
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๖๑๑ รูป ขาดสอบ ๗๗ รูป คงสอบ ๕๓๔ รูป สอบได้ ๔๔๒ รูป สอบตก ๙๒ รูป (๘๒.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรณัฐกฤต  พรมคำ

๒๐/๒/๒๕๔๖

 กู่คำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรตะวัน  ดอนญาติ

๔/๕/๒๕๔๖
 กู่คำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรปณวัตร  ไชยยงค์

๑๔/๗/๒๕๔๗

 เขือนแก้ว

่

 

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๔
พระณัฐวุฒิ ณฏิโก เสาร์แดน

๒๙/๑๒/๒๕๓๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๕
พระอนิรุทธิ

์

อนีโฆ บุญดิลก

๑๔/๔/๒๕๓๓ ๒๓/๔/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๖
พระกวีวัธน์ กตสาโร พงษ์พิริยะ

๒/๒/๒๕๑๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๗
พระพระปานเทพ วิสุทฺโธ สันทรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๐๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๘
พระฉรัศมิ

์

ฉฬภิฺโ เจริญศิริ
๗/๙/๒๔๙๕ ๒/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุมิตร สุธมฺโม บุญโคกสาม

๑๙/๘/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๐
พระจักรี อาภากโร อาปะมาเก

๒/๕/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๕๙
คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติโก มัตตา

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุรพงษ์ สุรปฺโ วิวัชรโกเศศ

๒๘/๑๑/๒๔๙๗
๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๓
พระกฤษฏิ

์

มหาวีโร วิชัยต๊ะ

๑๗/๗/๒๕๑๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๔
พระเปรมณัฐ กตปฺโ สมเงิน

๔/๘/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๕
พระพลชัย พลวฑฺฒโน ชัยสีธิ

๙/๒/๒๕๒๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๖
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร สิทธิยศ

๑๗/๔/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๗
พระทินวัฒน์ ทินฺนวโร อันชืน

่

๓/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๘
พระชัชวัสส์ อุชุจาโร บวรจงกลนี

๓๐/๙/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระนฤพล นนฺทิโย นรินทร์

๑/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระจักรพันธ์ พนฺธมุตฺโต สินสุพรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๔
๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๑
พระชยพล ชยวุฑฺโฒ บุนนาค

๖/๗/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระศขริน สิรินฺธโร อภิชนพงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรภูวนันท์  เลิศฤทธิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๒

 คอวัง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระอภิญญา สิริอภิฺโ ธัญญะ

๒๘/๑/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เจดีย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๑๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรมนตรี  ใจปง

๑๐/๓/๒๕๔๕

 ช้างเผือก  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรปาณชัย  เมืองไชย

๑๙/๓/๒๕๔๖

 ช้างเผือก  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวงศกร  จ๋อมหล้า

๘/๗/๒๕๔๕
 เชียงราย  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุรดิษ  จ้อมหล้า

๒๓/๘/๒๕๔๖

 เชียงราย  

นน ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรดนุสรณ์  มงมาต

๙/๗/๒๕๔๕
 ซาวหลวง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรติณณภพ  ครองดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ซาวหลวง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรอดิศักดิ

์

 อินต๊ะเม้า
๓/๑/๒๕๓๙

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรพีระพงษ์  แสงสะว่าง

๒๗/๗/๒๕๔๖

 ถืมตอง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรสุรภัทร  อินคำ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ถืมตอง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรเจตน์สฤษฎ์  กาละวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ถืมตอง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรพงศ์ภัค  ไชยตีฆะ

๙/๔/๒๕๔๗
 ถืมตอง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๖
พระภานุพันธ์ ภานุพนฺโธ ปญญา

๒๗/๒/๒๕๒๖
๙/๗/๒๕๕๗

ท่าช้าง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๗
พระชนะพงศ์ ชนวํโส ใจบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๓๕
๒๘/๓/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๘
พระวรพงษ์ วรวํโส อินปา

๑๘/๘/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ท่าช้าง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรกฤตนัย  แสงเกล็ด

๒๐/๓/๒๕๔๗

 ท่าช้าง  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรอุทัย  สายแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

 นวราษฎร์  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 สถานอุ่น

๓๐/๔/๒๕๔๖

 นำล้อม  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรจีรศักดิ

์

 ลืออินต๊ะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านต้าม  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรกิตติศักดิ

์

 จันทร์เพ็ญ
๔/๖/๒๕๔๕

 ปาคา  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรกิตติภณ  ยะกับ

๑๐/๓/๒๕๔๖

 พญาภู  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรศิลมัฐ  เทพกอม

๙/๖/๒๕๔๖
 พญาภู  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๖
พระนวพล สิริพลกิตฺติ สุกุนา

๑๘/๒/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พญาวัด  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระลำพูน สิริชยกิตฺติ ใจกล้า

๓๑/๑๒/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

พญาวัด  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระวิธวศิน วิสิปฺปกิตฺติ กองคำ

๒๔/๓/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พญาวัด  

นน ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรกล้าณรงค์  อินทร์เขียว

๑๗/๗/๒๕๔๖

 พระธาตุเขาน้อย  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสุนทร  อักขระ

๓/๔/๒๕๔๒
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรพรเทพ  แซ่เติน

๋

๑๓/๖/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรเฉลิมเกียรติ  เทพพุ่ม

๕/๘/๒๕๔๓
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรศตวรรษ  ชมภูเจริญกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรธนวัฒน์  แซ้เฮ้อ

๑๐/๑/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรธิ  แซ่โซ้ง

๓๐/๑/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรพงษ์เทพ  อุ่นถิน

่

๗/๓/๒๕๔๔
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรจิรกร  แซ่ว่าง

๑๐/๗/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรชินวัตร  แซ่โซ้ง

๓/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธีรภัทร์  ดวงใจ

๙/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๑๔

้
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นน ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรธงชัย  เหลืองตรงกิจ

๒๕/๔/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรวีระชัย  แซ่ท้าว

๓/๕/๒๕๔๕
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรธนานพ  แซ่เฮ้อ

๑/๖/๒๕๔๕
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรณัฐพงษ์  สาคร

๑๔/๖/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรธานิน  ชมภูเจริญกิจ

๑๗/๖/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรภัทราวุธ  คำรัตน์

๒๓/๖/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกันตชาติ  สุวรรณ์

๒๗/๙/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรอนุภพ  อินสองใจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรอุดมศักดิ

์

 พงศ์รัตนปรีดา
๓/๑/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรสุธินันท์  วิวัฒนาวิไล

๖/๑/๒๕๔๖
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรเสน่ห์  เวทำ

๑๒/๒/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรกิตติภณ  แซ่เล้า

๑๒/๓/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรสุทธิภัทร  อินทา

่

๑๖/๓/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรวรัญู  ตาโม่ง

๑๕/๔/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรสาริน  ภูดี

๑๖/๔/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรภัทราวุฒิ  แสงบา

๒๑/๔/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรกฤษฏาวุธ  อินทา

่

๒๗/๔/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรธเนศพล  บุญชู

๑๕/๕/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรศราวุฒิ  สมณะ

๑๑/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรวีรวัฒน์  ปนทองมา

๑๙/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรวิสิทธิ

์

 แซ่โซ้ง

๒๑/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรอภินันท์  อุ่นถิน

่

๒๔/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรโยธิน  ก๋องศิลา

๒/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรสุรินทร์  อินทา

่

๕/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรทัตเมธา  พระเวียงคำ

๗/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรพีรพล  สุวรรณ

๙/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรวิชนัน  คำวรรณ

๑๓/๘/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรเจริญชัย  ก๋าคำมูล

๑๔/๘/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรโชคชัย  แซ่เล้า

๑๘/๘/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรวรกร  อานาทิพย์

๒/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรน่านฟา  อินสองใจ

๓/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรศิลมัฐ  อิทธิรักษ์

๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรธงชัย  อุ่นถิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรชิษณุพงษ์  ศรีพรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรปรีชา  เขียวสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสรศักดิ

์

 สร้อยอูป

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสุทธิพงษ์  ดินสอแก้ว

๙/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรภูมิพัฒน์  บัวจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรภูมิพัฒน์  อุปจักร

๑๗/๓/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเอกพล  บุญอิน

๑๒/๕/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๐
พระณพล ขนฺติโก บุญลิขิต

๓๑/๑๐/๒๕๐๙

๓/๔/๒๕๕๙
ภูมินทร์  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๑
พระวีระพงษ์ วีรวํโส การินตา

๔/๙/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ภูมินทร์  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระสมบูรณ์ อภิปุณฺโณ ติบลือชัย

๊

๒๑/๓/๒๔๙๗ ๒/๑๒/๒๕๕๘

ภูเวียง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรสุริยา  ศรีสมบูรณ์

๑๔/๘/๒๕๔๒

 มงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรกรวิณท์  เรือนแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 มณเฑียร  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๕
พระพิทักษ์ ิติสมฺปนฺโน ประสมทรัพย์

๗/๑๑/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ม่วงเจริญราษฎร์  

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๖
พระสุชีพ สิริสุวณฺโณ สุวรรณมา

๒๕/๘/๒๕๓๓
๗/๖/๒๕๕๙

มหาโพธิ

์

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๗
พระวินัย สิริปฺโ สุดสงวน

๑๔/๑/๒๕๓๕
๗/๖/๒๕๕๙

มหาโพธิ

์

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระพีรพัฒน์ สิริวีรวฑฺฒโน วงค์ไฝ

๘/๓/๒๕๓๗ ๑๗/๖/๒๕๕๙

มหาโพธิ

์

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระโกศล สิริกุสโล สุรินทา

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๕๙
มหาโพธิ

์

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระสมาน ชิตมาโร อาทิตย์

๒๑/๑๒/๒๕๐๘
๒๑/๑/๒๕๕๖

ศรีเกิด  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๑

พระศรัทธา ธนวํโส มหาวงศนันท์

๑๘/๔/๒๕๐๒ ๒๘/๕/๒๕๕๙

สถารศ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๒

พระศิริพันธ์ สิริวํโส หอมดี

๑๗/๔/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

สมุน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรทวีวัฒน์  ใจปง

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

 หัวข่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๔

สามเณรศุภกร  จันทร์อิน

๒๗/๙/๒๕๔๓

 หัวข่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรธนธรณ์  นันภิวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

 หัวข่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรรพีภัทร  สีภาแก้ว

๒๐/๗/๒๕๔๖

 หัวข่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๗

พระธีระศักดิ

์

ธีรวํโส นุนพนัสสัก

๑/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

หัวเวียงใต้  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรวิชัย  แซ่ว่าง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

 อรัญญาวาส  

นน ๓๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรเอกราช  อินภูธร
๖/๗/๒๕๔๓

 โปงคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอนิรุธ  จอมมี

๒๒/๓/๒๕๔๓

 ฝายแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรธีระพงศ์  เสือเพชร

๒๐/๒/๒๕๔๖

 บัวทอง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรนภดล  แย้มเยือน

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

 ดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรนิธินันต์  สุมมาตรย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

 นาซาว  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๔

สามเณรนพรัฐ  นันทะเสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

 มหาโพธิ

์

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๕

พระประหยัด อิทฺธิโก กันชนะ

๐๑/๐๔/๒๕๑๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ท่าน้าว  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๖

พระทศพล ยติโก งานขันทะ

๒๕/๑๑/๒๕๓๓
๐๓/๐๔/๒๕๕๘

นำแก่นเหนือ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๗

พระฐาปกรณ์ กนฺตสีโล ศรีวรรณนุสรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๘

พระเอกราช อุตฺตมวํโส เชียงทา

๒๓/๐๘/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๒๙

พระธนพล จนฺทสุวณฺโณ ศิริพรรณพงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุแช่แห้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรธนแดช  ด้วงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรชนก  ปูลามี มคร

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๒

สามเณรณัฐดนัย  วุฒิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๓

สามเณรโรนิส  สีลปการ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรธันวา  แซ่โซ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๕

สามเณรราชภูมิ  มงคลส่ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๖

สามเณรธนาธร  แพงสิงห์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรพศวีร์  ฐิติวณิชยา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๘

สามเณรชัยศักดิ

์

 เงินขาว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๓๙

สามเณรนิพิฐพนธ์  แซ่วือ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรประเสริฐ  เชือสาร

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรวชิรนนท์  สาปุก

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรภาคภูมิ  ศิลปท้าว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรประสิทธ์  ปายสาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรปฏิพัทธ์  ทองเทศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรกิตติพงษ์  เชียวชาญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรเกริกฤทธิ

์

 หลวงแปง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรชนสรณ์  ตาแว่น

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรวรไกร  ไชยรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรกฤษนัย  เฟองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรสิรวิชญ์  สายแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรชัยวัฒน์  ไชยวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๒

สามเณรธันวา  นาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรธีรวัต  คำมงคล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรวุฒิชัย  วงค์นิล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรนวพล  วงชารี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรอนันต์ชัย  ใจบุญมา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรสุทธินัย  ใจจันต๊ะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

 หนองแดง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๘

พระภานุพงศ์ ปฺาวชิโร เขียวฉลาด

๒๖/๐๒/๒๕๓๐ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

หาดผาคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๕๙

พระธวัชชัย ฉฬภิฺโ คำสนิท

๑๘/๘/๒๕๓๐ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรเอกอนันท์  โสภา

๓๑/๗/๒๕๔๖

 ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระเกรียงไกร ชุตินฺธโร ไชยงาม

๑๖/๗/๒๕๓๔ ๑๕/๗/๒๕๕๙

คือเวียง  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๒

พระศักดิสิทธิ

์ ์

สนฺตมโน พรมธิ

๘/๑๑/๒๕๑๗
๑/๔/๒๕๕๘

นาส้าน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๓

พระภูริวัจน์ สิริวฑฺฒโก จิรโรจนทิพย์

๒๘/๑/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาส้าน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๔

พระไชยวัฒน์ โชติธมฺโม ประกอบสุช

๑๗/๑/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นาส้าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรคมชาญ  ต่างใจ
๑/๖/๒๕๔๓

 นาส้าน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๖

พระใกล้รุ่ง จนฺทรปฺโ พึงแย้ม

่

๕/๗/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นำมวบ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๗

พระณัฐภน กิตฺติโสภโณ แสนอุ้ม

๒๖/๒/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นำมวบ  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรรุ่งรวิน  ขาวหล้า

๑๓/๘/๒๕๔๔

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรธีรโชติ  ยาวิเลิง

๒๒/๙/๒๕๔๔

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรธนญชัย  ทองอาษา

๒/๑๑/๒๕๔๕

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๑

สามเณรคมสัน  คำใจ
๕/๑/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๒

สามเณรณัฐพงษ์  พรมมา

๑๓/๑/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรบุญเพ็ง  ทองปญญา

๑๗/๓/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๔

สามเณรคมสัน  วงศ์วรรณ
๒/๖/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๕

สามเณรเมธพนธ์  ดรวิชา
๓/๗/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรณัฐพล  กาติง

้

๒๑/๗/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรณัฐพงษ์  จันทะเนตร
๔/๘/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรเทพยุทธ  ขับทับกลาง
๔/๘/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๗๙

สามเณรวลเฟรม  ศิริกันไชย

๒๓/๘/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรกล้าณรงค์  สิงห์ธนะ

๒๗/๘/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรชยากร  แปงกันยา
๔/๙/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรณัฐพล  แก้วเกตุ
๔/๙/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรปรเมศวร์  จรัสโชติ
๗/๙/๒๕๔๖

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรวรวุติ  ตาขันทะ

๒๗/๒/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๕

พระจีรพัฒน์ ถิรจิตฺโต คำผง

๐๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

พระเนตร  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๖

พระธนกร กิตฺติสมฺปนฺโน หมูก้อน

๒๔/๖/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พระเนตร  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๗

พระมงคล ปนาโท สุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๒๔ ๒๐/๑๒/๒๕๔๕

สะเลียม  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๘

พระสุรัตน์ เตชธมฺโม สันทอง

๑๕/๖/๒๕๑๗ ๒๓/๗/๒๕๕๓

สะเลียม  

นน ๓๑๕๙/๐๑๘๙

พระเกียรติศักดิ

์

กตสาโร สุขนอก

๒/๑๐/๒๕๐๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

สะเลียม  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระธงชัย ิตมโน ชูวงษ์

๑๗/๖/๒๕๐๒
๘/๗/๒๕๕๘

สะเลียม  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๑

พระณัฐพล ธีรธมฺโม พันธจักร์

๑๐/๔/๒๕๒๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ไหล่น่าน  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๒

พระศรัณยู วชิรมงฺคโล เพ็ชรแก้ว

๒๓/๙/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๕๐
นำครกเก่า  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๓

พระเอกสิทธิ

์

สิริสิทโร สิงห์คำ
๙/๑/๒๕๒๕ ๒/๗/๒๕๕๙

นำครกเก่า  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระภาณุพงศ์ สิริภานุวํโส อุดใจ

๒๒/๗/๒๕๓๖
๒/๗/๒๕๕๙

นำครกเก่า  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๕

สามเณรเมธาสิทธิ

์

 แจ่มเปา

๒๔/๑/๒๕๔๖

 ม่วงใหม่  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๖

พระพันธ์เดช ปฺุผโล วะนารักษ์

๕/๑๐/๒๔๘๐
๒/๔/๒๕๕๙

เชียงบาล  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรสินไชย  
วัฒนาตระกูลวงค์ ๘/๓/๒๕๔๕

 ดอนไชยพระบาท  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรธีรชัย  แซ่ว่าง

๑๒/๑/๒๕๔๖

 ดอนไชยพระบาท  

นน ๓๑๕๙/๐๑๙๙

สามเณรคริส  พงศาพดุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนไชยพระบาท  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระมานพ กตฺปุโ ไชยโนฤทธิ

์

๑๕/๕/๒๕๐๒
๒/๗/๒๕๕๗

นาเคียน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระปฐมพงศ์ จิตฺตธมฺโม จ้อยชดช้อย

๗/๒/๒๕๓๗ ๒/๔/๒๕๕๙
นาเหลืองนอก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรวรพจน์  แซ่ว่าง

๑๒/๓/๒๕๔๕

 นาเหลืองนอก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรกันต์ศักดิ

์

 แซ่เฮ้อ
๙/๓/๒๕๔๖

 นาเหลืองนอก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระกิจติพงษ์ ติกฺขวีโร ลอยฟู

๒๔/๓/๒๕๒๗
๒/๖/๒๕๕๙

นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๕
พระสวิทชา จนฺทสุวณฺโณ หนองช้าง

๙/๑/๒๕๓๓ ๒/๖/๒๕๕๙
นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระวชิระ เตชปฺโ สีคำ

๗/๙/๒๕๓๔ ๒/๖/๒๕๕๙
นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรโสภณวุฒิ  มูลทา

๒๕/๗/๒๕๔๑

 นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรกิตตินันท์  ปญญาจักร

๒๗/๗/๒๕๔๖

 นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรสิทธิโชค  โมลิกุล

๖/๑๐/๒๕๔๖

 นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรวิรัตน์  บุญพุ่ม

๑๕/๕/๒๕๔๗

 นาเหลืองใน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๑

พระศราวุธ าณเตโช ปวงคำ

๑๐/๑๑/๒๕๓๕
๑๖/๖/๒๕๕๙

นำปว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๒

พระจีระชัย อิสฺสราโน พรมมา
๑/๒/๒๕๒๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นำปว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๓

พระทรงศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน สารถ้อย

๒๙/๓/๒๕๓๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙

นำปว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๔

พระปุริม ปภสฺสโร ตามสีวัน

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
๑๖/๗/๒๕๕๙

นำปว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรกิตติธร  คลิงทอง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 นำปว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๖

พระเอกชัย สุจิตโต ตาพรมมา

๑๒/๙/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

ปาสัก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๗

พระอนุกุล ขนฺติโก จินารักษ์

๒๗/๑/๒๕๓๕
๒/๗/๒๕๕๙

ปาสัก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๘

พระบุญชัย ถาวโร พูลกำลัง

๒๔/๑๐/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๕๙
ปาสัก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรอภิวัฒน์  ไชยชนะ

๑๒/๑/๒๕๔๐

 ปาสัก  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรดำเกิง  ไกรไพบูลย์

๒/๓/๒๕๔๔
 เมืองราม  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๑

สามเณรกรภัทร์  แซ่ย่าง

๒๗/๔/๒๕๔๖

 เมืองราม  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๒

พระกฤษฎา ิตวโร ปนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๕๙
หลับมืนพรวน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๓

พระบุญทรง อาภากโร มะโนวร
๖/๖/๒๕๐๙ ๒/๗/๒๕๕๓

อรุณศรี  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรวีระศักดิ

์

 ศิริคาม

๒๖/๔/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๕

สามเณรนิรุทธิ

์

 ทิขัติ
๕/๔/๒๕๔๗

 ดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๖

สามเณรเนติวิทย์  รักสัตย์
๒/๗/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๗

สามเณรเนติวุฒิ  รักสัตย์
๒/๗/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๘

สามเณรนพรัตน์  จันทร์เครือ
๙/๘/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรไตรรัตน์  ตาลตา

๖/๑๐/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรวิทวัส  คำรัตน์

๑๕/๒/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรกรวิชญ์  สมมุติ

๑๖/๔/๒๕๔๖

 ท่าล้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระสัจวัจน์ สุธมฺโม ชาวงิว

้

๒๗/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรชาญณรงค์  ไพโรจน์
๖/๗/๒๕๔๖

 นาคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรกรวีร์  แลตรง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๑๔

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรพิสิษฐ์  บุญวัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรณภัทร  นนทราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๗

สามเณรสุพรรณ  วรกิจพานิชย์

๑๖/๓/๒๕๔๕

 ปาตอง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรสุทธวีร์  ลาโพธิ

์

๑๑/๙/๒๕๔๖

 ปาตอง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรพงษ์พันธ์  ไชยะ

๑๖/๙/๒๕๔๒

 ปาหัด  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 โนจิตร

๑๒/๔/๒๕๔๖

 พาน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๑

สามเณรพิทวัส  ไชยยะ

๑๖/๔/๒๕๔๖

 พาน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๒

พระสรธัญ สรธฺโ ตันกุระ

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๐๗/๑๐/๒๕๕๙

ภูเก็ต  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรกรวิทย์  เทใหม่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๔

สามเณรสุรพล  แก้วเมืองมูล

๑๖/๑/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๕

สามเณรอนุชิต  รุ่งเรือง

๒๒/๕/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรเมธาสิทธิ

์

 เสือบุญมี
๙/๗/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรภูธเนศ  คงพิริยะนันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

 ร้องแง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๘

สามเณรณัฐพันธุ์  กิตติวิริยะสกุล
๕/๑/๒๕๔๕

 ร้องแง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๔๙

สามเณรกฤษนัย  พนะสัน

๓๐/๘/๒๕๔๖

 ร้องแง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรชุมพล  แซ่ท้าว

๑๗/๓/๒๕๔๖

 รังษี  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรพิชยา  แซ่ม้า

๓๐/๓/๒๕๔๖

 รังษี  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๒

สามเณรสนธิศักดิ

์

 คีรีสันติกุล

๖/๑๑/๒๕๔๖

 รังษี  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๓

สามเณรอภิเชฐ  ลีธีรภาพ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 รังษี  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรปกรณ์  ภาษีเนตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 ราชสีมา  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระอิทธิพล ิตธมฺโม เทพจันตา

๒๒/๐๕/๒๕๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๕๗

วัดดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรไกรวุฒิ  อินปา

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๗

สามเณรจิรายุทธ  กิตตินันท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรมนัสนันท์  คำเขือน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดดอนแก้ว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรภูวดล  ริพล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดนาก้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรวุฒิไกร  มีบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 วัดนาวงค์  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรวีรภัทร  หมืนเทพ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

 วัดนาวงค์  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรวรวุฒิ  มีบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 วัดนาวงค์  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรปพน  มีบุญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดพระธาตุศรีคีรีชัย

 

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรวิวัฒน์  ยิมพังเทียม

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุศรีคีรีชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรโกยทัพ  สวนขัด

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 วัดวังม่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรชาญณรงค์  กันยะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 วัดสบปว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรคมพัชญ์  กุลธนาสติพัชญ์

๓๑/๘/๒๕๔๕

 ศาลา  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรอัฐกานต์  อนุจร
๓/๔/๒๕๔๖

 ศาลา  

นน ๓๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรทรงศักดิ

์

 คำเทพ
๑/๘/๒๕๔๖

 สวนดอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรนพรัตน์  ใจปง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 ส้าน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๑

พระสมเกียรติ เทวธมฺโม พันธ์ชน

๐๙/๐๔/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

หนาด  

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรธนโชติ  ปนหล้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

 หนาด  

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๓

สามเณรธิเบต  ใจปง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 เฮีย

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรศุภชัย  เขือนทา

่

๕/๖/๒๕๔๖
 เฮีย

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรศักรินทร์  พุทธิธาดากุล

๒๘/๖/๒๕๔๖

 เฮีย

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรพัชรพฤกษ์  อุดเต็น

๑๙/๗/๒๕๔๖

 เฮีย

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรวรเมธ  สุมทุม
๙/๘/๒๕๔๖

 เฮีย

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๘

พระหว่าน าณวโร พรมใจ

๐๑/๐๕/๒๕๐๔ ๐๕/๐๗/๒๕๕๘

นาแดง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๗๙

พระสัจจพงษ์ สุเมธโส กันทะลือ

๑๕/๐๔/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาแดง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๐
พระฐากูธ รตฺตนวณฺโณ สารมณฐี

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นาน้อย  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๑

พระสุพัฒน์ ิตคุโณ นันจำรัส

๑๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

นาน้อย  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๒

สามเณรสุวิทย์  แซ่ท้าว

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 นาราบ  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรอเนก  กมลทิพย์ตะวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 นาราบ  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๔

พระหัสดิน กนฺตสีโล ยาท้วม

๐๔/๐๘/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

นาหลวง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๕

พระพงษ์ชัย ปฺาวชิโร ฟองนันตา

๒๖/๐๖/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรอภิชาต  ใจจะดี

๑๖/๑/๒๕๔๖

 เปา  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรอนุรัตน์  คำบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 ร้อง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรกิตติพันธ์  พิเนตรโชค

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

 ร้อง  

นน ๓๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรนพพล  พรมต๊ะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 ศาลา  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระธีรยุทธ กนฺตสีโล สุธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองบัว  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระชานนท์ อานนฺโท ถาเมือง

๓๑/๐๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองห้า  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๒

พระชูพงษ์ สุจิตฺโต วงศ์ทะเนตร

๐๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองห้า  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระพชระ ปภฺสสโร หินหล้า

๒๐/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

หนองห้า  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๔

สามเณรตรัสวัต  เจริญดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 หนองห้า  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๕

สามเณรมงคล  แสนทวีสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 หนองห้า  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๖

พระปรีชา อธิมุตโต สิทธิยะ

๒๙/๐๘/๒๕๑๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระพัฒนพงษ์ เตชธมฺโม สุริทร์

๑๓/๑๐/๒๕๒๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๘

พระพิชิต สนฺตจิตฺโต ปนอ้าย

๒๙/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๑๕๙/๐๒๙๙

สามเณรติณณภพ  ศิริคาม

๑๖/๕/๒๕๔๒

 กลาง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรคงทวี  สียา

๘/๖/๒๕๔๓
 กลาง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรอนุกูล  รกไพร

๒๒/๗/๒๕๔๔

 กลาง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรอดิชัย  ศิริคาม

๑๘/๓/๒๕๔๕

 กลาง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรอภิวัฒน์  ตามัย

๒๗/๕/๒๕๔๒

 ดวงคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๔
พระณัฐปคัลภ์ กลฺยาณจิตฺโต เข็มขาว

๓๐/๘/๒๕๓๓
๒/๗/๒๕๕๙

ดอนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรวิจารณ์  กมลโพธิทอง

๕/๑๐/๒๕๔๓

 ดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระกิตติธเนศ

์

ติสฺสโร ธนันท์ภิรพงศ์
๘/๘/๒๕๓๕ ๑๕/๘/๒๕๕๙

เฟอยลุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๗
พระณัฐพล ขนฺติปฺโ ศาลาคาม

๐๔/๐๙/๒๕๐๔ ๑๙/๐๙/๒๕๕๙

ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรยุทธิชัย  ดำรงสกุลไกล

๑๑/๒/๒๕๔๑

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรเสรีย์  พัฒนวรกร

๑/๒/๒๕๔๒
 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรวรชาติ  สกุณาพรรณ

๑๐/๔/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๑

สามเณรกุลเดช  ฮังแสง

่

๔/๖/๒๕๔๓
 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๒

สามเณรสัมพันธ์  พรรัศมีมงคล

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรอรรถพงษ์  ชีวพิทักษ์กุล

๒๕/๙/๒๕๔๔

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๔

สามเณรอภิรักษ์  พรสินวรกานต์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๕

สามเณรเสกสรร  เทิดความดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๖

พระเอกราช อคฺคจิตฺโต สบบง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๗

พระสมคิด อนาลโย อินทะรังษี

๑๖/๐๙/๒๕๑๒ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๘

พระศุภชัย สุภทฺโท อินทะรังษี

๐๖/๑๒/๒๕๓๑ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๑๙

พระศุภกิจ กุสลจิตฺโต วันชนะ

๑๐/๗/๒๕๓๑ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๐
พระณรัฐกรณ์ อิทฺธิปฺโ เทพจันตา

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรชินาทร  อินทะรังษี

๖/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรวันเฉลิม  เมืองคำ

๑๒/๘/๒๕๔๔

 สุขศรี  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๓

สามเณรยศนันท์  ปนคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

 ผาขวาง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๔

สามเณรศุภกร  แซ่สง

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

 ดอนตัน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรจักรพงษ์  ใจมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๖

สามเณรวรพล  ช้อนทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๗

สามเณรกิตติกร  กลางสกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรณัฐพงษ์  ทองศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนตัน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรนิพิฐพนธ์  ใจมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 ดอนตัน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรนัฐกาญ  หน่อใส

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

 ตาลชุม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๑

สามเณรจิรวัฒน์  ดีประสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 นาทราย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๒

สามเณรชยานันท์  ขันแปง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 นาทราย  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรเปยว  ใจปง

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

 นิโครธาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๔

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 แซ่โซ้ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 นิโครธาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๕

พระณัฐพงศ์ กมฺมสุทโธ ไชยสลลี

๒๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๖

พระบุญยงค์ สุขวโร หมันดี

่

๒๙/๐๙/๒๕๒๗ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

ฝายมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรสันติ  ไชยสลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรภูชัสส์  ชิดปลัด

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๓๙

สามเณรวีรวัฒน์  ทิมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๑๔

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรชานนท์  สมจารย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๑

สามเณรชำนาญ  ตาลาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ฝายมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๒

สามเณรวีระชัย  จิตต๊ะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ฝายมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๓

พระชยานันต์ ชยานนฺโท แซ่ลี

๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๔

พระณัฏฐ์ดนัย ณฏฺโก วรากรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๑ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๕

พระจิตเสน จิตฺตสํวโร ดวงพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๖

พระณรงค์ชัย ชยานนฺโท รัตนพันธุ์จักร์

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๗

พระสวัสดิ

์

านวีโร ธรรมศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๐๑ ๐๒/๐๔/๒๕๕๗

ไพรสณฑ์  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๘

สามเณรธีรศักดิ

์

 ต๊อดแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 มังคลาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๔๙

สามเณรคุณานนท์  รอดสิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 มังคลาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรชยณัฐ  สุฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 มังคลาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๑

สามเณรณภัทร  เนตรทิพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 มังคลาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๒

พระสุลักษณ์ มหิสฺสโร สาสุธรรรม

๐๓/๐๘/๒๕๓๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ศิลามงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๓

สามเณรปฐวีการณ์  สิมมะลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

 ศิลามงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๔

สามเณรภูมินทร์  โพธิชะราช

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 สบย่าง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรภารกิจ  ชัยพินิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 สบหนอง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๖

สามเณรศิรสิทธิ

์

 กุณะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

 สุคันธาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๗

สามเณรนฤพนธ์  อาศัยบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 สุคันธาราม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๘

สามเณรพิสิษฐ์  จันธิมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 หนองบัว  

นน ๓๑๕๙/๐๓๕๙

สามเณรจักรินทร์  อินปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

 หนองม่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรวรวัส  ชำนาญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 หนองม่วง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๑

สามเณรกฤษฎา  แซ่โซ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 ห้วยแขม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๒

สามเณรกฤตนัย  อุดนัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๓

สามเณรกิตติธัช  ไชยหาญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๔

สามเณรจีรพัทธ  จอมจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๕

สามเณรสุเทพ  อินพนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๖

สามเณรสันติภาพ  ไชยหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๗

สามเณรกิตติพร  ทองสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๘

สามเณรกิตติภร  ทองสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๖๙

สามเณรพรภวิทย์  กิตตินภาพงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรสิทธิชัย  แซ่เล้า

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๑

สามเณรทัตพล  บุญล้น

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๒

สามเณรเจษวัฒน์  ไชยชมพล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๓

สามเณรปารินทร์  แซ่โซ้ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๔

สามเณรตะวัน  ตนะทิพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๕

สามเณรอรรถชัย  จริอินทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๖

สามเณรอภิรักษ์  สมหน่อ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๗

สามเณรณัฐชนน  มาชมภู

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๘

สามเณรสุรศักดิ

์

 เทพกัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระกวินวัชร์ สิริภทฺโท ทวีวัชรฐิติโชติ

๒๒/๐๖/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรเทพพิทักษ์  อุทุมพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ชัยมงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๑

พระณรงค์ศักดิ

์

คุณวโร เทพอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๒๘ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

เชียงโคม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๒

สามเณรดลธวัช  บุญวัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 นาหนุน  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระกฤษดากร อธิจิตฺโต โนราช

๑๖/๐๕/๒๕๓๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ประดิษฐ์  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๔

สามเณรกัมปนาท  ยาวุธ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

 รัชดา  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๕

สามเณรธีรนัย  เสารางทอย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

 รัชดา  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระธีรศักดิ

์

สุวีโร สลีอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๓๔ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ศรี  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระพีรชาติ กิตฺติโสภโณ อะทะไชย

๑๘/๐๗/๒๕๒๐ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ศรีชุม  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระวทัญู ธีรปฺโ วรรณโกฏิ

๒๓/๑๑/๒๕๓๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๘๙

สามเณรเพิมพูน

่

 แปงอุด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรปฏิภาณ  แปงอุด

๒/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรสุวพีร์  สมฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 หนองแดง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรอภิวัฒน์  สุทธการ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 หนองแดง  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๓

สามเณรศิริมงคล  ศิริคาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

 หัวนำ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรปยะ  นามใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 นาคา  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรเกรียงศักดิ

์

 สมศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรอดิศร  ธิใจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๗

สามเณรเขมรินทร์  ธนูสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรพีรพัฒน์  คำหล่อ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรจริวัฒน์  ใจก้อนแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรศรัญยา  นันศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรประวิทย์  แซ่โซ้ง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรจักรกฤษณ์  จันอ้น

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรชาติชาย  พงศ์ชัยอนันต์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรดลดนัย  ธนูสาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรวิทยา  กาสีนำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรกิตติภณ  แคว้งใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรภานุวัฒน์  มูลธิจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรนภาพล  บุญมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรสราวุธ  นันต๊ะปน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรวรากร  ไชยมงคล

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๑

สามเณรชนกันต์  ธนจิรพงศา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๒

สามเณรศุภโชค  แสนแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๓

สามเณรเอกรัตน์  เชือหมอ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 บำเพ็ญบุญ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๔

สามเณรยศกร  อินต๊ะใจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๕

สามเณรจารุพงษ์  ชุมภูชนะภัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๖

สามเณรพาทิศ  เหมาะชาติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๗

สามเณรชญานิน  คนอยู่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๘

สามเณรธนวัฒน์  เปรมประยุร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๑๙

สามเณรกิตตินันท์  ตันติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรชัชนนท์  มันคง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๑

สามเณรนรภัทร์  ธนะวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๒

สามเณรณัฐพล  โลเชียงสาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 พีเหนือ

้

 

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๓

สามเณรรัชชานนท์  ขยัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

 หลวง  

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๔

สามเณรสุธิมนต์  ยอดทะนุง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๕

พระสรนัย ยสวฑฺฒโณ โนต๊ะยศ

๒๖/๐๓/๒๕๑๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖

นาคา  

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๖

พระจักรินทร์ เตชธมฺโม ภัทรนันทศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

นาคา  

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๗

สามเณรชญานนท์  สารเถือนแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

 นาหวาย  

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๘

สามเณรพงศกร  ร่องฟา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 นาหวาย  

นน ๓๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรกฤตพร  โพนแก่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 พงษ์  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๐
พระประเสริฐ จนฺทสาโร

อินต๊ะยศวงศาญาติ
๑๙/๐๓/๒๕๓๔ ๑๕/๐๖/๒๕๕๙

ดอนไชย  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๑

สามเณรปรมินทร์  วงค์เทพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๒

สามเณรภูผา  กุมพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนมงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๓

สามเณรพิภพ  กุมพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนมงคล  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๔

สามเณรณัฏฐากร  ผิวผลเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

 โปงคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๕

สามเณรสมพิทักษ์  จันอ้น

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

 โปงคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๖

สามเณรณัฐนนท์  ธิมา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 โปงคำ  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๗

สามเณรอรรถชัย  คำแผ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

 สบยาง  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๘

สามเณรธนดล  หลวงตา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 อภัยคีรี  

นน ๓๑๕๙/๐๔๓๙

สามเณรคุณากร  ขาเหล็ก

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

 บ่อหลวง  

นน ๓๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรชยันยุทธ  พิศจารย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 บ่อหลวง  

นน ๓๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรนัฐพล  ต๊ะต๊ะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 บ่อหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๓ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๕๙/๐๔๔๒

สามเณรศุภกร  คำแคว่น

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 บ่อหลวง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๔ / ๑๔

้
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