระวรวุฒิ ยโสธโร อินทร์ชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๒
พระศีรดิถ จิรธมฺโม บุญเลิศ

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๓
พระมานิตย์ อธิปฺโ สุมณฑา

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๔
พระพิศาล อนิฺชิโต ยืนนาน

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๕
พระนำโชค านจาโร บุญคง

๒๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๖
พระทนนท์ ิตเปโม นิสสัยดี

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๗
พระสัญญา กนฺตธมฺโม ใบทอง

๒๙/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๘
พระวีรศักดิ

์

สมานฉนฺโท เรือนรส

๒๗/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๘๙
พระถนอม ถิรธฺมโม พันธ์มาลี

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๐
สามเณรอนุวัฒน์  คงภูบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 สำโรงสูง  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๑
สามเณรอัมรินทร์  รวดเร็ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

 เสลา  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๒
พระวัชรินทร์ เขมปริปุณฺโณ บริบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เสลานาก้อก  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๓
พระศุภชัย สุภชโย พิมพ์เปย

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๔
พระนนทชัย ขนฺติธมฺโม เพชรนอก

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๕
พระพงษ์ศักดิ

์

ปยสีโล ไชยศรีษะ

๑๓/๐๙/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๖
พระเดชา ผลาโณ สายบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๒๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๗
พระสูติพงษ์ เตชธมฺโม แสงบุญ

๒๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๘
พระอภิรักษ์ อภินนฺโท แสงบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๘๙๙
พระประจักษ์ ปยธมฺโม พัฒสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  
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ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๐
สามเณรสุรชัย  นัยสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

 โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๑
พระวิรัตน์ วิรตฺตโน พันธ์แก่น

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองกาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๒
สามเณรทัตพงษ์  พันธ์แก่น

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

 หนองกาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๓
สามเณรเลิศศักดิ

์

 พันธ์แก่น

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

 หนองกาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๔
สามเณรธนภัทร  มีบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

 หนองกาด  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๕
พระทวีทรัพย์ ชุตินฺธโร พงษ์สุวรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๒๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยสระภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๖
พระชาตรี ทีปธมฺโม พงษ์วิเศษ

๒๒/๑๐/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยสระภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๗
พระวุฒิพงษ์ วีรวฑฺฒโน ขันโท

๑๖/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

หัวเสือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๘
พระวีระพล วีรปฺโ งามพรหม

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

หัวเสือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๐๙
พระถัง อาภสฺสโร ประจญ

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

หัวเสือ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๐
พระลอย ิตธมฺโม จันทร์โท

๒๔/๑๒/๒๕๒๙ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

กวางขาว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๑
พระวันชัย วิสุทฺโธ บัวศรี

๒๘/๑๒/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ขนุน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๒
พระสมพร มหาคุโณ สิงหา

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

ขนุน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๓
พระเกียรติทรงฤทธิ

์

กิตฺติโสภโณ ทองมนต์

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ค่ายนิคม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๔
พระธีรศักดิ

์

ธีรวํโส ดอกพวง

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

เคาะ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๕
พระสุชัย อินฺทปฺโ หอมหวน

๐๓/๐๗/๒๕๐๓ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๖
พระสายัน จนฺทสาโร สุขแสวง

๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๗
พระธีรศักดิ

์

อชิโต รสหอม

๐๘/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๘
พระตะวัน ถาวโร รสหอม

๑๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๑๙
พระสุวรรณ เมตฺตจิตฺโต เสนา

๒๙/๐๑/๒๕๑๙ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

ตาอุด  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๐
พระอภิชาติ อภิวํโส บุญตา

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาอุด  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๑
พระตันติกร ตนฺติปาโล บุญกู่

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๒
พระสมหมาย สมาหิโต บุญขาว

๒/๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๓
พระกฤษฎา กิตฺติสาโร ขุขันธิน

๒๔/๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๔
สามเณรพีระพงษ์  สมบูรณ์

๑/๔/๒๕๔๑
 บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๕
สามเณรอนุวัฒน์  บุญขาว

๑๙/๙/๒๕๔๒

 บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๖
สามเณรจิรศักดิ

์

 ลุนสำโรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๗
สามเณรอรรถพล  บุญเลิศ

๑๘/๔/๒๕๔๕

 บ้านแขว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๘
พระสวรรค์ สุวณฺโณ เพชรล้วน

๑๙/๑/๒๕๑๓ ๐๙/๐๔/๒๕๕๒

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๒๙
พระวิทยา ถาวรธมฺโม ปรือปรัง

๑๑/๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๐
พระพิทักษ์ พทฺธธมฺโม ทองอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๒๒ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๑
พระปราโมทย์ ปริมุตฺโต ปรือปรัง

๒๙/๐๓/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๒
พระสุรสิทธิ

์

สุเขสิโน วงศ์ขันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๓
พระกิติรักษ์ กิตฺติสาโร วงษ์ขันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๔
พระวรุฒ วชิรวํโส จินดาวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปรือคัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๕๙
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ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๕
พระพิศาล พลวุฑฺโฒ วงษ์ขันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๖
สามเณรชัยวัฒน์  ปรือปรัก

๒๙/๐๙/๒๕๓๓

 ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๗
สามเณรชาญณรงค์  ปรือปรัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๘
สามเณรชูชาติ  ปรือปรัก

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 ปรือคัน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๓๙
พระพิชิต เตชพโล ธรรมพร

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ปรือใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๐
พระคมสันต์ วรสทฺโธ คำพินิจ

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๑
พระสมควร โชติาโณ สิทธิศร

๑๙/๐๙/๒๕๑๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

ศรีโกธาราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๒
พระณัฐวัฒน์ โฆสิโต ในทอง

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโกธาราราม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๓
พระปราโมทย์ โชติาโณ ขุพันธ์

๗/๖/๒๕๓๗
๒๑/๐๕/๒๕๕๙

สมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๔
พระทนันชัย ชยานนฺโท สัจจา

๑๔/๓/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

สมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๕
พระวันชัย สุภทฺโท เทศขันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๓ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๖
พระปอม อภินนฺโท กุมรีจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๓๑ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๗
พระอานนท์ อาภสฺสโร ไมตรีจิต

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๘
พระเทเวช าณวีโร คำวิเศษ

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๔๙
พระสราวุธ กตทีโป น้อยสงวน

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๐
พระจำรูญ กิตฺติภทฺโท สุระมาศ

๑๕/๐๖/๒๕๐๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๑
พระวิทยากร ธีราโณ เกษสุพงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โสน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๒
พระชวลิต อภินนฺโท สวิงรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

หนองคล้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๓
พระไพทูลย์ านิโย ศรีสุรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองคล้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๔
พระสมพร จนฺทาโภ โยโพ

๑๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองคล้า  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๕
พระแสงทอง จนฺทสาโร จินดาวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๐๐ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๖
พระอิทธิพล อคฺคธมฺโม ธรรมบันเทิง

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๗
พระปจจะ ยตินฺธโร พันธุชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๘
พระทศพร อุฏาโน สิทธิศร

๑๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๕๙
พระทวี ขนฺติวโร พงษ์ชาติ

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๐
พระเสงียม

่

วายาโม จินดาวงษ์

๐๖/๐๔/๒๔๙๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๑
พระธีรวัฒน์ วิโรจโน พันธ์สุ

๑๑/๑๑/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๒
พระสายัน ทีปวํโส สุวรรที

๐๒/๐๗/๒๔๙๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

อาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๓
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน สุพรรณ์

๒๗/๔/๒๕๑๔ ๒๐/๕/๒๕๕๙

กระทิง  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๔
พระบุญมา อุทยกโร อุทัยกร

๓/๔/๒๔๙๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

กระทิง  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๕
พระบุญถึง มหาปฺุโ บุญตา

๑๘/๐๘/๒๕๒๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๖
พระวัชรพล ภูริวฑฺฒโน อุปสุข

๐๙/๐๕/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๗
พระศุภณัฐ สิริธมฺโม เลิศศรี

๒๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๘
พระประยูร สุวณฺโณ วรรณทอง

๐๑/๐๗/๒๔๙๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๙๖๙
สามเณรธนายุต  เลากลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

 กระเบาเดือ

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๐
สามเณรจรัส  บุญเฟรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

 กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๑
สามเณรศิวัศ  พลภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

 กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๒
พระอภิวัฒน์ ปฺาวุโธ รอดเรืองวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กระมัลพัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๓
พระณัฐพงษ์ ธมฺมวโร มงคลชัย

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

กันตรวจ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๔
พระทวีชัย ธมฺมกาโม ศรีภักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

กันตรวจ  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๕
พระเรน ปสนฺนจิตฺโต เลิศศรี

๐๑/๐๗/๒๔๙๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๖
พระเกรียงศักดิ

์

กุสลจิตฺโต สมเพ็ชร

๑๗/๐๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๗
พระสานิตย์ โชติกโร สมเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๕๙
กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

ครุธมฺโม มนตรีวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๗๙
พระวิสูจน์ ธมฺมวิริโย สุพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๐
พระธนากรณ์ วิสุทฺธสทฺโท สุพงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๑
พระประกิจ วรปฺโ สมเพชร

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๒
พระมิตรภาพ สิริวฑฺฒโน วงษ์สุมาลี

๐๘/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

กันทรอมอุดม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๓
พระศุภชัย ปฺาคโม สุพงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

กันทรอมอุดม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๔
พระปรีดา สุชาโต สุระชาติ

๒๐/๐๘/๒๕๓๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๕
พระดำเกิง อภิาโณ สุระชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๖
พระมานิช ยสวฑฺฒโน ประชุมวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

โคกพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๗
สามเณรบัญชา  โพธิสาร

๐๒/๐๔/๒๕๒๔

 โคกพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๘
สามเณรกิตติพงษ์  วงษ์พินิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

 โคกพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๘๙
พระโกวิทย์ ภูริเมธี อุ่นแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๒๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๐
พระเกรียงศักดิ

์

กิตฺติปฺโ แก้วธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๑
พระสมชาย โฆสธมฺโม คำแดง

๑๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๒
พระจิตรภณ จิตฺตโสภโณ คำแดง

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๓
สามเณรศราวุธ  มุ่งโปงกลาง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๔
สามเณรวีรพล  สุดดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

 จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๕
สามเณรอภิรักษ์  สีดาจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

 จะเนียว  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๖
พระเสกสันต์ ิตเมโธ สมใจ

๐๑/๐๑/๒๕๑๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ชำเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๗
พระจันทร์ จนฺทวํโส รัตนพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๐/๑๒/๒๕๕๓

ซำขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๘
พระธนานันท์ ธนปฺโ ดวงแก้ว

๖/๗/๒๕๓๓ ๑/๕/๒๕๕๗
ซำขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๕๙/๐๙๙๙
พระสมคิด สุทฺธปฺโ ผ่องศรี

๑๔/๐๕/๒๕๓๓
๑๑/๗/๒๕๕๗

ซำขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๐
พระกิตติ อคฺคธมฺโม มะปราง

๒๘/๙/๒๕๑๒
๒/๕/๒๕๕๘

ดอนข่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๑
สามเณรรติกร  ดวงพล

๑๔/๔/๒๕๔๕

 ดอนข่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๒
สามเณรวาทสิน  งอนสวรรค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๓
สามเณรจิรวัฒน์  มังคละ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๔
สามเณรยศวริศ  จันทสนธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 ไตรราษฎร์สามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๕
พระอุไร อุปกาโร ไชยชนะ

๐๗/๐๘/๒๕๑๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๖
พระวาฬ อภิาโณ สายจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๐๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๗
พระพยุหพล วิโรจโน คำลอย

๐๖/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๘
พระจักรพันธ์ จนฺทวํโส ชุนบุญมา

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๐๙
พระภาคภูมิ คุณากโร วิทยสิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๐
สามเณรธวัชชัย  พินยศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๑
พระนิคม ิตเมโธ ชูกลิน

่

๐๕/๐๘/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔

บักดอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๒
พระอดุลย์วิทย์ อุตฺตมปฺโ เกิดกล้า

๐๑/๐๓/๒๕๐๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

บักดอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๓
พระธนวันต์ ธนปฺโ ระว้า

๓๐/๐๖/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บักดอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๔
สามเณรวิศิษฎ์  บุญศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

 บักดอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๕
พระเฉลิม ิตสีโล ไชยสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๓๔ ๒๖/๐๒/๒๕๕๗

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๖
พระสมยศ รตนวณฺโณ จำนง

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๗
พระชุมพร สุภทฺโท ยิงมีมา

่

๑๗/๐๓/๒๕๑๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๑

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๘
พระพัลลถ รวิวํโส ทองละมุล

๐๗/๐๗/๒๕๑๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๑๙
พระปฏิมา ิตสีโล หมืนแสวง

๒๗/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๐
พระเจือ ขนฺติธมฺโม บุญจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๑
พระอภิวัตน์ อภิวฑฺฒโน สมรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๒
พระอนุกูล อธิปฺโ ทองละมุล

๑๕/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๓
พระภิญโญ มหาคุโณ คำดี

๒๓/๑๐/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๔
พระชาตรี ยโสธโร โพธิสาร

๑๒/๐๙/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๕
พระนิวัฒน์ สุขิโต อินวันนา

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๖
พระมนต์ภักดี อุตฺตมปฺโ ปรางศรี

๐๑/๐๓/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

บ้านเดือ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๗
พระเสริม โชติาโณ ศรีภักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๒๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเดือ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๘
พระประวิทย์ ธีรปฺโ ประทุมวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปุน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๒๙
พระสุเทียน จิตฺตทนฺโต เฃือพันธ์

้

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปุน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๐
พระพงษ์สุวรรณ สุภทฺโท อิมอ้วน

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖

บ้านภูทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๑
พระวสันต์ กนฺตสีโล ไชยชนะ

๐๖/๐๙/๒๕๒๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

บ้านสิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๒
พระหวัน กิตฺติสาโร บุญทอง

๒๔/๑๐/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๓
พระณรงค์ชัย กตปฺุโ ดาวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๔
พระสรศักดิ

์

สีลเตโช สัมพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๒๗ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๕
พระอัครรินทร์ ยติกโร ชาญยุทธ

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๖
พระสุนัน โฆสนาโม วันนุบล

๐๘/๐๖/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๗
พระเฉลียว สุทฺธิสทฺโท โพธิสาร

๒๔/๐๗/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โพธิกระสังข์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๘
พระรณชัย ธมฺมทินฺโน จอมรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๓๙
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺาวฑฺฒโก สารีบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิน้อย

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๐
พระยงยุทธ าณโสภโณ คำมีวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๑
พระเจษฎา โอวาทกาโม จัตุรัส

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๒
สามเณรสถาพร  จันทร์เปรียง

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

 โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๓
สามเณรธีรพัฒน์  วรรณสาย

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

 โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๔
สามเณรภูวนัย  เรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

 โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๕
สามเณรภูมิทรัพย์  ครองใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๖
สามเณรเทพพิทักษ์  ใจไป

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๗
พระดาวรุ่ง สุขาโณ เสาร์แก่น

๒๘/๐๘/๒๕๑๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๘
พระศักดา จิตฺตปาโล ยาคำ

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๔๙
พระสุรศักดิ

์

สุรจิตฺโต แทนคำ
๕/๒/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๐
พระประพันธ์ อินฺทปฺโ เชือหอม

้

๓๐/๔/๒๕๓๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๑
พระณรงค์ฤทธิ

์

สิทฺธิวโร บุญมี

๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๒
พระทนะเทพ อคฺคธมฺโม แก้วธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๓๑
๑๘/๗/๒๕๕๙

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๓
พระโยธิน านงฺกโร พงษ์วัน

๐๑/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ระหาร  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๔
พระกิตติศักดิ

์

สมาจาโร พงษ์วัลย์

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ระหาร  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๕
พระทวีศักดิ

์

กตปฺุโ ปานทอง

๐๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วังวิวัฒน์  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๖
พระสิทธิพงษ์ ธมฺมิโก บุญน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วังวิวัฒน์  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๗
พระดำรง กนฺตสีโล พิญญาณ

๑๒/๑๑/๒๕๒๒ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๘
พระอดิศักดิ

์

อริยวํโส โคตรสขึง

๐๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๕๙
พระสุนันท์ อภินนฺโท อสิพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๐
สามเณรธเนศ  ทองละมุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

 ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๑
พระทิตย์ ทิวากโร แก้วธรรม

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ศรีตระกูลชัย  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๒
พระสมพร สมาจาโร ในทอง

๒๔/๑๐/๒๕๓๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

สะดำ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๓
พระณัฏฐชัย กนฺตชโย ระบือ

๑๑/๐๑/๒๕๓๑ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

สำโรงเก่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๔
พระสุพจน์ อาสโภ องอาจ

๑๐/๐๕/๒๕๓๓ ๑๖/๐๑/๒๕๕๘

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๕
พระบรรพต นาควโร นาคใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๖
พระเซ็ง านวโร ศรีกะชา

๑๓/๐๘/๒๔๙๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๗
พระวีรยุทธ วีรธมฺโม มุกดาหาร

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๘
พระสมพล านปฺโ พันทอง

๑๒/๐๔/๒๕๐๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๖๙
พระบุญเพ็ง านปฺุโ เข็มทอง

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๐
พระทวีวุธ านวุฑฺโฒ จันทร์นวล

๑๖/๑๑/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๑
พระณัฐพงษ์ ขนฺติวํโส นามดวง

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๒
พระทวีศักดิ

์

ิตสกฺโก บุญทอง

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๓
พระประสพ จิตฺตปฺุโ เลิศศรี

๑๘/๑๒/๒๔๙๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๔
พระประหยัด ยโสธโร ยอมพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๕
พระจิระพงศ์ จนฺทสาโร ดอกพวง

๑๗/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๖
พระวิชัย ชยวณฺโณ ไชยทอง

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๗
พระนคร นาควโร ใยยนต์

๐๖/๐๘/๒๕๒๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๘
พระเปยม ปภสฺสโร นิลทอง

๐๗/๑๒/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๗๙
พระบุญฉลอง ปฺุธโร ศรีนวล

๑๕/๐๔/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๐
พระภานุพงษ์ ชยสิทฺโธ ไชยศร

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๑
พระอนุชา อนุชาโต เสนสายสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๒
พระณรงค์ชัย จนฺทสาโร จันทร์ทัย

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๓
สามเณรธีรเมธ  ตำหนิชาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

 สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๔
สามเณรตะวัน  จะโนรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

 สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๕
สามเณรสุรเชษฐ์  โพธิทอง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๖
พระใบฎีกาวินัย กตสาโร มนตรีวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๓๘

หนองขนาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๗
พระแดน ชยธมฺโม พิมูลชาติ

๑๗/๐๔/๒๕๒๓ ๓๑/๐๑/๒๕๕๗

หนองขนาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๘
พระอ่วง ถาวโร น้อมพรม

๐/๐/๒๔๙๕
๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองขนาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๘๙
พระปณณวัฒน์ กนฺตสีโล ศรีรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๐
พระทวีศักดิ

์

ปยธโร ยามใสย

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กอกหวาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๑
พระปฐมศักดิ

์

รตนาโณ ยามใสย

๑๕/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กอกหวาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๒
พระสมเด็จ ปยสีโล ระยับศรี

๒๗/๑๒/๒๕๒๗
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

กำแมด  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๓
พระสุชิน ปฺาวุโธ ศรีมาตรา

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

กำแมด  

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๔
พระอนุวัฒน์ อธิปฺโ สุขประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๕
พระวุฒิชัย สิริสาโร ศรีรึก

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๖
พระสมยศ กนฺตวีโร เจิมสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๗
พระกฤษดา สุภทฺโท ม่วงอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๘
พระเทียน ิตธมฺโม พรหมลิ

๑๕/๐๙/๒๕๑๕ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๐๙๙
พระนิวัฒน์ อนาลโย มาลี

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ขอนแต้  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๐
พระณัฐสิทธิ

์

กิตฺติสาโร มิงมูล

่

๑๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ขอนแต้  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๑
พระสุรศักดิ

์

กิตฺติเมธี บุญหนัก

๑๗/๐๑/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ขอนแต้  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๒
พระสุภณัฐ ปฺาวโร สีหบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๓
พระสมเดช สมจิตฺโต ไชยศรีษะ

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๔
พระอลงกรณ์ เทวธมฺโม มังคัง

่ ่

๒๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โคกสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๕
พระวิสิทธิ

์

สุทฺธิาโณ ใจมนต์

๐๑/๐๒/๒๕๒๘ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

จานโง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๖
พระอธิการ อมรธมฺโม ชาญสูงเนิน

๐๒/๐๙/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จานโง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๗
พระชัชวาลย์ จิรปฺุโ สีตะวัน

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหลี

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๘
พระพงษ์ศิริ นิภาธโร ประมวล

๑๘/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดอนหลี

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๐๙
พระลิขิต อภิวณฺโณ โสศรีสุข

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเหลือม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๐
สามเณรธีรศักดิ

์

 ห่อเหว

๒๑/๐๘/๒๕๓๑

 ดอนเหลือม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๑

พระธีรนันท์ อภินนฺโท แสงมาศ

๒๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๒

พระดนัย มหาปฺุโ แสงมาศ

๐๑/๐๙/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๓

พระวิษณุ านวโร มะลิซ้อน

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๔

พระอภิชาติ อภิชาโต แสงมาศ

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๕

พระวิทยา ชยวุฑฺโฒ นาคนวล

๒๒/๐๘/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นาครินทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๖

พระปนจพักตร์ าณวีโร เจียะรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นาครินทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๗

พระดุสิต จิรวฑฺฒโน ไชยภา

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นาครินทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๘

พระบุญเพ็ง ชยสาโร ชัยวิเศษ

๑๒/๐๔/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาครินทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๑๙

พระอภิสิทธิ

์

อภิชาโน ธรรมโร

๐๔/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

โนนดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๐
สามเณรชยุตพงษ์  ทองดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 โนนดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๑

พระพิทักษ์ชัย พุทฺธาโณ พงษ์สุวรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนสำโรง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๒

พระจำลอง จนฺทสาโร ทองดี

๒๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนสำโรง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๓

พระสาคร สุขิโต สมเผ่า

๒๕/๐๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โนนสำโรง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๔

พระมานิตย์ จิตฺตปฺโ สุขยูง

๐๘/๐๓/๒๕๒๕ ๐๘/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกะดึ  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๕

พระนพรัตน์ สิริวณฺโณ สดชืน

่

๒๘/๐๖/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

บ้านกะดึ  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๖

พระสุนันศักดิ

์

สุเมธโส พวงอก

๑๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๗

พระศุภกิจ สุจิณฺโณ ทองกำ

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๘

สามเณรภัทรพล  พงษ์สุระ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

 บ้านกู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๒๙

พระณัฐพล กิตฺติคุโณ ตระกลูสัมพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๐
พระสิทธิพล สิริภทฺโท อุดมศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๑

พระมาณพ โกวิโท แสงมาศ

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๒

สามเณรธรรมนูญ  แสงมาศ

๑๐/๑๒/๒๕๑๙

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๓

สามเณรกิตติพงษ์  ระยับศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 บ้านบ่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๔

สามเณรสิทธินนท์  วิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านบ่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๕

พระอุทัย าณวีโร สิงขร

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

บ้านบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๖

พระณัฐพล อนาลโย ไชยทิพย์

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๗

พระณัฐวุฒิ ธมฺมวํโส ทองหล่อ

๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๘

พระปยะ ปยสีโล นรดี

๐๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

บ้านพอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๓๙

พระปน สิริปฺโ บุตรดี

๐๑/๐๔/๒๔๙๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านพอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๐
พระเสนีย์ ปฺาวชิโร เหล่าเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๑

พระสำรวย ทีฆายุโก นรดี

๐๔/๑๐/๒๕๒๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๒

พระเสาร์ จิตธมฺโม พรหมลิ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๓

สามเณรสุทธิศักดิ

์

 พันธ์พม่า

๒๙/๐๘/๒๕๒๐

 บ้านพอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๔

พระสมชาย อาภสฺสโร แก้วละมุล

๑๖/๑๒/๒๕๒๘ ๐๖/๑๑/๒๕๕๘

บ้านสามขา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๕

พระแดง อนุตฺตโร พรหมลิ

๒๕/๐๖/๒๕๒๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๖

พระสุเทพ กนฺตสาโร พิมพะ

๒๗/๑๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๗

สามเณรมงคล  พรหมลิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๘

สามเณรธีรวัฒน์  สังคา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๔๙

พระชู นิภากโร ประทุมวัน

๐๙/๐๔/๒๔๙๑ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๐
พระเฉลิมลาภ กนฺตสีโล สุวรรณทอง

๐๕/๐๑/๒๕๓๐ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๑

พระก้องเกียรติ ปยวณฺโณ ยอดอาจ

๑๔/๐๒/๒๕๓๓ ๑๕/๑๐/๒๕๕๙

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๒

พระชาญชัย านวีโร สิงขรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหว้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๓

สามเณรมานะชัย  ดวงพร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๔

สามเณรปติภัทร  ประสันลักษณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๕

สามเณรกันตพิชย์  บุญมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๖

สามเณรวิศรุต  ไกรจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๗

สามเณรจันทร  อินทร์แก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๘

สามเณรธนวัฒน์  แสงสุพิน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๕๙

สามเณรอนุชา  สิมหิม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 ปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๐
สามเณรภูริพัฒน์  ระยับศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 ปราสาททามจาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๑

พระบุญถม ชินวํโส สว่างผุย

๐๖/๐๗/๒๔๙๑ ๒๗/๐๓/๒๕๕๓

ปากระโดน  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๒

พระจักเรศ จกฺกวํโส อสิพงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๒๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พิมาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๓

พระธวัชชัย คุณวุฑฺโฒ อินนวล

๑๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พิมาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๔

พระจำเนียร ธมฺมธโร ตรีแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๐๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๕

พระสถาพร จิตสาโร เข็มทอง

๐๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๖

พระศตวรรษ สตวโร สาตุ่น

๒๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๗

พระพงศ์พันธุ์ จนฺทโชโต ระยับศรี

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๘

พระชลิต ชนาสโภ เชือทอง

้

๑๓/๐๘/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๖๙

พระบัญชา ปฺาวโร กัญญาวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๐
พระวีระศักดิ

์

ขนฺติสาโร อักษร

๐๓/๐๖/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๑

พระกฤษดา ปฺาโก เข็มทอง

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๒

พระใกล้รุ่ง จนฺทวํโส วงศ์วิจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๓

สามเณรธีร์ธวัช  พงษ์สุระ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๔

สามเณรนันทิพัฒน์  ยอดคำตัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๕

พระสุเทพ สุเทโว บุญประกอบ

๐๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

โพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๖

พระสมชาย ภูริทตฺโต บุตรดี

๒๘/๐๕/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๗

พระภานุวัฒน์ านธมฺโม หมังสิงห์

่

๑๕/๐๗/๒๕๑๘ ๑๔/๑๒/๒๕๕๑

ระกา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๘

สามเณรชนินทร์  ประกอบดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

 ระกา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๗๙

สามเณรเกียรติยศ  แหวนวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐

 ระกา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๐
พระวิชัย สุเมโธ ถ้วนสำฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ระหาร  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๑

พระอัศนีย์ ภทฺทธมฺโม ปรังแดง

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ระหาร  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๒

พระบุญสม ิตเมโธ แจ่มศรี

๒๗/๐๕/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ระหาร  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๓

สามเณรเอกรัตน์  ศรีเลิศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๐

 ระหาร  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๔

พระบุญมี อธิปฺโ บุษบรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๑๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๕

พระวรานนท์ อภินนฺโท วงษ์ภักดี

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๖

พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์

๒๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๗

พระเดช จิตฺตธมฺโม อัครชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศาลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๘

พระคมเพชร จนฺทสาโร สุดตา

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศิริสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๘๙

พระปฏิพนธ์ านุตฺตโร ใจมนต์

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศิริสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๐
พระเสทือน ธมฺมธโร แก้วนิมิตร

๐๗/๐๙/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สนาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๑

พระอรรถชัย ตาณกโร ศรีเลิศ

๒๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สมอ  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๒

พระยืน กิตฺติาโณ เทียมสี

๑๐/๑๐/๒๕๐๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๓

พระสมหมาย ชินวํโส สมัญ

๑๖/๐๖/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๔

พระอนิวัตติ

์

จิตปฺโ โสมแสน

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

แสงจันทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๕

พระตะวัน สุขิโต บุญเสริม

๒๙/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสนโพธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๖

พระณัฐภัทร อรุโณ นรดี

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสนโพธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๗

พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิมโน ระยับศรี

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โสนโพธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๘

พระจักรเพชร ปยสีโล ม่วงอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๓๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โสนโพธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๑๙๙

พระสันติ สุจิตฺโต นรดี

๒๒/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

โสนโพธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๐
สามเณรจิณณวัตร  ดีรอบ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 หนองคูอาวอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๑
พระทวี จนฺทาโภ เกษกุล

๑๐/๐๓/๒๕๒๓ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๒
พระอำนวย กิตฺติาโณ อุระเพ็ญ

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๓
พระอาทิตย์ อธิปฺโ เยียงกาย

่

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๔
พระขวัญชัย กิตฺติโก แก้วลา

๑๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๕
พระเกียรติ ิตสาโร ทองดี

๑๖/๐๕/๒๕๑๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองหิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๖
พระปญญา ธมฺมจาโร ระหาร

๒๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองหิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๗
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตลาโภ สิทธิศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๘
สามเณรฉลองชัย  คำผุย

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๐๙
สามเณรพงษ์สุวรรณ  ภาษี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๐
สามเณรประภาส  ประถมภาส

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๑

สามเณรธนดล  จันทรา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๒

พระครูปลัดมณเฑียร ฉนฺทสุทฺโธ ศรีพูล

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๓

โคนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๓

พระสมยง วรปฺโ ศรีพูล

๑๖/๑๒/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

โคนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๔

พระสมหมาย สีลเตโช ศรีพูล

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โคนแดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๕

พระอนุชา จนฺทวํโส บำรุง

๐๔/๐๕/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๖

พระบุญศิริ อติปฺโ ศรีพูล

๑๑/๐๒/๒๕๓๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

โคนแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๗

พระมนูญ มนฺุโ ธรรมคุณ

๒๐/๐๕/๒๕๒๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๘

พระกอบเกียรติ กิตฺติาโณ กลำเงิน

๐๒/๐๘/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๑๙

พระจักรเพชร จกฺกวโร พลพระแทน

๐๗/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๐
พระอุดมศักดิ

์

อุทโย รักสุด

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๑

พระขจรศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม บุญศรัทธา

๑๑/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๒

พระเชน ชินวํโส บุญร่วม

๐๔/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๓

พระอธิวัฒน์ อธิปฺโ บุญร่วม

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๔

สามเณรกฤษฏา  แปนเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

 จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๕

สามเณรธานินทร์  บุญร่วม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๖

สามเณรอดิรุจ  สุภาพ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๗

สามเณรสุทัศน์  สุทำมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

 จังกระดาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๘

พระพีระพล จารุวณฺโณ จันคณา

๐๓/๐๙/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๒๙

พระเอกชัย อภิวฑฺฒโน จันคณา

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๐
พระศรศิลป สุจิตฺโต ศรีดาชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๑

พระอุดม ผลปฺุโ พงษ์วัน

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๒

พระปรีชา ปณฺฑิโต จันคณา

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๓

พระสมนึก ภูริปฺุโ พงษ์วัน

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๔

สามเณรรณชัย  พาลี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

 ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๕

สามเณรสุทธิพงษ์  พงษ์วัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 ชำแระ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๖

พระอธิการเชือง

่

ปภากโร หอมหุน

๐๘/๐๕/๒๔๙๔ ๐๘/๐๕/๒๕๕๓

ดินแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๗

สามเณรเบญจรงค์  พงษ์เพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ดินแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๘

สามเณรจีรพัฒน์  ศรีพูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๓๙

สามเณรปรีติ  ทองปรอน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๐
สามเณรโยธินนท์  โทนะพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๑

พระกองทัพ กตทีโป แก้วกัณหา

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๒

พระภานุวัฒน์ อคฺคธมฺโม สุภาพ

๒๖/๐๘/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๓

พระภิภพ กนฺตวณฺโณ ไพรบึง

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๔

พระพงษ์เพชร อภิวณฺโณ เอกอำไพ

๐๓/๐๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๕

พระธนพงษ์ คุณยุตฺโต สุภาพ

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๖

สามเณรวัชราภรณ์  เวียงนนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๗

สามเณรสัทพงษ์  ชนะโยธา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านคอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๘

พระอำนวย เมธิโก มะลิสา

๒๘/๐๙/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๔๙

พระสายัน สฺจิตฺโต เกษอินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๑๔ ๒๕/๐๔/๒๕๕๘

บ้านไทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๐
พระศราวุธ สุทฺธิาโณ คงหุ่น

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านไทร  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๑

สามเณรณัฐพงษ์  วงศ์ยะลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

 บ้านไทร  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๒

พระจง วรกิจฺโจ เพียรจำ

๐๓/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านโพง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๓

พระถนอม อานนฺโท นวลสาร

๑๔/๐๙/๒๕๐๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านสะเดาน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๔

พระทรรศน กนฺตสีโล ปรางมาศ

๑๕/๑๒/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประอาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๕

พระสุพิน อนุตฺตโร กันยา

๒๔/๐๔/๒๕๐๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

พะแวะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๖

พระสุรพงษ์ สิริปฺโ บุญโย

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โพนปลัด  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๗

พระปรัชณา ปฺาวุโธ ทองสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๘

พระสุไร ปสุโต มะโนชาติ

๒๐/๐๒/๒๕๒๒ ๓๐/๑๒/๒๕๕๘

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๕๙

พระพิทักษ์ พลวฑฺฒโน ไพรบึง

๑๕/๑๐/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๐
พระศักรินทร์ สิริคุตฺโต บุญวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๑

พระพรชัย ชยานนฺโท วงษ์ชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๒

พระประจักษ์ ปฺาวุฑฺโฒ แหวนเพชร

๒๕/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๓

พระจักรกฤษณ์ จนฺทพุทฺโธ บริบูรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๔

พระศรีรัตน์ สุทฺธิาโณ ศิลาทอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๕

พระลิขิต ขนฺติพโล พลจันทึก

๒๘/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๖

พระนิรุทธิ

์

จิตฺตปฺุโ โอวัฒนานวคุณ

๑๘/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๗

สามเณรเจริญพงษ์  คำไสย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๘

สามเณรวรัญู  ศรีดาชาติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๖๙

สามเณรณฐกร  สีกัณหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

 ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๐
สามเณรวีระชัย  รัชวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

 ไพรบึง  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๑

พระยืนยง ยสฺสวโร พันธ์แก่น

๒๕/๑๑/๒๕๑๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๒

พระธีรภัคร สิริปฺุโ ทองอินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๓

พระปรีชา ปริปุณฺโณ สุขกาย

๓๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๔

สามเณรธีรพงษ์  คำใสย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๕

สามเณรณัฐนันท์  เรือนรส

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๖

สามเณรชาญณรงค์  จรเด็จ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๗

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 มุ่งมาตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๘

สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วกัณหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๗๙

สามเณรวีระชัย  หรรษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๐
พระรชานนท์ ถิรสีโล สุนันต์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๑

สามเณรเอกพงษ์  กลมนอก

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

 ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๒

สามเณรภัทรภูมิ  คำพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๓

สามเณรปญญา  โทนะพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

 สลักใด  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๔

สามเณรสุรชาติ  วงษ์จันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 สลักใด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๕

สามเณรอภิสิทธิ

์

 บุตรชาติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 สลักใด  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๖

สามเณรชาญวิทย์  บุญโย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 สลักใด  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๗

พระแว่น ปยวณฺโณ เสนคราม

๒๒/๐๖/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๘

พระธีรศักดิ

์

ถิรสทฺโธ เสนคราม

๒๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๘๙

พระพรชัย พฺรหฺมจาโร พันธ์ศรี

๐๒/๐๗/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๐
พระทิวานนท์ ธีรปฺโ นาครินทร์

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๑

พระสุภัทร สิริภทฺโท เสนคราม

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๒

สามเณรสุชาติ  เสนคราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๓

สามเณรภานุเดช  พลูแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 สวาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๔

พระบุญเวียน สํวุฑฺโฒ ไชยโชติ

๒๖/๐๗/๒๕๐๖ ๐๔/๐๓/๒๕๕๒

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๕

พระลัน จิรธมฺโม ไชยโชติ

๐๒/๐๔/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๖

พระระวี รวิวํโส สุภาพ

๑๙/๐๔/๒๕๑๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๗

พระสังข์ กิจฺจสาโร สมาคม

๑๖/๐๓/๒๕๓๐ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๘

พระธวัช อุตฺตโร พงษ์วัน

๐๓/๐๕/๒๕๓๕ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๒๙๙

พระบุญมี อาภสฺสโร ศรีแย้ม

๑๑/๑๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๐
พระนนทเดช ิตวํโส ธรรมคุณ

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๑
พระวัชราวุฒิ ธมฺมโชโต อุ่นแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๒
พระกนต์ธร ิตสํวโร พงษ์วัน

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๓
พระศรราม สฺจิตฺโต สุภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๔
พระสมิน สุวณฺโณ พงษ์วัน

๑๒/๐๖/๒๔๙๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๕
พระสมใจ สนฺตจิตฺโต พงษ์วัน

๐๗/๑๑/๒๕๑๙ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๖
พระสมศักดิ

์

านวุฑฺโฒ ธนชัยสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๗
พระสุขเกษม จนฺทปฺโ พงษ์เพชร

๒๔/๑๐/๒๕๑๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองอารีย์  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๘
พระนุช ทินฺนวโร ดวงศรี

๐๕/๐๒/๒๕๑๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

หนองอิไทย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๐๙
พระประมวล ฉนฺทปาโล ชินทอง

๓๑/๑๒/๒๕๒๘
๐๖/๐๕/๒๕๕๙

หนองอิไทย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๐
สามเณรวุฒินันท์  ยาศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 หนองอิไทย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๑

พระเกียงไกร สุขุมาโล ปญญาประชุม

๒๐/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๒

พระขันทอง สมาจาโร ประกอบ

๒๓/๐๖/๒๕๒๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๓

พระปญญา ปภาโส นมัสการ

๒๙/๐๗/๒๕๓๕ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๔

พระโกวิท ธีรวํโส สอนภักดี

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๕

พระหัณชัย ปริปุณฺโณ วุฒิสัณเทียะ

๊

๐๒/๐๒/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๖

พระสราวุธ สารโท นาเวียง

๑๗/๐๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๗

พระจัตุรัส จนฺทสีโล แก้วภักดี

๒๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๘

พระอุเทน ทินฺนาโภ มณีวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๑๙

สามเณรอดิศักดิ

์

 แซ่หลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 กุดเมืองฮาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๐
พระบู สุทฺธิมโน กาลพันธ์

๑๒/๐๙/๒๔๘๐ ๐๗/๐๔/๒๕๔๒

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๑

พระวิชัย ผาสุโก จิตรมัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๔

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๒

พระอ่อนสา สุภทฺโท เนือทอง

้

๐๕/๐๘/๒๔๙๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๓

พระชวิท วรธมฺโม สุรมิตร

๑๘/๐๓/๒๔๙๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๔

พระโอลัย มนวํโส มณีวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๐๐ ๑๙/๑๐/๒๕๕๘

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๕

พระสมัย อภิสุทฺโธ สมเผ่า

๐๒/๐๘/๒๕๑๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๘

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๖

พระพรเทพ สุเมธโส ทองขาว

๑๑/๑๒/๒๕๑๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๗

พระสุผ่าน สุจิตฺโต จันทะชัย

๒๖/๐๑/๒๕๑๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๘

พระสุวนันท์ านกโร กัลยาเนียม

๐๙/๐๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ค้อทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๒๙

พระลัด สมจิตฺโต คำนึง

๐๔/๐๕/๒๕๑๙ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ดอนขะยอม  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๐
พระกิตติพล ติสรโณ บุษบงก์

๒๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ธาตุบึงบอน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๑

พระบำเพ็ญ ปภสฺสโร โมคศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ธาตุบึงบอน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๒

พระสมปอง สมจริโย จำป

๐๕/๐๔/๒๕๐๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

โนนคูณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๓

พระจันทะวงค์ จนฺทสโร คำใส

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โนนติว

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๔

พระคุ้มเกล้า อินฺทาโภ อินทร์งาม

๑๔/๐๓/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนติว

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๕

พระพูลศักดิ

์

โชติธมฺโม ชาลี

๐๙/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๖

พระทรงวิต กนฺตสีโล รูปแกะ

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๗

พระวุฒิพงษ์ สิริวณฺโณ ศรีสุธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๘

พระศิริศักดิ

์

โชติธมฺโม ชาลี

๒๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๓๙

พระคำนอง กมโล วรบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๑๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๐
พระบังคม นรินฺโท เสาเวียง

๑๐/๐๔/๒๕๐๘ ๒๗/๑๐/๒๕๕๗

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๑

พระสมเกียรติ ถาวโร เสาเวียง

๑๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๒

พระประครอง จนฺทาโภ แก้วพวง

๒๖/๐๗/๒๕๐๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๓

พระอดิเทพ อติธมฺโม เขียวระวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๓๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๔

พระสุรสิทธิ

์

สุขิโต เสาเวียง

๐๑/๐๗/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๕

พระสุวิชัย สุขิโต โพธิชัย

์

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๖

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติวณฺโณ เสาเวียง

๓๑/๐๗/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๗

พระอภิชัย อมโร แก้วพวง

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ลินฟา

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๘

พระปยะนัฐ สุธีโร คำโสภา

๒๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ลินฟา

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๔๙

พระธวัชชัย ปสาโท ชิณวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ลินฟา

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๐
พระสมศรี สมจิตฺโต คำนึง

๑๑/๐๕/๒๕๐๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

หนองหอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๑

พระคงคา อคฺคปฺโ คำนึง

๒๘/๐๕/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองหอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๒

พระกิตติ กิตฺติสทฺโท เสาหงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๑๔ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองหอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๓

พระเวคิน อคฺคปฺโ เสาหงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองหอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๔

พระทัศนัย ธมฺมธีโร ศัทธาธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๒๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๘

กระสังข์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๕

พระนิกร อินฺทวีโร กระสังข์

๒๑/๐๑/๒๕๑๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

กระสังข์  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๖

พระปาน ปฺาทีโป กระสังข์

๐๙/๐๕/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

กระสังข์  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๗

พระอนิวัฒน์ สุขวฑฺฒโน คำสุข

๑๓/๐๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขามใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๘

พระอนุชา อธิปฺโ โพธิแสน

์

๐๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขามใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๕๙

พระพีรพล วีรพโล ทุนภิรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ขามใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๐
พระพิภาส รติโก เครือเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๐๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘

จานแสนไชย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๑

พระเกียรติศักดิ

์

กวิวํโส ปกกาวะเร

๐๘/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จานแสนไชย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๒

พระกิตติศักดิ

์

โชติธมฺโม มังกร

๑๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จานแสนไชย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๓

พระอดิศร สนฺตจิตฺโต พะวร

๒๓/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จานแสนไชย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๔

พระมานะ สนฺตมโน วงศ์ภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จานแสนไชย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๕

พระบุญฤทธิ

์

สมงฺคิโก ปริญ

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จานแสนไชย  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๖

พระชัยศิริ ชยวฑฺฒโน คำสุข

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ชัยสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๗

พระยอดรัก จนฺทวํโส จันมณี

๑๔/๐๑/๒๕๒๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาทุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๘

พระวันชัย อชิโต วงษ์ภักดี

๒๐/๐๓/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาทุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๖๙

พระชาญณรงค์ ปฺุาวุโธ สิทธิธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาทุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๐
พระอำพร านากโร ภูกดี

๑๘/๐๖/๒๕๒๑ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

นานวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๑

พระสนอง สุทนฺโต กิงแก้ว

่

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๒

พระชาญณรงค์ กนฺตสีโล จำปาพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๓

พระสุนทรา จิตฺตสํวโร จังอินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านผือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๔

พระณรงค์ ิตมโน พันธุ์ดี

๒๗/๐๔/๒๕๒๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านพะเนา  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๕

พระอัครพงษ์ ปฺุาคโม สงพิมพ์

๐๔/๐๑/๒๕๑๑ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านอ้อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๖

พระฉัตรชัย กิตฺติชโย จำนิล

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บุยาว  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๗

พระจตุพล จตุพโล สีลาพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุยาว  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๘

พระชุมพล ิตพโล จันทำ

๒๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บุยาว  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๗๙

พระพิจิตร านิสฺสโร สุขจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๐๖ ๒๑/๑๑/๒๕๕๘

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๐
พระบุญมี สุภทฺโท กุตวัน

๒๗/๐๔/๒๔๙๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๑

พระเหลา ตนฺติปาโล แก้วจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๐๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๒

พระประดิษฐ์ กตปฺุโ ธีระบุตร

๒๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๓

พระเริงฤทธิ

์

เตชธมฺโม อินทร์แก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๔

พระชาญชัย อินฺทวํโส งามศิลป

๒๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๕

พระฉลาด อคฺควณฺโณ สุขจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๖

พระไกรสร ขนฺติพโล บูรพา

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๗

พระวัชระ เตชปฺโ นามวงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๘

พระประจักษ์ สนฺตจิตฺโต แสงสว่าง

๑๖/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๘๙

พระประวิทย์ ยสินฺธโร สอนปราบ

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๐
พระวีระ สมจิตฺโต บุตรธิโสม

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๑

พระชัยมงคล จารุธมฺโม โพธิราบ

๑๔/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๒

พระอำนาจ สุจิตฺโต ทองดอนเถิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๓

พระกฤษฏาภรณ์ ธีรวํโส แย้มสรวล

๒๒/๐๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๔

พระวิชัย วิชโย นามโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๕

พระสมพร สมวโร แก้วจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๖

พระสมพร ปฺาทีโป วงค์คำใหญ่

๒๕/๐๘/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๗

สามเณรอภิวัฒน์  สมนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

 ปราสาท  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๘

พระประทุม จารุธมฺโม เรียมสวรรค์

่

๑๓/๐๑/๒๔๙๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ผักไหมใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๓๙๙

พระพิรุณ พนฺธมุตฺโต ใจมนต์

๒๓/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผักไหมใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๐
พระวีระพล วีรพโล บัวบาล

๒๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พอกนาดี  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๑
พระปฐวี วิสารโท สารอินตา

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พอกนาดี  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๒
พระจักรกฤษณ์ ปรกฺกโม วิเศษชาติ

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พะวร  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๓
พระวัฒนศักดิ

์

านิสฺสโร ไกรยา

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พะวร  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๔
สามเณรชริญทร  วงศ์ภักดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

 พะวร  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๕
พระณัฐพล อาภากโร ทวีชาติ

๗/๐๓/๒๕๓๐ ๒/๐๔/๒๕๕๙

ไพรพะเนาว์  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๖
พระทูล อินฺทวํโส จังอินทร์

๐๘/๐๕/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

เมืองหลวง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๗
พระบุญทำ ปฺุกาโม อินทร์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เมืองหลวง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๘
พระบุญญฤทธิ

์

านุตฺตโม จันทร์หอม

๑๙/๑๒/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เมืองหลวง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๐๙
พระสุพจน์ สุเมโธ อินทร์แก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๐๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

เมืองหลวง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๐
พระวิทวัส ปโมทิโต แสงเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีห้วยทับทัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๑

พระบุญมา ชยาภิรโต นามอนุ

๒๘/๐๖/๒๔๙๘ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๒

พระสมพร ผลาโณ ยอดกุล

๐๘/๐๑/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๓

พระสามารถ ทิวากโร ทองแม้น

๒๓/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๔

พระพชร กิตฺติาโณ โมกขรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๕

พระอำพร จนฺทโชโต พงษ์สุระ

๐๑/๑๒/๒๕๒๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองสะมอน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๖

พระธงชัย ขนฺติพโล ไชยพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๓๒ ๒๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองสะมอน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๗

พระวิโรจน์ สุทฺธาโณ ขันสระน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๑๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

หนองสิมน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๘

พระวิโรจน์ คุณวีโร กาศนอก

๑๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๘

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๑๙

พระเกียรติชัย จนฺทสาโร พรมเมา

๑๙/๐๒/๒๕๑๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๐
พระประถม านวีโร ภาเภา

๑๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๑

พระอภิชาต อภิชาโต ภาเภา

๐๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๒

พระประเสริฐ คเวสโก จังอินทร์

๑๕/๐๖/๒๔๙๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๓

พระอุเทน จนฺทสาโร บัวเชย

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๔

พระนฤเดช อานาลโย บัวพร

๑๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๕๙

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๕

พระอนุรักษ์ เตชธมฺโม ไชยพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๖

สามเณรสุกฤษฎี  ภาเภา

๒๒/๐๘/๒๕๓๙

 ห้วยยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๗

พระอาทร อาทโร ยอดจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไฮใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๘

พระบุญโฮม รติโก อาบทอง

๐๙/๐๖/๒๕๒๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๘

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๒๙

พระชัยชนะ รณฺชโย ยิงยง

่

๓๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๐
พระเม่า ธมฺมิโก อัดจันทึก

๐๗/๑๐/๒๔๙๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๖

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๑

พระพล ถาวรจิตฺโต ไชยนิตย์

๐๗/๐๑/๒๔๙๙ ๐๗/๐๑/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๒

พระวัชรากร กิตฺติโสภโณ เสพศรีสุข

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๓

พระสมภพ สนฺตมโน ทุมทัน

๑๖/๑๑/๒๕๒๗
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๔

พระสุริยัน อาทโร สะเกษ

๓๐/๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๕

พระภูมน สุขิโต ภูหมืน

่

๓/๔/๒๕๐๒
๒๘/๐๓/๒๕๕๙

บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๖

พระคำพอง อคฺคปฺโ สีดา

๐๘/๐๒/๒๕๑๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านบก  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๗

สามเณรทนุ  ธรรมศิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านบก  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๘

พระธวัชชัย ปยสีโล รัตนศรี

๑๒/๐๑/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๓๙

พระธีรภัทร์ อภิปุณฺโณ ทองพิทักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๐
พระกิตติศักดิ

์

อนุตฺตโร คำแพงจีน

๐๑/๑๑/๒๕๓๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๑

พระเกรียงไกร ปภสฺสโร พิริยะไพบูลย์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๒

พระภาณุกร สนฺตกาโย นาคคันธร

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๓

สามเณรอนุวัฒน์  เวทนา

๐๒/๐๒/๒๕๓๖

 บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๔

พระวิลัย ธมฺมโชโต เสนาะศัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๑๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๕

พระศุภณัฐ ปณฺฑิโต โคตรโสดา

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๖

พระเริงชัย ิตธมฺโม เรืองหงษา

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๗

สามเณรจักรกริช  กองแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๘

สามเณรวัชรพล  เปยแย้ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๔๙

สามเณรอดิศร  โสมาพิมพ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๐
พระสุวรรณ สิริปฺโ อินทราช

๑๓/๐๑/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๑

พระวันทา ปริปุณฺโณ ขันชัย

๒๖/๐๔/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๒

พระโชคชัย จนฺทสาโร ฟงไกล

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๓

พระนัฐวุฒิ ขนฺติธมฺโม ขันทอง

๐๙/๑๒/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๔

พระจักรพันธ์ าณวีโร ศรกิจ

๑๗/๑๐/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๕

พระเสกสรร กนฺตสีโล นารี

๒๓/๐๘/๒๕๓๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๖

พระอนันตชัย ธมฺมวโร จูแจ่ม

๒๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๗

พระพิทักษ์ จนฺทสาโร ศรีรินทร์

๓/๐๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๘

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 พรมสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

 บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๕๙

พระคมสันต์ นนฺทสาโร โคตรสาลี

๐๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองกุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๐
พระโชคชัย ธมฺมิโก กล้าหาญ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองกุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๑

พระนัฐพงษ์ นรินฺโท เชิดรังสรรค์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองกุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๒

สามเณรเสฏฐวุฒิ  ถำหิน

๑๐/๙/๒๕๔๑

 บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๓

สามเณรธนบดี  จันดา

๑๒/๔/๒๕๔๖

 บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๔

พระมานิต สิริจนฺโท ดีจันเหนือ

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๕

สามเณรธนวัฒน์  แสงเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

 บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๖

สามเณรภานุพงค์  สายบัว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๗

พระใบ จตฺตมโล คำจุ่น

๕/๑๑/๒๔๗๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหนองมะเกลือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๘

พระใหม จรณธมฺโม แก้วคันโท
๑/๒/๒๔๘๐

๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหนองมะเกลือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๖๙

พระบุญธรรม ธมฺมธโร เทนสุนา

๑๗/๑๐/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองมะเกลือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๐
พระนิรุจน์ ขนฺติพโล กงล้อม

๑๖/๑๒/๒๕๒๑
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหยอด  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๑

พระธนันต์ชัย อภิปาโล มะลิลา

๐๘/๐๖/๒๕๒๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหยอด  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๒

สามเณรพรชัย  วงศ์สิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๓

สามเณรวันชัย  เลาพิลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๔

สามเณรอนุชา  ทองภู

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๕

พระศรีนวน อนุตฺตโร บุญประเสริฐ
๕/๖/๒๕๐๙

๒๒/๐๒/๒๕๕๘

ปาพุทธศิลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๖

พระวิทยา จกฺกวโร ธรรมแก้ว

๒๖/๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาพุทธศิลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๗

พระชัยชาญ อุตฺตโร รุ่งแสง

๒๙/๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาพุทธศิลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๘

พระคมกริช ธมฺมวโร สินมาก

๐๙/๐๕/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๗๙

พระอานนท์ ปฺาวโร พงษ์พิมพ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๐
พระชัยณรงค์ จิตฺตกาโม สายทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๑

พระชัยภูมิ ขนฺติมโน ศรีลาศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาสันติสุข  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๒

สามเณรอธิพันธ์  ศรีจันทร์แดง

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 ปาสันติสุข  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๓

พระบุญทรง โกวิโท สมภาวะ

๑๔/๑๒/๒๕๐๒ ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๔

พระสุรศักดิ

์

อภินนฺโท เหมือนมาตย์

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๕

สามเณรฝากฟา  ยศศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๐

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๖

สามเณรอดิศร  แจ่มแจ้ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๗

สามเณรวริทธิ

์

 คำแพง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๘

สามเณรยศพล  พงษ์พันธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๘๙

สามเณรมงคล  แสงกล้า

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๐
สามเณรธิฐินันท์  ศรีหาบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๑

สามเณรรัฐปกรณ์  สารเสวก

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๒

สามเณรภาณุพงศ์  ลาคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๓

พระอวบอัน

๋

สนฺตจิตฺโต ศรีลัย

๑๐/๐๓/๒๕๒๖ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

หนองดินดำ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๔

พระหมอน สุจิตฺโต ปรัสราฏษ์

๑๓/๑๑/๒๔๙๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘

หนองสามขา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๕

พระสามสมัย อาจาโร บุญสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๒๕ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๖

พระพันธ์ มหาคุโณ คะเลรัมย์
๔/๘/๒๕๒๕

๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๗

สามเณรสุรชาติ  ทาเสนาะ

๑๙/๗/๒๕๔๖

 หนองสำราญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๘

พระณรงค์ฤทธิ

์

รตนปฺโ พันธ์คำ

๑๓/๑๒/๒๕๓๑ ๒๑/๐๑/๒๕๕๙

หัวเหล่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๔๙๙

พระไชยา อาภสฺสโร พืนพรม

้

๑๓/๐๘/๒๕๑๕ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

หัวเหล่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๐
พระธนพล ธนสีโล บุญปก

๑๔/๐๒/๒๕๒๖ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

หัวเหล่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๑
พระกาน อุปสนฺโต เทียมดง

๑๖/๐๕/๒๕๒๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

กระหวัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๒
พระเทียน อคฺคพนฺโธ วงเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

กระหวัน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๓
พระราเชน อินฺทธมฺโม ห่อทรัพย์

๒๑/๘/๒๕๓๔ ๒๑/๕/๒๕๕๘

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๔
พระเริงชัย โรจนธมฺโม คำเหลือ

๒๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๕
พระดำรงค์ พนฺธธมฺโม เครือพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๖
พระอนุชา สุธมฺโม เครือพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๗
พระทิวา ทีปธมฺโม เกษาชาติ

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๘
พระณัฐวุฒิ โพธิธมฺโม มีโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๐๙
สามเณรสรลักษณ์  พันธ์ทอง

๑๔/๘/๒๕๓๙

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๐
สามเณรพนา  โพธิกระสัง

์

๒๙/๗/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๑

สามเณรพิชิตชัย  วันศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๒

สามเณรพงศกร  นามพรม

๗/๑๑/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๓

สามเณรพิสิทธิ

์

 นามนุษย์

๗/๑๑/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๔

สามเณรสุเมธ  พวงจำปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๕

สามเณรสุนทร  เรืองคำ

่

๔/๒/๒๕๔๖
 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๖

สามเณรนันทกร  แก่นแก้ว
๑/๔/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๗

สามเณรกันต์ธีภพ  อัตพงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๘

สามเณรอธิชา  ภูมิลำเนา

๑๖/๘/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๑๙

สามเณรภราดร  งามโคกกลาง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๐
สามเณรอนุชา  ตุลาการ

๒๕/๙/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๑

สามเณรวีรวัฒน์  ดอกพอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๒

สามเณรสิทธิชัย  แสงบัณฑิต

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๓

พระวีรยุทธ ทีปธมฺโม อบอุ่น

๐๔/๑๑/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

จันทาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๔

พระพลทวี ฉนฺทกาโม เขียวดี

๑๙/๐๔/๒๕๓๓ ๒๓/๑๐/๒๕๕๗

ตายู  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๕

พระวิทูล จิรสุโภ พลนำ

๒๐/๐๒/๒๕๐๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๗

ตาเหมา  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๖

พระสุวิช อคฺคธมฺโม นรสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ตาเหมา  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๗

พระสมชาย ปฺาวชิโร จันทกรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๘

พระกรณ์ สุชาโต เหลืองอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๐๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๒๙

พระประสิทธิชัย สิริสาโร คำเพราะ

๑๗/๐๔/๒๕๑๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๐
พระเฉลียว พนฺธธมฺโม พันธ์แก่น

๐๗/๐๗/๒๕๓๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๑

พระนรินทร์ อคตฺตทโม ศรเพชร

๑๖/๐๔/๒๕๓๘ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๒

พระบัญชา ปฺาคโม ลีลาศ

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๓

พระบุญมี กิตฺติปาโล นิจาย

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๔

สามเณรอนุรักษ์  ยะทาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๕

สามเณรวิทยา  ธรรมบุญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๖

สามเณรสุวิทย์  ไชยรบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๗

สามเณรปยะวัฒน์  ประเสริฐสังข์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

 โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๘

สามเณรอนุพงษ์  สีสวย

๐๘/๐๙/๒๕๓๙

 โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๓๙

สามเณรศุภณัฐ  ยืนยง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 โนนแก  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๐
พระสมศักดิ

์

สมสกฺโก นางวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

โนนแสนคำ  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๑

พระมอญ ฉินฺนาลโย ใสพรม

๒๒/๐๑/๒๔๙๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

บ้านขนาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๒

พระธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ สิงห์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขนาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๓

สามเณรทินกร  สมคณะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านขนาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๔

สามเณรประเสริฐ  ขันอาสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านขนาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๕

สามเณรฟา  ติงสะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

 บ้านขนาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๖

พระวีระ วีรธมฺโม บรรพชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๒๙ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๗

พระสุธน ธีรธมฺโม บุญแสน

๐๒/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๘

พระบวรศักดิ

์

ปวรธมฺโม บุตรดี

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๔๙

พระปรึม กนฺตธมฺโม เบ็ญมาศ

๐๑/๐๑/๒๔๘๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๐
สามเณรวิทยา  กินนาสน

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๑

สามเณรเฉลิมเกียรติ  เลิศรู้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๒

พระพายัพ ิตกโร แนบเนียน

๒๒/๐๑/๒๕๓๐ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๓

พระทองพูน ถาวโร แนบเนียน

๐๖/๑๑/๒๕๑๔ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๔

พระศราวุฒิ วุฑฺฒาโณ มะลิลำ

๐๗/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๕

พระทองเงิน รตนวณฺโณ มนตรี

๓๑/๐๓/๒๔๙๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๖

พระสุทิน สุทินฺโน ละครศรี

๑๔/๐๓/๒๕๒๖ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๗

พระราตรีกุล านวโร พรมภักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๘

พระณัฐพงศ์ สมจิตฺโต เซ่เตียว

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๕๙

พระธีระศักดิ

์

จนฺทโชโต หลอมทอง

๐๖/๐๓/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๐
พระพรชัย ชาครธมฺโม ยาดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๑

พระอภิสิทธิ

์

ภทฺทธมฺโม ลาวเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๒

สามเณรสุทิวัส  ละครศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๓

สามเณรไพฑูรย์  ลำเฟอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๔

สามเณรธวัชชัย  มนตรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

 บ้านตูม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๕

สามเณรกฤษฎา  ยาดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๖

สามเณรภาวัต  ต้นเกษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๗

พระเฉวียน กุสลจิตฺโต วันทะวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๘

พระมนตรี ชุตินฺธโร กวางลา

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๖๙

พระธนาวุฒิ ชุตินฺธโร คำอุดม

๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๐
พระขจรศักดิ

์

เตชพโล สุกล้วน

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๑

พระธวัชชัย ฉนฺทกาโม คุรุนันท์

๒๘/๑๒/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๒

สามเณรวัชรากรณ์  อบอุ่น

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

 โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๓

พระไสว วิเวโก วิเวก

๑๔/๐๔/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๔

พระอัครศาสตร์ สนฺติธมฺโม ยวนพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๐๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๕

พระทนงศักดิ

์

สารธมฺโม สามารถ

๓๑/๑๒/๒๕๒๙ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๖

พระวิวัฒน์ ชยธมฺโม ไชยโชติ

๒๓/๐๒/๒๕๓๗ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๗

พระบุญเทียม โชติธมฺโม สามารถ

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๘

พระสุรชัย ชยธมฺโม ยะลา

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๗๙

พระจักรพงษ์ จนฺทธมฺโม ปนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๐
สามเณรธีระพัฒน์  พันธ์ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

 ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๑

พระสุวิทย์ ปฺาสิริ ประทุมวงศ์

๐๓/๐๓/๒๔๘๗ ๒๐/๐๕/๒๕๓๗

ศรีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๒

พระไพ ิตธมฺโม ทุมดวง

๐๑/๐๑/๒๔๘๙ ๐๕/๐๗/๒๕๔๕

สระเยาว์  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๓

พระสมจิตร จนฺทสาโร สัมแพทย์

๐๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๖/๐๓/๒๕๕๒

สระเยาว์  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๔

พระอาจ นีลวณฺโณ พาลี

๑๒/๑๐/๒๔๙๔ ๒๐/๑๑/๒๕๕๗

สระเยาว์  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๕

พระดัด นีลวณฺโณ กองสิน

๐๓/๐๔/๒๕๐๘ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

สระเยาว์  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๖

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิทฺธิสกฺโก เปรียบเทียบ

๓๑/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สระเยาว์  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๗

พระสี เขมกาโม นางวงษ์

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

สลับ  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๘

พระสุริยันต์ ถาวรจิตฺโต มาตยารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

สะพุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๘๙

พระพิศ ธมฺมธโร อุทา

๐๕/๐๑/๒๔๙๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

สะพุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๐
พระกฤตกร มนฺตรโต วงค์แสง

๒๒/๐๔/๒๕๒๕ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

สะพุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๑

พระเจษฎาภรณ์ จนฺทสาโร วันดีรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

สะพุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๒

พระประคอง ปวรธมฺโม ห่อทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๐๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงระวี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๓

พระนิรุช เตชธมฺโม คชแพทย์

๒๔/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงระวี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๔

พระสิทธิโชค โชติธมฺโม บัวหลวง

๑๒/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

สำโรงระวี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๕

พระมิตร สิริธมฺโม ศรีโทน

๑๒/๐๖/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงระวี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๖

พระวสันต์ สนฺติธมฺโม คุณพรม

๑๐/๐๖/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สำโรงระวี  

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๗

พระบุญสวย ธมฺมทินโน งามแสง

๒๐/๐๓/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๔๙

เสืองข้าว

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๘

สามเณรปญญาวุฒิ  คำยุธา

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

 เสืองข้าว

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๕๙๙

พระบุญเลิศ เสฏจิตฺโต บัวเกตุ

๑๔/๐๘/๒๕๐๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

กะเอิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๖ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๐
พระนวน ขนฺติโก กระชงรัมย์

๐๘/๐๔/๒๕๑๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

กะเอิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๑
พระสุรเชษฐ์ สุมงฺคโล ฉัตรเมืองปก

๑๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

กะเอิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๒
พระพิเชษฐ์ ภทฺทธมฺโม พรมชาติ

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กะเอิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๓
สามเณรบรรจง  กระชงรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 กะเอิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๔
สามเณรสราวุธ  เนเยือด

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 กะเอิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๕
พระชรินทร์ ชยธมฺโม ดวนสูง

๒๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ขุมคำ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๖
สามเณรสมธยา  โทมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 เจ้าทุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๗
พระบุญเสถียร ปฺุาคโม สิงห์เงิน

๒๘/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๘
พระสมพร สมวโร ประคอง

๐๒/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๐๙
พระผการ ติกฺขวีโร มังษา

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๐
พระเจษฎา จิตฺตวํโส มาระสา

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๑

พระอมรชัย อมโร พรมมาศ

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๒

พระนิพนธ์ ปภสฺสโร ใสกระจ่าง

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๓

พระอนุชัย สุวณฺโณ พุ่มสุพรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๔

พระอภิสิทธิ

์

อภิสิทฺโธ ใสกระจ่าง

๗/๐๗/๒๕๓๔ ๙/๐๗/๒๕๕๙

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๕

พระนิรุตน์ สิริวโร กอนินัย

๑/๑๒/๒๕๓๘ ๙/๐๗/๒๕๕๙

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๖

พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก วิถี

๒๑/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๗

พระอนุชัย ชยวํโส พันธ์เวช

๒๗/๐๔/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๘

พระชยางกูร ชยธมฺโม บุญส่ง

๒๔/๑๑/๒๕๓๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๑๙

พระอนุพงษ์ อนุภทฺโท พิเดช

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๐
พระสาธิต จารุวํโส เสาเวียง

๑๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๑

พระสุรศักดิ

์

สุรเตโช ปลืมใจ

่

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๒

พระธงชัย ปฺาธโร ตัดสมัย

๑๗/๑๐/๒๕๑๕ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

บ้านทุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๓

พระไพบูลย์ ปภสฺสโร บุญตา

๑๖/๐๓/๒๕๑๗ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

บ้านทุ่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๔

พระภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลินถือศิลป

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๕

พระวิชัย วิชโย สมาน

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๖

พระพงษ์พัฒน์ ิตวํโส เผดิม

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๗

พระสนาวัฒน์ ธนปาโล มังษา

๑๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๘

พระชัชวาล ปภงฺกโร มังษา

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๒๙

พระอนุรักษ์ อนุภทฺโท ชานนท์

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๐
สามเณรอธิคม  ตันจีน

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

 บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๑

พระจำนง เจตนาสุโท โปร่งจิต

๐๑/๐๔/๒๕๐๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บ้านบุสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๒

พระประจักษ์ ปโมทิโต สมจันทร์

๒๘/๐๒/๒๔๙๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบุสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๓

พระพรเทพ ปฺุทีโป ทรงกลด

๑๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสมัด  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๔

พระมนเทียน วิสารโท สมใจ

๒๒/๐๗/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองคู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๕

พระอดิศักดิ

์

ปยสีโล สิงห์หลอด

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๖

พระบรรพต ปริมุตฺโต ชะรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองอีโต่ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๗

พระดำรงลักณ์ อนากุโล สาดา

๒๗/๐๙/๒๕๑๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๘

สามเณรนพปฎล  ทองทับ

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

 ปาดู่  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๓๙

พระสุพรรณ กิตฺติปาโล หมู่มาก

๐๑/๐๓/๒๕๐๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๒

ปาแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๐
พระสราวุธ ชยวฑฺโฒ สำแดงภัย

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ปาแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๑

พระอิศรายุทธ ิตวินโย สาระโท

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

ปาทวีธรรม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๒

พระณัฐวุฒิ าณวีโร เสนาจ

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาทวีธรรม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๓

พระพันศักดิ

์

มหิทฺธิโก เสนาจ

๑๗/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาทวีธรรม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๔

พระพอง เขมธโร สมนึก

๐๖/๐๕/๒๔๘๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๕

พระปรีชา ปยสีโล บุญสุข

๑๙/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๖

พระนพนันท์ นนฺทโก ใจทัด

๒๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๗

พระสมพงษ์ พนฺธมุตฺโต บุญทน

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๘

พระชัยณรงค์ ชิตมาโร สมจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๔๙

พระนนทศักดิ

์

าณโสภโณ จันครา

๒๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

กวิวํโส สงแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๑

พระเกียรติศักดิ

์

านุตฺตโม สมจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๒

พระผดุงพงศ์ มหาปฺุโ โสดาธาตุ

๑๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๓

พระพงศ์ศิริ ิตเวโท สำเภา

๒๙/๐๕/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๔

สามเณรพงษ์พัฒน์  กัลยาประสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๒๓

 โพนยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๕

สามเณรพรชัย  แก้วทองทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 วารีศิลาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๖

พระสุรเดช สุภทฺโท กุลบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ศรีโพนดวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๗

พระคณาวุฒิ คุณาทโร ศรีโพนดวน

๓๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีโพนดวน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๘

พระณรงค์ศักดิ

์

โชติโก แสงแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๕๙

พระอาภากรณ์ อุตฺตโร บุระดา

๑๘/๐๘/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๐
พระวรวุฒิ ถาวโร จันทร์ธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างศิริสำราญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๑

พระกาย มหพฺพโล ศรีโพนดวน

๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองกันจอ  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๒

พระกฤติมา อาจาโร บุญอุปละ

๒๒/๐๙/๒๕๒๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๓

พระมงคล ปฺาวุโธ พรมชาติ

๑๙/๐๕/๒๕๐๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๔

พระไพรัช จนฺทธมฺโม อินทอง

๒๐/๐๕/๒๕๑๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๕

พระสมชาย จนฺทวณฺโณ บุญส่ง

๐๖/๐๕/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๖

พระทูล จิรสุโภ ทิพย์สมบัติ

๐๙/๐๗/๒๕๑๗ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๗

พระมนชัย กตสาโร บุญทาทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๘

พระหัดทา หิริธมฺโม เหลาสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๖๙

พระรัฐพล จิรธมฺโม ศิริวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองแคน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๐
พระสุนันท์ ปฺุาคโม บุญหนัก

๑๓/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

หนองโตน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๑

พระพงษ์สุวรรณ จารุวํโส มังษา

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโตน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๒

พระอธิพงษ์ อริยวํโส มังษา

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโตน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๓

พระพัฒธิญะ พทฺธธมฺโม วิลัย

๒๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโตน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๔

พระสุรพล รติโก บุญหนัก

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองโตน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๕

พระวินัย นิราสโย สมนึก

๑๒/๐๙/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๖

สามเณรพัสกร  ถำทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 หนองไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๗

สามเณรพุฒิพงศ์  ถำทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 หนองไผ่  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๘

พระอธิการทวี ขนฺติธมฺโม บุญตา

๑๗/๐๗/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๔๓

หนองพะตา  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๗๙

พระพุทธคุณ โรจนาโณ ยิงรุ่งโรจน์

่

๒๐/๑๑/๒๕๐๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๐
พระอำพร ชิตมาโร ลาลุน

๒๗/๑๑/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๑

พระวิทวัส มหาวิริโย สัมฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองสังข์  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๒

สามเณรพลรัฐ  สิงห์โท

๐๙/๐๖/๒๔๙๒

 หนองสังข์  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๓

พระชัยรัชต์ สุทฺธิธมฺโม การินทร์

๑๒/๐๓/๒๔๙๑ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

จินดาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๔

พระมงคลศักดิ

์

อานนฺโท ทองสูรย์

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

จินดาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๕

พระปยพันธ์ สนฺติธมฺโม สิงห์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๐๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จินดาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๖

พระแสงจันทร์ สนฺติปฺโ พวงมะลิ

๐๖/๑๑/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จินดาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๗

สามเณรฤกษ์ชัย  พันธ์งาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๐

 จินดาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๘

สามเณรวรกิจ  วงศ์พุฒ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

 จินดาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๘๙

พระเสกสิทธิ

์

ิตธมฺโม พรหมแสง

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ตะเคียนทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๐
พระสมหวัง อินฺทวํโส สังข์ภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๐๖

๕/๕/๒๕๒๗
ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๑

พระวันดี คลจิตฺโต ไกรษี

๒๒/๑/๒๕๐๒ ๓๑/๓/๒๕๕๔

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๒

พระบุญชู สิริจนฺโท ทาลา

๒๒/๐๗/๒๕๑๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๓

พระสมพร อนุตฺตโร แสงสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๙/๐๓/๒๕๕๗

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๔

พระคำตา ธมฺมวโร พรมตา

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๔/๑๒/๒๕๕๗

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๕

พระธีระวัฒน์ เตชวโร แสงสุด

๒๐/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๖

พระนวน ปภสฺสโร แสงสุด

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๗

พระคำพูน อุตฺตโม พรมตา

๐๗/๐๙/๒๕๐๖ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๘

พระบัณฑิต ถาวโร ทาลา

๐๙/๑๐/๒๕๐๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๖๙๙

พระทรงพล อุตฺตโร พรมตา

๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๐
สามเณรกิติศักดิ

์

 วงศ์แสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

 บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๑
สามเณรภัทรพล  บุญมล

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านเขิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๒
พระสมเกียรติ กตธมฺโม สิงห์ซอม

๕/๖/๒๕๑๙
๒๘/๑๒/๒๕๕๘

บ้านคูบ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๓
พระล้วน วิชฺชากโร บุญรัตน์

๒๗/๑/๒๕๒๓ ๒๗/๑/๒๕๕๙

บ้านคูบ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๔
พระพิทักษ์ สุธมฺโม บัวพันธ์

๑๙/๗/๒๕๓๘ ๒๑/๖/๒๕๕๙

บ้านคูบ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๕๙

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๕
พระสุรศักดิ

์

สุจิตฺโต สิงห์ซอม
๘/๙/๒๕๓๘ ๙/๗/๒๕๕๙

บ้านคูบ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๖
พระพิจิตร อคฺคเตโช ศรีประทุม

๐๒/๐๔/๒๔๘๕ ๑๗/๐๒/๒๕๕๙

บ้านสบาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๗
พระบุญธรรม สํวโร พิมพา

๑๐/๐๔/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสบาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๘
พระสมควร กิตฺติาโณ อุลาเลิศ

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสบาย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๐๙
พระสหรัฐ กิตฺติสทฺโท ธุระพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาดงบก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๐
สามเณรอาคม  สืบเพ็ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 ปาศรีอรุณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๑

พระเทียนชัย ธมฺมวโร หนองม่วง

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

๒/๔/๒๕๕๕
ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๒

พระสมประสงค์ ิตธมฺโม เลิศผล

๒๓/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๓/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๓

พระสุไล ปภสฺสโร นาวัลย์

๑๒/๒/๒๕๓๕ ๒๐/๓/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๔

พระวันดี ปฺาวโร โภปรึก

๔/๑๐/๒๕๒๗ ๓๐/๓/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๕

พระบุญฤทธิ

์

โกวิโท นามวิชา

๑๖/๔/๒๕๒๗
๖/๕/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๖

พระเอกชัย สุภทฺโท อุทานุเคราะห์

๑๔/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๕/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๗

พระทองใส สุธมฺโม สีเหลือง

๑๓/๖/๒๕๐๖ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๘

พระเมฆ อุตฺตโร สังขะพงษ์
๕/๙/๒๕๑๗ ๑/๗/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๑๙

พระระพีพัฒน์ อคฺคธมฺโม จันมนตรี

๑๘/๘/๒๕๑๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๐
พระสมุทร สุภทฺโท นันทะเสน

๑/๒/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๑

พระคาร คุณกโร โสดามุก
๖/๕/๒๕๑๗ ๑๑/๘/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๒

สามเณรพรชัย  ภูกาน

๓/๑๑/๒๕๔๐

 ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๓

สามเณรสมหมาย  ตามแก้ว

๒๓/๖/๒๕๔๑

 ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๔

สามเณรจิราวัฒน์  แก้วดวงสี

๑๖/๑/๒๕๔๓

 ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๕

สามเณรสุกฤษฎิ

์

 นามวิชา

๒๙/๘/๒๕๔๔

 ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๖

สามเณรธันวา  บุ้งทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๗

สามเณรธนวัฒน์  นิลเกตุ

๑๔/๒/๒๕๔๘

 ละเอาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๘

พระโชคชัย โกวิโท ธรรมทวี

๒๖/๙/๒๕๒๖ ๑/๑๑/๒๕๕๖

ลุมพุก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๒๙

พระอภิศักดิ

์

ปฺาวโร อินธิเดช

๑๕/๘/๒๕๒๕ ๑๒/๔/๒๕๕๘

ลุมพุก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๐
พระอนุวัฒน์ เกสาวโร ภัยปด

๓๐/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ลุมพุก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๑

พระสมศักดิ

์

สีลธโร ศรีบุญเรือง

๓๑/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๒

พระพิพัฒน์ อนุตฺตโร ประสพภักตร์

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๓

พระกนก กตธมฺโม สุวรรณทอง

๑๕/๐๗/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๔

พระเฉลิมชัย จนฺทาโภ จำปาใด

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๕

พระสุพันธ์ สุขิโต ธงชัย

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๖

พระบุญมี ตปสีโล จันทร์ทาทอง

๒๘/๓/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙ สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๗

พระธนินท์รัฐ านิโย สายทรัพย์

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๘

พระณัฐพล จนฺทสาโร สีหะราช

๑๖/๐๙/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๓๙

พระชมภูพันธ์ อตฺถาทโร วงศ์คำจันทร์

๐๙/๙/๒๔๙๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

โนนลาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๕๙

้
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ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๐
พระลิหวัน ปรกฺกโม แก้วแสง

๑๐/๒/๒๕๐๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

โนนลาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๑

พระประมูล รกฺขิตสีโล หลักบุญ

๒๓/๙/๒๕๐๒ ๒๙/๐๖/๒๕๔๘

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๒

พระรัตนศักดิ

์

จิตฺตมโล จันทร

๒๘/๓/๒๕๓๓ ๐๓/๐๓/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๓

พระสุธิพงษ์ วุฑฺฒาโณ พรมดี

๑๓/๓/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านม่วง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๔

พระอดุลย์ สิริปฺโ เพ็งอินทร์

๐๑/๘/๒๕๑๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๒

บ้านหาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๕

พระภาณุพงษ์ สมจิตฺโต โพธิวงศ์

๑๒/๖/๒๕๒๔ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

บ้านหาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๖

พระบุญเสริม กิตฺติวุฑฺโฒ สิงห์โท

๒๘/๕/๒๕๒๓ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๗

พระชัยยา ปรกฺกโม บุตรศรี

๒๘/๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

ปาสุขวราราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๘

พระทินกร ถาวโร ถาวร

๑๗/๐๒/๒๕๒๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๔

วิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๔๙

พระอาทิตย์ ปุณฺณรตโน พรหมอุ่น

๑๘/๐๒/๒๕๒๕ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๐
สามเณรเทพบุตร  พรหมทา

๒๖/๐๔/๒๕๓๘

 วิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๑

สามเณรสุทธิพงศ์  แสนโคตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 วิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๒

สามเณรภัคธร  กิงแก้ว

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 วิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๓

สามเณรปณิธาน  รอดชีวา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

 วิสุทธิโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๔

พระวิสันต์ วิสุทฺธสีโล สุดทวี

๐๙/๑๒/๒๕๒๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๕

พระอุดมศักดิ

์

สํวโร เฉลยพจน์

๐๔/๒/๒๕๒๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๖

พระวิศรุต ิตธมฺโม ศรีเลิศ

๑๙/๖/๒๕๓๔ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๗

พระณัฐวัฒน์ ธมฺมธีโร พรหมทา

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๘

พระวิสิทธิศักดิ

์ ์

ชยวุฑฺโฒ พรหมทา

๒๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๕๙

พระถิรายุ อภินนฺโท บุญปญญา

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๐
พระเชษฐา ชุติปฺโ ธัญญะรักษ์

๒๑/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๑

พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน วิชัย

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๒

พระนิรันดร์ ขนฺติพโล วงศ์คำ

๒๐/๗/๒๕๑๗ ๑๔/๑๒/๒๕๕๘

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๓

พระสุขสวัสดิ

์

อภิวฑฺฒโน นันทะบุตร

๒๙/๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๔

พระอนิรุต ปภาโส งามศิริ

๑๑/๑/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองคู  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๕

พระบรรหาร อนาลโย อุตมี

๑๔/๘/๒๕๒๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

หมากยาง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๖

พระพร กตปฺุโ ทาโสม
๔/๒/๒๔๘๖ ๓/๔/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๗

พระสวาทดิ

์

ชยธมฺโม หอมจันทร์

๑/๑๐/๒๕๑๒
๓/๔/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๘

พระลำภัย สุภทฺโท หอมจันทร์

๒๗/๓/๒๕๑๕
๓/๔/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๖๙

พระปรีชา เตชสีโล นามเกษ

๑๐/๒/๒๕๒๙
๓/๔/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๐
พระสถิต ปภสฺสโร โพธิทอง

์

๓/๓/๒๕๓๘ ๑๐/๔/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๑

พระเจษฎา กนฺตจาโร หัดกล้า

๒๔/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๒

พระณรงค์ ถิรธมฺโม สาสาย

๒๙/๖/๒๕๓๖
๓/๗/๒๕๕๙

กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๓

สามเณรธีรภัทร  คำแดง
๒/๕/๒๕๔๓

 กระแซง  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๔

พระประทวน ธมฺมธโร แพงศรี
๓/๖/๒๕๓๒ ๑๘/๕/๒๕๕๙

คูเมือง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๑ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๕

พระศราวุฒิ ถาวโร ศิลปศร

๑๕/๒/๒๕๑๗ ๑๕/๔/๒๕๕๙

ตำแย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๖

พระจรัญ พลาโณ ศรีวัง

๒๗/๓/๒๔๙๖ ๒๔/๕/๒๕๕๙

ตำแย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๗

พระมัจฉา ิตปฺโ พุทธิชนม์
๘/๑/๒๕๑๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ตำแย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๘

พระอนันต์ ธมฺมรโต กุลวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๑๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

ตำแย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๗๙

สามเณรวรวุฒิ  ศิลาบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

 ตำแย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๐
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม อุตมะ

๓๐/๖/๒๕๓๔ ๑๙/๕/๒๕๕๕

โนนพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๑

พระอิทธิพล จตฺตมโร นาคระเดชไชยา
๑๐/๒/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๒

พระทองสม ิตเมโธ มะโนธรรม

๒๒/๗/๒๕๐๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โนนพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๓

พระสิทธิชัย ชินวํโส จิรังดา

๑๔/๑๑/๒๕๑๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนพยอม  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๔

พระจักรพันธ์ จนฺทโชโต นานิมิตร

๒๘/๒/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โนนเพ็ก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๕

พระไสว เขมกาโร พรมชาติ
๖/๒/๒๔๙๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โนนเพ็ก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๖

พระอนันทสิทธิ

์

เตชธโร พรมใบ

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๙

โนนเพ็ก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๗

พระมานพ จนฺทโชโต แสงทอง
๑/๘/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๘

สามเณรภีรเดช  เกษี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านบก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๘๙

สามเณรนัทธพงค์  บุญมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านบก  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๐
พระภา าณวิชโย โสดามุข

๓๑/๗/๒๕๒๒ ๑๘/๒/๒๕๕๙

บ้านเปอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๑

พระจักรพงษ์ กิจฺจสาโร บัวแย้ม

๑๖/๕/๒๕๓๗ ๑๘/๗/๒๕๕๙

บ้านเปอย  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๒

พระสุพิศ อาภาธโร โคษาราช

๒๗/๘/๒๕๒๑
๗/๑/๒๕๕๙

บ้านหัวขัว  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๓

พระสานิตย์ กิตฺติภทฺโท โสมีศรี

๑๖/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านหัวขัว  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๔

พระสาธิต สาทโร สิงทอง

๒๔/๗/๒๕๑๙ ๓/๑๒/๒๕๕๘

พยุห์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๕

พระวีรพันธ์ รตนปฺโ วังทอง

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๕๙
พยุห์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๖

พระกฤษฎา ขนฺติสาโร อารีเอือ

้

๑๖/๙/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พยุห์  

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๗

พระวรรณา พุทฺธวิริโย ทองแก้ว

๑๑/๕/๒๕๑๘ ๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๘

พระสายฟา นาถสีโล ฝานำฝน

๓๑/๑/๒๕๑๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๗๙๙

พระธวัชชัย เตชพโล เถาะแก้ว
๘/๖/๒๕๓๘ ๒๖/๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๐
พระชายแดน ิตธมฺโม วงพินิจ

๑/๒/๒๔๙๙ ๑๗/๖/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๑
พระอำนวยชัย ชยธมฺโม บุญศรี

๘/๘/๒๕๓๒ ๙/๗/๒๕๕๙
โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๒
พระพชร อินฺทปฺโ ฤทธิทวีชัย

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๗
๒๐/๗/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๓
พระสอน ธมฺมสโร ใจเรือง

๑๙/๓/๒๕๐๘ ๑๙/๔/๒๕๕๘

ร่องสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๔
พระธวัชชัย สีลเสฏโ แก้วกลม

๒๘/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ร่องสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๕
พระสมจิต เขมจิตฺโต ดาวสุข

๙/๖/๒๕๑๘ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ร่องสะอาด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๖
พระศุภชัย ปสนฺนจิตฺโต แพทย์มด

๒๗/๙/๒๕๒๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีกรุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๗
พระสุริยะศักดิ

์

นิสโก สิงห์คง

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

๖/๗/๒๕๕๙
สำโรง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๘
พระจิรายุทธ จกฺกวาโร พันธ์ชัย

๓๑/๕/๒๕๓๘ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองเม็ก  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๐๙
พระนฤเดช คนฺธวโร มิงขวัญ

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

๒๐/๑/๒๕๕๙

หนองรัง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๒ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๐
พระวสันต์ สิริวณฺโณ อินทรีย์

๒๙/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หนองรัง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๑

พระนภา านวโร พิมษร

๑/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

หนองรัง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๒

พระเอก อุชุโก พิมเกษร
๓/๑/๒๕๓๐ ๖/๗/๒๕๕๙

หนองโสน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๓

พระณัชชาภัทร์ ขนฺติมโน สัมฤทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

หนองโสน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๔

พระจิตตะ วรจิตฺโต วงศ์ดี
๔/๙/๒๕๐๖

๑๓/๗/๒๕๕๙

หนองโสน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๕

พระภีระชัย วฑฺฒโน ภูนุภา

๑๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เก็บงา  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๖

พระวิทวัส ขนฺติโสภโณ ทองคำ

๓๐/๐๘/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ตาโกน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๗

พระอนุชา สิริภทฺโท บุดดี

๒๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาโกน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๘

พระวสันต์ โสตฺถิโก แสนเจ๊ก

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาโกน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๑๙

พระอุดมศักดิ

์

ชุตินฺธโร ดาศรี

๑๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาโกน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๐
พระจีระพงษ์ จิตฺตคุตฺโต พิลา

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ตาโกน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๑

พระธนสาร ขนฺติมโน จินาวัน

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๒

พระอนันต์ ิตายุโก แสนหล้า

๐๒/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๓

พระศุภฤกษ์ วิจิตฺตธมฺโม สมใจ

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๔

พระวาทิศ สุขกาโม พุฒซ้อน

๑๔/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๕

พระอานิว จตฺตมโส เหล่าศรียงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

โนนสูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๖

พระสุริยัน อภิสุทฺโท ใสงาม

๒๔/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๗

พระวรเทพ จิตฺตปาโล ศรีบาล

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๘

พระธวัชชัย อคฺคปฺโ เย็นใจ

๐๑/๐๓/๒๕๓๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๒๙

พระวิชิต วิชิโต โสพิศ

๑๘/๐๙/๒๕๒๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๐
พระพร้อมพงษ์ ภูริปฺโ เมืองกลาง

๑๓/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๑

พระธนพล ธนพโล สมศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๒

พระวชิรธร วชิรปฺโ อินนอก

๐๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๓

พระสุวิทย์ สุวิชฺโช วิบุญอรรถ

๑๑/๐๘/๒๕๒๙ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๔

สามเณรยุทธนา  รองโสภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

 ปลาซิว  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๕

พระธวัชชัย ขนฺติโก ภูนุภา

๐๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๖

พระประพันธ์ ธมฺมาโณ พวงท้าว

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาสุธรรมรังษี  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๗

พระสุเทพ กิตฺติาโน ยอดอาจ

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๘

พระภูวรา วราโณ เมืองจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๓๙

พระวินัย านกโร ชูประชัย

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๐
พระสยามรัฐ รตโน เมืองจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๑

พระอัมรัตน์ วิจิตฺโต ผู้มีสัตย์

๑๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๒

พระโกเมศ สุมโน สมศรี

๒๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๓

สามเณรวรพล  สรอรรถกิจ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 หนองดุมวนาวาส  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๔

สามเณรศุภฐานันต์  แสงรัมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

 หนองดุมวนาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๓ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๕

พระอุไร พรหฺมโร พรมดี

๑๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

โซงเลง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๖

พระจีรวัฒน์ สํวุฑฺโฒ พลเมือง

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โซงเลง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๗

พระจิรายุทธ อติภทฺโท สอนศรี

๒๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โซงเลง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๘

พระสมยศ ปฺุโ จันทร
๐/๐/๒๕๑๐

๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๔๙

พระศักดิชัย

์

อธิปฺโ พันธ์ขาว

๑๑/๐๓/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๐
พระพิบูลย์ โพธิธมฺโม โพธิธรรม

์

๑๒/๐๙/๒๕๑๑ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

บ้านเดือ

่

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๑

พระสัมฤทธิ

์

สนฺตจิตฺโต ไชยโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๒

สามเณรอาทิตย์  พรมแดน

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๓

สามเณรอมรเทพ  สีระสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๔

สามเณรนัฐพล  ปนะเต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๕

สามเณรจตุพงษ์  โคตรขึง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๖

สามเณรสัณห์ภวิศ  เกศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๗

สามเณรนรากร  ชูวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๘

สามเณรธวัชชัย  โคตพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๕๙

สามเณรพีระพัฒน์  ศิลาอุดม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๐
พระอรรถพล อตฺถกาโร พิมพ์วงศ์ษา

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

บ้านผือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๑

พระอดิศักดิ

์

กิตฺติสาโร มะเดือ

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

บ้านผือ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๒

พระสมชัย อินฺทวีโร เทียมไสย

๒๗/๐๓/๒๕๒๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๓

พระเกรียงไกร กิตฺติธโร จอมเกาะ

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๔

พระวัฒนา อาภสฺสโร อุตตมี

๑๐/๐๕/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๕

พระจักรพงศ์ จนฺทปฺโ น่วมกลาง

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๖

พระอภิวัฒน์ กิตฺติาโณ คงสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๗

พระสุริยันต์ วรปฺโ นามวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๘

สามเณรอภิชาต  ยุบลเมฆ

๒๒/๐๓/๒๕๔๐

 บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๖๙

พระสมนึก อภิปุณฺโณ มะเดือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๑๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๐
พระณัฐพงษ์ านิสฺสโร พันธ์งาม

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๑

พระชัยชนะ ชยธมฺโม มะเดือ

่

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๒

พระสหภาพ อาภสฺสโร มะเดือ

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๓

สามเณรชัชวาลย์  อินทนิล

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๔

สามเณรกิตติ  จอมเกาะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๕

สามเณรชนะชัย  บุญใส

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๖

สามเณรสุรศักดิ

์

 บัวพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๗

สามเณรศุภลักษณ์  ศรีวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๘

สามเณรศตวรรษ  พันทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๗๙

สามเณรภัทรชน  ซอกรัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

 ปลาเดิด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๔ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๐
สามเณรธนวัฒน์  ศรีรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๑

สามเณรอชิยวัฒน์  พันธ์งาม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๒

พระวีระพงษ์ ปวโร บุญศรี

๑๓/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๓

พระธินวัฒ สุจิณฺโณ ขันติวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๔

พระศิรวิทย์ านวโร บุราณสุข

๑๔/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๕

พระอรุณ จนฺทโชโต ทจันลา

๑๔/๐๒/๒๔๙๒ ๐๑/๐๕/๒๕๕๕

ปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๖

พระจักรกริช กมโล เปาเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๗

พระเทียน จิตฺตธมฺโม พิมพ์จันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๑๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖

พระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๘

พระสุนทร าณสุทฺโธ หาญทอง

๑๙/๐๗/๒๕๒๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

หนองกกยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๘๙

พระมนตรี กนฺตสีโล หนองยาง

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองกกยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๐
พระอุดมศักดิ

์

ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีจักร

๐๙/๐๖/๒๕๑๓ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

หนองแปน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๑

พระจักรณรงค์ จกฺกวโร บุญยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๑๔ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

หนองแปน  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๒

พระพล านุตฺตโร ใยเพ็ง

๐๖/๑๐/๒๕๑๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองม้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๓

พระเสฏฐวุฒิ ขนฺติสาโร ขันติวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองม้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๔

พระสถาพร ถิรธมฺโม ยืนยง

๒๑/๐๑/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองม้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๕

พระธีระวัฒน์ อธิปฺโ รัตนวัน

๑๑/๑๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๖

สามเณรกรกฤษณ์  บุญเสริม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 หนองม้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๗

สามเณรเอกพงษ์  พวงจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 หนองม้า  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๘

พระบุญแสง จารุธมฺโม ลำจุมจัง

๐๓/๐๒/๒๕๐๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

หนองหงอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๘๙๙

พระสมศักดิ

์

ธมฺมคุตฺโต สิทธิโท

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหงอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๐
พระสมัย านวุฑฺโฒ โสภาพ

๐๔/๐๒/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๑
พระวัชระพล ิตธมฺโม ศรีมุม

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๒
พระพรวิชัย ปฺาทีโป สมสิงห์

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โจดนาห่อม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๓
พระคุณาพร จกฺกธมฺโม นาห่อม

๑๓/๐๖/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โจดนาห่อม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๔
พระณัฐภูมิ จารุวณฺโณ ยูรสูงเนิน

๐๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โจดนาห่อม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๕
พระเกรียงไกร ขนฺติโก สีเสน

๑๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โจดนาห่อม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๖
พระบุญจันทร์ ปภาโส วงค์วรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๐๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๖

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๗
พระเอกสิทธิ

์

โชตโก พันธ์วิลัย

๒๘/๐๕/๒๕๒๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๘
พระธีรศักดิ

์

สิริจนฺโท ทวีพงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๒๖ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๐๙
พระอนุกร ธมฺมสโร กมล

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๐
พระธนกร กตสาโร กำเพ็ชร

๑๔/๑๒/๒๕๐๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๑

พระเสถียร ปภสฺสโร หงษ์ศิริ

๐๕/๐๘/๒๔๙๙ ๑๙/๐๑/๒๕๕๖

ทับส่วย  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๒

พระสมจิตร ชิตจิตฺโต อาจสาลี

๐๓/๐๗/๒๔๘๖ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘

ทับส่วย  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๓

พระศิริชัย สุทฺธปฺโ สิงห์คำ

๐๒/๑๒/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกุง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๔

พระกิตติพงษ์ กิตฺติปาโล วรรรวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านซ่ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๕ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๕

พระฉัตรชัย ธมฺมทีโป อบเชย

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดงเค็ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๖

พระณัฐพล สิริปฺโ น้อยสุขยิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านดงเค็ง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๗

พระมานิตย์ อกิฺจโน เนือไม้หอม

้

๐๓/๐๒/๒๕๐๐ ๑๑/๐๘/๒๕๕๔

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๘

พระสัมพันธ์ ขนฺติโก จันทองแท้

๑๘/๐๒/๒๕๒๘ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๑๙

พระประสบ ยติธมฺโม สุโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๐
พระวีระชัย สีลสาโร กมล

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปานาดี  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๑

พระศุภชัย กตสาโร แสงปาก

๒๙/๑๐/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

เมืองเก่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๒

พระสิงห์ อธิฉนฺโท จำเริญ

๑๐/๐๖/๒๔๗๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เมืองเก่า  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๓

พระหนูกร จิตฺตทนฺโต มาลัย

๑๔/๐๑/๒๕๑๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๔

พระบุญมี านจาโร สีด่อน

๒๑/๐๗/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองจอก  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๕

พระชาญชัย สิริปฺโ ด่านสมัคร

๑๓/๐๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัวดง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๖

พระอธิวัฒน์ อินฺทปฺโ วังทอง

๐๗/๑๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หลักด่าน  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๗

พระสมพร สุมงฺคโล พรมราช

๕/๑๐/๒๕๑๗ ๒๐/๗/๒๕๕๘

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๘

พระวัฒนา วิสุทฺโท ขันธรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๒๐
๒๐/๗/๒๕๕๘

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๒๙

พระวันชัย สุวณโณ แก้วปรัง
๖/๑/๒๕๓๘ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๐
พระธีระศักดิ

์

สุมโน ขันธรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๑

พระพรมมา สุเมโธ ผิวละออง

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๑๓/๗/๒๕๕๙

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๒

พระไสว ธีรวํโส รัตนพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๑๙
๑๓/๗/๒๕๕๗

โคกตาล  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๓

พระศิริชัย สิริชโย บุตะเคียน

๑๗/๑๑/๒๕๓๘

๙/๕/๒๕๕๙
ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๔

พระวิทยา โชติปฺโ เสาตรง

๓๑/๓/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๕

พระชาญชัย อาจารสมฺปนฺโน โสนทอง
๙/๑/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๖

สามเณรชูศักดิ

์

 ตะเคียนเกลียง

้

๒๖/๘/๒๕๔๒

 ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๗

พระอภิชาติ อภินนฺโท ใจมนต์
๖/๓/๒๕๒๐

๒๘/๖/๒๕๕๘

บ้านขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๘

พระสมร สุมโน ปรุงชืน

่

๑๙/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๗/๒๕๕๘

บ้านขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๓๙

พระหฤษฏ์ ขนฺติพโล ทาโพธิทอง

์

๒๙/๖/๒๕๓๘ ๑๘/๕/๒๕๕๙

บ้านขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๐
พระนิวัฒนา วฑฺฒโน อินทร์ดี

๑/๓/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

บ้านขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๑

พระวิทูล สุวณฺโณ บุญศรี

๑๖/๗/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๒

สามเณรขจรศักดิ

์

 เพ็งแจ่ม
๕/๕/๒๕๔๑

 บ้านขะยูง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๓

พระชัชธาดา ิตเมโท พลแก้ว
๕/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านตะแบง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๔

พระปรีชา ปภสฺสโร สมหวัง
๑/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านตะแบง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๕

พระวินิจ ภูริปฺโ วันคำ
๕/๒/๒๕๒๙ ๕/๒/๒๕๕๙

บ้านศาลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๖

พระอภิรนันท์ อภินนฺโท บุราคร
๘/๑/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านศาลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๗

พระเอกวัฒน์ ชุติปฺโ เรียมทอง

๓๑/๕/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านศาลา  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๘

พระสาคร อตฺถยุตฺโต เสางวน

๒๐/๒/๒๕๒๗ ๑๕/๖/๒๕๕๗

ปาภูดิน  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๔๙

พระมณีชัย กลฺยาโณ กัลยา

๒/๑๒/๒๕๑๙ ๒๗/๕/๒๕๕๘

ปาภูสิงห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๖ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๐
พระอธิการ โชติวโร ไกรษี

๙/๒/๒๕๓๔ ๖/๗/๒๕๕๙
ปาภูสิงห์  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๑

พระนันธไชย อิสฺสรธมฺโม ชืนตา

่

๑๖/๑๒/๒๕๑๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาภูสิงห์  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๒

พระรุ่งเพชร รตฺตโน คำใบ

๑๑/๗/๒๕๑๖
๓/๑/๒๕๕๙

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๓

พระอภิรัตน์ ธมฺมปาโล ทับทิมทอง

๒๒/๘/๒๕๓๐
๓/๑/๒๕๕๙

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๔

พระสมนึก ปสุโต ประดับศรี
๑/๑/๒๔๙๙ ๒๐/๒/๒๕๕๙

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๕

พระทองสุข จนฺทาโภ โคสาราช
๕/๙/๒๕๑๒ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธิไทร

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๖

พระชัชนันท์ อานนฺโท บุญหนัก

๑๔/๖/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิไทร

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๗

พระเพิมพล

่

สุมโน พรอินทร์

๒๓/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพธิไทร

์

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๘

พระเทียนทอง ิติาโณ สมคณะ
๔/๕/๒๕๑๙ ๔/๗/๒๕๔๔

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๕๙

พระก่อน กตสีโล สกุลพงษ์
๑/๑/๒๕๐๓ ๑/๑/๒๕๔๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๐
พระสุภาพ ปฺาธโร แหวนวงษ์

๑/๕/๒๕๑๒ ๒๙/๗/๒๕๕๕

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๑

พระพิเชษฐ์ ชยธมฺโม ทัดโก

๑๔/๘/๒๕๒๔ ๑๓/๑/๒๕๕๖

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๒

พระสมาน ปฺาธโร สุภาพ

๒๒/๔/๒๕๑๙ ๑๑/๗/๒๕๕๗

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๓

พระทวี สุทฺธิมโน ศรีกระชา
๖/๗/๒๕๒๒ ๘/๕/๒๕๕๘

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๔

พระสำราญ ชยธมฺโม ดอกพอง

๒๗/๗/๒๕๑๙
๙/๒/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๕

พระแสนศักดิ

์

อุตฺตโม ตะอุดม

๒๒/๙/๒๕๒๑
๔/๔/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๖

พระบุญแพง ปฺุกาโม สาลีมี

๒๖/๗/๒๕๒๘
๖/๕/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๗

พระประกายวงศ์ ปภากโร จินดาศรี

๒๖/๙/๒๕๐๐ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๘

พระธเนศ ธนปฺโ คำทวี
๙/๕/๒๕๓๘ ๒๑/๕/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๖๙

พระปฐวี อุทยปุตฺโต ศรีจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๓๕
๑๑/๖/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๐
พระคำหล้า สุวณฺณสุโข ทองคำสุข

๒/๔/๒๔๙๐
๑๘/๗/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๑

พระสุบัน ธมฺมสาโร รักตระกูล
๓/๓/๒๕๒๒ ๑๑/๘/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๒

สามเณรปรเมษฐ์  แสนประเสริฐ

๒๗/๒/๒๕๔๖

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๓

สามเณรธนพัฒน์  ศรีทำ

๒๒/๔/๒๕๔๖

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๔

สามเณรโกศล  อาณาเขต

๑๓/๕/๒๕๔๗

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๕

สามเณรณัฐพล  ภูผักแพง

๑๖/๘/๒๕๔๗

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๖

สามเณรธนากร  นามบุญเรือง
๕/๓/๒๕๔๙

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๗

สามเณรชัยมงคล  มะโนธรรม
๙/๕/๒๕๔๕

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๘

พระโปง เขมปฺโ ตุ้มหนแย้ม
๖/๔/๒๕๓๕ ๖/๑๒/๒๕๕๘

เรือทอง  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๗๙

พระเชือ

่

อภินนฺโท คำขาว

๒๓/๑/๒๔๙๕ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ละลม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๐
พระกิตติศักดิ

์

กตธมฺโม พงละคร

๒๙/๖/๒๕๑๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ละลม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๑

พระมนตรา อนุตฺตโร แพงมา

๑๐/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ละลม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๒

พระพลวัฒน์ รตนพโล รัตนพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๓

พระวีระพล วีรปฺโ ศรีสิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ลุมพุกอุดมพนาราม  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๔

พระอัครสิทธิ

์

ทีปวํโส บุญจูง

๑๗/๐๒/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ลุมพุกอุดมพนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๗ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๕

พระแก้วสรรค์ กตสีโล จันทิมพ์
๘/๒/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วนาสวรรค์  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๖

สามเณรนพรัตน์  โต๊ะทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 ห้วยตามอญ  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๗

พระอดิศร ปุณฺณโก ทัดโก

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

จันทรังษี  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๘

พระเสกสรร ิตวโร นามศิริ

๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

จันทรังษี  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๘๙

พระสมพร สุขิโต แจ่มเชือ

้

๒๐/๐๑/๒๕๒๐
๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนคำตือ

้

 

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๐
พระศราวุฒิ ปฺาธีโป พละศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๑

พระกิตติกร สิริคุตฺโต พระอารักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๒

พระวรากร ธีรธมฺโม อ่อนเกษ

๐๑/๐๗/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๓

พระเกียรติศักดิ

์

อาสโภ บัวทอง

๒๙/๐๔/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

โนนเชียงสี  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๔

พระวินัย อคฺคจิตฺโต ตตรีคำ

๑๗/๐๙/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

โนนเชียงสี  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๕

พระณัฐวุฒิ อธิปฺโ ทวี

๐๑/๐๗/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เสรีพัฒนา  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๖

พระจรัส านวีโร ครองยุติ

๒๐/๐๗/๒๔๙๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๗

พระทองเสียน

่

ถาวโร นะวัน

๑๐/๐๒/๒๔๙๑
๒/๐๗/๒๕๕๙

เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๘

พระจรูญ ปภสฺสโร ชิดนอก

๗/๐๘/๒๔๙๗ ๒/๐๗/๒๕๕๙

เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๑๙๙๙

พระอมเรศ โชติธมฺโม โรคน้อย

๑๑/๐๘/๒๕๓๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๐
พระอาจิน อภิปุณฺโณ บุบผา

๑๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๑
พระจิรเมธ อธิปฺโ ทำนอง

๒๘/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 พงษ์ทอง

๙/๐๗/๒๕๔๕

 เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ประดิษฐ์สิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๔
สามเณรเจษฎา  พิมพามี

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

 เสียว  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๕
พระสว่าง มหาปฺโ วงศ์ใหญ่

๐๕/๐๒/๒๕๑๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๖
พระทูน พุทฺธสาโร บุญประวัติ

๐๒/๐๕/๒๔๘๗ ๐๗/๑๑/๒๕๕๗

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๗
พระสมัย สนฺตวโร บุตดาเคน

๐๕/๑๐/๒๕๐๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๘
พระชุมพล วิริยธมฺโม เกษแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๐๙
พระสราวุธ ธนวุฑฺโฒ ว่องไว

๒๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๐
พระเพ็ง อาจารสุโภ สุวรรณกูด

๑๔/๐๖/๒๔๙๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๑
พระกัมพล กิจฺจสาโร ทองพามี

๐๗/๐๖/๒๕๒๕ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๒
พระมนตรี ปคุโณ สิมมาเคน

๒๘/๑๑/๒๕๑๖
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๓
พระวินัย านวโร พิลา

๒๕/๐๗/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๔
พระทัชธร สฺโต ศรีอักษร

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองคับคา  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๕
พระบุญยัง จนฺทสาโร ลือชา

๐๗/๑๒/๒๔๘๔ ๐๑/๐๗/๒๕๓๒

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๖
พระศานติบูรณ์ สนฺตกาโย คุณจาง

๐๓/๐๒/๒๕๒๑ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๗
พระทิวากร ปฺาวโร บุญรินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๐๘ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๘
พระทิพย์ สมฺมาโภ บุญเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๑๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๑๙
พระสมัย านิสฺสโร แก้วจันทร์ดี

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๘ / ๕๙

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๐
พระไสว สิริธมฺโม ทองมวล

๑๐/๑๐/๒๔๙๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๑
พระฉวี านุตฺตโร ไชยภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๐๐ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๒
พระธนดล วิสุทฺโธ วงค์แก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๒๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๓
พระศักดา ปฺาวโร กันเทพา

๐๔/๑๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๔
พระวีระ ธมฺมทีโป เบ้าคำ

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๕
สามเณรอมรินทร์  กงอาสา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๖
พระสมบูรณ์ ชยธมฺโม สุขะไสล

๒๘/๐๓/๒๕๒๒ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๗
พระนิรันดร์ านวีโร ธรรมทวี

๒๐/๑๑/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๘
พระคำดี กตปฺุโ บรรใดทอง

๐๒/๑๑/๒๔๙๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๘

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๒๙
พระไพบูลย์ อิทฺธิาโณ เสตรา

๒๔/๐๔/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๐
พระปรีชา สุจินฺโณ สงกาผัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๑
พระทรงเกียรติ จิตฺตคุโณ ฤทธิเดช

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๒
พระมนตรี ิติธมฺโม ผาปรางค์

๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๙/๐๑/๒๕๕๙

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๓
พระบุญหลาย จนฺทธมฺโม ไชยสัตย์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘
๑/๐๓/๒๕๕๙

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๔
พระดำรง ปริชาโน คุณแก้ว

๕/๐๕/๒๕๓๔ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๕
พระกฤษดา คมฺภีรธมฺโม จูมคำ

๓๑/๐๗/๒๕๓๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๖
พระกฤติธี ิตสีโล บุญบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๗
พระเด่นชัย ชยวโร อุธาเลิศ

๒๐/๐๔/๒๕๑๔ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๘
พระสมาน ยติโก ศรีนอคำ

๒๔/๐๙/๒๕๒๓ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๓๙
พระสำรอง จนฺทวีโร กันหาสุข

๐๑/๐๑/๒๔๙๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๔๐
พระทินกร อตฺตสาโร สิทธิจินดา

๐๒/๐๒/๒๕๐๑ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๔๑
พระกรุงไกร สุจิตฺโต ทุมมานาม

๐๙/๐๓/๒๕๑๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๔๒
พระสุริยันต์ สุริโย แก้ววิชัย

๐๕/๑๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๔๓
พระอุทัย อุทโย การเกษ

๐๙/๐๗/๒๕๑๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองฮาง  

ศก ๔๑๕๙/๒๐๔๔
พระสงวน สิริจนฺโท พันธ์กิงทิพย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองฮาง  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๙ / ๕๙
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