
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๘๐ รูป ขาดสอบ ๒๘ รูป คงสอบ ๕๒ รูป สอบได้ ๔๘ รูป สอบตก ๔ รูป (๙๒.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๑
พระวิเศษ สมจิตฺโต ไชยแสน

๐๓/๐๕/๒๕๒๘ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

ปาเทพวิมุต  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๒
พระรทธสิตร อตพโล ทองวิลัย

๒๘/๐๗/๒๕๓๙
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ปาหนองนกเขียน  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๓
พระวันชัย ชาตวีโร อ่อนกาสิน

๒๖/๐๑/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาหนองนกเขียน  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรธีรพงศ์  กมลคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

 ปาหนองนกเขียน  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๕
พระณัฐพล อโนมปฺโ กินนะรี

๑๔/๐๒/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติสามัคคี  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๖
พระเสกสันต์ ฉนฺทสุโภ หอมหวน

๐๑/๐๒/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติสามัคคี  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๗
พระประวิทย์ ชาตเมธี ชัยเมืองชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สันติสามัคคี  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๘
พระเทพพงษ์ ธมฺมทีโป พุ่มทอง

๒๕/๐๗/๒๕๒๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สามัคคีอุปถัมภ์  

บก ๖๑๖๐/๐๐๐๙
พระณัฐพงษ์ จนฺทโก แก้วคำ

๑๕/๐๙/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

สุดเขตแดนสยาม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๐
พระศิริโรจน์ นาถปฺุโ การินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๓/๒๕๖๐

สุดเขตแดนสยาม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๑
พระศรายุทธ ปฺาวฑฺฒโก ทันธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๓๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สุดเขตแดนสยาม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๒
พระอำนาจ สปฺปฺุโ เสนาชัย

๐๗/๐๔/๒๕๑๕ ๒๒/๐๖/๒๕๕๔

ท่าสะอาด  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๓
พระพรศักดิ

์

โชติวโร จันทะแพน

๐๕/๐๗/๒๕๒๙
๑๕/๕/๒๕๕๒

เนินแสงทอง  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๔
พระสุวัฒน์ คุตฺตธมฺโม สาสุนันท์

๑๒/๑๐/๒๕๒๗
๑๐/๔/๒๕๕๙

เนินแสงทอง  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๕
พระประสิทธิ สปฺปฺุโ ธรรมบท

๑๐/๑๒/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๓

ถำจันทน์  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๖
พระสำเร็จ สุทฺธิาโณ พรมดอนกลอย

๑๗/๐๕/๒๔๙๕ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

ถำจันทน์  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๗
พระศักดิดา

์

อภิปฺโ นาแพงเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๒๑ ๐๕/๑๑/๒๕๕๙

ถำจันทน์  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๘
พระสมควร เตชธมฺโม มาสินครบุรี

๑๕/๐๑/๒๕๒๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำจันทน์  

บก ๖๑๖๐/๐๐๑๙
พระปยพงษ์ ปยสีโล ลำสัน

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ถำจันทน์  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๐
พระจิรวัฒน์ วิสุทฺธิจิตฺโต ประภัทพงษ์

๐๔/๐๓/๒๔๙๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๑
พระณรงค์ สุธมฺโม เพ็ญโคกกรวด

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๒
พระบุญเหลือ อาภสฺสโร ประพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๐๒ ๑๗/๐๔/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๓
พระพลนิวัฒน์ จารุธมฺโม ตรงดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๔
พระอนุสรณ์ ธมฺมกาโม ลำเนานาน

๐๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๒
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๕
พระประนอม ขนฺติโก เรืองเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๓๓
๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๖
พระเดชอุดม ธมฺมวโร วงค์ภาคำ

๑๕/๐๕/๒๕๓๖ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๗
พระจีรบุณย์ วรทนฺโต จันทร์เล็ก

๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรเมธาสิทธ์  แสนสีมนต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรสาโรจน์  สวาสดิพงษ์

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

 ปาดอนกรรม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๐
พระวาสิตพล ติสฺสโร เจียมอยู่เพ็ง

๑๘/๑๐/๒๕๒๙ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ขันติวนาราม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๑
พระวีระพัช ถาวโร เจียมอยู่เพ็ง

๐๘/๐๔/๒๕๐๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

ขันติวนาราม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๒
พระนัชชา ฉนฺทโก บุตตอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

ขันติวนาราม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๓
พระปรีชา ธมฺมธโร ลากุล

๒๙/๐๑/๒๕๑๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

ดอนขนุนทอง  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๔
พระสุภเทพ ิตวิริโย งามศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ดอนขนุนทอง  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๕
พระจิราธิป อินฺทปฺโ สัตย์ซือ

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๔ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ดอนขนุนทอง  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๖
พระรุ่งเรือง ปฺุกาโม ผิวขำ

๒๐/๐๗/๒๕๒๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖

ด่านศรีสำราญ  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๗
พระไพบูลย์ ขนฺติสาโร มาตมุงคุณ

๗/๐๙/๒๕๒๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ปาโชคอำนวย  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๘
พระปอง ปฺาวุโธ สติบัญ

๐๔/๐๓/๒๔๙๔ ๒๘/๐๖/๒๕๕๒

ปาสถิตย์ธรรมาราม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรพัฒชรพงษ์  จันทร์ประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

 เวฬุวนาราม  

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๐
พระอติคุณ วรคุโณ พงศ์เศรษฐวุฒิ

๑๙/๐๓/๒๕๐๘ ๒๙/๐๔/๒๕๕๙

เจติยาคีรีวิหาร  

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๑
พระณัฐพงษ์ ธมฺมธโร ราศี

๐๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

เจติยาคีรีวิหาร  

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๒
พระบุญยืน สิริปฺุโ ขันทอง

๐๓/๐๗/๒๔๙๖ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เจติยาคีรีวิหาร  

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๓
พระศักดา ิตธมฺโม อินทะวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๒๖ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เจติยาคีรีวิหาร  

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๔
พระกาญฤทัย ยนฺตสีโล เทียงตรง

่

๒๖/๐๗/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาโพธิศรีวิไล

์

 

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๕
พระสิทธิพงษ์ โฆสกิตฺติโก น้อยธิ

๒๕/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาโพธิศรีวิไล

์

 

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๖
พระอินตอง สนฺตจิตฺโต วัดแผ่นลำ

๐๘/๐๙/๒๕๑๐ ๐๓/๑๒/๒๕๔๘

ปาแสนสำราญวัฒนา
 

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๗
พระกฤษณะ เปมสีโล เหมวิพัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๘

เวฬุวัน  

บก ๖๑๖๐/๐๐๔๘
พระไกรศร ปยวโร ราศี

๐๗/๑๑/๒๕๑๑ ๒๑/๐๓/๒๕๖๐

เวฬุวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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