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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗๒๗ รูป ขาดสอบ ๑๗๐ รูป คงสอบ ๕๕๗ รูป สอบได้ ๑๐๓ รูป สอบตก ๔๕๔ รูป (๑๘.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระญาณวิชญ์ าณวีโร มงคล

๒๐/๙/๒๕๒๗ ๑๒/๗/๒๕๕๘

คอวัง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธรณ์เทพ  ขอนขาว

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

 ดอนมูล  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระธนกร อารยธมฺโม พงษ์ด้วง

๓๐/๐๖/๒๕๒๙

๒/๖/๒๕๕๔
ถืมตอง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรชนกนันท์  นันโท

๒๐/๗/๒๕๔๑

 พญาภู  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรสุทิวัส  ปถวี

๒๐/๑/๒๕๔๔

 พญาภู  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรวรชัย  สีธิ

๒๕/๔/๒๕๔๔

 พญาภู  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรณัฐวุฒิ  มโนลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 พญาภู  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรวิเชียร  ใจปง

๑๔/๐๙/๒๕๓๙

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรสมโภชน์  ใจปง

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจอมฟา  -

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรธิติวุฒิ  แซ่โซ้ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรพิทยา  ขัติยศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรมนัส  ปนอิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรวิชัย  ชัยภาคย์พิบูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรวัชระ  อุ่นถิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรพิสิษช์  อุ่นถิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรปยวัฒน์  จำปา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรพีรพัฒน์  จันบุญธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรธนรักษ์  จินตเกษกรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรธัญเทพ  พรมเกษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธีรพงษ์  จันต๊ะวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรจิตต์ตฤณ  วงศ์เทพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรนฤพน  ยอดยา

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

 หัวข่วง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรเกียรติยศ  แสนโซ้ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

 อรัญญาวาส  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรไกรลาศ  แสนซุ้ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 อรัญญาวาส  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรภิติชัย  แก้วเขียว

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

 ท่าล้อ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๗
พระวรากรณ์ วรวํโส วงศ์หาญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๘
๕/๑๒/๒๕๕๘

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรตะวัน  เจริญเขต

๑/๓/๒๕๔๖
 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๒๙
พระประพัฒน์ คุณสุโภ นันทเสน

๑๙/๕/๒๕๑๒ ๒๒/๓/๒๕๕๖

หัวเวียงเหนือ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระสุรพล สุมํคโล มะศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๐๗ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดคอวัง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระไกรเพชร จนฺทโชโต บุตรดี

๐๓/๑๐/๒๕๒๑ ๒๒/๑๒/๒๕๕๖

หนองแดง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรพีระพัฒน์  ภู่ดาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

 ดอนแก่ง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 คำโคตรสูน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรณัฐดนัย  คำหน่อ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรภาณุวิชญ์  แซ่เติน

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรกฤษณพงศ์  ปญญาวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวาวิท  แซ่โซ้ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรภาณุวัฒน์  ทาแปง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรดนัย  โนจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรภานุวัฒน์  ทาแปง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรชวิน  สมสีมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรกิตติกานต์  ทนะวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรอานันต์  ยอดอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเอกราช  สุทธิแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๕
พระสุรพงษ์ รกฺขิตกุสโร ปุราทนานนท์

๒๑/๐๘/๒๕๒๒ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

วังทอง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๖
พระถนอม สิริธโช ขันทะสีมา

๑๒/๐๕/๒๕๑๕ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วังทอง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรสุทธิพงศ์  ปนมิตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

 ศิริธาดา  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๘
สามเณรเกรียงไกร  ธรรมสละ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 ศิริธาดา  

นน ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอักษร  ธงหิมะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 หนองบัว  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๐
พระบรรเจิด ธีรวโร ศรีใสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๐๔ ๒๗/๐๔/๒๕๕๖

ห้วยแขม  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรเฉลิมพล  พรมขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

 ห้วยแขม  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรอัครเดช  กระบวนสง่า

๑๖/๖/๒๕๔๐

 ดอนชัย  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรสมเกียรติ  ใจปง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

 บ่อหลวง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธัชชัย  อ่อนดี

๒๖/๙/๒๕๔๓

 ดอนแก้ว  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรตรัยรัตน์  ยาสาร

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

 ดอนแก้ว  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรปญจพล  แซ่ย่าง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 ดอนแก้ว  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรรวิภาส  คำแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 ดอนแก้ว  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรนภัสรพี  สุทธิแสน

๒๓/๒/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

นน ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรพงศธร  สินสมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรจิรายุ  ขันทะสาร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรพนัชพล  ไชยกันทะ

๒๙/๓/๒๕๔๔

 ท่าล้อ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรกันตพล  ขระสุ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าล้อ  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรสมควร  ใจปง

๒๘/๒/๒๕๓๙

 นาปาน  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสรวิชญ์  มีบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 นาวงค์  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรอิทธิพล  แซ่ลี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรพงศ์พันธ์  แซ่ย่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 ปรางค์  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรวงศ์สวรรค์  แซ่โซ้ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

 ปรางค์  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรคณิต  แซ่โซ้ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 ปาตอง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๖๙
พระชัชชัย สุจิตโต อุดอ้าย

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

๙/๖/๒๕๕๕
ปาหัด  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสุทธิราช  คำเทพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

 พระธาตุเบ็งสกัด  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรอนล  ทาแปง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 ภูเก็ต  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรปราการณ์  รกไพร

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

 ร้องแง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรฐิติพันธ์  จันต๊ะวงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 ร้องแง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรธีรโชติ  แซ่ลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 ร้องแง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรภูวดล  เก่งการ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 ร้องแง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรบรรเจิด  บริคุต

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

 ศาลา  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรประทีป  ไชยมงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

 ศาลา  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรพิชิตพงษ์  พลบัว

๒๒/๒/๒๕๔๕

 ศาลา  

นน ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระเอกชัย เอกวิริโย ใจปง

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๕๘

เฮีย

้

 

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรไทยวัฒน์  ใจปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 เฮีย

้

 

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรอรัญชัย  ใจปง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 เฮีย

้

 

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรกิตติพงษ์  สุขรัมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 เฮีย

้

 

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรอติวัณณ์  เสารางทอย

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 เฮีย

้

 

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสุทธินันท์  ปากอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

 นาน้อย  

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรฤทธิไกร  ศรีแจ่มดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 นาน้อย  

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรธนชัย  วงศ์ประทุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

 บง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๗
พระสุวิทย์ เตชวโร ดาวใส

๐๔/๑๐/๒๕๑๑
๑๗/๗/๒๕๔๘

เปา  

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 อินจ๊อด

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 ร้อง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๘๙
พระณัฐพล อิทฺธิาโณ เวชมะโน

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๑๕/๓/๒๕๕๘

นาหวาย  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๐
พระจักรพันธ์ สุขสิริ ขัตวิชัย

๒๖/๗/๒๕๓๔ ๒๕/๕/๒๕๕๖

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรวรสิทธิ

์

 แสนคำ

๒๙/๔/๒๕๔๒

 ดอนไชย  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรชยานันท์  แซ่ว่าง

๑๙/๒/๒๕๔๕

 นาเหลืองนอก  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรศิริพงศ์  แซ่ว่าง

๑/๘/๒๕๔๕
 นาเหลืองนอก  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรกฤษดา  ชัยภาคญ์พิพูล

๒๐/๙/๒๕๔๕

 นาเหลืองนอก  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรบัญชา  แซ่เฮ้อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 นาเหลืองนอก  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๖
พระนรเศรษฐ์ ธมฺมภทฺทรเมธี อริยะ

๒๕/๒/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

บัวทอง  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระสันติ สนฺตจิตฺโต เตชะบุรณ์

๑๕/๖/๒๕๑๖
๒/๗/๒๕๕๖

บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรกิตติพงษ์  แก้วไสย

๖/๑๑/๒๕๔๑

 บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรดำรงค์ชัย  มหามิตร

๑๓/๗/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรดำรงค์ศักดิ

์

 มหามิตร

๑๓/๗/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรเศรษฐพงษ์  จำปา

๑๘/๗/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรณัฐพล  กิตต๊ะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรกฤษดา  ยานามะ

๔/๙/๒๕๔๕
 หลับมืนพรวน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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