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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยโสธร  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓๙๑ รูป ขาดสอบ ๑๕๓ รูป คงสอบ ๒๓๘ รูป สอบได้ ๘๐ รูป สอบตก ๑๕๘ รูป (๓๓.๖๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุรชัย สุรวํโส หล้าศรี

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๖

คำเม็ก  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๒
พระธนทรัพย์ าณทีโป ธนาคุณ

๐๑/๐๔/๒๔๙๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

คำเม็ก  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๓
พระบรรจง กตธมฺโม ทองคำ

๒๑/๐๖/๒๕๑๙ ๐๗/๐๓/๒๕๕๘

คำเม็ก  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๔
พระคำคูณ เปมสีโล มะลิวรรณ์

๐๗/๑๒/๒๔๙๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

คำเม็ก  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๕
พระไวพจน์ สุมโณ ศรีวิเศษ

๒๖/๑/๒๕๑๖
๒/๗/๒๕๕๖

เชียงหวาง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๖
พระอานนท์ านงฺกโร พรหมบุตร

๑๐/๑๑/๒๕๑๙ ๐๑/๑๒/๒๕๕๓

ตับเต่า  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระชัยยุทธ อนุตฺตโร สุนทรา

๑๔/๐๙/๒๕๒๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ท่าเยียม

่

 

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระมนตรี จารุวณฺโณ กองศรี

๓๐/๐๑/๒๕๒๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

บ้านแจ้งน้อย  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระเด่นนภา กนฺตวีโร พันธ์โพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๔ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

บ้านเดิด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระเชิด ปมุตฺโต ศรีวิเศษ

๐๖/๐๗/๒๕๑๕ ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

บ้านบาก  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระประดิษฐ์ ภูปณฺโณ โคตรสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๐๘
๑๔/๗/๒๕๕๖

โพธิศรีทอง

์

 

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรภูวนัตถ์  เกณฑ์สองคร

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรวีรภัทร  ทองทา

๖/๒/๒๕๔๓
 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรศุภชัย  หิตะรัตน์

๒๓/๒/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรอนุชิต  แก่นจำปา

๑๐/๓/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรอัมรินทร์  สุวรรณดี

๒๕/๕/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรศุภกร  รันไธสง

๒/๑๑/๒๕๔๓

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรอดิศร  ปาระภา

๓๐/๘/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรศุภชัย  เจริญสุข

๒๘/๙/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรเพชรรัตน์  สายสมบัติ

๓/๑๑/๒๕๔๔

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสิทธิพงษ์  เสน่ห์พูด

๑/๓/๒๕๔๕
 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรกฤษกร  กิติราช

๒๙/๗/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรพิจิตร  ตาซือ

่

๑๑/๘/๒๕๔๕

 มหาธาตุ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๔
พระจรูญ อนาลโย ยางเดียว

่

๒๔/๐๕/๒๕๐๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๕

ยางเดียว

่
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้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๕
พระสมเกียรติ สจฺจวโร โสมาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๗

วังแคน  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๖
พระสถิระ อคฺคธมฺโม บรรลือหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

ศรีสว่างมงคล  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๗
พระอนันต์ ผลาโณ ณุวงษ์ศรี

๑๐/๑๐/๒๔๘๙ ๐๙/๑๑/๒๕๕๑

สมสะอาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๘
พระอาคม โสภนจิตฺโต โพธิคำ

์

๐๗/๐๙/๒๕๑๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

สว่างโพธาราม  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๒๙
พระพิชิต ปฺาวุโร ราชอาษา

๓/๔/๒๕๒๓ ๒๓/๓/๒๕๕๗

สิงห์ท่า  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๐
พระสมชัย กุสลจิตฺโต สีดาบุตร

๒๑/๐๙/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สิงห์ท่า  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๑
พระกษิดิเดช

์

สีลเตโช พัฒนภานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๒๘
๓๐/๐๔/๒๕๕๗

หนองพาลโลน  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๒
พระเทิดทูน จนฺทสีโล บุญไกร

๒๔/๑๒/๒๕๑๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

หนองพาลโลน  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๓
พระธีรพงษ์ ปยธมฺโม ไกยบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

หนองอีตุ้ม  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๔
พระวิชัย อนุตฺตโร วิเวกวิน

๒๓/๐๘/๒๕๑๓ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

หนองอีตุ้ม  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๕
พระสมบูรณ์ ปริปุณโณ คำภูมิ

๒๔/๐๘/๒๕๒๓ ๑๔/๑๑/๒๕๕๑

นาประเสริฐ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรธันวา  แก้วบุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรประเสริฐศักดิ

์

 ทิมชล

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 วินิจธรรมาราม  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๘
พระอธิการทำนอง สฺโม สายจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๐๘ ๐๗/๐๖/๒๕๒๙

บ้านแข่  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๓๙
พระวิทวัฒน์ เขมโก วัฒนสิงห์

๑๔/๐๙/๒๕๓๐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

พลเมือง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๐
พระสุชาติ โกวิโท พุฒพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๓๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๗

โพธิสมโพธิ

์

 

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๑
พระสัทฤทธิ

์

ปยสีโล ทองเฟอง

๐๓/๐๑/๒๕๒๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

สิงห์ทอง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๒
พระประสิทธิ

์

อคฺคปฺโ สำนวน

๑๓/๐๖/๒๕๑๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

กุดกุง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๓
พระจิรวัฒน์ อริฺชโย มาลัย

๑๒/๑๐/๒๕๒๐ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

ดอนแก้ว  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๔
พระโสภณ โชติปฺโ ศรีบุญเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๓๗ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระเกรียงไกร กนฺตจาโร เชือทา

้

๒๘/๐๗/๒๕๒๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๘

ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรจิรภัทร์  สุพร

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

 ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพงเพชร  แสงนวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรณัฐวุฒิ  สาที

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรรณรงค์  แก้วขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรนวมินท์  สุขขวัญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

 ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรภูริษ  แก่นศิลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

 ยางตลาด  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระไชยยงค์ ขนฺติธโร สายรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๑๕ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

นาโปง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๓
พระฉลองศักดิ

์

ปภสฺสโร จีนชาวนา

๑๕/๐๕/๒๕๑๘ ๑๗/๐๑/๒๕๔๔

บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรนัฐวุฒิ  ภูฮง

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวัชรพล  พงษ์นำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรตุลานนท์  แสงสาระวัด

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรพุฒิพงษ์  พงษ์นำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  เสคต

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสมบัติ  กลมเกลียว

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๒ / ๓

้
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ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรนภัทร  เหล่าวิหาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรภูริทัต  แนวบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรสันติสุข  อนันทวัน

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรธนศักดิ

์

 สวาทดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรมนตรี  แก้วหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรอนันต์  สุพรรณอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรปญญา  ศรีวะสุทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรขจรศักดิ

์

 พยุงวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

 บูรพารามใต้  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๘
พระอภิชาต าณสุทฺโธ เขียวดี

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖

โชติเขตตาราม  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๖๙
พระวิญู สุภโร ทับแสง

๒๓/๐๓/๒๕๒๐ ๑๐/๐๔/๒๕๕๔

โนนแดง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๐
พระไทย านุตฺตโร รูปสวย

๑๐/๐๕/๒๔๙๓ ๓๐/๐๕/๒๕๕๓

กุดพันเขียว  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๑
พระจีระ กนฺตสาโร กำจร

๑๘/๑๐/๒๕๒๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

คูเมือง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๒
พระสุริยะ อาจาโร หมืนเดช

่

๑๒/๐๙/๒๕๑๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๔

ชัยชนะ  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๓
พระอุทร จกฺกวโร พันพิพัฒน์

๑๔/๐๓/๒๕๒๑ ๐๕/๐๑/๒๕๕๖

ดอนผึง

้

 

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรประจักษ์  โพธิชัยศรี

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

 ดอนผึง

้

 

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรจีระศักดิ

์

 ชาติศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

 ดอนผึง

้

 

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระอธิการนราชิน จารุวณฺโณ อินนันทะ

๐๒/๑๒/๒๕๐๙ ๒๑/๑๒/๒๕๕๐

ปอแดง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๗
พระพงษ์เพ็ชร์ อิทฺธิาโณ เมฆขยาย

๒๒/๐๖/๒๕๑๒ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

สำโรง  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๘
พระเชิดชัย จารุธมฺโม สิมมาวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๔

มิสสกวัน  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระบุญหอม ถาวโร ผูกพัน

๐๗/๐๖/๒๕๒๕ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘

ศรีวิลัย  

ยส ๔๒๕๙/๐๐๘๐
พระพิเศษ สุมงฺคโล แสนสุข

๑๖/๐๕/๒๕๑๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๗

อินทาวาส  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดยโสธร  ๓ / ๓

้
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