
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๕๐๖ รูป ขาดสอบ ๑๔๖ รูป คงสอบ ๓๖๐ รูป สอบได้ ๑๗๖ รูป สอบตก ๑๘๔ รูป (๔๘.๘๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระสุนทร ภีรปฺโ อาธิบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๒

วัดขามทอง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระสงกรานต์ าณวีโร เกตุกัณฑ์

๑๕/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรอามิด  เพขรเจริญชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระนิวัฒน์ ชินวโร สมพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระกันตพัฒน์ กิตฺติาโณ พลไพรธนันท์

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระสมจิตร สมจิตฺโต โคษา

๐๖/๐๖/๒๕๒๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๗
สามเณรวงศธร  สินชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรภครพงษ์  แจ่มแจ้ง

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรพฤทธิ

์

 สนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรกฤษณพงศ์  สุพรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระชาญณรงค์ จตฺตกโย พันธ์อุ่น

๑๐/๐๖/๒๕๒๙
๑๐/๑๑/๒๕๖๐

วัดโนนแย้  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระอธิการ สี านธมฺโม พาพรหมมี

๐๗/๐๓/๒๔๙๓ ๐๘/๐๒/๒๕๕๑

วัดโนนอีปง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระล้วน อุตฺตโม โคษา

๐๘/๐๑/๒๔๙๖ ๐๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดบ้านแดง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรชัยวัฒน์  คำนันท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 วัดบ้านแดง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระวารินทร์ วิสารโท วิเศษสังข์

๑๕/๑๐/๒๕๑๓ ๑๗/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ้านเอก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระอุทิศ อธิจิตฺโต เขียนวงค์

๐๔/๐๗/๒๕๒๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดบ้านเอก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๗
พระสายรัก มหาปฺโ อุดมสุข

๑๒/๐๓/๒๕๑๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖

วัดพานทา  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระฉัตรมงคล ธีรปฺโ สุขจันดี

๐๖/๐๕/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดพานทา  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรประวิช  แก้วอาสา

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 วัดเพียนาม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรเดชชาย  วทาวิศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดเพียนาม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระสมทรง ถิรปุโ ทับทิม

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระอนุพงษ์ อนุภทฺโท ภิบาลจอมมี

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๓
สามเณรมานะ  กิงเกษ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดวังไฮ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๔
พระสมภพ ตปสีโล สุดประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๐๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดสร้างเรือง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๕
พระคันชิด อชิโต บุญศิริ

๒๒/๐๗/๒๕๒๑
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

วัดสำโรง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระเฉลียว อุปสนฺโต สุระชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองคู  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระสถิตย์ ิติาโณ สระ

๑๓/๐๘/๒๔๙๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดหนองคู  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๘
พระผัน สุรปุตฺโต สุระบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

วัดหนองไผ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระไชยา ชยวุฑฺโฒ ทรงงาม

๒๐/๐๕/๒๕๑๙ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองไผ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระนิวัฒน์ นิวฑฺฒโน วารีชล

๐๑/๐๖/๒๕๓๐ ๓๑/๑๐/๒๕๕๗

วัดคำเมย  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรศิริเดช  ศรีวิไลย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดคำเมย  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๓
พระพา นิสฺสโภ มาพบ

๐๗/๐๗/๒๔๘๘ ๑๙/๑๒/๒๕๕๔

วัดทุ่งพาย  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๔
พระเทพารักษ์ กนฺตสีโล สุขหล้า

๒๖/๐๔/๒๕๒๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดน้อยโนนสัง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๕
พระสมชาย ปสนฺโน ใจธรรม

๒๐/๐๙/๒๕๒๗ ๑๑/๐๔/๒๕๔๗

วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สายลุน

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสุพิชัย  สนิท

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 วัดโนนเรือ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๘
สามเณรชยานันท์  สายทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 วัดโนนเรือ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๓๙
พระอธิการ อนันต์ มหามงฺคโล สารีอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๐๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดบกขียาง

้

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระประสงค์ านธมฺโม ขันบุญ

๑๖/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๗

วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรกิตติพัฒน์  ศรีสงคราม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านคล้อ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๒
พระสุวรรณ ิตสทฺโธ แจ้งสว่าง

๒๕/๐๙/๒๕๑๑ ๒๓/๐๑/๒๕๓๘

วัดบ้านดูน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระประทวน กตคุโณ ไกรษี

๐๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

วัดปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระปรีชา ปฺาวชิโร เหล็กเพชร

๒๖/๐๕/๒๕๒๔ ๑๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดร่องนำคำ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๕
พระอธิการ กล้า จนฺทโสภโณ ทาละลัย

๑๖/๐๖/๒๔๘๗ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดสระสิม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระกิตติพงษ์ สิริปฺโ สิมณี

๐๗/๐๗/๒๕๒๘ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดหนองกก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระอักษรา พุทฺธาโณ พืนอินทร์

้

๓๐/๐๕/๒๕๒๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดหนองบัว  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรธิติพันธ์  หงษ์วิเศษ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 วัดหนองบัว  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๔๙
สามเณรเจษฎา  วันตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดหนองบัว  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระสมัย กนฺตสีโล พงษ์อ่อน

๑๐/๐๔/๒๔๗๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองม่วง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระสนอง จนฺทสโร วงค์แสง

๒๒/๐๒/๒๕๒๘
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๒
พระคะนอง วราโภ วงค์แสง

๐๒/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๓
พระวรโชติ สุจิตฺโต ชำนาญค้า

๒๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๔
พระสุริยันต์ อคฺคเวโร วรรณแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๒๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดละเอาะ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระจิตกร ชุติปฺโ สายยศ

๒๖/๐๓/๒๕๓๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

วัดโนนพยอม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรอนุภัทร  ลือโลก

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบ้านบก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรวัชรพงษ์  สุริยวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านบก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๘
สามเณรทองดี  บุษบา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบ้านบก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๕๙
พระพิสกรณ์ โชติปฺโ สมรัก

๒๒/๐๔/๒๕๐๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระสมบูณณ์ สีลวณฺโณ พลแหง

๑๕/๐๒/๒๔๙๓ ๓๐/๐๓/๒๕๕๒

วัดคอนกาม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระกลม โอภาโส แก้วคำ

๐๕/๐๖/๒๔๙๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

วัดคอนกาม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระสุริยันต์ จนฺทสโร ดวงสิมมา

๐๗/๐๑/๒๕๒๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระดิษพงษ์ ผาสุโก เชยสำโรง

๑๙/๐๖/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดดงยาง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระสมุห์ จักรพงษ์ จกฺกธมฺโม ทินวงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดโพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระพรรณฑูล จารุธมฺโม นาเนตร

๐๙/๐๗/๒๕๓๓ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดขนุน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระวีระพงษ์ กิตฺติโสภโณ ศรีบริบูรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๒ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดจันทราปราสาท  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๗
พระนิยม ปฺาทีโป ทองลอย

๐๒/๐๑/๒๕๒๑ ๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วัดจันลม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๘ พระสวิง สิริจนฺโท พันธ์จันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๓๑ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดจันลม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระสุตรา มนฺทิโต จันเพ็ญ

๒๐/๑๐/๒๕๑๗ ๑๕/๐๖/๒๕๕๕

วัดชำแระกลาง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๐
พระคมสันต์ ปยธมฺโม มนทอง

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

วัดชำแระกลาง  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๑
พระอธิการ สุริยัน อินฺทปฺโ อาจสาลี

๒๓/๐๙/๒๕๒๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระชัชวาล สิริวณฺโณ อาจนะรา

๑๔/๐๕/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖

วัดดองกำเม็ด  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๓
พระบุญโชค จารุธมฺโม โพธิกระสังข์

์

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๔
พระสมจิตร ธนปฺโ ลานตวน

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๕
พระสมบูรณ์ ปฺาวุฑฺโฒ แก้วสุรีย์

๒๑/๐๑/๒๕๒๙ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖

วัดทะลอก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระสุพจน์ สุภาจาโร ศุขแจ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระเสกสรร านยุตฺโต ศรีทน

๒๐/๑๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดบกจันทร์นคร  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระสมยศ ยสินฺธโร ธรรมธร

๒๔/๐๘/๒๔๙๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

วัดตาปรก  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระคนองเดช ปสนฺโน ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๒๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดโนนสูงวนาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระวิริยะ วิริยธมฺโม สมาธิ

๐๖/๐๕/๒๕๒๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนสูงวนาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระวรวิชญ์ อภิปาโล นิลทอง

๑๗/๐๓/๒๕๒๓ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๒
พระสุริยา เขมานนฺโท นันทะสิงห์

๐๓/๐๔/๒๕๒๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระวราวุฒิ กิตฺติปฺโ สุขโสภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๔
สามเณรจักรพงษ์  พลคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 วัดสำโรงเกียรติ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๕
พระคีรี รตนสาโร ศรแก้ว

๐๒/๑๐/๒๔๙๖ ๑๑/๐๗/๒๕๒๗

วัดอารางสุทธาวาส  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระสมภพ ขนฺติสาโร ปราสัย

๐๙/๐๗/๒๕๑๖ ๓๐/๐๖/๒๕๕๕

วัดกอกหวาน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระสมบัติ สาทโร คำมา

๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

วัดโนนดู่  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๘
พระวีระพงษ์ อินฺทปฺโ ทองกำ

๑๕/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านกู่  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๘๙
สามเณรชิตวัน  หวานเสร็จ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านกู่  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระประเสริฐ ยโสธโร แหวนวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๒๑ ๑๑/๑๒/๒๕๕๖

วัดพิมาย  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรวรจักร์  หาญเสมอ

๐๔/๐๖/๒๕๔๐

 วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรทรงพล  แหวนวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 วัดโพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๓
พระสมโภชน์ สุภทฺโท อัครชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดศาลา  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๔
สามเณรปองพล  ภาษี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดคูสีแจ

่

 

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๕
พระจำรูญ กุสลจิตฺโต มือนาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๒๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดจังกระดาน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระรณชัย อรุโณ กลำเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๓๓ ๓๑/๐๗/๒๕๕๗

วัดจังกระดาน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระสุริยัน ิตสุโข บุญร่วม

๐๑/๐๒/๒๕๒๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดจังกระดาน  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๘
พระพงษ์พัฒน์ สุภทฺโท พงษ์วัน

๑๐/๐๙/๒๕๓๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดชำแระ  

ศก ๔๓๖๐/๐๐๙๙
พระณัฐวุฒิ คุณงฺกโร เสมศรี

๒๕/๑๒/๒๕๑๘ ๐๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ้านทำนบ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระบุญยืน ปยธมฺโม มานะชัย

๐๗/๑๑/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิคำ

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๑ พระศูนย์ทอง สุรปฺโ สุขศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๑๑ ๑๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๒ พระอิทธิพล อธิปฺุโ เชียวชาญ

่

๑๗/๐๔/๒๕๒๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๓

วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระสุพัฒน์ อธิวโร ขันติวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาเจริญธรรม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระสมพร จนฺทโก พิมพ์นนท์

๒๘/๐๕/๒๕๐๕ ๒๘/๐๕/๒๕๔๕

วัดหนองม้า  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระบุญโฮม อภิชาโน ขอดทอง

๑๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองม้า  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๖ พระประดิษฐ์ ปฺาวโร สะอิงทอง

้

๐๑/๐๖/๒๕๐๔ ๒๒/๐๑/๒๕๕๒

วัดปลาซิว  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๗
พระสันประสิทธิ

์

ธีรปฺโ วิลาวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๘ พระจิรวัฒน์ ธีรปฺโ คำแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๑๙ ๒๙/๑๑/๒๕๕๔

วัดบ้านหว้าน  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๐๙ พระกรกฎ กิตฺติสาโร ชังชัว

่

๑๕/๐๖/๒๕๒๔ ๐๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๐ พระไพรวัลย์ อนุตฺตโร รัตวาล

๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

วัดดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๑ พระรถเสน ทีปธมฺโม ระยับศรี

๑๔/๐๑/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดบุยาว  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๒ พระไกรศร ธมฺมวโร แสงนนท์

๓๐/๐๗/๒๕๓๑ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดพอกนาดี  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๓ พระชาญ กนฺตสีโล ไชยพรม

๑๘/๐๙/๒๕๑๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดกระเบา  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๔ พระบรรจง กิตฺติคุโณ ศรีดำ

๒๒/๐๕/๒๕๑๐ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๕ พระบุญถิน สุเมโธ ศรีลาชัย

๑๘/๐๔/๒๕๐๖ ๑๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๖ พระสมัย อุตฺตโม บุญหวาน

๐๕/๑๐/๒๕๐๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒

วัดโนนเปอย  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๗
พระปยทวดี อุตฺตโม แสงประยูร

๐๕/๐๓/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดบ้านพลับ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๘ พระธนโสภณ ปุณฺณโก เกษกุล

๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๑๑๙ พระสุริยันต์ อกิฺจโน บุตรดี

๐๗/๐๓/๒๕๑๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๕

วัดยางน้อย  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๐ พระนัฐพงษ์ ชวนปฺโ เทียบคุณ

๐๗/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดยางน้อย  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๑ พระชินโชติ สิริคุตฺโต ทุ่มทอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดเวฬุวัน  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๒
พระสุรพงษ์ เตชธมฺโม คำมะลิ

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘

วัดเวฬุวัน  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๓
พระวิชัย ชวนปฺโ คะเลารัมย์

๐๖/๐๕/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีอุทุมพร  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๔
สามเณรปาจิตตี

้

 แก้วเชียงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๐

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๕
สามเณรทิตยะ  ยุทธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๖ สามเณรพืชมงคล  แหวนหล่อ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๗
สามเณรสิริกร  เติมศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๘
สามเณรวิทวัส  ไชยศรีษะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๒๙
สามเณรปรเมศร์  ขันแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๐ สามเณรปองธรรม  สงวนสัตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๑ สามเณรขจรศักดิ

์

 สายเสมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๒
สามเณรชนะพงศ์พันธ์  ข้อกูล

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๓
สามเณรเลิศพงษ์  รสหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๔
พระอภิชัย ปฺุาคโม คำศรี

๓๐/๐๔/๒๕๓๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

วัดสำโรงใหญ่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๕
พระอุทัย อุทโย ผันบุปพา

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดขนาวนาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๖ พระอธิการ สมบัติ สุธมฺโม บุญเลียง

้

๒๕/๑๒/๒๕๒๔
๒๐/๐๑/๒๕๕๔

วัดด่านใต้พัฒนาราม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๗
พระเกิบ คตปฺโ ปูโกรบ

๑๓/๐๗/๒๕๒๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดเดียงตะวันตก  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๘
พระเทิดพงษ์ ธมฺมทินฺโน วาชัย

๒๘/๑๒/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดตระกาจ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๓๙
พระทับทิม าณรํสี โกศล

๑๐/๐๗/๒๕๔๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดตระกาจ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๐ พระมานะ อาสโภ บุญจิด

๊

๐๒/๑๒/๒๔๙๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖

วัดทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๑ พระอมรศักดิ

์

กิตฺติทนฺโต อ่อนทรวง

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖

วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๒
พระอุทรณ์ ปภงฺกโร ศรีพรม

๒๐/๑๐/๒๕๒๐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๖

วัดนำอ้อม  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๓
สามเณรอาสาม  สุระชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

 วัดโนนสูง  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๔
พระอำพร อาสโภ ตาลหอม

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วัดบ้านสำโรง  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๕ พระพิทักษ์ ทิวากโร พุ่มจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดปาดอนเย็น  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๖ พระนพรัตน์ สิริมงฺคโล เหมือนมาตย์

๒๔/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาดอนเย็น  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๗
พระลนัย ถิรธมฺโม คำศรีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

วัดปามหาราช  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๘
พระกิติพันธ์ หิตจิตฺโต ยอดสิงห์

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๔๙
พระรุ่งโรจน์ วรธมฺโม พันธ์พงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๕๗

วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๐ พระนิคม อํสุธโร ญวนขันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๒๐ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๑ สามเณรสุทธิราช  จันพรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

 วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๒
พระทรงศักดิ

์

ทีปธมฺโม อิมเต็ม

่

๑๗/๐๒/๒๕๑๗
๑๑/๐๕/๒๕๕๕

วัดภูเงิน  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๓
พระชัชวาล ชินวโร คชพรม

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดศิริมงคล  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๔
พระปกรณ์ เขมปฺโ แปนเมือง

๒๓/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศิริมงคล  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๕
พระสุริยา สุริยวํโส ดอกไม้

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๖ พระบุญศรี ขนฺติยุตฺโต ไชยคำ

๓๐/๐๔/๒๔๙๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

วัดหนองขวาง  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๗
พระบุญมี เอกคฺคจิตฺโต คำศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๑๒/๐๑/๒๕๕๘

วัดโนนดู่  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๘
พระอธิการ สีนวล สุขิโต พิมภานิล

๒๓/๐๘/๒๕๐๖ ๑๖/๐๑/๒๕๕๓

วัดบ้านก้อนเส้า  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๕๙
พระบัญชา อธิปฺุโ จันดากร

๑๐/๐๘/๒๕๒๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านโนนคูณ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๐ พระสุภลักษณ์ ขนฺติวโร ศิริยาน

๐๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

วัดบ้านปลาข่อ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๑ พระชายชุมพล สุวฑฺฒนเมธี จันทราภรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๑/๒๕๖๐

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๒
พระสมชาย านรโต มณีรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ้านเวาะ  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๓ พระจักรกริช ขนฺติธมฺโม สายอุทา

๑๓/๑๐/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านหยอด  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๔ สามเณรหงษ์สุนทร  กันทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๕ สามเณรสุวิทย์  ไชยเกิด

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 วัดบ้านเหล่าเสน  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๖ สามเณรรัตนาหรณ์  ห่อคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๗
พระณัฐพงศ์ สุวิโร สารกอง

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดม่วงเป  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๘ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ระยับศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๖๙
สามเณรวรณัน  พันธ์แก่น

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๐
สามเณรพงศธร  ศรีมงคล

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๑
สามเณรไพบูลย์  แก้วมงคล

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๒
สามเณรธีรเดช  นิลเพชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๓
สามเณรปฐมภรณ์  พิมพ์สระเท้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๔
พระอธิการ สวัสดิ

์

ถาวรจิตฺโต ยวนพันธ์

๑๖/๑๑/๒๔๘๐ ๐๔/๐๓/๒๕๓๙

วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๕
พระณัฐพล วรธมฺโม อบอุ่น

๑๙/๐๕/๒๕๓๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๖
พระนุวัติ วฑฺฒนธมฺโม วงษ์พิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘

วัดศรีแก้ว  

ศก ๔๓๖๐/๐๑๗๗
พระโกมล ธีรปฺโ เทียงธรรม

่

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘

วัดสลับ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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