
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๗๑๐ รูป ขาดสอบ ๑๖๑ รูป คงสอบ ๕๔๙ รูป สอบได้ ๔๘๕ รูป สอบตก ๖๔ รูป (๘๘.๓๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระพงศธร ปริปุณฺโณ โคตรสมัติ

๑๘/๔/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

กุดจอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระจักรรินทร์ อภิชาโณ เวชกามา

๐๙/๐๘/๒๕๓๐ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

กุดระหวี

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระสงกรานต์ าณธีโร หางนาค

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

กุดระหวี

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระชัยณรงค์ อุตฺตโร ภาพยนตร์

๐๑/๐๙/๒๕๐๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ค้อเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๕
พระณัฐพล จารุธมฺโม กุดหินนอก

๓๑/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๑/๒๕๕๙

คำนำเกียง

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระนิพนธ์ สิริสาโร มังมูล

่

๑๓/๐๖/๒๕๒๓ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

คำนำเกียง

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระเสถียร านุตฺตโร คำหอม

๑๐/๐๒/๒๔๙๑ ๐๗/๐๒/๒๕๕๓

คำนำสร้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระสุคนธ์ จารุธมฺโม นามแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คำเม็ก  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระกมนัช สุขิโต ทองโสม

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

คำเม็ก  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๐
พระธวัชชัย จารุวณฺโณ มนัส

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์เกษม  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระเจตนิพิฐ อภิปฺโ น้อยกาศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จันทร์เกษม  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๒
พระวิวัฒน์ สนฺติกโร เศิกศิริ

๑๘/๕/๒๕๑๖ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๓
พระศุภฤกษ์ สุภาจาโร เศิกศิริ

๒/๘/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๔
พระวีรยุทธ นาควโร สุธีชีวะ

๒/๓/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๕
พระศรัญู สาทโร คำผา

๒๔/๐๔/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงบัง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๖
พระไพฑูรย์ สุภโร กลบกลิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๓๒ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ดงบัง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๗
พระศรัญยู ปฺาทีโป เข็มทอง

๐๘/๐๙/๒๕๐๙ ๒๙/๑๐/๒๕๕๘

ดอนกลอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๘
พระพิชิตชัย วิชิโต ยอดนำนำ

๑๔/๐๖/๒๕๓๓ ๑๖/๐๓/๒๕๕๙

ดอนกลอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระอิสรพงค์ พลาโณ ฝนสีดา

๓๑/๓/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนพระเจ้า  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระสันดุสิต สุภทฺโท เหง้าวิชัย

๒๒/๓/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ดอนพระเจ้า  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระศักดิสมิง

์

กตปฺุโ วิสูงเร

๑๙/๐๖/๒๕๑๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

ตับเต่า  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระจิตรกร กมโล ศุภผลา

๒๔/๐๓/๒๕๒๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ตับเต่า  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระวิชัย รวิวํโส สีแดงกำ

๑๐/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรนที  มะลิผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 ใต้ศรีมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรเมธี  บุญรังษี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระเอกพล ธีรปฺโ ดิษฐสุนนท์

๐๕/๑๑/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเยียม

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระเศรษฐา มงฺคโล ประพรม

๑๒/๐๗/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเยียม

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระณัฐพล ภูริาโณ สิงห์คำ

๒๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ท่าเยียม

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรปยะกูล  สายทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

 ท่าเยียม

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระจิรายุทธ ธมฺมวโร แสนจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

ธรรมนิมิต  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระสุริยะ ภาวโร อาจเดช

๑๗/๑๐/๒๕๓๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

นาคำ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระอุทาน ถิรสทฺโท ก้อนแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๑๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

นาดีน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระวัยลักษณ์ นีลวณฺโณ วิเชียรรักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๐๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นำคำน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระเอกชัย อรุโณ ทองศรี

๑๐/๑๒/๒๕๒๗

๒/๗/๒๕๕๙
โนนขีเหล็ก

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๕
พระณัฐพล อคฺคธมฺโม ภาคแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกว้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๖
พระศราวุฒิ าณธโร ประชุมพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกว้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระวสันต์ โชติปฺโ เพิมพูล

่

๐๕/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกว้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระอนุชา อุปสโม บุญย่อ

๐๔/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

บ้านกว้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระสมพร ชยธมฺโม ชัยชุน

๑๖/๔/๒๕๐๗ ๔/๑๑/๒๕๕๘

บ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระอำนาจ พุทฺธสาโร กาฬสุวรรณ

๑๑/๔/๒๕๐๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระชาญชัย ปฺุมโน ศรีสุวรรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๓๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านเขืองคำ

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระคำลาด สีลโชโต ศรีมันตะ

๖/๑๑/๒๔๙๘
๖/๖/๒๕๕๕

บ้านชาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระประเทือง ถาวรจิตโต เสนพุธ

๓๐/๖/๒๕๐๗
๓/๕/๒๕๕๖

บ้านบ่อ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๔
พระทองดี วราโน ศิริโสม

๑๔/๕/๒๕๐๑ ๒๒/๗/๒๕๕๘

บ้านผือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๕
พระมณีรัตน์ รตนวณฺโณ โสมะวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
๒๖/๗/๒๕๕๙

บ้านผือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระวิเชียร เตชธมฺโม แสทสวาท

๐๗/๑๒/๒๕๑๑ ๐๙/๑๒/๒๕๕๘

บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระชัยยา อคฺคปฺโ พิมพา

๑๗/๑๒/๒๕๑๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระทศเทพ อคฺควโร นาคแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรวีระชัย  ชูรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๐

 บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระนิคม กนฺตวีโร ลองไธสง

๑๙/๐๒/๒๕๒๒ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

บึงขุมเงิน  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระสมพร โชติปฺโ สมัยการณ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงขุมเงิน  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๒
พระมานพ ปยธมฺโม ลาดสูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บึงขุมเงิน  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระอุดร าณสํวโร วงค์สุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระจีรวัฒน์ านุตฺตโม อยู่สุข

๒๘/๐๗/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระกำชัย ติกฺขปฺโณ พิมพ์ขันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปจฉิมาวาส  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ปากสีมนต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๐

 ปจฉิมาวาส  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระสมเกียรติ เตชธมฺโม แก้วคำจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๒๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาลัฏฐิวัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระละยอง านิสฺสโร สืบศรี

๑๓/๑๑/๒๕๑๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระพรพันธุ์ ขนฺติวโร โพธิสาขา

์

๐๔/๐๒/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสารธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๑๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระเวชยสิทธิ

์

นาควโร คำผา

๒๒/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระบุญมีไช มหาวีโร สีวิไช

๙/๓/๒๕๓๙ ๓๐/๔/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรเทพมงคล  บุรานนท์

๑๗/๔/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรภานุวัต  สกุลซ่ง

๔/๑๑/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรจีรศักดิ

์

 สีหะจิต

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรวงศธร  รอดไสว

๓/๑๒/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรภานุรุจ  หอมกลาง

๒๓/๑/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรพันธวัช  พะพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรธีรภัทร  ศรีวสุทธิ

์

๘/๒/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรบุญฤทธิ

์

 ศรีพันลม

๒๐/๒/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรขจรศักดิ

์

 จังหัน

๒๖/๒/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรเอกอนันต์  สิงห์งอย

๘/๓/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวุฒิพงษ์  อาณารัตน์

๑๕/๓/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรนำพล  แสงตะวัน

๑๘/๔/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรภูวดล  ช่วงโชติ

๓/๕/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรฐิติศักดิ

์

 เพิมชอบ

่

๒๓/๕/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรสุริยา  ศรีภา

๔/๖/๒๕๔๖
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรอดิศักดิ

์

 กลมเกลียว

๑๒/๗/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรภานุวัฒน์  พรมมา

๒๒/๗/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรกิตติธัช  บัวแก้ว

๑๙/๙/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรธีรพงษ์  ลาเวียง

๒๒/๙/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรธราธิป  อาษาจิตร

๒๗/๙/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรภารุพงษ์  สามารถ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรโชคทวีชัย  วงค์ละคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสุทธิภัทร  ค้อทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรพสุธร  ดึกด่าน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณรงค์ศักดิ

์

 สีหะจิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรคมสัน  จันทะวงษ์

๒๖/๑/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรนิธิพล  วงค์สิทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรนิพนธ์  จันทร์ทองแท้

๒๔/๔/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรนวพล  เขียวเกษม

๑/๕/๒๕๔๗
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรอภิรักษ์  มูลเกษ

๒/๕/๒๕๔๗
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรมงคล  สามารถ

๕/๕/๒๕๔๗
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระประชา มหาาโณ อาบทอง

๐๑/๐๑/๒๔๙๑ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ยางเดียว

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระวงษ์ อคฺคธมฺโม วงพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ยางเดียว

่

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระไพบูรณ์ สุทฺธิาโณ ยาวโนภาส

๐๗/๐๗/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วังแคน  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระจิระศักดิ

์

าณวีโร สุนทรา

๑๙/๑๐/๒๕๓๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีไตรภูมิ  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระครอง อธิปฺโ หมากดก

๐๔/๐๖/๒๔๘๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ศรีธงทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระพิชิตพล ถาวโร อ่างคำ

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธงทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระธัญเทพ เตชธมฺโม หมันมา

่

๑๘/๐๒/๒๕๐๘ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

ศรีธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๐
พระสุทธิเดช สุทฺธิเตโช จันดารักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระภานุกร านุตฺตโม ราชนาวี

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรขวัญชัย  นาพิจิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๐

 ศรีธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระสิทธโชค ิตธมฺโม หมันทองหลาง

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระอนุชิต มหาปฺุโ วงษ์สถิตย์

๐๒/๑๒/๒๕๓๖ ๐๓/๐๙/๒๕๕๘

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระชัยรัตน์ ชยรตโณ สระน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระธีรวัฒน์ ธีรวฒฺฑโน ทองแสง

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๗
พระพัฒนพงศ์ มหาปฺโ บุญโต

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระสมชาย เตชปฺโ มหามาตย์

๑๔/๐๘/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระจำเริญ ขนฺติธโร บัวใหญ่รักษา

๑๗/๐๘/๒๕๑๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

สมสะอาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระณัฐพล ณฏพโล ชูรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองขอน  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๑
พระฉัตรชัย โชติวโร ชูรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๓๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่างหนองขอน  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๒
พระวรากรณ์ ิตธมฺโม วันเวียน

๐๔/๐๘/๒๕๓๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๙

สากลสะแนน  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๓
พระสุพัฒน์ กิตฺติโก นารีรัตน์

๒๙/๓/๒๕๐๗
๓/๕/๒๕๕๘

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๔
พระเกรียงศักดิ

์

ชาคโร อุทสาร
๗/๒/๒๕๒๐ ๒/๖/๒๕๕๘

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๕
พระสิทธิโชค สิทฺธิโชโต เทียมทัด

๒๔/๗/๒๕๑๙ ๒๖/๘/๒๕๕๘

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๖
พระหงวน เทวธมฺโม เวฬุวนารักษ์

๗/๓/๒๔๙๑ ๓/๗/๒๕๕๗
หนองศาลา  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๗
พระเทพวรรณ สิรินฺธโร มิพล

๙/๙/๒๕๐๖
๑๘/๒/๒๕๕๘

หนองศาลา  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๘
พระปญญา จทฺกธมฺโม ทุมรัง

๓/๗/๒๕๓๗ ๓/๗/๒๕๕๙
ห้องพอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๑๙
พระจิราวุฒย์ วรธมฺโม โคตุพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

เหมือดแอ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระอรุณ จารุวณฺโณ บุรีศรี

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

อรัญญิกาวาส  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๑
พระอรรถชัย กนฺตสีโล ชูรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญิกาวาส  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๒
พระยุทธนา กิตฺติปฺโ กรวยสวัสดิ

์

๔/๘/๒๕๑๐
๑๕/๑๒/๒๕๕๘

อัมพวัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๓
พระวันเฉลิม ขนฺติธมฺโม ชูรัตน์

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๔
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน เวชกามา

๑๖/๑๑/๒๕๒๕ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

อัมพวันเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๕
พระณรงค์ชัย ฉนฺทโก กะมุทา

๒๔/๑๑/๒๕๒๑ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

กุดพันเขียว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๖
พระสุรชัย อคฺควณฺโณ สุภาพ

๐๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

คูเมือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๗
พระจำลอง จิรธมฺโม เขียวยิง

่

๑๐/๐๓/๒๔๙๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ชัยพฤกษ์  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๘
พระบุญลือ อาภากโร ศรีมะเรือง

๑๕/๑๒/๒๔๘๖ ๒๔/๐๑/๒๕๕๙

ชัยพฤกษ์  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๒๙
พระประครอง มหาวีโร แก้วใส

๐๙/๑๑/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ชัยพฤกษ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระนฤเบศร์ สุมงฺคโล สัตรูพ่าย

๒๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ชัยพฤกษ์  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๑
พระพนม ิตธมฺโม เหล็กกล้า

๐๗/๐๒/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๒
พระเกรียงไกร กิตฺตธโร ลายเมฆ

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ดงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๓
พระพรหมราช สุจิตโต สุขแสวง

๐๕/๐๙/๒๕๑๙
๒๓/๓/๒๕๕๔

ดอนผึง

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรณัฐพงษ์  ผลจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

 ดอนผึง

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรเสกสรร  ทองหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนผึง

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๖
พระสมรักษ์ านุตฺตโม แหวนหล่อ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๗
พระศตวรรษ รวิวณฺโณ ผุยผง

๐๕/๐๖/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๘
พระชัยวัฒน์ รตนโชโต สร้อยรักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ท่าสมอ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๓๙
พระสฤษดิ

์

ิตปุโ บุญหยาด

๒๒/๐๓/๒๕๑๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสมอ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๐
พระเกษฎา านวโร ทองสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสมอ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๑
พระหม่อน อรุโณ พิมพรรณ

๐๕/๐๘/๒๔๙๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

บัวขาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๒
พระสมประสงค์ ธมฺมกาโม ปวงชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

บัวขาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๓
พระนนทนันต์ ิตเมโธ สมยา

๑๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บัวขาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๔
พระมนตรี โชติธมฺโม จันทะคูณ

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บากเรือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๕
พระชนเมธ กิตฺติปฺโ โต๊ะสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๒๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๖
พระทนงศักดิ

์

จนฺทธมฺโม แจ่มใส

๐๒/๐๘/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๗
พระปรีชา ธมฺมธโร ยอดจันดา

๒๑/๐๕/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๘
พระธนิก สีลธโร ทีฆะสุข

๒๑/๑๒/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๔๙
พระนันทวัน าณธโร ศรีระบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระเสณี ปยวณฺโณ แก่นจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๑๙ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙ บ้านโคกสมบูรณ์วนาราม

 

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๑
พระสวัสดิ

์

สุภาจาโร พึงตน

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๗ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

บูรพาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๒
พระอาคม ผาสุโก ทองลุม

๑๓/๑๐/๒๕๒๖
๑๘/๗/๒๕๕๙

บูรพาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๓
พระพระมนตรี มหาปฺุโ มนต์วิเศษ

๐๘/๑๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ปลาป่ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๔
พระชินกร ขนฺติวโร สมสิน

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๘

ปอแดง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๕
พระอานนท์ โชติมนฺโต ทองปาน

๐๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปอแดง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๖
พระนพรัตน์ อริฺชโย ภายศรี

๓๐/๐๑/๒๕๐๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนธาตุ  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๗
พระธำรงค์ วิสุทฺธสทฺโธ เติมทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๔๙๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองบัวแดง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๘
พระวิรัตน์ กตสาโร ไชยนะรา

๒๔/๐๖/๒๕๓๖

๙/๗/๒๕๕๙
ปุณณสิริวนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๕๙
พระสุภกิณห์ กนฺตธมฺโม เกษสุภะ

๑๓/๐๔/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปุณณสิริวนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระวีระชน สนฺตจิตฺโต อิมเสถียร

๑๐/๐๙/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

พลไว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๑
พระพงศกร สิริถทฺโท ธรรมวัตร

๒๐/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

พลไว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๒
พระอาคม ฉนฺทกาโม เสนสี

๐๕/๐๙/๒๕๑๕ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

โพธาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๓
พระอุทัย คุณสมฺปนฺโน สายกาลย์

๑๑/๐๒/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๔
พระสมเดช วิสารโท งิวลาย

้

๑๐/๑๒/๒๕๑๒ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิกาญจนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๕
พระรุ่งเรืองฤทธิ

์

อภิวํโส สุขศรี

๑๔/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๖
พระโชติ ธมฺมเตโช สุทาวา

๑๑/๐๕/๒๕๐๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๗
พระสมโภชน์ ชินวํโส เกตุแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๘
พระสราวุธ อาจารสมฺปนฺโน ศรีมากรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๖๙
พระศักดิดา

์

สิริปฺโ สายบัวบาน

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระอัฐพล อภิชาชโว ประมูลศิลป

๑๕/๐๕/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๑
พระประพัฒน์ ปฺาวโร รูปสวย

๐๘/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๒
พระดำรง สิริวิชโย กาบบัวศรี

๐๑/๐๘/๒๕๑๘ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๓
พระอรรถพล พรฺหมโชโต ภักดีชาติ

๒๘/๐๕/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มัคคสัญจาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๔
พระพัฒนพงษ์ ฉนฺทธมฺโม นครไชย

๒๐/๐๗/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มัคคสัญจาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๕
พระอัคริน ติกฺขปรกฺกโม ทะนาวศรี

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

มัคคสัญจาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๖
พระเสกสรร ธมฺมวโร เผ่าอ้าย

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

๑๐/๗/๒๕๕๙

เวินชัย  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๗
พระวรเชษฐ์ โชติธมฺโม ทองขาว

๐๕/๑๑/๒๕๓๙
๑๐/๗/๒๕๕๙

เวินชัย  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๘
พระภมรศักดิ

์

อตฺตทโม ผานำคำ

๑๔/๑๐/๒๕๑๔ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

เวินชัย  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรสิทธิชัย  มลสิมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

 เวินชัย  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระประสิทธิ

์

คุณธมฺโม สายสวาท

๐๙/๐๓/๒๕๑๖

๙/๗/๒๕๕๙
ศรีรัตนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๑
พระมานิต สิริจนฺโท อาจอาสา

๑๕/๐๘/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๒
พระไกรสร สํวโร วงศ์สุข

๐๔/๐๒/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๓
พระเอกชัย สุวีโร ปดพรม

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๔
พระแสงชัย สุนฺทโร สมรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๕
พระวันเฉลิม สุภโร พิมศร

๒๐/๐๓/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๖
พระวีระชัย สิริธโร เกษสุภะ

๐๙/๐๔/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สงยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๗
พระอำนวยชัย านวโร กองคำ

๐๖/๑๐/๒๕๑๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๘
พระพิธิวัฒน์ ปฺาธโร กาบยุบล

๑๔/๐๑/๒๕๓๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๘๙
พระวัชรางกูร ิตกรณีโย จูทะรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระจรัส โชติวํโส สีหาด

๐๕/๐๔/๒๔๙๖ ๑๓/๐๔/๒๕๕๘

สุรพาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๑
พระบุญถิน จนฺทสาโร จูมสินทร์

๑๒/๐๖/๒๔๘๘ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

สุรพาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๒
พระบัวสา ธีรปฺโ โลมพันธ์

๐๘/๐๗/๒๔๘๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๓
พระพงษ์ศักดิ

์

ิตวีริโย สุคำภา

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๔
พระวิฑูรย์ สีลเตโช พึงสุข

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๕
พระเกียรติยศ านิสฺสโร สีม่วง

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หนองยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๖
พระวิรัช ฉนฺทกโร แนวเพชร

๓๑/๑๐/๒๕๑๐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๙

หัวเมือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๗
พระอดิศักดิ

์

วิสุทโท ศรวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

หัวเมือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๘
พระแผนผัง ผาสุโก ทองเกลียว

๐๗/๐๖/๒๕๐๖ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๑๙๙
พระสมศักดิ

์

มหาปฺุโ คำรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๙

เหมือดขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๑๕

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระสรายุทธ อุตฺตโม เสนสี

๑๖/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระวัชระ ปฺาวชิโร ลาวัลย์

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระมนัส สุเมธโส จันทพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระสรพงศ์ เขมธโร ทวีกันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๑

๙/๗/๒๕๕๙
อรุณาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระณัฐพงษ์ กิตฺติปฺโ นิลกิจ

๐๕/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

อุทยาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระอัษฎางค์ านธมฺโม ไชยคำเฮือง

๑๓/๐๕/๒๕๓๕ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

อุทยาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระวีระพงษ์ ปฺาวโร ศรีสระคู

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

อุทยาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระอาทิตย์ จนฺทสาโร ผิวเหลือง

๐๕/๐๘/๒๕๒๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระเฉลิมฤกษ์ อุตฺตโร บุญเนตร

๐๕/๑๒/๒๕๒๕ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระสมบัติ ธนปาโล ผายทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระชัยวัฒน์ ชยาภิรโต ดีดวงพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๑
พระวรชิต ธีรวโร อุทพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๒
พระเยาวราช สุปติฏิโต ขันทอง

๐๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๓
พระภัทรพล ิตสีโล บุญเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๓/๐๖/๒๕๕๙

กุดมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๔
พระสุมิตรชัย สนฺตจิตโต กาลบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คำสว่างสุขาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๕
พระสีทน านากโร วรนุช

๒๔/๐๑/๒๕๐๗ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

คึมยาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๖
พระสุขสรรค์ จนฺทปฺโ บุญทวี

๑/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

คึมยาว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๗
พระอัฏฐ์ชานัช สิริสาโร กะนะหาวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๑๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

โคกก่อง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๘
พระชญตว์ปณิธาน โชติาโณ

ปรางค์พัชระสกุล

๐๕/๐๑/๒๕๑๗ ๒๕/๐๓/๒๕๕๙

โคกก่อง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๑๙
พระสุรัตน์ ขนฺติสาโร เรืองรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๐๒ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระทองชัย กิจฺจธโร ศรีชนะ

๐๒/๐๒/๒๕๑๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๑
พระตฤณ กาฺจนธโร วงศ์สามารถ

๒๕/๐๙/๒๕๓๒ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๒
พระแสงสุรีย์ จนฺทสาโร อุทุกพรรค

๒๐/๐๕/๒๕๒๘ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๓
พระกันธนารัก กมฺมพโล สีหิน

๓๑/๐๓/๒๕๑๙ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๔
พระเจษฎา มหาปฺโ แม่นเหมือน

๒๐/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๕
พระอภินันท์ อภิธมฺโม สุทัศนาราม

๑๓/๐๓/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๖
พระสยาม สนฺตวาโจ ฤทธิวษ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๗
พระนิธัศ ฉนฺทสีโล ไชยรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๘
พระอนิวัต อภินนฺโท พงษ์สนิท

๑๒/๐๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๘/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 เทือกสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 โชติการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระสมจิตร ธีรวํโส เนตรวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๑๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๘

ดวงมณี  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๑
พระรณชัย อคฺคธมฺโม จันทร์ทมาลี

๐๗/๐๔/๒๕๒๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

นาจาน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๒
พระประสิทธิชัย ปฺาพโล ม่วงสี

๐๖/๐๘/๒๕๓๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๙

นาจาน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๓
พระวิสิทธิ

์

จตฺตมโร วิลินไพร

๒๓/๐๒/๒๕๒๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โนนแดง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๔
พระเสกสันต์ คุณยุตฺโต เลียงสนาม

่

๓๐/๐๗/๒๕๒๑ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหนองยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๕
พระธนัท สนฺตจิตฺโต ดวงแข

๑๔/๐๗/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

บ้านหนองยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๖
พระสุทธิสิทธิ

์

ผลาโณ บุญเม่น

๒๙/๐๓/๒๕๓๐ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บ้านหนองยาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๗
พระยืนยงค์ าณธีโร พรานเนือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บูรพาโนนหาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๘
พระนิติธร เตชฺทโต กองปราม

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

บูรพาหนองสิม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๓๙
พระธีระพงษ์ จนฺทปฺโ ขุนศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๒๒ ๐๘/๑๑/๒๕๕๘

พิทักษ์วนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๐
พระปรีชา ยโสธโร จันทร์อ่อน

๒๘/๐๙/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘

พุทธไชยเจริญศิลป  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๑
พระสิทธิพล มงฺคโล เวสภาพ

๒๖/๐๑/๒๕๒๑ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

มิสสกวัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๒
พระกฤษดา สีลสมฺปนฺโน พันธ์เพียร

๐๓/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

มิสสกวัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๓
พระพระจิรศักดิ

์

กตกุสโล จิตรักษ์

๒๙/๒/๒๕๓๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ศรีแก้ว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๔
พระทองสุข คุณยุตฺโต วรรณวงค์

๑๖/๐๓/๒๕๐๗ ๐๓/๐๖/๒๕๕๙

ศรีวิลัย  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๕
พระเอกพิชิต สาทโร ฤทธี

๑๘/๐๕/๒๕๐๙ ๒๕/๑๒/๒๕๕๗

ศรีสวัสดิ

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๖
พระบุญทัน อคฺคปฺโ ทองโสม

๒๔/๐๘/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สร้างมิง

่

 

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๗
พระวิเชียร กิตฺติาโณ ทศรักษา

๓/๐๘/๒๔๙๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

สว่างวังไฮ  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๘
พระสาคร จนฺทสาโร คุณสุทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๔๙
พระสังเวียน กนฺตวีโร มีดี

๑๕/๐๔/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระภาคิน สนฺตมโน ประกอบสุข

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคี  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๑
พระคำมี วิสุทโท ผ่านเมือง

๐๔/๐๖/๒๔๘๙ ๒๘/๐๓/๒๕๕๓

โสมนัสสถาน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๒
พระสำ ปภสฺสโร ขันติกุล

๑๐/๑๑/๒๕๐๓ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยกอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๓
พระพิสิทธิ

์

อนาลโย บริบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๑๓ ๐๗/๐๓/๒๕๕๙

ห้วยกอย  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๔
พระประยูร สิริธมฺโม ทำเลดี

๐๘/๐๑/๒๕๒๓ ๑๐๐/๐๗/๒๕๕๙

กำแมด  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๕
พระศุภรัตน์ กิตฺติสาโร สามัญทิตย์

๑๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

กุดไกรสร  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรดิศักดิ

์

 ชืนตา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 กุดไกรสร  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๗
พระนิรันดร์ สิริปฺุโ จันทร์เหลือง

๑๑/๐๕/๒๕๒๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

กุดหิน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๘
สามเณรแสงชัย  ใจสะอาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 กุดหิน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๕๙
พระสรพงษ์ ปุณฺณโก สว่าวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๒๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

เกียงเก่า

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๐
พระอิทธิ ธมฺมวโร ไชยแสง

๒๕/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกียงใหม่

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๑
พระสมพงษ์ อนนฺโท ปองศรี

๒๕/๐๙/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

เกียงใหม่

้

 

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๒
พระเจริญ ิตคุโน สาคำแสง

๒๒/๒/๒๕๒๖ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

คำกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๓
พระวีระชัย พุทฺธสโร วรรณวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

คำกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๔
พระจิตกร โฆสิโต สดมพฤกษ์

๐๖/๐๒/๒๕๒๓
๑๓/๗/๒๕๕๙

คำกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๕
พระไกรศร จนฺทาโภ ศรีวะสุทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

คำก้าว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๖
พระทรงกลด านิสฺสโร พิจิตร

๑๒/๐๘/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

คำนำสร้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๗
พระสุรัตน์ มหิสฺสโร เกชิต

๐๑/๐๗/๒๕๓๑ ๐๓/๐๙/๒๕๕๙

คำนำสร้าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๘
พระประสิทธิ

์

อภินนฺโท ราวินิจ

๑๙/๐๖/๒๕๓๑ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

คำผักหนาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๖๙
พระนิคม อธิปฺโ มุละซิวะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

โคกสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระอภิสิทธ์ ภูริปฺโ ธรรมนุษย์

๒๐/๐๕/๒๕๑๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

จวงเจริญ  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๑
พระจันทา านวีโร คำศรี

๐๘/๐๙/๒๔๘๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จำปา  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๒
พระฉัตรชัย สิริภทฺโท มาตขาว

๓๐/๑๒/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดงเย็น  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๓
พระอมรรัตน์ ธมฺมวโร โคตรสมบัติ

๒๑/๐๑/๒๕๓๘ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ดอนหวาย  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๔
พระอนันต์ สุจิตฺโต สรสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โนนประทาย  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๕
พระทศพล ทินฺนวโร วงษ์คำ

๐๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โนนใหญ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๖
พระสุเชต ชุตินฺธโร โพธิชัย

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

โนนใหญ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๗
พระพีระยุทธ โชติธมฺโม ชัยธรรมยุติ

๐๘/๐๔/๒๕๑๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๙

ปากุดชุมเจริญธรรม
 

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๘
พระสินธัม านุตฺตโร สว่างวงศ์

๐๔/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ปาทรายทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๗๙
พระภัทรพล จตฺตมโร บุญศรี

๑๗/๐๔/๒๕๓๓ ๐๗/๐๙/๒๕๕๙

ปาพุทธิคุณ  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรเกริกเกียรติ  สามารถ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 ภูถำพระ  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรวาคิม  เผ่าเพ็ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๒
สามเณรธนาธร  นาชัยฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๓
พระคมกริช ขนฺติโก แต้มชายสงค์

๒๑/๐๖/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุมพล  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๔
พระคำปุน ปริชาโน ชารีรัตน์

๕/๐๓/๒๕๐๑ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

สว่างหัวงัว  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๕
พระทองดี ขนฺติจิตฺโต พยุงวงษ์

๐๗/๐๑/๒๔๘๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒

สว่างอารมณ์  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๖
พระธวัช โชติธมฺโม ชูรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๗
พระวิชาญ เกสโร กาลจักร

๑๒/๐๑/๒๕๒๓
๒๐/๔/๒๕๕๙

สองคอน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรพลอธิป  บุญมาก

๑๖/๑/๒๕๔๕

 สามัคคีวนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรต้นตระกาล  ไหลรินทร์

๑๔/๕/๒๕๔๕

 สามัคคีวนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรวัชรพงษ์  ศรีมันตะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

 สามัคคีวนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรนันทกร  มุสิกะสาร

๒๘/๘/๒๕๔๕

 สามัคคีวนาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๒
พระสุพัฒ ภูริปฺโ เสาร์ทอง

๑๑/๐๙/๒๕๐๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกขุมปูน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๓
พระศรีประภา ขนฺติธมฺโม ทองน้อย

๒๐/๐๔/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกขุมปูน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๔
พระสุชาติ อภินนฺโท ทองน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกขุมปูน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๕
พระอนุสร กตธมฺโม มาอ้น

๑๔/๐๖/๒๕๒๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โสกขุมปูน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๖
พระแสงทอง สุธมฺโม ศักดิศรี

์

๐๒/๐๖/๒๕๓๑ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

หนองแคน  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๗
พระสนัน

่

จกฺกธมฺโม นางาม

๒๒/๐๖/๒๔๙๑ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองตาไก้  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๘
พระประยุทธ ยุตฺติโก ผิวเกลือง

้

๐๖/๐๓/๒๕๒๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

หนองตาไก้  

ยส ๔๑๕๙/๐๒๙๙
พระเนติพงษ์ โชติาโณ จันทะมาตย์

๒๓/๕/๒๕๓๘ ๑๔/๖/๒๕๕๙

หนองบอน  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระสันติสุข มหาาโณ สุวรรณผา

๐๙/๐๕/๒๕๓๘
๑๙/๗/๒๕๕๙

หนองบอน  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระอิทธิฤทธิ

์

มหาปฺโ เรืองสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๓๘
๒๐/๘/๒๕๕๙

หนองบอน  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระปญญา กนฺตสีโล คำกอง

๑๘/๑๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หนองไผ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระปญญา วิสุทฺธจิตฺโต สุวรรณผา

๑๐/๐๙/๒๕๒๔
๑๔/๗/๒๕๕๙

หนองเรือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระจันทร์ทัด จนฺทาโก วงษ์อามาตย์

๑๑/๐๔/๒๕๑๗ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

หนองหมี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระอภิชัย อิสิาโณ ปาละวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๘ ๐๖/๑๐/๒๕๕๙

หนองหมี  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระอังคาร จารุธมฺโม สุวรรณเพรช

๑๔/๑๐/๒๕๒๙ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙

หนองหว้า  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระสหมิตร เตชธมฺโม มหัทธนวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๘ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระจีระศักดิ

์

สุภกิจฺโจ คำทอง

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระวรวิช ถาวโร จอกแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระถวรรณ์ ิตคุโน ขันตรีกรม

๑๖/๕/๒๕๑๔ ๑๗/๔/๒๕๕๘

เหล่าตำแย  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๑
พระอรรถพล อภสฺธโร ดาวเรือง

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๓ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๒
พระธวัชชัย ฉนฺตมโน ปานปรีชา

๒๗/๐๕/๒๕๓๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๓
พระพรศักดิ

์

จนฺทวํโส บุญทรัพย์

๐๓/๑๒/๒๕๓๙ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๔
พระพิศาล านุตฺตโร บุญทศ

๐๘/๐๙/๒๕๒๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กระจายนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๕
พระบัณฑิตย์ จนฺทสุวณฺโณ บุญวรรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กระจายนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๖
พระศรัณย์ กนฺตปฺโ บุญทศ

๐๒/๐๕/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

กระจายนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๗
พระมรุพงศ์ ถิรธมฺโม หอมหวล

๒๑/๑๑/๒๕๓๕
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กระจายนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๘
พระชาคริต อติเมโธ สลับศรี

๒๒/๐๕/๒๕๓๒ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

คำเกิดนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๑๙
พระคมสันต์ อินฺทวณฺโณ พลศิริ

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกนาโก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๐
พระอิทธิพล อิทฺธิวํโส วิจารขันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โคกนาโก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๑
พระประสิทธิพร อสโม ยิมขลิบ

้

๗/๙/๒๕๐๕
๒๙/๖/๒๕๕๙

เชียงเพ็ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๒
พระวิทยา ปสนฺโน จำปาหอม

๑๐/๘/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

เชียงเพ็ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๓
พระศักดิระวิ

์

สิริปฺโ หอมหวล

๒๗/๑๒/๒๕๐๖ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๔
พระพระแต้ม จิตฺตกาโร นักบุญ

๑๐/๐๘/๒๔๙๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บูรพา  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๕
พระนิวัฒน์ ธมฺมวโร นามแสง

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๖
พระวีรพล ชุตินฺธโร ละครลำ

๑๔/๑๑/๒๕๓๘
๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๗
พระวันชัย สีลเตโช เข็มเพชร

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๘
พระสิทธิธร ธมฺมปาโล จันเหลือง

๒๒/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาศิลาเลข  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๒๙
พระอำนาจ สุจิตโต สุวรรณเวียง

๑๑/๐๓/๒๕๓๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาหนองชุม  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระพิชิต สุทฺธิาโณ เมืองคง

๑๐/๐๔/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราษฎร์บำรุง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๑
พระสุกัญหา มหาวีโร เมืองคง

๐๙/๐๓/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธาราษฎร์บำรุง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๒
พระถวิล ปฺาวโร วามะลุน

๑๕/๐๓/๒๔๙๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิไทร

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๓
พระนภดล อินฺทปฺโ รัตนเพชร์

๒๖/๐๑/๒๕๓๘
๑๓/๓/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๔
พระสำรอง สุขกาโม ทองลา

๑๖/๐๘/๒๕๑๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๕
พระสมพงษ์ ทีปธมฺโม ทองลา

๐๗/๑๒/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสัตว์  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๖
พระสงวน อานนฺโท หนันสิงห์

๐๗/๐๙/๒๔๘๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๘

ม่วงไข่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๗
พระแสวง สุเมธโส วงศ์คำชาว

๒๒/๐๘/๒๕๐๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ม่วงไข่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรสามคม  พรมบาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

 ม่วงไข่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๓๙
พระทวีศักดิ

์

กิตฺติาโณ โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ศรีฐานนอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๐
พระอภิชาต ขนฺติพโล คำไหล

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีฐานนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๑
พระบวร อตฺถวโร จันใด

๒๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีฐานนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๒
พระจักรพงษ์ กนฺตสีโล สิงห์ครุฑ

๑๗/๐๖/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีฐานนอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๓
พระอาทิตย์ อาภากโร ดวงจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองแข้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๔
พระถนัด ถิรสทฺโธ โนรีรัตน์

๐๗/๐๖/๒๔๙๐ ๑๐/๐๖/๒๕๕๕

หนองชุม  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๕
พระบัว ธมฺมานนฺโท ประจวบสุข

๒๗/๐๑/๒๕๓๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ค้อวัง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๖
พระธวัชชัย กิตฺติาโน ชินศรี

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๗
พระอภิสิทธิ

์

อภินนฺโท สาริพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๘
พระเอกรินทร์ อานนฺโท คำเอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเปาะ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๔๙
พระสหพล กตธมฺโม แสงกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเปาะ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระสมหวัง กนฺตสีโล มะชิมะ

๑๐/๐๒/๒๕๑๓ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

ปาลำดวน  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๑
พระธงชัย กตปฺโ มีศิลป

๑๔/๐๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผิผ่วน  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๒
พระเพชร สุขิโต พาซือ

่

๒๑/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ผิผ่วน  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๓
พระณัฐกรณ์ นิภากโร เพ็งธรรม

๑๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

พลเมือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๔
พระธีระวัต วิปุโร สุขสำราญ

๒๕/๐๓/๒๕๓๘ ๐๔/๐๕/๒๕๕๙

พลเมือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๕
พระวิทยา ยติโก ทาฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พลเมือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๖
พระอธิวัฒน์ เขมาภิรโต อาทิตย์

๒๔/๑๐/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

โพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๗
พระสุริยะ อภิปฺุโ อาจกล้า

๒๔/๑๐/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ฟาห่วนเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๘
พระธรรณกร ฉนฺทโก ดาผาวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ฟาห่วนเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๕๙
พระคาวี จนฺทโก มีศิลป

๓๐/๐๘/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ฟาห่วนเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๐
พระดวงเด่น ิตมโน พงศ์พีระ

๑๑/๑๑/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๑
พระวีรพงศ์ วีรวํโส ศุภเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๒
พระสมัย ปฺาทโร พิมพา

๒๕/๑๑/๒๕๐๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ศิริมังคลาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๓
พระจักพันธ์ ธมฺมทินฺโน สุทธวงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมังคลาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๔
พระสถาพร กนฺตวณฺโณ พลเวียงธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๒๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

สระแก้ว  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๕
พระธรรมนูญ จารุวณฺโณ บุญธรรม

๐๙/๐๖/๒๕๓๕ ๒๙/๐๑/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๖
พระโยธิน จนฺทสาโร เสาแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๒๒ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๗
พระอัมรินทร์ ปยวณฺโณ วงษ์ใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๘
พระธนพล ธนปาโล ศรีโชค

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๖๙
พระอภิสิทธิ

์

นริสฺสโร สิทธิสาร

๐๑/๐๑/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สังฆรักษ์  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๐
พระสมควร กิตฺติาโณ สำเนียงนวล

๑๕/๐๘/๒๕๒๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

เหล่าน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๑
พระทรงฤทธิ

์

านิโย คำแสง

๑๔/๐๘/๒๔๙๕ ๐๘/๐๓/๒๕๕๒

คำแขนศอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๒
พระดาบต ปฺุธมฺโม พรพรหม

๐๕/๐๓/๒๔๘๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

คำแขนศอก  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๓
พระวีระ ขนฺติพโล คำทวี

๐๒/๑๐/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คำครตา  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๔
พระบุญมี กนฺตปฺโ หังโส

๐๔/๑๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๓/๒๕๕๘

โคกก่อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๑ / ๑๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๕
พระสมบูรณ์ อนาลโย สว่างวงษ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๒ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖

ดงมะไฟ  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๖
พระชนสรณ์ จิตฺตทนฺโต สันตินิภานนท์

๐๕/๑๒/๒๕๓๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

ดอนเขือง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๗
พระอภินันท์ จตฺตมโล อุทะสี

๑๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

นาเวียง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๘
พระณัฐวุฒิ ิตมโน ทองเฟอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

นาเวียง  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๗๙
พระชาดี สุทฺธิจาโค เวฬุวนารักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๑๗ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

บ้านไผ่  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระประจิตร กตธมฺโม ผุดผ่อง

๒๒/๐๗/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรทินกร  ดวงเพชรแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๒
สามเณรสมชนะ  ศิริโสม

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรวุฒิยา  ไชยรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีผาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๕
สามเณรธรรมรัตน์  กิริยา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๖
สามเณรสมพร  สีเขียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๗
สามเณรวีระเทพ  ชาติศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๘
สามเณรอัศราวุฒิ  รู้สมกาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๘๙
สามเณรพงษ์ภัค  พิลาบุตร

๑/๑๒/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรจิรายุ  บุญฟง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๑
สามเณรวัฒนศักดิ

์

 งามฉลวย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรธนวัฒน์  วงษ์คำน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรขจร  สอนสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๔
สามเณรธีรเดช  นนทะภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรดิออนเลย์วูกัง  ซูน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๖
สามเณรอานนท์ชัย  ขอมเดช

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรศราวุธ  โสสุด

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๘
สามเณรณัฐพงษ์  อ้นจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๓๙๙
สามเณรอิทธิพล  วังทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรโชคสมาน  ศรีวะรมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรศิขรินทร์  ทองหิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรวีรพัฒน์  คุณุรัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรอดิศรณ์  คะรุรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรทวัชชัย  สิทธิเดช

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรปกาศิต  บุ้งทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระธีระ ธมฺมวโร ฉัตรรัตนา

๒๒/๐๒/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาธรรมวิเวการาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระสุจินดา กิติวณฺโณ มูลสาร

๐๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

สิงห์ทองเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระกฤษดา ธมฺมทีโป ทองชัย

๑๕/๐๘/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทองเหนือ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระสุริยา สุเมโธ นัยจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

คำไผ่เหนือ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๑๕

้
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระสถิตย์ ฉนฺทธมฺโม ช่างไชย

๑๓/๐๒/๒๔๙๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

โชติเขตตาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๑
พระวัชระ ปฺาวชิโร พรมจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โชติเขตตาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๒
พระศิริพงษ์ สิริวํโส สิทธิวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๓๖ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๓
พระศิริพัฒพงศ์ านิสฺสโร แสนวงค์

๒๑/๐๓/๒๕๑๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๔
พระภักดี าณวีโร การินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๕
พระพิพัฒน์พงศ์ วิสุทฺโธ สายสมร

๑๗/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๖
พระรุ่งทวี ถิรสทฺโธ กองประสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๗
พระปยะพงษ์ กลยาโณ พลวิชิต

๑๖/๐๙/๒๕๓๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖

นางาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๘
พระสัญญา สมจิตฺโต บุตรอำคา

๑๘/๐๓/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

นางาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๑๙
พระทวี ปฺาคโม จันทร์ไชย

๑๘/๐๑/๒๕๑๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

นางาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๐
พระไพฑูลย์ มหาวิริโย พลมาตร

๐๔/๐๖/๒๕๐๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

นาสาน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๑
พระกนกศักดิ

์

อภินนฺโธ มานะพระ

๒๗/๐๔/๒๕๓๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

โพธิศรีตาราม

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๒
พระประเทือง สุจิตฺโต อินจันทร์

๐๙/๑๐/๒๔๙๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีตาราม

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๓
พระสมัย อธิจิตฺโต วงจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๒๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

โพธิศรีตาราม

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๔
พระธนกร ขนฺติวโร พรมจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีตาราม

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๕
พระสีทล จิตฺตทนฺโต ไตรยพันธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๑๗
๐๑/๐๑/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๖
พระโกวิท สุเมโธ สุวะศรี

๐๗/๐๙/๒๕๒๖ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๗
พระอ่วง อนาลโย พรมนนท์

๒๗/๐๘/๒๔๙๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

หนองลุมพุก  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๘
พระอุดม ภูริสีโล ทองแม้น

๒๗/๐๔/๒๔๙๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองลุมพุก  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๒๙
พระสำรอง อนาลโย แสงคำ

๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าหันทราย  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๐
พระประสิทธิ

์

ปฺาวโร พิลาทอง

๐๕/๐๖/๒๕๐๙ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖

อัมพวัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๑
พระหนูพัด สุนฺทรธมฺโม ทองลือ

๖/๔/๒๔๙๙ ๑๘/๕/๒๕๕๘

กลางนา  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๒
พระภานุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน คำขันย์

๒๘/๕/๒๕๓๕ ๒๓/๔/๒๕๕๙

กลางนา  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๓
พระอุกฤษณ์ อุตฺตมธมฺโม อุตโม

๒๑/๑๒/๒๕๒๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

กลางนา  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๔
พระสมพร สีลสํวโร สีงาม

๑๑/๓/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

กลางนา  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๕
พระวิทยา ชิตมาโร นาเวียง

๔/๘/๒๕๑๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

กู่จาน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรปารมาศ  กลมเกลียว

๖/๕/๒๕๔๒
 กู่จาน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๗
พระพงษ์นุช อรินฺทโม ทับทิมหิน

๒๘/๑๒/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

แคนน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๘
พระสิบตรี จนฺทสาโร สอดสี

๒๗/๑๒/๒๕๑๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

แคนน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๓๙
พระบุญมี จารุธมฺโม ทองเหลืง

๙/๑๑/๒๕๒๕ ๑๐/๓/๒๕๕๙

โคกกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๐
พระจักษุชัย ิตคุโณ สายเครือบุญ

๒๐/๓/๒๕๐๐
๘/๖/๒๕๕๙

โคกกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๑
พระธรรมนูญ สุเมโธ สมชัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๐/๗/๒๕๕๙

โคกกลาง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๒
พระพรไพรรี อานนฺโท เกือกูล

้

๒๑/๑๑/๒๕๒๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกปาจิก  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๓
พระอธิการสำรวย วิจิตฺตธมฺโม แสงกล้า

๒๕/๕/๒๕๐๕
๔/๕/๒๕๓๑

โคกสะอาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๔
พระแสวง สุวฑฺฒโน สุตคาน

๑๗/๑/๒๕๑๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

ดงแคนใหญ่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๓ / ๑๕

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๕
พระเสาร์ ทีฆายุโก นาระทำ

๕/๑๒/๒๔๙๓ ๑๑/๑/๒๕๕๙

ทรายงาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๖
พระสายันต์ อจฺจาทโร จันทร์หอม

๕/๗/๒๕๐๗ ๓/๔/๒๕๕๙
ทรายงาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๗
พระวันนา ปภากโร สิงห์พันธ์

๑๔/๖/๒๕๐๓ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ทรายงาม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๘
พระวิทยา าณสุทฺโธ กลางนา

๒๘/๒/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาถ่ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๔๙
พระแสงอรุณ ติกฺขวีโล บุญงาม

๑๖/๗/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาถ่ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๐
พระสุเทพ จิตโสภโณ เศษบุบผา

๒๐/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาถ่ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติสาโร อารินทร์

๒๑/๒/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาถ่ม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๒
พระทศพล ธมฺมวโร อ้นใจหาญ

๑๗/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาโพธิ

์

 

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๓
พระสันติสุข คุตฺตจิตฺโต ขุลี

๒๖/๗/๒๕๓๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาส่อน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๔
พระพิชัย านากโร แสงกล้า

๑๖/๘/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาส่อน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๕
พระพลากร พลาโณ บุญศรี

๑/๖/๒๕๓๒ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บกน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๖
พระปรีชาภรณ์ วีรปฺโ จันทร์หอม

๑๕/๙/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บกน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรนิรันดร์  กอแก้ว

๗/๗/๒๕๔๖
 บกน้อย  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๘
พระปยกรณ์ ปยปุโ พิจารณ์

๔/๘/๒๕๓๘
๑๓/๐๓/๒๕๕๙

บ้านโซง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๕๙
พระเจนตะวัน กตธมฺโม ปองโล่ห์

๒๕/๐๙/๒๕๓๘ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

บ้านหนองแสง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๐
พระวรวุฒิ สุจิตฺโต ดีสม

๑๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนองแสง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๑
พระสำราญ ปรกฺกโม บุญปอง

๓/๒/๒๕๒๐ ๓๐/๖/๒๕๕๙

บูรพาราม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๒
พระสมพงษ์ ปฺาวโร ฝอฝน

๖/๕/๒๔๙๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ปานาแก  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๓
พระเอกพัน ปฺาธโร เสนสนาม

๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ปานาแก  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๔
พระบรรพต วรปฺโ เล็บขาว

๒๐/๕/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ผักบุ้ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๕
พระอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน คำตะพันธ์

๑/๘/๒๕๓๑ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ผักบุ้ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๖
พระอนุชา าณวโร ชารีผาย

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๑๔/๗/๒๕๕๙

ผักบุ้ง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๗
พระประวัง อคฺคจิตฺโต กลับใจ

๒๓/๓/๒๕๐๙
๓/๕/๒๕๕๔

โพนทัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๘
พระยอดชัย ยุทฺติโก อดุลโภคาธร

๑๖/๑๐/๒๔๙๑

๖/๗/๒๕๕๗
โพนทัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๖๙
พระสมชาย สุวณฺโณ หงษ์ลอย

๓๐/๕/๒๕๑๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โพนทัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๐
พระศักดินันท์ สุจิตฺโต กอวิภาสกุลวงษ์

๒๘/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โพนทัน  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๑
พระอภิสิทธิ

์

จนฺทสาโร สิงห์ครุฑ

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนสิม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๒
พระสุขสวัสดิ

์

อาภาทโร สิงห์ครุฑ

๑๒/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพนสิม  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๓
พระกันยาวรรณ์ ติสฺสโร ฉายาวรรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๐๒
๕/๐๕/๒๕๕๙

ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๔
พระทรงพระทัย านิโย ทองหอม

๑๓/๐๗/๒๕๓๘
๕/๐๕/๒๕๕๙

ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๕
พระวันเฉลิม ขนฺติโก บกน้อย

๕/๑๒/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๖
สามเณรพนมศักดิ

์

 อุตส่าห์ดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๗
สามเณรชินราช  กรึมขุดทด

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๘
สามเณรธีระภัทร์  ธนะนิล

๒/๐๑/๒๕๔๑

 ยางตลาด  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๕๙/๐๔๗๙ สามเณรประสพโชค  แก้วบัวขาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๘๐ สามเณรทวนชัย  กะตะศิลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๘๑ พระพรศักดิ

์

คุณภทฺโท ประจำถิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๐
๓๐/๓/๒๕๕๔ ศิริราษฎร์พัฒนา  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๘๒ พระสมจิตร ปภาโส โสภา

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

๙/๗/๒๕๕๙ สว่าง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๘๓ พระพงษ์ศักดิ

์

ปภาธโร ดอกบัว
๑๖/๕/๒๕๓๙

๙/๗/๒๕๕๙ สำโรง  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๘๔ พระพิกุล ปภากโร สว่างแสง
๒๐/๐๓/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

เหล่าโป  

ยส ๔๑๕๙/๐๔๘๕ พระปญญา ปฺาธโร นครชัย
๒๑/๕/๒๕๒๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เหล่ามะเขียว  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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