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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๔๙ รูป คงสอบ ๔๙ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๑๙ รูป (๖๑.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๑
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร ดวงหอม
๗/๔/๒๕๒๖ ๑๕/๗/๒๕๕๐

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๒
พระดิเรก ปณฺฑิโต ฉิมจีน

๓๑/๕/๒๕๑๔
๓/๘/๒๕๕๑

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๓
พระปอม ฌานโรจโน แสงส่อง

๓/๑/๒๔๘๔ ๙/๑๒/๒๕๕๕

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๔
พระศราวุธ ขนฺติสาโร พิลาน้อย

๑๖/๑/๒๕๒๘
๔/๑/๒๕๕๘

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๕
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก ไพเราะ

๓๑/๑/๒๕๓๓ ๒๑/๒/๒๕๕๙

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๖
พระบุญใหล จารุธมฺโม จันทร์ประแดง

๙/๗/๒๔๘๙ ๒๖/๖/๒๕๕๙

จิตตวิโสธนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๗
พระอภิเดช อติสโย ศรีอุดร

๑๘/๗/๒๕๒๕

๕/๑/๒๕๕๐
ปาโนนค้อ  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๘
พระหมาย สจฺจธมฺโม การนัง

๔/๓/๒๕๒๐ ๔/๗/๒๕๕๘
ปาโนนค้อ  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรธนากร  โคตรสมบัติ

๑๖/๘/๒๕๔๖

 ปาเวฬุวันวนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๐
พระสุพิชา สุภวิชฺโช วัฒโน

๒๖/๑๑/๒๔๙๗
๒๒/๓/๒๕๕๘

ศรีธรรมาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๑
พระสุคล คุณวโร สุรจิตร์

๒๖/๖/๒๕๑๖ ๒๔/๖/๒๕๓๖

สว่างอารมณ์  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๒
พระจำเริญ เขมวฑฺฒโน นามจันทรา

๒๓/๘/๒๔๙๗ ๒๙/๑๑/๒๕๕๕

หนองไคร้  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๓
พระธนานันต์ รตนาโณ สุขาภิวัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๕๗
หนองไคร้  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๔
พระกิตติคุณ โชติโก หนองเปด

๒๔/๑๐/๒๕๓๒

๔/๓/๒๕๕๕
หนองบก  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๕
พระคำภู อภิชาโน สียางนอก

๙/๑/๒๕๑๒ ๒๑/๕/๒๕๕๖

หนองบก  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๖
พระไพบูรณ์ เตชวโร สายเนตร์

๒๑/๔/๒๔๙๔ ๑๐/๕/๒๕๕๘

หนองบก  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๗
พระเทพรังสรรค์ สนฺตจิตฺโต วอทอง

๒๒/๑๐/๒๕๐๘
๑๑/๗/๒๕๕๘

ภูหมากพริก  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๘
พระธวัชชัย ขนฺติธโร ชินศรี

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐ วัดสุจิตตะสังขะวนาราม

 

ยส ๖๒๖๐/๐๐๑๙
พระสมาน ิตายุโก ปองกัน

๑๐/๖/๒๕๐๗
๑/๓/๒๕๕๘

ศรีพัฒนาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๐
พระนรินทร์ ถาวโร ไชยสัจ

๑๑/๖/๒๔๙๒
๕/๕/๒๕๕๙

พรสวรรค์  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๑
พระประเสริฐ ขนฺติาโณ กาฬจันทร์

๑/๑๒/๒๕๒๔
๒๐/๓/๒๕๖๐

พรสวรรค์  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๒
พระพรชัย เมธิโก แสนทวีสุข

๑๒/๘/๒๕๑๔ ๒๓/๕/๒๕๕๘

สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๓
พระสุนทร ธีรธมฺโม ไพรจิตร

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๒๓/๕/๒๕๕๘

สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๔
พระเกียรติศักดิ

์

ยติโก สิถิรบุตร

๒๓/๙/๒๕๑๙ ๑๐/๘/๒๕๕๙

สุมังคลาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพิชัยภูษิต  สายโท

๒๓/๙/๒๕๔๔

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรนภดล  บุญเทียม

๑๕/๗/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวิทยา  สีดาหลง

๒๗/๘/๒๕๔๓

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรกฤษณะ  นุศาสตร์สังข์

๗/๙/๒๕๔๔
 สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวรภพ  ไชยสัจ

๓๐/๑/๒๕๒๘

 สุมังคลาราม  

ยส ๖๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรหล้า  แก้ววงษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 สุมังคลาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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