
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๗๑ รูป ขาดสอบ ๕๑ รูป คงสอบ ๑๒๐ รูป สอบได้ ๙๗ รูป สอบตก ๒๓ รูป (๘๐.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๑ พระครูพินิตวรธรรม านวโร วงษ์สุวรรณ
๑/๐๕/๒๔๙๘ ๕/๐๖/๒๕๒๔

วัดกุดจอก  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๒ พระสุรชัย สุรวํโส หล้าศรี

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

วัดคำเม็ก  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระบรรจง กตธมฺโม ทองคำ

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดคำเม็ก  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระชัยยุทธ์ อนุตฺตโร สุนทรา
๑๔/๙/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดดอนกลอง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระอานนท์ านงฺกโร พรหมบุตร

๑๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๑/๐๑/๒๕๕๔

วัดตับเต่า  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระอธิการ สุวัฒน์ จนฺทโก ศิริโสม

๑๐/๑๐/๒๕๐๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑

วัดนำโผ่  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๗ พระอุดร จนฺทสาโร หินเหล็ก

๑๔/๐๑/๒๕๑๘ ๐๓/๐๑/๒๕๕๔

วัดบึงขุมเงิน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระประดิษฐ์ ภูริปฺโ โคตรสมบัติ

๑๒/๐๘/๒๕๐๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดโพธิศรีทอง

์

 

ยส ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระอธิการ เด่นนภา กนฺตวีโร พันธ์โพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดม่วงอ่อนท่าวารี  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรภูวนัตถ์  เกณฑ์สองคร

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๑ สามเณรวีรภัทร  ทองทา
๖/๒/๒๕๔๓

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรศุภชัย  หิตะรัตน์
๒๓/๒/๒๕๔๓

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรอนุชิต  แก่นจำปา
๑๐/๓/๒๕๔๓

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรอัมรินทร์  สุวรรณดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรศุภชัย  เจริญสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรสิทธิพงษ์  เสน่ห์พูด ๑/๓/๒๕๔๕  วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๗ สามเณรกฤษกร  กิติราช

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรพิจิตร  ตาซือ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดมหาธาตุ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระสมเกียรติ สจฺจวโร โสมาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดวังแคน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระสุรศักดิ

์

สิริภทฺโท ขันเงิน
๙/๕/๒๕๒๓ ๒๙/๗/๒๕๕๕

วัดศรีธงทอง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระอนันต์ ผลาโณ ณุวงษ์ศรี

๑๐/๑๐/๒๔๘๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๑

วัดสมสะอาด  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระสังคม สงฺคโม จิตตะยโศธร

๒๐/๓/๒๕๐๒ ๒๗/๖/๒๕๓๓
วัดสว่างโพธาราม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๓ พระสถาพร สุภาจาโร พระเกษ

๐๓/๐๘/๒๕๓๓ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดสากลสะแนน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระพิชิต ปฺาวโร ราชอาษา
๓/๔/๒๕๒๓ ๒๓/๓/๒๕๕๗

วัดสิงห์ท่า  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๕ พระสมชัย กุสลจิตฺโต สีดาบุตร

๒๑/๐๙/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสิงห์ท่า  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระประภาส จิตฺตสํวโร แก้วมิง

่

๒๖/๐๘/๒๕๐๑ ๑๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดหนองบ่อ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระประดิษฐ์ อธิปฺโ เวฬุวนารักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๑๙ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

วัดหนองบ่อ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๘ พระกษิดิเดช

์

สีลเตโช พัฒนภานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๒๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๗

วัดหนองพาลโลน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระสาย สุภาจาโร กุบแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๐๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดหนองหิน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระมนตรี ิตสทฺโธ สมละออ

๒๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดอัมพวัน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระวิทยา ฉนฺทธมฺโม ทุมเสน

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดคำผักหนาม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๒ พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ คำภูมิ

๒๔/๐๘/๒๕๒๓
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

วัดนาประเสริฐ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๓ พระหาญณรงค์ ปฺาวโร ต่อสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕ วัดปาพุทธสถานภูหินปูน

 

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๔ พระมงคล สีลเตโช มะลิวัลย

๐๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดม่วงใหญ่  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระวิชาญ านวีโร ทุมเสน
๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดวินิจธรรมาราม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรธวัชชัย  ธุหา
๑/๐๘/๒๕๔๒

 วัดวินิจธรรมาราม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรประเสริฐศักดิ

์

 ทิมชล
๐/๐๗/๒๕๔๓

 วัดวินิจธรรมาราม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรธันวา  แก้วบุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดวินิจธรรมาราม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๓๙ พระนิยม สิรินนฺโท ศรีจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๒๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดสร้างแต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระสุทิน กิตฺติโก สุดาเดช

๑๗/๐๕/๒๕๑๙ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดสว่างหัวงัว  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระคมศักดิ

์

โชติธมฺโม ทองทา
๑/๑๐/๒๕๒๘ ๑๓/๗/๒๕๕๔

วัดสุขสำราญ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระอธิการ น้อย จิรปฺุโ ทะยาธรรม

๒๗/๑๑/๒๔๘๕ ๒๔/๐๕/๒๕๕๑

วัดแสนศรี  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระอธิการ ทำนอง สฺโม สายจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๐๘ ๐๗/๐๖/๒๕๒๙

วัดบ้านแข่  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระฉลอง สุภทฺโท โสรกศรี

๒๒/๐๓/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดผิผ่วน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระนที นิติโก พุฒพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๓๑/๐๕/๒๕๕๔

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระสุชาติ โกวิโท พุฒพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดโพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระสัมฤทธิ

์

ปยสีโล ทองเฟอง

๐๓/๐๑/๒๕๒๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระจิโรจน์ นิภาธโร โกศล
๒๖/๑/๒๕๒๘ ๑๔/๑๑/๒๕๕๕

วัดกู่จาน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๔๙ พระเกรียงไกร กนฺตจาโร เชือทา

้

๒๘/๐๗/๒๕๒๓
๑๘/๐๓/๒๕๕๘

วัดโคกปาจิก  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระบุญหลาย สุจิณฺโณ สุวรรณา

๓๐/๐๓/๒๕๐๘ ๒๔/๑๐/๒๕๕๓

วัดดอนเขือง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระอมรพงศ์ อนาวิโล วงเวียน
๒/๔/๒๕๓๒ ๒๐/๗/๒๕๕๖

วัดนาถ่ม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๒ พระสมนึก มหาวีโร ล้อเจริญแสงกล้า
๒๖/๖/๒๕๑๒

๓/๑/๒๕๕๗ วัดนาส่อน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระคีรีรัฐ สุเมโธ พันธ์วิสิทธ์

๑๔/๐๒/๒๕๑๒ ๒๑/๐๙/๒๕๕๖

วัดโนนม่วง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระธีรพล ธีรปฺโ ทองใบ

๑๕/๑๒/๒๕๒๐

๕/๒/๒๕๕๗ วัดบกน้อย  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระโสภณ โชติปฺโ ศรีบุญเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๓๗
๑๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดยางตลาด  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรสุรชัย  สุรพล

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

 วัดยางตลาด  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระประภาส สุชาโต บุญผา

๑๒/๐๖/๒๕๐๗ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดสงเปอย  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระอากร าณวีโร คงทอง
๒๘/๗/๒๕๓๐ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดหนองกบ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระมนตรา จนฺทูปโม พันธ์ศรี
๒๑/๓/๒๕๑๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๔

วัดคำครตา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระประมวล จนฺทปฺโ เมฆมล

๑๔/๑๐/๒๕๐๗

๓/๗/๒๕๕๗ วัดนาโปง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระไชยยงค์ ขนฺติธโร สายรัตน์
๗/๒/๒๕๑๕ ๑๗/๓/๒๕๕๘

วัดนาโปง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระเสาร์ อติภทฺโท แสงเผ่น
๘/๔/๒๔๙๐

๑๕/๐๔/๒๕๕๔

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระสมัย สรปฺโ เครือแสง
๒๓/๕/๒๕๒๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรนัฐวุฒิ  ภูฮง
๒๖/๓/๒๕๔๑

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรวัชรพล  พงษ์นำ ๘/๘/๒๕๔๑  วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรทรงกลต  พลเยียม

่

๑๕/๓/๒๕๔๒

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรวชิระ  กุมมารสิทธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรพุฒิพงษ์  พงษ์นำ
๑๒/๔/๒๕๔๔

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรณัฐวุฒิ  เสคต
๑๓/๖/๒๕๔๔

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๐ สามเณรสมบัติ  กลมเกลียว
๒๖/๖/๒๕๔๔

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๑ สามเณรนภัทร  เหล่าวิหาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรภูริทัต  แนวบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรธนศักดิ

์

 สวาทดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรขจรศักดิ

์

 พยุงวงษ์
๒๐/๕/๒๕๔๕

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรปญญา  ศรีวะสุทธิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๖

 วัดบูรพารามใต้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๖
พระวิชัย โชติวโร พุทธาสมศรี

๒/๓/๒๕๑๔ ๒๕/๗/๒๕๕๕
วัดโสกผักหวาน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๗
พระสมพงษ์ สิริปฺโ ภาคแก้ว

๕/๗/๒๕๑๑ ๒๐/๙/๒๕๕๖
วัดเหล่าเมย  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๘
พระต่อต้าน กตปฺุโ อ่อนแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๒๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๔

วัดไทยเจริญ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๗๙
พระวิญู สุภโร ทับแสง

๒๓/๐๓/๒๕๒๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดโนนแดง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๐ พระวะระ ถิรจิตฺโต บุญบรรลุ

๑๐/๐๗/๒๕๐๗ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖

วัดสิงห์ทอง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๑ พระอธิการ สมชาย เขมรโต ชีพรต
๑๓/๖/๒๔๙๐ ๑๘/๗/๒๕๔๒

วัดกระจายใน  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๒ พระอธิการ บรรยงค์ ยสวฒฺโน ระรืนรมย์

่

๓/๑/๒๔๘๘ ๒๘/๖/๒๕๕๑
วัดตะเคียนทอง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๓ พระอธิการ อุทร สมจิตฺโต นนทะลุน

๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๔ พระนิรันดร์ จนฺทวณฺโณ เชือวงษ์

้

๒๗/๐๓/๒๕๑๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๒

วัดโพธิสัตว์  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระศักดิสิทธิ

์ ์

อินฺทวํโส อันละคร

๒๕/๑๒/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดหนองแข้  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระรัฐพล จนฺทธมฺโม สุวรรณเวียง

๑๗/๑๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๔

วัดหนองบาก  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระสุริยะ อาจาโร หมืนเดช

่

๑๒/๐๙/๒๕๑๗
๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดชัยชนะ  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๘ พระประพนธ์ เตชวโร สมสอาด

๐๓/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดดอนผึง

้

 

ยส ๔๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรประจักร  โพธิชัยศรี

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

 วัดดอนผึง

้

 

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระโกสินทร์ เตชปฺโ เจริญสุข

๑๓/๐๒/๒๕๒๕ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดท่าช้าง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระนราชิน จารุวณฺโณ อินนันทะ

๑๑/๑๒/๒๕๐๙ ๒๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดปอแดง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๒
พระวาฑิต วิสารโท วิเศษแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๒๙ ๑๔/๐๔/๒๕๕๕

วัดหัวเมือง  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๓ พระประเสริฐ จารุธมฺโม ปนประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๔๙๙ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดเหมือดขาว  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๔ พระอาคม าณธโร โจมคำ
๑๑/๐๑/๒๕๒๐ ๒๘/๐๕/๒๕๕๓

วัดกุดมงคล  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๕ พระอิศรากร ยสินธโร พยุงษ์ ๓/๐๘/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖
วัดโชติการาม  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๖ พระศักดิดา

์

สิริจนฺโท สิมมา
๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๗

วัดท่ามงคล  

ยส ๔๓๖๐/๐๐๙๗ พระสุรัตน์ ทินฺนวโร บำเรอสม
๐๒/๐๕/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดปาจันทวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๔

้
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