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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้
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สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๑ สามเณรธีรศักดิ

์

 เหรียญทอง

๒๗/๕/๒๕๔๒

 วัดพญาภู  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๒
สามเณรณัฐพล  เทพกอม

๗/๒/๒๕๔๓
 วัดพญาภู  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๓ สามเณรณัฐวัตร  สมเงิน
๒๖/๓/๒๕๔๔

 วัดพญาภู  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๔ สามเณรภาณุเดช  พันธ์เดช ๑/๖/๒๕๔๓  วัดฝายแก้ว  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๕ สามเณรปญจพล  สุทธะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

 วัดปาแลว  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๖ สามเณรบัญญวัต  ศิริคาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

 วัดกลาง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรชัยยา  ศิริคาม

๑๔/๗/๒๕๔๓

 วัดกลาง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๘ พระสราวุธ อภิวฑฺฒโน มางิว

้

๒๓/๐๗/๒๕๓๒
๐๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดฉิมพลีวนาราม  

นน ๓๓๕๙/๐๐๐๙
พระเกียรติ เตชวณฺโณ ไชยโย

๐๕/๐๘/๒๔๙๕ ๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วัดศรีบุญเรือง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรอาทิต  อินปา

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๑ สามเณรกิตติพงศ์  มีสด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 วัดนำไคร้  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรเจริญ  ใจปง

๐๑/๐๙/๒๕๔๐

 วัดนิโครธาราม  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรยงยศ  รัตนสินทร

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

 วัดนิโครธาราม  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรสรวิชญ์  ขัติยศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 วัดนิโครธาราม  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๕ สามเณรภาคภูมิ  ชุยรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

 วัดปูคา  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรกิตติชัย  บำรุงศรี

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

 วัดมังคลาราม  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรหณุพงษ์  จันธิมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

 วัดสบหนอง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 อุ่นใจ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 วัดสบหนอง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสุทธิพงษ์  ไชยปรุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดสบหนอง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธวัชชัย  รักษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดหนองบัว  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรชัยวัฒน์  ทองบุญชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 วัดหนองม่วง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๒
พระวรรธนะ กตธมฺโม วงค์ติบ

๊

๑๖/๐๔/๒๕๒๒ ๒๙/๐๖/๒๕๕๗

วัดแหน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรณัฐพงศ์  อารีหมู่

๒๓/๔/๒๕๔๔

 วัดไชยคำ  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรใสสว่าง  ตามัย

๘/๙/๒๕๔๒
 วัดเฟอยลุง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรไชยา  แปงอุด

๑๘/๖/๒๕๔๑

 วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรวิระพล  ไชยวงศ์

๑๓/๑/๒๕๔๒

 วัดราษฎร์บำรุง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรสุเทพ  ใจปง

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

 วัดบ่อหลวง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรนำโชค  เขือนเมือง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

 วัดบ่อหลวง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรพิชชากร  บุญอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ่อหลวง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๐ สามเณรสวัสดิ

์

 ใจปง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ่อหลวง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๑ สามเณรมนัญชัย  พะนะสันต์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 วัดนาฝาง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรยุทธชัย  คีรีธีรกุล

๒๓/๑/๒๕๔๒

 วัดปรางค์  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวิชัย  ใจปง

๒๓/๔/๒๕๔๓

 วัดปาเหมือด  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอุเทน  จิตอารี

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

 วัดศรีสระวงศ์  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรภานุพงษ์  โนจิตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

 วัดสบปว  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรสิทธิพงษ์  เชียงยืน

๑๗/๗/๒๕๔๓

 วัดนาเตา  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๗
พระปน านิโย ดาวหาญ

๘/๕/๒๔๙๕ ๗/๔/๒๕๔๕ วัดสถาน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรกำพล  เงินถา

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดคำเรือง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๓๙
พระวราวุฒิ หิตวฑฺฒโน น้อยราช

๒๕/๐๑/๒๕๓๔ ๐๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดนาหวาย  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๐ สามเณรดรัณภพ  มาแดง

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

 วัดพงษ์  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรชัยวุฒิ  แซ่ว่าง

๓/๓/๒๕๔๓
 วัดเชียงบาล  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรอภิวัฒน์  แซ่โซ้ง

๒/๓/๒๕๔๔
 วัดเชียงบาล  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรสุวิทย์  แซ่โซ้ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดเชียงบาล  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 แสนคำ
๒๐/๕/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรอัครเดช  ไชยฤทธิ

์

๒๕/๘/๒๕๔๓

 วัดดอนไชย  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๖
สามเณรรศิน  วัฒนาตระกูลวงศ์

๒๓/๙/๒๕๔๔

 วัดดอนไชยพระบาท  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๗
พระอลงกต ปฺาวชิโร สะสม

๘/๔/๒๕๒๘ ๑๓/๕/๒๕๕๒
วัดนาเคียน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเมธี  แซ่ลี

๓/๗/๒๕๔๓
 วัดนาเหลืองนอก  

นน ๓๓๕๙/๐๐๔๙
พระจเรศักดิ

์

จิตสํวโร อุปจักร
๔/๖/๒๕๓๕ ๒/๘/๒๕๕๕ วัดบัวทอง  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๐ พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก วาจนะวินิจ
๒๓/๖/๒๕๐๘ ๑๘/๐๓/๒๕๕๖

วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๑ สามเณรวุฒิชัย  บริคุต
๓๐/๗/๒๕๔๑

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเกตุดิลก  ประดิษถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรอนุชิต  รังขัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรกฤตภาส  สงกา

๑๓/๓/๒๕๔๓

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรวัชรากร  ชัยภูมิ

๑/๑๐/๒๕๔๓
 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรชุติพนธ์  อุสาใจ

๒๒/๖/๒๕๔๔

 วัดบุญยืน  

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสถาพร  เดือดดี

๒๕/๖/๒๕๔๒

 วัดวังคีรี  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรวัชรพล  ทองดี

๒๖/๖/๒๕๔๔

 วัดไหล่น่าน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๓

้
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