
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒๖๒ รูป ขาดสอบ ๑๐๕ รูป คงสอบ ๑๕๗ รูป สอบได้ ๑๒๕ รูป สอบตก ๓๒ รูป (๗๙.๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรภควัฒน์  พันธ์ศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรศรัณยู  ยอดต้น

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรวีระพงษ์  ศรีเวียง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรฉัตรชัย  ตาลลาบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรธวัชชัย  โปแล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรสิทธิชัย  ชบุรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรชัยมงคล  จันทบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรวชิรา  ภูครองนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรวรชัย  ลาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรจักรภัทร  ศรีสหัสศวรรษ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรธนายงค์  สุขสวาท

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๒
พระถาวร ถาวโร เหาะสูงเนิน

๒๕/๐๗/๒๕๐๗ ๒๕/๐๕/๒๕๕๔

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๓
พระใจยา ยโสธโร วาลัย

๒๕/๐๑/๒๕๑๖ ๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๔
พระบุญมี มหาวิริโ ชาวยศ

๐๘/๐๖/๒๔๙๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๕
พระบรรณพจ เตชปฺุโ บุตดาวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๖

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๖
พระตี

๋

ขนฺติมโน เสริมแสง

๑๒/๐๘/๒๔๙๙ ๑๕/๐๓/๒๕๕๘

วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรปริญญา  บุตดาวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

 วัดโนนวังเยียม

่

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๘
พระแดง เขมโก เดชพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๑๑ ๐๑/๐๑/๒๕๕๕

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๑๙
พระสินชัย เทวธมฺโม ชาวไทย

๐๑/๑๐/๒๔๙๙ ๒๗/๑๐/๒๕๕๖

วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรอภินันท์  ทองหล่อ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรจิรายุทธ  ทาบุตตะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

 วัดโพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรเมธานนท์  นันทะบรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

 วัดโพธิชัยนิมิต

์

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๓
พระสมถนอม ยติโก สุรกุลเลิศวงศ์

๐๘/๐๗/๒๔๙๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

วัดศรีแก้ววนาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๔
พระบุญจันทร์ ถาวโร ประการแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๐๓ ๒๑/๐๕/๒๕๕๕

วัดศรีเมืองธรรมคุณ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๕
พระภูยศ สุเมโธ สุทธิประภา

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๔/๐๔/๒๕๖๐

วัดศรีสมบูรณ์  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๖
พระสรศักดิ

์

สุจิณฺโณ พรมพืน

้

๑๖/๑๐/๒๕๓๐ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดศรีสว่างอารมณ์  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๗
พระธีระพงษ์ ติสาโร ไชยตะมาตร์

๓๑/๐๑/๒๕๒๙ ๐๑/๐๖/๒๕๕๓

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๘
พระนัฐพงษ์ ชุตินฺธโร สุขศาลา

๒๕/๐๕/๒๕๒๘ ๑๙/๐๓/๒๕๕๘

วัดศรีสุพลวนาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๒๙
พระลำไม สุทนฺโต โฉมเฉลา

๑๗/๑๐/๒๔๙๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๕
วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๐
พระวีระชาติ กตคุโณ ชัยสาร

๑๔/๐๕/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙
วัดศรีโสภณธรรมทาน

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๑
พระคำพลอย มหาวีโร ใบภักดี

๑๑/๑๑/๒๔๙๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๔ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๒
พระสุนันท์ ปยวณฺโณ จันทะพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๐๐ ๐๔/๐๔/๒๕๕๙ วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๓
พระคำกิง

่

ธมฺมกาโม คะยอม

๑๐/๐๒/๒๕๑๕ ๓๐/๑๒/๒๕๔๙

วัดสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๔
พระพญาไท พุทฺธาโณ มุกดอกไม้

๓๐/๑๐/๒๕๑๘
๑๑/๓/๒๕๕๖

จิตตภาวันนที  

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๕
พระวิษณุ สิริวฑฺฒโน ชัยนคร

๑๔/๑๐/๒๕๒๐

๕/๔/๒๕๖๐
จิตตภาวันนที  

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๖
พระทัดธน กตปฺุโ ประเสริฐสัง

๙/๔/๒๕๒๒ ๕/๓/๒๕๕๙
บึงสาราษฎร์  

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๗
พระสิงห์ สิริวณฺโณ ทุมพร

๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดจอมสว่าง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๘
พระพงษ์ทิพย์ สุรกฺโข เดชบุรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๑

วัดบูรพาประชาอุทิศ
 

บก ๔๒๖๐/๐๐๓๙
พระนิมิต สุทฺธสีโล สมจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๓๔ ๐๘/๐๑/๒๕๕๘

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๐
พระทวีทรัพย์ ขนฺติวโร โพธิจักร์

๒๕/๐๒/๒๕๓๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๑
พระสมหมาย ธมฺมธโร อำนาจ

๐๕/๐๓/๒๕๑๐ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๒
พระสาคร ธมฺมสาโร ประวิเศษ

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ๒๕/๐๑/๒๕๕๙

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๓
พระชม ชยฺยธมฺโม จันเขียว

๒๙/๔/๒๕๑๘ ๒๐/๖/๒๕๕๘

วัดนาสะแบง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๔
พระปรีชา ปยสีโล ศรีพันดอน

๓๑/๑๐/๒๕๓๐

๕/๑/๒๕๕๘
วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๕
พระสงณ์การณ์ สิริจนฺโท ศรีจันทร์

๑๓/๔/๒๕๑๕ ๒๒/๔/๒๕๖๐

วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๖
พระพงษ์เพชร ปฺาวชิโร สีโดน

๓๐/๑๐/๒๕๒๙
๑๐/๔/๒๕๕๗ วัดมงคลสามัคคีธรรม

 

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๗
พระทองมา จกฺกธมฺโม บัวชุม

๑๖/๗/๒๕๐๓ ๑๒/๗/๒๕๕๔

วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๘
พระสี จนฺทสุวณฺโณ ศิลิวันนา

๖/๑๑/๒๔๙๙ ๒๑/๑๐/๒๕๕๖

วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรศักดา  เพ็งโข้

๒๓/๘/๒๕๔๕

 วัดศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรมนัส  โนนหิน

๒๖/๑/๒๕๔๗

 วัดศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๑
พระปองกานต์ านจาโร แก่นท้าว

๒๘/๒/๒๕๒๒
๘/๕/๒๕๕๙

วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรอิทธิเทพ  เนตรภักดี

๑๓/๔/๒๕๔๖

 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรปรมินทร์  สังกวิน

๙/๖/๒๕๔๖
 วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๔
พระอัมพร สุนฺทโร คำพิลึก

๒๒/๐๗/๒๕๓๗ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสามัคคีธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๕
พระอมร สนฺตกโร นาสมทรง

๓๑/๐๗/๒๕๒๔
๐๖/๐๕/๒๕๖๐

วัดเซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๖
พระเกษม ิตธมฺโม ธรรมศรี

๐๗/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

วัดเซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอภิเชษฐ์  คำนาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 วัดเซกาเจติยาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๘
พระพงษ์สวัสดิ

์

โสตฺถิวํโส นำสุข

๑๔/๐๑/๒๕๐๓ ๑๗/๐๖/๒๕๒๒

วัดไตรภูมิ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๕๙
พระชรินทร์ อรุโณ ต้องหลง

๑๔/๑๑/๒๕๓๖
๒๘/๐๔/๒๕๖๐

วัดไตรภูมิ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๕

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรเนรมิตร์  สิงห์หาโคตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรธนนันท์  เรืองสุที

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรเอกชัย  พระโรจน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดไตรภูมิ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๓
พระเนิน ชยธมฺโม วงค์ใหญ่

๑๕/๐๑/๒๕๐๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๘

วัดทรายทอง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๔
พระชาญไพรวัลย์ กลฺาโณ กัลยากา

๑/๐๔/๒๕๑๒ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

วัดทรายทอง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๕
พระสมพร านธมฺโม ดีชาติ

๐๙/๐๘/๒๕๒๑ ๐๘/๑๐/๒๕๕๘

วัดทรายทอง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๖
พระประเสริฐ ปฺาธโร ปญญาวิชัย

๐๒/๐๑/๒๕๐๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๗
พระไพโรจน์ านิสฺสโร ศรีชัย

๑๖/๐๖/๒๕๒๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๑

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๘
พระนำชัย เตชปฺโ ไชยเพรช

๒๐/๐๓/๒๕๒๕ ๒๓/๐๕/๒๕๕๒

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๖๙
พระกายน วีรวํโส จักรสาร

๐๕/๐๓/๒๕๑๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๓

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๐
พระลัด านวีโร ยอดสิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๒๒ ๐๓/๐๑/๒๕๕๔

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๑
พระแก้ว ปชฺโชโต โสภาพร

๐๑/๐๓/๒๕๑๖ ๒๘/๐๑/๒๕๕๗

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๒
พระพงษ์พันธ์ จิตฺตปฺโ สัจธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๓
พระประยูร ปฺาธโร มณีเดิม

๓๐/๑๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๔
พระกันยา จนฺทโชโต แข่งขัน

๑๔/๑๑/๒๕๒๖
๑๐/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๕
พระหิดล เหมวฺโณ เลือนทอง

๒๗/๐๗/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๖
พระสุรสิทธิ

์

สตฺจิตฺตาโณ อุดชุมพิสัย

๑๑/๐๔/๒๕๒๖
๐๙/๐๘/๒๕๖๐

วัดศรีพนา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๗
พระวันชัย าณาโณ บุญศรี

๑๖/๐๕/๒๕๑๒ ๒๑/๐๓/๒๕๕๒

วัดสันติธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๘
พระวุฒิไกร ปสุโต ผางคนรัก

๒๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดสันติธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๗๙
พระหนูพัด กิตฺติสาโร เทศไทย

๑๓/๐๔/๒๔๙๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๐
พระบัวลอง กิตฺติสาโร ช่าปู

๒๗/๐๘/๒๕๑๐ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔

วัดชมภูวนาวาส  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๑
พระสำลี กุสลจิตฺโต อ่อนทุม

๐๕/๐๗/๒๔๙๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๔

วัดถำศรีชมภู  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๒
พระอดิศักดิ

์

รตนวณฺโณ ศิริงามรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๒๗ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

วัดท่าสวาท  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๓
พระสติ ชุติมนฺโต สงแดง

๒๐/๑๑/๒๕๐๖ ๒๗/๐๔/๒๕๕๖

วัดนาสวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๔
พระโฮม ปฺาวชิโร เสียภัย

่

๑๕/๑๑/๒๔๘๘
๒๐/๑๐/๒๕๕๙

วัดโพนทอง  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๕
พระวิวัฒน์ โอภาโส รสชา

๐๖/๐๒/๒๕๐๘ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

วัดสว่างระดาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๖
พระนิทัศน์ กนฺตสีโล ดลพูล

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ ๒๐/๐๔/๒๕๕๖

วัดสันติธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๗
พระสมศักดิ

์

คุณสาโร ระบาเลิศ

๑๐/๐๓/๒๕๓๓ ๑๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดสันติธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๘
พระแสงประทีป ธมฺมกาโม เจริญศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๒๔ ๐๓/๑๑/๒๕๕๔

วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๘๙
พระอุเทียน ปฺากาโร ไชยฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๑๕ ๐๕/๐๖/๒๕๖๐

วัดอุดรทิศวาส  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๐
พระชำนาญ จตฺตมโล ไชยชุม

๙/๖/๒๕๐๒
๓๐/๑๑/๒๕๕๔

คลองคูหา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๑
พระอุทิศ จนฺทธมฺโม วิลัยพิษ

๓๑/๕/๒๕๒๐ ๒๘/๗/๒๕๕๘

คลองคูหา  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรวีระวุฒิ  ไตรคำวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 ธรรมชาติการาม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๓
พระสมศักดิ

์

อรุโณ พับภา
๗/๗/๒๕๑๔

๒๘/๒๓/๒๕๕๓

ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๔
พระวิภาส ทีปธมฺโม เสนารักษ์

๑/๑/๒๕๑๘ ๒๕/๗/๒๕๕๘

ราษฎร์บูรณะ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรสุวิชา  โคตรธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรวุฒิชัย  มุริกา

๘/๑๑/๒๕๔๖

 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรสรศักดิ

์

 ดงแสนสุข

๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรอิศรา  ศารารมย์

๘/๑/๒๕๔๗
 ศิริมงคลวราราม  

บก ๔๒๖๐/๐๐๙๙
พระทวี ถิรธมฺโม ปณริบูรณ์

๑๖/๒/๒๕๒๖ ๐๙/๗/๒๕๕๔

สโมธานนิคม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๐
พระดวงใจ ปฺาธโร ศรีพลน้อย

๑๕/๕/๒๔๙๙ ๐๑/๑/๒๕๕๖

สโมธานนิคม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๑
พระขันตรี สุธมฺโม ประทุม

๑/๗/๒๔๙๙ ๐๑/๑/๒๕๕๖

สโมธานนิคม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๒
พระสมทบ านวโร คนคล่อง

๒๘/๑๐/๒๕๒๕
๑๖/๑/๒๕๕๘

สโมธานนิคม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๓
พระพิยุทธ านวโร ออมสิน

๒๑/๘/๒๕๐๘ ๐๖/๖/๒๕๕๙

สโมธานนิคม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรสราวุฒิ  ต้นเขียน

๒๑/๗/๒๕๔๖

 สโมธานนิคม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๕
พระสุเดชา ติกฺขธมฺโม บุญศรี

๑๐/๗/๒๕๓๖ ๒๒/๗/๒๕๕๘

สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรนัธพงษ์  บุตรเขียงคำ

๑๕/๔/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรสิริวัฒน์  จูมลี

๒๙/๔/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรพันกร  แก้วดอน

๓๐/๖/๒๕๔๔

 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรจักรินทร์  ปญญาบุตร

๘/๖/๒๕๔๖
 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรทรงพล  ผาทอง

๑๙/๗/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรวัชรพล  พรมไชย

๖/๙/๒๕๔๖
 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรเจษฎา  ชนะเวน

๒๓/๙/๒๕๔๖

 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรเวธนี  เชือใหญ่

้

๒๘/๑/๒๕๔๗

 สว่างวารี  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๔
พระฉวี ขนฺติธมฺโม ชุมนุมราษฎร์

๐๑/๑๐/๒๕๐๕ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๕
พระบุญจันทร์ สิริปฺุโ เชือตานาม

้

๒๑/๐๒/๒๕๑๘ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๖
พระกัญญา กนฺตสีโล ไข่มุก

๐๕/๐๙/๒๕๒๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๗
พระเติม อุตฺตโม พรมจินดา

๒๖/๐๗/๒๕๒๔
๑๐/๐๑/๒๕๖๐

สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรเชน  ทองยวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 สิงหารินทาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๑๙
พระสม สุปากโต ศรีเฉลียว

๐๗/๐๑/๒๔๘๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๕

จำปาศักดิ

์

 

บก ๔๒๖๐/๐๑๒๐
พระสมพร อภิวฑฺฒโน จันทร์เต็ม

๑๑/๐๒/๒๕๒๒ ๑๘/๐๑/๒๕๕๘

รัตนประดิษฐ์  

บก ๔๒๖๐/๐๑๒๑
พระไพรรินทร์ ยโสธโร โยมะสิงห์

๐๘/๐๑/๒๕๒๗ ๒๗/๑๐/๒๕๕๕

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๒๒
พระปยราช สิริธมฺโม คุณปญญา

๒๓/๑๐/๒๕๒๔ ๑๑/๐๕/๒๕๕๖

ศิริมงคลสัจจธรรม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๒๓
พระปราโมทย์ ธมฺมธีโร ปริโต

๒๓/๐๖/๒๕๓๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

สังฆธรรมาราม  

บก ๔๒๖๐/๐๑๒๔
พระสมเกียรติ สิรวฑฺฒโก แสนบัวโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๒๙ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

อรัญญานี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๒๖๐/๐๑๒๕
พระธีระ อธิจิตฺโต ทาบึงกาฬ

๑๕/๑๒/๒๕๐๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อรัญญานี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕ / ๕

้
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