
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๓๓๑ รูป ขาดสอบ ๖๒ รูป คงสอบ ๒๖๙ รูป สอบได้ ๑๙๘ รูป สอบตก ๗๑ รูป (๗๓.๖๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระชายชาญ สุขิโต เพ็ชรินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกุดโง้ง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระชัยยุทธ ธมฺมิโก เทพวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกุดโง้ง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระวรวรรณ นนฺทโก บรรลุ

๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านบก  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอัมรินทร์  บัวเทศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านบก  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระชาญวิทย์ ติสฺสโร ลาเลิศ

๐๓/๑๑/๒๕๒๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาคำบอน  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระอาทิตย์ อาภสฺสโร ชันเชิง

้

๒๗/๖/๒๕๒๕ ๒๕/๖/๒๕๕๗

ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระทอน ยติโก ไก่แก้ว

๒๖/๙/๒๕๐๗ ๒๖/๔/๒๕๕๘

ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระอาวุธ สนฺตจิตฺโต คันศร

๖/๘/๒๕๒๗ ๑๖/๕/๒๕๕๙

ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพุฒิพงศ์  เรียงสันเทียะ

๓/๑๐/๒๕๔๗

 ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระสุเวช ชาติรโต แก้วศรีนวน

๑๐/๐๕/๒๕๐๘ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙

หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระดนุวัศ ชุตินฺธโร อภิรมยานนท์

๑๑/๐๙/๒๕๒๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระวิษนุชัย ธีรปฺโ เวสวร

๑๘/๐๒/๒๕๓๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรอำนาจ  ขึมสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

 หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรทักษ์นัย  พิมพา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรภานุวัฒน์  บุดดาวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรศุภชัย  เนียมจิตต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระโกจันทร์ สุภกิจฺโจ ลูกอินทร์

๕/๑๐/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

ปาหนองโพธิ

์

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระธวัชชัย ิตฺเมโธ ลูกอินทร์

๙/๑๒/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙

ปาหนองโพธิ

์

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระผ่าน าณทีโป ธรรมวัตร

๒๓/๑๑/๒๔๙๕
๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระเพชรายุธ รวิวํโส ธรรมนิยม

๑๙/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระสุจินดา สุวโจ เมอมะนา

๑๑/๐๓/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙
กันทรลักษ์ธรรมาราม

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระครูพิเนตสมณกิจ สุปฺโ ก้านอินทร์

๒๒/๖/๒๕๑๕
๗/๕/๒๕๓๕

ปาก่อเจริญธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระอกนิษฐ์ จกฺกวโร งามปลอด

๘/๑๐/๒๕๓๔
๗/๕/๒๕๕๙

ปาก่อเจริญธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระฐิตพัฒน์ กิตฺติโก ทีคำเกตุ

๑๒/๔/๒๕๐๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาชำม่วง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระชนุตต์ อุชุโก สาระวัน

๙/๕/๒๕๒๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาชำม่วง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระไพโรจน์ ปภสฺสโร แสงสิงห์

๖/๙/๒๕๒๐
๒๐/๐๕/๒๕๕๙

ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แก้วสาหร่าย

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรพัชรพล  โจมสติ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณัฐพงศ์  ระวังชือ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรรุ่งศักดิ

์

 วันศุกดิ

์

๔/๐๕/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรกฤษฎา  เกยมาศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรชินภัค  นางวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรธวัชชัย  สระไบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรภาสวัฒน์  บัวลบ

๓/๐๙/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรศุภชัย  พิทักษ์

๕/๐๙/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวุฒิปาล์ม  โคตระ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรตะวันฉาย  วายุกุล

๓/๑๑/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรธนเดช  ปาสกุล

๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรระพีวิทย์  กมล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรการันต์  ปุริสมัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรวชิระ  โมรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรวรวัฒน์  เพิมสมบูรณ์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรชาญชัย  แทนเครือ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกฤษฎา  คำอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพรเทพ  อ่อนทรวง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรรุ่งโรจน์  วันศุกดิ

์

๔/๐๗/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพรประดิษฐ์  วิจิตรโกศล

๘/๐๙/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรณัฐพล  ทองตือ

้

๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรธนชัย  พรเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรบุญญฤทธิ

์

 อินทร์โสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรวัชรพล  ศรีสถาน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรธณัฐไกร  วาปโส

๘/๐๗/๒๕๔๘

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอริยะ  สวัสดิตระกูล

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรนฤเบศร์  การะเกษ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรจิรนนท์  คุณปรึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรจิติศักดิ

์

 อบแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระสมศักดิ

์

ณฏิโก โสภากุล

๙/๑๐/๒๕๒๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาภูผาหมอก  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระวรวิทย์ ิติโก บูรพา

๙/๑/๒๕๓๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาภูผาหมอก  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระธนาวุฒิ โชติโก จันทร์เปรียง

๑/๒/๒๕๓๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ปาภูผาหมอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๐
พระอนันต์ อาสโภ โพธิแก้ว

์

๑๕/๖/๒๕๓๕ ๑๑/๗/๒๕๕๙

ปาร่มโพธิธรรม

์

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระวิชาญวิทย์ ธีโร โอชา

๕/๓/๒๕๒๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปาร่มโพธิธรรม

์

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระประครอง รติโก วงษ์เศษ

๑๒/๑๐/๒๕๒๔ ๒๑/๐๒/๒๕๕๗

ปาศรีสมบูรณ์  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระอนาคา สีลธโร ศิลาคำ

๑๑/๐๔/๒๕๒๔
๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองโปร่งใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระเชิดชัย ยติกาโร แก้วกลม

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองโปร่งใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวีระยุทธ  บุญมานัส

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 ปาหนองโปร่งใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรจิรานุวัฒน์  ชมภูโกฐ

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

 ปาหนองโปร่งใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระไพทัศน์ โชติปฺโ มีสิน

๘/๑/๒๕๓๙ ๘/๖/๒๕๕๙
ปาอริยธรรม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระโชคชัย โสตฺถิโก สายแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๒๔ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

พลาญจำปา  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระธนาธร สุเมโธ วีระคุณ

๖/๑๒/๒๕๒๒
๙/๒/๒๕๕๙

ศรีอุดม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๐
พระสมศักดิ

์

ถาวโร หลานวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๑๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

สวนกล้วย  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๑
พระอภิเดช ธมฺมิโก สู่สุข

๓/๑๐/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

สวนกล้วย  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรกิตติพงษ์  สินธุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๐

 ปานาคำไชยมงคล  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๓
พระสลวย สนฺตกาโย มากมูล

๒๙/๑๒/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระอัศวะ สนฺตจิตฺโต คำภูบาล

๑๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระธนิษ มานิโต อุทภู

๑๒/๑๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรมงคล  พรานพรม

๐๙/๐๕/๒๕๓๘

 ปาประชานิมิตร  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระชยกร านรโต ธรรมชาติ

๑๔/๐๕/๒๕๒๙ ๐๕/๐๒/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระแจ๊ด เตชธมฺโม นิยม

๒๓/๑๑/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระสมคิด อคฺคธมฺโม แก้วจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๐
พระนิกร โรจนวํโส ปดชา

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๑
พระศราวุฒิ านิสสโร ถนัด

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระธนัยบูรณ์ จนฺทวํโส บุตรสี

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระเนติพงงศ์ อธิปฺโ ทองอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขะยูง  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๔
พระอภิเดช อาภาโส มังสา

๒๖/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

บ้านหนองฮะ  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๕
พระชัยพร ิตเปโม บุญภา

๐๘/๐๒/๒๕๐๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๖
พระสุรชัย จนฺทธมฺโม กลืนกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระสมพร ธีรปฺโ วงค์ษา

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระทองหล่อ ถามวโร พิมพ์วงค์

๐๖/๐๕/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระนันทพนธ์ ธนิสฺสโร บุญช่วย

๑๒/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระนพจรัญ ขนฺติธมฺโม มังษะชาติ

๓๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาผักไหมน้อย  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระกนกศักดิ

์

ขนฺติสุโภ มุเซ้นศรี

๐๕/๐๙/๒๕๐๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาพงสิม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระสุเทพ าณวิชโย ภางาม

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาพงสิม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระพล เนปกฺโก นุชชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาพงสิม  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ศรีสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 ปาหนองอาคูณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๕
พระเล็ก กุสลจิตฺโต ธรรมคุณ

๑๕/๐๒/๒๔๙๙ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระกรุณ ติสฺสวโร ยอดสีมา

๒๑/๐๔/๒๕๐๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระฉลอง านิสสโร ระวังชนม์

๒๕/๑๑/๒๕๒๗ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๘
พระกิตติศักดิ

์

ธมฺมทีโป สระทอง

๑๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๐๙๙
พระชิด ปยธมฺโม บุญเติม

๐๙/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๐
พระสุเลิศ หิริสมฺปนฺโน ศรปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๐๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๑
พระสิทธิโชค เตชวโร เพ็งพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๒
พระประกอบ ธมฺมทินโน บุญยงค์

๑๒/๑๑/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๓
พระวิเชียร ธมฺมปทีโป จาครบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๑๘ ๒๖/๐๔/๒๕๓๙

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๔
พระพุธ ณฎฺาโณ เข็มคำ

๐๒/๐๖/๒๕๑๑ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖

เกษหงษ์  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๕
พระกล้าณรงค์ เขมโก กุยแก้วพะเนา

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เกษหงษ์  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๖
พระอดิศร ถิรปฺโ สุนันท์

๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

เกษหงษ์  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๗
พระวิโรจน์ เขมิโก ทนศรี

๑๔/๐๕/๒๕๒๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุทธิกร านกโร จันหอม

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระแมน กิติาโณ กงใจ

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรศิริสิทธิ

์

 ยวงเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๐

 โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๑
สามเณรธีระชา  ศรีลาวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๒
สามเณรธนวัฒน์  สัมฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๓
สามเณรรณชิด  พวงพิมพ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรจิรวัฒน์  มะกรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 โนนสว่าง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๕
พระประสิทธิ

์

ถาวโร โทชาติ

๑๙/๐๘/๒๔๘๙ ๐๖/๐๑/๒๕๕๔

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๖
พระเบียง กิตฺติโก คำโท

๐๔/๐๙/๒๔๙๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๔

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๗
พระสมิน โสตฺภิโก บุญส่ง

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๘
พระบัวไลย์ จิตฺตภโย สิทธิพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๑๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๑๙
พระสมา สีลสาโร ทองล้วน

๐๗/๐๕/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ยติโก จามะรีย์

๐๔/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๑
พระสมัด ฉนฺทโก จันทร์ดา

๐๖/๐๖/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๒
พระอภิสิทธิ

์

ปุณฺณโก หนดผา

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๓
พระอนันตชัย สณฺโธ แก้วกัณหา

๒๐/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๔
พระชิด ปุณฺณโก นิลเพชร

๒๖/๐๖/๒๔๗๖ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๕
พระบุญยัง ธมฺมโฆสโก โชติ

๑๐/๐๗/๒๔๙๔ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๖
พระธนากฤต ิติโก ชูคำ

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๗
พระศุภสัณห์ สิริภทฺโท บุญไพโรจน์

๑๕/๐๑/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๘
พระรุ่งชนะ นตฺถิโก แก่นการ

๑๖/๑๑/๒๕๒๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๒๙
พระบุญทวี อภิปุณโณ ศรีราตรี

๒๘/๑๐/๒๕๑๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ซำตาโตง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๗

้
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่
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ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรทองคำ  ลาภบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๓๕

 ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรกรวิทย์  มณฑาทิพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

 ซำตาโตง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๒
พระวิชา อุทโย คำโท

๒๖/๐๖/๒๕๑๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

ทับทิมสยาม ๐๗  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๓
พระสุทธิพงษ์ ิติโก อ่อนตา

๒๐/๐๓/๒๕๓๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๙

ทับทิมสยาม ๐๗  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๔
พระจิระ ฉนฺทปฺโ สุพรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๒๑ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ปาบ้านด่าน  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรสมชัย  ศิริน

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 ปาบ้านด่าน  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๖
พระยอง ทีปธมฺโม จันทร์ดา

๑๑/๐๔/๒๔๘๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๗
พระอินทร์ ฉนฺทโก อินวันนา

๐๘/๐๖/๒๕๐๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๘
พระกวิน อาสโภ ยาคำ

๐๔/๐๖/๒๕๐๘ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๓๙
พระประสิทธิ

์

ชุตินฺธโร กันตา

๑๓/๐๑/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๐
พระใจ อุตฺตมจิตฺโต ทองละมุล

๑๒/๐๗/๒๕๐๕ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๑
พระไพรวัน พลาโณ ปานทอง

๑๒/๐๗/๒๕๓๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๒
พระประเสริฐ โอปายิโก แก้วแสง

๐๖/๑๑/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๓
สามเณรจักรกฤษณ์  พงษ์เมือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๔
สามเณรไวพจน์  สิงหชาติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรณัฐกิตติ

์

 สมเสนาะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรวัฒนา  รักสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรไชยวัฒน์  อุ่นแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรวรวุธ  ชินทวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรพิทักษ์ชัย  อินทร์นอก

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรณัฐพล  คำเหลียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรยุทธนา  อุตมะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรวันเฉลิม  ชินทวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรสุรเดช  ฉายแสง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรอดิศร  สิงหชาติ

๒๖/๐๖/๒๕๕๒

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๕
พระสายสมร โอปายิโก โพธิสาร

๐๖/๐๒/๒๕๐๓ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาอารางใหม่พัฒนา
 

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๖
พระประจวบ จิรสีโล ยังกระโทก

๑/๑/๒๔๘๙ ๒๒/๗/๒๕๔๙

บ้านหนองเขียน  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๗
พระชาญณรงค์ กนฺตธมฺโม สมใจ

๑/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ปาโคกชาติ  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๘
พระถาวร ถาวโร จิรวัฒน์วรวงศ์

๖/๒/๒๕๐๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านกลาง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๕๙
พระปฐม ปฺาวโร บุตรสุวรรณ

๒๐/๑/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านกลาง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๐
พระยุทธนา ยุตฺติโก พวงพันธ์

๑๗/๙/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาบ้านกลาง  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๑
พระภัยทูน โชติโก หอมใจ

๒/๖/๒๕๑๕ ๑๙/๖/๒๕๕๓

ปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๒
พระสมจิตต์ เขมโก นาคนวล

๒๐/๑๐/๒๕๑๘
๓๐/๕/๒๕๕๘

ปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๓
พระกรวิชญ์ สาทโร แท้รัมย์

๒๙/๑/๒๕๓๑ ๒๘/๑/๒๕๕๙

ปาบ้านตามอญ  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๔
พระประกอบ เมตฺติโก เพ็งกรุด

๘/๔/๒๔๙๖ ๔/๔/๒๕๕๕
ไพรพัฒนา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๗
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๕
พระระวีโรจน์ วชิราโณ ศรีสุวรรณ

๒๔/๓/๒๕๐๘ ๑๓/๗/๒๕๕๖

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๖
พระขัน กตธมฺโม โต๊ะเงิน

๒๘/๙/๒๔๙๐ ๒๖/๗/๒๕๕๘

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๗
พระมนูญ กตทีโป ศรีเหรา

๒/๑๐/๒๔๘๙
๘/๓/๒๕๕๙

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๘
พระเรือน เตชพโล แก้วเกษ

๗/๖/๒๔๙๐ ๖/๔/๒๕๕๙
ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๖๙
พระจงลักษณ์ มหาสกฺโก อำลา

๕/๔/๒๕๑๕ ๖/๔/๒๕๕๙
ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๐
พระกิติยา ปโยโค หมันดี

่

๕/๕/๒๕๒๗ ๖/๔/๒๕๕๙
ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๑
พระปด กิตฺติโก ทราจารวัตร

๑/๘/๒๔๙๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๒
พระจำรัส กิตฺติโก มีเจริญ

๒๖/๕/๒๕๐๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๓
พระชาติชาย อรินฺทโม ธรรมพร

๑/๖/๒๕๒๕ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๔
พระปญญา สีลสาโร ลูกอินทร์

๑/๑/๒๕๑๕ ๒๘/๔/๒๕๓๘

ปาบ้านบาก  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๕
พระเฟอง กิตฺติธโร วิวัน

๒๕/๒/๒๕๐๓ ๒๙/๕/๒๕๓๘

ปาบ้านบาก  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๖
พระสมนึก ธมฺมจาโร ชัยเฉลียว

๒๕/๑๐/๒๕๑๒
๒๗/๑/๒๕๕๒

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๗
พระโอภาส าณธโร ธรรมบุตร

๒/๒/๒๕๐๕
๑๖/๕/๒๕๕๘

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๘
พระเสมียน สุทธิาโณ จันทร์โสดา

๒๕/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๔/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๗๙
พระมนตรี กนฺตผโล บัวจูม

๑/๔/๒๕๑๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๐
พระวิชัย ิติธมฺโม แสโอสถ

๒๗/๓/๒๕๑๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๑
พระศุภเชษฐ์ หิริธมฺโม พรมลา

๒๙/๖/๒๕๒๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๒
พระนรินทร์ ติกฺขปฺโ บุตรดา

๑๙/๔/๒๕๒๓ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๓
พระชัชชัย จนฺทโชโต ชิตพัฒนพงษ์

๓๓/๒/๒๕๒๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๔
พระอนุวรรษ ปภสฺสโร มิทานนท์

๑/๗/๒๕๓๗ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๕
พระสถาพร าณโสภโณ ธรรมบุตร

๒๕/๔/๒๕๓๘ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรคัมใบ  ชัยสงคราม

๔/๗/๒๕๔๒
 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรกฤษฎา  แอ่งสุข

๒๙/๓/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรณัฐพล  พาทปรีชา

๓/๕/๒๕๔๗
 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๘๙
สามเณรเดชาธร  สีสัน

๒๘/๙/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรเตชพล  วงพล

๔/๘/๒๕๔๗
 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรอภิวัฒน์  พูลสมบัติ

๗/๑/๒๕๔๕
 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๒
สามเณรทองนพคุณ  ชำนิกุล

๖/๕/๒๕๔๗
 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๓
สามเณรครรชิต  สีลาดลาว

๒๙/๗/๒๕๔๔

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๔
พระศาตนัทน์ ณาณสุโภ ยอดสาย

๒๐/๙/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๕๙

ศรีมงคลรัตนาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๕
พระศีปราชญ์ สิริมงฺคโล คำปญญา

๒๖/๑/๒๕๑๔ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลรัตนาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๖
พระพนาวัลย์ เปมสีโล พรมวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๓๒
๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลรัตนาราม  

ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๗
พระชุติเทพ สุขกาโม ชัยภูมิ

๒๒/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๗

้
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ศก ๖๑๕๙/๐๑๙๘
พระศรายุทธ สุทฺธิสทฺโธ ล่อดงบัว

๑๕/๓/๒๕๒๗ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคลรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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