
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๖๕๘ รูป ขาดสอบ ๑๒๗ รูป คงสอบ ๕๓๑ รูป สอบได้ ๔๓๒ รูป สอบตก ๙๙ รูป (๘๑.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระอนันตชัย วิชฺชากโร เวชกามา

๓๑/๐๑/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

กว้างใหม่พัฒนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระแสงเพชร สีลเตโช โคตรสมบัติ

๒๘/๐๘/๒๕๓๘
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

กุดจอก  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระนพรัตน์ ยโสธโร มะลิวัลย์

๒๗/๐๑/๒๕๓๑

๗/๐๗/๒๕๖๐

กุดจอก  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระวิษณุ ปภสฺสโร สายมายา

๑๑/๐๖/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

กุดจอก  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๕
พระหำ ธมฺมทินฺโน แสนสุข

๐๓/๐๑/๒๔๙๑ ๐๙/๐๔/๒๕๕๔

ค้อเหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๖
พระอดุลย์ กนฺตวีโร สายลุน

๓๑/๐๗/๒๕๑๕ ๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ค้อเหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรบุญส่ง  ศรีวะสุข

๑/๑๒/๒๕๔๐

 คำแดง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๘
พระสมโภชน์ สุจิตฺโต แดงประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๑๑
๓๐/๐๔/๒๕๖๐

คำเม็ก  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๐๙
พระสุบิน ปยสีโล วงศ์คะสุ่ม

๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

จำปานาคำ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๐
พระสุรพล ขนฺติวโร ชูรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

จำปานาคำ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๑
พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ชูรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๐
๙/๐๗/๒๕๖๐

จำปานาคำ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๒
พระวินัย วินโย ลาวเดิม

๑๘/๐๕/๒๕๑๓ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

ดอนกลอย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๓
พระไกรวิทย์ จกฺกวโร เชิงหอม

๒๒/๐๘/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ดอนกลาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๔
พระพรมมา ธมฺมพโล ศรีน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ดอนกลาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๕
พระศุภมิตร สุเมธโส ม่วงสนิท

๒๑/๑๑/๒๕๔๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ดอนเชียงคำ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๖
พระสุรศักดิ

์

สีลเตโช ศรีวิเศษ

๒๐/๗/๒๕๓๓
๑/๗/๒๕๖๐

ดอนพระเจ้า  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๗
พระภัทรพงษ์ อคฺคปฺโ เรืองศรี

๑/๖/๒๕๓๗ ๑/๗/๒๕๖๐
ดอนพระเจ้า  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๘
พระนิธิพัฒน์ กิตฺติธโร กุลมณี

๒๔/๐๗/๒๕๓๒ ๑๒/๐๒/๒๕๖๐

ตับเต่า  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๑๙
พระประสิทธิ

์

ขนฺติโก พรหมบุตร

๓๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ตับเต่า  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๐
พระบุญหลาย โสภโณ เสน่หา

๐๖/๑๑/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ตับเต่า  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๑
พระดวงจันทร์ านิโย ชูรัตน์

๑๒/๒/๒๕๐๑ ๑๗/๓/๒๕๖๐

ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๒
พระณัฐวุฒิ วิสารโท แสนวงษ์

๔/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๓
พระปยะพงษ์ โชติธมฺโม ไชยวิฌศษ

๙/๓/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๖๐

ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๔
พระมนัสพงษ์ าณวีโร สุทธิกฤติยาพร

๒๔/๕/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ใต้ศรีมงคล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑ / ๑๓

้
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ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรอัมรินทร์  จันเจือ

๒๕/๒/๒๕๔๖

 ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรวีระ  สุวรรณเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรวายุพัฒน์  พิพิธ

๕/๓/๒๕๔๘
 ใต้ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๘
พระศักดิชัย

์

วิสารโท วิเศษรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๒๐
๑/๐๗/๒๕๖๐

ท่าเยียม

่

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๒๙
พระธิติวัฒน์ านิโย ภูคำ

๑๗/๘/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งสะเดา  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๐
พระยุทธ เตชวณฺโณ สายศรี

๑๕/๑/๒๕๑๕

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมนิมิต  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๑
พระสุทธิศักดิ

์

อมโร สารบรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๖๐
ธรรมนิมิต  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระกำพล กมฺมสุทฺโธ สมโครตร

๑๓/๗/๒๕๒๔
๑/๒/๒๕๕๙

นาดีน้อย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระกุลวัฒน์ ิตธมฺโม มุงคุล

๑๒/๓/๒๕๔๐
๕/๕/๒๕๖๐

นาดีน้อย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระบุญมี านงฺกโร จันทร์สว่าง

๒๐/๒/๒๕๑๗ ๕/๑๑/๒๕๕๙

นาสีนวล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระวิพล อคฺคธมฺโม สุวรรณเพ็ชร

๔/๓/๒๕๐๔ ๓/๗/๒๕๖๐
บ้านเชือก  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระธงชัย เตชพโล รุ่งเรือง

๓/๓/๒๕๑๕ ๓/๗/๒๕๖๐
บ้านเชือก  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระมิตรชัย วรธมฺโม มูลสาร

๑๐/๒/๒๕๑๓ ๙/๑๒/๒๕๕๘

บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระบุญหลาย อธิปฺโ มูลสาร

๑๔/๔/๒๕๓๙
๙/๗/๒๕๕๙

บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระพิทักษ์ชัย อริโย วงศ์แปลง

๑๐/๑/๒๕๒๐
๕/๗/๒๕๖๐

บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระรัชพล อาจาโร ธรรมธุระ

๒๗/๕/๒๕๒๒

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านโพนงอย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระเฉลิมพงษ์ จกฺกวโร จำปาม่วง

๑๔/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บึงขุมเงิน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระบัญชา ชินวโร เขตขุนทด

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

บูรพา  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระธนันชัย โกวิโท ปดตลาด

๒๕/๐๓/๒๕๓๙

๒/๐๗/๒๕๖๐

ปจฉิมาวาส  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระทองสูรย์ จารุธมฺโม สัตนนท์

๑๓/๓/๒๔๙๐
๑/๖/๒๕๕๙

ปาคำม่วง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระกุลยดิษฐ์ อภิปุณฺโณ ปาเวียง

๒๕/๕/๒๕๐๑ ๒๓/๔/๒๕๖๐

ปาคำม่วง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระยอด ปฺาวโร แก้วดวงใหญ่

๓/๐๙/๒๕๒๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปาลัฏฐิวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระวิศวะ สุธีโร ไพจิตร

๙/๑๐/๒๕๓๕
๖/๗/๒๕๖๐

ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรเจษฎาภรณ์  ศรีพวงมาลัย

๓/๑/๒๕๔๖
 ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรธรณ์ธันย์  จิรวุฒิวรวงษ์

๑๓/๒/๒๕๔๖

 ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรมนตรี  ชินสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรกฤษฎา  บันลือ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

 ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรธนโชติ  ใจหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

 ปาสารธรรม  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระชุมสาย ิตคุโณ พงษ์สมร

๑๗/๑๐/๒๕๑๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โพธิศรีมงคล

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระสงกรารณ์ อาทโล พนาลาด

๒๔/๐๔/๒๕๑๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีมงคล

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรวัชรพงศ์  เจริญตา

๒/๔/๒๕๔๕
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรอภิรักษ์  บานชูสิงห์

๘/๔/๒๕๔๘
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสุรเชษฐ์  จันลาพันธ์

๒/๒/๒๕๔๘
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรนันทยศ  เพิมพูน

่

๔/๑๒/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 นาห่อม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรณัฐวุฒิ  เสมามิง

่

๒๑/๗/๒๕๔๗

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรธนธรณ์  แสงสุขคู่

๑๑/๒/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรศุภโชค  ขันเงิน

๕/๗/๒๕๔๗
 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรธีระเดช  เพ็งเวลุน

๒๗/๔/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรเกตุกิตติ  ชายทวีป

๒๘/๑/๒๕๔๘

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรภูริธันย์  ธนศักดิเจริญกุล

์

๒๕/๑/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรรุ่งเรือง  ดำงาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 มหาธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระสมโภชน์ จนฺทธมฺโม นางาม

๐๘/๑๐/๒๕๒๑ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ยางเดียว

่

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระวสันต์ อนุตฺตโร สุนทรา

๙/๓/๒๕๔๐ ๖/๗/๒๕๖๐
ศรีไตรภูมิ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระวิลัย วิลโย สายสุข

๑๖/๕/๒๕๐๕ ๒๑/๑/๒๕๖๐

ศรีธงทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระนธิเบศ สุเมโธ พลไชย

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

๒๘/๑/๒๕๖๐

ศรีธงทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระอภิชาติ อิทฺธิาโณ ชูรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙

ศรีธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระพิชัยยุทธ าณธโร โสภากันต์

๓๐/๐๗/๒๕๑๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระวรายุทธ ธมฺมวีโร แรงสู้

๑๕/๐๔/๒๕๓๘
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สากลสะแนน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระธนากร จนฺทปฺโ มุ่งผล

๐๙/๐๒/๒๕๓๙ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

สากลสะแนน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๕
พระถวัลย์ สิริปฺุโ ลือเลือง

่ ่

๐๑/๑๐/๒๔๙๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๔

หนองเปด  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๖
พระทองอิน โชติปฺโ หนองเปด

๐๑/๐๑/๒๔๗๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

หนองเปด  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระสวาท ปภสฺสโร บุญยืน

๒๐/๑๑/๒๕๑๒
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองเปด  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระบุษกร อธิปฺโ หนองเปด

๐๔/๐๗/๒๕๓๗ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

หนองเปด  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระมนตรี สนฺตจิตฺโต บุญปก

๐๓/๐๑/๒๕๓๕ ๐๘/๐๓/๒๕๕๗

หนองเปา  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรภูวนัย  แสงสว่าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

 หนองพาลโลน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระสมร ภูริจิตฺโต โคตรสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๑๘ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

หนองเสือตาย  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระเฉลียว พฺรหฺมสโร จุลพันธุ์

๒๐/๐๙/๒๔๙๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๕

หนองหิน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระสุรชัย ปภาโส จอมคำสิงห์

๐๘/๐๔/๒๕๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

หนองหิน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระเหลือ ชยนาโค ระวังชนม์

๑๓/๐๔/๒๔๙๕ ๒๓/๐๓/๒๕๕๕

เหมือดแอ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระวิรัตน์ กิตฺติธโร คณาโรจน์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดแอ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระอดิศร ขนฺติมโน ศรีทราไชย

๓๐/๑๐/๒๕๓๘ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

อัมพวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรองอาจ  สุวรรณราช

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระพงศ์ตะวัน าณธโร เผือกแตง

๑๒/๐๖/๒๕๓๙
๐๓/๐๒/๒๕๖๐

อัมพวันเหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระคงฤทธิ

์

อุตฺตโม พรานบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

กุดพันเขียว  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรสุธิพงค์  ตรงดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

 กุดพันเขียว  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระธวัช สิริปฺโ ตันสด

๒๕/๑๑/๒๕๑๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

คูเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๒
พระมารุต ภูริวฑฺฒโก วงษ์กันยา

๑๓/๐๕/๒๕๒๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

คูสองชัน

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระสมชาย คมฺภีโร โคตุดร

๒๘/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ดงขวาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระนิคม ปภสฺสโร ลุคำนึง

๑๖/๐๕/๒๕๒๖
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ดงยาง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๑๓

้
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ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระปฏิภาณ จิตฺตปาโล พูลทองหลาง

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ดงยาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระจัน กตสาโร สุขแสวง

๒๓/๐๙/๒๕๑๖ ๐๘/๐๔/๒๕๕๔

ดอนผึง

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระอำพล จารุธมฺโม ใจเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๕/๒๕๕๘

ดอนผึง

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระสมคิด มหาวีโร พันพิพัฒน์

๒๗/๐๘/๒๕๒๔
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ดอนผึง

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระราชรถ ขนฺติโก บุญพร้อม

๐๔/๐๙/๒๕๑๔ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ตรีสุวรรณาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระวุฒิพงษ์ อนาลโย เพลินสิน

๒๖/๐๔/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสมอ  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระธนาวุฒิ ชินวโร ภายศรี

๐๔/๐๓/๒๕๓๘ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ธาตุทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระสมพร อธิปฺุโ ชันชาญ

๒๖/๐๖/๒๕๐๙ ๒๕/๐๕/๒๕๕๘

โนนงิว

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระพรรณวัฒน์ วชิราโณ เพิมศรี

่

๒๖/๐๗/๒๕๓๘ ๒๐/๐๔/๒๕๕๙

โนนงิว

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระสุทัศน์ ปภาโส สุนา

๓๐/๐๖/๒๕๒๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙

โนนงิว

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระอดิศักดิ

์

อุตฺตโร วิชาพูล

๑๖/๐๔/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

โนนงิว

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระนนท์ปวิช กตปฺุโ อุดมพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๒/๐๑/๒๕๖๐

บัวขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระชลธี ธมฺมทีโป แก้วอุดม

๐๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

บัวขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระชนะชัย เตชปฺโ ปลืมจิตต์

้

๓๐/๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บัวขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระจง เตชวโร สามัญ

๒๐/๐๓/๒๕๐๗ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐

บ้านขาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระสมจิตร อินฺทวณฺโณ ทีฆะสุข

๑๒/๐๖/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระธนาศักดิ

์

ปฺุมโน ถวนนอก

๐๔/๐๔/๒๕๒๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระทินกร อินฺทาโณ เพชรนอก

๒๓/๐๕/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระพงษ์ฉัตร อินฺทาโณ ภูสำเภา

๑๑/๐๔/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

บ้านคุ้ม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระสาคร ปภงฺกโร เหล่าใหญ่

๒๑/๐๒/๒๕๐๕ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านม่วง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระถาวร ถาวโร บุญเต็ม

๐๔/๐๑/๒๕๐๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ปลาป่ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระรชานนท์ ธมฺมธีโร โสภาที

๒๑/๐๙/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ปาดอนธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระไพรวัน คุณวโร ศรีใหญ่

๐๗/๐๓/๒๕๑๘ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาดอนธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระเทพพร ขนฺติธโร นันทรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๒๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาดอนธาตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระบุญฤทธิ

์

ธีรปฺโ ปองขาว

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระฉลาด ฉนฺทสาโร ทองพูล

๑๐/๐๗/๒๔๙๔ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระณัฐพงฐ์ ณฏวโส นาคแดง

๒๗/๐๕/๒๕๓๖ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระนัฎพล ชุตินฺธโร ตุ้มหอม

๒๕/๐๑/๒๕๓๗ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระสิทธิศักดิ

์

เตชวโร ศรีเสริม

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระศิวกร สิริธโร แสงมา

๑๕/๐๔/๒๕๓๗
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ฟาหยาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระวัฒนา านวีโร นันคะสุข

๒๒/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

มัคคสัญจาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระวรธนเดช ติสฺสวํโส ธนโชติสิทธิเดช

๑๘/๑๑/๒๕๓๒
๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ยางกลาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระณพล สิริปฺโ ขันแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เวินชัย  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระสุทธโสม สิริปฺโ สายสวาท

๒๒/๐๖/๒๕๑๓ ๑๔/๑๒/๒๕๕๙

ศรีรัตนาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระเกียรติศักดิ

์

สิริวณฺโณ แหวนหล่อ

๑๔/๐๔/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีรัตนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๔ / ๑๓

้
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ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระจำรอง ทีปงฺกโร วงษ์งาม

๒๐/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สงยาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรนราธิป  อาจวิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๑

 สำโรง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระประนม ฉนฺทกโร ร้อยเอ็ด

๒๑/๐๙/๒๕๐๘ ๒๕/๑๑/๒๕๕๙

สุรพาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระวัชระ สนฺตจิตฺโต บุญพา

๒๙/๐๒/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระแสงชัย จนฺทสโร เอ็มรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

หนองตุ  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระวีระยุทธ านวโร พุทธรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๐๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

หนามแท่ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระคำฟอง เกสโร โพภาษิต

๒๑/๐๙/๒๔๙๑ ๑๙/๐๕/๒๕๖๐

หัวเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระอภิสิทธิ

์

ธมฺมสาโร วังสินธ์

๐๒/๑๑/๒๕๐๐ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

หัวเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๘
พระสังคม อนาลโย ภาวะบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๑๖ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๓๙
พระทวี วิริโย บัวเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๑๖ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระพรชัย วรชโย พิมพ์นนท์

๐๖/๐๕/๒๕๒๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระคมศร ธมฺมาวุโธ ประสารศรี

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระณัฐพล ถาวรปุตฺโต แก่นจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระพีระพงษ์ ธีรวํโส ขันธุรา

๑๐/๐๒/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระวัชรินทร์ มหาปฺุโ อินธิรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระสุนทร มหาวีโร อัคสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เหมือดขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระไวพจน์ อนาวิโล สร้อยรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระพิเชษฐ์ ภูริาโณ ปทมะ

๐๖/๐๖/๒๕๒๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระศราวุฒิ อนงฺคโณ อาจสม

๐๙/๑๐/๒๕๔๐ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระชิณภัทร สิริภทฺโท มณียัง

๑๗/๑๐/๒๕๓๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรุณาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระไชยวัฒน์ จิรธมฺโม สุระพรรค

๐๒/๐๔/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรุณาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระนคร นรินฺโท มุงคุณโคต

๑๔/๐๕/๒๔๙๘ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

อุทยาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระไมตรี อภิวณฺโณ จงอางจิตต์

๑๘/๑๐/๒๕๓๕ ๒๘/๐๔/๒๕๖๐

อุทยาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระวิเชียร ชยธมฺโม พิมพ์ขาว

๐๑/๑๑/๒๕๐๙ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อุทยาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระชัยวัฒน์ จนฺทสาโร น้อยเมืองเปอย

๐๕/๐๖/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

กุดมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระวรเชษฐ์ ปภากโร สาขะสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๒๔
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

กุดมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๖
พระอรรถพล านุตฺตโร ศิระพรหม

๐๔/๐๔/๒๕๓๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

กุดมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๗
พระประวิตย์ าณสุทฺโธ ทิพอุต

๐๗/๐๖/๒๕๓๗ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

กุดมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๘
พระณรงค์ กตปฺุโ บุญมาก

๒๕/๑๒/๒๕๑๐
๗/๑๑/๒๕๕๗

เกษตรพัฒนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๕๙
พระสมศักดิ

์

านุตฺตโร สุดาพรม

๐๗/๐๙/๒๕๒๕ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๐
พระพรพรหม สุนฺทโร พรมรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๙ ๒๑/๐๙/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๑
พระสราวุฒิ ปฺาธโร เพชรสาธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๓๖ ๑๒/๐๔/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๒
พระวุฒิคุณ จนฺทโว คุ้มทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

เกาะแก้ว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๓
พระวิทยา เตชปฺโ คำพิมพ์

๑๔/๐๙/๒๕๑๑ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

เขมไชยาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๔
พระชัยยุทธ วรปฺโ ตังพิริยะวารี

้

๐๙/๑๑/๒๕๒๑ ๑๓/๑๑/๒๕๕๘

โคกก่อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๕
พระเต็ม ิตปฺโ จากภา

๕/๑๒/๒๔๙๑ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๖
พระสมนึก กิตฺติโก อุตทาสี

๙/๐๙/๒๔๙๔ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกสว่าง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระอนุสรณ์ ขนฺติธโร บุญบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๓๗

๓/๐๓/๒๕๕๖

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระธีระวุฒิ ภิรธมฺโม คำทอง

๕/๐๑/๒๕๒๓ ๒๖/๑๐/๒๕๕๙

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระมงคล อติพโล มิงขวัญ

่

๒๒/๐๑/๒๕๒๐ ๒๑/๐๑/๒๕๖๐

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระนิวัฒน์ ขนฺติสาโร พันธ์ชิน

๑๒/๐๖/๒๕๓๒

๐/๐๒/๒๕๖๐
โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระคำใจ คุณสมฺปนฺโน ตังดวงพร

้

๑๕/๗/๒๔๙๖ ๑๕/๔/๒๕๖๐

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระจิรศักดิ

์

อภิปฺุโ สุนทรา

๒๗/๐๙/๒๕๓๕

๔/๐๖/๒๕๖๐

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๓
พระอุทัย สุมงฺคโล มูลไชย

๘/๐๒/๒๕๒๒ ๑๔/๐๖/๒๕๖๐

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๔
พระชาญชัย จรณธมฺโม ชิณสิทธิ

์

๗/๐๗/๒๕๑๓ ๖/๐๗/๒๕๖๐

โชติการาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระพงษ์ศักดิ

์

รกฺขิโต ผุดผ่อง

๑๑/๖/๒๔๙๔ ๑๑/๑/๒๕๕๕

ดวงมณี  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระศุภชัย ปฺาวโร จันทร์แก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๓๙ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนศิลา  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระณัฐวัตร กนฺตธมฺโม โสภะบุญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนศิลา  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระกอบชัย กตปฺุโ ไชยโคตร

๑๖/๐๑/๒๕๓๘
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังษีนิคมเขต  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระทองรัก จนฺทโชโต เกตุลืม

๐๑/๐๗/๒๕๑๑ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐

ธรรมรังษีนิคมเขต  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระนาด อุตฺตโม สุทธิวงศ์

๐๔/๐๔/๒๔๙๒ ๒๗/๐๔/๒๕๒๑

บ้านหนองยาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระชัยยา ขนฺติมโน สุทธิวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๘ ๒๐/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหนองยาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระประสิทธิ

์

มหาลาโภ พิตพันธ์

๑๑/๑/๒๔๙๐ ๑๓/๓/๒๕๕๖

บุญเรือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระเดชา เตชธมฺโม คำมัน

่

๒๗/๑/๒๕๑๕

๒/๒/๒๕๖๐
บูรพา  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระสมศักดิ

์

อาจาโร มีไชย

๑๗/๐๑/๒๕๑๖ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

บูรพา  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรเสกสรรค์  มีไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 บูรพา  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระมานพ กตปฺุโ นามษร

๑๕/๑๐/๒๕๑๖ ๑๓/๑๖/๒๕๖๐

ปาจันทวนาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรวายุ  อุสาหพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

 ปาไทรย้อย  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระจิระศักดิ

์

ติสฺสวโร พันธ์เลิศ

๑๓/๐๖/๒๕๒๑ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

พรหมนิยม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสมัย ขนฺติพโล ขันสุปฏ

๐๖/๐๘/๒๕๐๖ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

พรหมนิยม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระปญญา ปฺาธโร สารีโท

๕/๐๔/๒๕๒๒ ๖/๐๗/๒๕๖๐
พุทธไชยเจริญศิลป  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระรักชาติ อคฺคโต บุญบรรลุ

๑๗/๖/๒๕๒๑ ๑๕/๔/๒๕๖๐

โพธาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระวิเชียร อธิปฺุโ ส่วนเสน่ห์

๑๕/๒/๒๕๑๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

โพธาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระไพสิทธิ

์

สุตธมฺโม สุขนา

๐๗/๑๐/๒๕๒๔ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

มิสสกวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระทวี คุณสํวโร สุยะดา

๐๕/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

มิสสกวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระปญญาวัฒน์ คุณวฑฺโฒ ศิริวาล

๑๐/๐๙/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

มิสสกวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระประสิทธิ

์

ธมฺมปาโล งามแก้ว

๐๗/๐๑/๒๔๙๓ ๒๘/๐๘/๒๕๖๐

มิสสกวัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระหมี อชิโต โพทิลาด

๗/๑/๒๕๓๗ ๒๕/๗/๒๕๕๗

ศรีแก้ว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระวรวิทย์ จารุวณฺโณ ทองบ่อ

๕/๑๒/๒๕๒๖ ๒๒/๘/๒๕๕๙

ศรีแก้ว  

ยส ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระสีทน ตนฺติปาโล กุมารสิทธิ

์

๘/๑๒/๒๕๐๕
๘/๗/๒๕๖๐

ศรีแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๖ / ๑๓

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระศูณพงษ์ สุทนฺโต คุ้มบุญ

๒๙/๐๗/๒๕๐๑ ๒๙/๐๘/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระวัชระ อิสฺสโร ไชยสัจ

๒๔/๐๕/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระธงชัย ปสนฺโน แปลงศรี

๑๔/๗/๒๕๑๖ ๑๘/๔/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระประพันธ์ สุจิตฺโต พิมพ์ทรัพย์

๓๐/๖/๒๕๓๗
๓๐/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระสุรัตน์ ขนฺติสาโร เรืองรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๐๕ ๐๖/๐๑/๒๕๕๒

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระจรูญ านวีโร สมหวัง

๑๐/๐๖/๒๕๑๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระประวิทย์ ปภสฺสโร อุ่นคำ

๒๙/๐๖/๒๕๒๓ ๒๑/๑๐/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระยงยุทธ านวีโร เรืองรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๒๖ ๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระอำคา กิตฺติวณฺโณ ไชยสุริยงค์

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ ๐๒/๑๑/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระทิพย์ ทินฺนวโร ถะเลรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๑๓
๓๐/๐๑/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระสุทิน ฉนฺทธมฺโม หลักคำ

๐๕/๐๑/๒๕๓๖ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระศักดา ธมฺมิโก เสมียนกุล

๑๙/๐๙/๒๕๐๗ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระชัยศักดิ

์

ขนฺติสาโร มีศรี

๑๘/๐๓/๒๕๑๗
๐๒/๐๘/๒๕๖๐

ศรีมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระเกรียงไกร สุจิณฺโณ หงษ์คำ

๒๕/๑/๒๕๒๕ ๒๔/๗/๒๕๖๐

ศรีสวัสดิ

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระศักดิชัย

์

เทวสโร สายจันดา

๑๓/๐๗/๒๕๓๕ ๑๔/๐๔/๒๕๕๙

อินทาวาส  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระธนารักษ์ กิตฺติธโร ตุ้มทอง

๕/๐๒/๒๕๔๐ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

กำแมด  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระเจริญรุ่ง อภิาโณ เหมือนตา

๑๔/๐๒/๒๕๑๔

๗/๐๗/๒๕๖๐

กำแมด  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระทนงศักดิ

์

ธีรปฺโ มิงคำ

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๔

๗/๐๗/๒๕๖๐

กำแมด  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระนาตพงษ์ เมธิโก ผลสนอง

๑๖/๐๖/๒๕๓๑

๗/๐๗/๒๕๖๐

กำแมด  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระนันทชัย นนทฺวโร เวฬุวนาธร

๑๖/๐๓/๒๕๑๕
๙/๑๑/๒๕๕๙

กุดชุม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระน้อย ิตเมโธ ศิริธรรมจักร

๑/๐๘/๒๕๐๕ ๒๓/๐๓/๒๕๖๐

กุดชุม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระอนุวัฒน์ อภินนฺโท วงษ์ศรีแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๒๕

๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดชุม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระวุฒิพงษ์ ปฺสาโร ศรีวะสุทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดชุม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระสมรักษ์ อติพโล หลงภูงา

๒๐/๐๙/๒๕๓๙
๒/๐๗/๒๕๖๐

กุดชุม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระอภิวัฒน์ ปสนฺโน จันแล

๑๘/๐๑/๒๕๓๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

กุดหิน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระวราวุธ กิตฺติธโร ธรรมดา

๑๒/๑๐/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

เกียงเก่า

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระศักดิชัย

์

สิริภทฺโท ไชยแสง

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

๗/๐๗/๒๕๖๐

เกียงเก่า

้

 

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระธนภัทร อิทฺธิเตโช ตาสว่าง

๒๕/๐๖/๒๕๒๗

๕/๐๘/๒๕๖๐

คำบอน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระวิชัย วิสุทฺธาโณ แสงทอง

๑๕/๐๓/๒๔๙๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คำผักหนาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระทองพูล ขนฺติโก ประดับเสริฐ

๒๒/๐๓/๒๕๓๖
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

คำผักหนาม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระอรุณ อติภทฺโท น้อยบุญชัย

๒๘/๑๑/๒๕๑๓ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

คำเลา  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระพลวัตร จารุธมฺโม นานันท์

๖/๐๒/๒๕๔๐ ๔/๐๖/๒๕๖๐

จวงเจริญ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๒
พระปญญา ธมฺมปาโล นาถาบำรุง

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

๕/๘/๒๕๖๐
จำปา  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระยงยุทธ ยโสธโร ศรีวะสุทธิ

์

๕/๐๒/๒๕๓๐ ๓/๐๗/๒๕๕๔

ดงเย็น  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระกิตติพงษ์ จิตฺตสุโร มูละสิวะ

๑๒/๑๐/๒๕๒๙ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐

นาซึม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระนิวา ิตสีโล ศรีวะสุทธ์

๒๔/๑๐/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

นาโส่  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระไกรสร ธมฺมปาโล แก้วสีลา

๒๐/๐๔/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนประทาย  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระสายัน ปริสุทฺโธ แก่นจำปา

๒๙/๐๓/๒๕๒๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

โนนยาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระฉลอง กนฺตสีโล สุวรรณเพ็ชร

๑๐/๐๘/๒๔๘๙
๑/๐๗/๒๕๖๐

โนนยาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระณัฐธสิทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต ศุภธรรมธรรศ

๒๔/๐๖/๒๕๐๙
๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระหาญชัย ชยานนฺโท วงศ์จันทร์

๖/๐๘/๒๕๓๔ ๖/๐๗/๒๕๖๐

โนนใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระกฤษฏา ิตสีโล โสมาบุตร

๒๐/๐๒/๒๕๓๔
๒/๐๗/๒๕๖๐

ปากุดชุมเจริญธรรม
 

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระฤทธิชัย อติภทฺโท โสมาบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๓๗

๒/๐๗/๒๕๖๐
ปากุดชุมเจริญธรรม

 

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระสายัน ิตปฺุโ มูลสาร

๐๖/๐๖/๒๕๑๖ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ภูถำพระ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระอำนวย ปริสุทฺโธ ศรีชนะ

๑๙/๑๒/๒๕๐๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

ภูถำพระ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระพีรสิทธิ

์

อธิปฺุโ เนตรวงษ์

๒๐/๐๙/๒๔๙๙ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ภูถำพระ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๖
พระบุญทัน สิริธมฺโม ทองบ่อ

๑๗/๐๗/๒๕๑๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ภูถำพระ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๗
พระธนันชัย อุชุจาโร พลหล้า

๒๘/๐๗/๒๕๑๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรธีรวัฒน์  จันดารักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรณัฐวุฒิ  พูลเพิม

่

๘/๐๘/๒๕๔๖

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 คำฉิม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรธีรนนท์  ทองคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรธีรพล  คงทน

๕/๐๖/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรณัฐภพ  ศรีมันตะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรอนุกรณ์  กาลจักร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรกิตติพงศ์  สิงห์ครุป

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรบุญเสริม  หาระโคตร

๗/๐๘/๒๕๔๔

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรพรประเสริฐ  ห้องแซง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรกฤตภาส  ทองโสม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรวัฒนา  สมัครเขตกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระอานนท์ นรินฺโท แก่นจำปา

๒๒/๐๔/๒๕๒๑

๐/๐๔/๒๕๖๐
สว่างหัวงัว  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระสุริยันต์ อาภาธโร ไชยสิทธิ

์

๕/๑๒/๒๕๓๖ ๗/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระศักดิชัย

์

อินฺทปฺโ อินทนาม

๑๒/๑๐/๒๕๑๒ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

สว่างอารมณ์  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระจีรศักดิ

์

ปฺาวโร จันดี

๖/๐๑/๒๕๒๖ ๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีวนาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรธีรเมธา  ลำพุทธา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

 สามัคคีวนาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระเกษม สนฺตมโน ทองน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๒๔

๗/๐๗/๒๕๖๐

แสนศรี  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระเรือง กิตฺติโก อุ่นประชา

๓/๐๒/๒๕๒๔ ๒๕/๐๓/๒๕๕๗

แสนสำราญ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระไพสิฐ พหุสฺสุโต บุญสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๑๗ ๒๒/๐๒/๒๕๕๙

แสนสำราญ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระบุญนาค สีลสาโร สีหาพรม

๑๒/๐๗/๒๕๑๗

๔/๐๔/๒๕๖๐

แสนสำราญ  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระพรหมเมธศ์ สติสมฺปนฺโน ศรีมันตะ

๐/๐๖/๒๕๓๘ ๗/๐๗/๒๕๖๐

โสกขุมปูน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๘ / ๑๓

้
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่
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ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระบุญกัน ปฺุาคโม ศรีชนะ

๑/๐๗/๒๔๙๑ ๒๔/๑๐/๒๕๕๙

โสกนำขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระจักรกริช อธิปฺุโ โคตร์ชัย

๒๘/๐๖/๒๕๓๕

๔/๐๖/๒๕๖๐

โสกนำขาว  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระบรรยงค์ โชติโก กระหัส

๒/๐๗/๒๕๑๐ ๓/๐๖/๒๕๕๗

หนองแคน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระบุญญรัตน์ อิทฺธิเตโม สว่างศรี

๒๑/๐๒/๒๕๓๗ ๒๕/๐๗/๒๕๖๐

หนองแคน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระพลรวี อิทฺธิเตโช บุญประสม

๖/๐๓/๒๕๓๔ ๕/๐๘/๒๕๖๐

หนองแคน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระวิทยา ทีปธมฺโม ขุนนะรา

๘/๐๘/๒๕๓๐ ๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองบอน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระปญญา ิตธมฺโม แสงขาว

๒๔/๐๑/๒๕๓๙

๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองบอน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๗
พระกมลเชษฐ์ กิตฺติปฺโ แสนสิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๒๘

๓/๐๘/๒๕๖๐

หนองบอน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๘
พระอภิวัฒน์ านิโย พลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

๒/๐๖/๒๕๖๐

หนองบัวบาน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๗๙
พระประเสริฐ จกฺกวโร ศรีวะอุไร

๓/๐๙/๒๕๐๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองผือน้อย  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๐
พระณัฐวุติ กตธมฺโม โภคเสถียร

๑/๐๙/๒๕๒๙ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

หนองมาลา  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระธวิช จารุธมฺโม สุริโย

๗/๐๗/๒๕๓๙
๕/๐๘/๒๕๖๐

หนองหมี  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระแสนอรัญ สิริธมฺโม บุญประคม

๒๕/๐๒/๒๕๓๖
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

หนองเหีย

่

 

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระวิชากร สุมโน ลครไชย

๕/๐๕/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระศุภวัฒน์ สุมโน ไชยวงค์

๑/๐๑/๒๕๓๖ ๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๕
พระศุภชัย สุภกิจฺโจ กาละจักร

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๖
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติสาโร ศรีละโคตร

๑๑/๔/๒๕๓๖
๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๗
พระนันทวุฒิ ธีรวโร อทุมชาย

๑๑/๐๙/๒๕๓๗

๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๘
พระศราวุฒิ ปโมทิโต อินทนาม

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๘๙
พระเชษฐา จารุธมฺโม นันตะเคน

๑๔/๐๕/๒๕๓๙

๔/๐๗/๒๕๖๐

ห้วยแก้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๐
พระสุขใย ปยสีโล อุปรา

๑๒/๑๐/๒๕๑๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

หัวนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๑
พระวราช ติสฺสโร อินอ่อน

๑๘/๐๙/๒๕๒๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

เหล่าตำแย  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๒
พระอดิน ปฺาวโร ขุนนรา

๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

เหล่าตำแย  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๓
พระประวิทย์ เตชพโล บุญวรรณ์

๑๕/๔/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
กระจายนอก  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๔
พระสมบูรณ์ กุสลจิตฺโต สิงห์ครุธ

๒๓/๒/๒๕๑๐ ๒๓/๑๒/๒๕๕๘

กระจายใน  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๕
พระเบิม

้

กมโล กมล

๑๑/๐๖/๒๕๐๘ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

โคกนาโก  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๖
พระสุดใจ ตปสีโล พันโสรี

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกนาโก  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๗
พระนิรุตต์ กนฺตวีโร ภูมิแสง

๒๑/๐๕/๒๕๓๓
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกนาโก  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๘
พระบุญชู อธิปฺโ ศรีสวรรค์

๒๙/๐๑/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกนาโก  

ยส ๔๑๖๐/๐๒๙๙
พระไกรวิทย์ อภินนฺโท ตรวจนอก

๑๓/๑๐/๒๕๓๙
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

โคกนาโก  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๐
พระบุญธรรม อภินนฺโท มาตขาว

๑/๘/๒๕๓๗ ๕/๑๒/๒๕๕๙

เตาไห  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๑
พระสมปอง วรปฺโ ทองน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๑๔ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

บ้านกลาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๒
พระสหรัฐ อาทโร เจริญ

๑๔/๔/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ปาศิลาเลข  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๓
พระเกริกเกียรติ จนฺทวํโส สาวิสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ปาศิลาเลข  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระสมพงษ์ สิริจนฺโท เข็มพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๑๒ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โพธาราษฎร์บำรุง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๙ / ๑๓

้
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ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระสุรศักดิ

์

ปฺาวุฑฺโฒ อยู่เย็น

๓๐/๐๕/๒๕๒๐ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

โพธิศรี

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระกิตติศักดิ

์

สุทฺธจิตฺโต อยู่เย็น

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระณัฐพล อคฺคปฺโ สมหาญ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระภาณุเมศ ฌาณรโต ทักษิณอุบล

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

โพธิสัตว์  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระรัฐศักดิ

์

ปริชาโน บุญทศ

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีฐานนอก  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระสุทิน กนฺตสีโล พิมพ์จันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๑๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

หนองแข้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๑
พระชาญณรงค์ ชยธมฺโม กลินศรีสุข

่

๒๔/๐๘/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

หนองแข้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระชนาวัฒน์ ชยานนฺโท อรรคบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ค้อวัง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรกฤษฎา  หลุ่มบางค้า

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 ค้อวัง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๔
พระวิทูร านุตฺตโร ศรีเสมอ

๑๙/๐๔/๒๕๑๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชนะ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๕
พระนำพล ิตมโน อุตทา

๒๑/๑๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชนะ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๖
พระคณิตศาสตร์ ทีปธมฺโม ศรีเสมอ

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ชัยชนะ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๗
พระเดชชาติ อุชุจาโร สาริพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๓๔
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๘
พระสุทธิพงษ์ ถาวโร ชินศรี

๑๔/๐๓/๒๕๓๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๑๙
พระตัญติกร ถิรธมฺโม บุญหาร

๑๒/๐๖/๒๕๓๖
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๐
พระประสิทธิ

์

นิสโภ เสียวทอง

้

๒๙/๐๖/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๑
พระวีระยุทธ วิมโล คำอุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๓๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระประพันธ์ จารุธมฺโม บุญธง

๒๐/๐๕/๒๕๑๑ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

บ้านเปาะ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระบุญมี จนฺทปฺโ ดัชกรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๐๒ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาลำดวน  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๔
พระบุญมี รติโก คำคูณ

๒๗/๐๘/๒๕๑๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาลำดวน  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๕
พระณรงศักดิ

์

ขนฺติโก บำรุงมิต

๒๕/๐๕/๒๕๒๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ปาลำดวน  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระผลิต ถาวโร คำเมือง

๒๙/๐๑/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

พลเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระกิจชยา ธมฺมธโร เมืองสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๓๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

พลเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระพงศธร พุทฺธสาโร อยู่เจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

พลเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๒๙
พระธีระวัฒน์ ทีปโก วัฒนสิงห์

๑๔/๐๙/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พลเมือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๐
พระพันธมิตร ยติโก ศรีหมอก

๒๐/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ฟาห่วนใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระสิทธิศักดิ

์

ิตปฺโ โสภี

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ฟาห่วนใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระจักรี รตโน เชืออุ่น

้

๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ฟาห่วนเหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระพงศ์พันธ์ ปยสีโล โสภี

๐๗/๐๔/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ฟาห่วนเหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระนคร กิจฺจสาโร ลีลา

๒๗/๐๑/๒๕๔๐ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ฟาห่วนเหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระศราวุฒิ าณโสภโณ ดาวสี

๐๗/๐๒/๒๕๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระทิวา ปุณฺณาโณ ทองเฟอง

๒๕/๐๒/๒๕๓๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระไชโย สิริภทฺโท ศรีทุม

๒๒/๐๔/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศรีสว่าง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระจักกฤษ สุมงฺคโล ทองพีระ

๓๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ศิริมงคลาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระจำนงค์ อภินนฺโท โหม่งมาตร

๒๓/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙

ศิริมังคลาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๐ / ๑๓

้
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ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระสุริโย ปฺุภาโค ทองทา

๐๙/๐๖/๒๕๓๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่าง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระประยูร ฉนฺทโก ทองขันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๑๑ ๒๔/๐๑/๒๕๕๔

สังฆรักษ์  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระเกรียงศักดิ

์

กนฺตวีโร วงษ์สิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระยุรนันท์ มหาปฺุโ กุลตา

๑๙/๗/๒๕๔๐
๑/๗/๒๕๖๐

คำครตา  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระปรีชา านวีโร บุญบรรลุ

๑๐/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

นาโปง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระยุรนันท์ ทีฆายุโก เลือมใส

่

๒๘/๕/๒๕๓๑ ๑๓/๓/๒๕๖๐

นาเวียง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระสุพิชชา ภูริาโณ ทองเฟอง

๖/๖/๒๕๓๙ ๖/๗/๒๕๖๐
นาเวียง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรณรงค์ชัย  พลช่วย

๑๘/๔/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรภาณุพงศ์  โกยทา

๑๙/๔/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรโยธิน  ธรรมจิตร

๑๒/๕/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรจิรสิน  แอ้นบุญมา

๔/๑๑/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรอานนท์  คำคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรธนากร  อนุพันธ์

๕/๑/๒๕๔๖
 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรปติกร  คงทิม

๑๑/๙/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรชัชวาล  มากดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรบุญมา  ทรัพย์สันเทียะ

๑/๒/๒๕๔๗
 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรอนุสรณ์  ทีพารัตน์

๕/๒/๒๕๔๗
 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรศิริพงษ์  มาสขาว

๑๙/๒/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรนิวัฒน์  ไตรยะมะณี

๕/๓/๒๕๔๗
 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรกตัญู  ขุนทอง

๑๑/๔/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรธนพงษ์  กุละวงษ์

๑๐/๕/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรชันยบูรณ์  พลซา

๑๑/๕/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรอัมรินทร์  พรมบุตร

๓๑/๕/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรณัฐวุฒิ  ทองเกษ

๒๐/๖/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรธีรภัทร  สวนไผ่

๖/๗/๒๕๔๗
 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรเดชโสธรธานี  เหมือนตา

๑๒/๗/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรจีรวัฒน์  ชืนชม

่

๑๙/๗/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรทินภัทร  ศรีมันตะ

๓๐/๗/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรชาญยุทธ  อินทร์หา

๒๑/๙/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรพิชิตพงษ์  หาญแหง

๓๐/๙/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรกรกช  ขนันเยียม

่

๔/๑๐/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรรณพีร์  มูลสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรอรรฆพล  มะสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรอกฤษณ์  ทองเฟอง

๔/๘/๒๕๔๘
 บูรพารามใต้  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระธณาวัฒน์ ปฺุภาโค ละครวงษ์

๑๙/๓/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐ ปาธรรมวิเวการาม  
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๕
พระถาวร ถาวโร คำมัน

่

๑/๒/๒๔๙๓
๑๓/๑๑/๒๕๕๙

สิริมงคล  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระสุวิต ิตปสาโท บญเปรียว

้

๐๑/๐๘/๒๔๙๙ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

คำไผ่เหนือ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระมรกุล วิสาธโร ไตรยวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๑๗ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

โชติเขตตาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๘
พระเทพสุพรรณ โชติวโร ไตรยวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๑๐ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐

โชติเขตตาราม  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๗๙
พระรถธณะ ธนปาโล ธานี

๑๐/๐๓/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๐
พระถิระวัฒน์ ถิรวฑฺฒโน ทองบ่อ

๑๘/๐๓/๒๕๒๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไทยเจริญ  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๑
พระเจต กตธมฺโม จันทไชย

๐๔/๐๙/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นาสาน  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระอนิวัฒน์ สุภทฺโท โคตรบิน

๑๔/๑๐/๒๕๓๗
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

นาสาน  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระธีรพงษ์ คุเณสโก ดวงภาค

๐๕/๑๒/๒๕๓๑
๑๐/๐๔/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระสุขา สุเมโธ ทับแสง

๐๖/๐๒/๒๔๘๗ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรี

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระโอริส รตนาโณ บุญบรรลุ

๑๘/๐๑/๒๔๙๓ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระจาตุรงค์ อคฺคธมฺโม ดอกบัว

๒๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระโกวิท จนฺทโชโต ศรีภิรมย์

๐๗/๐๘/๒๕๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระอำพันธุ์ อติธมฺโม พิมพ์อินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๘๙
สามเณรธนดล  ถำกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 สิงห์ทอง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระรุ่งฟา จกฺกวโร โสดา

๒๖/๑๒/๒๕๐๘ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

หนองสวรรค์  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระคมกริช โอภาโส อินทนนท์

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๑/๐๓/๒๕๖๐

หนองสวรรค์  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๒
พระชูชาติ ตปสีโล บุญปก

๐๒/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

หนองสวรรค์  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระวิทูรย์ อคฺคธมฺโม บัวทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าหันทราย  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระไพสันต์ สิริธโร สุขยิง

๒๖/๐๕/๒๕๒๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

เหล่าหันทราย  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระบุญส่ง ปฺุกาโม เพ็งพักตร์

๙/๓/๒๕๑๘
๒/๗/๒๕๖๐

กลางนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระชัยมงคล สุมงฺคโล ภาคะ

๗/๒/๒๕๓๙
๒/๗/๒๕๖๐

กลางนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระสุริยะ สิริธโร สุตะคาน

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

๙/๗/๒๕๖๐
กลางนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระอัมพร อธิมุตฺโต จันทร์พวง

๑/๔/๒๕๑๑ ๑/๗/๒๕๖๐
กุดกุง  

ยส ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระวินัย ตปสีโล อาทิตย์ตัง

้

๑๔/๒/๒๕๓๐ ๐๖/๗/๒๕๖๐

กุดกุง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระสุริยา สุขิโต ทองหิน

๒๔/๕/๒๕๒๓

๕/๗/๒๕๖๐
กุดตากล้า  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระธีรวัติ คุณวีโร สมสาย

๐๑/๐๒/๒๕๐๑ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

กุดเปง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระอภิชาติ อาภาธโร ศรีโชค

๑๐/๐๘/๒๕๒๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

กุดเปง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระเรืองศิลป กตปฺุโ วงษ์สิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๓๐
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โคกกลาง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระจันทร์นิมิต กนฺตวีโร แซ่โล้ว

๒๙/๐๘/๒๕๓๑

๘/๗/๒๕๖๐
โคกปาจิก  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๕
พระนรวรรธน์ นฏิโก ภูนิธิชัยเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๒๖
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ชาตะยานนท์  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระเหวียน หิรฺธโร สีงาม

๘/๕/๒๔๙๘ ๖/๖/๒๕๕๗
ดงแคนใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระอรุณ ทีปธมฺโม เวียงอินทร์

๑๐/๔/๒๕๑๕ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ดงแคนใหญ่  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระกษิดิศ สารโท วาดสูงเนิน

๒๕/๓/๒๕๓๑

๑/๗/๒๕๖๐
ดอนเขือง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระขวัญชัย เตชปฺโ ช้างบุ

๖/๓/๒๕๓๖ ๑/๗/๒๕๖๐
นาแก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดยโสธร  ๑๒ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรณัชพล  ชาติมนตรี

๑๑/๒/๒๕๔๕

 นาแก  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระบุญส่ง สุขิโต ทองปาน

๑๖/๑๒/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
นาถ่ม  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระสงคราม กิตฺติาโณ งิวลาย

้

๒๕/๑๑/๒๕๑๗ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

นาโพธิ

์

 

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๓
พระพันธ์ศ์กดิ

์

าณธีโร ขันอาษา
๓/๘/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐

นาเวียง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๔
พระพิริยะ ธมฺมวิริโย นพผล

๑๑/๖/๒๕๓๔

๘/๖/๒๕๖๐
บกน้อย  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๕
พระประดับ จนฺทโก แก้วตาวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๐๔ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

บ้านดง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๖
พระจำนง ถาวโร สีงาม

๒๙/๗/๒๕๐๓ ๑๖/๑/๒๕๖๐

ผักบุ้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๗
พระคุณากร คุณากโร ยืนสุข

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐
ผักบุ้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๘
พระสันติ สนฺตจิตฺโต ทรายทอง

๒๖/๖/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐
ผักบุ้ง  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๑๙
พระพชร กตปฺโ ทองบุ

๑๖/๐๔/๒๕๓๓
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพนทัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๐
พระวีระชล อธิจิตฺโต ปกปอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๘
๐๔/๐๖/๒๕๖๐

โพนทัน  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรธนดล  ระหุ่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรพลกฤต  สายเคลือบุญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรฐิติพงษ์  พรจ้นทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรนิตย์  ลูกหวาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 ยางตลาด  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๕
พระประสิทธิ

์

ติกฺขวีโร บุญปก
๖/๖/๒๕๐๐ ๒๐/๕/๒๕๖๐

ศิริราษฎร์พัฒนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๖
พระสันติชัย สิริสาโร พวงศรี

๔/๑๐/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

สมบูรณ์พัฒนา  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๗
พระวสันต์ วรสีโล ทองทศ

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

๒/๗/๒๕๖๐
เหล่าโป  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๘
พระอนุสรณ์ อินฺทสาโร ทองทศ

๖/๒/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
เหล่าโป  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๒๙
พระบุญกอง โรจนธมฺโม ประชัยวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๑๕
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าฝาย  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระบุญมา าณวีโร เสียงใส

๒๕/๐๙/๒๕๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

เหล่าไฮ  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระปริวรรต สุเมโธ พวงศรี

๐๙/๑๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เหล่าไฮ  

ยส ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระรวิเทพ อรุโณ มนต์ขลัง

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

แหล่งหนู  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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