
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๖๙ รูป ขาดสอบ ๔๓ รูป คงสอบ ๑๒๖ รูป สอบได้ ๙๑ รูป สอบตก ๓๕ รูป (๗๒.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๑
พระอนุพงษ์ ถิราโณ ช่วยญาติ

๒๖/๐๒/๒๕๒๖ ๒๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดจันทวารี  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระวิรัตน์ หิตกาโม พระสว่าง

๐๕/๐๔/๒๔๙๖ ๑๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระสุลักษณ์ สุจิตฺโต บุญกัลยา

๒๕/๑๒/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๔
พระหัส ิตเมโธ ภูนิโรจน์

๐๕/๐๘/๒๕๐๗ ๐๙/๑๑/๒๕๕๖

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระสุทัศน์ ฉนฺทสุโภ คำมา

๐๒/๐๒/๒๕๑๔ ๐๒/๐๑/๒๕๕๗

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๖
พระไกรวิทย์ กตธีโป เหล่อขยอน

๑๒/๑๑/๒๕๓๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระทนงค์ศักดิ

์

กมฺมสุทฺโท ผ่านชมภู

๑๕/๑๐/๒๕๓๓ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๘
พระประสบพร าณวโร ชุมสีดา

๑๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรศุภชัย  ท้าวนรสิงห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรบุนปอน  เวินไซ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรธันยธรณ์  อุ่นโอก

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรนิพนธ์  วงค์ที

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรพรเทพ  จันทจิตร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรพุทธชัย  บรรจงนอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรนพรัตน์  เขียวเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๖
พระสำราญ วิสุทฺโธ ยอแซ

๒๑/๐๑/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๗
พระสุที สิริปุโ ไฝดี

๒๒/๐๔/๒๕๓๓ ๐๗/๐๓/๒๕๕๗
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๘
พระพิจิตร จิตฺตโสภโณ ทรัพย์สม

๑๖/๐๑/๒๔๘๖ ๑๖/๐๑/๒๕๕๑

วัดโพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรวารีย์  แซ่อึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

 วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรโยธิน  ชาวนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๑
พระเสถียร พุทฺธิสาโร พิมเสน ๐/๐/๒๕๑๐ ๐/๐/๒๕๔๙ วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระสมชาย สมวงฺโส วงษ์สนธิ

์

๐/๐/๒๕๐๓ ๐/๐/๒๕๕๓ วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระมานะ มหาวีโร กลินประทุม

่

๐/๐/๒๔๘๙ ๐/๐/๒๕๕๕ วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระทองดี อิทฺธิาโณ มรรคลาภพร ๐/๐/๒๔๘๗ ๐/๐/๒๕๕๖ วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระอำนาจ สิริภทฺโท ท้าวนรสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระไกรภพ าณวโร พรมดี

๐๙/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๗
พระธีระพล ปภาโส จันทร์โนนแซง

๑๗/๐๗/๒๕๑๒ ๒๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระสิน ธีรปฺโ รองทอง

๐๕/๐๒/๒๔๙๘ ๒๗/๐๕/๒๕๕๕ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระจิรเดช โฆสวโร แก้วพิลาพัน

๒๒/๙/๒๕๑๓

๑/๔/๒๕๕๔ วัดจันทร์เดชบำรุง  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระลาภวัต ปยธมฺโม ดวงศรี ๓/๓/๒๕๑๖ ๕/๔/๒๕๕๗ วัดจันทราราษฎร์  

ระงับผลสอบ พระเล็ก เตชพโล มณฑาทอง
๒๒/๖/๒๔๘๕ ๒๐/๗/๒๕๒๓

วัดจิตตภาวันนที

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระอนันตะเดช โชติาโณ บึงเกิด

๑๔/๑๐/๒๕๑๒

๕/๗/๒๕๔๙ วัดจิตตภาวันนที  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระพิเชษฐ์ วิชฺชาธโร ไทยปราณีต

๖/๙/๒๕๒๒ ๑๔/๗/๒๕๕๒
วัดจิตตภาวันนที  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรโอภาส  ชัยเลิศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

 วัดคามวัน  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระบัวลา สุมงฺคโล สีแพง

๑๐/๑๑/๒๔๙๙ ๒๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดทุ่งสว่างท่าวารี  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระกมล กิตฺติวุฑฺโฒ ภูมิบ้านค้อ

๐๑/๐๘/๒๕๒๐ ๐๓/๐๘/๒๕๕๐

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระกิตติพงษ์ กิตฺติธมฺโม สินธิสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๒๓ ๒๘/๐๙/๒๕๕๖

วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระหนูจันทร์ ยติเสฎฺโ จันเกตุ

๐๔/๐๔/๒๔๘๗ ๓๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดรุ่งอรุณศิริสว่าง  

บก ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระประหยัด ธมฺมิโก แถวบุญตา

๑๐/๐๒/๒๔๙๔ ๒๕/๐๒/๒๕๕๔

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระพงศ์ศักดิ

์

กลฺยาโณ จันทนาม
๒/๒/๒๔๙๘ ๔/๑๒/๒๕๕๔

วัดนาสะแบง  

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระพิบูลย์ สิริปฺุโณ เกตุศิริ ๑/๑/๒๕๓๑ ๑๐/๔/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระดนัยธร ชยธโร คินาสิน

๒๒/๑/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๗
วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรปธานิน  รัชนีศิริภาพ

๒๒/๕/๒๕๔๐

 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสมจิตร  ฟาใส

๑๑/๘/๒๕๔๐
 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 รอบรู้
๑๔/๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระสุริยา ติกขปฺโ ปูทา

๒๙/๘/๒๕๑๓ ๑๒/๒/๒๕๕๓
วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระณัฐพงษ์ สุทฺธิาโณ วิชัยพล

๖/๕/๒๕๓๗ ๒๒/๕/๒๕๕๖
วัดศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๘
พระพยุง ผาติรโต รัตนบัญญา

๒๗/๐๙/๒๕๒๙
๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดชมพูจันทราราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๔๙
พระพีโชติ โชติมนฺโต พูลสาร

๓๐/๐๔/๒๕๑๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๕

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๐
พระยุทนา หาสจิตฺโต บัวชุม

๑๐/๐๙/๒๕๑๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๑
พระปติวัตน์ ธมฺมโชโต เหง้าบุญมา

๐๒/๐๒/๒๕๓๐ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๒
พระพรหมริน ปภาโส นามก้อน

๑๐/๐๗/๒๕๑๒ ๐๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๓
พระอำพล าณธมฺโม อาจหาญ

๐๔/๐๔/๒๕๑๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรนวพล  สามคอน

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรอาคม  ทัพชารี

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรอดิศักดิ

์

 ศรีปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๗
พระธงชัย สุภทฺโท ภาระบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดโพธิศรีรัตนาราม

์

 

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรสุริยา  เสาสิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีพนา  

บก ๔๓๕๙/๐๐๕๙
พระสุระศกดิ

์

ธมฺมทีโป แสงเสน

๑๒/๐๒/๒๕๒๒ ๐๔/๐๕/๒๕๕๓

วัดอรัญญวิเวก  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๐
พระสนาม จารุธมฺโม สมวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๐๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๔

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๑
พระบุญเลิศ านธมฺโม พรหมพิมพ์

๐๘/๐๖/๒๕๐๒ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๒
พระวิลัย จนฺทสโร อรรคฮาด

๐๒/๐๖/๒๕๑๒ ๑๙/๑๒/๒๕๕๕

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๓
พระไมตรี สิริมงฺคโล ราชโยธา

๑๐/๐๔/๒๕๒๑ ๐๒/๑๒/๒๕๕๖

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๔
พระสุวรรณ ยุตฺตธมฺโม แดนจันทึก

๒๐/๑๒/๒๕๓๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๗

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๕
พระอาคม กตปฺุโ ตะหน่อง

๐๑/๐๘/๒๕๐๓ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๖
พระสาใจ อิสฺสโร อุดมเรตร์

๐๓/๐๒/๒๕๐๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖

วัดแก้วสวรรค์  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๗
พระแสงจันทร์ สมจิตฺโต ปากขันตรี

๑๐/๐๙/๒๕๐๘ ๒๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดเขาภูดิน  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๘
พระกระแส ตปสีโล พิมพยอม

๐๘/๐๓/๒๕๒๙ ๑๓/๐๖/๒๕๕๖

วัดเขาภูดิน  

บก ๔๓๕๙/๐๐๖๙
พระธวุฒิ านจาโร โสภาพ

๑๖/๑๐/๒๕๑๗ ๐๗/๐๗/๒๕๕๒

วัดชัยมงคล  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๐
พระทองพูล จรณธมฺโม ขันติเนตร

๑๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๐/๐๑/๒๕๕๗

วัดโนนมันปลา  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๑
พระพัว

้

กุสลจิตฺโต สอนสุภาพ

๑๑/๐๓/๒๔๘๒ ๐๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดบุญญานุสรณ์  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๒
พระสมชาย ชาคโร ดีเหมือน

๑๕/๐๔/๒๔๗๙
๐๖/๐๕/๒๕๐๖

วัดศรีชมพูวนาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๓
พระบรรจบ โอภาโส ร้องบุตรศรี

๐๒/๐๓/๒๕๒๘ ๑๓/๐๓/๒๕๕๗

วัดสว่างระดาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๔
พระสุรชัย อภิวฑฺฒโน โพนทราย

๒๑/๐๘/๒๕๓๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

วัดสันติธรรม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๕
พระสมจิตร ทนฺตจิตฺโต ศรีสม

๑๕/๑๑/๒๕๒๙ ๑๐/๑๐/๒๕๕๗

วัดสันติธรรม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๖
พระสวรรค์ ิตธมฺโม ขะสุดใจ

๑๕/๑๐/๒๕๐๕ ๐๖/๐๑/๒๕๒๖

วัดสุทธาวาส  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๗
พระทองใบ คุณสมฺปนฺโน ยมนา

๒๔/๐๘/๒๔๙๕ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

วัดสุทธาวาส  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๘
พระโพธิพงค์ สนฺติกาโร ไพรีรณ

๐๘/๐๕/๒๕๐๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๗

วัดสุทธาวาส  

บก ๔๓๕๙/๐๐๗๙
พระพิชิต สุตปตฺโต กตสุรีย์

๒๙/๐๔/๒๕๐๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๔

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๐
พระกฤษณะ ปริปุณฺโณ การภูทอน

๑๗/๐๒/๒๕๓๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๑
พระอุเทน ธมฺมยุตฺโต ยียวน

้

๑๕/๐๙/๒๕๒๒ ๐๙/๐๕/๒๕๕๗

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๒
พระคะนอง ธมฺมนนฺโท รันศรี

๙/๔/๒๕๑๙ ๕/๗/๒๕๔๔ วัดราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๓
พระสุคนธ์ทิพย์ สุเมธี ต้นยะ

๑๓/๙/๒๕๒๘

๙/๑/๒๕๔๘ วัดศรีสะอาดบัวบาน  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๔
พระทวี กตสาโร ศรีลาดเลา

๑๘/๐๙/๒๕๑๘ ๒๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๕
พระบุญหลาย ปุณฺณาโณ ศรีสุภา

๑๔/๐๓/๒๕๑๗ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๖
พระอ๊อด ขนฺติพโล ปองคำสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐

วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๗
พระศุภโชค สิริภทฺโท อัครเสถียร

๐๘/๐๓/๒๕๐๖ ๐๑/๐๙/๒๕๕๒

วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธีระนัย  ไชยวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

 วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๕๙/๐๐๘๙
สามเณรขวัญประชา  แสงวิเชียร

๑๑/๑๐/๒๕๕๓

 วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๕๙/๐๐๙๐
พระคมสุวรรณ รกฺขิตธมฺโม บุดดี

๒๓/๑๒/๒๕๒๔ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๓๕๙/๐๐๙๑
พระสมเกียรติ ยสนนฺโท แก้วกล้า

๐๒/๐๘/๒๔๙๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดสังฆธรรมาราม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรนันทวัฒน์  เสนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสังฆธรรมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔ / ๔

้
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