
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗๕๓ รูป ขาดสอบ ๑๖๔ รูป คงสอบ ๕๘๙ รูป สอบได้ ๑๗๘ รูป สอบตก ๔๑๑ รูป (๓๐.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๑
พระอนิรุทธิ

์

อนีโฆ บุญดิลก

๑๔/๔/๒๕๓๓ ๒๓/๔/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรพีรวัส  ต๊ะหน่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 ดอนเฟอง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรวรพล  สายบุญทัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

 นวราษฎร์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรอุทัย  สายแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 นวราษฎร์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรธนวัฒน์  แก้วทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

 นาซาว  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรสหภูมิ  อุตพรม

๑/๑๒/๒๕๔๓

 ฝาง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรเมธีพัชร์  ชืนชาวนา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

 พญาวัด  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรกล้าณรงค์  อินทร์เขียว

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

 พระธาตุเขาน้อย  

นน ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรสุนทร  อักขระ

๑๔/๔/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรพิฒนพงศ์  

วัฒนาตระกูลวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรวสุธร  ต๊ะวิชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสรศักดิ

์

 สารแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรเจริญชัย  ก๋าคำมูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรจีรภัทร  แก้วโน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

 ภูมินทร์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวสันต์  โกมล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

 พีใต้

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรยศกร  อินต๊ะใจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรจารุพงษ์  ชุมภูชนะภัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรพาทิศ  เหมาะชาติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรชญานิน  คนอยู่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรธนวัฒน์  เปรมประยุร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรกิตตินันท์  ตันติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรชัชนนท์  มันคง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรนรภัทร์  ธนะวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรณัฐพล  โลเชียงสาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๖

้
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นน ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรนพดล  ลำเลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

 ฟาสวรรค์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรสุพล  สัจจา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 หลวง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรอนิรุธ  จอมมี

๑๗/๒/๒๕๔๓

 ฝายแก้ว  

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม แสงเพชร

๒๖/๙/๒๕๓๘
๓/๕/๒๕๕๙

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรภัทร  ทองแย้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรวุฒิ  คทวณิช

๑๑/๗/๒๕๔๓

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอานนท์  ศรีวงศ์

๓/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรรุ่งเรือง  เจริญดี

๑๐/๖/๒๕๔๔

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรประสิทธิ

์

 ปายสาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรปฏิพัทธ์  ทองเทศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรชนสรณ์  ตาแว่น

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรกฤษนัย  เฟองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรชัยวัฒน์  ไชยวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอนันต์ชัย  ใจบุญมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรวรไกร  ไชยรัตน์

๑๓/๓/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรนวพล  วงศ์ชารี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรสุทธินัย  ใจจันต๊ะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

 หนองแดง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรรัฐศักดิ

์

 
วัฒนาตระกูลวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธนพงษ์  ชัยชนะบริบูรณ์

๖ / ๕ /๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรศรัญยา  นันศิริ

๒/๙/๒๕๔๕
 ห้วยซ้อ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรพิภพ  กุมพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนมงคล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรมานะ  ศิริคาม

๒๕/๒/๒๕๔๓

 กลาง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรคงทวี  สียา

๘/๖/๒๕๔๓
 กลาง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๘
พระเกษมณัฐนิจ สํวโร เมืองมูล

๒๖/๐๖/๒๕๓๐ ๒๓/๐๕/๒๕๕๓

ดอนแท่น  

นน ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรคิรากร  กอกัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

 นาหนุน  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรพิชิต  ปญญา

๒๖/๙/๒๕๔๔

 จักรวรรณ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรฐิติพันธ์  จิรธนะวงค์

๑๒/๗/๒๕๔๕

 เชียงแล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรนัฐกาญ  หน่อใส

๒๕/๒/๒๕๔๖

 ดอนแก่ง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรจักรพงษ์  ใจมัน

่

๒๓/๑/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรธนดล  นามวงค์

๒๒/๒/๒๕๔๓

 นาทราย  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรจิรวัฒน์  ดีประสิทธิ

์

๘/๖/๒๕๔๖
 นาทราย  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรจีรวุฒิ  ไชยศิลป

๙/๔/๒๕๔๕
 นำไคร้  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๗
พระชลาวุฒิ ธีรปฺโ กาวี

๒๗/๐๕/๒๕๐๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๗

นิโครธาราม  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรสุนทร  ใจปง

๑๙/๑/๒๕๔๑

 นิโครธาราม  

นน ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรเปยว  ใจปง

๒๕/๑/๒๕๔๓

 นิโครธาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสุชาติ  ใจปง

๒๑/๕/๒๕๔๓

 นิโครธาราม  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรจตุรวิทย์  ชราพก

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 ปูคา  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรสิทธิชัย  วิชา

๑๑/๖/๒๕๔๔

 ฝายมูล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรชานนท์  สมจารย์

๕/๑๒/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรชำนาญ  ตาลาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๕
พระณัฎฐ์ดนัย ณฏิโก วรากรณ์

๔/๐๑/๒๕๓๑ ๕/๑๒/๒๕๕๘

พุทธานุภาพ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๖
พระทินกร าณสนฺโต หอมดอก

๐๓/๐๘/๒๕๒๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘

วังทอง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรกรรชัย  ยาวิไชย

๒๕/๑/๒๕๔๔

 สบหนอง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรภารกิจ  ชัยพินิช

๑๕/๕/๒๕๔๕

 สบหนอง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรธันญบูรณ์  เสารางทอย

๒๑/๔/๒๕๔๔

 สุคันธาราม  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรศิรสิทธิ

์

 กุณะ

๒๓/๖/๒๕๔๔

 สุคันธาราม  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรพิสิษฐ์  จันธิมา

๓/๔/๒๕๔๖
 หนองบัว  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๒
พระสง่า ขนฺติมโน ธรรมสละ

๑/๐๓/๒๕๑๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

อุทัยราษฎร์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรอภิวัฒน์  ตามัย

๒๗/๕/๒๕๔๒

 ดวงคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรกุลเดช  ฮังแสง

่

๔/๖/๒๕๔๓
 ดอนชัย  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรศุภชัย  เรืองศิริมาโนชย์

๒๗/๗/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรธนากร  ตันกาบ

๒/๕/๒๕๔๓
 สุขศรี  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระอิทธิพล ิตธมฺโม เทพจันตา

๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖

ดอนแก้ว  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรวีระศักดิ

์

 ศิริคาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

นน ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรเจษฎากร  วรรณชน

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

 ดอนไชย  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรสัพพพล  ขันธไพรัชต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

 ดอนมูล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรพงษ์พันธ์  แก้วหลวง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 ดอนมูล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรเนติวุฒิ  รักสัตย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรพิชชากร  ชราชิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

 ทุ่งชัย  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรศรายุทธ  เพชรเหมือน

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

 นาก้อ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรอิทธกร  ขัติวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 นาคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรชาญณรงค์  ไพโรจน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 นาคำ  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรสมยศ  แซ่ย่าง

๑๓/๗/๒๕๔๔

 นางิว

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรยศธร  แซ่โซ้ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

 ปรางค์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรสงกรานต์  แซ่ท้าว

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 ปรางค์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรสุวรรณ  สหเจริญชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 ปรางค์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรธีรภัทร  อินอ้าย

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 ปรางค์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรพิสิษฐ์  บุญวัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรนราธิป  หาญยุทธ

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

 ปาตอง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรสุพรรณ  วรกิจพานิชย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

 ปาตอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรสุทธวีร์  ลาโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ปาตอง  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรสุริยพงศ์  ไชยศิลป

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 ปาลาน  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรพงษ์พันธ์  ไชยะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

 ปาหัด  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรวรวิทย์  สุธรรมแปง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

 ปาหัด  

นน ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรชัยพฤกษ์  นาคสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 ปาหัด  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรเมชวิน  พงษ์สุภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 ปาเหมือด  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรพงศกร  จิตอารี

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 ปาเหียง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรณัฐวุฒิ  รัตนประทุม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 ปาเหียง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรปพน  มีบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 พระธาตุศรีคีรีชัย  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรพิทวัส  ไชยยะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

 พาน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรจักรพงษ์  ต๊ะแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

 ภูเก็ต  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรพีรพัฒน์  รัตนเดชโสภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 ภูเก็ต  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรเมธาสิทธิ

์

 เสือบุญมี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรภูธเนศ  คงพิริยะนันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 ร้องแง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรทัศน์พล  กล้าพิทักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

 ร้องแง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรพิสุทธิ

์

 แสนทำนา

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 ร้องแง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรธีระชัย  แซ่ว่าง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 ร้องแง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรภาคภูมิ  แซ่ย่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

 ร้อง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ผู้ช่วย

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 ร้อง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรชุมพล  แซ่ท้าว

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

 รังษี  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรสนธิศักดิ

์

 คีรีสันติกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 รังษี  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรอภิเชฐ  ลีธีรภาพ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 รังษี  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรพิพัฒน์  จูกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 ศาลา  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรคมพัชญ์  กุลธนาสติพัชญ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศาลา  

นน ๓๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรกรวิทย์  เทใหม่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 สวนดอก  

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรสมโภช  ใจปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

 ส้าน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรวิเชียร  เนตรทิพย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 ส้าน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรณัฐพล  ไชยโย

๒๙/๓/๒๕๔๒

 เสียว

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรรัฐวัตร  หาญยุทธ

๒๖/๗/๒๕๔๓

 เสียว

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรณัฐพล  ยังทน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 เสียว

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรอาม  ใจปง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

 เฮีย

้

 

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๖
พระกฤษดา กิตฺติาโณ ทุมมนตรี

๐๘/๑๐/๒๕๓๓ ๒๓/๐๖/๒๕๕๗ วัดพระธาตุคีรีศรีชนแดน

 

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๗
พระสมเดช จตฺตมโร พรมใจ

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

๓/๔/๒๕๕๖
เชตวัน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรนราวิชญ์  ปากอง

๔/๖/๒๕๔๔
 นาเตา  

นน ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรสุวิทย์  แซ่ท้าว

๘/๒/๒๕๔๕
 นาราบ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรอเนก  กมลทิพย์ตะวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 นาราบ  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรอนุรัตน์  คำบุญ

๒๑/๙/๒๕๔๖

 ร้อง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรวิริยะพงศ์  ผัดเหวิน

้

๒๙/๙/๒๕๔๕

 ศรีษะเกษ  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรวรยุทธ  ก้อนใหม่

๒๔/๒/๒๕๔๔

 สถาน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรตรัสวัต  เจริญดี

๒๗/๗/๒๕๔๕

 หนองห้า  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๕
พระกิตติคุณ สิริปฺโ อินเสาร์

๐๕/๐๒/๒๕๓๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

คำเรือง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๖
พระจักรรินทร์ เตชธมฺโม ภัทรนันทศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

นาคา  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๗
พระประวัติ านิสฺสโร จันทะนุง

๒๒/๐๔/๒๕๐๗ ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

นาทะนุง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรชญานนท์  สารเถือนแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 นาหวาย  

นน ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรพงศกร  ร่องฟา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 นาหวาย  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๐
พระเอกชัย เตชวโร คำสี

๒๐/๓/๒๕๒๘
๗/๔/๒๕๕๗

ม่วงใหม่  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรสหภาพ  เขียวทิพย์

๑๕/๕/๒๕๔๔

 ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรไกรวิทย์  แซ่ว่าง

๕/๑๐/๒๕๔๔

 เชียงบาล  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรธีระพงษ์  แซ่ว่าง

๑๙/๑/๒๕๔๕

 เชียงบาล  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรวิริยะ  หล้าจันทร์

๗/๙/๒๕๔๕
 เชียงบาล  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรคริส  พงศาพดุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนไชยพระบาท  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๖
พระสกล ิตปฺโ มะศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๐๗
๑๘/๓/๒๕๕๔

ตาลชุม  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๗
พระปยวัฒน์ วชิราโณ ขัติยะ

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

๒/๕/๒๕๖๐
ตาลชุม  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๘
พระมานพ กตฺปุโ ไชยโนฤทธิ

์

๑๕/๕/๒๕๐๒
๒/๗/๒๕๕๗

นาเคียน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๔๙
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺตมโน พรมธิ

๒/๑๑/๒๕๑๗
๒/๔/๒๕๕๘

นาส้าน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรกันต์ศักดิ

์

 แซ่เฮ้อ
๙/๓/๒๕๔๖

 นาเหลืองนอก  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๑
พระกิจติพงษ์ ติกฺขวีโร ลอยฟู

๒๔/๓/๒๕๒๗
๒/๖/๒๕๕๙

นาเหลืองใน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรโสภณวุฒิ  มูลทา

๒๕/๗/๒๕๔๑

 นาเหลืองใน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรสิทธิโชค  โมลิกุล

๖/๑๐/๒๕๔๖

 นาเหลืองใน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรกิตติธร  คลิงทอง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 นำปว  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรฆนุกริช  สิทธิวงษา

๒๓/๒/๒๕๔๔

 บุญนาค  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรชยานันท์  หมันเหมาะ

่

๒/๔/๒๕๔๓
 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรพรชัย  บัญกาที

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๘
สามเณรรุ่งรวิน  ข้าวหล้า

๑๓/๘/๒๕๔๔

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรอดิศักดิ

์

 ศิริโส

๒๐/๘/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรสุรชัย  เรือนอินทร์

๑๓/๙/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรพัฒนาการ  ไชยชนะ

๑๕/๙/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรคมสัน  คำใจ

๕/๑/๒๕๔๖
 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรเมธพนธ์  ดรวิชา

๓/๗/๒๕๔๖
 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรณัฐพงษ์  จันทะเนตร

๔/๘/๒๕๔๖
 บุญยืน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๕
สามเณรเทพยุทธ  ขอทับกลาง

๔/๘/๒๕๔๖
 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๖
สามเณรวลเฟรม  ศิริกันชัย

๒๓/๘/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรณัฐพล  แก้วเกตุ

๔/๙/๒๕๔๖
 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรปรเมศวร์  จรัสโชติ

๗/๙/๒๕๔๖
 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรวรวุฒิ  ตาขันทะ

๒๗/๒/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๐
พระพรมมา สิริมงฺคโล กองคำ

๒๙/๔/๒๕๐๓ ๑๙/๕/๒๕๕๖

ปาแพะ  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรนพคุณ  ตรงต่อ

๑/๑๒/๒๕๔๓

 เมืองราม  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรดำเกิง  ไกรไพบูลย์

๒/๓/๒๕๔๔
 เมืองราม  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรพัชรพล  อุตรชล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 วังคีรี  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรพงษ์เจริญ  คัมภีร์กนก

๑/๑๐/๒๕๔๔

 วังคีรี  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรวีรยุทธ  กันทะสาร

๑๙/๓/๒๕๔๕

 วังคีรี  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรวัชรวิทย์  ร่มสนธิ

์

๑๑/๙/๒๕๔๕

 ศรีกลางเวียง  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรสมชาย  ผัดจันตา

๒๙/๑/๒๕๔๓

 ไหล่น่าน  

นน ๓๒๖๐/๐๑๗๘
พระบุญทรง อาภากโร มะโนวร

๖/๖/๒๕๐๙ ๒/๗/๒๕๕๓
อรุณศรี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๖

้
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