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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๕๑๘ รูป ขาดสอบ ๔๖๖ รูป คงสอบ ๕๒ รูป สอบได้ ๓๖ รูป สอบตก ๑๖ รูป (๖๙.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระอภิวิชญ์ ปนาโท แสนตรัง

๑๑/๑๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ปาเทพวิมุต  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระปรีชา ทีปธมฺโม ภารมงคล

๑๐/๑๑/๒๕๓๒ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

ปาเทพวิมุต  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระอำนาจ ปณฺฑิโต ศักดิแสงโสภา

์

๒๙/๑๒/๒๕๒๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ปาเทพวิมุต  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระนัฐ สุขิโต ภูชนิด

๓๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

ปาเทพวิมุต  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรนัฎฐกานต์  ทบหอม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปาเทพวิมุต  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๖
พระเทิดฤทธิ

์

โชติาโณ เข่งเฮง

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาแสนสำราญ  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระวีระชาติ อธิจิตฺโต แสงใบ

๒๗/๑๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สันติสามัคคี  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระวิลัย ฉนฺทสีโล ศรีอินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีอุปถัมภ์  

บก ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระกตัญู กิตฺติโสภโณ บุตรทน

๑๐/๐๙/๒๕๑๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีอุปถัมภ์  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระวัชรกร ติสฺสโร ฝายรีย์

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีอุปถัมภ์  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระศรัญู ิตสาโร ภาคะ

๐๑/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สามัคคีอุปถัมภ์  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรตะวันฉาย  บุญพา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 สามัคคีอุปถัมภ์  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระวิโรจน์ อติเมโธ มิงขวัญตา

่

๑๘/๑๒/๒๕๒๒ ๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ท่าสะอาด  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระเฉลิมชัย าณรโต ไกรอำ

๒๐/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสะอาด  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระเจตพล สุจิตฺโต ชูรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสะอาด  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระธีระวุฒิ ชุตธมฺโม ทองมี

๒๕/๐๒/๒๕๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

เนินแสงทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๗
พระอาทร ธมฺมวโร เถาริน

๐๒/๐๔/๒๕๓๑ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาดอนทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๘
พระเจษฎา ชาคโร เหลาสนิท

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ปาดอนทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๑๙
พระอภิชัย อุชุจาโร เหลาลม

๐๓/๑๒/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

ปาดอนทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๐
พระคณาพงศ์ านวโร สุพร

๐๑/๑๑/๒๕๓๒ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

ปาดอนทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๑
พระชาติชัย อติปฺโ นาโควงค์

๓๐/๐๗/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาดอนทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๒
พระสินธุวัฒน์ กิตฺติปฺโ ปญจันทร์สิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีเจริญพัฒนา  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๓
พระเคน ิตสทฺโธ ทะวิลัย

๐๖/๐๓/๒๔๙๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สันติวนาวาส  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๔
พระสุรเกียรติ ถิรปฺโ นิลโคตร

๒๓/๐๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๕/๒๕๕๕

ปาดอนกรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๕
พระไพโรจน์ ภูริสีโล โพธิจักร์

์

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ขันติวนาราม  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๖
พระไตรภูมิ าณวโร กมลโรจน์

๐๔/๐๒/๒๕๓๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

ถำฆ้อง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๗
พระสวัสดิ

์

โสตฺถิโก เรืองพล

๒๐/๐๑/๒๕๓๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

อรัญวาสี  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๘
พระนาที สุภโร ราชป

๑๐/๑๐/๒๕๐๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

ดอนขนุนทอง  

บก ๖๑๕๙/๐๐๒๙
พระธนากร ธนากโร ดอนลาดลี

๐๓/๐๒/๒๕๓๓ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

ปาวิเวกพัฒนาราม  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๐
พระสมาน านวีโร อังคะสาด

๐๓/๐๖/๒๕๑๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๗

ปาวิเวกพัฒนาราม  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๑
พระอนุรักษ์ อุตฺตโร บึงมุม

๓๐/๐๑/๒๕๒๙ ๓๐/๐๑/๒๕๕๙

ปาวิเวกพัฒนาราม  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรอมร  บุญเจษฎารักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๐

 ปาสุเมฆนันทาราม  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๓
พระสมควร ปุงฺคโว ปาจิก

๑๒/๐๘/๒๕๑๐ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

เจติยาคีรีวิหาร  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระศตวรรษ ทีปธมฺโม เติมประชุม

๑๕/๐๙/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

เจติยาคีรีวิหาร  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระอัมพร รตนโชโต อุ่นแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๒๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

บก ๖๑๕๙/๐๐๓๖
พระปริญญา กิตฺติธโก คล่องแคล่ว

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

เวฬุวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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