
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑,๓๐๓ รูป ขาดสอบ ๕๒๓ รูป คงสอบ ๗๘๐ รูป สอบได้ ๒๖๒ รูป สอบตก ๕๑๘ รูป (๓๓.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๑
พระวรเชษฐ สีลเตโช ศรสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๘

ก้านเหลือง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๒
พระมาหยัน ปสุโต ศรีสังขาร

๐๙/๐๖/๒๕๑๖ ๒๒/๐๔/๒๕๕๙

ขมิน

้

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๓
พระธวัชชัย อภสฺสโร อุรารส

๑๕/๐๖/๒๕๒๙ ๒๒/๐๕/๒๕๖๐

ขมิน

้

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรเอกภพ  วงค์ที

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

 คูเมือง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๕
พระวิสันต์ วิสุทฺธสีโล สุดทวี

๐๙/๑๒/๒๕๒๓ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๖
พระภัทรชัย พทฺธาโณ พรมศรี

๒๐/๐๔/๒๕๐๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรพรชัย  ไกรรักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรกฤษฎา  โพธิกิง

์ ่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรวชิรกรณ์  สุขสำอางค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรกตัญู  จันทร์ดวง

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรอดิสรณ์  จันทำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรศิวกร  วรรณวงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรเชิดพงษ์  สุคำภา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรฉัตรชัย  บัวเทศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรไกรวิชญ์  นวลสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรธีร์วัช  หนองม่วง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรธีรเดช  แก้วพิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 
เจียงอีศรีมงคลวราราม

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ศรีบริบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๐

 เฉลิมกาญจนาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระยุทธนา สุจิตฺโต สวัสดิวงค์

์

๑๖/๐๘/๒๕๑๘ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

ทุ่ม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๐
พระวิทยา ภทฺทโก อินทา

๑๔/๐๓/๒๕๒๓ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

นำคำ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรสิริชาติ  ละมุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

 นำคำ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๒
พระพิสิษฐ์ โสภโณ แสนพินิจ

๒๓/๐๘/๒๕๓๗ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

โนนแกด  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรธีรเดช  ดอกแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 โนนสำนัก  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระวิชิต ปสนฺโน จีเพชร

้

๑๑/๐๘/๒๕๓๑ ๑๕/๐๔/๒๕๕๗

บ้านก่อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๑ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระสงวน านวุฑฺโฒ ไกรสุข

๐๔/๑๑/๒๕๐๒ ๑๖/๑๐/๒๕๕๒

บ้านง้อ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระจัน สิริจนฺโท หยีตระกูลรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๒๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๖

บ้านง้อ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระเรียม กนฺตสีโล บุญครัน

๑๒/๑๑/๒๔๙๒
๒๑/๐๖/๒๕๖๐

บ้านง้อ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธรรมรัตน์  อัศวภูมิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแดง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรธีรวัฒน์  หยุดรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแดง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรฉัตรชัย  เทียงดี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านแดง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระรังสรรค์ ถิรคุโณ เข็มทอง

๒๙/๐๕/๒๕๒๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแทง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระยา กนฺตปฺุโ ศรีบุญเรือง

๐๗/๐๔/๒๕๐๖ ๒๗/๑๐/๒๕๔๘

ประชาสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระสุพรรณ์ กิตฺติคุตฺโต ชฎาแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๐๘ ๒๑/๐๑/๒๕๕๔

ประชาสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระวิเชียร นาถธมฺโม สายบุตร

๒๙/๐๗/๒๕๑๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

ประชาสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระนวน สุภทฺโท สุทาบุญ

๐๖/๐๕/๒๔๘๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

เพียนาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระเอกพัน กิตฺติโก ใจจม

๒๙/๐๙/๒๕๒๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

เพียนาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทองใบศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 เพียนาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรประสิทธิ

์

 นิราศสูงเนิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธนภัทร  ไชยสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรระพีพัฒน์  ละมูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรกฤษนัย  ทองกำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรวีรวัฒน์  ธรรมมัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรวรวรัญช์  ระยับศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอาทิตย์  กันไพร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 มหาพุทธาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระดนัยฤทธิ

์

มนฺุโ แสงสุด

๐๑/๐๑/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

เลียบบูรพาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรเอืออังกูร

้

 บุญธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 เลียบบูรพาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระสุรชัย กนฺตสีโล พิลา

๐๕/๐๔/๒๔๙๗ ๑๐/๐๕/๒๕๕๒

วังไฮ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระเอ็ม านวุฑฺโฒ พงษ์พีระ

๑๘/๐๙/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังไฮ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรอัศฎาวุธ  ทัณยะลักษณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 วังไฮ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรยอดธง  สืบเพ็ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 วังไฮ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรพงศ์พิษณุ  ทัณยะลักษณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 วังไฮ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๒
พระยุพิน กิตฺติปฺุโ ภูมิสถาน

๐๒/๐๙/๒๕๑๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๗

หนองครก  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๓
พระสุนทร ภทฺทวโร เพ็งกระจาด

๐๕/๐๔/๒๔๘๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

หนองครก  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระสมนึก ขนฺติธโร ขุนศรี

๒๘/๐๕/๒๕๐๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๖

หนองคู  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระเจษฎาภรณ์ กลฺยาณธมฺโม ภูธรธง

๑๑/๐๗/๒๕๒๐ ๐๙/๑๐/๒๕๕๗

หนองคู  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระทองภักดิ

์

กนฺตสีโล วงษ์ปอง

๐๙/๐๘/๒๕๑๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

หนองคู  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๗
พระบุญมี เตชธมฺโม ศรีบุญเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๑๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๑

หนองม่วง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระสุวรรณ สุวณฺโณ สมโภช

๒๘/๐๔/๒๕๒๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๓

หนองม่วง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระอรุณ คุตฺตสีโล กันยามัย

๑๙/๐๖/๒๕๑๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองม่วง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ / ๘

้



ศ.๔
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรชินวัตร  บุญมาลา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 หนองสาด  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๑
พระอธิการเหรียญชัย อาภาธโร วรรณเนตร

๐๑/๑๒/๒๕๐๓ ๑๘/๐๗/๒๕๔๐

หนองหว้า  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๒
พระธนพงษ์ อาสโภ ห่อคำ

๐๑/๐๖/๒๕๑๘ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

ขามปอม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระหมุย ผาสุกวาโส พันบุผา

๐๔/๐๒/๒๔๘๓ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘

คำบอน  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรณัฐพล  สายเสมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 คำเมย  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระเลียง พุทฺธสีโล สุวรรณวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๐๖ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ทุ่งพาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธนโชติ  สมัครสมาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 โนนเรือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวรวิช  ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 โนนเรือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระบุญเริม

่

ฉนฺทโก วงค์ชา

๑๙/๐๒/๒๕๐๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเก้าสิบ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระคูณ ชยธมฺโม ศิริบูรณ์

๑๘/๑๐/๒๔๙๗
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

บ้านขาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระศิริชัย สิริธมฺโม ศิริบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

บ้านขาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสิงห์ขร  เลไธสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านคล้อ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรปรีชา  ชูวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านคล้อ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระมล ปภาโส กล่อมจิต

๑๕/๐๘/๒๕๑๗ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระแพทธริก ธมฺมรโต ใจชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระสุภี สุขกาโม เงาศรี

๒๗/๐๗/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

บูรพา  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระดนัย ิตสีโล สะอาด

๐๔/๐๑/๒๕๒๑ ๑๑/๐๑/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระพิน าณโชโต แก้วกันยา

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ร่องนำคำ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระกรวิชญ์ อนาลโย ทองลือ

๓๐/๑๐/๒๕๐๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๘

ละทาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระพงศธร โกวิโท พากเพียร

๐๘/๐๕/๒๕๑๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระชัยยา ถาวรจิตฺโต ไกรพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๐๓ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

แสงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระสายัน อิภิปฺุโ หูมแพง

๐๗/๑๑/๒๕๐๓ ๑๑/๐๙/๒๕๕๙

แสงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระวิชัย จิตฺตธมฺโม สีหบุตร

๑๔/๐๗/๒๔๙๑ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

หนองดุม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสมาน ธีรปฺโ สายสงค์

๑๐/๐๕/๒๔๙๒ ๒๖/๐๔/๒๕๕๙

หนองถ่มธรรมาวาส  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระอินสอน ปทีโป พิสัย

๐๕/๐๓/๒๕๐๘ ๐๙/๑๒/๒๕๕๙

หนองถ่ม  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระอรรถกร ขนฺติธมฺโม เมืองจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระจำป คุเณสโน จันทสิงห์

๒๙/๐๖/๒๔๙๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัวไชยวาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระธวัชชัย ธีรปฺโ สืบสิมมา

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองม่วง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระไกรสร จนฺทสโร ศรีมันตะ

๒๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

หนองม่วง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระรัตนชัย มุนิวํโส บุญมางำ

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

หนองหวาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระบุญโฮม เตชธโร สีหบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๖ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘

หนองหัวช้าง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระบุญมี ธีรปฺโ สีแดด

๑๘/๐๗/๒๕๐๒ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

หนองโอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๒
พระอธิการเหง้า จนฺทสาโร นันทะศรี

๑๙/๑๐/๒๔๘๔ ๑๖/๐๗/๒๕๔๘

ตองปด  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระสมร ฉนฺทกาโม สังขะสาย

๐๗/๐๓/๒๕๐๓ ๑๔/๐๒/๒๕๕๒

ตะเคียนทอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระกิติศักดิ

์

วราโภ วงศ์แสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ตะเคียนทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๓ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรปยะณัฐ  พันธ์ศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

 ทุ่งสว่าง  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๖
พระเดือน โอภาโส ประวาฬ

๒๕/๐๙/๒๕๑๔ ๒๔/๐๙/๒๕๔๗

บัวระรมย์  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๗
พระอนุวัฒน์ เกสาวโร ภัยปด

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านกะวัน  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๘
พระด้วง สุเมโธ วงศ์เสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

ปาศรีอรุณ  

ศก ๔๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรอาคม  สืบเพ็ง

๒๕/๐๔/๒๕๕๔

 ปาศรีอรุณ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระคาร คุณกโร โสดามุก

๐๖/๐๕/๒๕๑๗ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

ละเอาะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรธนวัฒน์  นิลเกตุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

 ละเอาะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระอภิศักดิ

์

ปฺาวโร อินธิเดช

๑๕/๐๘/๒๕๒๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

สวนกล้วย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระณัฐพล วิสุทฺโธ ธงศรี

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๔
พระสมศักดื สีลธโร ศรีบุญเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๓๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๘

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระพิพัฒน์ อุตฺตโร ประสพภักตร์

๐๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๖
พระวรายุทธ จารุธมฺโม เจริญจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารีรัตนาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๗
พระสมุทร โสภโณ ศิริญาณ

๑๐/๐๕/๒๕๐๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๗

สะเต็ง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๘
พระอธิการณัฏฐ์ทวี อุตฺตโร มนตรี

๒๓/๐๙/๒๕๑๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

หนองนาเวียง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๐๙
พระสายฟา นาถสีโล ผ้านำฝน

๓๑/๐๕/๒๕๑๘ ๒๖/๐๕/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๐
พระศุภชัย ปสนฺนจิตฺโต แพทย์มด

๒๗/๐๙/๒๕๒๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗

ศรีกรุง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๑
พระสำลี สิริธโร บุญเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๑๗ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

สำโรง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๒
พระสุริยะศักดิ

์

นิสโก สิงห์คง

๑๑/๑๑/๒๕๓๘
๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 แซ่หลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 กุดเมืองฮาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระบู สุทฺธิมโน กาลพันธ์

๑๒/๐๙/๒๔๘๐ ๐๗/๐๔/๒๕๔๒

ค้อทอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระผ่าน สุจิตฺโต จันทะชัย

๒๗/๑๒/๒๕๐๑ ๒๗/๐๗/๒๕๔๗

ค้อทอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระแสวง ชวนปฺโ ชรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๑๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๕

ค้อทอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระโอลัย มณีวํโส มณีวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๐๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ค้อทอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๘
พระพรเทพ สุเมธโส ทองขาว

๑๑/๑๒/๒๕๑๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ค้อทอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระสี สีลธมฺโม จันทะศิลา

๐๕/๑๐/๒๔๙๑ ๑๖/๐๑/๒๕๔๓

คอนกาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระหลอม ธมฺมสโร สืบบุตร

๑๕/๑๒/๒๔๘๗
๐๓/๐๒/๒๕๕๖

คอนกาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรวิทยา  คำนึง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

 ดอนขะยอม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระลัด สมจิตฺโต คำนึง

๐๔/๐๕/๒๕๑๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

โนนติว

้

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระจำเริญ จนฺทสโร ดวงมาลา

๑๓/๐๗/๒๕๐๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๑

บ้านแก้ง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระฉลอง ปริปุณฺโณ ชิณวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

ผักขะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระอรุณ เขมจิตฺโต สาระวิทย์

๐๒/๐๗/๒๕๑๑ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

ผักขะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๖
พระสมเกียรติ ถาวโร เสาเวียง

๑๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๔/๑๑/๒๕๕๘

ผักขะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๗
พระประครอง จนฺทาโภ แก้วพวง

๒๖/๐๗/๒๕๐๙ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๘
พระสุรสิทธิ

์

สุขิโต เสาเวียง

๐๑/๐๗/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ผักขะ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๒๙
พระคงคา อคฺคปฺโ คำนึง

๒๔/๐๖/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองหอย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๔ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๐
พระสมศรี สมจิตฺโต คำนึง

๑๑/๐๖/๒๕๐๕ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

หนองหอย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๑
พระพิเชษฐ์ ภทฺทธมฺโม พรมชาติ

๐๙/๐๙/๒๕๑๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

กะเอิน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๒
พระสมชัย นิภาธโร หงษา

๑๐/๐๗/๒๕๑๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

ขุมคำ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๓
พระวีระวุธ วธีโร บุญส่ง

๑๑/๑๒/๒๕๑๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๑

ดงยาง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรปฐพี  ประภาสโนบล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

 บ่อแก้ว  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรอัษฎาวุฒิ  จันเทพา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 ปาดู่  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรพุฒิพงค์  ถำทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 ปาดู่  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๗
พระภัคธร โรจนธมฺโม วิถี

๒๗/๐๖/๒๕๑๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรครรชิต  พรมโพช

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรเฉลิมราช  จันทร์ธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิสว่าง

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๐
พระสุนันท์ ปฺุาคโม บุญหนัก

๑๓/๑๐/๒๕๐๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

หนองโตน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๑
พระอธิการทวี ขนฺติธมฺโม บุญตา

๑๗/๐๗/๒๕๑๐ ๑๒/๐๗/๒๕๔๓

หนองพะตา  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรวรวุฒิ  ภูทิพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 หนองพะตา  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรเรวัติ  เสาวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 กลาง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๔
พระธีรศักดิ

์

ธีราโณ ขุมเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

กันจาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๕
พระเถลิงศักดิ

์

ถิรจิตฺโต ย่อทอง

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘

โคกโพน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๖
พระขจรศักดิ

์

สุชาโต สุภาพ

๑๒/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๕/๒๕๕๘

โคกสูง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๗
พระพิชิต ปุณฺณโก สีระสา

๑๙/๐๒/๒๕๓๐ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

บกจันทร์นคร  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๘
พระกฤษฎา กิตฺติสาโร ขุขันธิน

๒๔/๐๗/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแขว  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรอรรถพล  บุญเลิศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านแขว  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๐
พระวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ บุตะเคียน

๑๖/๐๙/๒๕๓๘ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ปรือใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๑
พระสมชาย วิสุทฺธิสีโล ใจศรี

๒๗/๐๓/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

ลำภู  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๒
พระสุระชัย สุรจิตฺโต นัยสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

โสภณวิหาร  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๓
พระชานน าณิสฺสโร ธรรมพร

๑๐/๐๖/๒๕๑๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๔

หัวเสือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๔
พระวุฒิพงษ์ วีรวฑฺฒโน ขันโท

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๐๑/๐๙/๒๕๕๙

หัวเสือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๕
พระมิตรภาพ สิริวฑฺฒโน วงษ์สุมาลี

๐๘/๐๔/๒๕๓๗

๙/๕/๒๕๕๙
กันทรอมอุดม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๖
พระดำเกิง อภิาโณ สุรชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๑๒ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

กุดนาแก้ว  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๗
พระจำรัส ปฺาวุฑฺโฒ เกิดกุล

๑๑/๐๓/๒๕๑๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๘

โคกพยอม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๘
พระณัฐกรณ์ ปฺาวชิโร พงษ์วัน

๒๘/๐๘/๒๕๒๒ ๓๑/๐๘/๒๕๕๘

โคกพยอม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรกิตติพงษ์  วงพินิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

 โคกพยอม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๐
พระสุพรรณ สุคนฺโธ สิงหชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๑/๐๕/๒๕๕๘

ตาเอก  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๑
พระพิจารย์ มหาปฺุโ ปรีเปรม

๒๖/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๓

ไตรราษฎร์สามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๒
พระประจวบ ธมฺมรโส แดงเลียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

โนนสูงวนาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๓
พระสังวาล ธีรธมฺโม ไชยสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๔

โนนใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๔
พระนิคม ิตเมโธ ชูกลิน

่

๐๕/๐๙/๒๔๙๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๔

บักดอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๕
พระประยูร สุวณฺโณ วรรณทอง

๐๑/๐๗/๒๔๙๔ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

บักดอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๖
พระอดุลยวิทย์ อุตฺตมปฺโ เกิดกล้า

๐๑/๐๓/๒๕๐๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

บักดอง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๗
พระพัลลภ รวิวํโส ทองละมุล

๐๗/๐๗/๒๕๑๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

บ้านดู่  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๘
พระมนต์ภักดิ

์

อุตฺตปฺโ ปรางศรี

๐๑/๐๓/๒๕๐๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

บ้านเดือ

่

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๖๙
พระเสริม โชติาโณ ศรีภักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

บ้านเดือ

่

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๐
พระหวัน กิตฺติสาโร บุญทอง

๒๔/๑๐/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสิ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๑
พระณรงค์ชัย กตปฺุโ ดาวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านสิ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๒
พระไพศักดิ

์

โสติโก ดอกพวง

๐๑/๐๔/๒๕๒๐ ๒๙/๐๗/๒๕๕๗

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๓
พระอัครรินทร์ ยติกโร ชาญยุทธ

๐๖/๐๑/๒๕๓๖
๑๓/๖/๒๕๕๙

บ้านหนองผือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๔
พระดาวรุ่ง สุขาโณ เสาร์แก่น

๒๘/๐๘/๒๕๑๘ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

โพธิวงศ์

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๕
พระสำราญ สุจิตฺโต เลิศศรี

๑๓/๐๗/๒๕๑๘ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

ศรีขุนหาญ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๖
พระวีรศักดิ

์

อินฺทวีโร กุลวุฒิ

๐๔/๐๓/๒๕๐๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๗

สำโรงเกียรติ  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรสัณหภาส  รักตรง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 นาครินทร์  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๘
พระวรสิทธิ

์

านกโร มะลัย

๐๖/๐๗/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

ปราสาททามจาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๗๙
พระสมชาย ภูริทตฺโต บุตรดี

๒๘/๐๕/๒๕๒๙ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

โพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๐
สามเณรสตีเว่นมาร์ค  แฟร์คล็อฟ

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

 โพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรสุระเดช  พงษ์สุระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 โพธิสามัคคี

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๒
พระบุญเรือง สนฺตมโน พันจันดา

๐๖/๑๐/๒๕๑๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐

หนองคูขาม  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรธีรภัทร  ต่อต้น

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 หนองคูอาวอย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๔
พระอุดมศักดิ

์

อุทโย รักสุด

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จังกระดาน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรจีรพัฒน์  ศรีพูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

 ตาเจาโนนสมบูรณ์  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๖
พระกองทัพ กตทีโป แก้วกัณหา

๑๒/๐๗/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

บ้านคอก  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๗
พระอำนวย เมธิโก มะลิสา

๒๘/๐๙/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านตาจวน  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๘
พระไพรวัลย์ กนฺตสีโล จันทรา

๒๔/๐๕/๒๕๐๘ ๒๐/๐๒/๒๕๕๔

บ้านติว

้

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรเจริญพงษ์  คำไสย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านโพง  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๐
พระสุรพงษ์ สิริปฺโ บุญโย

๒๘/๐๗/๒๕๓๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โพนปลัด  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๑
พระสุภัทร สิริภทฺโธ เสนคราม

๐๒/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สวาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๒
สามเณรสดิศ  ปนทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

 สวาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรสุชาติ  เสนคราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

 สวาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรภานุเดช  พูลแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 สวาย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรสุธี  พิมพ์เสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 หนองอิไทย  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  พูนผาด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านโดด  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรณัฐพล  ปนะเต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านโดด  

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๘
พระบุญเฮือง อิทฺธิาโณ พันธ์จันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๒๐ ๐๖/๐๗/๒๕๔๓

ปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรกิตติธัช  โยวาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 ปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดศรีสะเกษ  ๖ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรวันชัย  สุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

 ปาโพธิศรีสุวรรณ

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๑
พระพวง อกิฺจโน อินทา

๐๑/๐๕/๒๔๙๒ ๒๔/๐๘/๒๕๕๕

หนองแปน  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๒
พระนิยม กิตฺติาโน ลับไผ่

๑๗/๐๙/๒๕๑๖ ๐๕/๐๑/๒๕๕๕

หนองหงอก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๓
พระจอมศรี กิตฺติภทฺโท จันโท

๒๒/๐๑/๒๕๒๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองหงอก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๔
พระทองพูน จิรวฑฺฒโณ ศรีมูล

๒๓/๑๒/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

หนองหงอก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๕
พระศรชัย สิริสาโร แหวนเงิน

๒๓/๑๐/๒๕๐๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

หนองหงอก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๖
พระมาโนช าณธมฺโม สุขสมบัติ

๐๕/๐๘/๒๕๑๐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๐

เก็บงา  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๗
พระอำนาจ โชติปฺโ ทองด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ใต้  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๘
พระศุภศร โกวิโท ดาวเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เมืองคง  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๐๙
พระมานิตย์ อกิฺจโน เนือไม้หอม

้

๐๓/๐๒/๒๕๐๐ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๐
พระธีระศักดิ

์

สิริจนฺโท ทวีพงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๒๒ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

ดงก้าวกัลยาราม  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๑
พระมหาชาติ มหาปฺโ ทองเชือ

้

๑๕/๐๒/๒๕๒๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๓

บุยาว  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๒
พระสรรเสริญ วิสุทฺโธ โพธิงาม

์

๑๙/๑๑/๒๕๑๘
๑๐/๐๕/๒๕๕๖

ไพรพะยอม  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๓
พระอดุลย์ อนุตตโร มีชัย

๒๕/๐๙/๒๕๒๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ขนวน  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๔
พระสอน จกฺกวโร ใยอิม

้

๐๑/๑๒/๒๕๐๒ ๒๒/๑๒/๒๕๕๕

ธาตุน้อย  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๕
พระสุรชัย อุตฺตโร ถาวร

๐๕/๐๘/๒๕๒๒ ๑๘/๐๕/๒๕๕๗

บ้านเขวา  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๖
พระชัยวัฒน์ จนฺทสาโร ศิลาโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

บ้านบอน  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรชนสวัสดิ

์

 เทียงทา

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านพลับ  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๘
พระวัชระ สุภาจาโร งามตรง

๑๙/๐๑/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พงพรต  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๑๙
พระปุระเชษฐ์ จนฺทสาโร มันคง

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๐
พระอำพันธ์ ปฺาธโร จันสนิท

๐๔/๑๑/๒๕๒๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีก้านเหลือง

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๑
พระทวิช ขนฺติโก ศรีหาวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๐๒ ๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โพธิศรีโคกจาน

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๒
พระสมใจ ธีรวโร จันทินมาธร

๐๔/๐๑/๒๕๐๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

ยางน้อย  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๓
พระอธิการอุทัย อธิปฺโ ไชยโยธา

๒๑/๐๙/๒๕๑๒ ๐๗/๐๘/๒๕๔๓

เวฬุวัน  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๔
พระอุทัย อคฺคจิตฺโต ภิญโญ

๑๔/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๕
พระรังสิต รกฺขิตสีโล สุดาจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๑๙ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗

ศรีอุทุมพร  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๖
พระฐานุพงศ์ วิชโย วิชัยบวรวัฒน์

๒๑/๐๒/๒๕๑๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรนนทวัฒน์  แหล่พัว

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรอนิวัฒน์  วันคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรคงศักดิ

์

 ทองอาบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรชัยณรงค์  จันทพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 สระกำแพงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๑
พระจงรักษ์ สมงฺคิโก ธรรมนิยม

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

สำโรงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๒
สามเณรศุภกรณ์  แก้วคูณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๐

 สำโรงใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๓
พระไพบูลย์ จิรวฑฺฒโน วิจิตร

๑๐/๐๑/๒๔๘๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

หนองหญ้าปล้อง  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๔
พระบุญเพ็ง อติธมฺโม นามวงศ์

๐๘/๐๘/๒๔๙๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๘

หนองหญ้าปล้อง  
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๕
สามเณรธีรพัฒน์  สมบัติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

 หนองหยอด  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๖
พระบรรจง านจาโร ศรีมาธรณ์

๐๓/๐๗/๒๔๘๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ชำโพธิ

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๗
พระทวีศักดิ

์

วีรสกฺโก เหลือล้น

๒๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

บ้านบก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๘
พระถาวร อธิปฺโ คำสุข

๑๒/๐๗/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านผักขย่าใหญ่  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๓๙
พระณัฐพล นนฺโท แสนสีมนต์

๒๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

บ้านโพธิ

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรธนบดี  จันดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านหนองจิก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรประจวบ  ศรีอุย

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

 บ้านเหล่าเสน  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรชลธาร  ตุติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 ผักขย่าน้อย  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๓
พระต้อย กตปฺุโ พละศักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๒๒ ๒๗/๑๒/๒๕๕๗

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๔
พระธนูเพชร สุวณฺโณ สิงห์ทอง

๒๘/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๙/๒๕๕๙

หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรเฉลิมเกียรติ  แก้วอาษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 หนองงูเหลือมเหนือ  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๖
พระราเชน อินฺทธมฺโม ห่อทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๓๔ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรชอบชัย  อุปสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๐

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรอภิเชษ  แก้วมงคล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรชาญชิด  คำแดง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรชัยวัฒน์  สุดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรจิระพงศ์  ทองปลูก

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๒
สามเณรอนุชิต  ศรีโยธี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 เกียรติแก้วสามัคคี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๓
พระสมพงษ์ ปฺุนาโค กระโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๓๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๒

ตาเหมา  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๔
พระบัญชา ปฺุาคโม ลีลาศ

๐๑/๐๑/๒๕๑๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โนนแก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๕
พระฉัตรชัย ฉตฺตธมฺโม แก้วมงคล

๒๗/๐๓/๒๕๓๘ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

โนนแก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๖
สามเณรถีระยุทธ  สมเสนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

 โนนแก  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๗
พระศราวุฒิ วุฑฺฒาโณ มะลิลำ

๐๗/๐๔/๒๕๓๕ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

บ้านตูม  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๘
พระศิริชัย กตธมฺโม บุญรักษา

๐๙/๐๘/๒๕๑๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๘

โพธิพระองค์

์

 

ศก ๔๒๖๐/๐๒๕๙
พระไสว วิเวโก วิเวก

๑๔/๐๔/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๖๐
พระจักรพงษ์ จนฺทธมฺโม ปนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๒๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๖๑
พระประดิษฐ์ ปติฏานธมฺโม ปรนปรือ

๓๑/๐๑/๒๕๒๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

สำโรงระวี  

ศก ๔๒๖๐/๐๒๖๒
พระธานี ธีรธมฺโม ทองกลำ

๑๕/๑๒/๒๕๒๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สำโรงระวี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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