
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑,๒๗๐ รูป ขาดสอบ ๔๖๖ รูป คงสอบ ๘๐๔ รูป สอบได้ ๒๔๐ รูป สอบตก ๕๖๔ รูป (๒๙.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระอุทัย ชุตินฺธโร บุญนำ

๐๘/๐๖/๒๔๙๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

กลางสุนทราวาส  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระอธิการสุพัฒน์ ปริปุณฺโณ ปจจเวก

๐๕/๐๔/๒๔๙๑ ๒๗/๐๒/๒๕๓๑

ก้านเหลือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระมานิต สมงฺคิโก มารโย

๐๙/๑๐/๒๕๑๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

ขมิน

้

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธีรพงษ์  จิตรดิษฐ์สกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๐

 คูเมือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอามิด  เพขรเจริญชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

 คูเมือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรนที  สีหนาท

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

 คูเมือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรวัชรพงษ์  สุริยวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 คูเมือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรพลศักดิ

์

 ประมวลลำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 คูเมือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระนิวัฒน์ ชินวโร สมพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระชาญณรงค์ จตฺตภโย พันธ์อุ่น

๑๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๒/๑๐/๒๕๕๖
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระกันตพัฒน์ กิตฺติาโณ พลไพร

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๗
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระสมจิตร สมจิตฺโต โคษา

๐๖/๐๖/๒๕๒๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรวงศธร  สินชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรชัยวัฒน์  หนูซึม

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระมานะ จิรสุโภ ทรงกลด

๐๔/๑๑/๒๕๒๕ ๐๔/๐๑/๒๕๕๘

โนนแกด  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรชัยวัฒน์  คำนันท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านแดง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๗
พระนอง จนฺทสีโล จันทกรณ์

๐๑/๐๙/๒๔๙๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหอย  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๘
พระวารินทร์ วิสารโท วิเศษสังข์

๑๓/๑๐/๒๕๑๓ ๑๘/๑๐/๒๕๕๗

บ้านเอก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๑๙
พระวีระพงษ์ สิริวฑฺฒโก โคษาราช

๑๑/๑๐/๒๕๐๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

ประชาสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรภาชกร  กึงวงค์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 ประชาสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๑
พระสายรัก มหาปฺโ อุดมสุข

๑๒/๐๓/๒๕๑๓ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖

พานทา  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๒
พระฉัตรมงคล ธีรปฺโ สุขจันดี

๐๖/๐๕/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

พานทา  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรประวิช  แก้วอาสา

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

 เพียนาม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเดชชาย  วหาวิศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

 เพียนาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระสมทรง ถิรปฺุโ ทับทิม

๓๐/๑๐/๒๕๓๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระอนุพงษ์ อนุภทฺโท ภูบาลจอมมี

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระบำรุง ติสฺสโร นมัสการ

๐๘/๐๖/๒๕๐๖ ๑๒/๐๑/๒๕๔๒

ศรีเกษตรพัฒนาราม
 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระสมภพ ตปสีโล สุดประเสริฐ

๒๕/๐๘/๒๕๐๖ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

สร้างเรือง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระอุทิศ อธิจิตฺโต เขียนวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๒๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

หญ้าปล้อง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระสถิต ิติาโณ สระ

๑๓/๐๘/๒๔๙๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

หนองคู  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระผัน สุรปุตฺโต สุระบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

หนองไผ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระบรรพต ตปสี ธนะศรี

๑๖/๐๘/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖

กุดเตอะ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระหล่อเทียน านทินฺโน ตลาดเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๑๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

ทุ่งพาย  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 สายลุน

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 โนนผึง

้

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสุพิชัย  สนิท

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 โนนเรือ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรชยานันท์  สายทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 โนนเรือ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๗
พระอธิการอนันท์ มหามงฺคโล สารีอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๐

บกขียาง

้

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระเทพารักษ์ กนฺตสีโล สุขหล้า

๒๕/๐๔/๒๕๒๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

บ้านเก้าสิบ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระสุวรรณ ิตสทฺโท แจ้งสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๑๑ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘

บ้านดูน  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระมนตรี โกวิโท เวียงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

บ้านเทิน  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระวีระพงษ์ คุณวีโร วรรณทวี

๑๙/๐๗/๒๕๓๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านยาง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระทองสา โกวิโท ทองทิพย์

๐๕/๐๙/๒๕๐๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

บ้านสิม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระประทวน กตคุโณ ไกรษี

๐๗/๑๐/๒๕๑๗ ๒๖/๐๒/๒๕๕๘

ปาขีเหล็ก

้

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระอธิการสมร สุชาโต วงษ์ษา

๐๔/๐๕/๒๔๙๕ ๒๓/๐๗/๒๕๕๐

ปาคำเจริญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระอภิรักษ์ อคฺคธมฺโม สายพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ปาคำเจริญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระคารมย์ ธมฺมวโร เวินน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๒๑
๓๐/๐๓/๒๕๕๙

สวนฝาย  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระสนอง สีลธโร เจริญธง

๑๕/๐๙/๒๕๐๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๕

แสงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระกิตติพงษ์ สิริปฺโ สิมณี

๐๗/๐๗/๒๕๒๘ ๐๘/๑๒/๒๕๕๗

หนองกก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรศิลาชัย  คำปุน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 หนองกก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระสัมภาสน์ อนาลโย ศรีแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๑๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

หนองถ่ม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระจิตวัตร ชยาวุฑฺโฒ พืนอินทร์

้

๑๐/๐๖/๒๕๒๙ ๐๘/๐๔/๒๕๕๘

หนองบัว  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรธิติพันธ์  หงษ์วิเศษ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 หนองบัว  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรเจษฎา  วันตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

 หนองบัว  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๔
พระสมัย กนฺตสีโล พงษ์อ่อน

๑๐/๐๔/๒๔๗๖ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

หนองม่วง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระพรสวรรค์ จนฺทสาโร สังขสาย

๒๙/๐๕/๒๕๒๘ ๒๘/๐๙/๒๕๕๕

ตะเคียนทอง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระรัตนชัย สุชาโต บัวศรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรณัฏฐกิจ  คุณธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระคะนอง วราโภ วงศ์แสง

๐๒/๑๒/๒๕๓๔ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

บ้านเขิน  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระวรโชติ สุจิตฺโต ชำนาญค้า

๒๒/๐๒/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

บ้านเขิน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระพล ชุติปฺโ หนองม่วง

๐๖/๐๕/๒๕๒๓ ๒๒/๐๖/๒๕๕๔

ละเอาะ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระนิคม โชติธมฺโม พรหมสา

๐๑/๐๓/๒๔๗๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๔

ตำแย  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระจิตกร ชุติปฺโ สายยศ

๒๖/๓/๒๕๓๓ ๑๘/๕/๒๕๕๘

โนนพยอม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรทองดี  บุษบา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านบก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๔
พระโชคทวี สุรสกฺโก พรมสี

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

๙/๔/๒๕๕๕
หนองโสน  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๕
พระดวงพร สารวุฑฺโฒ แก้วภักดี

๐๕/๑๑/๒๕๑๕ ๑๙/๐๒/๒๕๕๘

กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๖
พระสุริยาวุฒิ สุนฺทโร วิชัยศร

๐๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๗/๑๐/๒๕๕๘

ค้อทอง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๗
พระกลม โอภาโส แก้วคำ

๐๕/๐๖/๒๔๙๑ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

คอนกาม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระสุริยันต์ จนฺทสโร ดวงสิมมา

๐๗/๐๑/๒๕๒๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

โนนติว

้

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระอดุลย์ อินฺทวีโร โพธิชัย

์

๐๖/๐๘/๒๕๑๕ ๒๖/๑๑/๒๕๕๗

ผักขะ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระมนต์ชัย คุณสาโร ศรีหานาม

๒๘/๐๓/๒๕๒๐ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ผักขะ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระแสวง สิริธมฺโม ภูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๐๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

กะเอิน  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรไกรวิทย์  พรมมาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 ดวนใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระฉวี อกิฺจโณ พิมพ์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๑๓ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

บ้านเฟอยพุ่ม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๔
พระจักรพงษ์ จกฺกธมฺโม ทินวงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๕
พระชยาศิษฏ์ สิทฺธิปฺโ เมธา

๑๓/๑๐/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

กลาง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระปกรณ์ ปฺาวุโธ มาลัย

๑๖/๐๒/๒๕๒๖ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

เขียนบูรพาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระศุภกิจ สุภาจาโร อาจนะรา

๑๑/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

เขียนบูรพาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระสุตรา มนฺฑิโต จันเพ็ญ

๒๐/๑๐/๒๕๑๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๕

ชำแระกลาง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระสมจิตร ธนปฺโ ลานตวน

๑๔/๐๗/๒๕๒๔ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ตาเบ๊าะเกษมงคล  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระสัมพันธ์ กิตฺติวํโส บูชาธรรม

๓๐/๓/๒๔๘๘ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

ทะลอก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระสุวิทย์ วิสุทฺโธ ดาศรี

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

ทะลอก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระเสกสรรค์ านยุตฺโต ศรีทน

๒๐/๑๑/๒๕๒๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

บ้านศาลา  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระมานิตย์ ปภาสโร สุมณทา

๓๐/๐๗/๒๕๓๑ ๒๗/๐๖/๒๕๕๗

ศรีโกธาราราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระพิเชษฐ์ ปฺาพโล ทองเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๓๕ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

สำโรงสูง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระราชันต์ ปภสฺสโร ยืนนาน

๑๐/๑๐/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สำโรงสูง  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระตัน กิตฺติปาโล บุตรวงษ์

๑๐/๐๒/๒๔๙๖ ๒๘/๐๒/๒๕๔๔

อาวอย  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระเทิด ภูมิปาโล แหวนวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๔

บ้านด่าน  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๘
พระนภดล กิตฺติสาโร โอทารัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๒๑ ๐๗/๐๒/๒๕๕๖

ปราสาทศรี  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๘๙
พระเกษม ถาวโร ศิลาชัย

๐๖/๐๑/๒๕๑๐ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๐
พระสมยศ ยสินฺธโร ธรรมธร

๒๔/๘/๒๔๙๘
๘/๗/๒๕๕๓

ศรีโนนแฝก  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๑
พระวรวิชญ์ อภิปาโล นิลทอง

๑๗/๐๓/๒๕๒๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรวราวุฒิ  สุขโสภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรจักรพงษ์  พลคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๔
พระสมภพ ขนฺติสาโร ปราสัย

๐๙/๐๗/๒๕๑๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๕

กอกหวาน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๕
พระประเสริฐ ยโสธโร แหวนวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๒๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๖

พิมาย  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๖
พระประชา ปสนฺโน อัครชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๓๓ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

มัดกา  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระโกวิทย์ กิตฺติโสภโณ แซ่เตาะ

๐๕/๐๖/๒๕๐๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรทรงพล  แหวนวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรจิรายุ  ลาทอนทาป

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีปรางค์กู่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๐
พระสัมฤทธิ

์

ิติโก บุญกล้า

๓๑/๐๑/๒๕๐๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ศาลา  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๑
พระชำนาญ กิตฺติวณฺโณ สีดำ

๑๕/๐๘/๒๔๙๔ ๑๗/๑๑/๒๕๕๒

สนาย  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระทองดำ กิตฺติาโณ คำเสียง

๒๖/๐๗/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๓

สนาย  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระณัฐพล นรินฺโท นรดี

๒๘/๐๖/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

หนองคูอาวอย  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรธีระพล  นาสมพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

 หนองคูอาวอย  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสุรชาติ  ดวงราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรปองพล  ภาษี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรปยพนธ์  สาธุการ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 คูสีแจ

่

 

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระจำรูญ กุสลจิตฺโต มือนาวงค์

๑๓/๐๕/๒๕๒๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

จังกระดาน  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระสุริยัน ิตสุโข บุญร่วม

๐๑/๐๒/๒๕๒๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

จังกระดาน  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระวารุจ ปภากโร บุญร่วม

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

จังกระดาน  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระพงษ์พัฒน์ สุภทฺโท พงษ์วัน

๑๐/๐๙/๒๕๓๑ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ชำแระ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๒
สามเณรธนิศร  จำปาสี

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๓
พระประมวล ปฺาสาโร วรรณทะวงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๒๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านคอก  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๔
พระนวน าณโสภโณ สุนันท์

๐๒/๑๐/๒๕๐๑ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

พะแวะ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระอภิชาติ สิริคุตฺโต บริบูรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๑ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ไพรบึง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๖
สามเณรวิรุษย์  พันธ์จันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 มะขามภูมิ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรสุขสันต์  มาเมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 สวาย  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๘
พระบุญโฮม สมตุจิกโต รองทอง

๐๕/๐๔/๒๔๙๙ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

โพธิคำ

์

 

ศก ๔๒๕๙/๐๑๑๙
พระครูปลัดพรม สุทฺธิจจิตฺโต แก้วคำ

๑๙/๐๙/๒๕๑๗ ๐๑/๐๗/๒๕๔๕

ระเบาะ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรจักรพงษ์  ยืนยง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรจักรพันธ์  ยืนยง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๒
พระกันยา จนฺทวณฺโณ ผมคำ

๐๓/๐๓/๒๔๘๗ ๒๐/๐๓/๒๕๔๑

บ้านอีเซ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติโก โคตรสิมมา

๐๘/๐๗/๒๕๒๗ ๒๖/๐๒/๒๕๔๗

บ้านอีเซ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๔
พระสุทิน ปยธมฺโม ชุมพลพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

บ้านอีเซ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๕
พระพรกมล สนฺติจิตฺโต คำบ่อ

๒๘/๑๑/๒๕๒๙
๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ปลาเดิด  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๖
พระไพศาล สีหเตโช สิงห์โตทอง

๑๙/๐๓/๒๕๑๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ปลาเดิด  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๗
สามเณรพัฒทนัน  มณีวงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 ปลาเดิด  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระสุพัฒน์ อธิวโร ขันติวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปาเจริญธรรม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระเดช ปฺาวโร ศรีรอง

๑๐/๐๒/๒๔๙๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๖

ปาไผ่สามัคคี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรภาคภูมิ  จำปายง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 หนองม้า  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระประดิษฐ์ ปฺาวโร สะอิงทอง

้

๐๑/๐๖/๒๕๐๔ ๒๒/๐๑/๒๕๕๒

ปลาซิว  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระสถิตย์ จนฺทโชโต แสงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๑๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

ปลาซิว  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระสันประสิทธิ

์

ธีรปฺโ วิลาวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

กัลยาโฆสิตาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระสมชาย ปริปุณฺโณ แสงจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๑๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

ดอนม่วง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๕
พระบุญเทียน ทีปงฺกโร ธรรมวัตร

๒๔/๐๔/๒๕๑๒ ๑๔/๐๖/๒๕๕๗

ดอนม่วง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๖
พระประเสริฐ ถาวโร พิมศร

๑๓/๐๗/๒๕๑๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๗

โต่งโต้น  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๗
พระสิทธิพล สุนฺทโร หงษ์ศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๑๐ ๐๑/๐๒/๒๕๕๒

บัวหุ่ง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๘
พระยิงชัย

่

รวิวณฺโณ ทองเชือ

้

๒๘/๐๕/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

ปลาขาว  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๓๙
พระอุทัย สมจิตฺโต มนัสไธสง

๓๑/๐๘/๒๕๑๖ ๐๓/๑๒/๒๕๕๑

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๐
พระกรกฎ กิตฺติสาโร ชังชัว

่

๑๕/๐๖/๒๕๒๔ ๐๑/๐๒/๒๕๕๖

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระไพรวัลย์ อนุตฺตโร รัตวาล

๐๘/๑๐/๒๕๑๐ ๑๓/๐๕/๒๕๕๖

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระฐิติกร านวโร กมล

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระโอวาท อินฺทปฺโ จิรังดา

๒๙/๑๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๔/๒๕๕๘

บ้านแต้  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระแสงอาทิตย์ ิตธมฺโม นาห่อม

๑๓/๑๑/๒๕๓๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๔

ศรีมงคล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระรถเสน ทีปธมฺโม ระยับศรี

๑๔/๐๑/๒๕๓๒ ๒๖/๐๖/๒๕๕๘

บุยาว  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระบรรพต อาจารสุโภ เดชกล้า

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

บ้านโนนสูง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระธนโสภณ ปุณฺณโก เกษกุล

๐๒/๐๘/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

โพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระนัฐพงษ์ ชวนปฺโ เทียบคุณ

๑๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

ยางน้อย  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๔๙
พระวิชัย ชวนปฺโ คะเลารัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๒๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระสังเวียน ตปลีโล สมสัก

๐๕/๐๔/๒๕๐๑ ๑๓/๑๐/๒๕๔๔

สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรทิตยะ  ยุทธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรภูธเนศ  คำภานพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๓
สามเณรปรเมศร์  ขันแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรปองธรรม  สงวนสัตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรขจรศักดิ

์

 สายเสมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรณัฐติพงค์  เขียวดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๗
พระสายันต์ สิริวณฺโณ บุญปญญา

๓๐/๐๖/๒๕๑๕ ๒๔/๐๗/๒๕๕๕

หนองดีปลี  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๘
พระพีรวัฒน์ สุวโจ มุมทอง

๐๕/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

หนองดีปลี  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๕๙
พระอำนวยวิทย์ คณากโร ทวีมณีโคตร

๐๙/๑๐/๒๕๐๔ ๑๕/๐๑/๒๕๕๘

หนองดีปลี  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๐
พระประจักษ์ วราเชฏโ หงษ์ศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๐๙ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

หนองห้าง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๑
พระบุญมี กวโล นันทะ

๑๒/๐๖/๒๕๑๐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๖

หนองเหล็ก  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๒
พระฉลอง จารุธมฺโม กองแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๑๔ ๒๙/๐๑/๒๕๕๗

หนองเหล็ก  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๓
พระอุทัย อุทโย พันบุบผา

๑๐/๑๐/๒๕๑๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ขนาวนาวราราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๔
สามเณรสมนึก  กระแสงสี

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

 ขะยูง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๘

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๕
พระอำพน จารุโภ ดาราศาสตร์

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

ชัยมงคล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๖
พระอุทาน จนฺทโชโต กิงแก้ว

่

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ด่านใต้พัฒนาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๗
พระสายยนต์ สนฺตจิตโต พิมพ์ชัย

๒๑/๐๒/๒๕๒๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ด่านใต้พัฒนาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๘
พระอนันต์ จนฺทโชโต สุขหอม

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

ด่านใต้พัฒนาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๖๙
สามเณรเกิบ  ปูโกรบ

๑๓/๐๗/๒๕๒๓

 เดียงตะวันตก  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๐
พระบุญมี ปฺกาโม จามะรีย์

๑๗/๑๑/๒๕๐๕

๓/๓/๒๕๕๗
ท่าพระ  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๑
พระมานะ อาสโภ บุญจิด

๊

๐๒/๑๒/๒๔๙๙ ๒๐/๐๓/๒๕๒๕

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๒
พระสุรินทร์ อตฺตทนฺโต เดชกล้า

๐๗/๐๙/๒๔๙๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

ทุ่งศรีนวล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๓
พระนิคม อํสุธโร ยวนขันธ์

๑๕/๕/๒๕๒๐ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๔
พระพันธ์ ผลาโณ อารมณ์

๑๐/๓/๒๔๘๒
๒/๓/๒๕๕๑

นารังกาวราราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๕
พระพัฒนพงษ์ อิฏวณฺโณ บุญผ่อง

๑๖/๑/๒๕๒๐
๙/๕/๒๕๕๘

นารังกาวราราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๖
พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน สูงสุด

๒๐/๐๗/๒๕๒๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

นำอ้อม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๗
พระวิโรจน์ วิโรจโน แสวง

๓๑/๐๗/๒๕๒๖ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

นำอ้อม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ขานะโร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

 นำอ้อม  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๗๙
พระอภิเชษฐ์ อินฺทวํโส อินทร์ทิพย์

๒๖/๕/๒๕๓๕ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

โนนคำแก้ว  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๐
พระธง สุเมธโส โทวาท

๓/๑๒/๒๔๙๑ ๒๑/๕/๒๕๕๖

โนนธรรมาวาส  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๑
สามเณรอาสาม  สุระชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

 โนนสูง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๒
สามเณรอนุกูล  กาสา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านกอก  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๓
พระหนูพลู านกโร โพธิปรึก

์

๑๒/๑๒/๒๔๗๑
๑๙/๓/๒๕๔๘

บ้านโคก  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๔
พระสี จารุวณฺโณ วิลัย

๑๒/๓/๒๔๘๙ ๑๑/๑๑/๒๕๔๙

บ้านนำเย็น  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๕
พระน้อย ขนฺติพโล อนันต์

๑/๑/๒๔๘๐ ๓/๘/๒๕๕๕
บ้านนำเย็น  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๖
พระชัยประสิทธิ

์

ทีปกโร วันคาร
๕/๙/๒๕๐๗ ๗/๗/๒๕๕๗

บ้านผือใหม่  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๗
พระศักดินรินทร์

์

ภูริปฺโ ประชา

๒๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

บ้านรุง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๘
พระอำพร อาสโภ ตาลหอม

๗/๙/๒๕๑๘ ๖/๔/๒๕๕๘
บ้านสำโรง  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๘๙
พระนพรัตน์ สิริมงฺคโล เหมือนมาตย์

๒๔/๙/๒๕๓๖ ๑๘/๗/๒๕๕๘

ปาดอนเย็น  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๐
พระเสงียม

่

ติสฺสโร ทาลา

๑๗/๐๑/๒๕๑๒ ๐๗/๐๒/๒๕๕๖

ปามหาราช  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๑
พระลนัย ถิรธมฺโม คำศรีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

ปามหาราช  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๒
พระรุ่งโรจน์ วรธมฺโม พันธ์พงษ์

๑๙/๙/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๕๗

ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๓
สามเณรสุทธิราช  จันพรม

๕/๔/๒๕๔๒
 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๔
สามเณรอภิวัฒน์  เจือวงศ์

๒๗/๖/๒๕๔๗

 ปาไม้พัฒนา  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๕
พระชัชวาล ชินวโร คชพรม

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

ศิริมงคล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๖
พระปกรณ์ เขมปฺโ แปนเมือง

๒๓/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศิริมงคล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๗
สามเณรภัทรชระ  คชพรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศิริมงคล  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๘
พระสุริยา สุริยวํโส ดอกไม้

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘

ศิริวราวาส  

ศก ๔๒๕๙/๐๑๙๙
พระณรงค์ศักดิ

์

วิสุทฺธสีโล กลมพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ศิริวราวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๘

้
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ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๐
พระสมพงษ์ โชติปฺโ ชันษา

๒๔/๑๑/๒๕๒๑
๒๓/๕/๒๕๕๗

สามแยกพัฒนาราม  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๑
พระบุญศรี ขนฺติยุตฺโต ไชยคำ

๓๐/๔/๒๔๙๒ ๑๗/๓/๒๕๕๘

หนองขวาง  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๒
พระประสิทธิ

์

ปภาโส พิลารัตน์

๓๐/๑๐/๒๔๘๔

๗/๖/๒๕๕๘
หนองขวาง  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๓
พระสมศรี ติสฺสโร อ่อนคำวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๒๕ ๑๒/๐๒/๒๕๕๘

บ้านหนองจิก  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๔
พระจักรกริช ขนฺติธมฺโม สายอุทา

๐๔/๑๑/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหยอด  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๕
สามเณรสุขสมัย  เกษม

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๖
สามเณรพงษ์สุนทร  กันทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๗
สามเณรสุวิทย์  ไชยเกิด

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๘
สามเณรรัตนากรณ์  ห่อคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๐๙
สามเณรสิทธิชัย  พูลทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

 ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๐
พระณัฐพงศ์ สุวีโร สารกอง

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ม่วงเป  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๑
สามเณรเฉลิมชัย  บุญสิงห์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

 หนองสามขา  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๒
สามเณรสุทิน  พวงคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

 หนองสำราญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๓
สามเณรอดุลย์  เทนโสภา

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

 หนองสำราญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๔
สามเณรอภิชาติ  ยันสังกัด

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 หนองสำราญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๕
สามเณรสุนันท์  จันทร์เพ็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

 หนองสำราญ  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๖
พระกาณวัฒน์ ธีรธมฺโม สืบสา

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

หนองบัวใหญ่  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ระยับศรี

๑๒/๗/๒๕๔๒

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๘
สามเณรพิพัฒน์  ยอดย้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๑๙
สามเณรพงศกร  ศรีนวล

๑๖/๕/๒๕๔๓

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๐
สามเณรอนันตภักดิ

์

 สาวัง
๙/๘/๒๕๔๓

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๑
สามเณรไตรภพ  พันธ์มาลี

๘/๑๐/๒๕๔๓

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๒
สามเณรศุภชัย  พันธ์ทอง

๑/๓/๒๕๔๔
 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๓
สามเณรวรณัน  พันธ์แก่น

๑๖/๔/๒๕๔๔

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๔
สามเณรไพบูลย์  แก้วมงคล

๑๙/๗/๒๕๔๔

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๕
สามเณรต่อลาภ  มังคละ

๖/๘/๒๕๔๔
 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๖
สามเณรสมศักดิ

์

 ติงสะ

๒๙/๑/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๗
สามเณรปฐมภรณ์  พิมพ์สระเท้า

๔/๕/๒๕๔๕
 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๘
สามเณรนุชานนท์  คงโนนกอก

๑๙/๖/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๒๙
สามเณรกอบศักดิ

์

 สินศิริ

๒๔/๗/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๐
สามเณรอานนท์  ประสมสิน

๒/๑๑/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๑
สามเณรธนดล  เขียวนวล

๔/๑๑/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๒
พระสุพัฒน์ อริยธมฺโม ยอดสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๑๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๗

ตายู  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๓
พระทวี ธมฺมกาโม ภาษี

๑๔/๑๒/๒๕๒๓
๐๖/๐๗/๒๕๕๗

โนนงาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๗ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๔ พระไส อิทฺธิภทฺโท เชือดี

้

๐๕/๐๘/๒๔๙๘ ๐๘/๐๒/๒๕๕๓
บ้านขนาด  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๕ พระประยูร ธีรปฺโ สำเนา
๐๔/๐๕/๒๔๙๙ ๒๘/๐๕/๒๕๔๘

บ้านไฮ  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๖ พระอธิการสวัสดิ

์

ถาวรจิตฺโต ยวนพันธ์

๑๖/๑๑/๒๔๘๐ ๐๘/๐๓/๒๕๓๘
ศรีแก้ว  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๗ พระพงษ์ศักดิ

์

กนฺทรธมฺโม ไพรบึง

๒๓/๐๒/๒๕๒๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘
ศรีแก้ว  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๘ พระอนุวัติ วฑฺฒนธมฺโม วงษ์พิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๗ ๑๔/๐๕/๒๕๕๘
ศรีแก้ว  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๓๙ พระโกมล ธีรปฺโ เทียงธรรม

่

๐๔/๐๘/๒๕๓๓ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘
สลับ  

ศก ๔๒๕๙/๐๒๔๐ พระไกรสีห์ ปภสฺสรจิตฺโต ดาวสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

หนองรุง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้
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