
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๓๕๘ รูป ขาดสอบ ๙๒ รูป คงสอบ ๒๖๖ รูป สอบได้ ๑๖๕ รูป สอบตก ๑๐๑ รูป (๖๒.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระเสรีชน สิริปฺโ โสธาตุ

๐๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

กุดโง้ง  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรสุนาย  เนียมเตียง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

 กุดโง้ง  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระปนทอง อนงฺคโณ ชารี

๑๙/๖/๒๕๐๙ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐

ปาโนนทราย  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๔
พระบุญมี สิริปุณฺโณ ยวงปรางค์

๒๒/๐๕/๒๕๑๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระพิระสันต์ วรจิตฺโต ด้วงนิล

๒๘/๑๒/๒๕๑๔
๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระกฤษฎา ธมฺมนนฺโท วงศ์กรกิจกุล

๓๑/๐๕/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาศรีสำราญ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระสมาน ติกฺขาโณ แก้วสาย

๒๐/๑๑/๒๕๑๔
๐๑/๐๙/๒๕๖๐

หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระนันทวุฒิ อธิปฺโ จันทร์ทรงสว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๒๖
๐๗/๐๙/๒๕๖๐

หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรดนัย  เบิดศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 หลวงสุมังคลาราม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระกังหัน เตชวโร โวหาร

๑๖/๐๕/๒๔๙๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

ปาหนองโพธิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระเจตตุพงษ์ สุมงฺคโล มโนราห์

๑๙/๑๐/๒๕๐๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองโพธิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระอินทร์เชียร เตชวีโร บุญคง

๓๐/๓/๒๔๙๘ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ปาหนองไผ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระวิชณุ วิชโย คำโสภา

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองไผ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระวันเฉลิม อนุตฺตโร ภาษี

๓๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านตาไทย  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระภูมินทร์ อตฺตสิโน กองศรี

๐๕/๑๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระมานะ กนฺตสีโล หน่อพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๑๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระทัชชกร อิสฺสรทตฺโต ชนะธราดำรงกุล

๑๘/๐๘/๒๕๒๘
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรจักรี  ไชยชนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรพงษ์พัฒน์  ลาภผล

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรจิรศักดิ

์

 เบ้าหล่อ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 ปาดำรงพุทธธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระชวน ยติโก กุลวิลัย

๑๒/๐๒/๒๔๙๘
๘/๐๓/๒๕๕๙

ปาเทพพิทักษ์ธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระสายันต์ ณฎฺิโก บุญมาวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๘
๘/๐๓/๒๕๕๙

ปาเทพพิทักษ์ธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระบุญสอน ฉตฺติโก ศรียะลา

๑๐/๐๒/๒๕๑๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาโนนแสงธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระสงัด โชติโก โพดหอม

๔/๐๘/๒๕๐๗ ๑/๐๔/๒๕๖๐

ปาโนนแสงธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระชาลี กตปุโ กิระหัส

๒๖/๐๙/๒๔๘๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาปทุมทิพย์  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระอธร าวโร เสนวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ปาปทุมทิพย์  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระยศ เขมโก นิวาท

๒/๑๐/๒๕๐๕ ๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาปทุมทิพย์  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๘
พระสุพล กิตฺติโก ภากเพียร

๑๙/๐๙/๒๕๓๐
๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาปทุมทิพย์  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๒๙
พระอุดร นนฺทโก ขาวสลับ

๑๒/๐๓/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูผาหมอก  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระสุทัศ ภทฺทโก กำแพง

๒๔/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูผาหมอก  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระคมสันต์ ติสโร ศิริชนะ

๒๐/๐๑/๒๕๒๕
๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาศรัทธาธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระศักดินรินทร์

์

ปฺาธโร นวลใส

๑๑/๑๑/๒๕๒๕
๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ปาหนองโปร่งใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระโชคชัย สุเมโธ ตาระพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองโปร่งใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระมหิทธิชัย อโสโก สายสี

๑๒/๐๓/๒๕๐๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๗

ปาอริยธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระทวีศักดิ

์

อภิวโร พรมบุญเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๓๕ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ปาอริยธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระเทวา เทวธมฺโม ภูมิแกคำ

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาอริยธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระคำเดช เตชธโร มีสิน

๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปาอริยธรรม  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระวุฒินันท์ โสถิโก เต็มดวง

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

๓/๐๗/๒๕๖๐

สวนกล้วย  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๓๙
พระนิคม เขมิโย วิเศษ

๑๒/๐๑/๒๕๐๙
๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองแกศรีมงคล  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระอมรชัย อมโร ทาคำสุข

๒๙/๐๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนหว้านไฟ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระเอกชัย ขนฺติพโล ชัยโคต

๐๕/๑๑/๒๕๒๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปานาคำไชยมงคล  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระราตรี ปฺาวโร เบ้าคำ

๒๔/๐๕/๒๕๒๒
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ปานาคำไชยมงคล  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระสมศักดิ

์

ติสฺโส ลิลัน

๑๕/๐๔/๒๕๐๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปานาคำไชยมงคล  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระบุญประเสริฐ อาภากโร เสียงดัง

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปานาคำไชยมงคล  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระนิวัฒน์ ธมฺมเตโช สุขชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระรัตน์ โชติโก วงค์เศษ

๒๑/๐๑/๒๕๑๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรถนอม  แสนอินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 ปาโนนจักจัน

่

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระเด่นชัย สุมโน แก้วมูลมุม

๐๖/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาประชานิมิตร  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๔๙
พระกฤษดา านวโร สนิด

๓๐/๑๑/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชานิมิตร  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๐
พระณรงค์ โชติปฺโ เกษหอม

๒๑/๐๒/๒๕๒๑
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาห้วยเสียว  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๑
พระสุภาพ ปชฺโชโต อรรคฮาด

๐๙/๑๑/๒๕๑๕ ๑๐/๐๑/๒๕๔๗

ปาสันตินิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๒
พระจักรกริช กตปุโ พุทธเส็ง

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ขะยูง  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๓
พระอรรถพล ธีรปฺโ วามะเกตุ

๒๗/๑๐/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขะยูง  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๔
พระชาลี สีลโชโต มังสา

๑๖/๐๘/๒๔๙๕ ๒๗/๐๓/๒๕๕๔

บ้านหนองฮะ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๕
พระวิชาญ สํวโร ท้าวธงใชย

๑๗/๑๒/๒๕๒๐ ๒๑/๐๔/๒๕๕๖

บ้านหนองฮะ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรภัทรพล  ท้าวธงใชย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านหนองฮะ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรปญญากร  กลินสุคนธ์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านหนองฮะ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรศุภชัย  

บัวบุญธนาหมุ่ยโท

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านหนองฮะ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๕๙
พระพีรพล จนฺทูปโม สาคร

๒๙/๐๑/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชารังสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๐
พระภัคธร านงฺกโร ระวังชนม์

๑๓/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๑
พระณัฐวุฒิ กิตฺตาโณ บัวเชย

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ประชารังสรรค์  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรเอกนรินทร์  นครชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 ปาหนองอาคูณ  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๓
พระอดุล กมโล โกมล

๒๓/๐๒/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๔
พระสิโรจน์ กิตฺติาโณ สุดโท

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๕
พระธนพล สุทฺธิปภาโส มโนทัย

๒๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๖
พระพีระพล สีลสํวโร สุขเสน

๑๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๗
พระปยะณัฐ์ ติสฺสโร พันธ์เพชร

๒๙/๐๘/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๘
พระทองใสย์ ถาวรจิตฺโต บุญผุย

๑๐/๑๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๖๙
พระกฤษณะ กิตฺติาโณ จันทำ

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๐
พระจีรศักดิ

์

โชติมนฺโต ตรีแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๑
พระสนธยา ปภสฺสโร วงค์ษา

๑๔/๑๑/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๒
พระสนันชาติ

่

ธมฺมธโร อภิรักษ์อาภรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๓
พระคำสี มหาปฺุโ แผ่นศิลา

๑๐/๐๑/๒๕๐๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๔
พระพุทธชาติ านากโร ปองชาลี

๒๗/๐๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๕
พระวินิจ ถาวโร ใจเพ็ง

๑๑/๐๖/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรชาญชัย  โคระนำ

๐/๐๑/๒๕๔๘

 หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรพันธกานต์  สาวันดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรศุภมิตร  ศรีวัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 หนองสิมใหญ่  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๗๙
พระประยูร สุทฺธจิตฺโต ทองคำ

๐๘/๐๓/๒๕๑๖

๐/๐/๒๕๕๙ ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๐
พระวรกิตติ

์

อินฺทปฺโ คล้ายประดิษฐ์

๒๑/๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๑
พระนที จนฺทาโภ ฤกษ์สว่าง

๐๖/๐๘/๒๕๑๙ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๒
พระภานุพงษ์ สนฺตมโน อนุสินธ์

๓๑/๕/๒๕๓๔ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๓
พระชยณัฐ โชติธมฺโม คำเสน

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๔
พระนวน อินฺทวนฺโณ ศุภเดิม

๑๐/๐๑/๒๕๐๔
๑๗/๔/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๕
พระเทียม อาทโร สุขอ้วน

๑๔/๙/๒๕๑๒ ๑๗/๔/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๖
พระทศวรรษ จนฺทวงฺโส ดาวหน

๑๕/๑/๒๕๐๐ ๑๘/๖/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๗
พระคมกฤช ขนฺติวโร ครองยุติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
๒๒/๖/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๘
พระวรากร ธมฺมานนฺโท ธิลุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๐
๒๒/๖/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๘๙
พระวิชัย กตปุโ บุญเฉลียว

๐๕/๐๓/๒๕๓๖
๒๘/๖/๒๕๖๐

ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรณัฐพล  ตุ้มคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๑
สามเณรจิรวัฒน์  พวงเพชร

๓๐/๖/๒๕๔๖

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรจิรพันธ์  พวงเพชร

๓๐/๖/๒๕๔๖

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ไขกลางดอน
๑/๑/๒๕๔๗

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรพงษ์พัฒน์  สาชัย

๓๐/๘/๒๕๔๗

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรอภินันท์  ต้นพิมพ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรพงศ์ศิริ  เค้าเงือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรพิชิตชัย  เค้าเงือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 ประชารังสฤษฎิ

์

 

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๘
พระวลาพล วิสุทธสาโร เขียวอ่อน

๑๖/๖/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปาเมืองน้อย  

ศก ๖๑๖๐/๐๐๙๙
พระอนุชา ขนฺติโก พิมพา

๑๔/๓/๒๕๑๙ ๑๙/๑/๒๕๖๐

ปาเมืองน้อย  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๐
พระสมรักษ์ มหาวิริโย จอมคำสิงห์

๒๕/๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

ปาเมืองน้อย  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๑
พระกิตติศักดิ

์

สุเมโธ เงาศรี

๒๖/๔/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๒
พระสัญญา ยโสธโร มาลาสุข

๑๗/๗/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๓
พระจักรพันธ์ มหาลาโภ จันทะพรม

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๔
พระเจษฎา ปโมทิโต กายแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๕
พระพิชิตชัย ิตจิตฺโต ศรีคราม

๒๙/๑๑/๒๕๑๕
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

เกษหงษ์  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๖
พระธนวัฒน์ ชยธมฺโม นางวงษ์

๑๕/๓/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เกษหงษ์  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๗
พระพระโกสีย์ สํวุฑโฒ มุ่งมาตรา

๓/๑๙/๒๔๙๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

ปาถำผาเพียง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๘
พระปฏิวัติ สิริจนฺโท คำเบา

๒๓/๑๐/๒๕๒๔
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

ปาถำผาเพียง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๐๙
พระสมัย ธมฺมิโก แก้วโมกข์

๑๗/๐๘/๒๕๐๗ ๓๐/๐๖/๒๕๕๓

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๐
พระสังข์ทอง วุฑฺฒิโก ดำดิน

๑๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๔

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๑
พระอุเทน ปุณฺณโก แก้วกันหา

๐๔/๐๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๔/๒๕๕๕

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๒
พระสังคม กิจฺจาโร กิจฺจกาโร

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๗

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๓
พระจักรกาวุธ อจาโร แถบหอม

๑๙/๐๖/๒๕๒๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๗

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๔
พระประสิทธิ

์

ชุตินฺธโร กันตา

๑๔/๐๒/๒๕๑๓ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๕
พระพรชัย พลชโย เมฆคลี

๒๕/๐๗/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๖
พระสังวรณ์ ปภสฺสโร ดีดศรี

๑๓/๐๘/๒๕๑๓ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๗
พระอินทร์ อินฺโท เลิศศรี

๑๖/๐๘/๒๔๙๑
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๘
พระพูน เทวฺมิตฺโต ศรีภักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๐๑ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๑๙
พระกวิน อาสโภ ยาคำ

๑๔/๐๖/๒๕๐๖ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๐
พระนัครินทร์ คุณกโร อินวันนา

๒๒/๐๒/๒๕๒๓
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๑
พระสุรสิทธิ

์

มหานาโม เสน่หา

๒๒/๐๒/๒๕๒๔
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๒
พระสุรกิจ ปาริสุทฺโธ ทองละมุล

๑๒/๐๕/๒๕๓๒
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๓
พระวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิโก มุงคุณคำซาว

๐๕/๑๑/๒๕๓๗
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๔
พระธนกฤต โสธโน ยันวงษา

๑๒/๐๖/๒๕๓๘
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๕
พระทินภัทร สิริภทฺโท นาคสด

๒๗/๐๑/๒๕๓๙
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๖
พระสมัย โกวิโท ปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

๓๐/๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๗
พระสถาพร อนามโย ภายอุ้ม

๑๙/๐๖/๒๕๓๙
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๘
พระวินัย อุณสโก ใจกัด

๑๑/๐๘/๒๕๓๙ ๑๖/๐๙/๒๕๖๐

ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรวีระวัฒน์  ศรเพชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

 ปาประชาสามัคคี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรจักรกฤษณ์  พงษ์เมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรวัฒนา  รักสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรสหภัทร  แสงดี

๑๘/๔/๒๕๔๖

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรอธิราช  มีวงษ์

๑๔/๖/๒๕๔๖

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรปรียาวัติ  แทนหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปาประชาสามัคคี  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๕
พระอำนวย เตชธมฺโม ศรีโสภา

๒๙/๖/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
บ้านหนองเขียน  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๖
พระนพนันท์ อหึสโก แก้วปอง

๒๒/๑๒/๒๕๑๘
๒๙/๐๓/๒๕๖๐

ปาบ้านกลาง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๗
พระพัธยา สุชีโว ราศี

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาบ้านกลาง  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๘
พระเจริญ เขมปตฺโต ชมเชย

๑๒/๕/๒๕๑๑
๕/๗/๒๕๕๒

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๓๙
พระแปง ขนฺติธมฺโม ทรงศรี

๑๒/๕/๒๔๘๒ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๐
พระอ้วน ฉนฺทโก อุสาหะ

๓/๕/๒๕๐๓ ๓๐/๗/๒๕๕๘

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๑
พระรุม วิริโย บูรณะ

๑๙/๐๘/๒๔๙๔
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๒
พระนิพนธ์ ปริปุณฺโณ เพ็งท้าว

๑๐/๐๒/๒๕๐๙ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๓
พระสิทธิโชค อธิมุตฺโต สิทธิชัยวรกุล

๒๓/๑๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๔
พระไกรสอน ิตรโต จอมไทย

๐๘/๐๒/๒๕๒๗ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ไพรพัฒนา  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๕
พระดนตรี ธมฺมทินฺโน หงษ์จันดา

๑๕/๐๔/๒๕๒๒ ๐๓/๐๒/๒๕๕๙

ปายางบอน  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๖
พระสุพิษ จิรธมฺโม ขันติวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ปายางบอน  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๗
พระอุทิศ วิโรจโน สืบมา

๑๔/๐๒/๒๕๒๕
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปายางบอน  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๘
พระสาลี กิตฺตาโณ พวงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๒๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปายางบอน  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๔๙
พระอุดรพันธ์ สุทฺธจิตฺโต สิทโธ

๒๖/๐๑/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ปายางบอน  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๐
พระเปรม อธิปโ พะวร

๒๕/๐๙/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

ปาเวียงคำ  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๑
พระกิตติ สุจิตฺโต อรทัย

๐๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๒
พระรติ มนฺุโ พิมพ์ศิริ

๐๓/๑๐/๒๕๑๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๓
พระโยธิน ภตสาโร จันทร์สนิท

๐๕/๑๑/๒๕๒๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๔
พระอานนท์ จนฺทธมฺโม ผกาแดง

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเกียรติก้อง  ภักพวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรบุญภพ  บัวศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรระพีพัฒน์  พารา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรณรงค์  ภูติยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรศิริพงษ์  ปานผิวแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรบุญแก้ว  บุญนาค

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรบาเก้  ขันแข็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

 ประชานิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๖๒
พระวีระ ปยธมฺโม สำราญจิตร์

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาเทพนิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๖๓
พระบุรำเนา ปภสฺสโร ศรีสด

๐๑/๐๕/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาพุทธนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๖๑๖๐/๐๑๖๔ พระไสว สุทฺธิาโณ ทะวะบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๑๗ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐
ปาพุทธนิมิต  

ศก ๖๑๖๐/๐๑๖๕ สามเณรจีรวัฒน์  มณีวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 ปาพุทธนิมิต  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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