
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๖๘๔ รูป ขาดสอบ ๑๓๑ รูป คงสอบ ๕๕๓ รูป สอบได้ ๔๒๓ รูป สอบตก ๑๓๐ รูป (๗๖.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๑
พระชัยฟา ภทฺปฺโ มีหลง

๑๗/๐๑/๒๕๒๙ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘

วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๒
พระวัชระ ขนฺติธมฺโม เคนหาราช

๑๒/๐๘/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๓
พระวีระชาติ คตคุโณ ชัยสาร

๑๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๔
พระสุวรรณรัตน์ จนฺทสุวณฺโณ ชัยสน

๒๐/๐๓/๒๕๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรอนุเชษฐ์  แสงก่า

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๖
พระสายยนต์ จิตฺมานโส ท้าวพา

๐๖/๐๒/๒๕๒๓ ๒๖/๐๗/๒๕๕๕

วัดจันทวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๗
พระทองม้วน มหานาโม มณีแผง

๐๕/๐๕/๒๕๐๐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

วัดจันทวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๘
พระอมร มหาปฺโ มาโสภา

๒๗/๐๔/๒๕๐๕ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดจันทวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๐๙
พระอังคาร จารุธมฺโม ศรีเพ็ญรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดจันทวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรรุ่งโรจน์  คุณาคม

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

 วัดจันทวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๑
พระไผ่ทิพย์ทอง เตชธมฺโม รับทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรกษิดิส  ปุเลทะตัง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสิทธิชัย  ชบุรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรชัยมงคล  จันทบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรวชิรา  ภูครองนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรวรชัย  ลาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรจักรภัทร  ศรีสหัสศวรรษ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธนายงค์  สุขสวาท

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๑๙
พระวิรัตน์ กิตฺติโก จันจวง

๑๖/๑๐/๒๔๙๔ ๒๐/๐๖/๒๕๕๓

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๐
พระถาวร ถาวโร เหาะสูงเนิน

๒๕/๐๗/๒๕๐๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๑
พระบุญมี มหาวิริโ ชาวยศ

๐๘/๐๖/๒๔๙๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๗

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๒
พระเสรี จิตฺธโร ธรรมรักษ์

๓๐/๐๔/๒๔๘๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๓
พระใจยา ยโสธโร วาลัย

๒๕/๐๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๔
พระสังคม กตธมฺโม หาญฉวะ

๒๔/๑๐/๒๕๓๑ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๕
พระนัฐกิจ จนฺทสโร ลำทอง

๑๙/๐๙/๒๕๓๘ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๖
พระราวิน ธมฺมสโร พิมพา

๒๕/๐๗/๒๕๒๓ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๗
พระธงชัย อภิปาโล ชัยปาน

๑๖/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๘
พระนิคสันต์ สุเมโธ ดียา

๐๙/๑๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๒๙
พระโกวิทย์ กนนฺตสีโล หูไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๐
พระอนุชา ขนฺติสาโร เบญจมาศ

๙/๑/๒๕๓๘
๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๑
พระจารวัตร วีตโสโก สีนวน

๐๖/๑๒/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๒
พระอนันต์ อภิชาโน โพธิสรีทัศ

์

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๓
พระทัศพงษ์ สาโม ปุลมโพตร

๑๗/๐๕/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๔
พระเกรียง ปวโล อย่างสวง

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชินกร  ไชยปาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรพงศกร  โคตรท่าแก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๗
พระตี

๋

ขนฺติมโน เสริมแสง

๑๒/๐๘/๒๔๙๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๘
พระขจรศักดิ

์

กมโล สายรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๓๙
พระธนพัฒน์ อมโร ไชยโคตร

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๐
พระภูชิชญ์ ปุณณาโณ กุพันลำ

๑๒/๐๖/๒๕๒๙
๑๘/๓/๒๕๕๙

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๑
พระทศพร ธมฺมจาโร เทพคูบอล

๐๒/๐๙/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๒
พระกฤษ ยติโก เอกสาร

๑๐/๑๐/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๓
พระฐากูร รติโก บุญประสิทธ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๕
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสุทัศน์  ดาหลง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอภินันท์  ทองหล่อ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๖
พระกิตติภูมิ สุธมฺโม เพชรลาชัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๐๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๗
พระธีรพัฒน์ ถามวโร สวยวัน

๒๑/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๔/๒๕๕๙
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๘
พระณัฐวุฒิ กิตฺติาโน เทียมอ๊อด

๑๒/๐๓/๒๕๑๖ ๒๓/๐๔/๒๕๕๙
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๔๙
พระพฤกษชาติ ปภาโส ขันเพชร์

๑๘/๑๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๐
พระนิรัญ จนฺทวํโส บุดดาวาป

๒๘/๐๔/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๑
พระทองคูณ เตชวโร เจาะจง

๐๑/๐๗/๒๕๑๕ ๑๕/๐๑/๒๕๕๗

วัดโพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเมธานนท์  นันทะบรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

 วัดโพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๓
พระสมถนอม ยติโก สุรกุลเลิศวงศ์

๘/๐๗/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๔
พระอนุศาสน์ ธมฺมเตโช สีหะไตร

๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๕
พระอมตะ ธีรปฺโ คำลาภ

๒๗/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๖
พระอนันต์ อธิปฺโ สีกานิล

๒๒/๐๘/๒๕๓๖
๑๕/๗/๒๕๕๙

วัดศรีชมชืน

่

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๗
พระพุทธชัย านวีโว สุมุกดา

๓๑/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีชมชืน

่

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๘
พระผง ธมฺมทีโป ปุระพรม

๑๓/๐๗/๒๕๑๗ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

วัดศรีมงคลสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๕๙
พระชูชาติ สนฺตมโน คมสัน

๐๘/๐๘/๒๕๒๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีมงคลสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๐
พระไพทูรย์ วรสทฺโธ แสนสุภา

๑๗/๐๗/๒๔๙๙ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๑
พระวีรกร ปริปุณฺโณ ดาราศาสตร์

๑๒/๐๗/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๒
พระทนงศักดิ

์

ธมฺมทีโป วิถี

๑๐/๑๒/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๓
พระเกตุ ปฺาธโร วรพันธ์

๐๗/๐๒/๒๔๙๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๔
พระเด่นชัย ปฺาสาโร ตรองสุข

๑๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๕
พระสินธุ์ ฉนฺทโก ขันธ์ปรึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๐๓ ๐๗/๑๒/๒๕๕๑

วัดศรีวรมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๖
พระสินธร อตฺตทีโป ศิริภักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๑๑ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีวรมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๗
พระฐปนรรฆ์ จิตฺตปสาโท สิริโชดก

๒๗/๐๔/๒๕๓๐ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีวรมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๘
พระอรรถพล จตฺตมโล คำหว่าน

๒๖/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีวรมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๐๖๙
พระวีระวัฒน์ คมฺภีรปฺโ เหลียวกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๓๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๐
พระโสภณ เขมวโร สีหาทับ

๑๔/๑๒/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๑
พระภูยส สุเมโธ สุทธิประภา

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสมบูรณ์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๒
พระจักรกริช ธมฺมทีโป ฝายรักษา

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๓
พระหนูแดง สุจิตฺโต พินิจมนตรี

๐๑/๐๑/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๔
พระอนุชิต าณวโร อ้วนเต็ม

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๕
พระภิญโญ ปยวณฺโณ ธรรมลี

๐๒/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๖
พระอาคม จนทูปโม ญาติทอง

๑/๐๑/๒๔๙๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดศรีโสภณธรรมทาน
 

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๗
พระอุทร อนุตตโร สุภา

๒๘/๐๑/๒๕๑๑
๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๘
พระสุนันท์ ปยวณฺโณ จันทะพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๐ ๐๔/๐๖/๒๕๕๙ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๗๙
พระทูลทวี อติพโล ทองเหลือง

๐๙/๐๘/๒๕๒๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๐
พระไสว ปยธมฺโม จังพล

๑๑/๑๐/๒๕๑๖ ๑๐/๐๖/๒๕๕๗

คามวัน  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๑
พระมงคล มงฺคโล ปราศัยงาม

๐๕/๑๐/๒๕๓๘ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

คามวัน  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๒
พระมานิตย์ กนฺตสีโล ปจจัยโคถา

๐๒/๑๒/๒๕๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คามวัน  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๓
พระทวิภพ อตฺตสํวโร พุฒจำปา

๐๖/๑๒/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คามวัน  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๔
พระธนายงค์ อตฺถกาโร ราชเน

๐๔/๐๓/๒๕๓๙ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

คามวัน  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๕
พระสุริยา โชติาโณ สุวรรณโคตร

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ ๒๕/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างท่าวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๖
พระบุญเกิด สิริภทฺโท เจริญสว่าง

๑๔/๐๕/๒๔๙๓ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างท่าวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๗
พระไพรวัลย์ ิตาโณ วงศ์นาม

๓๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่างท่าวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๘
พระวีระชาติ วิริโย อุดม

๑๖/๐๑/๒๕๒๖ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

โนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๘๙
พระปฐมพงษ์ ปฺาธโร โคตรสุนทร

๐๗/๐๙/๒๕๓๓ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

โนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรนรินทร์  อิมใจ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

 โนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรยงยุทธ์  จงวิจิตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 โนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๒
พระอุทัย กมโล ฉีมพลี

๒๓/๑๒/๒๕๒๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๙

ปาชัยเจริญ  

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๓
พระปรีชา ภูริปฺโ ประเสริฐสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๓๐ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ปาศิริสุขสันต์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๔
พระคำภา คนฺธวโร หมืนขันธ์

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๓ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

ปาศิริสุขสันต์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๕
พระแสงไทย สิริจนฺโท หมืนหน้า

่

๑๙/๑๒/๒๕๒๓
๒๐/๐๔/๒๕๕๙

ปาศิริสุขสันต์  

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๖
พระกันฑ์อเนก สุธมฺโม ศรีโย

๒๖/๐๖/๒๔๙๗ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๗
พระสุรพล พุทฺธสาโร สิงห์วันคำ

๑๙/๐๒/๒๕๐๑ ๐๖/๐๖/๒๕๕๗

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๘
พระนันธวัช นนฺทโก พลขันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๒๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๐๙๙
พระสุบิน ิตธมฺโม สุชัยราช

๐๔/๐๙/๒๕๑๑ ๐๑/๑๐/๒๕๕๙

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรกฤษฎา  บัวหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๑
พระสนธยา อติพโล ปานจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๒๐ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๒
พระวิไลศักดิ

์

ยโสธโร คำโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๑๑ ๐๘/๑๐/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๓
พระสุกรรณ์ วิชฺชากโร ศรีภาพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๑๙ ๒๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๔
พระอิทธิศักดิ

์

สุจิตฺโต แสนสะอาด

๒๔/๐๑/๒๕๓๕ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๕
พระทวีทรัพย์ ขนฺติวโร โพธิจักร

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๖
พระสมบัติ ิตาโณ ใคร่นุ่นหลง

๑๗/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรสมหมาย  อำนาจ

๐๕/๐๓/๒๕๑๐

 ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๘
พระสุริยา สุเมโธ ขันสะพัฒ

๒๘/๑๒/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาคำ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๐๙
พระไพรฑูรย์ อิทฺธิาโณ เลพล

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาคำ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๐
พระพงษ์สิริ สุจิตฺโต เฉลิมภูมิ

๑๒/๐๒/๒๕๓๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาคำ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๑

พระพิชิต มหาปฺุโ พลโท

๑๒/๑๐/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ศิลาคำ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๒

พระวีนัส อภิชาโน พินทา

๐๙/๐๒/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๓

พระสาคร ธมฺมสาโร ประวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๔

พระไสว าณวีโร เตายืน

๐๕/๐๑/๒๕๐๘ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๕

พระเสริมวิไล ชวนปฺโ สุวรรณรอด

๐๗/๐๘/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๖

พระยงยุทธ ชุตินฺธโร พินทา

๒๐/๑๐/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๗

พระบอย ธนปฺโ ทับเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๘

พระมงคล วรมงฺคโล ประวิเศษ

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๑๙

พระปญญาพล ปฺาวชิโร สารัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๒๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๐
พระนพพันธ์ านุตฺตโร ทุงจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๑

พระรัฐธชัย ชยานนฺโท วงประทุม

๐๕/๐๒/๒๕๓๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๒

พระไพศาล พลาโณ พินทา

๑๑/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๓

พระณัฐวัฒน์ นิสฺสโร สำมะโย

๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

สว่างอุทิศ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๔

พระอิทธิพล อคฺคปฺุโ พลายเปย

๑๑/๑๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอุทิศ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๕

พระปฏิพัทธ์ ปริปุณฺโณ ทองขันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สว่างอุทิศ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๖

พระคำพันธ์ กตคุโณ ภูชือสี

่

๐๕/๐๒/๒๕๐๐ ๐๔/๐๑/๒๕๕๙

สอนราษฎร์สามัคคี  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๗

พระชอบ ปฺุปุตฺโต ศรีวรษา

๐๕/๐๒/๒๔๙๓ ๒๔/๐๗/๒๕๕๗

สันติราษฎร์โพนงาม
 

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๘

พระเทวา ปภากโร ทองผุย

๑๖/๐๖/๒๕๒๖ ๑๙/๐๒/๒๕๕๐

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๒๙

พระภูริภัทร ธีรภทฺโท จันทร์แก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๑๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๓

สุทธิวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๐
พระสามารถ สุจิตฺโต ผลบุญ

๑๖/๐๙/๒๕๓๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๙

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๑

พระก้องล่า โฆสกธมฺโม โคสา

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๒

พระณรงค์ศักดิ

์

โรจโน นินธิสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๓

พระพิทักษ์ ยโสธโร เรียนไธสง

๑๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่บูรพาสุการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๔

พระศรายุทธ สิริวณฺโณ เถาพุทธา

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่บูรพาสุการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๕

พระนิกร สุชีโว สมศรี
๗/๔/๒๕๒๘ ๑๐/๔/๒๕๕๗

วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๖

พระสมร สุมโณ โคตรวงค์
๒/๒/๒๔๗๘ ๒๐/๒/๒๕๕๘

วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๗

พระอัมพร สุนทโร คำพิลลึก

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๘

พระวิทยา ปฺาธโร ศรีจันทร์

๒๕/๒/๒๕๓๓ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๓๙

พระคมสันต์ ธมฺมกาโม สิวไธสง

่

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรเจษฎาภรณ์  จอดนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๑

พระธวัชชัย สุเมโธ กองกวด

๒๙/๘/๒๕๓๐
๖/๖/๒๕๕๙ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๒

พระวงวัน ธุตฺจิตโต มุขเสือ

๓๐/๑๑/๒๕๒๑
๑๐/๗/๒๕๕๙ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๓

พระนิคม สุทธมฺโน เกตุศิริ
๑/๕/๒๕๓๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรเมธี  เพ็ญหมูด
๘/๑/๒๕๔๗

 วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๕

พระลือชัย สุธมฺโม ฐานบำรุง
๔/๘/๒๕๑๕ ๓๐/๔/๒๕๕๙

วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรสิทธิพล  สุวรรณไตร

๒๒/๓/๒๕๔๐

 วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๗

พระวีรนันท์ สุขกาโม อุ่นศิริ

๒๘/๓/๒๕๒๙ ๓๐/๗/๒๕๕๘

วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๘

พระอรรถพร พุทธธมฺโม แปงไทยสง

๒/๑๒/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๔๙

พระคมสันติ

์

าณธมฺโม ทาจันดี

๑๑/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙

วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๐
พระถนอมศักดิ

์

อุชุจาโร สุวรรณบุบผา

๒๓/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๙/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๑

พระประจวบ ขตฺตปฺโ ดำสีสร้อย
๒/๘/๒๕๓๖ ๑๗/๙/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๒

พระอนุวัตร อุตฺตมปฺโ อวยชัย

๒๖/๘/๒๕๓๓
๗/๕/๒๕๕๘ วัดสอนเจริญราษฎร์

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๓

พระสิทธิพล ปฺาวโร ราษี
๒/๒/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดสอนเจริญราษฎร์
 

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๔

พระสิรามล สนฺติกโร จันทร์เขียว

๑๓/๑๐/๒๕๓๘
๑๑/๗/๒๕๕๙

วัดสอนเจริญราษฎร์
 

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรภัทราวุช  ดาราสี

๒๔/๓/๒๕๔๓

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรอิทธิเทพ  เนตรภักดี

๑๓/๔/๒๕๔๖

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรปรมินทร์  สังกวิน
๙/๖/๒๕๔๖

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรมนัส  โนนหิน

๒๖/๑/๒๕๔๗

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๑๕๙

พระธวัช กนฺตสีโล โคตรรัตน์
๒/๕/๒๕๒๐

๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทร์เดชบำรุง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๐
พระณัฐวุฒิ ิตธมฺโม โคตรัตน์

๙/๙/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จันทร์เดชบำรุง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๑

สามเณรรุ่งตะวัน  อัมภรัตน์

๑๓/๕/๒๕๔๔

 จันทร์เดชบำรุง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๒

พระพญาไทย พุทฺธาโณ มุกดอกไม้

๓๐/๑๐/๒๕๑๘
๑๑/๓/๒๕๕๕

จิตตภาวันนที  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๓

พระณัฐการต์ ณฏโก ชูจันทร์

๒๑/๘/๒๕๓๓ ๒๑/๖/๒๕๕๙

จิตตภาวันนที  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๔

พระพร้อมพงษ์ จกฺกธมฺโม หล้ากันยา
๕/๓/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ธรรมรักขิต  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๕

พระทัดธน กตปฺุโ ประเสริฐสัง
๙/๔/๒๕๒๒ ๕/๓/๒๕๕๙

บึงสาราษฎร์  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๖

พระอวนใจ จกฺกวโร โมหนองเดิน

่

๓/๙/๒๕๒๘ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ศรีโคตรเจริญธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๗

พระพลวัฒน์ ปริปุณฺโณ รองวัตตะ

๑๔/๘/๒๕๑๓
๕/๗/๒๕๕๘

ศรีมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๘

พระบุญมี ปภาโต โปร่งจิต
๙/๑/๒๕๑๑ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ศรีมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรธนภัทร  หงษ์พินิจ

๓๐/๔/๒๕๔๕

 ศรีสุมังวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๐
พระรวมพล อมโร พรหมตา

๒๘/๗/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สิริธรรมทาน  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๑

พระสุริยา ขนฺติกโร พรมพิมพ์
๒/๒/๒๕๓๐

๑๗/๘/๒๕๕๙

สิริธรรมทาน  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๒

พระวิทยา ธมฺมปฺโ พิมสุวรรณ์

๓๐/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙ อรุณไตรแจ้งวนาราม

 

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๓

พระประหยัด ติสฺสโร อินทร์เสถียร

๐๑/๑๒/๒๕๐๐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๔

พระคำพันธ์ อภิปุณฺโณ งิวไทยสงค์

้

๐๓/๐๓/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดชมภูพร  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๕

พระสงวน ธมฺมวโร ชมวีระ

๐๒/๐๖/๒๔๘๘ ๑๑/๑๐/๒๕๕๘

วัดชมภูพร  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๖

พระประจักษ์ จกฺกธมฺโม ชิณโฮง

๐๖/๐๖/๒๕๓๑ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗

วัดชมภูวนาวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๗

พระสมบัติ สนฺตกาโย คำหงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๑๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

วัดชมภูวนาวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๘

พระฉลอง กุสลจิตฺโต อาจศรี

๑๖/๐๕/๒๕๐๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดชมภูวนาวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๗๙

พระสุรชาติ คุณกโร จันทะชัย

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๐
พระบุ่ สมุตฺโต โมครัตน์

๐๑/๐๑/๒๔๘๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดชัยมงคล  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๑

พระสมฤทธิ

์

อินฺทปฺโ พรมรินทร์
๓/๗/๒๕๐๓

๒๘/๑/๒๕๕๙

วัดซำบอน  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๒

พระวิญยู ปสาโท คำชัยนนต์

๐๕/๐๒/๒๕๒๕ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

วัดท่าสงคราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๓

พระณรงค์ฤทธิ

์

จนฺทสุทฺโธ อ่วมอ่อน

๒๕/๐๕/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดท่าสงคราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๔

พระอดิศักดิ

์

รตนวณฺโณ ศิริงามรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๑/๑๒/๒๕๕๘

วัดท่าสวาท  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๕

พระจำรอง กนฺตสีโล ยอดแสง

๐๖/๐๗/๒๕๐๒ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙

วัดทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๖

พระบุญล้อม าณโสภโณ หันฟาเลือน

่

๗/๗/๒๕๒๕ ๒๖/๗/๒๕๕๘

วัดศรีอุบล  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๗

พระวิวัฒน์ โอภาโส รสชา

๒๑/๐๒/๒๕๐๘ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างระดาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๘

พระบุญราง กตสาโร เสนาชัย

๐๔/๐๒/๒๕๐๔ ๒๙/๑๒/๒๕๕๗

วัดสังขลิการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๘๙

พระพินิจ ปฺาวโร คำมุงคุณ

๐๕/๑๒/๒๕๒๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดสังขลิการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๐
พระแสงประทีป ธมฺมกาโม เจริญศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๒๔
๐๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๑

พระธวัชชัย วชิราโณ ดอนถวิล

๓๐/๐๘/๒๕๓๓ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๒

พระจตุรงค์ ปฺาทีโป บุตรดาบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๓

พระทองอินทร์ อินฺทวณฺโณ หอยนอก

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖

วัดอุดรทิศวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๔

พระชลิต ธมฺมกาโร คงเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๑๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

วัดอุดรทิศวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๕

พระปาน วชิราโณ ดอนเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดรทิศวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๖

พระอธิศักดิ

์

อนาลโย พรมหาร

๐๙/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดอุดรทิศวาส  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๗

พระวรรักษ์ ฉนฺทธมฺโม แสงสี

๑๐/๐๒/๒๕๓๐ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

เกาะแก้ว  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๘

พระสมเกียรติ ปฺาคโม สุขรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

บก ๔๑๕๙/๐๑๙๙

พระประสงค์ ปฺาธโร ศรีประดู่

๒๘/๐๘/๒๕๑๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๐
พระสันติชัย สุนฺธโร หลวงกระเจ้า

๑๐/๐๖/๒๕๑๙ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

โคกอุดม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๑
พระพศวัต ภูริาโณ ภูนกยูง

๒๙/๐๖/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๒
พระยงยุทธ มหามงฺคโล เมฆราชาเคน

๒๐/๐๔/๒๕๑๐ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๓
พระธงชัย จนฺทวํโส อรัญทิศ

๒๒/๐๑/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๔
พระวรายุทธ จิรวฑฺฒโน ศรีบุญเรือง

๑๕/๐๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๕
พระปริวัติ อธิมุตฺโต ยอดขาว

๐๖/๑๐/๒๔๙๒ ๒๖/๐๓/๒๕๔๙

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๖
พระวงเดือน รกฺขิตธมฺโม อุดามลาภ

๐๗/๐๔/๒๔๙๑ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๗
พระประยูล อธิจิตฺโต หอมหวน

๐๔/๐๗/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๘
พระศรทอง านภาโร ไตรยะขันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๐๘ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๐๙
พระนที เขมาปณฺโย เสนียง

๐๘/๐๑/๒๕๓๓ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๐
พระกฤษฎา กลฺยาณธมฺโม หอมใส

๒๒/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๑

พระประสงค์ ตปสีโล สนทา

๑๐/๐๙/๒๔๙๘ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๒

พระเตียง สุภทฺโท งอกทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๔๙๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๔

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๓

พระบุญหนา จนฺทูปโม กองอุดม

๒๕/๑๒/๒๕๒๒ ๑๗/๒๐/๒๕๕๖

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๔

พระสมพร อภิวฒฺฑโน จันเต็ม

๑๑/๐๒/๒๕๒๒ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๕

พระสันติสุข สนฺตจิตฺโต ผงสีนวล

๐๓/๐๘/๒๕๑๖ ๑๐/๑๑/๒๕๕๘

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๖

พระนิรันดร์ นรโต ผาคำ

๐๔/๐๑/๒๕๒๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๗

พระเศรษฐี ิตลาโภ วรรณกุล

๑๗/๐๒/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๘

พระคัมภีร์ เตชธมฺโม ชุมภูมี

๑๘/๐๕/๒๕๑๗ ๒๑/๐๒/๒๕๕๘

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๑๙

พระธงชัย สุจิตฺโต เฮ้าบ้านอ้วน

๒๓/๐๒/๒๕๑๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๐
พระอุไลย์ านธมฺโม เลิศลำ

๓๑/๑๐/๒๕๒๒ ๑๑/๐๔/๒๕๕๙

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๑

พระวัชรพงษ์ อริยวํโส ชุมภูมี

๒๐/๑๑/๒๕๒๙ ๑๑/๐๕/๒๕๕๙

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๒

พระเทพพร เตชธมฺโม ศรีรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๓

พระทนงศักดิ

์

ธมฺมานนฺโท นาแสวง

๐๔/๑๑/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๔

พระจำลอง ปภสฺสโร ศรีโสภา

๑๓/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๕

พระศุภชัย สุปภาโส พลเสนา

๓๐/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๖

สามเณรเจตริน  เกตุการณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๗

พระบุญเทียน ถิรสทฺโธ นามการ

๒๙/๑๒/๒๕๐๕ ๒๘/๐๔/๒๕๕๕

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๘

พระสัญญา จิตฺตธมฺโม ขัตติยะบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๑๓ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๒๙

พระบอย วชิรวํโส บุตรพรม

๑๐/๐๑/๒๕๒๘ ๓๐/๐๔/๒๕๕๙

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๐
พระปราโมทย์ ธมฺมธีโร ปริโต

๒๓/๐๖/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๑

พระฐิติญากร สุเมธโส ชูแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรณัฐพล  ปฎิรูปา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๓

พระบุญล้อม จารุธมฺโม ศรีสมพร

๐๓/๐๗/๒๔๙๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๗

อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๔

พระสมบัติ สุนทโร ถาวร

๑๓/๐๓/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

อรัญญานี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๕

พระณัฐกร คุณวิโร เชิญนิยม

๑๒/๐๔/๒๕๓๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๖

พระธีระ อธิจิตฺโต ทาบึงกาฬ

๑๕/๑๒/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๗

พระสมเกียรติ สิริวฑฺฒโก แสนบัวโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรคมกริช  เวียงธงสารัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

 อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรพีรทัต  สมสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรทักษิณ  นาเมืองรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

 อรัญญานี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๑

พระนำชัย เตชปฺุโ ไชยเพรช

๑๓/๐๓/๒๕๒๕ ๐๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดชมพูจันทราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรอภิเชษฐ์  คำนาน

๓๐/๖/๒๕๔๖

 วัดเซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๓

พระชาญชัย โอภาโส แสงฉวี

๐๙/๐๓/๒๕๓๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๓

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๔

พระกายน วีรวํโส จักรสาร

๑๖/๐๓/๒๕๑๘ ๐๓/๐๕/๒๕๕๓

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๕

พระพงษ์พันธ์ จิตฺตปุโ สัจธรรม

๒๘/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๖

พระศุภฤกษ์ สุชาโต หวานสนิท

๑๕/๐๑/๒๕๒๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๘

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๗

พระณัฐพงษ์ สุวณฺโณ ไกรเขือนหมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๘

พระปฏิพล สิริจนฺโท เพ็ชรหับ

๓๐/๐๓/๒๕๓๒ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๔๙

พระรัตนพงษ์ กนฺตธมฺโม บุญชาญ

๒๐/๐๙/๒๕๓๖ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๐
พระทัศนกร กิติยาโน บุญชาญ

๐๖/๐๕/๒๕๓๙ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๑

พระอรรถสิทธิ

์

ปยวุฒฺโฑ จันผาย

๓๐/๐๗/๒๕๓๙ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๒

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ชินชาคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๓

สามเณรวิทยา  สายเนตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรธนวัฒน์  ทองนาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรกิตติศักดิ

์

 จำได้

๒๔/๑/๒๕๔๕

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรสิทธา  เสนาฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๗

สามเณรสหพล  ลุนอุบล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรณัฐพล  นคะจัด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรนพรัตน์  ตันเต็ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรปรมินทร์  แก้วสุทอ

๑๓/๖/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรปฏิพัทธ์  อามาป

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรพงษ์สวัสดิ

์

 จันทร์โคตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรกนกพล  แก้วลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรธนนันท์  เรืองสุที

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรอุทัย  แสนทัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรเอกชัย  พระโรจน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรสุทธิรักษ์  ร่มมัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรยศกร  เผ่าศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๖๙

พระเหล็ก านกโร ภูต่างแดน

๒๗/๐๑/๒๔๙๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดโนนสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๐
พระไม อธิปฺโ โพธิมูล

์

๐๒/๐๖/๒๔๙๔ ๐๕/๐๐๗/๒๕๕๘

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๑

พระนิรันดร์ อธิจิตฺโต จู่มา

๐๙/๐๑/๒๕๒๗ ๒๒/๑๐/๒๕๕๘

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๒

พระประเสริฐ ติสาโร รัตนวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๓

พระกฤษดา จนฺทสาโร ศรีจันทร์ทึก

๑๙/๑๒/๒๕๓๔
๐๘/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๔

พระไพรินทร์ จกฺกวโร พิมพ์อินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๓๑ ๑๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๕

พระประพฤติ ปฺาสิริ พุลสีดา

๒๔/๐๔/๒๕๓๔
๗/๐๖/๒๕๕๙

วัดโนนสำราญ  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๖

พระอุทัย อินฺทวิโล สุนะเทพ

๑๘/๐๗/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

วัดพิกุลทองพรพนม  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๗

พระคมสันต์ อภิาโน ทองน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๒๒ ๐๘/๐๑/๒๕๕๙

วัดโพนสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๘

พระรำใจ กิจฺติโสภโณ สุกทน

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๒๘/๐๓/๒๕๕๙

วัดโพนสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๗๙

พระสมโภชน์ อติวีโร ทศรักษา

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๑/๐๘/๒๕๕๙

วัดโพนสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๐
พระประมวล วิสฺสโภ แก้วกิต

๒๗/๐๓/๒๕๐๑ ๑๖/๑๐/๒๕๕๒

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๑

พระทองใส าณธมฺโม บุตรพรม

๐๙/๑๐/๒๕๐๐ ๒๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๒

พระสุวิทย์ ตปสีโล ใจซือ

่

๐๒/๐๖/๒๕๒๒ ๑๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๓

พระองอาจ อธิจิตฺโต อาจฉกรรจ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๔

พระวิรัตน์ กิตฺตธโร รัตนมาลี

๒๓/๑๑/๒๕๐๖ ๐๙/๐๒/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๕

พระวิชชุกร ยติโก ธรรมชาติ

๑๖/๐๙/๒๕๐๘ ๐๔/๐๓/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๖

พระพงษ์ศักดิ

์

ิตปฺุโ บรรลุ

๑๑/๐๙/๒๕๓๙ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๗

พระนาคิน วรปฺโ อ่อนสีดา

๒๘/๐๓/๒๕๓๖ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๘

พระหิดล เหมวณฺโณ เลือนทอง

๒๓/๐๗/๒๕๒๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๘๙

พระจีระพงษ์ จิรธมฺโม จันทสา

๓๐/๑๐/๒๕๓๗ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๐
พระสุทธิกร สุทฺธิปฺโ วังวงค์

๒๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๘/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๑

พระสุขสันต์ ปยธมฺโม ผะสมเพ็ชร

๑๘/๐๑/๒๕๑๗ ๒๘/๐๘/๒๕๕๙

วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๒

สามเณรอธิพันธ์  สุพรรณโมก

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

 วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๓

สามเณรพุฒิภัทร  ธรรมนันตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

 วัดศรีพนา  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๔

พระศิริพร เมธิโก บุญยอ

๐๒/๑๐/๒๕๑๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๕

พระสุนี กิตฺติปฺโ เดียวคำมา

่

๑๔/๐๔/๒๕๑๔ ๒๖/๐๕/๒๕๕๕

วัดสว่างสามัคคีธรรม
 

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๖

พระอุทิศ อภิวโร บุญโสม

๒๘/๐๔/๒๕๒๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙
วัดสว่างสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๗

พระอนงค์ ขนฺติธมฺโม บุตรอำคา

๓/๐๘/๒๕๑๐ ๑๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๘

พระชาลี ภูริสีโล คำสอนพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๑๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๒๙๙

พระวินัย จิตฺติาโณ ชะตะ

๐๘/๐๕/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๐
พระภานุพงค์ สุขกาโม ภูทอง

๑๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๑
พระพระประเสริฐ ปฺาธโร ปญญาวิชัย

๒/๑/๒๕๐๑ ๐๕/๔/๒๕๕๑

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๒
พระอาจ โสมคุโณ โสมแสง

๑๐/๓/๒๕๒๗ ๐๔/๗/๒๕๕๒

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๓
พระสมบูรณ์ ทิวากโร ติดวงษา

๓/๑/๒๔๙๐
๒๔/๗/๒๕๕๒

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๔
พระทองม้วน ทีปธมฺโม โง้นทุม

๑/๑/๒๔๙๔
๑๗/๑๐/๒๕๕๔

วัดธรรมาธิปไตย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๕
พระธนูเดช ธนปฺโ บุดสงกา

๑๖/๐๑/๒๕๒๔ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๖
พระแถว จิตฺสาโร ผิวเหลือง

๑๕/๔/๒๕๑๐ ๑๙/๓/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๗
พระอนุชิต อชิโต พระคุณละ

๕/๑/๒๕๓๕ ๑๖/๔/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๘
พระสังเวียน สนตฺาโย แววศรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๐ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๐๙
พระประยุกต์ ตธุโป เสือสา

๒๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๗/๐๖/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๐
พระปองกานต์ านจาโร แก่นท้าว

๒๘/๐๒/๒๕๒๒ ๐๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๑

พระบัญชา ปยสีโล สาระวิถี

๑๓/๐๘/๒๕๓๕ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๒

พระอนันทภัทร์ จิตฺตปฺโ พิศคำ

๑๒/๑๐/๒๕๓๖
๑๗/๗/๒๕๕๘

วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรยุทธนา  ต้นจ่า

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๔

สามเณรศรายุทธ  สืบสอน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๕

สามเณรสิทธิชัย  ภูมิรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๖

สามเณรเอกกมล  ทวีพัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๗

สามเณรอนุพงษ์  แสงโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๘

สามเณรปาริชาติ  บุญประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๑๙

สามเณรชาตรี  มูลลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรเดชฤทธิ

์

 โพธิศรี

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรภูวเดช  ศรีตลาด

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรอภิเชษฐ์  การรัตน์

๑๖/๕/๒๕๔๕

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๓

สามเณรนนท์ธวัช  วงศ์คะสุ่ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๔

สามเณรณัฐวุฒิ  วงศ์คะสุ่ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรณัฐวุฒิ  ปานัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๖

สามเณรกมลภู  วงศ์คำชาว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรนฤเบศ  ใครอุบล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรภานุวัฒน์  จันทรโคตร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๕๙/๐๓๒๙

พระพิษนุ ภิรปฺโ วงค์จำปา

๑๕/๑๑/๒๕๓๔ ๑๑/๐๑/๒๕๕๘

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๐
พระสมควร กิตฺติปฺโ โมธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๐๓ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๑

พระเพทดำรงค์ ภูริปฺโ วงค์ศิลป

๐๙/๐๙/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๒

พระณัฐพล สิริภทฺโท ราตรี

๑๘/๐๖/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๓

พระอนุพล ปฺาวุโธ ผลทวี

๒๕/๐๘/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๔

พระนิรันดร์ อภิปฺุโ คำสีทา

๐๓/๐๓/๒๕๓๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๕

สามเณรพันกร  แก้วดอน

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๖

สามเณรวีระวุฒิ  ไตรคำวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรจิตกร  โมธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรวัชรพล  พรมไชย

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรเจษฎาวุฒิ  โมธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรวัชรา  โมธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๑

สามเณรเวธนี  เชือใหญ่

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๒

สามเณรสมศักดิ

์

 จุรขันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๓

พระวิภาส ทีปธมฺโม เสนารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๔

พระอุทิศ จนฺทธมฺโม วิลัยพิษ

๓๑/๐๖/๒๕๒๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๕

พระวสันต์ กิตฺติาโณ อินธิบุตร

๒๘/๓/๒๕๒๖ ๑๖/๙/๒๕๕๖

วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๖

พระชำนาญ ถิรสทฺโท ประดาษ
๕/๖/๒๕๒๕ ๑๓/๙/๒๕๕๘

วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๗

พระสมเพชร อนามโย ผายพิมพ์
๑/๑/๒๕๐๙ ๓/๓/๒๕๕๙

วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๘

พระจิโรจน์ จิรวฑฺฒโน มาลาพันธ์

๒๐/๗/๒๕๒๘ ๑๐/๓/๒๕๕๙

วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๔๙

พระอรุณ สิริจนฺโท ภูมิอ่อน

๑๐/๓/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๐
พระวิทวัส สนฺติกาโย แพงโท

๑๙/๙/๒๕๐๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรพิสิทธิ

์

 จิตเจริญ

๑๐/๙/๒๕๔๐

 วัดคลองคูหา  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๒

พระเปรม อคฺคจิตฺโต อ่อนคำตัน

๑๗/๐๗/๒๕๒๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสว่าง  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๓

พระเอกราช ปภากโร ท้วมวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๔

พระวีระชัย ถาวโร ขันเงิน

๐๙/๐๔/๒๕๓๔ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๕

พระจักรี อคฺคธมฺโม แดนไกลแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๖

พระมานะ ยโสธโร กลอยสวาท

๑๑/๐๗/๒๔๙๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๗

พระพงษ์ศักดิ

์

สุจิณฺโณ สนอุย

๒๕/๐๒/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๘

พระณัฐพร โชติปฺโ คลังสมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรวุฒิชัย  มุริกา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรสรศักดิ

์

 ดงแสนสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๑

สามเณรอิสรา  ศาลารมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๒

พระขันตี สุธมฺโม ประทุม

๐๕/๐๑/๒๔๙๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๓

พระดวงใจ ปฺาธโร ศรีพลน้อย

๑๑/๑๑/๒๔๙๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๔

พระสมทบ านวโร คนคล่อง

๒๘/๑๐/๒๕๒๕ ๑๖/๐๑/๒๕๕๘

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๕

พระเปยมเกียรติ อภฺโ สายสีแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๑๖ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๖

พระกฤษนะ าวโร ฮันอัมพร

่

๒๐/๐๗/๒๕๓๙ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๗

พระพิยุทธ านวโร ออมสิน

๒๑/๐๘/๒๕๐๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๙

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๘

พระธวัชชัย ปภากโร เหลืองรุ่งเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรเจริญศักดิ

์

 คำภิลัง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

 สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรเอกพันธ์  นาเลิง

๐๘/๐๒/๒๕๔๐

 สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรณัฐวุฒิ  เรืองบุญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

 สโมธานนิคม  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๒

พระพงษ์ศักดิ

์

พุทฺธคุโณ มะลาทอง

๒๖/๐๔/๒๕๒๗ ๒๕/๐๗/๒๕๕๗

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๓

พระบรรทม สิริกาโม นาชัย

๑๔/๐๑/๒๕๑๕ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๔

พระสุชิน ฉนฺทโก อินเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

สว่างวารี  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๕

พระบุญเตียง กตปฺุโ พลทะเหียร

๐๓/๐๗/๒๕๐๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๖

พระวัฒนา จนฺทวณฺโณ เจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๗

พระปรัชญา ขนฺติปฺโณ คงอุทิศ

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๘

พระอนงคาร สีลคุโณ ปประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๑๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๗๙

พระวิสิทธิ

์

จนฺทวณฺโณ อุดรลาย

๑๔/๐๒/๒๕๓๒ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๐
พระบุญเติม กตปฺุโ ทองนำ

๑๓/๐๑/๒๔๘๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๑

พระหนูจร สิรินฺธโร พรมกว้าง

๐๗/๐๖/๒๕๐๒ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๒

พระเอนกพงษ์ โสกาโช ปประเสริฐ

๑๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๓

พระคำปุน ปภสฺสโร แก้วเพชร

๐๕/๐๖/๒๔๙๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๔

พระอนันต์ าณชโย วรรณะ

๑๕/๐๙/๒๕๐๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๕

พระสมพร อาจาโร นาสีเมือง

๑๓/๐๒/๒๕๑๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๖

พระวิเชียร มหาวีโร บินสรี

๐๘/๐๔/๒๕๑๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๗

พระทรงพล จนฺทูปโม โคตรธารินทร์

๐๙/๐๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๘

พระเชียวชาญ จนฺติปฺโ เพชรขอนขว้าง

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๘๙

พระพิสิฐ วรธมฺโม สอนละ

๑๔/๐๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรสิริวัฒน์  จูมลี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรพงศกร  สากูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรนัธพงษ์  บุตรเชียงคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๓

สามเณรสุริยา  น้อยโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรจักรินทร์  ปญญาบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรสราวุฒิ  ต้นเขียว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรทรงพล  ผาทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรเจษฎา  ชนะเวน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรศรายุทธ  พรมจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๑๕๙/๐๓๙๙

พระศักดิสิทธิ

์ ์

ปฺาธโร ช่างทอง

๐๔/๐๖/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๘

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๐
พระเติม อุตฺตโม พรมจินดา

๒๔/๐๗/๒๕๐๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๑
พระสุรศักดิ

์

สีลวิสุทฺโธ เหมะธุริน

๒๔/๑๐/๒๕๒๓ ๑๒/๐๓/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๒
พระรณชัย สุทสฺสโน บุพศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๓
พระกัญญา กนฺตสีโร ไข่มุก

๐๕/๐๙/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๔
พระศุภักษร ปรกฺกโม โพธิสาร

๒๘/๐๓/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๕
พระปยะพันธ์ กมฺมสุโภ โคตะมี

๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๖
พระอนุพงษ์ ขนฺติธโร นาคเสน

๒๓/๐๔/๒๕๒๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๗
พระอภิวัฒน์ จนฺทสาโร เยาวประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๘
พระอนุชา จกฺกธมฺโม พงษ์จินดา

๐๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๐๙
พระสวานา ปฺาทีโป ไข่มุก

๐๙/๐๘/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๐
พระกฤษนะ กนฺตวณฺโณ เครือหว้า

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๓ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๑

พระอภินันท์ อภินนฺโท หีตหนู

๑๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๒

สามเณรเชน  ทองยวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๓

สามเณรถาวร  อุสาแสง

๐๗/๐๒/๒๕๒๖

 สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๔

พระขวัญศิริ ปภสฺสโร เทวี

๑๖/๐๕/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

สุคนธราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๕

พระชฎาพัฒน์ โชติปฺโ บึงราษฎร์

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สุคนธราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๖

พระอนนท์ เตชธมฺโม สมหมาย

๑๐/๐๕/๒๔๙๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

สุคนธราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๗

สามเณรเทวฤทธิ

์

 โคกขีเหล็ก

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 สุคนธราราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๘

พระคำเผือ โชติธมฺโม วงชาชม

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙

แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๑๙

พระแสนศักดิ

์

โชติปฺโ ติวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรพานริน  โพราช

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๒๑

สามเณรนิพนธ์  อุตราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๒๒

สามเณรวายุ  เสน่ห์ดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๕๙/๐๔๒๓

สามเณรนรภัทร  ปะวะโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 แสงอุทัยรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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