
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๗๑๐ รูป ขาดสอบ ๑๑๙ รูป คงสอบ ๕๙๑ รูป สอบได้ ๔๖๕ รูป สอบตก ๑๒๖ รูป (๗๘.๖๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๑
พระหลัน

่

ขนฺติโก สิงห์มาตร

๐๙/๑๒/๒๕๑๒

๔/๒/๒๕๕๗
วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๒
พระทวี สุชาโต พรมเวียง

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

วัดเขาพนมไพร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๓
พระบุญชู ปฺาธโร วิประโป

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

๗/๘/๒๕๕๗ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๔
พระอภิสิทธิ

์

านุตฺตโร สิงยะเมือง

๐๕/๐๓/๒๕๔๐
๑๘/๓/๒๕๖๐

วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรสมจิตร  ชะรูด

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรอดุลวัส  เรือนพิส

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรอาจสามารถ  บุญประกอบ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรสมภาร  ศรีเลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรณัฐฐิวุฒิ  จำหมาย

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มิตพะมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรจิรศักดิ

์

 กมลเปรมปรีดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรณัฐวัฒน์  แก้วกาหลง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรชาติสกุล  เมืองแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรภูฏิพัส  แก้วสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอภิรักษ์  โคตเครือง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรอภิชัยสิทธิ

์

 คำเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรนิกร  ชาลีดงบัง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรเจริญทรัพย์  สุจริต

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรเศรษฐพงค์  สีอาด

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรณัฐพงศ์  หมู่หนองสังข์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรดนัย  ไปไกล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรปฏิภาน  ดอนกำยาน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรชลธาร  ปุระพรม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรอำนาจ  บุญประกอบ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพีรพล  สุขปาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรกิตติกร  กุพันลำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรโกมินท์  อ่อนศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธัญวิชย์  ดาราศาสตร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณัฐชัย  รูปคม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรพลตกานต์  สินเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรกฤษฎา  ศรีสุวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๒
พระสมพร ปภาโส โชโคตร์

๑๕/๐๔/๒๕๐๙ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๓
พระกำพล อชิโต ชนะพิน

๒๐/๐๕/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๔
พระณัฐพงษ์ ติสฺสโร แคคำ

๑๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๕
พระมนัส อมโร ประชา

๑๒/๑๐/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๖
พระเชิดพงษ์ จนฺทสโร คำสังหาร

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๗
พระเรือง ชาคโร ตรีแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๐๙ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๘
พระสิทธิศักดิ

์

มหิสฺสโร ต้นคำ

๒๑/๐๓/๒๕๒๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๓๙
พระสุรัตน์ ฉนฺทกโร สีหามาตย์

๒๙/๐๓/๒๕๓๗ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๐
พระณัฐพล เตชพโล ผาตี

๐๙/๑๒/๒๕๓๘
๒๐/๐๒/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๑
พระยงยุทธ ถิราโณ วิพรรณะ

๑๑/๐๒/๒๕๑๒
๐๖/๐๓/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๒
พระจักรกฤษ ภทฺทโก เพชรศรี

๑๔/๐๑/๒๕๓๖ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๓
พระภูพิงค์ รติโก ทองเกลียง

้

๒๗/๐๕/๒๕๓๕
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๔
พระจตุพร เขมจาโร มีแก่น

๒๗/๐๙/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๕
พระสถาพร ยติโก ติดมา

๑๐/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๖
พระศิริเทพ วรสทฺโธ ล้านพุฒ

๒๓/๐๒/๒๕๑๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๗
พระนิยม สนฺตกาโย หลวงชา

๒๐/๐๔/๒๕๒๗ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๘
พระปุน จกฺกวโร อาสาจิตร

๑๑/๐๒/๒๔๘๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๔๙
พระชาญชัย อธิมุตฺโต ภูมิรินท์

๓๐/๐๕/๒๕๐๕ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐

วัดโพนแก้ว  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๐
พระปญญา อธิปฺโ ติดมา

๒๙/๐๗/๒๕๓๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐

วัดโพนแก้ว  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๑
พระธงชัย จนฺทสาโร สอนเฒ่า

๐๗/๐๓/๒๕๓๒ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

วัดโพนสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๒
พระจาตุรงค์ สาลโท สาริศรี

๒๓/๐๘/๒๕๓๙
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดโพนสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๓
พระภานุพงษ์ านสมฺปนฺโน รินทะรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๒๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๔
พระพัฒธนพล ปฺาวุฑฺโฒ อินทร์อุ่นโชติ

๒๒/๐๘/๒๕๓๙
๓๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๕
พระวัชรศักดิ

์

กนฺตสีโล พันหล้า

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๖
พระวรากรณ์ กาฺจโน มุ่งอ้อมกลาง

๑๓/๐๖/๒๕๓๗
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๗
พระมีชัย ธมฺมิโก จันทะผล

๐๒/๐๔/๒๕๑๙ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๘
พระจิรายุทธ อคฺควณฺโณ เถาว์เบา

๒๙/๑๒/๒๕๓๔
๒๘/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๐๕๙
พระคนากร สุภกิจโจ คำทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๐
พระนันทนา ฉนฺทธมฺโม ศรีทองสาย

๐๑/๐๑/๒๕๒๕ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๑
พระพงษ์สิทธิ

์

อุฏาโน วิเศษ

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๒
พระสาโรจน์ วรธมฺโม เชียงคำ

๐๙/๐๓/๒๕๒๐ ๐๑/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีสมบูรณ์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๓
พระบุญทอม ขนฺติพโล ภูที

๑๗/๐๖/๒๕๒๑
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสมบูรณ์  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๔
พระเพ็ชร สีลเตโช หัวดอน

๐๔/๐๙/๒๔๙๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๕
พระอำนาจ สิริภทฺโท ท้าวนรสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๖
พระประยนต์ โชติปฺโ เสียงลำ

๐๙/๐๕/๒๕๑๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๗
พระนครชัย วิสาธโร ปาสะกิจ

๑๖/๐๙/๒๕๒๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๘
พระวิชัย โอภาโส วันนาดี

๒๒/๐๕/๒๕๒๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๖๙
พระสนธยา อรุโณ มโณศรี

๐๑/๐๖/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๐
พระอภินันท์ จิตฺตปฺโ สมบัติ

๑๗/๑๑/๒๕๓๐
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๑
พระฤทธิชัย โอภาโส ชาติวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๒
พระอรัน กนฺตวีโร พิมา

๒๐/๐๓/๒๕๒๑ ๐๖/๐๒/๒๕๕๔
วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๓
พระสมโภช เตชพโล คำปนอ่อน

๗/๐๙/๒๕๓๓ ๗/๐๗/๒๕๕๙ วัดศรีโสภณธรรมทาน
 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๔
พระจักรพงษ์ จนฺทโสภโณ บุญภิรมย์

๒๙/๐๓/๒๕๓๑

๕/๐๗/๒๕๖๐ วัดศรีโสภณธรรมทาน
 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรดนุพร  เพ็งวงษา

๒๖/๒/๒๕๔๖

 
วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรพงศ์วรินทร์  วงศ์ทา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 
วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๗
พระนิกร จตฺตมโล โถคา

๐๗/๐๖/๒๕๒๐
๑๐/๕/๒๕๔๔ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๘
พระสมาน อคฺครโต จิตชมภู

๒๒/๙/๒๕๑๗ ๑๖/๒/๒๕๕๕ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๗๙
พระปรีชา ปยธมฺโม อาศนะ

๑๒/๓/๒๕๒๗
๒/๗/๒๕๕๗

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๐
พระสมหมาย ปสาโท วรพุท

๑๘/๐๒/๒๕๐๙
๕/๑๒/๒๕๕๗ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๑
พระคำปุน จนฺทูปโม บุตรพรม

๐๘/๐๘/๒๔๙๐ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๒
พระอำนวย สิริภทฺโท บุตรพรม

๑๕/๐๒/๒๕๐๐ ๐๑/๑๑/๒๕๕๙ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๓
พระมนัส ปยสีโล สวัสดิน์ที

๑๕/๐๔/๒๕๓๗
๐๕/๐๒/๒๕๖๐ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๔
พระปรีดา เขมวโม สิงสาย

๑๔/๐๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๕
พระถิรวัตน์ ธมฺมสาโร สุริยวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๓๗
๐๕/๐๗/๒๕๖๐ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๖
พระสิริชัย สุนฺทโร เกิดภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๒๓ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

คามวัน  

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๗
พระศราวุธ สุทฺธาโณ จันรอง

๒๑/๐๖/๒๕๓๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๘
พระพนมไพร วราโณ แนวโนนทัน

๑๙/๐๓/๒๕๔๐ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

โคกสะอาด  

บก ๔๑๖๐/๐๐๘๙
พระขวัญชัย านวุฑฺโฒ อ่างแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๑๔ ๒๘/๐๔/๒๕๕๕

ถำจ้องวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๐
พระพิทักษ์ ภูมิปฺโ ชาวชายโขง

๑๘/๐๗/๒๕๑๗
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ถำจ้องวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๑
พระศักดิดา

์

ปฺากาโม ราชบุรมย์

๒๗/๐๘/๒๕๒๘
๐๓/๐๕/๒๕๖๐

ถำจ้องวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรพีรภัทร  เข็มทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 ถำจ้องวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๓
พระปะกอนสิด อธิปฺโ ลัดตะนะลาสี

๐๓/๐๕/๒๕๓๗ ๑๙/๐๙/๒๕๕๖

ถำพระวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๔
พระไพลด มหาวิริโย สิดทิลาด

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ถำพระวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๕
พระไพศาล ปริปุณฺโณ พรคำเดช

๐๑/๐๕/๒๕๔๐ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

เทพนิมิตบังบด  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๖
พระหมุน จนฺทโสวโร ศรัทธาคลัง

๐๗/๐๙/๒๔๙๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

โนนบุญมี  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๗
พระชุติมันต์ าณวีโร ศรีวรษา

๑๒/๐๓/๒๕๑๘ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

โนนบุญมี  

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๘
พระวาด สนฺตจิตฺโต หลุมทอง

๑๘/๐๔/๒๕๐๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๙

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๐๙๙
พระสถาพร ถิรจิตฺโต ยีเข่ง

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๕ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๐
พระจาตุรันต์ ขนฺติธโร คูณศรี

๐๒/๐๑/๒๕๓๘ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

โพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๑
พระอเนก ยติกโร โสมมา

๑๙/๐๓/๒๕๒๙
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๒
พระทศพร าณธโร พลเคน

๑๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๓
พระเดชา อคฺคธมฺโม บำประนม

๐๗/๑๑/๒๕๒๕
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๔
พระวิเศษ ธมฺมจาโร บุญญาพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๑๑
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๕
พระธีระวัฒน์ าณธีโร ปสสาวะนัง

๑๒/๑๒/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๖
พระอนึง

่

อคฺคธมฺโม พนพิมาย

๒๘/๐๒/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาคำ  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๗
พระแดนไทย านธมฺโม ชุมจังหลีด

๑๖/๐๒/๒๕๓๗ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๘
พระวรุฒ ฌานวโร แสนพันธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๓๖ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

บก ๔๑๖๐/๐๑๐๙
พระปุยเอียง

้

ิตสิริ อุดมศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๓๙ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สระแก้ว  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๐
พระอนุชา รตนธมฺโม แสงมณี

๐๓/๐๙/๒๕๓๙ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สระแก้ว  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๑
พระณัฐพล สิรินฺธโร รังชะตา

๐๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๒
พระสันติสุข สุทฺธิาโณ ผงสันวน

๐๓/๐๘/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๓
พระทรงฤทธิ

์

เขมปฺโ จักกระวงค์

๒๐/๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๖/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๔
พระรัตนพล รตนปฺโ พินทา

๐๑/๑๑/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๕
พระวันชัย ทิวากโร สุวรรณรอด

๑๗/๐๓/๒๕๒๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๖
พระสงกรานต์ ปฺาธโร อภัยพรม

๐๓/๐๑/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๗
พระปรีชา ปยสีโล ยกเทพ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๘
พระทรงยศ มหานาโท โยธานันท์

๒๕/๐๒/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๑๙
พระภราดร ภทฺทาจาโร สมภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๐
พระศรพิชัย วชิราโณ สุขพะสี

๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สว่างพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๑
พระภูวงศ์ มหาปุณฺโณ รัตนราษี

๐๙/๐๙/๒๕๓๓ ๐๒/๐๑/๒๕๕๘

สว่างมีชัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๒
พระเคนอ่อน  ลอจิตมูล

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

สว่างมีชัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๓
พระบุญส่ง ยติกโร บุญตาม

๒๕/๐๗/๒๕๑๖ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

สว่างมีชัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๔
พระกันตภณ ธมฺมธีโร ผลบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๓๘
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

สว่างมีชัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๕
พระพูลสวัสดิ

์

วราสโภ ผาลา

๑๓/๐๙/๒๕๒๓ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐

สว่างมีชัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๖
พระสมเด็จ อนุตฺตโร มารมย์

๑๕/๐๔/๒๕๐๒
๕/๕๗/๒๕๖๐

สว่างมีชัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๗
พระพิทักชัย พุทฺธาโณ จันทคีรีเขตต์

๒๗/๐๗/๒๕๑๒ ๑๘/๐๓/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๘
พระอวิรุทธ์ ถาวโร ทีหอคำ

๑๒/๑๑/๒๕๒๐
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๒๙
พระชานุวัฒน์ มหาวีโร พันธ์นกแต้

๐๑/๐๘/๒๕๓๙ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๐
พระทองสาย าณธโร ปุระพรม

๒๖/๐๓/๒๕๑๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๑
พระไชยา ถิรธมฺโม มาตราช

๒๖/๐๑/๒๕๓๓
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สุทธิวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๒
พระคำแดง คฺตตจิตโต อุปชัย

๒๕/๖/๒๔๙๘ ๑๖/๑/๒๕๖๐

วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๓
พระสมหมาย เขมวํโส พงษ์เกษม

๑๓/๒/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๔
พระสุมา กนฺตสีโร คำพิลึก

๑๐/๖/๒๕๑๑
๖/๗/๒๕๖๐

วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๕
พระสำอาง ธนปฺโ บุญยใบ

๘/๙/๒๕๐๔ ๙/๗/๒๕๖๐
วัดนาสะแบง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๖
พระขจรศักดิ

์

ธฺมมทินฺโน ทรัพย์สำราญ
๒/๙/๒๕๓๒ ๘/๒/๒๕๖๐ วัดโนนอุดมคงคาราม

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๗
พระเมธาวี วชิรมโน นาสงวน

๒๗/๘/๒๕๓๐
๖/๗/๒๕๖๐

วัดปาเจริญพร  

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรสมจิตร  ฟาใส

๗/๙/๒๕๔๐
 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 รอบรู้
๓/๒/๒๕๔๔

 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๐
พระวีระวัฒน์ จิรปฺโ คำบัว

๒๕/๒/๒๕๓๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๑
พระอาทรณ์ อริโย หอมสมบัติ

๒๔/๔/๒๕๓๑
๒/๑/๒๕๕๙ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๒
พระปรีดา สุขิโต ศรีสว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๑๙

๖/๗/๒๕๖๐ วัดมงคลสามัคคีธรรม
 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๓
พระยุทธพิชัย ธมฺมทีโป บุญหมัน

่

๘/๔/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๔
พระวิทวัฒน์ ยติกโร บัวอ่อน

๑๘/๕/๒๕๓๗

๖/๗/๒๕๖๐ วัดมงคลสามัคคีธรรม
 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๕
พระณัฐนนท์ คุณธโร รู้คิด

๒๑/๗/๒๕๔๐
๖/๗/๒๕๖๐ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๖
พระมนัญชัย ิตสีโล องกาศ

๔/๑๑/๒๔๙๖ ๒๕/๖/๒๕๖๐
วัดศรีจันทร์ธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๗
พระไสน ปฺาทีโท สารเพ็ญ

๒๖/๘/๒๔๙๗ ๒๕/๖/๒๕๖๐
วัดศรีจันทร์ธรรมคุณ

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๘
พระสราวุฒิ วุฒิฑิปฺโ พรมพฤกษ์

๑๒/๔/๒๕๓๒ ๒๕/๒/๒๕๕๙

วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๑๖๐/๐๑๔๙
พระจันทร์ อาภาธโร จารพัต

๕/๑/๒๕๒๙ ๙/๗/๒๕๕๔
วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๐
พระนิยม ทีปธฺมโม บุญสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๐๘

๖/๕/๒๕๖๐
วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๑
พระศุภกฤษ ถิรธฺมโม คิดค้า

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๒
พระกัลยา วิริโย อินเมืองแก้ว

๑๓/๙/๒๕๒๖ ๑๒/๓/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๓
พระพงษ์พัฒน์ สุจิตโต ศรีตานันท์

๑๑/๘/๒๕๓๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙

วัดศรีสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๔
พระวัชราพร อาทโร มีระสิงห์

๒๕/๙/๒๕๓๑ ๑๔/๑/๒๕๖๐
วัดสอนเจริญราษฎร์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๕
พระณัฐกิตติ

์

สุภฺทโท อองตัน

๒๘/๒/๒๕๔๐
๗/๕/๒๕๖๐ วัดสอนเจริญราษฎร์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรก้องภพ  แฝงโม้

๑๐/๑/๒๕๔๖

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรมงคลชัย  ควรคำคง

๒๕/๖/๒๕๔๖

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรพีรยุทธ  ภูกองชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรพงษ์สวัสดิ

์

 มาปงโม

๑๔/๔/๒๕๔๗

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรกฤษดา  พูลพล

๕/๘/๒๕๔๗
 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรพุฒิพร  แสนวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรภาสกร  เทพโยธา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรวรรษศิลาวุฒิ  อันพรม

๓๐/๘/๒๕๔๘

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรพงษ์ศิริ  ลาดละคร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีสามัคคีธรรม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรภาคภูมิ  เชิดชน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรอนุวัตร  หงษ์ภูมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 ศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๗
พระพีรพล อาภาธโร คงสมแสวง

๗/๘/๒๕๓๗ ๒/๗/๒๕๖๐
จิตตภาวันนที  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๘
พระพีระพงษ์ านธมฺโม พรมพิมพ์

๑๘/๕/๒๕๒๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บึงสาราษฎร์  

บก ๔๑๖๐/๐๑๖๙
พระจักรกฤษ จกฺกวโร พันทะสา

๑๗/๑๐/๒๕๑๔
๒๒/๒/๒๕๕๘

ปาโนนไพศาล  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๐
พระกฤตเมธ ยติกโร นันทะภา

๑๕/๑๑/๒๕๒๑
๒๙/๔/๒๕๕๙

ปาโนนไพศาล  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๑
พระศักดิดา

์

กิตฺติสาโร สีหมตรี
๔/๒/๒๕๓๔ ๑๓/๑/๒๕๖๐

ปาโนนไพศาล  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๒
พระบุญอุ้ม สิริจนฺโท สุนิกุล

๓/๗/๒๕๒๔ ๓/๗/๒๕๖๐
ศรีสุมังวราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรทัธนา  วงศ์อะนุ

๒๑/๔/๒๕๔๑

 ศรีสุมังวราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรเดชสิทธิ

์

 เจริญดี
๓/๘/๒๕๔๗

 
อรุณไตรแจ้งวนาราม

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๕
พระชราวุฒิ กุสโล ดาวเสด็จ

๑๐/๐๒/๒๕๓๒ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ชมภูพร  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๖
พระธนวัฒน์ ชินวโร ธณีหงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๐ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

ชมภูพร  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๗
พระธีระพงศ์ อุตฺตโม อุตตมานะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๐ ๑๒/๐๕/๒๕๖๐

ชมภูพร  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๘
พระวิฑูรย์ ปชฺโชโต สวัสดี

๐๕/๐๑/๒๕๐๙ ๑๖/๑๐/๒๕๓๕

ชัยมงคล  

บก ๔๑๖๐/๐๑๗๙
พระภีระเดช นรินฺโท เคนภาวะ

๑๐/๐๔/๒๕๓๑ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

ดอนสวรรค์  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๐
พระพรชัย จิรธมฺโม สิทธิประภา

๑๐/๐๒/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสงคราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๑
พระจิรวัฒน์ วราโณ มูลวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๓๗
๐๕/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสงคราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๒
พระพงษ์สิทธิ

์

อาวุธฺปฺโ สุขเย็น

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสงคราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๓
พระสุวัทย์ ธมฺมสาโร สง่าแดน

๐๓/๐๗/๒๕๓๖ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ท่าสงคราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๔
พระอุดมศักดิ

์

อภิาโณ วงศ์คำจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๐๔ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ท่าสงคราม  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๕
พระจำรัส อธิปโย ชอบธรรม

๐๕/๐๕/๒๕๒๙ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

โนนตะเคียน  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๖
พระอรรถสิทธิ

์

ขนฺติธโร หินลาด

๒๓/๐๘/๒๕๐๐ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โนนประเสริฐ  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๗
พระมนู าณวีโร สุวรรณา

๑๖/๐๖/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โนนประเสริฐ  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๘
พระหนูเทียน ิตธมฺโม โสภา

๐๘/๑๒/๒๔๘๖ ๒๘/๐๗/๒๕๕๔

โนนปาบาก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๘๙
พระสดีใจ เตชธมฺโม สรศรี

๑๒/๑๐/๒๔๙๗ ๑๓/๐๑/๒๕๕๙

โนนปาบาก  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๐
พระนันทภพ สนฺติโก หายโสก

๑๒/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๐๔/๒๕๖๐

โนนโพธิ

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๑
พระธีรพงษ์ สุรินฺโท อุปแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๓๗
๒๐/๐๗/๒๕๖๐

โนนโพธิ

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๒
พระจอมทอง สนฺตจิตฺโต อินเลียง

้

๐๕/๐๕/๒๔๙๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โนนมันปลา  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๓
พระสุภักดิ

์

เขมกาโร ภูเลือนลม

่

๑๒/๐๕/๒๕๑๔ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙
โนนสง่าสามัคคีธรรม

 

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๔
พระราชัน กมฺมสุโภ บุญพรม

๒๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

บุญญานุสรณ์  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๕
พระบุญธรรม อานนฺโท คุณทา

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖

ประชามิตร  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๖
พระอาทร จิตฺตสีโล จันทะชำนิ

๑๖/๐๙/๒๕๓๐ ๓๐/๐๗/๒๕๖๐

ปาศรีวิลัย  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๗
พระสุภี ธมฺมเฉโก สีคาม

๐๑/๐๑/๒๔๙๘ ๐๖/๐๕/๒๕๖๐

ปยวาส  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๘
พระประกอบ จนฺทปฺโ สาระพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๐๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปยวาส  

บก ๔๑๖๐/๐๑๙๙
พระวิศรุต อินฺทปฺโ พิมพิศาล

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปยวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๐
พระอมรเทพ โอภาโส กองศรีพิลารมณ์

๐๖/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ปยวาส  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๑
พระสากล โชติปฺโ เชือวังคำ

้

๓๐/๑๐/๒๕๑๖ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ปยวาส  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๒
พระชัยยา อาสโภ ภิญโญ

๑๐/๐๓/๒๕๑๘ ๑๐/๐๓/๒๕๕๓

ปุญญานุสรณ์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๓
พระวุฒิชัย วิสุทฺโธ ทุมนอก

๑๙/๐๔/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๔
พระสมหวัง กุสโล สีคุณโกสม

๐๙/๑๐/๒๕๐๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

โพนทอง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๕
พระมีชัย ิตธมฺโม เกตุพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๐๔ ๑๐/๐๑/๒๕๖๐

โพนทอง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๖
พระเชิงชาย ธมฺมกาโม โปะพนม

๒๓/๐๔/๒๕๓๖ ๒๙/๐๕/๒๕๖๐

โพนทอง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๗
พระประวิทย์ ปฺาวชิโร บุญโบ

๑๒/๐๔/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๘
พระทศพร อรุโณ อรัญมาลา

๐๗/๐๗/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๖๐

โพนทอง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๐๙
พระชวน อภิปฺโ พูนเพิม

่

๐๓/๐๑/๒๔๙๕ ๒๙/๐๒/๒๕๕๙

ศรีชมพูวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๐
พระสุพจน์ สุขวีโร ภิรมย์ราช

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ศรีชมพูวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๑
พระสำเนียง มหาปฺุโ ชอบคำแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๑๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙
ศรีบุญเรืองพัฒนาราม

 

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๒
พระวิเชียร ถาวโร สิงหานุ

๒๐/๐๔/๒๕๑๑ ๑๑/๐๕/๒๕๖๐
ศรีบุญเรืองพัฒนาราม

 

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๓
พระพัสพงศ์ ปสนฺโน ทิมินกุล

๒๕/๐๑/๒๕๓๓
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาราษฎร์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๔
พระจักรกฤษณ์ รตนวณฺโณ ทิมินกุล

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาราษฎร์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๕
พระกันตพงษ์ สุจิตฺโต อุทัยทอง

๑๘/๐๙/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิลาราษฎร์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๖
พระพงษ์ดนัย รตนโชโต จัดกลาง

๐๕/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สว่างระดาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๗
พระฉลาด จิตฺตธมฺโม ศีวิลัย

๐๔/๐๓/๒๔๙๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

สังวรธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๘
พระสมบัติ ยสวฑฺฒโน บาตรพระคลัง

๒๐/๐๔/๒๕๓๕ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

สังวรธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๑๙
พระลิขิต ธมฺกุสโล พุทธสาระวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สันติธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๐
พระรุ้งนิรันดร์ จนฺทโชโต อยู่รัศมี

๐๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๖/๐๔/๒๕๖๐

สุทธาวาส  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๑
พระวิระ สุเมธโส เพชรเสนา

๐๑/๐๔/๒๔๙๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๒
พระสุริยา านวโร ตามชัย

๑๐/๐๔/๒๕๓๙ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๓
พระอุรา สุปฺโ ดลสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๒๙
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สุวรรณาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๔
พระวัลลภ สิริจนฺโท จิตวิขาว

๒๕/๐๕/๒๕๑๙
๒๐/๐๔/๒๕๖๐

อรัญญคีรี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๕
พระสุพัด อคฺคธมฺโม อ่อนจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๒๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญารุกขาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๖
พระพิษณุ ปฺาวชิโร อรัญมาลา

๐๓/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อุดมวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๗
พระภาณุวิชญ์ รตนโชโต นาจันทอง

๒๗/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อุดมวนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๘
พระสรรพกร สุเมโธ แสงสุข

๑๒/๐๓/๒๕๓๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

อุดรทิศวาส  

บก ๔๑๖๐/๐๒๒๙
พระพงษ์ศิริ ภูริปฺโ เลขกล

๓๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

โคกอุดม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๐
พระอมรเทพ ปริปุณฺโณ เจือจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกอุดม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๑
พระจิตติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท จันทร์เอก

๑๖/๐๘/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โคกอุดม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรปฎิภาณ  ตรีสัตย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 โคกอุดม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๓
พระสุนันทชัย สนฺตจิตฺโต สมบัติเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๑๘ ๐๘/๐๓/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๔
พระไตรรัตน์ จรณธมฺโม จันทะแพน

๒๕/๐๔/๒๕๓๘ ๒๖/๐๕/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๕
พระสันติ สุทธิจิตฺโต เนืองภักดี

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๖
พระณฐพล กตธมฺโม สุขปลัง

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๗
พระประจักษ์ กลฺยาณธมฺโม แก้วอุดม

๑๔/๑๐/๒๕๐๓ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๘
พระทวีชัย เขมาภิรโต โทมุลา

๑๘/๐๓/๒๕๒๘
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๓๙
พระโกสินทร์ ติสฺสโร แซ่ฮอ

๑๐/๐๔/๒๕๒๕ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

ปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๐
พระวิเชียร กิตฺติคุโณ เอนกบุญ

๑๓/๐๔/๒๕๒๔ ๒๖/๐๒/๒๕๖๐

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๑
พระชาญชัย ขนฺติวโร นาลา

๒๔/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๒
พระกิตตศาสตร์ สุธีโร มะละศรี

๒๓/๐๓/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๖๐

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๓
พระสุเมธี สุเมโธ ตรีเดช

๐๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๔
พระคฑาวุธ อติพโล บึงราษฎร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๐ ๐๓/๐๖/๒๕๖๐

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๕
พระเมธี ชุติปฺโ แสบงบาล

๒๒/๐๗/๒๕๑๘
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรธีรศักดิ

์

 หอมชมภู

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรณัฐพล  จันทร์ดวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรณัฐพล  ดวงแสนพุด

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรชุมพล  

อนุตตริยาภาพงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

 ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๐
พระปราโมทย์ ธมฺมธีโร ปริโต

๒๓/๐๖/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๑
พระจามร ปริปุณฺโณ เพ็งวิชัย

๑๘/๐๔/๒๕๓๑ ๑๖/๐๓/๒๕๖๐

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๒
พระอัฐพล อภิชาโน ภูจริต

๐๒/๐๒/๒๕๔๐ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรอาทิตย์  ฝายทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรณัฐพล  ปฎิรูปา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรพชร  ดวงสิม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรอภิโชค  อาสาธรรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรศรีธน  นามหมัน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรอดิลักษณ์  อักษรวิลัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรธนชัย  ทำชอบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

 สังฆธรรมาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๐
พระสมจิตร เตชธมฺโม ขอมชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๑๔
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

สุทธาวิลัย  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๑
พระอนุรักษ์ จารุธมฺโม อุปชัย

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

สุทธาวิลัย  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๒
พระสังเวียน สนฺตกาโย แววศรี

๐๕/๐๘/๒๕๒๐ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

แสงสว่างภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๓
พระคำพันธ์ ถิรปฺโ ชัยภักดี

๐๓/๐๙/๒๕๒๐ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองกุงพัฒนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๔
พระภานุชิสส์ สีลสํวโร ตาธิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๖/๒๕๖๐

หนองกุงพัฒนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๕
พระสำเนาว์ กนฺตสีโร มะนีจักร

๑๕/๑๒/๒๕๐๑ ๒๐/๐๒/๒๕๕๕

ใหม่ศรีสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๖
พระแก้ว ฉนฺทคาโม ปญญามี

๑๐/๐๔/๒๕๑๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

อรัญญานี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๗
พระวิชัย มหาวีโร แสงสว่าง

๒๑/๐๓/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

อรัญญานี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๘
พระกฤษฎา ณฏิโก สุวรรณทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๕/๒๕๖๐

อรัญญานี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๖๙
พระอธิวัฒน์ สุวุฑฺโฒ ทองกรอย

๒๗/๑๑/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญานี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘ / ๑๔

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๐
พระธันยา สุมงฺฆโล จองหนุ่ย

๐๑/๐๙/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญานี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๑
พระอัครพล เตชพโพ ราชสาร

๐๒/๐๒/๒๕๑๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญานี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๒
พระชัยรัฐ อิทฺธิเตโช แก้วยอดนิล

๑๐/๐๗/๒๕๒๖ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญานี  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๓
พระสมควร อมโร ฮาดดา

๑๔/๑๒/๒๔๙๕ ๒๗/๐๒/๒๕๕๗

จอมมณีธร  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๔
พระสิทธิโชค ธมฺมสโร โพทะจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๐ ๐๙/๐๓/๒๕๖๐

จอมมณีธร  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๕
พระสุชานันท์ สนฺตจิตฺโต แสนศรีจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๓๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

เซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๖
พระคุณกณก วชิราโณ พรมโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๒๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรราเมศวร์  เหล่าแหลม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรนุรัตน์  เชียงแสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรสิทธิกร  โยธะกา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรวรวุฒิ  นามจุงจัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

 เซกาเจติยาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๑
พระสมเด็จ จนฺทสาโร มูลสาโคตร

๐๖/๑๑/๒๔๙๗
๐๙/๐๘/๒๕๖๐

เดชาประชาราษฎร์  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๒
พระวิทยา สิริจนฺโท บัวชาติ

๓๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๓
พระชูชาติ ยสินฺธโร ฉัตตะสี

๐๙/๐๖/๒๕๒๓ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๔
พระศักดินิทัศย์

์

กตปฺุโ ผาดี

๐๙/๐๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรวันชนะ  คงโนนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรพีระพงษ์  เขือนพงษ์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรภูชิต  ปานเพชร

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรพีรพัฒน์  ธรรมดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรพงศธร  ระโหฐาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรธัชชัย  คำแดง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรณนธนันท์  ศรีวิเศษ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรอัครเดช  ทานประเสริฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรวีรภาพ  อุปรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรศตายุ  กระเจียงหอม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรศิวะ  อ่อนคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรพีรณัฐ  ชมภู'

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรธนพล  อินทร์นอก

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรปฎิภาน  ศิริดล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรวีรภาพ  ชืนตา

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรทวีศักดิ

์

 คูณขอนยาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรสมเกียรติ  แพงสาน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรนฤสรณ์  ชมภูแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรธวัตรชัย  แกมนิล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

 ไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๔
พระภานุ ิติโก บุญเวิน

๑๘/๐๘/๒๕๑๔ ๑๔/๐๑/๒๕๕๘

โนนสำราญ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๕
พระวีรศักดิ

์

ถิรปฺโ เสน่หา

๒๒/๐๕/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๖
พระภูดิศ สิริคุตฺโต หนูคง

๒๔/๑๐/๒๔๙๘
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๗
พระสมบัติ ปฺาทีโป รัชกุล

๐๕/๑๑/๒๕๐๒ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

โนนสำราญ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๘
พระสีไว สีลสุทฺโธ ปญหาไชย

๐๔/๐๕/๒๔๙๗ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

โพธิชัยสว่างจิต

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๓๐๙
พระจันทิพย์ คุณกโร คำภูษา

๑๒/๐๑/๒๔๘๔ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

โพธิชัยสว่างจิต

์

 

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๐
พระสุนทร อิทฺธิธโร กันหะบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๑๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

โพนสว่าง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรภีเบศน์  คำนาน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๒
พระเมธีภวัต ปภสฺสโร สีชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีชมชืน

่

 

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๓
พระอานนท์ ธิตาโณ ด้วงชรา

๐๗/๐๒/๒๕๓๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรภูเบศวร์  ภูเหมือนบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๐

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรธาวิน  เหล่หวัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรวีรภัทร  สิริดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรศุภฤษฎิ

์

 ข้องนอก

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรเจษฎา  ภูผาเดช

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรธีรเดช  กำนำจัน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรรัชพล  ชูหา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรจักรพงษ์  มานัส

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีพนา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๒
พระเสทถา อภินนฺโท ไชยสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๑๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๕

สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๓
พระบุญหลาย อถิชาโน สียางนอก

๐๗/๐๓/๒๕๑๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรสุวิทย์  พรมโสภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๐

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรเกรียรติศักดิ

์

 พันธ์เสนา

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๖
พระเทียม ปสฺสนฺโณ พรมจันทร์

๐๒/๐๑/๒๔๙๘ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สว่างอารมณ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๗
พระประหยัด อธิปุตฺโต สาที

๐๗/๐๓/๒๕๒๕ ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

สันติธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๘
พระประพัฒน์ ปฺาวโร คำจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๓๒
๑๙/๐๖/๒๕๖๐

สันติธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรพงศกร  แสนสุริวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

 สันติธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรศตพร  ดวงแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

 สันติธรรม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๑
พระวัฒนา อภิปฺุโ ภู่ถนนนอก

๐๑/๑๑/๒๕๓๙ ๒๙/๐๗/๒๕๖๐

อรัญญวิเวก  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๒
พระธีร์ดนัย สนฺตธมฺโม โคตรภูมี

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

๖/๘/๒๕๕๙
จอมแจ้ง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๓
พระสมเสลา สุทฺธิรโต อินทิสา

๑/๙/๒๕๑๙ ๑๐/๔/๒๕๕๕

ชมพูจันทราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๔
พระศิริวิทย์ ปยธมฺโม ศรีจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๐๕

๑/๐๗/๒๕๖๐

ชมพูจันทราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๕
พระชรินทร์ ชุตินธโร วังทะพันธ์

๒๒/๖/๒๕๑๔

๑/๗/๒๕๖๐
ชมพูจันทราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๖
พระจตุรงค์ กิจฺจสาโร มีลาคคำ

๖/๑๒/๒๕๓๖

๑/๗/๒๕๖๐
ชมพูจันทราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๗
พระสมาน สุภทฺโท พูลเพิม

่

๑๒/๑๑/๒๔๙๖
๒๔/๑/๒๕๕๖

ตาลเดียว

่

 

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๘
พระสาธิต านจิตฺโต โคตรพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

๖/๗/๒๕๖๐
ตาลเดียว

่

 

บก ๔๑๖๐/๐๓๓๙
พระวิเชียร กิตฺติคุตฺโต อ่อนสี

๒๑/๔/๒๕๒๘ ๑๓/๕/๒๕๖๐

ธรรมาธิปไตย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๐
พระสมเด็จ สิริจนฺโท อินทร์หงษา

๑๗/๒/๒๕๓๘ ๒๓/๕/๒๕๖๐

ธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๑
พระดนุพล เตชทตฺโต กาเผือก

๒๒/๑/๒๕๓๗ ๒๖/๕/๒๕๖๐

ธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๒
พระไพวัลย์ มุตฺตจิตฺโต คุณการ

๖/๔/๒๕๑๖ ๔/๖/๒๕๖๐
ธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๓
พระบู่ จรณธมฺโม ศรีจันทร์

๑๒/๗/๒๔๙๘ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ธรรมาธิปไตย  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๔
พระบรรจบ กิตฺติโก จุติยง

๑๙/๘/๒๕๒๖

๙/๗/๒๕๖๐
นวกะวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๕
พระชินกร สนฺตมโน หงคำหล้า

๒๙/๑/๒๕๓๗

๔/๖/๒๕๖๐
ปาศรีวิไลย์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๖
พระวรวุฒิ โชตวโร ชมมี

๑๗/๑๐/๒๕๓๘

๔/๖/๒๕๖๐
ปาศรีวิไลย์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๗
พระเพ็ง ตปคุโณ พรมบุตร

๑๕/๑/๒๔๘๗

๒/๗/๒๕๖๐
ปาศรีวิไลย์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๘
พระคมสัน ปภาธโร พรมเมือง

๓๑/๕/๒๕๒๒

๒/๗/๒๕๖๐
ปาศรีวิไลย์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๔๙
พระพงษ์ศักดิ

์

จนฺทสีโล ทองโยธี
๕/๙/๒๕๓๓ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ภูมิบาล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๐
พระณัฎฐพงษ์ จิรธมฺโม สุธรรมมา

๑๕/๒/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ภูมิบาล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๑
พระธวัชชัย สจฺจวโร โพธิทอง

์

๑๒/๘/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ภูมิบาล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๒
พระวีรวัฒน์ วิริยธโร ศรีนุกูล

๕/๖/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ภูมิบาล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๓
พระกฤษดา เขมธโร เพิมปญญา

่

๑๐/๓/๒๕๔๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ภูมิบาล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๔
พระจิเรียน ิตสุโข กำนำจัน

้

๓๑/๑/๒๕๑๑ ๑๙/๑๒/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๕
พระธีรพงษ์ ิติวิริโย พุลทอง

๔/๒/๒๕๒๙ ๑๙/๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๖
พระสายันห์ ฉนฺทปาโล ขันธ์คุ้ม

๘/๑๒/๒๕๒๔ ๒๑/๔/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๗
พระจักรี สนฺตจิตฺโต สวรราช

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

๑๕/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๘
พระอุทิน ิตจิตฺโต รัตนปญญา

๑๓/๘/๒๕๒๓ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๕๙
พระศรีสุวรรณ พุทธาโณ นันทวงค์

๑๑/๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ศรีบุญเรือง  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๐
พระเข็มเพ็ชร อนลิโย สุวรรณโคตร

๒๖/๑/๒๕๒๙

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีประทุมสามัคคี  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๑
พระบุญเยียม

่

มาลยฺโย บุญคุณ

๒๐/๕/๒๕๒๑
๕/๕/๒๕๕๘

สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๒
พระสมบูรณ์ านุตฺตโร ทองเหง้า

๑๐/๓/๒๕๒๖ ๑๕/๕/๒๕๕๙

สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๓
พระจักราวุธ จกฺกวโร สว่างทรวง

๑๙/๗/๒๕๓๑ ๙/๑๐/๒๕๕๙

สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๔
พระสลัด ขนฺติโก สูญปะเก

๒๘/๒/๒๕๑๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๕
พระนรสิงห์ ฉินฺนมนฺโท วงค์ก่อ

๑๑/๙/๒๕๒๒

๔/๗/๒๕๖๐
สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๖
พระกฤษดา กนฺตวีโร ใจมัน

่

๒/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรเจริญฤทธิ

์

 มนตะราช

๒๕/๘/๒๕๔๑

 สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรภายุชัย  สัพโส

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรปยะ  นามไกรสอน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรศรายุทธ  สืบสอน

๑๗/๖/๒๕๔๖

 สงครามประดิษฐ์  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๑
พระคำ มหาปฺุโ หลานวงค์

๖/๓/๒๕๑๒ ๑๕/๕/๒๕๕๕

คลองคูหา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๒
พระทองคำ มหาคุโณ สุภาพันธ์

๕/๗/๒๕๐๔
๑๙/๕/๒๕๕๙

คลองคูหา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๓
พระอินแปลง กิตฺติปฺโ แพงสุข

๒๘/๘/๒๕๐๙ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙

คลองคูหา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๔
พระตุ๊ก โชติาโณ สอนนายอ

๑๕/๔/๒๕๒๑ ๒๒/๕/๒๕๖๐

คลองคูหา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรทนุ  โยมเงิน

๑๖/๒/๒๕๔๔

 คลองคูหา  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๖
พระชวน ถิราโณ ทุมเสน

๑๕/๐๙/๒๕๐๕ ๐๒/๐๕/๒๕๔๕

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๗
พระยุทธศิลป สิริภทฺโท จะมะลี

๑๖/๐๓/๒๕๓๘ ๑๔/๐๔/๒๕๖๐

ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรสมยศ  แก้วผง

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรธวัชชัย  แสงพิมพื

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรรัชชานนท์  สีทา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรธีรวัฒน์  มะลิรส

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๒
พระสุทัตย์ สติมโน สมอดี

๑๕/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๒/๒๕๕๘

นันทรารามมงคล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๓
พระอานันท์ คุณวโร พรหมพันห่าว

๑๑/๖/๒๕๓๕ ๑๙/๑/๒๕๖๐

นันทรารามมงคล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๔
พระเมืองมนต์ ิตาโณ อูปทอง

๒๐/๑๑/๒๕๑๗

๑/๓/๒๕๖๐
นันทรารามมงคล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๕
พระธนกร ปฺาทโร เกริกธนนท์

๑๓/๒/๒๕๒๙
๑๐/๔/๒๕๖๐

นันทรารามมงคล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๖
พระสุวิชัย ิตสุโย ผาพิมพ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๓
๑๐/๖/๒๕๖๐

นันทรารามมงคล  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๗
พระพลอย โอภาโส สว่างวงค์

๑/๘/๒๔๙๒
๘/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๘
พระสมพงษ์ ธมฺมธโร เดชอุดร

๑/๘/๒๔๙๒
๙/๗/๒๕๖๐

ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๑๖๐/๐๓๘๙
พระอรรฐพล อาจาโร เศษมาก

๒๖/๑๒/๒๕๓๓

๖/๗/๒๕๖๐ วัดศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๐
พระพิชิตชัย รวิวรรณโณ อุ่นอ้วน

๒๗/๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐ วัดศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๑
พระรดธิชัย ภูริปฺโ เพียดสิงห์

๖/๗/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐ วัดศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรเมธา  สุริอาจ

๘/๗/๒๕๔๗
 วัดศิริมงคลวราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๓
พระอภิสิทธิ

์

คมฺภีรปฺโ แพงโคตร

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

๗/๖/๒๕๖๐
ศรีสะอาดบัวบาน  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๔
พระสมคิด อคฺคธมฺโม ดีล่า

๑๒/๖/๒๕๒๔
๖/๓/๒๕๕๒

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๕
พระฉลาด ทีปธมโม ผานอ้ย

๑๒/๑๒/๒๕๑๓
๘/๑๑/๒๕๕๙

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๖
พระบุญเสริม ธมฺมทินโน โฆษณนา

๑๗/๔/๒๕๒๔

๑/๖/๒๕๖๐
สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๗
พระประจวบ เตรปุธมฺโ สาราดา

๓๐/๑๐/๒๕๒๔

๑/๖/๒๕๖๐
สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๘
พระจตพร ตปสีโล แสนศรีแก้ว

๒๓/๖/๒๕๓๑

๑/๖/๒๕๖๐
สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๓๙๙
พระองอาจ จนทูปโม ไชษรศร

๑๔/๒/๒๕๓๘

๑/๖/๒๕๖๐
สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๐
พระวา อุตฺตโม ช่วยรักษา

๑๗/๗/๒๔๙๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๑
พระวุฒิชัย กุสโล ตรงดี

๑๐/๑๒/๒๕๓๖
๒๖/๖/๒๕๖๐

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๒
พระครรชิต จกฺกวํโส ภูภักสาย

๕/๖/๒๕๑๘ ๑/๗/๒๕๖๐
สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๓
พระอภิชาต ธีรปฺโ กุดารักษ์

๖/๖/๒๕๓๑
๑/๗/๒๕๖๐

สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๔
พระฤทธิณรงค์

์

กฺวิวํโส เพชรสมบัตร

๓๑/๖/๒๕๓๓

๑/๗/๒๕๖๐
สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรทิกษิณ  ชินวงษ์

๒๖/๖/๒๕๔๗

 สโมธานนิคม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๖
พระสมจิตร ปถขํกโร มิควาฬ

๒๗/๑๐/๒๔๙๕

๒/๓/๒๕๕๓
สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๗
พระวารินทร์ สุขิพโล คล่องดี

๑/๖/๒๕๑๙ ๖/๑๑/๒๕๕๙

สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๘
พระนฐัการณ์ รตนธมฺโม ศรีสาพันธ์

๕/๓/๒๕๔๐ ๙/๓/๒๕๖๐
สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๐๙
พระรังสววค์ อุตฺตโม บุญลภ

๗/๙/๒๕๓๙ ๑๐/๔/๒๕๖๐

สว่างวารี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒ / ๑๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๐
พระบัญชา สีลสํวโส โปะปะนม

๑๘/๘/๒๕๒๔
๑๐/๕/๒๕๖๐

สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๑
พระอนนท์ ธมมฺวํโส นาชัย

๑๒/๖/๒๕๓๖ ๑๔/๕/๒๕๖๐

สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๒
พระชัยย ชยวุฑฺโฒ ม้าเปา

๗/๕/๒๔๙๕ ๑/๗/๒๕๖๐
สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรวัชรพงษ์  ฮมพาลาด

๔/๒/๒๕๔๔
 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรนัธพงษ์  บุตรเชียงคำ

๑๕/๔/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรอรรถพล  ภาโสม

๑/๔/๒๕๔๕
 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรธนา  จำปารัตน์

๒๗/๓/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรธีรพัฒน์  ภารระโถ

๓๐/๓/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรกนกพล  ธิมะพงษ์

๒๖/๑/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรถิรวัฒน์  คงคำลี

๒๔/๒/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรอดิศักดิ

์

 จ่าโพธิ

์

๒๙/๒/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรธีรภัทร  โมธรรม

๑๖/๓/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรศรายุทธ  ศรีทวีกาศ

๑๔/๕/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรไตรภพ  เยียมเจริญ

้

๑/๖/๒๕๔๗
 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรธุวานนท์  อินธิเสน

๒/๘/๒๕๔๗
 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรเสริมศักดิ

์

 โทสวนจิต

๒๗/๘/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรธีรวัฒน์  พันธ์แสน

๙/๙/๒๕๔๗
 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรสุทธิพงษ์  ธงวิชัย

๕/๑๒/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรกฤษณะ  อารมณ์สวะ

๒๔/๙/๒๕๔๘

 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรธีรวัฒน์  สอนจิตร

๒/๔/๒๕๕๑
 สว่างวารี  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๐
พระเนตุอีต คฺตตจิตฺโต โคตรมิตร

๑๒/๐๖/๒๕๑๔ ๑๙/๐๔/๒๕๕๖

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๑
พระวิระนันท์ จกฺกวโร รัตนมุงคุณ

๐๘/๐๗/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๒
พระสมยศ อคฺคเมโธ ศรีทุ่งฮาก

๒๔/๐๘/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๓
พระสมยศ อุตฺตมวํโส แกมนิล

๑๒/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๖/๒๕๕๗

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๔
พระทินกร ิตปฺุโ เพียดสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๑๓ ๑๒/๐๒/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๕
พระมณเทียร อตฺตทีโป มุ่งชู

๐๑/๐๙/๒๕๑๑ ๑๕/๐๔/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๖
พระไกรศร กิจฺจาธโร คามะนา

๒๗/๑๐/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๗
พระคณิศร ปฺาวชิโร ศรีจันทร์หอม

๒๙/๐๑/๒๕๒๔ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๘
พระณรงค์เดช นาถกโร อับไพ

๒๘/๐๙/๒๕๒๘
๐๙/๐๓/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๓๙
พระวินัย ธมฺมนนฺโท วรสาร

๒๕/๑๒/๒๕๒๔
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๐
พระโชคชัย มหาวชิโร พรมจินดา

๒๐/๑๑/๒๕๓๑
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๑
พระธนวินท์ วราสโย โคตรทองวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๑๖
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๒
พระสุริวงค์ สิริภทฺโท ธนูสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๐ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๓
พระตุรัตน์ จตฺตภโย กรมแสนพิมพ์

๑๐/๐๑/๒๕๐๐ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๔
พระนคร ปภากโร เดชทับไทย

๒๓/๐๖/๒๕๒๖ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๕
พระประกาศิต รวิวณฺโณ เชือคำจันทร์

้

๑๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๖
พระพิทักษ์ ตปสีโล สุวรรณวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๒๓
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๗
พระวีระศักดิ

์

สฺโม ดวงโคตร

๑๙/๐๓/๒๕๒๕
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๘
พระธนนท์ชัย สิริจนฺโท พิกุลศรี

๑๖/๐๙/๒๕๓๗
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๔๙
พระเทียนชัย โอภาโส อภัยโส

๑๐/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๐
พระอนุชา านิสฺสโร ศานติวิจัย

๐๒/๐๑/๒๕๐๕ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๑
พระปรีชา เขมาจาโร เชือเมืองแสน

้

๐๕/๑๐/๒๕๓๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๒
พระธวัชชัย ถาวโร สีเขียว

๑๙/๐๙/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๓
พระสวรรค์ จตฺตมโล เชือคำจันทร์

้

๐๖/๐๖/๒๕๐๔ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรปาลทัต  เจริญรัมย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 สิงหารินทาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๕
พระระพิน ธมมฺวโร เทมสุริย์

๓๐/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๒/๒๕๖๐

สุคนธราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๖
พระฐิติพงศ์ กตปุโ บุตรเวทย์

๗/๒/๒๕๓๙ ๑/๗/๒๕๖๐
สุคนธราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๗
พระสมศักดิ

์

ปฺาปโนโภ อ่อนทา

๑๗/๙/๒๕๑๒

๗/๗/๒๕๖๐
สุคนธราราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรสนธยา  แสนสา

๑๘/๓/๒๕๔๔

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรพานริน  โพราช

๑๑/๑/๒๕๔๕

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรนิพล  อุตราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรวายุ  เสนืห์ดี

๒๒/๔/๒๕๔๖

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรนรภัทร  ปะวะโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรสุริยน  วรคุณ

๒๗/๕/๒๕๔๗

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรพีรภัทร  พิมท่าโพธิ

์

๒๒/๖/๒๕๔๗

 แสงอุทัยรัตนาราม  

บก ๔๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรธนกฤต  บนันเสียง

๒๘/๖/๒๕๔๗

 แสงอุทัยรัตนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๔ / ๑๔

้
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