
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๕๘ รูป ขาดสอบ ๓๘ รูป คงสอบ ๑๒๐ รูป สอบได้ ๗๒ รูป สอบตก ๔๘ รูป (๖๐%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรอนุชา  แก้วภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรณรงเดช  การินทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรเติมศักดิ

์

 บุตรพรม
๒๒/๘/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๔ สามเณรวรวัส  ถาหล้า
๒๔/๘/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรศรัณย์พร  ยอดยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรวรวุฒิ  มาน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรจักรภัทร  สีพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรเสียวหลง

่

 เต้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรธีระพร  ภูผาคุณ
๑๕/๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระบุญสี าณทีโป วิโทจิตต์

๑๗/๐๘/๒๕๐๔ ๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระทองยอด คุณยุตฺโต อ่อนคำ

๐๒/๐๔/๒๔๙๒ ๐๓/๐๖/๒๕๔๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๒ พระประหยัด อาภาทโร ไผ่โสภา

๒๖/๐๑/๒๕๒๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระกิตติพงษ์ อธิจิตฺโต อินทิราช

๐๕/๐๙/๒๕๑๒ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรคมกริช  แก้วมีศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระชารี โชติโก โนตะครุ

๐๕/๐๗/๒๕๑๐ ๒๒/๑๐/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระอนุรักษ์ ปฺุวโร ศรีโยธา

๑๓/๐๔/๒๕๒๑ ๑๐/๐๒/๒๕๕๓

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๗
พระสว่าง กิตฺติวณฺโณ นาใต้

๑๐/๔/๒๔๘๒
๙/๑/๒๕๕๗ วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๘ พระเจษฎา านวีโร ไกยราช

๑๔/๐๙/๒๕๒๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๑๙ พระสุวัฒน์ สาธโร ภูศิริ

๑๐/๐๕/๒๔๙๑ ๑๔/๐๔/๒๕๕๕ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระวิเชียร วชิโร ศรีวะสุทธิ

์

๒๕/๒/๒๕๒๐ ๑๙/๓/๒๕๕๖
วัดจันทราราษฎร์  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๑ พระประสาน ปภาโส ลืออำนาจ
๑๐/๓/๒๕๒๕

๙/๔/๒๕๕๔ วัดศรีสุมังวราราม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระสมพงษ์ ิตวโร สามารถ

๒๓/๑๒/๒๕๒๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖

วัดปาเจริญพร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๓
พระสถาพร ถิรจิตฺโต ยีเข่ง

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๔ พระสุดใจ ธีรวโร ใคร่นุ่นหลง

๒๐/๐๖/๒๕๑๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๕
พระธนพล ธนพโล เมืองพุทธ

๑๗/๐๙/๒๕๒๐ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรนัฐภูมิ  พลอาษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสว่าง  ศรีวรษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๘
พระกันตินันท์ อภินนฺโท สุวรรณรอด

๒๒/๐๗/๒๕๒๐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระเรียน อาจารสุโภ นาราษฎร์

๓/๑/๒๕๒๔ ๘/๒/๒๕๕๘ วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรปภานันท์  รัชนีศิริภาพ
๒๙/๑/๒๕๔๒

 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรกรรไกร  ภักดิดีสวัสดิ

์ ์

๓/๗/๒๕๔๕
 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๒
พระวิชัย วีรปฺโ วิชัยโย

๑๒/๕/๒๕๒๑
๔/๒/๒๕๕๘ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรชนาณัฐ  มุงธิราช
๖/๙/๒๕๔๓

 วัดศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรอนุชา  แจ่มบูชา
๑๒/๖/๒๕๔๔

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๕ พระคมรักษ์ กตธมฺโม แก้วกระจ่าง

๒๒/๐๑/๒๕๒๒ ๒๒/๐๓/๒๕๕๑

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระบัวทอง จามนาโป โมธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๐๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระสุนทร มหพฺพโล ไชยเชษฐ์

๐๔/๐๙/๒๕๑๒ ๑๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดทรายทอง  

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๘ พระดำรง ขนฺติโก บุญนาง

๐๕/๐๘/๒๕๐๗ ๒๒/๐๖/๒๕๔๑

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๓๙
พระประเสริฐ รตนโชโต พรมเชษฐา

๐๕/๐๔/๒๔๙๘ ๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระอุลัย เตชปฺโ เล่ห์มนตรี

๑๗/๐๑/๒๕๐๒ ๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระศักดิชัย

์

กิตฺติปฺโ คำสิงห์

๐๖/๐๓/๒๕๑๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๒

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๒ พระกุหลาบ อคคฺจิตโต กล่องดี

๐๑/๑๐/๒๔๙๔ ๒๓/๑๒/๒๕๕๒

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๓ พระวิชัย สุพนฺธโก แก้วมะ

๐๓/๐๒/๒๕๑๒ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๔ พระจำเนียร านิสฺสโร เพ็งพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๐๕
๒๓/๗/๒๕๕๓

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๕ พระพงษ์ศักดิ

์

สีลเตโช พาบถา

๑๒/๐๒/๒๕๒๓ ๒๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระสมหมาย อคฺคปฺโ หารือคำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๕

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๗
พระประนอม สิริปฺุโ จันทาศรี

๑๗/๑๑/๒๔๘๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๕

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๘ พระอารีย์ จิรธมฺโม ศรีสุวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๒๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระสุดใจ สนฺตจิตฺโต ศิลธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๑๑ ๒๑/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระหนูเหล็ก กตปฺุโ เพ็ญสวรรค์

๒๕/๐๑/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรนรากร  กำนำจัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๒
สามเณรวรทัต  สุระรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดศรีพนา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๓ พระละเอียด สิริปฺโ มังศรี

๐๙/๐๖/๒๕๑๐ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนทอง  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๔ พระอุดม กตสาโร พุดชา

๑๐/๐๙/๒๔๘๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดโนนปาบาก  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๕ พระณัฐพงศ์ ชาตเมธี จันทร์ฐม

๑๖/๐๑/๒๔๙๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๕ วัดโนนสง่าสามัคคีธรรม
 

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระประดิษฐ์ ปฺาวชิโร ช้อนทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดปาพัฒนาพร  

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระใส าณวุฒฺโฒ เขตคีรี

๐๑/๐๑/๒๔๗๗ ๒๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดโพธิศรีมงคล

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระผุย ชุตินฺธโร คำจอมศรี

๐๕/๐๗/๒๔๙๐ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดโพธิศรีมงคล

์

 

บก ๔๓๖๐/๐๐๕๙ พระทินกร เตชวโร สัพโส

๒๐/๐๑/๒๕๑๐ ๑๐/๐๑/๒๕๕๘

วัดสุทธาวาส  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๐ พระรุ่งนภา กตธมฺโม ศรีทา

๒๓/๐๑/๒๕๑๐ ๒๗/๑๑/๒๕๕๑

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๑ พระไทยทนุ ปฺาทีโป พุฒพุ่ม
๓/๑๑/๒๕๐๙

๔/๓/๒๕๕๗ วัดคลองคูหา  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๒ พระสนัน

่

อาจารสมฺปนฺโน จันทรประทักษ์
๒๘/๖/๒๕๓๕ ๒๘/๗/๒๕๖๐

วัดศิริมงคลวราราม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๓ พระพีระพัฒน์ มหาชาโต โชคมลทิน
๑๗/๖/๒๕๓๖

๒/๗/๒๕๕๗ วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๔ พระวิชัย อภิชโย หกขุนทด
๓๐/๖/๒๕๐๖ ๓๐/๖/๒๕๕๒

วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๕ พระศราวุฒิ อาจาโร ปเลียม

่

๗/๖/๒๕๓๔ ๑๑/๓/๒๕๕๗
วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๖ พระภิรมย์ศักดิ

์

ิตปฺโ ขัวญยืน
๓/๒/๒๕๓๕ ๓/๖/๒๕๕๗ วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๗
พระเอกพจน์ ปภสฺสโร โสภา ๘/๓/๒๕๑๑

๒๗/๔/๒๕๕๘
วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรภาณุพงศ์  หล่าบรรเทา
๘/๑๐/๒๕๔๑

 วัดสว่างวารี  

บก ๔๓๖๐/๐๐๖๙ พระบุญศรี ยติโก คำพุก

๒๓/๑๑/๒๕๐๓ ๒๘/๐๔/๒๕๕๑

วัดสิงหารินทาราม  

บก ๔๓๖๐/๐๐๗๐ พระสมหมาย จรณธมฺโม ไชยเสน

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๒๑/๐๔/๒๕๕๓

วัดเกาะแก้ว  

บก ๔๓๖๐/๐๐๗๑
พระธนวัฒน์ ธนคุตฺโต เชิญนิยม

๒๕/๐๔/๒๕๒๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดอรัญญานี  

บก ๔๓๖๐/๐๐๗๒
พระกนกภิญโญ สุทฺธมฺโม สิงห์คุต

๑๑/๑๑/๒๕๒๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดอรัญญานี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๓

้
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