
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๑๕๑ รูป ขาดสอบ ๓๑ รูป คงสอบ ๑๒๐ รูป สอบได้ ๖๖ รูป สอบตก ๕๔ รูป (๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรสำราญ  ใจปง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 วัดช้างเผือก  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๒ พระธนกร อารยธมฺโม พงษ์ด้วง

๓๐/๐๖/๒๕๒๙

๒/๖/๒๕๕๔ วัดถืมตอง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๓ พระประพัฒน์ คุณสุโภ นันทเสน
๑๙/๕/๒๕๑๒ ๒๒/๓/๒๕๕๖

วัดพญาภู  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระไกรเพชร จนฺทโชโต บุตรดี
๓/๑๐/๒๕๒๑

๒/๗/๒๕๖๐ วัดพระเกิด  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๕ สามเณรธำมรงค์  ศรีคำภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุเขาน้อย  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรปยวัฒน์  จำปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรธนรักษ์  จินตเกษกรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรธีรพงษ์  จันต๊ะวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุช้างคำ  

นน ๓๓๖๐/๐๐๐๙ สามเณรเนติธร  ทวีชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดมณเฑียร  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรพีรวิชญ์  ฉันทาวิวัฒน์
๒๕/๕/๒๕๔๓

 วัดอรัญญาวาส  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระประสิทธิ

์

ปฺาวชิโร แสงเดช
๒๓/๒/๒๕๓๔ ๒๘/๓/๒๕๕๗

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๒ พระคำเจริญ วิสุทธสีโล วาริเรือง ๑/๑/๒๕๓๘ ๒/๔/๒๕๕๘ วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๓ พระวรากรณ์ วรวํโส วงศ์หาญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรตะวัน  เจริญเขต
๑/๓/๒๔๘๙

 วัดพระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๕ สามเณรวรวิช  อินมะโน

่

๒๙/๗/๒๕๔๓

 วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรวทัญู  สมภิพงษ์
๗/๕/๒๕๔๔

 วัดสบยาง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๗ พระนราธิปพงศ์ ิตเมโธ มะโนชัย

๒๒/๐๑/๒๕๓๕

๗/๔/๒๕๕๖ วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๘ พระธนวัต ธนวฑฺฒโน ติละ
๑๓/๓/๒๕๓๖

๕/๑/๒๕๕๗ วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๑๙ พระนวพล ปฺาวชิโร คำแสน
๒๙/๕/๒๕๔๐

๒/๔/๒๕๖๐ วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรศรัน  บุญอิน
๒๓/๓/๒๕๔๒

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรชวลิต  บุญอิน
๑๖/๕/๒๕๔๒

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๒ สามเณรวีรชิต  บุญอิน
๙/๖/๒๕๔๒

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๓ สามเณรณัฐวุฒิ  ตนะทิพย์
๑๙/๗/๒๕๔๒

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๔ สามเณรอนันต์  ยอดอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดนำไคร้  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๕ สามเณรเอกราช  สุทธิแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๖ พระวิเชียร ปภสฺสโร สุขคำ

๐๕/๐๘/๒๕๑๔ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

วัดวังทอง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรพลรัตน์  รักษา

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

 วัดหนองบัว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๘ สามเณรอักษร  ธงหิมะ
๘/๓/๒๕๔๕

 วัดหนองบัว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๒๙ สามเณรสุเมธ  เหมยเปง
๑๘/๕/๒๕๔๔

 วัดเฟอยลุง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรรพีพงษ์  คัญใหญ่
๖/๗/๒๕๔๓

 วัดเฟอยลุง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๑ สามเณรวิวัฒน์  ใจปง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดนากอก  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๒ สามเณรศิรวิทย์  บุญอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 วัดนาขาม  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรเดชา  แซ่ลี

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรตรัยรัตน์  ยาสาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรชยพล  โยธินธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรปญจพล  แซ่ย่าง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรพงศธร  สินสมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๘ สามเณรนภัสรพี  สุทธิแสน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๓๖๐/๐๐๓๙ พระสุทัศน์ อภินนฺโท โอชารส

๐๓/๐๓/๒๕๓๔ ๐๔/๐๔/๒๕๕๔

วัดดอนไชย  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรชนกนันท์  นันโท

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

 วัดต้นแหลง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๑ สามเณรพนัชพล  ไชยกันทะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดท่าล้อ  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๒ สามเณรกันตพล  ขระสุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดท่าล้อ  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรสรวิชญ์  มีบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

 วัดนาวงค์  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระพิทักษ์ จิตฺตกาโร อุตตมูล

๓๐/๐๑/๒๕๓๙ ๐๔/๐๙/๒๕๕๙

วัดปง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๕ สามเณรนิมิต  แซ่โซ้ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๐

 วัดปรางค์  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๖ สามเณรพงศ์พันธุ์  แซ่ย่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 วัดปรางค์  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๗ สามเณรวงศ์สวรรค์  แซ่โซ้ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 วัดปรางค์  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๘ สามเณรดนัยเดช  ยาอุด

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดปาหัด  

นน ๓๓๖๐/๐๐๔๙ สามเณรสุทธิราช  คำเทพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

 วัดพระธาตุเบ็งสกัด  

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรประทีป  ไชยมงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

 วัดศาลา  

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรนิพนธ์  กันยะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 วัดศาลา  

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๒ พระพรไพบูลย์ พลวโร สุทธหลวง

๑๐/๐๗/๒๕๐๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

วัดหนาด  

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๓ พระเอกชัย เอกวิริโย ใจปง

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

วัดเฮีย

้

 

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรไทยวัฒน์  ใจปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 วัดเฮีย

้

 

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรอรัญชัย  ใจปง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดเฮีย

้

 

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรกิตติพงษ์  สุขรัมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดเฮีย

้

 

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรอติวัณณ์  เสารางทอย

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 วัดเฮีย

้

 

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรฤทธิไกร  ศรีแจ่มดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 วัดนาน้อย  

นน ๓๓๖๐/๐๐๕๙ พระวรยุทธ วรวฑฺฒโน กุณะพรม

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๒๓/๕/๒๕๕๙

วัดร้อง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรวรสิทธิ

์

 แสนคำ
๒๙/๔/๒๕๔๒

 วัดดอนไชย  

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๑ พระนรเศรษฐ์ ธมฺมภทฺทรเมธี อริยะ
๒๕/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดบัวทอง  

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๒ พระสันติ สนฺตจิตโต เตชบุรณ์
๑๕/๖/๒๕๑๖

๒/๗/๒๕๕๗ วัดบุญยืน  

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรดำรงค์ชัย  มหามิตร
๑๓/๗/๒๕๔๕

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรดำรงค์ศักดิ

์

 มหามิตร
๑๓/๗/๒๕๔๕

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรเศรษฐพงษ์  จำปา
๑๘/๗/๒๕๔๕

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรณัฐพล  กิตต๊ะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดบุญยืน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๓

้
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