
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒,๘๗๑ รูป ขาดสอบ ๘๓๔ รูป คงสอบ ๒,๐๓๗ รูป สอบได้ ๑,๗๕๘ รูป สอบตก ๒๗๙ รูป (๘๖.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระสายพาล กตปฺุโ โพธิขาว

์

๒๒/๐๔/๒๕๑๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

วัดกลางสุนทราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระเทิดเกียรติ านธมฺโม ตามบุญ

๒๙/๐๕/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดกลางสุนทราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระวรพันธ์ านิโย อยู่เจริญพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๒๖
๐๖/๐๒/๒๕๖๐

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระทองใส ปยธมฺโม แก้ววงษา

๐๙/๐๘/๒๕๒๗ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระสุขดำรงค์ สีลเตโช จันทราช

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระนาวิน จนฺทโชโต จันทานิตย์

๑๒/๑๐/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๗
พระสิทธศักดิ

์

ภทฺทวโร ผ่องพลอย

๐๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระอภิสิทธิ

์

ฉนฺทธมฺโม บุญเติม

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรวรายุทธ  วงษ์เจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรพูลสวัสดิ

์

 ยอดสาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรสิทธิพัฒน์  ยอดกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 กระสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรศุภพล  กอบอรรถกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรวัชรพล  ทองยุ้น

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรนนภัทร์  ชะรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรธนบูลย์  โพธิตะนัง

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรทัศน์พล  ไชยรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรรัตนกร  บุญมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๐

 
วัดเฉลิมกาญจนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระสราวุฒิ ถาวโร สุขสาม

๒๗/๐๘/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดโนนแกด  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระบุญสวัสดิ

์

ขนฺติโก วรนุช

๑๔/๐๗/๒๕๐๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนแกด  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระพลกฤษณ์ มหาปฺุโ ปรีชาเลิศศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนแกด  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระศักดินิรันดร์

์

มหาวีโร ตามบุญ

๓๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรราชัน  กาละพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

 วัดโนนทราย  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระเอกชิต ปภาโส วรรณทวี

๐๙/๐๓/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดโนนแย้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๕
พระสรศักดิ

์

สุเมโธ ทองสุข

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนสำนัก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  คำขาว

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

 วัดโนนสำนัก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวุฒิชัย  ศรีเมืองปุน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 วัดโนนสำนัก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระเฉลียว ปภงฺกโร แสนทวีสุข

๒๓/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระอดิศร อธิจิตฺโต โพธิขาว

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระวรากร วรกาโร โพธิขาว

์

๐๙/๑๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระวานิช วานิชฺโช เวิดสูงเนิด

๑๘/๐๖/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระวริวุฒิ อภิปฺุโ จันทกรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านก่อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระปฏิภาน ปริปุณฺโณ หลักบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดบ้านง้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระมนูญ มหาวีโร มหาวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๔
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านง้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระสำราญ สุรปฺุโ ยิงยอด

๒๘/๐๘/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านง้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระสมชาย เตชปฺโ กันภัย

๒๘/๐๓/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระวัฒนา าณธีโร การะเกษ

๑๑/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระกิตติพงษ์ สุตธมฺโม รุ่งเรือง

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระธวัชชัย วรธมฺโม โนนใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระสรวิชญ์ ภทฺทวโร เอียมสำอาง

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระครรชิต สุจิตฺโต เฉลิมบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๒๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านโนนแค  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระนิทัศน์ ถาวโร แอนโก

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระชลธี โชติวโร อุมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดบ้านเวาะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระไพทูรย์ สมาจาโร ศิลาวงค์

๐๕/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านเวาะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระภานุพงษ์ สิริภทฺโท คันศร

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดบ้านเวาะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรจิรายุทธ  คำสะอาด

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

 วัดบ้านเวียง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระนคร ยุตฺติกโร สำราญใจ

๕/๐๗/๒๕๒๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดบ้านเอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรธนวัฒน์  บุญขยัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 วัดประชาสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรกิตติพร  สิงห์สิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 วัดปาดอนจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรเจษฎา  คำพิพัฒน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

 วัดปาดอนจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระอรรคพล เขมปฺโ ชิณวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๓๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระอภิชาติ ปฺาวชิโร โภคทรัพย์

๒๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระวิรัช วิชฺชาธโร สาสังข์

๓๐/๐๙/๒๕๒๑ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระศิริกูล สิรธโร โคตรสมบัติ

๒๐/๐๙/๒๕๓๘ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระรังสรร ธมฺมกาโม จันทะเสน

๒๑/๐๙/๒๕๑๗
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระเกรียงไกร กิตฺติาโณ บุญชาลี

๑๓/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระสิทธิชาญ วิสารโท จอมพิมาย

๒๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระสุขุม ถิรธมฺโม บุญคำชู

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระพงษ์สวัสดิ

์

ธมฺมิโก นวลใส

๑๔/๐๒/๒๕๐๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
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ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระนพดล จารุธมฺโม เสชนะ

๑๓/๐๔/๒๕๐๘ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

วัดพานทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระอนุรักษ์ รตนปฺโ ภู่บัว

๒๓/๐๕/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดพานทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระสุรศักดิ

์

อคฺคปฺโ ศรีคำ

๐๖/๐๒/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเพียนาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระเสนีย์ ธมฺมธีโร ชิดชม

๑๙/๑๑/๒๕๒๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดเพียนาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรชูเดช  ขำรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดเพียนาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรคำคูณ  คำเหมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 วัดเพียนาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระแพงศรี อนาลโย โพธิขาว

์

๒๗/๐๗/๒๔๙๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดโพนเขวา  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระวีรภัทร ถิรปฺโ ศรีหะบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพนเขวา  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรขุนณรงค์  ทองรส

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรธนบูรณ์  ปญหาผล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรธนาธร  โพธิขาว

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรอลงกรณ์  บุญรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรณัฐพล  ธรรมวัติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระอนุวัฒน์ อธิปฺโ คนหาญ

๒๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดยางกุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระคำหมืน

่

คมฺภีรปฺโ คำเพ็ง

๑๑/๑๐/๒๔๙๒ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดวังไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธวัชชัย  ศิลาโชติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดวังไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรวชิรพงษ์  ปยวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดวังไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรธนวัฒน์  อินทพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 วัดวังไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระทองสุรย์ สุจิตฺโต อินทร์จันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๐๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระเฉลิม ชิตมาโร สงวนแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระอนันตโชค ิตคุโณ โพธิวัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสร้างเรือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระยุรกานต์ ิตเมโธ พิทักษา

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

วัดสร้างเรือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระมัน

่

สุธมฺโม แสงศร

๐๘/๑๑/๒๕๒๐ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระวิรัช โชติาโณ สุปตติ

๐๓/๐๖/๒๕๐๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระเลิศฤทธิ

์

มารชิโน วงค์ทวี

๐๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองกิโล  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระสมบุญ สมปฺุโ ตามบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองเข็ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระอดิศักดิ

์

อนาวิโล มะโนมัย

๐๘/๐๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระอนุสิทธิ

์

ธมฺมทินฺโน บุญทวาส

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระอดิพงษ์ อสิาโณ ชังทอง

่

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระณัตทวุฒิ ิตคุโณ แซ่เติน

๋

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระวิบูลย์ วรธมฺโม บุญทวาส

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระอภิสิทธิ

์

ถิรปฺโ อุทาธรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระธนกร นริสฺสโร ดวงสมร

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองครก  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระยุทธพงษ์ ปภสฺสโร พันธ์ขาว

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองคำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระธนวัฒน์ อานนฺโท เชือสุตา

้

๒๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระวันดี ขนฺติโก เขตขยัน

๐๒/๐๖/๒๕๐๖ ๒๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดหนองแคน  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระกฤษณ์ฉพัฒน์ สมาจาโร มงคลศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระเอกชัย อภิปฺุโ มณีวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองตะมะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระพิษณุ พุทฺธสีโล ดวงแสง

๐๓/๐๕/๒๕๓๓ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

วัดหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรสมทวี  เภาแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

 วัดหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรชัยสิทธ์  พรมประดิษฐ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรปวาริศร  แสงสุด

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

 วัดหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรเกียงไกร  บุญมานพ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

 วัดหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระรักมะณีย์ วราสโย ปญญาคม

๐๓/๐๔/๒๕๐๖ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดหนองสาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรวรพล  มุ่งบัง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

 วัดหนองสาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระวิรัตน์ สิริวณฺโณ ไชยสีมา

๐๗/๐๙/๒๕๒๒ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดหนองไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระสมหวัง ธมฺมโชโต พรดี

๐๔/๐๗/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดหนองไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระธงชัย โชติาโณ พุทธรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๑๒
๑๕/๐๕/๒๕๖๐

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระสุริยศ ติขิโณ สิงหลอด

๐๓/๐๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดหมากเขียบ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระทศพร ชยานนฺโท หมืนแสนพัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดหางว่าว  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรสุวสันต์  ไชยสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

 กระเบา  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระทองคำ สุทฺธสีโล งามศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระวิรัช วรปฺโ คำเบ้า

๒๐/๐๙/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระบุญเทือง สุนฺทโร ดีลุน

๑๙/๑๑/๒๕๑๔
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระทศพร ทสพโล โนนสูง

๒๑/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระนิธิภัทร์ นรินฺโท สงวนแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระสาธิต อนาลโย พูลสุข

๒๕/๑๒/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระศุภชัย สุรปฺโ ผุดผาย

๒๐/๐๗/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระสมหมาย สุทฺธธมฺโม เกษี

๓๑/๐๘/๒๕๓๓
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรเอกวุฒิ  พันสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรนิรัตศัย  เขียวอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

 เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรธีรวุฒิ  ยอดแก่น

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 เกษมสุข  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระสุรพล สุภโร พิลัย

๐๒/๐๕/๒๕๑๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๓

ขนวน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระธงชัย เอกวณฺโณ ชัยเรือง

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระไพฑูรย์ จนฺทสาโร ลวงทอง

๒๒/๐๙/๒๕๒๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐

เจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระวราวุฒิ จารุวณฺโณ วงแหวนเงิน

๐๒/๐๔/๒๕๑๖ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

เจียงวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระอนุชิต ปฺุพโล โปร่งจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระณัฐพล ยสินฺธโร หวังผล

๒๕/๐๓/๒๕๐๗ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ไตรมาศ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระธีระสิทธิ

์

านิโย อ่อนช้อย

๑๙/๐๒/๒๕๒๘ ๒๔/๑๒/๒๕๕๓

ธาตุน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระประสิทธิ

์

ธนปฺโ เขตนิมิตร

๑๔/๐๑/๒๕๑๓ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

ธาตุน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๕๑

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระสุพล คุณงฺกโร วิลัย

๒๒/๐๕/๒๔๙๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ธาตุน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระศฤงคาร อภสฺสโร แขมคำ

๒๐/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระสัมฤทธิ

์

สุตธมฺโม ไชยพิมพ์

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนเปอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระปราโมทย์ จนฺทสุวณฺโณ ดีภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนเปอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระนภดล ธีรธมฺโม โสพัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๑๔ ๐๙/๐๘/๒๕๖๐

โนนเปอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระรัตนศักดิ

์

ทีปธมฺโม หล้าธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๐๔ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

โนนยาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระสานิต จารุธมฺโม โนนใหญ่

๐๓/๐๒/๒๔๙๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

โนนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระอนันต์ สุธมฺโม กันติกา

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๕/๐๕/๒๕๖๐

บ้านกระจ๊ะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระธนเดช มหาปฺุโ หลายธนสิน

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระจันทา อุชุจาโร สายเนียม

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเขวา  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระแดนทิวา ชยธมฺโม นันธบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๑๐/๒๕๕๙

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระวัชระ โกวิโท ไชยรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๓๓ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระสมชาย จิตฺตวโร ปะธะนาม

๐๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระไพรัตน์ ชยธมฺโม กันตรง

๐๙/๐๖/๒๕๒๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระพรพิศาล ถิรจิตฺโต เกษกุล

๒๐/๑๒/๒๕๑๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระเกรียงไกร านิสฺสโร คันยุลัย

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระวัชระ โชติาโณ ธรรมนิยม

๑๕/๐๔/๒๕๑๒
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระสงกรานต์ อินฺทาโณ เต่าเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๒๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระธนายุทธิ

์

พุทฺธสโร ศรียงยศ

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระบรรหาร ิตธมฺโม ไกรยา

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระธนากร จารุวํโส เพ็งแจ่ม

๓๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระอรุณรัตน์ สุขิโต เพ็งแจ่ม

๐๑/๐๓/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระวทัญู ิตมโน ศรีละออน

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระสมพงษ์ นิราสโย แก้วนารินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๑๑
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

บ้านดู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระทวีศักดิ

์

ธมฺมวโร เบ้าทอง

๒๖/๐๗/๒๕๒๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านดู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระธนกรณ์ คุเณสโน บัวต้น

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านดู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระปราณี จนฺทเตโช ทองยิม

้

๑๓/๐๕/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านเนียม  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระจิณณวัตร กิตฺติภทฺโท พลบุญ

๒๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระถาวร สุนฺทโร สืบเสน

๒๓/๑๑/๒๕๒๒
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

บ้านโนน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรนพพร  พืนพรม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านโนน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรพีระพัฒน์  ศิริยานต์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

 บ้านโนน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระอิทธิกร ิตมโน ภัคกุลนันท์

๑๗/๐๕/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านผือมอญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระสมจิต สุทฺธจิตฺโต บุญทง

๒๑/๐๓/๒๕๐๑ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านฝาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระพงศพัศ สจฺจาโณ อพินรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพลับ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระอานนท์ อานนฺโท ไพยกาล

๐๘/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านพลับ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรชินารมย์  เทียงทา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

 บ้านพลับ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรธีรพงษ์  วันทา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านพลับ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระกฤษฎา สุนฺทโร จันทราช

๑๘/๐๘/๒๕๓๘
๓๐/๐๗/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระดิลก ถิรสํวโร ข่าขันมาลี

๐๙/๑๐/๒๕๒๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

บ้านยาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระณัฐวุฒิ ยุตฺติโก มาฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๓๖
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านยาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระวานิช เขมวีโร บุดดาวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านยาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระประภาส คมฺภีรปฺโ คชพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสมอ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระเสรี วรโท มะโนชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสมอ  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระภัทณ์วัฒน์ ชุติปฺโ พลธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปะอาว  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระบุญเลิศ านิสฺสโร บุญมาก

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระจักรกฤกษ์ านวีโร ศรีโพนทอง

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระฉลอง จารุธมฺโม กันหานุ

๐๒/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติาโณ ศรีลำดวน

๒๘/๐๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระธนาวันต์ านวีโร อินทร์โน

๑๒/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระธนวันต์ านวโร จันทร์ดำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระปริวรรต จนฺทโก สีดาพล

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระพัชรพงษ์ ยติโก ตุ้มคำ

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระพินิตย์ จิตฺตคุโณ พึงภักดิ

่ ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระเสถียร มหาปฺุโ โพธิธรรม

์

๒๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

โพนเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระประวิทย์ อฏาโน มานาสี

๐๕/๐๓/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ยางน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระวีระพล ธีรปฺโ สุทธิวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ยางน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระวิภพ อนาลโย นามปญญา

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระพชร จนฺทสโร บุปผาวัลย์

๑๓/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระสมนึก กิตฺติาโณ หงษ์ศิลา

๒๔/๐๗/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางเอือด  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสมชาย ติกฺขปฺโ สุปตติ

๒๓/๑๑/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางเอือด  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระพงศกรณ์ ถาวโร เหลืองทอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ยางเอือด  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระสันติภาพ จารุธมฺโม อินธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

รังแร้ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระณัฐกิตต์ ภทฺทวํโส วงค์ภักดี

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระกมล ปภสฺสโร เจตนา

๒๒/๐๙/๒๔๙๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระสุนันท์ สิริปฺโ จันดา

๒๖/๑๒/๒๕๑๒
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระสุชาติ อภิชาโน แสงแย้ม

๐๑/๐๑/๒๔๙๙ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระวิทยา สิริปฺโ ทองศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระทวีศักดิ

์

านวีโร แสงยางใหญ่

๑๓/๐๑/๒๕๓๖
๐๗/๐๔/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระประจักษ์ สนฺติกโร พรหมพิลา

๑๙/๑๒/๒๕๐๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระวิทยา อธิปฺโ นำเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๒๗
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระขันทอง ิตสีโล ใยอิม

้

๐๓/๐๗/๒๕๒๓ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระอนุวัฒน์ อนงฺคโน ตาลทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระธีระพล กนฺตวณฺโณ ยอดกุล

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระธีระศักดิ

์

กนฺตปฺโ ยอดกุล

๑๘/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระมงคล ติกฺขวีโร มีกุล

๐๙/๑๒/๒๕๑๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ส้มปอยน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระภานุวัฒน์ ภูริาโณ คชพันธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ส้มปอยน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระสุบิน อภินนฺโท โยโพธ์

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ส้มปอยน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระพรชัย รตนาโณ รัตนะ

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรอนันตภูมิ  แสงมาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรสุติพงษ์  จันทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรพัชรพงษ์  แพทย์นาดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 นามชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรศิริโชค  ไชยบำรุง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรเจษฎา  ปริวันตัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรอนุวัฒน์  บุญเสริม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรมงคล  เรียมเดช

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรกณวรรธน์  อินทบุตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรศิราเมษฐ์  

ตังคุณานันทพงศ์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรกุลเดช  เดชารัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรภานุวัฒน์  จอมปงทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรพีรพัฒน์  สารประเสริฐ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรอนุเทพ  แตงกวารัมย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรกฤตพงศ์  มนตรีวง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรณัฐพล  โพธิงาม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรปฏิภาณ  ชฎาทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรธนาวุฒิ  ขวัญเดิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรศิวกร  ไวกล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรภูวนาถ  บุญกล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรระพีภัทร  พละศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรธีรชน  ไชยหมืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรเจนณรงค์  โสภา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระสุวิช ปฺาทีโป สิงหรัตน์

๑๐/๐๔/๒๔๙๐
๖/๐๗/๒๕๕๗

สร้างแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระคณาวุฒิ สุตธมฺโม สุภเลิศ

๑๐/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สร้างแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระทวีทรัพย์ อภิปุณฺโณ พิมพ์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระสุด สุจิตฺโต ศรีหจันทร์

๐/๐/๒๔๙๒
๐๑/๐๖/๒๕๕๘

สุเทพนิมิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระจำเนียร อนาลโย ไชยแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

สุเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระชาติชาย อรินฺทโม ธรรมพร

๒๐/๐๙/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

แสนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระแสน ผาสุโก เพ็งแจ่ม

๑๐/๐๙/๒๕๐๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

แสนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระขาบ ธีรวํโส ศรีธง

๒๘/๐๙/๒๕๐๖ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

หนองบัว  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระบุญรอด ิตวโร สมใจ

๑๙/๐๙/๒๕๒๒
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

หนองบัว  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน กองสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๒๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓

หนองลุง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระขาล เขมจาโร คุงฟารัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๐๘ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

หนองหญ้าปล้อง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระอนันต์ าณเมธี เพิงพันธ์

๖/๓/๒๔๙๙ ๑๒/๔/๒๕๕๘

หนองหว้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระปริญญา านงฺกโร จันทร์เจริญ

๒๐/๗/๒๕๒๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระศักดิศรันย์

์

สุทฺธสีโล เข็มโคตร

๒๘/๗/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
หนองหว้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร เขือนขันธ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๐๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๕

หนองหัวหมู  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระกำพล รกฺขิตธมฺโม ศรีจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองหัวหมู  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระวาณิช เตชปฺโ คุ้มไข่นำ

๑๔/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหัวหมู  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๘
พระวรวุฒิ านวีโร อุดม

๐๖/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหัวหมู  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๔๙
พระสมนึก สีตจิตฺโต อำไพ

๒๕/๐๒/๒๕๐๔ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระสุริยันต์ จิตฺตสีโล มีชัย

๐๖/๐๓/๒๕๑๗ ๒๙/๑๐/๒๕๕๙

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระสุริยา วิจาโร สมบัติวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระอนุวัฒน์ สุธมฺโม เจือจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๓
พระจิรายุ อธิปฺโ สมภาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๔
พระสมใจ านธมฺโม ทองคำ

๐๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๕
พระสุทิน อธิปฺุโ ใจดี

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๖
พระไพฑูรย์ ปริสุทฺโธ สอนศรี

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๗
พระกฤษฎา วรธมฺโม ใยขันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๘
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองใหญ่ศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรวรวิทย์  วรเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 อะลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 มหาโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

 อะลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระศักดิสิทธิ

์ ์

อภิปฺุโ พรหมสุรียากร

๑๒/๐๙/๒๕๐๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

กันทรารมณ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระนิคม ถาวโร อินเสนา

๑/๗/๒๕๑๙ ๔/๗/๒๕๖๐
กันทรารมณ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระอรรถพล ชุตินฺธโร พูนทวี

๓/๑๒/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๖๐
กันทรารมณ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระบุญเทียง

่

านิโย มีศรี

๑๐/๐๕/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กันทรารมณ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระแสนภูมิ เวฬุวนาธโร ประครองพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

กุดเตอะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระสาย อรุโณ พรมตา

๐๑/๐๑/๒๔๗๗ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

คำบอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระสุริยา เขมิโก วงศ์แสง

๑๕/๐๒/๒๕๐๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

คำบอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระบุญโฮม วรปฺุโ พันธ์นา

๑๕/๐๒/๒๔๙๕
๓๐/๖๐/๒๕๖๐

คำบอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระวิโรจน์ เขมิโก คำศรี

๑๗/๐๑/๒๕๐๘ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

คำเมย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระณัชพล เขมจาโร เกชรารัตน์

๑๓/๐๔/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คำเมย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๘ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรกฤษณะ  ชินวงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 คำเมย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรวชิรวิทย์  พรมสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 คำเมย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระบุญหลาย กตปฺุโ แสงโสม

๒๘/๐๗/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

จำปา  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระตะวัน ธีรปฺโ ทรัพย์สวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งพาย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระเจษฎา จนฺทโชโต

วงศ์สงวนนภาพร

๐๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งพาย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระทศพล โอภาโส จันทรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งมัง

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระประเสริฐศักดิ

์

เตชธโร พิมโคตร

๐๖/๐๘/๒๕๒๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งมัง

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระอภิรักษ์ อชิโต แสงเอก

๐๘/๐๙/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งมัง

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระธงชัย อรุโณ ชารี

๒๔/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งมัง

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระไสว านิโย วงศ์ชา

๑๕/๑๐/๒๔๙๕
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

นางกว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระทองสา วิริโย สืบสิมา

๑๑/๐๓/๒๕๑๘
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

นางกว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระนัย กตปฺโ เทพสุนา

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระณัฐสิทธิ

์

ธมฺมวโร บ้านสระ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนแดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระสหรัฐ ิตจิตฺโต ศรีหาบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระเรืองชัย พุทฺธสรโณ สายคำ

๑๙/๐๙/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระฤทธิชัย พฺรหฺมโชโต มะเดือ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระทองสำ อภิวํโส วงศ์ใหญ่

๓๐/๐๕/๒๔๙๓ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรชัยมงคล  กมลหัตถ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 โนนผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรวิชญ์พล  วงค์ไชยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 โนนเรือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรสุกัญย์  ทวีชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 โนนเรือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระอัครวัช โชติวณฺโณ ยำยวน

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บกขียาง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระณัฐวัฒน์ ปภสฺสโร ไชยเทศ

๐๒/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บกขียาง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระชัยรัตน์ ทีปธมฺโม จันทรเติม

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บกขียาง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระเสถียร ปริสุทฺโธ ทองงาม

๐๗/๑๒/๒๕๐๑ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระสมพงษ์ ธมฺมวโร จุลแดง

๐๗/๐๖/๒๕๒๙ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระเอกชัย วิสุทฺโท เพียรพักดี

๓๐/๗/๒๕๓๖ ๒๕/๗/๒๕๖๐

บ้านกล้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระฉัตรชัย จิรสุโภ สายเสน

๐๑/๑๑/๒๕๓๑
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระชัยเฉลิมพล ปฺาวชิโร คันพวง

๒๖/๐๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระปรีชา ปฺาโภ ตุนา

๒๒/๐๔/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเก้าสิบ  

ศก ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระวิษณุกร เตชปฺโ ตุนา

๐๗/๐๘/๒๕๑๙ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

บ้านเก้าสิบ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระอาทิตย์ อนีโฆ ดวงอุทธา

๒๑/๐๘/๒๕๒๖
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเก้าสิบ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระสมร ปวโร บุญจันทร์

๒๐/๐๖/๒๔๙๐ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระประสิทธิชัย ปฺาทีโป โกมุทพงศธร

๑๑/๐๒/๒๕๐๖ ๓๐/๐๘/๒๕๕๙

บ้านเกาะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระธาราศักดิ

์

โชติวโร แสนสุด

๐๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

บ้านขาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรฐิติวัฒน์  สุราวุธ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๙ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรนิสิต  สว่างโสดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านขาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระสุรชัย ขนฺติวโร ทองสุข

๓๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคล้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระธีระวุฒิ กิตฺติโสภโณ ศรีสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคล้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรประวีร์  ชูวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านคล้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรสุรเดช  สมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านคล้อ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระสุรพล อานนฺโท ห่วงเพชร

๑๓/๐๕/๒๕๑๓
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระสวัสดิ

์

นาถธมฺโม สุรวิทย์

๒๓/๐๕/๒๕๑๑
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระพรชัย อธิปฺโ ศิริจรรยา

๑๙/๐๗/๒๕๑๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคก  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระวันชัย ปริชาโน คำเบ้า

๑๙/๑๒/๒๕๒๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระวิรัช ติสาโร พรมมี

๐๙/๐๗/๒๔๙๙ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระประพันธ์ ปภาโส ศิริญาณ

๒๘/๐๒/๒๕๒๓ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระชัชชัย ชาคโร ปดชา

๒๙/๐๑/๒๕๒๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระนัฐพล โอภาโส วงค์พุฒ

๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระกิตติชัย จิรปฺโ ยืนยาว

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระอดิศักด์ ชินฺนวโร ทันที

๑๖/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรปยวัฒน์  ขันคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระสมพงษ์ สมจิตฺโต สีหาภาค

๒๖/๐๒/๒๕๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเจีย

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระศักดิรินทร์

์

ธนปกิจฺโจ ศรีถา

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเจีย

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระวิทยา ิตธมฺโม ประครองพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเจีย

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระสุวรรณ ิตสทฺโธ แจ้งสว่าง

๒๕/๐๙/๒๕๑๑ ๒๓/๐๑/๒๕๓๘

บ้านดูน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระชม ธมฺมสาโร วงค์แหล้

๑๐/๐๙/๒๕๐๕ ๐๙/๑๐/๒๕๖๐

บ้านดูน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระนรินทร์ ถาวโร คำนนท์

๑๘/๐๓/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระตันตระการ ยติโก เบ้าทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๐
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทาม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระชัยสิทธิ

์

ชยานนฺโท สุราวุธ

๑๐/๐๒/๒๕๒๘ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเทิน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระไชยา มหานาโค เวียงคำ

๐๒/๐๔/๒๕๓๕ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐

บ้านเทิน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระมาโนตย์ าณทีโป หว่านพืช

๐๓/๐๕/๒๕๒๓ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านเทิน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระจำลอง ิตเมโธ พวงจำปา

๑๑/๑๒/๒๕๒๘
๒๕/๐๕/๒๕๖๐

บ้านบัวน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระวีรวัฒน์ วีตาลโย บุญโฮม

๒๐/๐๕/๒๕๒๔ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านบัวน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระชัยราช จารุธมฺโม บุญเชิญ

๑๘/๐๕/๒๕๒๘
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบัวน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระเจริญ อรุโณ โสดา

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระสำฤทธิ

์

นรินฺโท เจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๑๕
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

บ้านผักบุ้ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระไกรวิชญ์ ยติโก พิศงาม

๒๘/๐๙/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระวิวัฒน์ านวุฑฺโฒ แก้ววงษา

๑๗/๐๑/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสิม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระภาณุพงศ์ กลฺยาโณ สายชม

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสิม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระวิชัย กมฺมสุทฺโธ สายพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหมัด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรกฤษฎา  ชิณวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

 บ้านอีปาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรนนทการณ์  ฤทธิทิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านอีปาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระสัมฤทธิ

์

สุนฺทโร จันทร์ละออ

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

บูรพา  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระจิระศักดิ

์

กลฺยาณธมฺโม เงาศรี

๒๖/๑๐/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บูรพา  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระวชิระ วชิราโณ เงาศรี

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระจันทรา กตธมฺโม พักวัน

๐๒/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระอภิสิทธิ

์

สิรินฺธโร ทวีศรี

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระเสรี สิริสาโร เกษศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๓๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๐

ปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระศตวุฒิ คุณงฺกโร ศรีนวล

๒๓/๐๑/๒๕๒๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระสมาน าณวีโร มุ่งหม่าน

๑๙/๐๘/๒๕๒๓
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

ปาเลิงแฝก  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระเกรียงศักดิ

์

ทีฆายุโก จันทร์เพชร

๐๖/๑๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐ ปาหนองแคนรัตนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระศราวุฒิ กนฺตปฺุโ จำปาเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ ปาหนองแคนรัตนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระสุริยันต์ อสิาโณ ครองยุทธ

๑๗/๐๔/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ ปาหนองแคนรัตนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระวิเชียร อนาลโย มังคะลา

๐๘/๑๑/๒๕๐๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระธวิธาร กนฺตสีโล

จันทน์ประภาวุฒิ

๑๗/๑๐/๒๕๓๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระศราวุธ เตชธมฺโม พรมดี

๒๘/๐๑/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระชญานิน วรปฺโ มีศรี

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระจิรวัฒน์ กิตฺติโก บุญเอนก

๒๒/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระม้วน สมณชโย พนม

๐๑/๐๓/๒๔๘๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ผักแพว  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระลามินทร์ สิริปฺโ ศิริบูรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พันลำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระธวัชชัย สุจิตฺโต ใจศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พันลำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรเดชาธร  แสงส่อง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

 พันลำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรสิริวิชย์  ณมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

 พันลำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระตภณ จตฺตมโล อินสมาน

๑๗/๐๔/๒๕๑๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระทัศนะ สิริมงฺคโล สายราช

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระสิทธิชัย านวีโร ผ่านพรม

๑๗/๐๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระอุทิศ าณธโร วันทา

๒๓/๐๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิลังกา

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๗
พระไพรัตน์ สนฺตมโน อารีย์

๑๓/๑๐/๒๕๒๕ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๘
พระเทอดศักดิ

์

สุจิตฺโต กรอบทอง

๐๓/๐๕/๒๕๒๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๖๙
พระมงคลชัย โกวิโท กรอบทอง

๐๔/๐๖/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๐
พระอำพล โฆสิตธมฺโม พืนพรม

้

๐๗/๐๖/๒๕๓๒ ๑๘/๐๙/๒๕๖๐

โพนทราย  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระเอกพงษ์ ยสปาโล ชาภักดี

๑๘/๐๑/๒๕๓๒
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

มะกรูด  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระเสาร์ อคฺคธมฺโม ใยเมือง

๒๔/๑๐/๒๔๘๖ ๒๓/๐๗/๒๕๕๖

ร่องนำคำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระมานิตย์ สิริวฑฺฒโน ภูมิลำเนา

๒๑/๐๓/๒๕๐๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ร่องนำคำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระอัมพร กุสลจิตฺโต บุญเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๑๐ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

ละทาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๑ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรธีรเดช  บุญศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 ละทาย  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระทองลา วชิโร อินสวน

๑๙/๐๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ลือชัย  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระวันชัย สิริปฺุโ สิมณี

๑๘/๑๒/๒๕๓๐
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระเสรี ติสฺสโร ผ่านพรม

๑๓/๑๑/๒๕๑๓
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระวิมล กนฺตวีโร ยุรยาตร

๒๐/๐๙/๒๕๒๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระสิทธิกร ถาวโร นนทา

๒๘/๑๒/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระประวิทย์ ปริปุณฺโณ เทพพิทักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๑๑ ๒๓/๐๒/๒๕๖๐

สระบัว  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระไกรษร อาสโภ หมืนฤทธิ

่ ์

๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สระบัว  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรภานุ  ทุมทุพา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

 สระพังทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระณัฐพล ยสวทฺฒโณ จับละออ

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๒/๒๕๖๐

สระสิม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระจิรวัฒน์ วรจิตฺโต สีหาบุตร

๐๕/๑๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

สว่างวราราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระนิรันดร์ เทวมิตฺโต บัวงาม

๐๒/๐๙/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สว่างวราราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระนราธิป ปริสุทฺโท โสรเนตร

๑๖/๐๔/๒๕๒๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระไพศาล เตชวโร เงานอ

๑๘/๐๒/๒๕๓๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระคมกริช ปริมุตฺโต บัวลา

๑๑/๑๐/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระธีรศักดิ

์

สิริจนฺโท เงานอ

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระเชษฐา ิตสีโล บุญสงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

แสงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระวิชัย วิสุทฺโธ จิตรธรรม

๖/๐๘/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

แสงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระชิดณรงค์ ชาคโร เลือนลอย

่

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

แสงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระบุญมา ปภาโต สมมงคล

๑๐/๐๗/๒๕๑๙ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองกก  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระธนะเมศฐ์ มหาปฺโ ทรัพย์สงวน

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองกก  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระกิตติ กิตฺติธโร มงคล

๑๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘

หนองขอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระศรนรินทร์ อภิปฺุโ ภาวัน

๑๖/๐๙/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองขอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระประทิน กิตฺติพโล คำเดนพัง

๐๑/๐๔/๒๔๙๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

หนองถ่มธรรมาวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระสำเนียง กลฺยาโณ ศรีคำ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๒๓/๑๐/๒๕๕๙

หนองถ่มธรรมาวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระทวี านวโร ชมภูพืน

้

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองถ่มธรรมาวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระสมชาย สมตฺโถ กะมล

๒๗/๐๔/๒๕๑๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระสุชาติ ปนาโท คำนาค

๐๓/๐๗/๒๕๒๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระรัตนพล ปยปุตฺโต บุญใหญ่

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระธีระสิทธิ

์

านวโร นันทา

๒๔/๐๑/๒๕๑๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระไกรสอน ยติโก ศรีเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๑๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองทามใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระศิริชัย วราโภ พลศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองเทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระบุรี ขนฺติธโร คันศร

๐๑/๐๒/๒๕๐๑ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองเทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระนิรุตต์ ปฺาวโร บัวบุษย์

๑๕/๑๐/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระธนากร กิตฺติธโร เหมือนมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเทา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๒ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระสง่า อติธมฺโม สำราญ

๐๒/๐๗/๒๔๙๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

หนองนำเต้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระสิริ เตชธมฺโม เกษศรีรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๑๓
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

หนองนำเต้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระชูศักดิ

์

จนฺทสาโร คันศร

๑๕/๑๒/๒๕๑๖ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

หนองบอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระสิทธิโชค กลฺยาโณ ศรเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองบอน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระคาลิต ิตสีโล สุตาวงค์

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระอภิรักษ์ ปยธมฺโม พรมสว่าง

๐๖/๐๕/๒๕๓๖ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระสุชิน ฉินฺนาลโย พงษ์พันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระอรรถวัฒน์ ติสฺสโร บุญประวัติ

๑๘/๐๓/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระประยงค์ ปฺาวชิโร พวงอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระสังเวียน สุนฺทโร โพธิขาว

์

๑๓/๐๔/๒๕๒๖
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระธีรศักดิ

์

อภิปฺฺโ ไชยสุวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๑
พระคำสันต์ านิสฺสโร วงศ์ใหญ่

๑๙/๐๓/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๒
พระปรัชญา านุตฺตโร สายเสมา

๐๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๓
พระเจษฎา จารุวณฺโณ โคตรไชย

๐๘/๑๐/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๔
พระธีรวัฒน์ กิตฺติาโณ มีพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระศราวุธ สิริปฺโ มุมทอง

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระอดิศักดิ

์

อนาลโย คำเกิด

๐๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระอำนวย จนฺทวํโส จิตโชติ

๒๗/๐๗/๒๕๑๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรสุทธิพงษ์  ใจคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

 หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรเดชาวัฒน์  ศรีสำอางค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

 หนองม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระสถาพร เขมจาโร แก้วพวง

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระศุภกร ผาสุโก กิงมณี

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระชุมพล านิสฺสโร จันทา

๐๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

หนองโอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระสมบูรณ์ จกฺกธมฺโม พละศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๔๙๓
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

หนองโอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระสงัด ิตวํโส ประสาน

๒๓/๐๘/๒๕๒๑
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองโอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระจุฑาวุฒิ ปฺาทีโป สุรวิทย์

๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

หนองไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระศูนย์ ปฺาโภ ศรีเสริม

๐๓/๑๐/๒๔๙๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระจักรพงษ์ ปภาโส วงษา

๒๕/๑๑/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระทิตย์ติญา กนฺตสีโล พิมพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองไฮ  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระคมสันต์ วรธมฺโม รัตนะวัน

๒๑/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คูสระ  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระอาคม ภทฺทธมฺโม นนทะวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

คูสระ  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระศรายุสม์ รตนวณฺโณ แสงแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระศิรวิทย์ กิติคุโณ แสงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระอภิสิทธิ

์

ธมฺมธีโร จักรคำ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดวนน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระวรรณรัตน์ โชติปฺโ ธรรมศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ดวนน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๓ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระวุฒิพงษ์ เตชวโร วุฒทรา

๐๒/๐๖/๒๕๒๗ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระจิตติพงษ์ ธนปฺโ พรมพุ้ย

๑๒/๐๗/๒๕๑๔ ๑๕/๐๔/๒๕๖๐

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระชาญยุทธ นนฺทโก อ่อนพิมพ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระปยวัฒน์ ิตธมฺโม ทองเฟอง

๓๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระอุดร วราโณ เครือแสง

๓๐/๐๙/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระสังวาล สํวโร จำปาสาร

๑๔/๐๕/๒๕๑๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ดอนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระภัทรยา กิตฺติภทฺโท พวงทอง

๒๗/๑๒/๒๕๓๖
๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระณรงค์ศักดิ

์

กตปฺุโ อินทะศร

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระไกรวิด ถาวโร พะนิรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๔
พระขุนทอง านทินฺโน อุปชาย์

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระพรชัย ปภาโต มีพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระสมศักดิ

์

ธมฺมวโร ผมพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระทักนิกร สิริภทฺโท หงษ์สิริ

๒๖/๐๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๘
พระวรเมธ โอภาโส หล้าธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โต่งโต้น  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๕๙
พระวุฒิชัย าณวีโร คาวี

๑๓/๐๒/๒๕๓๘ ๓๑/๐๕/๒๕๕๙

ใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๐
พระสมัย สุจิณฺโณ สุระโคตร

๒๓/๑๐/๒๔๙๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๑
พระนิมิต ปยธมฺโม โถทอง

๒๗/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๒
พระสมศักดิ

์

อุชุจาโร กตะศิลา

๑๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๓
พระณรงค์ศักดิ

์

จารุธมฺโม กตะศิลา

๒๔/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๔
พระบุญธิเดช ถิรปฺโ นิยม

๒๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๕
พระเพ็ญ กิตฺติาโณ แหวนหล่อ

๐๙/๐๙/๒๔๘๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

นำอ้อมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๖
พระเรียบ มหานาโค อุ่นคำ

๑๗/๐๙/๒๕๐๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๙

นำอ้อมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๗
พระอนิวัฒน์ โกวิโท คูคำ

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นำอ้อมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๘
พระพงษ์อนันต์ นาควโร แหวนหล่อ

๒๙/๐๘/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นำอ้อมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๖๙
พระอรรถวุฒิ วรธมฺโม แหวนหล่อ

๒๑/๑๐/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นำอ้อมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๐
พระวัชรินทร์ ตปสมฺปนฺโน บุญมาก

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนศิลป  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๑
พระธีระศักดิ

์

เตชวโร ลุ่มใธสง

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนศิลป  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๒
พระเกียรติศักดิ

์

ิติาโณ ประจญ

๐๑/๐๑/๒๕๐๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๕

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๓
พระประมวลทรัพย์ อภินนฺโท วารินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บัวหุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๔
พระสิทธิชัย สุมโน จันโท

๑๒/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๘/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๕
พระทองเดือน ถิรธมฺโม ลาลุน

๐๒/๐๖/๒๕๑๖ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๖
พระบัวลำ จนฺทูปโม คำนาโฮม

๒๖/๐๖/๒๕๑๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านโก  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๗
พระบัญญัติ สุเมโธ ลีลา

๐๒/๑๒/๒๕๒๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๘
พระวิทยา อาทโร ปทมะ

๐๔/๐๙/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๗๙
พระอมรฤทธิ

์

โสภโณ คำนึง

๑๘/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๔ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๐
พระยุรนันท์ นนฺโท การะเกษ

๑๓/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๑
พระสุทธิชาติ ปคุโณ อ่อนศรี

๑๒/๐๓/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๒
พระรัฐธรรมนูญ จารุธมฺโม การะเกษ

๐๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๓
พระลำไพร เขมวีโร อรศรี

๒๒/๐๖/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๔
พระลูกจันทร์ อนาลโย บ้านศรีสุข

๒๖/๐๘/๒๔๙๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๕
พระศิลปชัย ฌานวโร ผิวบาง

๐๑/๐๕/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๖
พระอรรถพล กิตฺติปฺโ อัครบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านผึง

้

 

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๗
พระทิวากร ชยธมฺโม นครพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๘
พระอัษฎางศ์ วชิราวุโธ เชือเพชร

้

๑๕/๐๖/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๘๙
พระอรรถพล วณฺณธโร จันทะพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๐
พระวัชรพันธ์ วชิราโณ บุญอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านไผ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๑
พระศักดา มหานาโค สุขช่วย

๑๕/๐๖/๒๕๒๓ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๒
พระเกียรติศักดิ

์

สิริจนฺโท พลเสน

๒๗/๐๒/๒๕๒๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๓
พระอภิชาติ ถาวโร เสนารัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๓๑ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๔
พระอุดม สิริปฺโ โสบรรเทา

๐๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๕
พระยุรนันท์ อธิปฺโ หนองวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๖
พระอติเทพ อินฺทปฺโ วงษ์หงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านห้วย  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๗
พระบุญมี กิตฺติสาโร เชืออุ่น

้

๒๘/๐๗/๒๕๐๔ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๘
พระสังวาฬ คุณงฺกโร ทิพัน

๒๘/๐๒/๒๕๑๕
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๔๙๙
พระณรงค์ฤทธิ

์

วรสุทฺโธ คำผาย

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๐
พระสุธี วิสุทฺโธ ทางทอง

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหว้าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๑
พระศักดิดา

์

นิพฺภโย ศรียืน

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

มะฟก  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๒
พระฐิติ กิตฺติโก จินดา

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

มะฟก  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๓
สามเณรเกมณี  เรืองริตฤทิเดช

๒๘/๐๕/๒๕๓๙

 มะฟก  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๔
สามเณรไซ  จันทรังษี

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

 มะฟก  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๕
สามเณรรัน  แสงกาศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 มะฟก  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๖
พระจีระศักดิ

์

ถาวโร เกตุบัวขาว

๐๖/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มะยาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๗
พระจิรพงษ์ โชติวโร เพ็งนำคำ

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มะยาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๘
พระอลงกรณ์ ปริสุทฺโธ วรนุช

๒๗/๐๙/๒๔๙๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เมืองคง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๐๙
พระพรชัย โอภาโส วรนุช

๑๓/๐๓/๒๕๑๓ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เมืองคง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๐
พระรัฐพงษ์ ภูริปฺโ จรูญมงคล

๑๐/๑๒/๒๕๒๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เมืองคง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๑
พระณัฐวุฒิ สิริจนฺโท พงค์พิลา

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เมืองคง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๒
พระชลธี จารุวณฺโณ ถมคำ

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๓
พระศรชัย ปฺาวโร ชุมจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๔
พระปรีชา วิจิตฺโต ศรีธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ยางใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๕
พระฤทธิเกียรติ

์

จกฺกวโร เถือนขวัญ

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๖
พระเศกสรร จารุวณฺโณ ทองบ่อ

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๗
พระภูวิเดช านวีโร ไชยมาต

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๘
พระอุธร อรุโณ ทองมา

๑๔/๑๐/๒๕๑๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๑๙
พระรัตนา รตนวณฺโณ หารไชย

๑๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสรวง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๐
พระสมคิด ิตวโร วงละคร

๑๘/๐๖/๒๕๒๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๑
พระอุทัย ขนฺติธโร พนาลัย

๒๔/๐๕/๒๕๑๑
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๒
พระภานุวัฒน์ ขนฺติธมฺโม คำหอม

๒๕/๐๕/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๓
พระสราวุธ ิตลาโภ ใสสุข

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๔
พระศักดิชัย

์

จารุธมฺโม จิตมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๕
พระการัณยภาส วิสุทฺโธ คำนึง

๑๖/๑๒/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๖
พระเกียรติศักดิ

์

ิตวโร อ่อนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๗
พระเดชณรงค์ ผลาโณ กาหลง

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๘
พระพิทักษ์พงษ์ ยโสธโร แพ่งพนม

๑๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๒๙
พระเกียรติศักดิ

์

อภโย แพ่งพนม

๒๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หัวดง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๐
พระรักชาติ โฆสนาโม มูลเหล็ก

๓๑/๐๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

อีหนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๑
พระธนวิสุทธิ

์

ปยธมฺโม วงษ์นคร

๐๓/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

อีหนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๒
พระวราวุธ วราโณ งามแสง

๒๘/๐๖/๒๕๑๖
๐๘/๐๘/๒๕๖๐

อีหนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๓
พระสมควร วราโภ วรภาพ

๒๔/๐๖/๒๕๓๐ ๐๗/๑๑/๒๕๕๘

กระแชงพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๔
สามเณรธนวัฒน์  ลายคราม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

 กระแชงพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๕
สามเณรกิติชัย  ลิลาชาติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๖
สามเณรพรพุทธา  สาลี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ม่วงสาย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 กระแชงใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๘
พระวีระพงษ์ วีรปฺโ สอนบุญทอง

๐๑/๐๕/๒๕๐๗ ๐๓/๐๓/๒๕๖๐

กระบี

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๓๙
สามเณรนันทวัฒน์  อำคาคุณ

๐๒/๐๕/๒๕๓๒

 กระบี

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๐
สามเณรอรรถพล  แก้วมูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 กระบี

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๑
สามเณรชัยวัฒน์  วาโย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 กระบี

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๒
พระกรวัตร สุเมธโส สุขศิริฉัตร

๑๒/๑๒/๒๕๑๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

กระมอล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๓
พระพรสุวรรณ อคฺคจิตฺโต ชูคำ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กระมอล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๔
พระเทพ จนฺทสีโล ศกพุฒ

๐๓/๐๕/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

กันจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๕
พระจักรรินทร์ สนฺตวาโจ ใครคลา

๒๔/๐๘/๒๕๑๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

กุดเสลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๖
พระปญญา รตนปฺโ ประกอบ

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กุดเสลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๗
พระบุญชู โชติวโร โพธิปรึก

์

๒๙/๐๖/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ขนาเก่า  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๘
พระพรชัย วิสุทฺธสีโล ทรงงาม

๑๗/๑๑/๒๕๓๗
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ขนาเก่า  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๔๙
พระนิคม จนฺทวํโส เกษาพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๓๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ขนาเก่า  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๖ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๐
พระธานิน วิสุทฺธิาโณ สุระ

๒๔/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ขะยูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๑
พระอุดมทรัพย์ กิตฺติาโณ ประทำมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ขะยูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๒
สามเณรมารุตพงศ์  ไชยสาร

๒๐/๐๓/๒๕๔๐

 ขะยูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๓
พระทศพร อภินนฺโท โสภี

๐๕/๐๑/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เขือนช้าง

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๔
พระสุนิจ นนฺทโก ก้านเรือง

๐๘/๐๗/๒๕๑๙ ๐๙/๐๒/๒๕๖๐

จานเลียว  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๕
พระบุญยัง สุปฺุโ กันตรง

๒๗/๐๘/๒๕๒๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

จานเลียว  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๖
พระสุชาติ ถิรมโน สนิทพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๑๐ ๐๑/๐๘/๒๕๖๐

จำนรรจ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๗
พระสุวาที ธมฺมธโร บุญอุ้ม

๐๑/๐๔/๒๕๓๒ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

จำนัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๘
พระสุนันท์ ปฺาธโร หลักงาม

๐๙/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

จำนัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๕๙
พระสมบูรณ์ โชติปฺโ ฝากาทอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๕
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

จำนัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๐
พระจำป ทินฺนธมฺโม แก้วพวง

๑๐/๐๓/๒๕๐๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

จำนัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๑
พระสุริยัน สิริภทฺโท วันเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๒
พระสีนวล ธมฺมวิริโย คำแพง

๑๐/๐๗/๒๕๑๔ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ชำโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๓
พระมิตร ิตจิตฺโต นาโสก

๒๒/๐๕/๒๕๑๐ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

ชำโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๔
พระนิกร อุตฺตโม ศรีพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๑๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ชำโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๕
พระพิษณุ พุทฺธสาโร เสาะแสวง

๐๘/๐๗/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำแสง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๖
พระเอกชัย ธมฺมกาโร ทองพุ

๐๗/๑๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำแสง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๗
พระศรายุทธ สิริปฺโ วงค์ใหญ่

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำแสง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๘
พระวุฒิชัย คุณวีโร สานันต์

๑๖/๐๔/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ญาณสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๖๙
พระบุญหนา ปริปุณฺโณ ประพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๐๐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

ด่านใต้พัฒนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๐
พระมงคล สุมงฺคโล สิงห์สุข

๐๙/๐๖/๒๕๓๖ ๓๑/๐๗/๒๕๖๐

เดียงตะวันตก  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๑
พระพรรณนา นาควโร เพชรดี

๑๖/๐๗/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตระกาจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๒
พระสุทัศ ปภากโร ขันชัย

๑๘/๐๕/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตระกาจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๓
พระไชยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ พวงจันดา

๒๓/๐๕/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาเครือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๔
พระศุภชัย ชยธมฺโม เสนคราม

๑๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาเครือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๕
พระจงรักษ์ ิตสาโร สีสวย

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาเครือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๖
พระอภิสิทธิ

์

ธีรธมฺโม แก้วขอนยาง

๑๗/๐๖/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาเครือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๗
พระสุขสรร ปฺาทีโป อรรคบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๑๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ตูมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๘
พระบุญล้วน อาภากโร อินทร์เพ็ง

๑๔/๐๓/๒๕๐๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพระ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๗๙
พระจิรวัฒน์ คุตฺตวฑฺฒโน ไชยโคตร

๐๘/๐๘/๒๔๙๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพระ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๐
พระอรรถพล กนฺตธมฺโม จำนงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๒๑
๒๙/๐๗/๒๕๖๐

ท่าพระ  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๑
พระเดชา ิตธมฺโม เฉลิมสุข

๑๒/๑๒/๒๕๒๗
๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๒
พระสาโรจน์ เตชธมฺโม สารภาพ

๐๗/๑๑/๒๕๓๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๓
พระไชยันต์ สุจิตฺโต เกษร

๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๔
พระชัชชัย สุจิตฺโต จอมชู

๐๒/๐๙/๒๕๓๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งโพธิ

์

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๗ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๕
พระบุญสอน อิทฺธิรกฺโข จำปาขีด

๐๘/๑๐/๒๔๙๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๖
พระสถิต ย์ ปภสฺสโร คำศรี

๐๖/๐๓/๒๕๒๖ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๗
พระประสิทธิ

์

ขนฺติธมฺโม ละเลิศ

๑๐/๑๑/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๘
พระอาคม กตทีโป พันขาว

๑๐/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๘๙
พระธวัชชัย สุจิตฺโต คำศิริ

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๐
พระไกรสอน จารุธมฺโม กันยาพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๑
สามเณรวรวุฒิ  นำใจแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๒
สามเณรวิญู  ภักดีคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๓
พระณรงค์ศักดิ

์

ิตคุโณ ทองมนต์

๒๒/๐๕/๒๕๒๘
๐๒/๐๒/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๔
พระสนธิชัย ิตปฺุโ บุญเกิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

นารังกาวราราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๕
พระไกรทอง ภทฺทโก ทุลีลาย

๐๙/๐๑/๒๕๑๘ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๖
พระอุทัย ธมฺมรโต กาวัน

๐๑/๐๘/๒๕๒๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๗
พระประทิน จิตฺตสํวโร ดีอย่างหวาย

๐๘/๐๑/๒๕๒๓ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๘
พระพูลทรัพย์ ภทฺทวโร สนทยา

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๕๙๙
พระศราวุธ ิตปฺุโ แท่นรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๐
พระนเรศ ชยวุฑฺโฒ บัวจูม

๐๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๑
พระสุทิน สุทนฺโต สนทยา

๓๑/๐๕/๒๕๑๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๒
พระนัฐพล สุวุฑฺโฒ บวกไธสง

๓๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นำอ้อม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๓
พระศิริศักดิ

์

ิตเปโม ถุงจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๑๓ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

โนนงามสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๔
พระทวี ปฺาวโร เจียรธนกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๐๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๕
พระระพิน วราสโภ อำไพ

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

โนนม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๖
พระอนุชาติ สาทโร นวนงาม

๑๘/๐๖/๒๕๒๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๗
พระวีระ จิรธมฺโม สระทองพิมพ์

๐๖/๑๑/๒๕๒๒ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสำเริง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๘
พระธนเกียรติ นาคปฺุโ บุญทศ

๒๔/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสำเริง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๐๙
พระวัชรพล สิริธมฺโม คงสิม

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนสำเริง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๐
พระธรณัส จารุธมฺโม ศรีสม

๑๐/๐๑/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำเริง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๑
พระธรรมโรจน์ สุเมโธ บัวแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำเริง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๒
พระเสวียน เตชธมฺโม จันทะมัน

่

๒๖/๐๗/๒๔๙๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๘

โนนสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๓
พระประหยัด ปคุโณ อ่อนทรวง

๑๒/๐๑/๒๕๓๘
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โนนสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๔
พระทวีศักดิ

์

วรปฺโ โมลิดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๕
พระปรีชา ปภสฺสโร วงค์ไชยา

๑๒/๐๘/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๖
พระนันทวัฒน์ อคฺควณฺโณ วงค์เสน่ห์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนเหลือม

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๗
พระบุญเสริม ภทฺทโก ดวงนาค

๑๕/๑๒/๒๕๑๙
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๘
พระสุเทพ สุนฺทโร สัตพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๑๓
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๑๙
พระสมัคร ถิรจิตฺโต ผิวอ่อน

๑๕/๐๘/๒๕๓๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๘ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๐
พระสนัน

่

ปภาโส หมายเขา

๒๒/๐๔/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๑
พระวิชัย วิสารโท สิงห์สิน

๑๗/๑๑/๒๕๐๕ ๐๙/๐๑/๒๕๕๑

บ้านแก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๒
พระชัยณรงค์ ธมฺมวโร ชรินทร

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

บ้านแก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๓
สามเณรจริยวัตร  ครองชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านเขวา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๔
พระณรงกรด ขนฺติธโร คำแสนราช

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านซำเม็ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๕
พระเอกชัย ถาวโร ใจสว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๓๘
๐๖/๐๙/๒๕๖๐

บ้านซำเม็ง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๖
พระทองจันทร์ จิตฺตเขมโก จันทร์ประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๘/๐๖/๒๕๔๘

บ้านตาซุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๗
พระคำมูล ปฺาวโร ระอา

๒๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บ้านตาซุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๘
พระถนอม คุณทสฺสโน พิมมาศ

๒๑/๑๑/๒๕๒๐
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๒๙
พระเสมียน ิตาโณ แทนพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๑ ๑๔/๐๒/๒๕๕๘

บ้านเหรียญทอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๐
พระวัชรกร โชติาโณ สามสี

๑๘/๐๙/๒๕๓๔
๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๑
พระชนุดม อินฺทวีโร ฝอยทอง

๒๖/๐๗/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๒
พระพีรพัฒน์ พทฺธธมโม บึงแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาธรรมวิเวก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๓
พระศุภณัฎฐ์ สุภทฺโท สุขชาต

๐๔/๑๐/๒๕๑๑ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวิเวก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๔
พระพิทักษ์ สุภทฺโท รจนัย

๐๙/๐๕/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ปาธรรมวิเวก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๕
พระบัวพันธ์ านุตฺตโร บัวเตย

๐๗/๐๔/๒๔๙๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

ปาโนนสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๖
พระคูณ ธีรปฺโ พรมราช

๒๐/๑๐/๒๕๐๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ปาโนนสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๗
พระบุญทัน านุตฺตโร เศษสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๐๖ ๓๐/๑๒/๒๕๔๘

ปามหาราช  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๘
พระธนกฤต วิริโย วิไลจิตฺต์

๑๗/๐๑/๒๕๐๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปามหาราช  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๓๙
พระสัมฤทธิ

์

กตธมฺโม ภักเกลียง

้

๓๐/๐๔/๒๕๑๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ผือเก่าธรรมาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๐
สามเณรอรงค์กรณ์  คมใส

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

 ผือเก่าธรรมาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๑
พระบุญมี สิริปฺโ ทิพย์ประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๔๗๙ ๑๑/๐๔/๒๕๑๕

ศรีเจริญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๒
พระทองสุข ปฺุสุโข บุญประภาร

๑๔/๐๖/๒๕๑๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

ศรีตาลอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๓
พระปุณพจน์ วชิราโณ จันทสิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๑๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีตาลอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๔
สามเณรอภิชัย  

แสงอุทัยทิพย์วรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๕
สามเณรเสาร์  กรุงโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๖
สามเณรณัฐพล  ปาวร้อง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๗
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 พรหมลักษณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๘
สามเณรวีรวัฒน์  ทองยิม

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๔๙
สามเณรธนาวุฒิ  จุมพล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๐
สามเณรคลัง  คำหล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

 ศิริวราวาส  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๑
สามเณรสุพชัย  จิบจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 โศกขามปอม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๒
สามเณรนิติวัฒน์  วรรณ์ทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

 โศกขามปอม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๓
พระมนัส อิสฺสโร ชมพู

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สร้างศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๔
พระวีระศักดิ

์

กลฺยาโณ คณะวาป

๓๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สร้างศาลา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๙ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๕
พระณรงค์ ธมฺมธโร อุททา

๑๓/๐๙/๒๕๒๑ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

สว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๖
พระสุรพันธ์ สีลสํวโร ไชยแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๓๒
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

สังเม็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๗
พระโชคทวี สิริสาโร เสาศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๑๓
๕/๐๗/๒๕๖๐

สังเม็ก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๘
พระประจวบ อินฺทาโณ สิงคะเณย์

๓๑/๐๘/๒๕๒๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๗

หนองทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๕๙
พระสุริยา านีโย โยธา

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

หนองทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๐
พระวัชระ จารุธมฺโม ดาวจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๑
พระวัชราภรณ์ วชิโร ศรีรุณ

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองทา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๒
พระชัยนรินทร์ ขนฺติโก โททอง

๑๒/๐๔/๒๕๓๗ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

หนองศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๓
พระธนกฤต คุณสมฺปนฺโน กลอนศรี

๑๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๔
พระกษิดิศ สปฺปฺโ บุญเพิม

่

๒๑/๐๑/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๕
พระอนันต์ มนาโป อิมเปรม

่

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๖
พระธเนศ ธนปาโล เถาบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๑๑/๒๕๖๐

ไหล่ดุม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๗
พระทัศนา ปฺาวชิโร สมแพง

๒๗/๑๒/๒๕๒๔ ๑๐/๑๑/๒๕๕๙

อินทาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๘
พระบุญมี มหาปฺุโ วงษ์นิล

๑๕/๐๑/๒๔๘๔ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

กะกำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๖๙
พระศักดิดา

์

ธีรวํโส บุญสม

๒๓/๐๔/๒๕๓๗
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

กันจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๐
พระสมยศ กตปฺโ งามรูป

๑๔/๐๑/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กันจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๑
พระบรรเจิด จนฺทปฺโ ดวงจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๓๔ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

เขวิก  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๒
สามเณรศราวุธ  วงษ์พิทักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๓
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 พานทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๔
สามเณรวายุกูร  สามสอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๕
สามเณรศุภณัฐ  คล่องแคล้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๖
สามเณรศุภวิชญ์  คล่องแคล้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๗
สามเณรไวทยากร  เทาศิริ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๘
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กอคุ่ย

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

 โคกเพชร  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๗๙
พระวีระ วีรจิตฺโต พอจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โคกโพน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๐
พระวินัย อตฺตวินโย สุการี

๑๙/๐๙/๒๕๓๙
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โคกโพน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๑
พระจิรศักดิ

์

จิรธมฺโม อุปมัย

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โคกโพน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๒
พระสมพล สมจิตฺโต มีแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

โคกโพน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๓
พระจักรฤษณ์ จกฺกธมฺโม ศรีมงคล

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

โคกโพน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๔
พระฤทธิไกร เตชธมฺโม สุขเฉลิม

๒๒/๑๐/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

โคกโพน  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๕
พระธนากร ธนวฑฺฒโน กองทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๓๖
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๖
พระพนม ธมฺมธโร สมบรรดา

๒๕/๐๓/๒๕๓๙
๑๐/๐๕/๒๕๖๐

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๗
พระนันทแสน อนุตฺตโร เจริญจิตร

๐๖/๐๕/๒๕๒๒ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

จันทราปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๘
พระอนุชา มหาวิริโย พันธ์จันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๓๓ ๐๒/๐๙/๒๕๕๙

จันลม  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๘๙
พระอธิวัฒน์ กิตฺติภทฺโท ปราบเสียง

๒๐/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

จันลม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๐ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๐
พระประจักษ์ โชติวณฺโณ สายเนตร

๑๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

ใจดี  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๑
พระธนากร านงฺกโร โคนาบาล

๒๖/๑๐/๒๕๓๔
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ใจดี  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๒
พระศุภวัฒน์ อกิฺจโน ใจดี

๒๒/๐๔/๒๕๓๓ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ใจดี  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๓
พระศิริชัย สิริวณฺโณ คำศรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ใจดี  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๔
พระอโนธร อภิชาโต อภัยวงค์

๐๔/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ใจดี  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๕
พระประยศ ยโสธโร ศิริมาศ

๑๓/๐๓/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชำแระกลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๖
พระศักดา สนฺติโก พงษา

๐๙/๑๒/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ชำแระกลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๗
พระศักดินรินทร์

์

สิริปฺโ ศรีมุกดา

๑๙/๐๗/๒๕๓๑ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๘
พระเสถียร สุมงฺคโล นครอินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๖๐/๐๖๙๙
พระสมัน สมชาโน อสิพงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๒๒ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๐
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท ศรีเลิศ

๐๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๑
พระภาณุเดช เตชธมฺโม ไชยมาส

๓๐/๑๒/๒๕๓๕
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ดองกำเม็ด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๒
พระจำรัจต์ รตนโชโต สอนง่าย

๒๙/๐๕/๒๕๒๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

ตะเคียน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๓
พระสมนึก กนฺตสีโล ทองลาย

๐๑/๐๘/๒๕๒๐ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

ตะเคียน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองลาย

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

 ตะเคียน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๕
สามเณรพรชัย  บุตรเสมียน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 ตะเคียน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๖
พระพฤฒ านวุฑฺโฒ รัตนสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๒๕
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ตาสุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๗
พระวีระ วชิราโณ กองคำ

๐๔/๐๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตาสุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๘
พระสวาท สุจิณฺโณ พรมมา

๐๙/๐๗/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาสุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๐๙
พระวิทยา โชติธมฺโม สะใบ

๐๖/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตาสุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๐
พระวิโรจน์ วิโรจโน ยอดเถือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๒ ๒๖/๐๑/๒๕๖๐

ทะลอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๑
พระปยะพงษ์ ปยสีโล สมาธิ

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทะลอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๒
พระสถาพร สุภทฺโท ชาติวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทะลอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๓
สามเณรกฤษฏา  ใจศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 ทุ่งบังอิงวิหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๔
พระถนอม โกวิโท ธรรมบันเทิง

๐๒/๐๒/๒๔๘๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๓

ไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๕
สามเณรชินวัตร  นามวงศ์ษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 ไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๖
สามเณรประวีณ  นามวงศ์ษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 ไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๗
สามเณรวิชัย  อำลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

 ไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๘
สามเณรสุเมธ  แก้วดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

 ไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๑๙
สามเณรธีรเดช  พงษ์วัน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

 ไทยเทพนิมิต  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๐
พระเกียรติภูมิ กิตฺติสาโร เทียมพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๐๒/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๑
พระจักรกฤษณ์ คมฺภีรปฺโ ประจญ

๒๒/๐๔/๒๕๓๘
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๒
พระศิภกาญจน์ สิริวํโส เสมอ

๒๙/๐๖/๒๕๓๓
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๓
พระณรงค์ นรินฺโท วงคะสุ่ม

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๔
พระอริยวัฒน์ อินฺทวีโร จันทรา

๒๘/๐๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บกจันทร์นคร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๑ / ๕๑
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ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๕
พระสมัย ขนฺติโชโต ไชยโชติ

๓๐/๑๑/๒๔๙๗ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๖
พระเสริมพงษ์ ถิรธมฺโม สมเสนา

๒๕/๐๙/๒๕๒๒
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกลาง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๗
พระมงคล าณทีโป ปญญา

๑๒/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บ้านบิง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๘
พระบารมี ปฺุมโน บุญพามา

๒๕/๐๓/๒๕๒๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๒๙
พระประสิทธิ

์

สิทฺธิาโณ จันทร์ทิพย์

๐๓/๐๔/๒๕๒๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๐
พระวิทยา ปฺาวุโธ ปรารภ

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๑
พระวีรศักดิ

์

วรสทฺโธ โกฏิทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๒
พระประกฤษฏิ

์

มหาปฺุโ ทองสา

๐๒/๐๔/๒๕๒๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๓
พระสมจิตร สมจิตฺโต ชาติวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๔
พระฐิติโชติ ิติสมฺปนฺโน ศรีกะชา

๑๙/๐๑/๒๕๓๕
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๕
พระเจษฏาวุฒิ จิรวณฺโณ ชมพูพาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๖
พระสุพงษ์ สุภทฺโท พลคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๗
สามเณรชนวิชญ์  แสงไพศาล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๘
สามเณรณัฐกิตต์  จันทร์ลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

 บ้านอาทิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๓๙
พระปยะรัฐ ปยธมฺโม บุตรดาห์

๒๔/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ภูมิศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๐
พระสุวิทย์ ชุตินฺธโร พงษ์สุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ระกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๑
พระเสน่ห์ ขนฺติธมฺโม ใจมนต์

๒๐/๐๘/๒๕๒๐ ๑๔/๑๒/๒๕๕๙

ระกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๒
พระชัชพงษ์ ธีรปฺโ ใจศรี

๐๔/๐๘/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ลำภู  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๓
พระพงษ์เทพ สุภทฺโท พิชญภักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๑๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีตระกูล  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๔
สามเณรกฤติมา  สุมันทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีตระกูล  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๕
พระวิทวัส วิสารโท สุขเฉลิม

๐๖/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๖
พระวิเชียร วชิรธมฺโม ไชยศรีษะ

๑๗/๐๗/๒๕๓๑
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๗
พระจักรพันธ์ ธมฺมจกฺโก สมร

๒๓/๐๑/๒๕๓๘
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๘
พระวรพล วรธมฺโม สมร

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๔๙
พระคำพล สนฺติธมฺโม สมร

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๐
พระโชคชัย ชยธมฺโม ไชยศรีษะ

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๑
พระยอดธง ธมฺมวิสุทฺโธ เสมอใจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๒
พระสิทธิเดช กิตฺติสาโร เสาเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๑๐ ๑๒/๐๒/๒๕๔๘

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๓
พระสามารถ สติสมฺปนฺโน จันครา

๐๓/๐๗/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๔
พระพรชัย านงฺกโร สุภาพ

๒๐/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๕
พระอำนาจ อริยวํโส คำแสน

๒๕/๐๔/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๖
พระสุริยา สิริปฺโ พิมพิเศษ

๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๗
พระคณายุทธ กิตฺติปฺโ บุดดาห์

๒๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๘
พระอัษฎาวุธ ธีรภทฺโท ไชยา

๐๘/๑๒/๒๕๓๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สวงษ์  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๕๙
พระถึก ถิรจิตฺโต แก้วรัตน์

๐๗/๐๙/๒๔๘๗ ๐๔/๐๑/๒๕๖๐

สะอาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๒ / ๕๑
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ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๐
พระจักรพันธ์ จิรวํโส ลมเชย

๑๓/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๑
พระสำรวย ปคุโณ วงศ์พิทักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๒
พระบุญจันทร์ กนฺตสีโล บุญขาว

๐๗/๐๓/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๓
พระยุวิสิทธิ

์

อนงฺคโณ จรเด็จ

๐๒/๐๓/๒๕๓๒ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๔
พระกิตติศักดิ

์

จิตฺตกาโร ถาโครต

๑๓/๐๖/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๕
พระสมเกียรติ สนฺตมโน คำบัว

๑๓/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๖
พระสุรเชษฐ์ สุจิตฺโต อินปญญา

๒๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๗
พระธนารัตน์ ปภสฺสโร เรือนรส

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๘
พระชัยศักดิ

์

านวโร วงศ์ปลัง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๖๙
สามเณรธนกร  ตาแสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

 สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๐
สามเณรนัตธวุฒิ  นันทะสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

 สำโรงสูง  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๑
พระธวัชพงศ์ วชิราโณ สันติหิรัญกุล

๑๒/๑๐/๒๕๒๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๒
พระอดุลย์ คุณวีโร ภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๒๔ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๓
พระเทิดศักดิ

์

ธีรธมฺโม โพธิสาน

๒๗/๐๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๔
พระสังวาลย์ สุวณฺณชาโต วงษ์เพ็ง

๑๒/๐๓/๒๕๓๑ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

โสภณวิหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๕
พระบุญศรี อนาลโย สาระพงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

หนองกาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๖
พระวิวัฒน์ อภิชาโต ธรรมคุณ

๐๖/๑๒/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

หนองกาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๗
สามเณรพงษ์เทพ  ศรีดาชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 หนองกาด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๘
พระศักดิชัย

์

สิริปฺุโ กิงวิชิต

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หัวเสือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๗๙
พระสุรศักดิ

์

จนฺทสาโร แสงขาว

๒๐/๐๘/๒๕๓๑ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หัวเสือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๐
พระบุญส่ง โชติธมฺโม ไชอุดม

๑/๑๐/๒๕๒๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๘

ขนุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๑
พระเชิญ ชินวโร สุกระวัน

๒๒/๑๐/๒๕๒๘
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ขนุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๒
พระพงษ์สิทธิ

์

วิสุทฺโธ สีม่วง

๒๘/๐๙/๒๕๓๗
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ขนุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๓
พระกวิน สุภทฺโท เอมโอด

๐๕/๐๔/๒๕๓๙ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ขนุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๔
พระธนพล คเวสโก อินทรสุข

๒๐/๘/๒๕๑๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ขนุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๕
พระทักษิณ ธมฺมิโก กันเกตุทิน

๖/๖/๒๕๓๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ขนุน  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๖
พระเอกราช สนฺตจิตฺโต ศรีดาชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๑๒ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

เคาะ  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๗
พระศักดิดา

์

สุทฺธสีโล รสหอม

๑๒/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๘
พระอนนต์ คุณงฺกโร กลางดวง

๐๔/๐๓/๒๕๓๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๘๙
พระวุฒิพงษ์ ิตปฺุโ รสหอม

๐๕/๐๒/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๐
พระประชา สุคโต ตังแก

้

๑๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ตาอุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๑
พระอรรถสิทธิ

์

อุฏาโน วงษ์ขันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาอุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๒
พระสังวาลย์ อานนฺโท จันคณา

๑๘/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาอุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๓
พระชินดนัย วายาโม นวลคำ

๓๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาอุด  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๔
พระสุถิตย์ จิตฺตทนฺโต สุดสังข์

๒๗/๐๔/๒๕๑๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๓ / ๕๑
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ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๕
พระอุทัย ปคุโณ บุญตาม

๓๐/๐๙/๒๕๐๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๒

บ้านแขว  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๖
พระจันสวัสดิ

์

จนฺทสาโร พรมโคตร

๑๐/๐๓/๒๕๒๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

บ้านแขว  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๗
พระพนา ภทฺทจาโร บุญขาว

๐๑/๑๐/๒๕๓๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๐

บ้านแขว  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๘
พระอนุวัฒน์ วฑฺฒโน บุญขาว

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านแขว  

ศก ๔๑๖๐/๐๗๙๙
สามเณรสุรเกียรติ  กาฬหว้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

 บ้านแขว  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๐
พระอภิวัฒน์ รตนโชโต เชือหอม

๐๖/๐๓/๒๕๓๙ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

บ้านตรอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๑
พระประมุข ปยาจาโร สุวลักษณ์

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๒
พระเทพพิทักษ์ ปยธมฺโม ทุนดี

๐๓/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๓
พระจำปาศักดิ

์

สทฺธาธิโก โพธิงาม

์

๑๗/๑๒/๒๕๒๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๔
พระอดิศักดิ

์

อติวีโร ทองแพรว

๒๐/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๕
พระยนต์ ปฺาวโร ไชยมาศ

๒๑/๐๔/๒๕๓๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๖
พระวิษณุ วรปฺโ มะลิพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๗
พระนัฐพงษ์ โชติาโณ ตะเคียนเกลียง

้

๑๐/๐๙/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาทใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๘
พระทอน ทตฺโตภาโส ปรือปรัก

๐๑/๐๑/๒๔๙๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปรือคัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๐๙
พระทวีศักดิ

์

ทิวงฺกโร ปรือปรัก

๒๑/๐๓/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปรือคัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๐
พระฉัตรชัย ฉนฺทวฑฺโฒ ปรือปรัก

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปรือคัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๑
สามเณรภาคภูมิ  แก้วจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ปรือคัน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๒
พระรพัฒฐกรณ์ กนฺตปฺุโ พงษ์ชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปรือใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๓
พระมงคล สุมงฺคโล บุตะเคียน

๒๙/๐๓/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปรือใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๔
พระหล่อ โชติปฺโ ชะอุ่มประโคน

๐๕/๐๒/๒๕๑๓ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

โสน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๕
พระวิทยา โอภาโส พันธุชาติ

๑๖/๐๒/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โสน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๖
พระชาตรี จนฺทสาโร เทียมจิต

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โสน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๗
พระธนากร สนฺติโก ศรีเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โสน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๘
พระเทพนคร วิสุทฺธิโก แท่งทอง

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองคล้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๑๙
พระพุทธามาศ พุทฺธสาโร สมร

๑๖/๐๘/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองคล้า  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๐
พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ ศรีจักร์

๓๐/๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อาวอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๑
พระสุทธิคง มหาปฺุโ จันเทศ

๑๗/๖/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อาวอย  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๒
พระนิกร นรินฺโท พงษ์วัน

๑๙/๐๘/๒๕๒๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

กระทิง  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๓
พระพิทยา โชติปฺโ อุทธา

๑๒/๐๓/๒๕๓๗
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

กระทิง  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๔
พระศรายุทธ อินฺทาโณ คำนึก

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

กระทิง  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๕
พระนิวัฒน์ สิริสมฺปนฺโน มิงเมือง

่

๑๗/๖/๒๕๓๕ ๒๔/๖/๒๕๕๕

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๖
พระวิเศษชัย วุฑฺฒิโก ทวีสุข

๓๑/๐๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๗
พระบัวพิทษ อภิปฺุโ บุญทอง

๐๔/๐๕/๒๕๑๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๘
พระอรรถวุธ ธมฺมิโก เก่งมนตรี

๑๕/๐๑/๒๕๓๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๒๙
พระจักรกฤษณ์ จนฺทโก บุญฉวี

๒๙/๐๘/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กระเบากันตรวจ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๔ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๐
พระนพรัตน์ ทิวงฺกโร สิงห์เหาะ

๒๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กระเบากันตรวจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๑
พระจักรกฤษณ์ อจลธมฺโม เทศแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๒
พระพรชัย สุรเตโช สำนวน

๑๕/๐๙/๒๕๐๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๓
พระนิกร านวีโร ทนทาน

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๔
พระศรัณยู มหานาโค มะปราง

๑๐/๐๕/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

กระเบาเดือ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๕
พระสุจิตร กนฺตวีโร ศรีลาชัย

๒๙/๐๘/๒๕๐๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กระมัลพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๖
พระสำราญ ขนฺติธโร กงไธสง

๓๐/๑๒/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กระมัลพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๗
พระอภิชัย อภิาโณ ศรสันต์

๒๙/๐๗/๒๕๒๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กระมัลพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๘
พระสิทธิ

์

ธมฺมวํโส บุญส่ง

๐๗/๐๙/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

กระมัลพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๓๙
พระมานะชัย ปสนฺโน สำนวน

๒๕/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

กันตรวจ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๐
พระนิวัฒน์ ธีรภทฺโท แพงศรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๑
พระสุทธิพงษ์

์

ชิตงฺกโร สุพงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๒
พระวันเฉลิม พฺรหฺมโชโต ดอกพวง

๐๕/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๓
พระพงษ์ศักดิ

์

จิรวํโส มนตรีวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๔
พระลัย สุขิโต อัตพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๒๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๕
พระณัฐชัย ิตจิตฺโต สมเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กันทรอมใต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๖
พระธนพล ิตสีโล แสงชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๓๗ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

กันทรอมน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๗
พระสุชาติ สุชาโต พิลาดี

๒๗/๐๔/๒๕๓๔
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

กันทรอมอุดม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๘
พระฤทธิชัย

์

โชติวโร ดาวสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๓๗
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๔๙
พระเอนก กิตฺติสาโร บุญเสนอ

๑๗/๐๒/๒๕๒๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๐
พระบุญประเสริฐ ธนปฺโ เสนคราม

๑๗/๑๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๑
พระประกาศ ถิราโณ สีด้วง

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๒
พระสมรักษ์ กนฺตวีโร คุ้มครอง

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๓
พระภานุวัฒน์ คุรุธมฺโม ศรีสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๔
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ชำเขียน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๔
พระสุเทพ วุฑฺฒิโก ทองละมุล

๑๖/๐๕/๒๕๑๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ตาเอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๕
พระสรรณ์ยา อภิลาโส โพธิกระสังข์

์

๑๓/๑๑/๒๕๒๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๖
พระอัคราภัทร์ สิริจนฺโท อุ่นแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๓๐ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งเลน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๗
พระอนุตระ ชยาภินนฺโท บุญนะรา

๒๕/๑๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๘
พระเกรียงไกร อธิฏาโน ไชยสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๕๙
พระอำนวย ธีรมโน ไชยชนะ

๐๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๐
พระสิทธิ

์

ปยธมฺโม วันทะวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๓
๐๕/๐๙/๒๕๖๐

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๑
พระเริงชัย โชติธมฺโม พาไลย์

๑๕/๐๓/๒๕๑๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๗

บักดอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๒
พระมณี มหาพโล สอดแก้ว

๑๑/๐๖/๒๔๙๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บักดอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๓
พระสุทธิวุทย์ สุทฺธิวุฑฺโฒ ปนมาศ

๐๘/๐๑/๒๕๓๖ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

บักดอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๔
พระวุฒินันท์ วุฒินนฺโท ขวัญเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๓๙ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

บักดอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๕ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๕
พระจตุรงค์ กนฺตสีโล เทศกูล

๒๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๖
พระคมสัน วราโณ พิลาดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๗
พระพนมศักดิ

์

จนฺทสาโร บังคม

๓๐/๐๓/๒๕๒๔ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านตาหมืน

่

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๘
พระสำรอง กนฺตธมฺโม การี

๑๘/๐๖/๒๔๙๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านพอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๖๙
พระจอมขวัญ านวีโร มะโนชาติ

๑๒/๐๒/๒๕๐๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านพอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๐
พระบูรพา ปยสีโล ไชยสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๑๗
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๑
พระปรัชญา ปฺาวชิโร

หิรัญประเสริฐกุล

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๒
พระอดิศักดิ

์

อธิปฺโ วรรณทอง

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๓
พระพิทักษ์ ปภากโร พงษ์วัน

๓๐/๐๓/๒๕๓๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๔
พระสุขสันต์ สุทฺธิาโณ จันดวงสี

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๕
พระสุรศักดิ

์

อาภาธโร พรมแสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๖
พระสิทธิศักดิ

์

สุทฺธิาโณ สินศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสิ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๗
พระสุริยา ถิรจิตฺโต ใจกัด

๐๘/๐๓/๒๕๒๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๘
พระจารุกร อภิาโณ สว่าง

๒๕/๐๖/๒๕๓๘
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๗๙
พระสันติสุข อภินนฺโท สะใบ

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๐
พระธนพล ขนฺติธโร ขันเขตต์

๑๕/๐๓/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๑
พระสง่า อุปสุโข อุปสุข

๑๐/๑๒/๒๔๙๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๔

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๒
พระสิทธิชัย อนุภทฺโท เลิศศรี

๑๐/๐๗/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๓
พระจิระเมศร์ กิตฺติโก พิชยะธนาพงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ปรือโพธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๔
พระธวัชชัย ิตคุโณ แก้วกอง

๑๖/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปรือโพธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๕
พระชกาด โชติธมฺโม สีดาพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๓๓ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

พอกประดิษฐาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๖
พระปริวัตร วรธมฺโม จิตรโสม

๒๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

พอกประดิษฐาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๗
พระสมนึก ิตเมธี นามนุษย์

๒๔/๑/๒๔๙๒ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๘
พระบุญส่ง อตฺตานุรกฺขี พรรณนา

๖/๙/๒๕๒๖ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๘๙
พระพิกุลชัย วิสุทฺธิเมธี มะลิสา

๑๓/๕/๒๕๓๕ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๐
พระอมรชัย ชยเมธี อุ่นแก้ว

๒๔/๙/๒๕๓๙ ๒๒/๖/๒๕๖๐

โพธิน้อย

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๑
พระธนันชัย ธนปฺโ ถุงจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๒
พระวีระพงศ์ ธีรธมฺโม เชือหอม

้

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๓
พระดนุพร ปฺุกาโม บุญเฟรือง

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ม่วงแยก  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๔
พระสบด ปภาโส จันสนิท

๖/๕/๒๔๙๗ ๔/๔/๒๕๕๘
ระหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๕
พระราชัน คุณงฺกโร ทัดวงษ์

๖/๒/๒๕๒๒ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ระหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๖
พระสุริยา สุทฺธิาโณ ศรีเมือง

๒๗/๖/๒๕๒๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ระหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๗
พระพงษ์ศักดิ

์

ธมฺมกาโม จันทะพรม

๒๔/๒/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

ระหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๘
พระคมเพชร ิตวํโส สุทธิประภา

๒๕/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๘๙๙
พระสุรพล อภิวณฺโณ แสนปลืม

้

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีขุนหาญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๖ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๐
สามเณรดำรงพล  นิลเพ็ชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๑
สามเณรกรกช  แซ่โค้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๒
สามเณรณัฐพล  อุ่นแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๓
สามเณรพงศธร  วรรณทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

 ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๔
พระวีระพล วีรผโล วิลา

๒๒/๐๑/๒๕๓๕
๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ศรีโนนแฝก  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๕
พระกฤติพงษ์ กิตฺติาโณ โทชัย

๑๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ศรีโนนแฝก  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๖
พระณรงค์ ตปคุโณ ชูเชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๓๔
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ศรีโนนแฝก  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๗
พระศรคีรี จารุวณฺโณ ชูกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีโนนแฝก  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๘
พระชวลิต อิทฺธิาโณ สมศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๑๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีโนนแฝก  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๐๙
พระวรวิทย์ สุทฺธจิตฺโต คำลอย

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สะดำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๐
พระบุญอนันต์ จิตฺตสํวโร สุดสังข์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สะดำ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๑
พระทวีศักดิ

์

ปโมทิโต ศรีวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๖

สำโรงเก่า  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๒
พระพรชัย ขนฺติวโร พาลี

๐๘/๑๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๓
พระรัตน์ จนฺทธมฺโม จำปา

๐๓/๐๕/๒๔๙๘ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๔
พระสำเนียง จิณฺณธมฺโม ภาลี

๑๙/๐๖/๒๕๐๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๕
พระพกิจ ปชฺโชโต ไชยโชติ

๒๗/๐๕/๒๕๑๙ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๖
พระตึง

๋

อานนฺโท นิลทอง

๒๕/๐๒/๒๕๑๖ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๗
พระประสาร ชินวํโส ศรีสุข

๒๕/๐๙/๒๕๒๗ ๑๑/๐๒/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๘
พระประสิทธิ

์

ปสิทฺธิโก วิลา

๒๔/๑๒/๒๕๑๐
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๑๙
พระทองคำ สุวณฺณวณฺโณ แทนคำ

๒๕/๐๖/๒๕๓๓
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๐
พระอภิรักษ์ เตชวณฺโณ ครองเชือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๑
พระสุนาย เตชธโร ชูวัน

๐๒/๐๘/๒๕๒๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๒
พระสราวุธ าณวโร ตุมชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๒๗ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๓
พระเล็ง นาถกโร อินวันนา

๑๐/๑๐/๒๕๐๕ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๔
พระศุภสิทธิ

์

สุภสิทฺโธ วรแสง

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๕
พระอธิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน เสียงใส

๑๗/๐๙/๒๕๓๓ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๖
พระธันวา ิตวํโส กันยาวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๑๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๗
พระศราวุธ ชิตมาโร นาคยิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๘
พระเลือน

่

จิรธมฺโม มุ่งมาตร

๐๘/๐๘/๒๕๑๐ ๒๙/๐๑/๒๕๕๒

สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๒๙
พระพิชญ์ วิชาพโล วงษ์วิลัย

๒๘/๐๔/๒๕๒๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๓

สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๐
พระกิตติ ขนฺติธมฺโม ชูเชือ

้

๓๐/๐๖/๒๕๒๙ ๑๙/๑๒/๒๕๕๓

สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๑
พระวิโรจน์ ธีรธมฺโม บุญทอง

๐๑/๐๖/๒๕๑๗ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๒
พระผดุงเกียรติ สมาธิพโล ชูเชือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๒๗ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๓
พระสมศักดิ

์

ปชฺชลิตพโล โสภี

๑๙/๐๕/๒๕๓๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

สุพรรณรัตน์  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๔
พระประภาวัฒน์ ธีรปฺโ สมศรี

๑๒/๐๒/๒๕๑๙
๐๙/๐๒/๒๕๖๐

สุพรรณรัตน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๗ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๕
พระนัทธี ชยธมฺโม เต่าลอย

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หลักหิน  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๖
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติธโร บุตรอุดม

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

อรุณสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๗
พระอภิวัฒน์ กิตฺติธโร พงษ์วัน

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

อรุณสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๘
พระสุริยันต์ านุตฺตโร ศรสันติ

๑๓/๐๓/๒๕๒๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

อรุณสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๓๙
พระสุชาติ ขนฺติธโร มะปราง

๒๔/๑๒/๒๕๒๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

อรุณสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๐
พระสะลิก ิตธมฺโม ดวงอาจ

๒๖/๐๓/๒๕๒๒ ๒๐/๑๒/๒๕๕๙

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๑
พระอดิศร จนฺทวํโส ม่วงอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๘/๐๑/๒๕๖๐

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๒
พระนิรัติศัย มหาวีโร พรมลิ

๒๔/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๓
พระประชา อินฺทาโภ ปลังกลาง

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๔
พระสมโชติ านวโร นวลสร่าย

๒๑/๐๙/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๕
พระภูวนัย สุปฺโ พรมลิ

๐๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

เกาะกระโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๖
พระสัญญา จนฺทโชโต กันตรง

๒๘/๑๒/๒๕๑๗
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอนแต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๗
พระวีระพล ิตวํโส สุธรรมา

๐๙/๐๗/๒๕๒๖ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอนแต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๘
พระวิโรจน์ ิตาโณ มุมกลาง

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอนแต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๔๙
พระประวิน จนฺทวํโส โปร่งจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอนแต้  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๐
พระคำพอง คเวสโก คเรรัมย์

๒๒/๐๕/๒๔๙๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ขามหนองครอง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๑
พระนุติพงษ์ าณธโร พงษ์ธนู

๐๔/๐๕/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเหลือม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๒
พระปญญาชน ธีรวโร พงษ์สุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเหลือม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๓
พระปยฤทธิ

์

อภิปฺุโ แหวนเงิน

๒๗/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๔
พระวศิน มหาวีโร ตุ่มใสย์

๐๘/๐๒/๒๕๓๗ ๑๕/๐๕/๒๕๖๐

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๕
พระนัฐพล าณธโร แก้วกลอง

๑๑/๐๘/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๖
พระบุญสอน ปภาโส รักษา

๑๖/๐๒/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตูมสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๗
พระอรรณพ ตปสีโล สิงเนตรนอก

๓๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๗/๐๕/๒๕๖๐

โนนดู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๘
พระพงษ์ โชติปฺโ ดียิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนดู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๕๙
สามเณรจักรินทร์  สมบูรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

 โนนสำโรง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๐
พระพุทธิพงศ์ สิริธมฺโม จันทอง

๑๔/๐๓/๒๕๒๒ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

บ้านกะดึ  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๑
พระสิริมงคล ธีรปฺโ คำเสียง

๐๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๒
สามเณรศุภกิจ  ทองเทพ

๒๒/๐๒/๒๕๑๑

 บ้านกู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๓
สามเณรภูมิภิศักดิมงคล

์

 ทองเทพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

 บ้านกู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๔
พระวัชรินทร์ อภิวณฺโณ จริตรัมย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบึง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๕
พระกฤษฎา สิริจนฺโท คำเสียง

๒๗/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบึง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๖
พระสมปอง สุขิโต สุขกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๒๔
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

บ้านบึง  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๗
พระแสง กนฺตสีโล อินทร์หอม

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

บ้านพอก  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๘
พระวิเชียร จารุวณฺโณ พิมพะ

๑๘/๘/๒๕๒๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๖๙
พระอรุณ สิริสาโร ตานใหญ่

๒๒/๗/๒๕๔๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านสามขา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๘ / ๕๑

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๐
สามเณรณัฐชัย  พรหมแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 ปราสาททามจาน  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๑
พระสุบรรพ์ สุรปนฺโน บุราคร

๐๒/๐๖/๒๕๑๗ ๒๑/๐๔/๒๕๔๘

ปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๒
พระปอน โชติปฺโ พันธมาศ

๒๓/๑๐/๒๕๐๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖

ปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๓
พระอานนท์ อนุตฺตโร พิมพ์สวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๑๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

ปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๔
พระสมจินณ์ ปฺาธโร สิงขรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๕
พระอดิเรก อินฺทสาโร พันธมาศ

๒๔/๐๓/๒๕๓๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๖
พระสราวุธ ปยธมฺโม ชัยณรงค์

๑๗/๑๒/๒๕๓๕
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ปากุญชรวนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๗
พระรินทร์ ชยวณฺโณ แหวนวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๐๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

พิมาย  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๘
พระสุริยงค์ อคฺคปฺโ ไชยรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๒๖ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

พิมาย  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๗๙
สามเณรสมปอง  คำเสียง

๒๒/๑๐/๒๕๓๘

 พิมาย  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๐
พระกิตติพันธ์ ปฺาวชิโร เข็มทอง

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๑
พระวิราช วชิราโณ เพ็งพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๒
พระอรรถพล อคฺคธมฺโม ทิพย์เจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๓
พระมงคล วิชฺชากโร เข็มทอง

๒๕/๐๗/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๔
พระสมควร อคฺคปฺโ ศรีวัง

๒๔/๐๖/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๕
พระธวัชชัย อภิวณฺโณ มานะ

๓๑/๐๘/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๖
พระฤทธิไกร เตชธมฺโม สุฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสมโภช

์

 

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๗
สามเณรนนทกานท์  พงษ์สุระ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

 มัดกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๘
สามเณรธนัสชา  บุญธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 มัดกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๘๙
พระชัยวุฒิ สุภทฺโท อินทร์วิเชียร

๐๘/๑๒/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ระกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๐
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แหวนวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 ระกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๑
สามเณรสมพงษ์  ประทุมวัน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

 ระกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๒
สามเณรพุฒินาท  ประมวล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

 ระกา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๓
พระมนูญ มุทิโต สายพิณ

๒๑/๐๑/๒๕๒๕ ๑๙/๐๒/๒๕๖๐

ระหาร  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๔
พระสมยศ ยสวํโส ระหาร

๒๙/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๕
พระเลียน โชติปฺโ คำมา

๐๓/๑๑/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๖
พระวัชระ อินฺทวํโส อัครชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๗
พระวิษณุ ธมฺมวโร ชัยมณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๘
พระณัฐพล กนฺตสีโล พวงยอด

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ศาลา  

ศก ๔๑๖๐/๐๙๙๙
พระสงวน อินฺทปฺโ ศรีแย้ม

๐๗/๐๘/๒๕๐๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙

ศิริสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๐
พระภูวดล ปภาธโร เข็มทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ศิริสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๑
พระเริงศักดิ

์

มหาวีโร สุรโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๒๓ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๒
พระสุจินดา ธีรปฺโ คำเสียง

๒๒/๐๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๓
พระสุริยา ปยธมฺโม สีสัน

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๔
พระหมอน จารุวํโส พงษ์สุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๑๓
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

สนาย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒๙ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๕
พระอภิภู สนฺตจิตฺโต คำเสียง

๐๑/๐๘/๒๕๒๙ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๖
พระอโณทัย โชติปฺโ สารคำ

๒๔/๐๙/๒๕๓๙
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๗
สามเณรนวัฒ  คำเสียง

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

 สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๘
สามเณรพิเชษฐไชย  จูเซียน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

 สนาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๐๙
พระสายัน จนฺทสาโร กุหลาบกุลี

๐๘/๐๓/๒๕๐๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๓

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๐
พระสุรทิน ขนฺติโก มณีลำ

๑๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๑
พระณัฐวุฒิ ปยธมฺโม แสงมาศ

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๒
พระวรากร กิตฺติปาโล พันธมาศ

๐๙/๐๙/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๓
พระธีระชัย ธีรธมฺโม พันธมาศ

๑๕/๑๒/๒๕๓๙
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๔
พระพีชพงษ์ ิตปฺุโ หล้าแหล่ง

๑๒/๐๕/๒๕๑๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๕
พระชิน ชินสุโข คำสุข

๐๒/๐๙/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๖
พระปวินัฐ อธิจิตฺโต เข็มทอง

๑๕/๐๙/๒๕๓๓
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๗
พระชลประทาน สุขกาโม คำสุข

๒๕/๐๗/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๘
พระบุดดา รตนาโณ พรมลา

๑๓/๐๒/๒๕๒๓ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๑๙
สามเณรชัยพล  อักษร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๐
สามเณรกิตตินันท์  ระยับศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๑
สามเณรสมพร  เข็มทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 สำโรงปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๒
พระธีรชัย ธีรชโย เพิมผล

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

แสงจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๓
สามเณรกิติพร  แฉ่งสูงเนิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 แสงจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๔
พระตุลา สุภทฺโท จันทอง

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โสนโพธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๕
พระสุรชาติ ธมฺมปาโล บุตรสาลี

๐๔/๑๒/๒๕๓๖
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองคูขาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๖
พระพิชัย ปยธมฺโม สุวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองคูขาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๗
พระพิชัย ปสนฺนจิตฺโต ทองแสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๐ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองคูขาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๘
สามเณรวีรพงษ์  นรดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 หนองคูอาวอย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๒๙
พระบุญชู าณวชิโร สรงพิมพ์

๒๕/๐๓/๒๕๒๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

หนองหิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๐
พระสุเจน จารุวณฺโณ สิลชัยญา

๒๖/๐๗/๒๕๒๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองหิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๑
พระสุรศักด์ ปภสฺสโร อินทอง

๑๓/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

หนองหิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๒
พระศิริศักด์ กิตฺติปฺโ อักษร

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

หนองหิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๓
พระสุเทพ ปยสีโล โลมาศ

๐๑/๐๗/๒๕๐๒ ๓๑/๐๕/๒๕๖๐

คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๔
พระปยวัฒธนา ปฺาโภ ทองบาง

๑๐/๑๒/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๕
พระดำรง ธมฺมทีโป เสมศรี

๒๔/๐๒/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

คูสีแจ

่

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๖
พระภูมินทร์ นาคเสโน เหลืองกระโทก

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โคนแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๗
พระบัณฑิต ชยานนฺโท ชูกลิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๒
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ชำแระ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๘
พระอัษฎาวุธ อธิปฺโ มะปราง

๑๖/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชำแระ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๓๙
พระกิตติพศ กนฺตวีโร ทวี

๒๐/๐๑/๒๕๐๒ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาเจาโนนสมบูรณ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๐ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๐
สามเณรทัตพงษ์  กุลบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๑
สามเณรพิเชษฐ์  ศรีพูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๒
พระธีรวุฒิ ธีรวํโส ไพรบึง

๑๙/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านคอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๓
พระพรชัย สิริสาโร สาดา

๒๕/๐๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๔
สามเณรสิทธิชัย  สาระพงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 บ้านคอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๕
พระธีรเทพ านทินฺโน พงษ์วัน

๑๖/๐๓/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๖
พระชัยวัฒน์ วิชฺชากโร โพธิสาร

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๗
พระพีรพล ธีรปฺโ โพธิสาร

๒๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๘
พระพรรญา ปภาโส งอนสวรรค์

๑๓/๐๖/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๔๙
พระปฏิภาณ ปฺาทีโป วันแก่น

๒๗/๐๘/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๐
พระชัยวุฒิ สุทฺธปฺโ อาจภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๑
พระศักดิดา

์

พลปฺโ โพธิสาร

๐๓/๑๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านตาจวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๒
พระพระสิริพักตร์ กตสาโร วิสัย

๒๒/๐๑/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านติว

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๓
พระไพรินทร์ พฺรหฺมวโร สินนาม

๒๒/๐๘/๒๕๑๓ ๑๐/๑๐/๒๕๕๙

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๔
พระธีรภพ ธีรวํโส

แก้วกัณหาเดชากุล
๐๑/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๕
พระกิติภูมิ กิตฺติโสภโณ เนือแก้วหอม

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๖
พระสัญญศักดิ

์

สิริปฺโ สารีบุตรฐกนิสร

๒๐/๐๙/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๗
พระนรภัทร ถิรจิตฺโต สุภาพ

๔/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๘
พระจักรพงศ์ จารุธมฺโม ดวงมณี

๒๓/๐๗/๒๕๓๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไทร  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๕๙
พระพุฒิพงศ์ จนฺทสาโร เกษอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไทร  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๐
สามเณรณัฐวุฒิ  อ่อนทรวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านโพง  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๑
พระเอกพงษ์ อภิวฑฺฒโน โพธิสาร

๑๘/๐๗/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสะเดาน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๒
สามเณรอิสรภาพ  กาบบัว

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

 ประอาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๓
พระศรราม ธมฺมธโร โยธี

๒๙/๐๘/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาทเยอใต้  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๔
พระพลอย สิริวณฺโณ กาบบัว

๒๙/๑๒/๒๕๑๐ ๑๕/๐๓/๒๕๖๐

ปราสาทเยอเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๕
พระวีรพล อาจาโร ศรีจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาทเยอเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๖
พระวิเชียร ปฺาวชิโร สีดาพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๒๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปาตาโมกข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๗
พระรัชวุฒิ ภูริาโณ สิทธิศร

๒๘/๐๘/๒๕๒๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาตาโมกข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๘
พระวิวัฒน์ ยตินฺทโร สุภารัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาตาโมกข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๖๙
พระสุบรรณ์ สุจิณฺโณ จันคณา

๒๒/๐๒/๒๕๒๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาตาโมกข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๐
พระอภิวัฒน์ อตุโล บุญประสพ

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โพนปลัด  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๑
สามเณรนิติพนธ์  บริสุทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 โพนปลัด  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๒
พระสราวุธ สิริวฑฺฒโก ยอดจักร

๑๙/๗/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ไพรบึง  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๓
พระสุพรรณ์ สิริภทฺโท แก้วดวง

๑/๕/๒๕๑๑ ๓๐/๓/๒๕๕๕

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๔
พระแสวง เขมาจาโร สุพรรณ

๒๕/๒/๒๕๑๙
๔/๔/๒๕๕๘

มะขามภูมิ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๑ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๕
พระธนโชติ เตชปฺโ กลำเงิน

๗/๕/๒๕๒๙
๔/๔/๒๕๖๐

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๖
พระธวัชชัย สีลเตโช ไพรบึง

๒/๓/๒๕๓๓
๔/๔/๒๕๖๐

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๗
พระเจริญชัย จิรสุโภ ไพรบึง

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๘
สามเณรอัษฎาวุธ  ชามัด

๕/๑๐/๒๕๔๗

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๗๙
สามเณรธนันชัย  คำหอม

๔/๓/๒๕๔๙
 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๐
สามเณรอดิศักดิ

์

 สาระทา

๒๗/๘/๒๕๔๙

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๑
สามเณรนพรัตน์  อายุวงศ์

๓/๒/๒๕๕๐
 มะขามภูมิ  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๒
พระทองหล่อ กิตฺติสุขุโม โพนปลัด

๒๑/๑๒/๒๕๒๔
๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๓
พระธวัชชัย ปฺาวโร สุนันท์

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๔
พระวิชัย อชิโต ดีโพธิรัมย์

์

๒๕/๐๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๕
สามเณรวิชัย  คณาญาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๖
พระธีระศักดิ

์

ชาคโร เสาวัง

๑๒/๐๑/๒๕๓๖ ๑๒/๐๑/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๗
พระนราดล พฺรหฺมาโณ ศรีสมบูรณ์

๕/๙/๒๕๓๙
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๘
พระสุริยา สิริภทฺโท ไพรบึง

๓/๖/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๘๙
พระอนันต์สิทธิ

์

อินฺทโชโต เสนคราม

๑๕/๒/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๐
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติสาโร เบ้าทอง

๙/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๑
พระอนิวัตต์ ภูริวฑฺฒโก เสนคราม

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๒
พระทัตพงษ์ โสตฺถิโก สีสวย

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๓
สามเณรณัฐวุฒิ  มิดอล

๑๙/๔/๒๕๔๗

 สวาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๔
พระวีระชาติ กนฺตวณฺโณ ลาเลิศ

๐๙/๐๑/๒๕๒๙ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๕
พระณัฐวี อภิชาโต สุภาพ

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๖
พระลือชา วชิราโณ แก้วกัณหา

๓๑/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงพลัน  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๗
พระคลิม ธมฺมกาโม ดอกพอง

๑๒/๐๗/๒๔๘๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๓

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๘
พระลัน จิรธมฺโม ไชยโชติ

๐๒/๐๕/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๐๙๙
พระมี อุตฺตโม พงษ์วัน

๒๓/๐๓/๒๔๙๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๐
พระบัณฑิต ปฺุาคโม ไชยโชติ

๐๑/๑๐/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

สิเรียมพุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๑
สามเณรพิทวัท  วงษ์นิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 หนองอารีย์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๒
สามเณรภานุวัฒน์  วันวิเศษ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

 หนองอารีย์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๓
พระสมใจ อตฺตทนฺโต คำวิเศษ

๐๕/๑๒/๒๔๙๑ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองอิไทย  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๔
พระพรทวี านธมฺโม บัวจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองอิไทย  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๕
พระสัญจวน สปฺปฺโ ทองพล

๑๔/๐๔/๒๕๒๑ ๑๗/๐๕/๒๕๖๐
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๖
พระรุ่งฤทธิ

์

ทนฺตจิตฺโต เหิมหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๗
พระธีรชัย ิตเมโธ นิพงษ์รัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อาหวดประชาสามัคคี
 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๘
สามเณรนันทินากร  พรมลี

๒๘/๐๒/๒๕๒๑

 
อาหวดประชาสามัคคี

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๐๙
สามเณรพงษ์ศิริ  ทองบาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 
อาหวดประชาสามัคคี

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๒ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๐
พระเมียะ

๊

สฺโต พงษ์วัน

๐๔/๐๗/๒๔๘๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๕

ฮ่องสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๑
พระสันติสุข จิรธมฺโม บุตรศรีวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ฮ่องสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๒
พระกิตติพงษ์ กิตฺติสาโร สิงคเวหร

๐๘/๑๑/๒๕๒๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๓
พระธนกร กนฺตผโล บุญชูวิสิฐ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๔
พระอนุชาติ อภินนฺโท ทองอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๕
พระศุภกิตติ

์

สุทฺธจิตฺโต แก้วคำ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๖
พระจา จนฺทโก วงษ์มณี

๐๒/๑๑/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๗
พระตระกูลชัย พุทฺธวโร ไชยปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๒๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๘
พระวันเฉลิม าณวโร จันโนนม่วง

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๑๙
พระกฤตนัย กิจฺจธโร ศรีมณี

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๑๑/๒๕๕๙

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๐
พระสิทธิโชค สิริมงฺคโล แสงใส

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๑
พระทองสรรค์ สิริาโณ สีหะวงษ์

๐๑/๐๙/๒๔๙๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ค้อทอง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๒
พระสุพิศ สารคุโณ วงษ์มณี

๐๕/๐๔/๒๕๐๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ค้อทอง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๓
พระภุชงก์ ปฺาวโร มณีวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ค้อทอง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๔
พระเสถียร เตชธมฺโม จันทะศิลา

๒๕/๑๒/๒๕๐๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖

คอนกาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๕
พระทองสูรย์ สุตธมฺโม รัตนโคตร

๒๘/๑๒/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

คอนกาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๖
พระสุริยัน สีลคุโณ สุพันภูมิ

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

คอนกาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๗
พระศักดิดา

์

มนาโป คำโสภา

๒๒/๐๔/๒๕๑๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ดินดำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๘
พระอภิวัตร านิสฺสโร ศรีดาชาติ

๑๑/๐๕/๒๕๓๖
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ดินดำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๒๙
พระอรรถชัย กนฺตสีโล ศรีพรมมาศ

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ดินดำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๐
พระแหวน สุจิณฺโณ แสนจำลอง

๐๙/๐๖/๒๔๘๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุบึงบอน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๑
พระภูษิต ิติธมฺโม พิมโคตร

๐๒/๑๑/๒๕๓๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุบึงบอน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๒
พระคูณทวี ตปคุโณ ชาติมนตรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ธาตุบึงบอน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๓
สามเณรปรเมศ  คุตะนนท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

 ธาตุบึงบอน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๔
พระแสง มหาปฺโ สงวน

๒๒/๐๘/๒๕๑๑ ๒๒/๐๔/๒๕๕๘

โนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๕
พระวิศรุต วิมโล วัฒน์ถาวร

๐๗/๐๔/๒๕๒๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๖
พระปยะ ิตเปโม จูมจันทร์

๐๒/๐๒/๒๔๙๘ ๐๒/๐๖/๒๕๕๒

โนนดู่  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๗
พระเสาร์ โอปายิโก โภคาพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๑๔ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โนนดู่  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๘
พระสุวิทย์ สุวิโท ไชยปญญา

๐๓/๐๙/๒๕๐๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โนนติว

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๓๙
พระพงษ์พัน สุภทฺโท ทนันชัย

๑๙/๐๕/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โนนติว

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๐
พระสมชาย สุจิตฺโต นันทะสาร

๒๔/๐๑/๒๕๑๙ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๑
พระศาสตรา อนาลโย แสนโสม

๐๕/๑๑/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๒
พระภานุวัฒน์ จิตฺตกาโม แก้วภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแก้ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๓
พระอาทิตย์ อติสุโภ คำนึก

๒๕/๐๖/๒๕๓๒
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ผักขะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๔
พระสุรชัย สุจิณฺโณ เสาเวียง

๑๙/๑๑/๒๕๔๐ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐

ผักขะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓ / ๕๑
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ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๕
พระเชิดชัย ยติกโร แก้วคำ

๐๖/๑๒/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ผักขะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๖
พระพิชญ์ชลักษณ์ ติสรโณ เวียงคำ

๒๙/๐๘/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ผักขะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๗
พระถวิล ถิรธมฺโม แก้วคำ

๑๐/๐๑/๒๕๐๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ยางเครือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๘
พระอดุลย์ อภิวํโส โพธิชัย

์

๐๖/๐๘/๒๕๑๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ลินฟา

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๔๙
พระสุนทรพจน์ านรโต ชิณวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ลินฟา

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๐
พระรัฐศักดิ

์

เตชวณฺโณ จอมพล

๒๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองหอย  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๑
พระพงศธร อนาลโย แสงกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๐
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองหอย  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๒
พระนันทาภิวัฒน์ ชยาภินนฺโท วงศ์หรดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กล้วยกว้าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๓
พระตะวัน จนฺทวํโส วงษ์ภักดี

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

นาทุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๔
พระสถาพร สุธมฺโม โสภากุล

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

นาทุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๕
พระสมพร สมวโร พิลัย

๑๑/๐๑/๒๕๑๑ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

บ้านชาติ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๖
พระวิเชษฐ์ ภูริปฺโ สังขาว

๐๗/๑๐/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโทะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๗
พระธงชัย กตปฺุโ สุวภาวหา

๐๕/๐๔/๒๕๒๔ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๘
สามเณรธนากร  สร้างนา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๕๙
พระสมนึก ธมฺมวโร ยอดจันดา

๑๐/๐๘/๒๕๑๗ ๒๘/๑๐/๒๕๕๙

บุยาว  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๐
พระอภิชัย อภิชโย ธรรมนิยม

๐๙/๑๐/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บุยาว  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๑
พระพนมพร ปฺาวโร วงค์ภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บุยาว  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๒
พระทองเลือม

่

กิตฺติโสภโณ มโนรัตน์

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๓
พระสมดร กิตฺติปฺโ ราษี

๑๖/๑๐/๒๕๓๒ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๔
พระศิริศักดิ

์

สิริวฑฺฒโณ แก้วจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๕
พระสุทธิพงษ์ กิตฺติปุณฺโณ หาญรบ

๐๓/๐๗/๒๕๓๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๖
พระประสิทธิ

์

โกวิโท สุขจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปราสาท  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๗
พระณัฐรุจา วิสุทฺโธ สง่างาม

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

ผักไหมใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๘
พระกฤษดา เทวธมฺโม เทวา

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

พอกนาดี  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๖๙
พระพิชาติ อภิชาโน บัวบาน

๑๗/๐๔/๒๕๓๖
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

พอกนาดี  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๐
พระชัยยุทธ ผลาโณ จังอินทร์

๑๒/๐๐๙/๒๕๑๑
๐๕/๐๔/๒๕๕๘

พะวร  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๑
พระอาทร อาทโร ถาวร

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ไพรพะยอม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๒
พระทนงศักดิ

์

ขนฺติธโร เดชารัมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ไพรพะยอม  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๓
พระเจษฎา จิรวฑฺฒโน อยู่ยืน

๒๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เมืองน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๔
พระอิทธิพล รตนโต อินทร์แก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เมืองหลวง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๕
พระนันฑวุฒิ ปฺาวุฑฺโฒ แพงพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เมืองหลวง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๖
พระวิชัย วิชยวํโส วงค์ดี

๑๕/๐๑/๒๕๒๐ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

ศรีห้วยทับทัน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๗
พระคมสัน สนฺตวํโส มีโชค

๓๐/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศรีห้วยทับทัน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๘
สามเณรชนาธิป  ศรราช

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีห้วยทับทัน  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๗๙
พระอภิรักษ์ ปริปฺโ เชือปงปน

้

๑๙/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสะมอน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๔ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๐
พระมงคล อริโย สุฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๑
พระสมศักดิ

์

จนฺทสาโร พุฒเส็ง

๐๙/๐๕/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๒
พระพลศักดิ

์

วิสารโท ไชยพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๓
พระปติพงษ์ เตชพโล นงค์นุช

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๔
พระสุทัศน์ ตุลธมฺโม วงษ์ภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๕
พระสมพงษ์ ิตสทฺโธ แสงรุ้ง

๑๔/๐๔/๒๕๑๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๔

หว้าระหุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๖
พระสันติ ปภสฺสโร พรวุฒิกูล

๐๖/๐๒/๒๕๑๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

หว้าระหุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๗
พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ ยอดอาจ

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ไฮใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๘
พระพรชัย วรชโย แซมรำ

๓๑/๐๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ไฮใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๘๙
พระวรเพชร วชิราโณ พลชัย

๐๑/๐๙/๒๕๓๙ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๐
พระวสันต์ สิริวฑฺฒนเมธี สายสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๑
พระมกราชัย สิริปฺโ สายสิงห์

๒๗/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๒
พระทวินันท์ เตชปฺโ สะอาด

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๓
พระธีรพงษ์ จารุธมฺโม นำภา

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๔
พระอนุสิทธิ

์

ปฺาวชิโร เกิดสุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทักษิณธรรมนิเวศน์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๕
พระรวีโรจน์ ชวนปฺโ ประวันเทา

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนดู่  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๖
พระบุญมี ปฺุกาโม อุรุวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๐๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๗
พระเกียรติ สํวโร ราชปญญา

๒๔/๐๔/๒๕๓๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๘
พระชาญชัย านิโย แสนบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๑๙๙
พระวันดี สุขิโต สิมณี

๐๖/๐๙/๒๔๙๒ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

โนนสมบูรณ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๐
พระคำภา โกวิโท พิมภานิล

๑๐/๐๕/๒๕๑๐ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

บ้านก้อนเส้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๑
พระเอกราช ปริปุณฺโณ สักกุณี

๒๐/๑๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านก้อนเส้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๒
พระพงศกร สิริธโร คณะวาป

๐๘/๐๔/๒๕๐๓ ๓๐/๐๘/๒๕๓๙

บ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๓
พระวินัย จิตฺตกาโร วงษ์ศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๔
พระศิริโชค ชินวโร ภูชุม

๒๕/๑๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโคกสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๕
พระอภิศักดิ

์

อคฺคธมฺโม กิงด้วง

่

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๖
สามเณรรณชัย  บุญสาร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๗
สามเณรวงศ์พัทธ์  พิลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๘
พระคมกริช สิริปฺโ สินโศรก

้

๒๐/๐๒/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๐๙
พระวีระศักดิ

์

สิริธมฺโม กล้าหาญ

๓๑/๐๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๐
พระอังคารชัย จกฺกธมฺโม สะอาด

๒๙/๑๑/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโนนค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๑
พระชำนาญ ปภสฺสโร รุ่งแสง

๐๑/๐๔/๒๕๒๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๒
พระจักรี จกฺกวโร จิตวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๓๓
๐๑/๐๑/๒๕๖๐

บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๓
พระบัวพัน สุขิโต สีทอง

๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๔
สามเณรดวงตะวัน  พลชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านโนนคูณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๕ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๕
สามเณรณัฐพงษ์  พรทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๖
สามเณรอนวัช  แสงสุด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๗
สามเณรสุรชัย  จันทกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๘
สามเณรคำภี  จุลแดง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๑๙
สามเณรอลงกรณ์  แพงมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านโนนคูณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๐
พระถนอม ธนิสฺสโร สูงสุข

๑๖/๐๑/๒๕๑๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

บ้านบก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๑
พระบรรเจิด ขนฺติจิตฺโต ภาชนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

บ้านปลาข่อ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๒
สามเณรสุธีมน  รักษาเชือ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

 บ้านโปร่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๓
พระฉกาจ สุวณฺโณ จันทา

๑๕/๑๒/๒๕๓๒
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

บ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๔
พระจำป ขนฺติวโร สายศรี

๑๐/๐๕/๒๕๐๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๕
พระมนตรี มหาปฺโ ไชยสุข

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๖
พระนฤบดินทร์เดชา สิริคุโณ บุดดีปอง

๑๔/๐๕/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๗
พระเกือธนินทร์

้

าณาธิโก ฤทธิพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๘
สามเณรศราวุธ  เกตกิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านเวาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๒๙
พระบุญทวี จารุธมฺโม สิมมณี

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๐
สามเณรอุเทน  บุญเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

 บ้านหนองกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๑
สามเณรปุระชัย  มหาวงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 บ้านหนองจิก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๒
พระพระสำเนา กิตฺติปาโล แสงเดช

๒๙/๑๐/๒๔๙๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๓
พระกฤษณ์ มหาคุโณ หลำโสภา

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๔
พระชวลิต เตชธมฺโม ทองแต้ม

๒๖/๐๒/๒๕๓๑
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๕
พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส ลินไทร

๒๗/๐๘/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองปลาเข็ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๖
พระชัย ชยธมฺโม สมนิยาม

๑๐/๐๒/๒๕๐๑ ๐๘/๐๒/๒๕๕๖

บ้านหนองมะเกลือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๗
พระศักดิปญญา

์

อภินนฺโท แก้วอาษา

๐๗/๐๕/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองสนม  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๘
พระบัว อภินนฺโท บัวลา

๐๑/๐๑/๒๔๘๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

บ้านหยอด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๓๙
พระสมคิด อภิวณฺโณ คำบาล

๑๓/๑๑/๒๕๒๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหยอด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๐
พระนิธิทัศน์ ปภงฺกโร สมยา

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหยอด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๑
สามเณรธวัตรชัย  โดนกลาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๒
สามเณรสรายุทธ  ภัยงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๓
สามเณรเอกชัย  นามพรหม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๔
สามเณรจิรพัฒน์  จวงการ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๕
สามเณรณัฐวัฒน์  ชมภูพืน

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๖
สามเณรเอกพล  บุญส่ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๗
สามเณรนัทธพงศ์  สาลี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๘
สามเณรภูริวัฒน์  ทัดเทียม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๔๙
พระอรรถชัย อคฺคธมฺโม รองสุพรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผักขย่าน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๖ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๐
พระณัฐพงษ์ กลฺยาณธมฺโม เจียงเพ็ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๑
พระวนชาติ ธนวํโส ศรีอักษร

๒๒/๐๒/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๒
พระบัณฑิต สุภทฺโท ศรีใส

๑๖/๐๕/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๓
พระธีระศักดิ

์

รตินฺธโร สายราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๔
สามเณรพชรพล  ไชยชนะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

 ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๕
สามเณรบุญอุ้ม  รักษาเชือ

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๖
พระชาญริขิตร อิทฺธิาโณ พืนพรม

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

ม่วงเป  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๗
สามเณรณัฐนนท์  สีสุวรรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๘
สามเณรตรีทเศศ  ทวีเนตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

 ม่วงเป  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๕๙
สามเณรใฝ  บุญเกิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

 หนองดินดำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๐
สามเณรศักดิดา

์

 รัตนปญญา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 หนองดินดำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๑
สามเณรสุรเดช  คำแพง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 หนองดินดำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๒
พระบุญล้อม วชิโร พันธ์กิงทิพย์

่

๐๑/๐๙/๒๔๘๔ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๓
พระธราธร ธนปฺโ ฉากครบุรี

๑๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๔
พระถวิล ธมฺมิโก บุดดา

๐๑/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๕
พระกฤษฏา กตปฺุโ วงค์แย้ม

๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๖
สามเณรวุฒิพงศ์  ศรีพรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๗
สามเณรสันติภาพ  งามวงศา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๘
สามเณรวรวุฒิ  กลินหอม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 หนองสำราญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๖๙
พระไสว โอภาสธมฺโม นิลเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๐
สามเณรวศิน  วังลึก

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๑
สามเณรพงศพัศ  รักธัญกรณ์

๑๐/๔/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๒
สามเณรพงศธร  ทองยอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๓
สามเณรกฤษกร  อินวันนา

๒๙/๓/๒๕๔๗

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๔
สามเณรประวิทย์  คำมงคุณ

๑๓/๖/๒๕๔๗

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๕
สามเณรธีรเดช  สุระมณี

๒๑/๙/๒๕๔๗

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๖
สามเณรนพรุจ  นิยมานนท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๗
สามเณรนัฐภูมิ  แสงสว่าง

๕/๑๑/๒๕๔๗

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๘
สามเณรชยธร  ลือชา

๑๒/๑/๒๕๔๘

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๗๙
สามเณรธันวา  พันธ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๐
พระมานะ นาคธมฺโม นาคกิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๑๒ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

จันทาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๑
พระมนตรี วิสารโท อบอุ่น

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จันทาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๒
สามเณรปยวัตย์  นิจาย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

 จันทาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๓
พระสุพรรณ สุวณฺณธมฺโม คูณผล

๒๑/๙/๒๔๙๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ตายู  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๔
พระอัญทพร ชินวโร เหล่าแค

๗/๘/๒๕๒๒ ๘/๗/๒๕๖๐
ตายู  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๗ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๕
พระศักรินทร์ มหาปฺุโ ไพรบึง

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๒/๒๕๖๐

ตาเหมา  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๖
พระไพฑูรย์ ทีปธมฺโม อะมร

๒๗/๐๗/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๓

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๗
พระนวินนท์ ฌานวโร โกสุม

๑๕/๑๐/๒๕๓๑ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๘
พระสมภาพ สุจิตฺโต ทองอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๒๔ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๘๙
พระไพศาล มคธมฺโม วันทะวงค์

๐๕/๐๒/๒๕๒๘ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๐
พระวารินทร์ วรธมฺโม บรรพชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๓๗
๒๙/๐๕/๒๕๖๐

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๑
พระทวีศักดิ

์

ธนิสฺสโร บุญร่วม

๑๓/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๒
พระสมชาย วิสุทฺธิาโณ ศรีริ

๐๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๓
พระวีรพงษ์ วิสุทฺโธ ณ รังสี

๒๗/๐๕/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนแก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๔
พระบุญยิง

่

ฉินฺนาลโย ชัยวงษา

๑๑/๔/๒๕๑๑ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านขนาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๕
สามเณรกิตติทัต  ยศศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านขนาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๖
พระศุภฤทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต เกษี

๒๒/๓/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
บ้านจอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๗
สามเณรไตรรันต์  สินไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านตระกวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๘
พระประจักษ์ กนฺตสีโล แนบเนียม

๓๐/๐๙/๒๕๒๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖

บ้านตูม  

ศก ๔๑๖๐/๑๒๙๙
สามเณรกิตติ  กิงก้าน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๐
สามเณรอัศวิน  สุดภักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๑
สามเณรสิทธิพร  มะตูม

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

 บ้านตูม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๒
พระอธิการแหวง วายาโม ต้นพิมพ์

๑๖/๑๑/๒๕๐๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๔

บ้านปละ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๓
พระชัยยันต์ ขนฺติพโล โยธร

๐๕/๐๖/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๔
พระธนันชนัย กุสลจิตฺโต รุ้งฟา

๑๙/๐๕/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๕
พระจักรกฤษ จนฺทธมฺโม เกษาชาติ

๒๕/๗/๒๕๓๘

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๖
พระสมพล เกสรธมฺโม เกษาชาติ

๑๕/๔/๒๕๒๖

๗/๗/๒๕๖๐
ศรีแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๗
พระสมร สุจิตฺโต ธรรมพันธ์

๔/๙/๒๕๓๕ ๓๐/๖/๒๕๖๐

สระเยาว์  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๘
พระปรัชญา สุภทฺโท เกษา

๑๘/๖/๒๕๓๖
๓๐/๖/๒๕๖๐

สระเยาว์  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๐๙
พระสุพิศ ธมฺมธโร อุทา

๑/๗/๒๔๙๗ ๒/๗/๒๕๕๘
สะพุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๐
พระเลียง ชยธมฺโม โพธิชัย

์

๑/๑/๒๔๙๐ ๑๐/๖/๒๕๕๙

สะพุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๑
พระนิด ธมฺมิโก ล้อมเกษ

๙/๑๒/๒๕๒๔ ๒๗/๔/๒๕๖๐

สะพุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๒
พระวรชาติ วรธมฺโม ฤทธิเดช

๑๔/๑๐/๒๕๒๒

๗/๗/๒๕๖๐
สำโรงระวี  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๓
พระปยวัฒน์ ปยธมฺโม แผ่พันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

๗/๗/๒๕๖๐
สำโรงระวี  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๔
พระธนาภรณ์ อติธมฺโม ปานศรี

๐๑/๐๖/๒๕๒๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

เสืองข้าว

่

 

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๕
พระสุชาติ สุธมฺโม บัวภา

๑๖/๐๘/๒๕๓๙
๓๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๖
พระชนะ มหิสฺสโร ระยับศรี

๒๕/๐๙/๒๕๑๓
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

กบิลนิมิตร  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๗
พระเครือง

่

ตปสีโล มังษา

๑๘/๑๐/๒๔๙๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

กะเอิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๘
พระสนัน

่

สมจิตฺโต บรรจง

๐๘/๑๐/๒๕๑๕ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

กะเอิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๑๙
พระอรุณศักดิ

์

อภิวโร ชาญชิตร

๒๘/๐๕/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

กะเอิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๘ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๐
สามเณรกนกศักดิ

์

 นาบำรุง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 กะเอิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๑
สามเณรสุชานนท์  หรังทิม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 กะเอิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๒
พระอภิสิทธิ

์

อนุภทฺโท มูลศรีนวล

๒๐/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขุมคำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๓
พระศราวุธ สํวโร หงษา

๑๕/๐๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ขุมคำ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ปจจัยยัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 เจ้าทุ่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๕
พระชาตรี ชาตปฺโ บัญญัติ

๑๘/๐๔/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๖
พระแสงทิตย์ อาภายุตฺโต พรรณนา

๒๔/๐๙/๒๕๒๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๗
พระอานนท์ อานนฺโท ใจปลืม

้

๒๖/๐๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๘
พระปรัชญา สุวิชาโน กัยนะ

๑๗/๐๙/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๒๙
พระกิตติชัย กิตฺติชโย ดวนใหญ่

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๐
พระพนะ รตฺตนวโร อ้อมแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๑
สามเณรวันชนะ  แยกดวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๒
สามเณรสุทธิชาติ  ปภาสรพงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

 ดวนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๓
พระสุเมษ สุเมโธ ปรารถนา

๒๖/๐๔/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๔
พระทวีพร อานนฺโท พิธพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๒๗ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๕
พระอมรศักดิ

์

อมโร อ่อนคำ

๐๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๖
พระอาคม อาคโม วิเศษสังข์

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๗
พระณรงค์ ปฺุวํโส บุญเชิด

๑๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๘
พระอนวัฒน์ รวิวํโส พิชพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๓๙
พระอนุพงษ์ รวิวํโส เพชร์บุตร

๐๖/๐๖/๒๕๓๖ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

นิวาสสุวรรณาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๐
สามเณรอัครพล  โพธิมี

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

 โนนสำโรง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๑
พระเด่นชัย ชยปาโล ไกรวิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๓๗
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บวกแต้สุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๒
พระสมรักษ์ สิริวณฺโณ สมพร

๒๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บวกแต้สุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๓
พระปญญา ปฺาวุฑฺโฒ รุ่งเรือง

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บวกแต้สุทธาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๔
พระปกาศิต ปฺุกาโม บุญช่วย

๐๘/๐๗/๒๕๓๔ ๑๙/๑๑/๒๕๕๙

บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๕
พระธารี สุชาโต ทองลอย

๒๗/๐๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๖
สามเณรพิสุทธิ

์

 หัสดง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

 บ่อแก้ว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๗
พระยุทธชัย ยุทฺธชโย สุทธปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๘
พระชายณรงค์ ชยากโร อินทำนุ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๔๙
พระกฤษกรณ์ อตฺตทโม หารบุรุษ

๑๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๐
พระอนุวัตร ภทฺทจาโร เกษร

๑๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านธาตุ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๑
พระรมย์นลิน ธนปาโล เผดิม

๒๕/๐๔/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านนากกเขียบ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๒
พระสาคร สุภทฺโท บุญมา

๒๗/๒/๒๕๒๔ ๑๕/๑/๒๕๖๐

บ้านสมัด  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๓
พระผัน คุณธมฺโม กันยา

๑๕/๙/๒๕๑๒

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านสมัด  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๔
พระสุชาติ ิตธมฺโม อำภา

๑๘/๔/๒๕๒๒

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านสมัด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๙ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๕
พระวีรวัฒน์ จรวฑฺฒโน ศึกรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหนองคู  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๖
พระวิไล สุภกิจฺโจ คำศรี

๐๒/๐๕/๒๕๐๙ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

บ้านหนองอีโต่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๗
พระชาญชัย ชยธมฺโม โปธ่งจิต

๒๑/๐๖/๒๕๓๕ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

บ้านหนองอีโต่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๘
พระชอบ สุภกิจฺโจ วนสันเทียน

๑๖/๐๖/๒๕๐๓ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านหนองอีโต่ง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๕๙
สามเณรสนธยา  โทมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 ปาดู่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๐
สามเณรอนุศาสตร์  ทาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 ปาดู่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๑
สามเณรชัยณรงค์  เย็นอุรา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

 ปาดู่  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๒
พระประวิทย์ านงฺกโร กำจัด

๕/๗/๒๕๓๙ ๕/๗/๒๕๖๐
ปาทวีธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๓
พระทองแดง อานนฺโท ทานนท์

๑๕/๑๐/๒๔๙๗ ๑๓/๐๑/๒๕๖๐

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๔
พระจตุพล ธมฺมวโร ธรรมคุณ

๓๐/๐๖/๒๕๓๙ ๐๓/๐๕/๒๕๖๐

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๕
พระพลากร พลากโร พันธพัฒน์

๑๔/๐๙/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๖
พระอาทร ิตปสาโท จันทะขำ

๑๕/๙/๒๕๒๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

โพนยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๗
สามเณรจักรกฤษ  กิงคำ

่

๔/๓/๒๕๔๕
 โพนยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๘
พระนันทิน สุนนฺทโน ภูเกติยะ

๑๒/๐๗/๒๕๓๔
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วารีศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๖๙
สามเณรมีชัย  แก้วทองทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 วารีศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๐
สามเณรธีรศักดิ

์

 ขินทรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

 วารีศิลาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๑
พระธีรพงษ์ ธุวธมฺโม สันดาล

๐๓/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๓/๒๕๖๐

ศรีโพนดวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๒
พระเทอดศักดิ

์

ทีปธมฺโม มังษา

๐๒/๑๐/๒๕๒๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีโพนดวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๓
พระนครินทร์ ครุธมฺโม มังษา

๒๐/๑๒/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ศรีโพนดวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๔
สามเณรปรมัตถ์  บุญกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีโพนดวน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๕
พระทองใบ สุปติฏิโต กันตรง

๒๒/๐๑/๒๕๑๖
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

หนองกันจอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๖
พระสลิด นินฺทิโร เพิมผล

่

๒๓/๘/๒๕๑๗ ๑๐/๕/๒๕๕๓

หนองคู  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๗
พระประยุทธ ทินฺนวโร จันทร์หอม

๒๖/๓/๒๕๒๖ ๒๘/๖/๒๕๖๐

หนองคู  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๘
พระเดวิทย์ กิตฺติสาโร แก้วอุดร

๒๖/๐๔/๒๕๓๖
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองแคน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๗๙
พระธีรวัฒน์ โชติกาโล พรมชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองแคน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๐
พระคาวี านิสฺสโร สูงเนิน

๒๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแคน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๑
พระเดชธวิทย์ จารุธมฺโม พัดพรม

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองแคน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๒
พระศุภชัย สุภชโย มังษา

๒๖/๐๓/๒๕๔๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองโตน  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๓
พระบันเทิง ิตเวโท ไกลกลาง

๑๖/๐๕/๒๕๒๗ ๒๖/๐๔/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๔
พระณัฐวัตร คมฺภีรปฺโ พรหมประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๕
พระมงคลเทพ ิตคุโณ ลิตรชิน

๐๗/๐๒/๒๕๓๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๖
สามเณรอภิวัฒน์  ทองคำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

 หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๗
พระสมใจ อธิจิตฺโต อุรา

๐๑/๐๑/๒๔๙๐ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

หนองสังข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๘
พระเวทิน อินฺทสโร ประมวล

๑๒/๐๓/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองสังข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๘๙
พระทนง ทนฺตจิตฺโต คมขำ

๑๓/๐๗/๒๕๒๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองสังข์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๐ / ๕๑
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๐
พระสรรพวัต จตฺตมาโล สมภาร

๐๔/๐๖/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองสังข์  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๑
พระสำลี สีลสาโร เขตนิมิตร

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองหมากแซว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๒
พระสมคิด สีลธโร พิมพ์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองหมากแซว  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๓
พระสำลี คุตฺตธมฺโม บุญหนัก

๐๒/๐๘/๒๕๐๘ ๒๑/๑๐/๒๕๕๙

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๔
พระสมพงษ์ศักดิ

์

อคฺคปฺโ เข็มทอง

๒๗/๑๑/๒๕๐๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๕
พระสถิตย์ ถิรจิตฺโต ยอดแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๒๐ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๖
พระทศพล กตสาโร ไชยมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๗
พระตันติกร นราธิโป เภาแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๘
พระอรรถพล อตฺตทีโป บุญจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๓๙๙
พระอนุสรณ์ านวุฑฺโฒ พิมทรัพย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

เห็นอ้ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๐
พระเอกพันธ์ กิตฺติาโณ จำเริญโชค

๑๐/๐๙/๒๕๒๓ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๑
พระคำมี สนฺติาโณ สายทอง

๓๑/๐๕/๒๕๑๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๒
พระวรวุฒิ สนฺติปฺโ พุฒิชน

๒๗/๐๑/๒๕๓๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๓
พระสมบูรณ์ สนฺติปฺุโ เนืองกันยา

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๔
พระวิราช สิริปฺโ กลินเจริญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๕
พระณัฐวุฒิ สิริปฺุโ กลินเจริญ

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๖
พระยงยุทธ สิริภทฺโท ศุภเกษ

๒๙/๐๕/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๗
สามเณรเอกพจน์  ทองนาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

 จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๘
สามเณรเดชาพล  สุทธิวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

 จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๐๙
สามเณรศุภโชค  ศิริญาณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 จินดาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๐
พระหาญ จนฺทาโภ สนิท

๐๒/๐๕/๒๔๙๒ ๐๑/๐๗/๒๕๓๗

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๑
พระบรรเทา กตปฺโ ชนะวงค์

๐๕/๐๑/๒๔๘๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๐

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๒
พระสุนทร โชติวโร อินธิราช

๐๔/๑๐/๒๕๐๖ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๓
สามเณรจิรวัฒน์  แก้วดวงสี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

 ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๔
สามเณรวิระพล  สมศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

 ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๕
พระประสิทธิ

์

กตปฺุโ พรมโลก

๑๐/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โนนงาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๖
พระคำศรี าณธโร ปดปอง

๑๕/๐๑/๒๔๙๔
๒๐/๐๓/๒๕๖๐

โนนงาม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๗
พระสมัย มงฺคโล กาละ

๐๗/๐๘/๒๔๙๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนหนองสิม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๘
พระธนกฤต ภูริปฺโ มีคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนหนองสิม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๑๙
พระอนุรักษ์ ิตคุโณ สังฆเลิศ

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนหนองสิม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๐
พระพลวัฒน์ มหาปฺุโ สายเสมา

๐๗/๑๒/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โนนหนองสิม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๑
พระอลงกรณ์ อคฺคธมฺโม ธุระพันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๘ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๒
พระกฤษฎา สนฺตจิตฺโต ทิพย์รักษา

๒๗/๐๑/๒๕๓๑
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านเขิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๓
พระชาลี ปฺาทีโป วิชาดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านแวด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๔
พระทรัพย์นิกรณ์ จนฺททีโป วันโนนจารย์

๑๒/๐๔/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแวด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๑ / ๕๑
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ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๕
พระวัฒนา อริโย ปญญาเสน

๑๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแวด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๖
สามเณรธีระวุฒิ  เกษี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านแวด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๗
สามเณรบวรพจน์  วุฒิพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

 บ้านสบาย  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๘
พระสุนทร อคฺคปฺโ ทำดี

๓๐/๐๑/๒๕๑๙ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ปาดงบก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๒๙
พระวิรัช สิริมงฺคโล จันทร์ทาทอง

๑๐/๐๖/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาดงบก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๐
พระศุภณัฐ จกฺกธมฺโม แจ่มใส

๐๘/๐๖/๒๕๑๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาดงบก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๑
พระธนาพล วราโภ ศรีโท

๑๙/๑๐/๒๕๓๖
๒๐/๐๑/๒๕๖๐

ปาศรีอรุณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๒
พระวิชัย อภิวณฺโณ ยาหอม

๑๗/๐๘/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาศรีอรุณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๓
พระหัด ติสฺสวโร สังขะพงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๐๙ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ละเอาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๔
พระยอดลักษ์ ขนฺติโก นามวิชา

๓๑/๑๒/๒๕๒๗
๐๕/๐๑/๒๕๖๐

ละเอาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๕
พระณรงค์ จารุวณฺโณ กาลเมฆ

๒๔/๐๕/๒๕๒๖ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๖
พระไชยา ปภากโร ละไมขันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๑๐ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๗
พระสมบัติ อุตฺตโม เอียมมี

่

๑๗/๐๖/๒๕๐๑ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๘
พระสุทิน อิทฺธิเตโช อินธิเดช

๐๑/๐๔/๒๕๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๓๙
พระจิรวัฒน์ สุภทฺโท ศรวิชัย

๐๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๐
พระวัชราวุธ มหาปฺโ ธงชัย

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๑
สามเณรประวิทย์  จิตหนองสวง

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

 ลุมพุก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๒
พระสุรพงศ์ สุจิตฺโต พงษ์บรรเทา

๒๕/๐๘/๒๕๓๘
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ลุมภู  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๓
พระสมชัย สฺโม สิงห์ซอม

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ลุมภู  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๔
พระภานุวัฒน์ ปภสฺสโร เพชรดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

ลุมภู  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๕
พระปฎิพัทธ์ อภินนฺโท อินทะนะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ลุมภู  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๖
สามเณรบุญเจริญ  เรืองดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

 ลุมภู  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๗
พระอร่าม จารุธมฺโม พิมพ์พา

๐๘/๐๓/๒๕๐๓ ๐๙/๑๑/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๘
พระปญจพัฒน์ สุภทฺโท

ดุษฎีทาธวัชเชียร

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๔๙
พระศุภโชค ปภาโส ไชยมาตร

๒๙/๑๑/๒๕๒๒
๑๗/๐๕/๒๕๖๐

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๐
สามเณรวรฉัตร  ขวาไชย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

 สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๑
สามเณรวทัญู  ศรีหทัย

๓๐/๑๒/๒๕๕๑

 สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๒
พระถนอมรัตน์ ถิรธมฺโม พิมาทัย

๐๖/๐๘/๒๕๑๑ ๐๑/๐๘/๒๕๕๕

หนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๓
พระสุริยา สิริจนฺโท วงศ์บุตตะ

๒๘/๐๑/๒๕๒๐ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๔
พระธนากร ธนวํโส สุระเสน

๓๑/๐๕/๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองแวง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๕
พระเอียริค อธิจิตฺโต ฟรีด

๙/๖/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๖
พระวิรัตน์ ปฺาพโล วันหนา

๙/๓/๒๕๒๔
๑๕/๑๑/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๗
พระอธิวัตร อธิวฑฺฒโน ยางงาม

๑๗/๕/๒๕๑๘ ๑๑/๖/๒๕๖๐

บ้านหาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๘
พระวีระยุทธ อภิาโณ สุขแนบ

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
บ้านหาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๕๙
พระสมกอง กิตฺติโสภโณ พรหมทา

๒/๔/๒๔๙๘ ๑/๔/๒๕๖๐
ศรีบึงบูรพ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๒ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๐
พระอดิศักดิ

์

อภินนฺโท วงศ์จอม
๓/๑/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๑
พระสมศักดิ

์

สุขวฑฺฒโน นนท์ชนะ

๑๓/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๒
พระตะวัน กิตฺติาโณ พรหมทา

๑๔/๑๐/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๓
พระชัยยะ ชินนฺโท เดียขุนทด

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
หนองคู  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๔
พระธีระวุฒิ ปภาโส คำกุดตุ้ม

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
หมากยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๕
พระกำชัย านุตฺตโร แดงงาม

๑๕/๑๒/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
หมากยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๖
สามเณรอนุวัฒน์  จันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 หมากยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๗
สามเณรพิทวัส  ขุนพรหม

๑๙/๙/๒๕๔๔

 หมากยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๘
พระกรฤต กนฺตสีโล หล้าพรหม

๒๓/๐๙/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

กระแซง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๖๙
พระเอกลักษณ์ กลฺยาณรโต เสนอบ

๑๓/๗/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๖๐
คูเมือง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๐
พระจำนงศ์ าณธมฺโม ลือโลก

๑๐/๕/๒๕๒๕ ๑๕/๗/๒๕๕๙

โคกเพ็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๑
พระประยูร สุธมฺโม พัทธะ

๒๗/๑๑/๒๕๒๔

๕/๗/๒๕๖๐
โคกเพ็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๒
พระไสว โฆสมาโน ภูบาล

๑๙/๑/๒๕๑๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

ตำแย  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๓
พระสมพล วรจิตฺโต กาละพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๐๓ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โนนพยอม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๔
พระวีรยุทธ ปภากโร แก้มแสนเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

โนนเพ็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๕
พระเทอดตระกูล อภิชาโต บุระดา

๑๙/๑๑/๒๕๓๓
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

โนนเพ็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๖
พระสมบูรณ์ านวีโร อุ่นใจ

๙/๑๐/๒๕๑๗
๔/๓/๒๕๖๐

บ้านค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๗
พระวัน อนาลโย พัตรา

๑๓/๑๐/๒๕๐๑

๖/๓/๒๕๖๐
บ้านค้อ  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๘
พระอำพล จนฺทสโร เนาวโรจน์

๐๑/๐๑/๒๕๓๐ ๒๐/๐๕/๒๕๖๐

พยุห์  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๗๙
พระสมพง อนงฺคโณ เกษี

๑๒/๐๗/๒๕๒๓
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

พยุห์  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๐
พระสมชาย ธมฺมจาโร ภูมิลำเนา

๑๓/๑๒/๒๕๐๒
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๑
พระสำเริงศักดิ

์

สุเมโธ สีสมาน

๑๒/๐๒/๒๕๑๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๒
พระวิสันต์ วชิโร ศรีพูล

๐๙/๑๐/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๓
พระจีรชัย จิตฺตสุโภ วงศ์ดี

๒๕/๐๒/๒๕๓๘

๑/๕/๒๕๖๐
ร่องสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๔
พระสุพจน์ วราโณ โกศล

๔/๘/๒๕๓๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ร่องสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๕
พระจรัญ ิตปฺโ โสดามุข

๘/๒/๒๕๓๑
๙/๗/๒๕๖๐

ร่องสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๖
พระปริญญา เตชปฺโ ยาศรี

๒๐/๐๙/๒๕๒๙

๔/๙/๒๕๖๐
สำโรง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๗
พระพรมมา ยตินฺธโร โลมาศ

๑๐/๐๓/๒๔๘๖ ๐๑/๐๗/๒๕๕๒

หนองค้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๘
พระณัฐวุฒิ านิสฺสโร ศรีพูล

๑๒/๐๖/๒๔๙๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองค้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๘๙
สามเณรวิทยา  มากสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 หนองค้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๐
พระเหรียญ สจฺจวโร ใยยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

หนองเตย  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๑
พระบุญ ถิรปฺโ แสงทอง

๑/๑๑/๒๔๙๕ ๑๓/๑/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๒
พระสมจิต จกฺกวโร ทองมนต์

๑๔/๔/๒๕๐๖ ๓๐/๑/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๓
พระถัน านวุฑฺโฒ เขตขยัน

๑๒/๔/๒๕๑๐ ๓๐/๑/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๔
พระสำเนียง ธมฺมวิริโย แจ่มแจ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๒๒
๐๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองทุ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๓ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๕
พระณัฐพงษ์ ชยธมฺโม พุ่มไม้

๑๒/๓/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
หนองทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๖
พระธนพล ิตปฺโ พุทธิชนม์

๒๖/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองเม็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๗
พระปรีชา ปภากโร บุญสนอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
๐๕/๐๓/๒๕๕๘

หนองรัง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๘
พระทองอินทร์ ติกฺขปฺโ โสพัน

๑/๔/๒๔๙๙ ๒๔/๒/๒๕๕๙

หนองรัง  

ศก ๔๑๖๐/๑๔๙๙
พระชัยอนันต์ ิตาโณ สุปตติ

๒๙/๑/๒๕๓๔

๕/๗/๒๕๖๐
หนองรัง  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๐
พระสมชาย ธมฺมกาโร ประทุม

๒๖/๔/๒๕๒๙ ๑๒/๔/๒๕๖๐

หนองโสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๑
พระวงศ์ จนฺทสาโร ศิลาวงศ์

๑/๙/๒๔๙๓ ๘/๗/๒๕๖๐
หนองโสน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๒
พระธนากร สีลสุทฺโธ โสมเมือง

๘/๑/๒๕๒๔ ๑๔/๔/๒๕๖๐

หนองหว้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๓
พระณัฐวุฒิ ปริชาโน สุริเตอร์

๑๘/๘/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

หนองหว้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๔
พระวรคุณ วรคุโณ สายสินจน์

๒๔/๐๕/๒๕๒๒
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

เก็บงา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๕
พระนครชัย กตคุโณ ปองกัน

๒๕/๐๔/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เก็บงา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๖
พระสมพร ปฺาโภ บุตรราช

๒๑/๐๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เก็บงา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๗
พระเทพพินิจ ปภากโร บัวพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๐๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เก็บงา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๘
พระสุริยัน ทนฺตจิตฺโต คำล้อม

๑๕/๐๖/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาโกน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๐๙
พระธีรภัทร อคฺคธมฺโม มะโนรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ตาโกน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๐
พระจักรพล จกฺกพโล สุขจันทร์

๖/๙/๒๕๓๖ ๖/๗/๒๕๖๐
ตาโกน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๑
สามเณรวีระพงษ์  วันดีวงศ์

๑๔/๔/๒๕๔๖

 ตาโกน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๒
สามเณรพงศกร  บัวไข

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

 ตาโกน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๓
สามเณรธีรวัฒน์  ลาพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 ตาโกน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๔
พระมนัส วฑฺฒโน บัวไข

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูง  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๕
พระนิติศักดิ

์

านวีโร ไกรยา

๑๘/๑๒/๒๕๓๘
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โนนสูง  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๖
พระอานนท์ ปภงฺกโร งาหอม

๓๑/๑๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนสูง  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๗
พระอมรพันธ์ อมโร ศรีทน

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

บ้านแกงเลียว

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๘
พระเจริญ อภิวฑฺฒโน นิมนวล

่

๒๑/๐๘/๒๕๒๖
๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๑๙
พระบุญจันทร์ โชติโก พิลา

๐๗/๐๙/๒๕๓๐
๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๐
พระรังสิมันต์ ฉนฺทธมฺโม พรมดี

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๑
พระวินัย ธมฺมจาโร แก้วจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านทุ่ม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๒
พระจักรกฤษณ์ ธมฺมปาโล ศรีสุนนท์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ปลาซิว  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๓
พระทศพล ทสพโล ท่อนทอง

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปลาซิว  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๔
พระสุธรรม สุธมฺโม ภักดิดี

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๙ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ปลาซิว  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๕
พระศิต านวโร นันทเดชากิตติ

์

๓๐/๑๐/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ปลาซิว  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๖
พระมารุตพงศ์ านิสฺสโร ใจดี

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปลาซิว  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๗
พระวร สนฺตมโน เมืองจันทร์

๑๘/๐๘/๒๔๙๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๘
พระปรีชา วนสทฺโท เมืองจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๑๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๒๙
พระเฉลิม ขนฺติโก ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๔ / ๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๐
พระเจริญศักดิ

์

ปสนฺโน งาหอม

๐๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๑
พระธีระศักดิ

์

กิตฺติโก เคล้าเคลีย

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๒
พระธีรศักดิ

์

วิสทฺโท โพธิอารีย์

๐๘/๑๐/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๓
พระธนานัส จิตฺตถาวโร เมืองจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

เมืองจันทร์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๔
สามเณรยงยุทธ  งาตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

 หนองแคนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๕
พระครรชิต กุลจิตฺโต สกุลจิตร

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ ๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางประชาสรรค์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๖
พระเสริมศิริ สิริวโร หนองหาญ

๑๒/๐๙/๒๕๓๘
๐๑/๐๖/๒๕๖๐

กลางประชาสรรค์  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๗
พระกรกฎ เตชวโร จันทร

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

บ้านจาน  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๘
สามเณรธนชัย  สังข์ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๓๙
สามเณรวิวัฒน์  นันทะวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๐
สามเณรภูเดช  กอนไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๑
สามเณรปรีชา  เสนาศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๒
สามเณรอนุพงษ์  ชินเนตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๓
สามเณรธวัชชัย  คาวี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๔
สามเณรอนันต์  คุณสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๕
สามเณรจิรเดช  ภูขลิบเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๖
สามเณรสุทธิพจน์  ศรียะพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๗
สามเณรพิชุตม์  เสาศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

 บ้านโดด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๘
พระบุญตา ขนฺติธมฺโม บุรมย์

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

บ้านเปลือย  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๔๙
พระศราวุธ กิตฺติปาโล บุตรหมืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเปลือย  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๐
พระธงชัย ยโสธโร นัยบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเปลือย  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๑
พระณัฐพงศ์ สุเมธิโต พรพรหม

๒๑/๐๙/๒๕๓๓ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๒
พระบัวทอง ิตสีโล ใยคำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๓
พระโสทอน ยติกโร จันโท

๐๒/๐๗/๒๕๑๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๔
พระวิทยา ยนฺตสีโล จัตุรัส

๐๒/๐๗/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๕
พระดนุสรณ์ จิรสีโล บุตรศรี

๒๐/๐๒/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ้านผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๖
พระสันติ ชินปุตฺโต ขันติวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๗
พระสุทธปญญา ปฺาธโร บัวส่อง

๓๐/๑๐/๒๕๒๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๘
พระอภิชาต อภิปฺุโ กลินศรีสุข

่

๐๒/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๕๙
พระบุญเพียง วิสุทฺโธ สุทธศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๐๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสามขา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๐
สามเณรภาสวิชญ์  สกุลเกิดฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านสามขา  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๑
พระวิวัฒน์กุล สิริปฺุโ บุญยงค์

๒๔/๐๖/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๖๐

บ้านเสียว  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๒
พระศรีเมือง ภทฺทธมฺโม รองลาด

๑๓/๐๔/๒๔๙๐ ๒๖/๐๖/๒๕๔๘

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๓
พระสำรอง านรโต พิมพ์วัน

๐๔/๐๘/๒๔๙๔ ๒๓/๐๔/๒๕๕๘

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๔
พระพรมมา สุภทฺโท เวฬุวนารักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๐๘ ๐๗/๐๓/๒๕๒๗

บ้านอีเซ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๕ / ๕๑
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๕
พระประยุทธ คุณากโร วิจิตรรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๐๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๖
พระณรงค์ ธีรปฺโ สามา

๐๓/๑๐/๒๕๐๒ ๒๕/๑๒/๒๕๕๙

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๗
พระอุเทน านวีโร ดีสา

๑๙/๐๓/๒๕๓๙ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๘
พระธวัช จารุธมฺโม กลำเกลียง

้

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๖๙
พระทองสุข สุมงฺคโล กันหานุ

๑๔/๐๙/๒๕๒๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๐
พระอุดมศักดิ

์

ปยธมฺโม พัดเสือ

๑๖/๐๕/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๑
พระศุภกร กิตฺติปฺโ ภาษี

๑๑/๐๕/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๒
พระสาทร ปฺาธโร บุญยงค์

๑๙/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๓
พระทาวร อกิฺจโน ผมภักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๔
พระจิรกิตต์ อาจาโร ขึนเสียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๕
พระจีระพงศ์ ชุติปฺโ แสนสุข

๑๑/๐๗/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๖
พระภาณุพงษ์ มหาปฺุโ ขันติวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๗
พระอติวัฒน์ รตนวณฺโณ ผาสุก

๒๐/๐๓/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๘
พระสุทัด สิริธโร โพสว่าง

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๗๙
พระมารุเทพ จนฺทสาโร สมศรี

๒๑/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๐
พระสุริยา ปฺาวโร เกษี

๐๕/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๑
พระจตุพล าณวีโร ถูมิลา

๓๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านอีเซ  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๒
พระสมาน ธมฺมทีโป มะรินทา

๑๓/๑๑/๒๕๒๕
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๓
พระลำพูล ิตวโร ปญญาสูง

๑๐/๐๘/๒๕๒๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๔
พระศรเพชร สุภทฺโท ศรชัย

๑๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๕
พระณัฐพล อคฺคจิตฺโต ใยดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๖
พระจักรพันธ์ คุตฺตสีโล จุฬานันท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๐ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๗
สามเณรชัยมงคล  ทองปญญา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 ใจมนต์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๘๙
สามเณรณัฐนิช  น้อยจินดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๐
สามเณรสุธี  พริกทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๑
สามเณรนิพนธ์  โพธิมาตญ์

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

 ปลาเดิด  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๒
พระนัฏฐาพันธ์ กิตฺติวณฺโณ เทพศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๑๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๓
พระกฤษดา กตคุโณ ดีด่านค้อ

๒๖/๐๙/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๔
พระสมพงษ์ อนุตฺตโร บุญมา

๐/๐/๒๔๙๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๕
พระภีรพงษ์ ปสนฺโน สุริพล

๒๘/๑๐/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๖
พระจิรานุวัฒน์ ิตธมฺโม สงผัด

๒๐/๐๒/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๗
พระพงษ์สิทธิ

์

ปฺาวโร สานสันต์

๒๔/๑๐/๒๕๓๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๘
พระChea คุณวโร sok

๑๒/๑๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๗/๒๕๓๖

ปาไผ่สามัคคี  

ศก ๔๑๖๐/๑๕๙๙
พระูนันท์ คุณวโร สุนทร.

๒/๗/๒๕๑๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาโพธิศรีสุวรรณ

์
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ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๐
สามเณรเอกราช  งามศิริ.

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 ปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๑
พระสว่าง สุเมโธ ใยพิมพ์

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๒
พระดำรงค์ ติสาโร บัวใข

๐๗/๐๒/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๓
พระพงษกร โชติปาโล ศรีสมพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๐ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๔
พระสมยศ ทีปธมฺโม ใยทอง

๒๓/๑๑/๒๕๓๐
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๕
พระกันตภณ สุมโน กระแสโท

๒๗/๑๐/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๖
พระสุพิน สุภาโร กันญิง

๑๗/๐๒/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแปน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๗
พระวรเชษฐ วรเชฏโ สังข์แก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแปน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๘
พระกิตกร กิตฺติกโร จันทร์พร

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแปน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๐๙
พระวันชัย วนชโย หาญมานพ

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองแปน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๐
พระอลงกต อลงฺกโต ศรีโปกฎ

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๒๔/๑๒/๒๕๖๐

หนองแปน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๑
พระก้าน ปฺาวโร จันทร

๑๐/๐๘/๒๔๗๖ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองม้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๒
พระสมพงษ์ อธิจิตฺโต แก้วเกษ

๒๙/๑๒/๒๕๐๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

หนองม้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๓
พระทองใบ ขนฺตจิตฺโต พุทธสุ

๒๗/๐๒/๒๕๒๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๐

หนองม้า  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๔
พระวัชระ เตชวโร ไชยโคตร

๐๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๕
พระอาทิตย์ ถิรปฺุโ บุญทุม

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๖
พระคมสันต์ กนฺตสีโล ไชยโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๗
พระปยะณัฐ ปยธมฺโม บุยผุย

๐๘/๐๘/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองหงอก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๘
พระชัยยา สุเมธโส จันทร

๒๗/๐๔/๒๕๑๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๑๙
พระวีรพงษ์ สนฺตจิตฺโต ใยเม้า

๒๘/๐๖/๒๕๒๘
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๐
พระวินัฐ เตชธมฺโม โยโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองเหล็ก  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๑
พระประสิทธิ

์

านทินฺโน บุญกอง

๒๕/๐๓/๒๕๐๖ ๑๖/๐๔/๒๕๖๐

แคนใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๒
พระเสน วรธมฺโม ศรีสมุทร

๑๑/๑๐/๒๕๑๐ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

โจดนาห่อม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๓
พระเชษฐ์ ปภสฺสโร ศรีสังขาร

๑๓/๑๐/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โจดนาห่อม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๔
พระศราวุธ สิริปฺโ ดังใหม่

๑๑/๑๐/๒๕๒๘
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๕
พระสุวิทย์ ธมฺมปาโล ภูมิเรศสุนทร

๐๔/๐๔/๒๕๓๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๖
พระณัฐพงค์ วิจิตฺโต สีไหม

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
ทับส่วย  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๗
พระขวัญชัย วชิราโณ สินศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๘
พระเอกพจน์ อุตฺตมปฺโ โพธิทอง

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๒๙
พระสุริยันต์ อธิปฺโ ชะบา

๑๖/๐๓/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๐
พระศราวุฒิ สุเมธโส ชมสมบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๑
พระปรมินทร์ ปฺาพโล เวียงแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

บ้านกุง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๒
พระสถาพร จนฺทสาโร ประสมสิน

๒๙/๐๕/๒๕๒๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๓
พระวระพันธ์ สีลธโร นพวาร

๓๑/๑๒/๒๕๒๕
๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปานาดี  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๔
พระชานุวัฒน์ ปริชาโณ ธรรมวัตจีระกุล

๐๒/๐๒/๒๕๓๑ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

ปานาดี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๗ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๕
พระสุรเวช อาริโย พลพงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

มะหลี

่

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๖
พระกฤษฎา ปฺาวโร กุงไธสง

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๖๐

เมืองเก่า  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๗
พระวิทยา ปฺาวชิโร มหาศรีทเนตร

๐๒/๐๘/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เมืองเก่า  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๘
พระสมเดช จารุธมฺโม เกตุแก้ว

๑๒/๗/๒๕๐๒ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

สงยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๓๙
พระคงคา กนฺตธมฺโม สุพัฒน์

๑๐/๗/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สงยาง  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๐
พระภูรินร์ วรปฺโ ผิวจันทร์

๑๕/๓/๒๕๑๕

๑/๓/๒๕๖๐ สันติสุขธรรมาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๑
พระกิจพล กนฺตปฺโ กมล

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

๒๙/๖/๒๕๖๐

สันติสุขธรรมาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๒
พระชิตพงษ์ อินฺทปฺโ รัตนวัน

๑๙/๙/๒๕๓๖ ๒๙/๖/๒๕๖๐

สันติสุขธรรมาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๓
พระสุนันท์ วรธมฺโม ดีพลงาม

๑๙/๐๙/๒๔๙๔
๑๙/๖/๒๕๖๐

หลักด่าน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๔
พระนัฐกานต์ กนฺตสีโล ละครเขต

๐๘/๐๒/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๕
พระสมพร สุมโน พรมราช

๐๑/๑๐/๒๕๑๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๖
พระสมพร สุมงฺคโล พันธ์ขาว

๐๖/๐๙/๒๕๓๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๗
พระทัศพล เตชธมฺโม จำนิล

๒๓/๐๙/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๘
พระวาทศิลป สิริจนฺโท หอมหวล

๑๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โกแดงพัฒนาราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๔๙
พระสุกิจ ทฺยาพหุโล อาจภักดี

๐๑/๐๔/๒๕๓๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โคกเจริญ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๐
พระสนิท ิตปสาโท คาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๑
พระสิทธิเดช โชติวโร รัตนพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๒
พระจำรูญ วาชิราโช วงธิราช

๑๗/๐๙/๒๕๑๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๓
พระณรงค์ กิตฺติวณฺโณ พรรมสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๑๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๔
พระสวี กิตฺติภทฺโท บุญจูง

๑๔/๐๕/๒๕๒๗ ๒๘/๐๕/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๕
พระสวัสดิ

์

จนฺทสโร พลคำ

๑๓/๑๑/๒๕๑๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๖
พระวิทยา เตชวโร วันคำ

๒๓/๐๑/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๗
พระนิพนธ์ เตชปฺโ ผลคำ

๑๔/๐๗/๒๕๓๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๘
พระจักรี เตชธมฺโม เรียมทอง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โคกตาล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๕๙
พระบุญมี ขนฺติธโร ศรีกะชา

๐๓/๐๒/๒๕๑๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔
โคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๐
พระวัชระ วชิรธมฺโม พรหมงาม

๑๗/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๑
สามเณรอัมรินทร์  โคตรจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 
โคกทะลอกพัฒนาราม

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๒
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ตาดม่วง

๒๗/๐๑/๒๕๒๖
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๓
พระเดชา ขนฺติสุโภ ตะเคียนเกลียง

้

๑๕/๐๖/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๔
พระภูวดล ภูวพโล พลแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๕
พระอภิชัย อภิชโย วงษ์ขันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ตะเคียนราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๖
พระวิชิต จารุธมฺโม มักสัน

๑๐/๐๔/๒๕๑๖ ๒๖/๑๐/๒๕๕๗

นาตำบล  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๗
พระทนง ธมฺมรกฺขิโต เสมศรี

๒๐/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูดิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๘
พระเสกสรรค์ ชยาภิรโต สุษาลี

๓๑/๐๑/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูดิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๖๙
พระสุรศักดิ

์

อุปสโม แสงมณี

๐๘/๑๑/๒๕๓๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๐

ปาภูดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๘ / ๕๑

้
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ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๐
พระสมหมาย ธมฺมโชโต บุญหอม

๐๙/๑๑/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูดิน  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๑
พระเสฏฐวุฒิ จนฺทปฺโ พวงพัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาภูสิงห์  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๒
พระสมชาย สีลปฺุโ เสาศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๑๔ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิคำ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๓
พระประจักษ์ ปภสฺสโร ประทุมวัน

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิคำ

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๔
พระบุญเพชร ปราทโส ศรีลา

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๗

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๕
พระบุญเลียง

้

อินฺทปฺโ ดวงอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๐๙ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๖
พระภานุพันธ์ านุตฺตโร ยอดตจ

๐๓/๑๑/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๗
พระกิตติศักดิ

์

กตธมฺโม หมืนศักดิสุระ

่ ์

๐๕/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิทองวนาราม

์

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๘
พระวีระ านกโร จันทร์ถา

๐๑/๐๑/๒๕๓๕ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๗๙
พระพิชัยยุทธ อภิวฑฺฒโน เสียงดี

๐๑/๐๓/๒๕๑๘ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๐
พระสุพรรณ สุวณฺโณ สกุลเอียม

่

๑๕/๐๖/๒๕๓๕
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๑
พระสุภา สุภาจาโร มาลุน

๐๕/๐๖/๒๕๓๖ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๒
พระบุญเชิด ปฺุกาโม ศรีรักษา

๒๐/๐๗/๒๕๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๓
สามเณรเอกราช  บุญธรรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๔
สามเณรชาญวุฒิ  ตะเคียนเกลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๕
สามเณรภาณุวัฒน์  ตะเคียนราม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๖
สามเณรประดิษฐ์  ยอดพูน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐

 ระเบาะ  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๗
พระสุพิศ จนฺทสิริ พรมชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๒๒ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วนาสวรรค์  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๘
พระศราวุฒิ สุเมโธ แพงคำ

๐๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

วนาสวรรค์  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๘๙
สามเณรสัญญา  ทราธร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 อัมพวันธราราม  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๐
พระภูมิพัฒน์ สุภทฺโท โสภา

๐๕/๑๑/๒๕๑๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๗

คำสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๑
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน สายโน

๐๓/๐๓/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คำสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๒
พระคำ กิตฺติปฺโ ปองดี

๐๔/๑๒/๒๔๙๑
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

คำสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๓
พระสมบูรณ์ สีลเตโช ผาสุก

๐๒/๑๑/๒๕๓๒
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

คำสะอาด  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๔
พระอดิศร ปุณฺณโก ทัดโก

๒๐/๑๑/๒๕๑๖ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

จันทรังษี  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๕
พระวัชระ โชติปฺโ สุพโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๗/๒๕๖๐

โนนคำตือ

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๖
พระชัยวัฒน์ ชิตมาโร บุเหลือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๐

โนนคำตือ

้

 

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๗
พระเลือน

่

อคฺคปฺโ จันดี

๒๓/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๘
พระสุริยา สิริธมฺโม ทองสุข

๐๓/๐๓/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๖๙๙
พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน บุญโสม

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๐
พระประชา คุณากโร ภูหมืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๑
พระพิชิตชัย ชยธมฺโม แพงศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๒
พระบัวพันธ์ สุธมฺโม สีดา

๑๑/๑๑/๒๕๐๗ ๑๑/๑๑/๒๕๖๐

โนนคูณน้อย  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๓
พระสามารถ สามตฺถิโก แก้วจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๒๕ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

โนนเชียงสี  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๔
พระชำนาญ อารยธมฺโม เทียนทอง

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนเชียงสี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔๙ / ๕๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๕
พระณัฐพล อคฺคธมฺโม พรมกอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนเชียงสี  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๖
พระสุพรรณ จิตฺตสุวณฺโณ พาแสง

๐๗/๐๗/๒๔๙๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๖

โนนไหล่  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๗
พระวุฒิพงษ์ อนาลโย กงล้อม

๐๗/๐๗/๒๕๓๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนไหล่  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๘
พระธนูเพชร สุวณฺโณ สิงห์ทอง

๐๓/๐๓/๒๕๒๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๐๙
พระอำพอน ตาลปุตฺโต บุตรดีภัก

๐๙/๐๙/๒๕๑๔ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแดง  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๐
สามเณรอนุสรณ์  เข็มทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 ปากุดสมิง  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๑
พระสุรัตน์ จนฺทธมฺโม บุษดี

๑๐/๑๐/๒๕๑๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

ปาเลา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๒
พระเอกวัฒน์ เอกวณฺโณ แจ่มเชือ

้

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาเลา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๓
พระสมยง อุตฺตโร พุฒจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๒๑
๐๕/๐๕/๒๕๕๗

เสรีพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๔
พระสมจิตร ปภงฺกโร ศรีรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เสรีพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๕
พระไพฑูรย์ อคฺคปฺโ ครองยุติ

๐๓/๐๓/๒๕๒๒ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

เสรีพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๖
พระวีรชน วีรชโย จันหอม

๑๑/๐๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

เสรีพัฒนา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๗
พระอดิศร วรจิตฺโต บันลือ

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๑/๐๑/๒๕๖๐

เสียว  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๘
พระประมาณ นิพฺภโย นิลปาน

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

เสียว  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๑๙
พระธนิณัช ธมฺมรกฺขิโต รักษาราษฎร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๐ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

เสียว  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๐
พระสมโชค าณธโร รินธร

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เสียว  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๑
พระรุ่งฤทธิ

์

อภิวํโส จันทรังษี

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

เสียว  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๒
พระเข็มทอง ปยธโร เกษแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๑๗ ๑๓/๐๓/๒๕๖๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๓
พระเดช ชยเตโช อำนวยโภชน์

๐๗/๐๗/๒๕๒๖ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๔
พระสุริยา สุริโย ไชยนาม

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๕
พระศิริชัย สิริธมฺโม บุญเรืองยศ

๑๘/๐๘/๒๕๓๖ ๑๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๖
พระสุรวุฒฺ สุธมฺโม สุวรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๒๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๗
พระชินกร จิตฺตธมฺโม บุดดาพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๒๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองคับคา  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๘
พระบุญญฤทธิ

์

ปฺุกาโม ภูติยา

๑๔/๐๗/๒๕๒๙ ๑๓/๐๔/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๒๙
พระชัชชัย ปฺาทีโป พลนำ

๑๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๐
พระฐิติพงศ์ ปยสีโล เหลากุล

๑๑/๐๑/๒๕๓๙
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๑
พระธีระศักดิ

์

ธีรปฺโ จำปา

๑๕/๑๒/๒๕๓๑
๑๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๒
พระณัฐพล อุทโย เกษมสุข

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๓
พระสันติภาพ ขนฺติวโร ไชยภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๔
พระโกวิทย์ อภินนฺโท วงค์แก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๕
พระแสงไทย ิตธมฺโม วงษ์แก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๖
พระชัยธวัช อุตฺตโร พิมพ์พงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๗
พระทรงเกียรติ โชติธมฺโม แก้กัลยา

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๘
สามเณรจิตริน  มูลพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

 หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๓๙
สามเณรพงศกร  ไชยฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 หนองงูเหลือมเหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕๐ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๐
สามเณรอักษรศิลป  สารพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๑
พระธนดล วิสุทฺโธ วงษ์แก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๒
พระเกรียงไกร กนฺตธมฺโม พันโท

๑๓/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๓
พระประพิศ ปทุโม บัวจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๒๐ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๔
พระมนัส ปวโร ภูคุ้งนำ

๐๙/๐๙/๒๕๑๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๕
พระยงยุทธ จตฺตสลฺโล พะวัฒทะ

๐๗/๐๗/๒๕๒๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๖
พระณัฐวุฒิ จิตฺตปฺโ จิตวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๗
สามเณรธนภูมิ  ธาตุทอง

๑๙/๐๙/๒๕๒๐

 หนองตอ  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๘
พระนพรัตน์ จนฺทวโร โทแจ่ม

๐๗/๐๗/๒๕๓๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๔๙
พระกิตติ กตปฺุโ เลียมดี

้

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๐
พระจำนง โชติปฺุโ แสงตา

๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๑
พระวรชัย ชยวโร ใสดี

๐๖/๐๖/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หนองนกเขียน  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๒
พระเทพอุทร ธมฺมโชโต พันวิไล

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

หนองบักโทน  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๓
พระสมนึก กนฺตธมฺโม ญาณแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๔
พระวันชัย านวโร คูหา

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๕
พระวีระพล วีรพโล ฝายสอง

๐๖/๐๖/๒๕๒๑ ๐๘/๐๕/๒๕๖๐

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๖
พระชัยธวัช วฑฺฒโน มันยืนยาว

่

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

หนองเลิง  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๗
พระลิขิต ปฺาธโร พันธ์ศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๓๗ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

หนองเลิง  

ศก ๔๑๖๐/๑๗๕๘
พระสาคร วิจิตฺโต สาริอาจ

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ห้วยนำทิพย์  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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