
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๖๔๗ รูป ขาดสอบ ๑๔๙ รูป คงสอบ ๔๙๘ รูป สอบได้ ๑๘๔ รูป สอบตก ๓๑๔ รูป (๓๖.๙๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๑
พระอธิการประดิษฐ์ อุตฺตโม ทรงกลด

๑๔/๐๒/๒๔๙๒
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดขมิน

้

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระบุญเหลือ สมงฺคิโก ปชฌาบุตร

๒๔/๐๔/๒๕๑๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดคูซอด  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระกายเพชร สุจิตฺโต สายทอง

๐๑/๐๖/๒๕๓๐ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระสุวรรณ วราโณ ในสว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๕
สามเณรดวงตะวัน  จันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๖
สามเณรยุทธพิชัยชาญ  สายสมบัติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวรายุทธ  วงษ์เจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรภานุเวช  พุฒเส็ง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพูลสวัสดิ

์

 ยอดสาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๐
สามเณรสมยศ  แสงสุริยะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสิทธิพัฒน์  ยอดกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรพงษ์ธร  เจริญศิลป

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 กระสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดคูเมือง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๔
พระอัมรินทร์ อินฺทวีโร บุญรอด

๒๘/๐๒/๒๕๓๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรเมธานนท์  สุขมัน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรวิทวัฒน์  แสงหล้า

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรเฉลิมวุฒิ  ไชยบิล

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรปญญาฤทธิ

์

 นวลอนันต์

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรพงษ์พิษ  ศรีชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรพันกร  โชคแสน

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐสิษฐ์  นรดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรวัฒนา  แดงบุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระสุพจน์ ปฺาวชิโร จันทร์ศรี

๒๐/๐๗/๒๕๓๔ ๐๙/๐๔/๒๕๕๖

วัดดอนโสภณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระธนพัฒน์ านุตฺตโร จันเทพา

๐๙/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

วัดนิคมศิลาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระวีรพล ฉวิวณฺโณ ชืนชม

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดโนนแย้  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระอดิเรก ภูริสีโล น้อยมิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๑๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดโนนแย้  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจิรภัทร  ถนอมตน

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดโนนสำนัก  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุรศักดิ

์

 เมืองดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

 วัดโนนสำนัก  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระอาทิต อตฺตทีโป เพ็ชรศิลา

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ้านโนนแค  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระวินัย อินฺทสโร กองเพ็ชร

๐๒/๑๐/๒๕๐๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๔

วัดบ้านหลุบ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระสมศักดิ

์

จิตฺตมโน เพ็ชรรินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๒๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านเอก  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระปลัดศรี โชติปฺโ คำเสียง

๒๒/๐๓/๒๔๙๗
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วัดประชาสามัคคี  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระใบฎีกาภี สุชาโต คำพา

๒๖/๐๗/๒๔๙๕
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดประชาสามัคคี  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระมหากฤษณะ มหานนฺทวํโส แพงพรม

๑๔/๑๑/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดประชาสามัคคี  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระโกสินทร์ ปยธมฺโม เชาวปญญานนทฺ

๑๕/๐๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดปาโนนกุดหล่ม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระสมพงษ์ ิตคุโณ พันธ์เพชร

๓๐/๐๖/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดเพียนาม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวัฒนา  บุญกู่

๑๘/๐๘/๒๕๓๘

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรอำนาจ  ผันกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพรเทพ  ทองกำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรฐาปกรณ์  ศรีบุรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรณัฐนันท์  สำเร็จกิจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอภิรักษ์  ศรีเพ็ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรภูเบศ  เครือบุตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 วัดมหาพุทธาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระสมเกียรติ สมฺปชาโณ โอชารส

๒๐/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดวังไฮ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดศรีมิงเมือง

่

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระไสว ปภาโส แสนปาดี

๑๖/๐๒/๒๕๒๗ ๐๘/๑๒/๒๕๕๖

วัดสว่างอารมณ์  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระพงษ์สิทธิ

์

โกวิโท แพทย์ประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๑๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๕

วัดสำโรง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระมนตรี ยติกโร พงษ์พีละ

๐๔/๐๔/๒๕๒๒ ๑๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดหญ้าปล้อง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระปราโมทย์ านวโร สุทาบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๑๗ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดหนองกิโล  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๐
พระบุญหนุน สิริคุตฺโต สุขพิศาล

๑๒/๐๖/๒๕๐๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดหนองคู  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระปรีชา จนฺทวํโส หงษ์อินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๑๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖

วัดหนองคู  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระธีระ ขนฺติวโร อุคควงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๑๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๔

วัดหนองม่วง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรตะวัน  บุญสงค์

๑๐/๑/๒๕๔๒
 วัดโนนผึง

้

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๔
พระบุญเพ็ง ปโยโค โยธิกา

๑๑/๐๖/๒๔๙๑ ๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วัดบ้านยาง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๕
พระไพรัช ปภสฺสโร ทองมี

๑๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดบูรพา  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๖
พระพิศมัย อกิฺจโน สะอาด

๒๔/๐๑/๒๔๙๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๓

วัดโพธิศรี

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระอธิการอรุณ อลุโน สายอุทา

๑๒/๐๔/๒๔๘๐ ๐๒/๐๕/๒๕๔๖

วัดร่องนำคำ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๘
พระพรม จนฺทธมฺโม ผันผาย

๐๓/๐๔/๒๔๗๙ ๑๖/๐๓/๒๕๕๗

วัดหนองดุม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระสัมฤทธิ

์

ยโสธโร ก้านเรือง

๒๕/๐๔/๒๕๐๗ ๒๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองถ่ม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระรังสรรค์ านวีโร จันทร์ลี

๒๑/๐๗/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองถ่ม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรสถาพร  จินดาศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

 วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรปยะณัฐ  พันธ์ศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

 วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระมนตรี ชินวํโส พรมตา

๐๔/๐๕/๒๕๒๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๐

วัดบ้านเขิน  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระรังสรรค์ จนฺทาโภ แสงจันดา

๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ๒๐/๑๑/๒๕๕๘

วัดปาศรีอรุณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวาสนา  ทิพย์รักษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดปาศรีอรุณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระสมจิตต์ อาสโภ สีตา

๑๗/๐๖/๒๕๑๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดละเอาะ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระอนุกูล อนุภทฺโท ล้อมขุนทด

๑๖/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๔/๒๕๕๘

วัดละเอาะ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรชัยยทัด  คงสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดละเอาะ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระสะอาด สิริปฺโ นามเกษ

๐๑/๑๒/๒๕๐๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๐

วัดกระแซง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระเขียน สุจิตฺโต โบกคำ

๒๒/๑๒/๒๕๐๙

๑/๕/๒๕๕๗ วัดกระแซง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระเก่ง ิตธมฺโม ตุ้มคำ

๑๒/๑๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๔

วัดตำแย  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ตอนศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดโนนเพ็ก  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๓
สามเณรทวีศักดิ

์

 วังทองชุก

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

 วัดโนนเพ็ก  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรวีระยุทธ  ธรรมวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดโนนเพ็ก  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระนุช ติกฺขปฺโ ดวงไชย

๙/๗/๒๔๙๘
๔/๕/๒๕๕๒ วัดร่องสะอาด  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระประสิทธิ

์

ปภสสโร รุ่งแสง

๐๓/๑๒/๒๕๐๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๓

วัดหนองค้า  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระเลิศศิริ อํสุภโร รุ่งแสง

๐๑/๐๖/๒๕๑๖ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดหนองค้า  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรไพรวัลย์  วงษ์วิเศษ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดหนองค้า  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระวิจิตร วรจิตฺโต ปุริสาร

๐๗/๑๑/๒๕๐๓ ๓๐/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองรัง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระธันวา วรปฺโ ปรนปรือ

๑๔/๑๒/๒๕๒๐ ๒๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดหนองหว้า  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระสุริยา รตนโชโต ปรนปรือ

๐๗/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองหว้า  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระพรวิเชียร พุทฺธสโร มณีวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕

วัดค้อทอง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระสมชาย อนาลโย มณีวงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๑๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดค้อทอง  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระอนุวัตร สนฺตมโณ สมใจเรา

๐๖/๐๓/๒๕๒๖ ๑๐/๐๒/๒๕๕๑

วัดโนนติว

้

 

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระบังอร จิตฺตสํวโร สีลากิจ

๒๑/๐๕/๒๕๐๖ ๑๑/๐๔/๒๕๕๒

วัดผักขะ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต พงษ์เกษ

๒๓/๐๕/๒๕๐๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๖

วัดผักขะ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระอ่อนจันทร์ ผาสุโก วงษ์มณี

๑๐/๑๑/๒๔๙๒ ๐๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดวารีศิลาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๘
พระบุญธรรม กิตฺติสาโร สายจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๑๖ ๑๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๘๙
พระวินัส านรโต มนตรีวงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๒๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดกระเบากันตรวจ  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระทวิช ถิราโณ ใจอยู่

๐๗/๑๐/๒๕๐๙ ๐๙/๐๖/๒๕๕๐

วัดกระมัล  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระประยุทธ ิตวํโส การผลดี

๒๐/๐๕/๒๕๑๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดกระมัล  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๒
พระอภิสิทธิ

์

ถาวโร พรหมวงศานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๓๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดกระมัล  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๓
พระอนุวัฒน์ ภูริปฺโ โสภา

๑๙/๑๐/๒๕๓๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดกระมัลพัฒนา  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๔
พระวัลลภ อกิฺจโน มนตรีวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๙ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดกันทรอมใต้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๕
พระอธิการสมเพ็ชร สิริสุวฑฺฒโน พิมูลชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๓๓ ๒๑/๐๒/๒๕๕๓

วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๖
พระอนุชา อนุชาโต สุพรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๓๐ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดกันทรอมน้อย  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๗
พระอธิการผิว ธมฺมทีโป เพ็ชรรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๑๔ ๓๐/๐๓/๒๕๓๔

วัดกันทรอมอุดม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๘
พระสมเกียรติ จนฺทสาโร จันทะสนธ์

๐๕/๐๖/๒๕๑๒ ๐๘/๐๗/๒๕๕๒

วัดโนนสูงวนาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๐๙๙
พระเสวียน กิตฺติโก วรรณทอง

๐๔/๐๗/๒๕๐๖ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดบักดอง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๐
พระอัครชัย กิตฺติโก หนูพุ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๒๖
๐๖/๐๖/๒๕๕๖

วัดบักดอง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๑
พระทวิช มหาวีโร ติงสะ

๒๑/๑๐/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านพอก  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๒
พระครูปญญาธรโสภณ ปฺาธโร ติงสะ

๒๒/๑๒/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๒๓

วัดบ้านไพร  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๓
พระสาย กตปฺุโ เสาร์จันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๑๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๔
พระธนพงษ์ ธนวํโส มะณี

๐๓/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๕
พระศิลา สุทฺธธมฺโม สมใจ

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

วัดโพธิน้อย

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๖
พระประดิษฐ์ อตฺตสาโร บริบูรณ์

๙/๑/๒๕๒๓ ๗/๓/๒๕๔๖ วัดศรีโนนแฝก  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๗
พระประยูร อภิปาโล ดอนเหลือม

๓๑/๐๗/๒๕๒๐ ๑๓/๐๔/๒๕๕๖

วัดโคกสูง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสมพันธ์  สีวิไล

๐๗/๑๑/๒๕๓๘

 วัดดอนเหลือม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๐๙
พระสุเทพ พฺรหฺมปฺโ สระปญญา

๑๖/๐๓/๒๕๓๒ ๒๗/๐๒/๒๕๕๔

วัดบ้านกู่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๐
พระอดิสรณ์ อิสฺสโร แหวนวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดพิมาย  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๑
พระธีรพันธ์ ธีรวํโส ผลดี

๑๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดระกา  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๒
พระชิดโชค วชิราโณ ถ้วนสำฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดระหาร  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๓
พระเยือน

้

สํวโร เพชรแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๐๐ ๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรทักษิณ  กล้วยนิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๕
พระณัชพล โฆสการี ธิแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๒/๒๕๕๗

วัดแสงจันทร์  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๖
พระประสิทธิ

์

ปฺาธโร นรดี

๐๕/๐๕/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองคูอาวอย  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๗
พระแสวง มหาวีโร สายแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๑๗ ๒๐/๐๙/๒๕๓๗

วัดคูสีแจ

่

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๘
พระนพวีชัย ฉนฺทกาโม โพนปลัด

๑๒/๐๑/๒๕๓๔ ๒๘/๐๑/๒๕๕๖

วัดคูสีแจ

่

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๑๙
พระประสงค์ สุจิตฺโต ภาษี

๑๖/๐๗/๒๕๒๕ ๒๖/๐๑/๒๕๕๗

วัดคูสีแจ

่

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๐
พระนีราษ อนาลโย ไพรบึง

๒๐/๑๐/๒๕๒๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านคอก  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๑
พระสัมฤทธิ

์

ิตเมธี คงน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีสุขสวัสดิ

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๒
พระยุทธศาสตร์ จนฺทธมฺโม พงษ์สุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดละลม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๓
พระณัฐพล กตปฺุโ จุมปูสิงสา

๐๗/๐๑/๒๕๒๘ ๐๓/๐๔/๒๕๕๗

วัดศรีบึงบูรพ์  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรสมเกียรติ  คำบ่อ

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านโดด  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๕
พระสุริยัน อธิปฺโ ผาเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๒๑ ๐๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดบ้านเสียว  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๖
พระประมูล ปภสฺสโร โสภาพ

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๗
พระเสถียร วิสารโท บุญยืน

๒๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดบ้านอีเซ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๘
พระชนะ อตฺถกาโม จันทร์มงคลชัย

๐๔/๐๒/๒๕๐๕ ๒๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดปลาเดิด  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๒๙
พระประมวล านิธโร กรวยทอง

๑๘/๐๙/๒๕๒๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดปลาเดิด  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๐
พระณัฐพล ปภาโส เหล่าสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๑๘ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๑
พระสุนทรชัย ขนฺติโก จันทร์พร้อม

๒๑/๐๕/๒๕๒๗
๑๘/๑๑/๒๕๕๖

วัดพระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๒
พระณรงค์ กิตฺติโก รักวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๒๒
๑๔/๑๒/๒๕๕๖

วัดพระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๓
พระทิพยรส ตนฺติปาโล ศรีสุข

๒๖/๑๒/๒๕๒๐ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดพระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๔
พระก้าวชัย ปฺุกาโม โนนใหญ่

๐๔/๑๒/๒๕๑๒ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วัดพระธาตุศรีโสภณ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๕
พระครรชิต จนฺทโชโต ศรีละพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๑๗ ๑๑/๐๖/๒๕๔๒

วัดหนองเหล็ก  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๖
พระทอง กนฺตสีโล เมืองจันทร์

๑๓/๐๔/๒๔๘๔ ๑๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดบ้านทุ่ม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๗
สามเณรอดุลย์  ราชวงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 วัดปลาซิว  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๘
พระรัตนญาณ ภูริปฺโ ยิงยง

่

๐๑/๐๗/๒๕๒๕ ๑๐/๐๔/๒๕๕๓

วัดกัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๓๙
พระสำราญ ปุณฺณาโณ แหวนหล่อ

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๒

วัดดอนม่วง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๐
พระอธิการสุบัน กตปฺุโ ระเริงรัมย์

๐๔/๐๔/๒๔๘๙ ๒๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดโต่งโต้น  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๑
พระพงษ์สุรการ โชติวโร สมศรี

๑๖/๐๕/๒๕๓๑ ๐๗/๐๙/๒๕๕๗

วัดบ้านผึง

้

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๒
พระเอกชัย กตปฺุโ ไชยรินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๑๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดส้มปอยใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๓
พระประสงค์ วิสุทฺโธ พุฒลา

๓๐/๐๓/๒๕๓๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๗

วัดบ้านชาติ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๔
พระสมยศ ยสินฺธโร ตรีแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๒๔ ๐๙/๑๐/๒๕๕๒

วัดบุยาว  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๕
พระสมคิด ชิตมาโร พูนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๑๑ ๑๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๖
พระทองสุข สุภโร บุญสิงห์

๑๔/๐๕/๒๔๙๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๕

วัดทุ่งไชย  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๗
พระโก๋ง ปสนฺโน ศีลาชัย

๐๖/๐๗/๒๔๙๔
๒๖/๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๘
พระธนวรรธน์ สนฺติกโร ศรีบุญยศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๒๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

วัดทุ่งสว่าง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๔๙
พระใบฎีกาอรุณ อนาลโย ศรีหวาด

๒๖/๐๘/๒๕๒๒ ๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วัดบ้านค้อ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๐
พระสมัย สมจิตฺโต ปญญาบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

วัดบ้านค้อ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๑
พระณัฐวุฒิ หิริธมฺโม ธรรมบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดบ้านค้อ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๒
พระอธิการสนิท อภินนฺโท โนนสูง

๒๑/๐๘/๒๔๙๒ ๐๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดบ้านจิก  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๓
พระสุขสวัสดิ

์

โชติปฺโ พิมทา

๑๒/๑๒/๒๕๑๐ ๒๘/๑๐/๒๕๕๔

วัดบ้านตลาด  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๔
สามเณรเทพอมร  สายประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดบ้านพลับ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๕
พระสุธรรม จนฺทธมฺโม สุวรรณจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๑๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๓

วัดบ้านยาง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๖
พระสุรศักดิ

์

ตปสีโล ชาวพงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๒๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดบ้านสมอ  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๗
พระณรงค์ศักดิ

์

ปภาโส บุญมาก

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖
วัดโพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๘
พระพรชัย รตนโชโต สุพรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๑๗ ๐๘/๑๑/๒๕๕๑

วัดยางน้อย  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๕๙
พระธนโชติ โชติาโณ คำวิเศษ

๑๓/๐๘/๒๕๒๐ ๐๗/๐๘/๒๕๕๕

วัดเวฬุวัน  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๐
พระพิพัฒน์ พุทฺธสีโล โชติมณีนพพันธ์ ๐/๐/๒๕๓๕

๐๖/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๑
สามเณรอติชาติ  ศรีมงคล

๑๑/๐๘/๒๕๓๖

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๒
สามเณรพรเทพ  อร่ามเรือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๓
สามเณรธีรราช  เติมทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๔
สามเณรเกษมสันต์  มนตรีวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 วัดสระกำแพงใหญ่  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๕
สามเณรต้นตระกูล  บาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๖
สามเณรสุรพงษ์  มนตรีวงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๗
สามเณรพรชิต  คำพินิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

 วัดสระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๘
พระสมพจน์ ภทฺธโก พวงจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๒๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดสระภู  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๖๙
พระวิเชียร ธมฺมราโม ทองหลำ

๐๗/๐๗/๒๔๙๗
๑๐/๐๕/๒๕๒๒

วัดสร้างแก้ว  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๐
พระอภิรมย์ ปยวโร พิศกระโทก

๒๒/๐๘/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดหนองดีปลี  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๑
พระพีรวัฒน์ ปริปุณฺโณ ผาพิมูล

๑๔/๐๖/๒๕๓๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕

วัดหนองดีปลี  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๒
พระขจรศักดิ

์

อิสฺสโร มันจิต

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๖

วัดหนองดีปลี  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๓
พระยุทธพงษ์ ธมฺมธโร นพพิบูลย์

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดหนองดีปลี  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๔
พระอัมพร เทวธมฺโม มูลวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๐๕
๒๑/๗/๒๕๕๓

วัดกระบี

่

 

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๕
สามเณรนครินทร์  อินชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดขะยูง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๖
สามเณรสุพจน์  คุณศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

 วัดขะยูง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๗
พระธีรวุฒิ ปฺาวุโธ ครองยุติ

๒๖/๑๑/๒๕๒๓
๒๑/๗/๒๕๕๖

วัดนากันตม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๘
พระนิกร านิโย บุญส่ง

๑๓/๑๑/๒๕๑๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดนำอ้อม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๗๙
สามเณรอรรนพ  พรมวัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

 วัดนำอ้อม  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๘๐
สามเณรอรรถพล  สะอาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดโนนสูง  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๘๑
สามเณรอนุชา  ยิงชาติ

่

๒๒/๔/๒๕๔๓

 วัดปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๘๒
พระบุญรอน จนฺทโชโต จันทร์ใส

๑๒/๐๗/๒๕๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดศิริวราวาส  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๘๓
พระปฏิภาน ธีรธมฺโม พิมพ์ชัย

๒๗/๐๔/๒๕๒๙ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดหนองบัวใหญ่  

ศก ๔๓๕๙/๐๑๘๔
พระณรงค์ จนฺทสุวณฺโณ ศรีอ่อน

๒๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดบ้านตูม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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