
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖

ส่งสอบ ๖๒๗ รูป ขาดสอบ ๕๘ รูป คงสอบ ๕๖๙ รูป สอบได้ ๔๔๘ รูป สอบตก ๑๒๑ รูป (๗๘.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรชาญชัย  บัวเหล็ก

๒๓/๖/๒๕๔๖

 กู่คำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๒
พระนิพล สิริพโล ไชยยงค์

๑๔/๔/๒๕๓๕ ๒๘/๓/๒๕๖๐

เขือนแก้ว

่

 

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระมโนธรรม มหาคุโณ จิยิพงศ์

๑๗/๓/๒๕๑๘ ๒๙/๑/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระกฤษฎา สุจิตฺโต วงโม่ง

๑๓/๓/๒๕๒๔ ๑๘/๓/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๕
พระศุภกิตติ

์

สุภโร เขือนดิน

่

๒๒/๒/๒๕๓๓
๑๐/๖/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระณภัทร ภทฺทโก วัฒนจินดาพร

๘/๖/๒๕๓๕ ๑๐/๖/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระพงศธร สิริจนฺโท คล้ายกมล

๑๙/๕/๒๕๓๘
๑๐/๖/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๘
พระยุทธจักร ยุตฺติโก ปญญาวชิรธรรม

๒๕/๗/๒๕๒๗ ๒๔/๖/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระเกรียงศักดิ

์

อธิปฺโ วงศ์ปญญา
๒/๗/๒๕๑๕ ๒/๗/๒๕๖๐

คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระสุวัฒน์ สุธมฺโม เทพเมืองมูล

๖/๑๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๑
พระสรสิทธิ

์

มหิสฺสโร ภิรี
๒/๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๒
พระศรัญู ธมฺมสโร เสียงกอง

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๓
พระเฉลิมพงศ์ มงฺคโล ปนจันตา

๓/๖/๒๕๓๖ ๒/๗/๒๕๖๐
คอวัง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๔
พระบวรสน กนฺตธมฺโม กสิณฤกษ์

๒๔/๔/๒๕๐๔ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ช้างเผือก  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๕
พระวีระชัย จกฺกวโร แฝดสุระ

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๒๗/๔/๒๕๕๖

เชียงยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๖
พระเอกรินทร์ ผลปฺุโ สายปน

๑๕/๒/๒๕๒๒ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เชียงยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระศศิพล มหาปฺุโ เรืองนาราบ

๑๒/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

เชียงยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๘
พระศักดิ

์

สิริธมฺโม เชียงทอง

๒๕/๑๐/๒๕๑๐
๒๓/๕/๒๕๖๐

ดอนถืมตอง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระวิเชียร สิริวชิโร ปญญา

๑๓/๕/๒๕๐๘ ๒๔/๕/๒๕๖๐

ดอนถืมตอง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๐
พระอานนท์ สิรินนฺโท ศรีรินยา

๓๐/๑/๒๕๓๔
๕/๗/๒๕๖๐

ดอนมูล  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๑
พระพิสิฐ จารุวณฺโณ แสงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

๗/๗/๒๕๖๐
ท่าช้าง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรพัฒน์กันญา  มันแก่น

่

๑๖/๓/๒๕๔๔

 ท่าช้าง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระกีรติ สิริกิตฺติโก ทาคำสม

๑/๑/๒๕๓๑
๒/๗/๒๕๖๐

ธงน้อย  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรศิริภัทร  กันชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

 ธงน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรพันธวัช  มากอง

๒๓/๓/๒๕๔๗

 ธงน้อย  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรธนาดล  เขียวอินทร์

๒๐/๙/๒๕๔๗

 ธงน้อย  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธนกฤต  ระลึก

๓๐/๘/๒๕๔๗

 พญาภู  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรอดิราช  ทองภักดี

๑/๑๒/๒๕๔๗

 พญาภู  

นน ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรณภัทร  วงค์ภูธร

๗/๓/๒๕๔๘
 พญาภู  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรนบัญชร  เกตุหอม

๒/๕/๒๕๔๔
 พญาวัด  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระภาคภูมิ สิริสาโร ณ น่าน

๑๒/๔/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
พระเกิด  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรอดิศวร  วรัชญชยากร

๓๐/๗/๒๕๔๓

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรอนุกูล  จำรูญ

๓/๑/๒๕๔๔
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวาทิน  สิงห์แก้ว

๙/๗/๒๕๔๔
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรสงคราม  เกตุสาคร

๑๕/๗/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรธีรภัทร  มอญจันทร์

๔/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรจุมพล  ทาแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรนนทกร  ทาแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเจษฎาพล  ไชยหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรภูวดล  ใจสุข

๒/๑/๒๕๔๕
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรโจรธาร  แซ่ผ่าน

๑๗/๑/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรจิณณวัตร  โนทะนะ

๑๖/๔/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรกวีพันธ์  กวิกุล

๒๓/๔/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรพรพิพัฒน์  ซอระสี

๑๗/๗/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรภัทรกร  คำตือ

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรปวริศ  สมมุติ

๒๒/๑/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรพิพิฐพนธ์  บุญครอง

๒๐/๕/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรปธานิน  ทรงทวีสุข

๑๓/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรทัศน์พล  ไชยปาละ

๑๖/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรสิริมงคล  บุญวัน

๓๑/๗/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรอัครพนธ์  งามฉวี

๑๗/๘/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรชัยวุฒิ  เกษมวัฒน์

๒๓/๙/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรขจรศักดิ

์

 พิศจารย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสุทธิพงษ์  แซ่โซ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรจิตรภาณุ  ถุงเสน

๔/๑/๒๕๔๗
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรณภัทร  เสลา

๕/๑/๒๕๔๗
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรพลพล  แปงไชย

๕/๔/๒๕๔๗
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรศุภวัฒน์  โพแตง

๑๘/๖/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรคณิศร  สุขทัน

๒๓/๖/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๒ / ๑๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรจิรายุ  เพตะกร

๓๐/๖/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรวัชรธร  ธิปนแก้ว

๗/๘/๒๕๔๗
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรเอกราช  ไพรบึง

๒๓/๙/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรวีระพล  พันทะยอด

๙/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรจิรายุ  นิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรพิสิษฐ์  ผัดดี

๑๓/๑/๒๕๔๘

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรพุฒิเมธ  มณีเนตร

๒๒/๗/๒๕๔๖

 พระเนตร  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๗
พระภาวัติ นนฺทชโย นันทชัย

๑๘/๙/๒๕๓๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

ภูมินทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระสุเมธ สุเมโธ วรรณวัต

๑๑/๑๒/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
ภูมินทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรปฏิพัทธ์  คำลือ

๒/๑/๒๕๔๗
 มณเฑียร  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๐
พระนนทพันธ์ านวีโร พันธุ์พาณิชย์

๘/๓/๒๕๓๘ ๕/๗/๒๕๖๐
มหาโพธิ

์

 

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๑
พระณัฐพันธ์ ิตวฑฺฒโน ส่องเนตร์

๑๙/๘/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๖๐

สถารศ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๒
พระพีรวัส สิริวีโร คำสุข

๑๑/๘/๒๕๐๙ ๒๔/๖/๒๕๖๐

สถารศ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๓
พระขวัญ สิริมงฺคโล ญาติกา

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

๒๖/๖/๒๕๖๐

สถารศ  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๔
พระภพ จนฺทสาโร อู่เฉือง

้

๓๐/๗/๒๕๑๑
๒/๔/๒๕๖๐

สวนหอม  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรณัฐภูมิ  ลีอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 สวนหอม  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๖
พระกุล ถิรปฺุโ การินตา

๑๕/๓/๒๕๐๑
๒/๗/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระกิตติพจ กิตฺติาโณ ฉันทาวิวัฒน์

๑๔/๙/๒๕๐๕
๕/๗/๒๕๖๐

อรัญญาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๘
พระณัฐพงษ์ สิรินฺธโร ณรินทร์

๑๘/๙/๒๕๓๕

๕/๗/๒๕๖๐
อรัญญาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๐๗๙
พระสันติภาพ กิตฺติปฺโ กันทะวงค์

๑๗/๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
อรัญญาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระสุริยา าณทีโป สมภิพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๖๐
อรัญญาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรทิฐินันท์  หิรัญวัฒนากุล

๖/๑๐/๒๕๔๗

 อรัญญาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรคณิน  นันศิริ

๒๙/๙/๒๕๔๔

 แสงดาว  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรพรเทพ  ตองอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 สะไมย์  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรชินวัฒน์  ศรีผาวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 สะไมย์  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรธนกร  อินผ่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 สะไมย์  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธัญกร  แสงปน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

 สะไมย์  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรชุติพนธ์  ยังยืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 กอก  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรฐิติกร  จินะไชย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 กอก  

นน ๓๑๖๐/๐๐๘๙
สามเณรธันวา  แย้มนวล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

 กอก  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระสมเจตน์ อาตฺมพโล ทาเปก

๐๔/๐๓/๒๕๒๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๐

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระวสารัช จนฺทธมฺโม จันคำเรือง

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระคมราชัน กตธมฺโม รสแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรกุซอน  ตามาง

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรรุปอก  โคปาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 พระธาตุแช่แห้ง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๓ / ๑๔

้
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่
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นน ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรธวัชชัย  ใจดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธนกร  แซ่พ่าน

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรเฉลิมชัย  แซ่ผ่าน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรเจตพิสิฐ  ภูยาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรณัฐกิตติ

์

 ไชโย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรแสนสุรี  บุตรพรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรวีระศักดิ

์

 สิริสินทวีพูนผล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรอาณัฐ  เนานวล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรอาชานนท์  ไชยวุฒิ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๔
สามเณรณัฐพล  ศักดิยิงยง

์ ่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรธนภัทร  ถนอมสัตย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรทรงวุฒิ  ใจปง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๗
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 บุญล้อม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ชนละไพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรธนกฤต  อบเชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรฐานทัพ  พรมมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรวรวิชัย  ศรีอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรภานุวัฒน์  นงค์เอ้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรวุฒิชัย  ศรีมูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรธนกฤต  สิทธิพัฒ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรธีรโชติ  เมืองไชย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรฐิติ  สืบสวน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรปยะพงศ์  อุตมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรชลาวุธ  เชียงริน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรกฤษณพล  ดีอุต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรอนุวัธ  ก่อเกิด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรณัฐวัชร  กันทรประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

 พระธาตุแช่แห้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรบวรศักดิ

์

 กายะชาติ

๑๖/๘/๒๕๔๖

 ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรจารุกิตติ

์

 ยอดอ้น
๘/๘/๒๕๔๗

 ขึงเจริญ

่

 

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๔
พระมานะพันธุ์ ิตธมฺโม ทองดี

๑/๔/๒๕๓๕
๑/๔/๒๕๖๐

ท่าลี

่

 

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรทวิชัย  กุณา

๘/๗/๒๕๔๐
 ท่าลี

่

 

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๖
พระวิทวัส ฉทฺทกาโม แจ่มกระจ่าง

๒๖/๐๒/๒๕๔๐
๐๙/๔/๒๕๖๐

นำมวบ  

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระภาณุพงศ์ สุทฺธจิตฺโต ปากอง

๐๕/๐๓/๒๕๓๖
๑๗/๔/๒๕๖๐

นำมวบ  

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรชุมพร  มหาเกตุ

๙/๙/๒๕๔๓
 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรชญานิน  อินสาคำ

๓/๑๐/๒๕๔๔

 บุญยืน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๔ / ๑๔

้
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่

ชือ

่
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นน ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรวิรุฬ  อุทธิ

๔/๑๒/๒๕๔๔

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรพงศกร  ปอมหิน

๑๕/๔/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรณัฐวรรษ  ฟองเกิด

๒๗/๗/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรสพลดนัย  ปรารมภ์

๒๙/๗/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรภูริพัฒ  คำดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรอดิสรณ์  ศิริโส

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรศุภกฤต  กาติง

้

๒๐/๔/๒๕๔๘

 บุญยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรศุภวิชญ์  โสบูรพา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

 โปร่ง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๘
พระสังเวียน วราโภ เฟองฟู

๑๘/๒/๒๕๑๑
๗/๗/๒๕๕๙

วิถีบรรพต  

นน ๓๑๖๐/๐๑๓๙
พระเกรียงไกร อนาลโย บุญทา

๒๗/๑๐/๒๕๒๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๙

ม่วงใหม่  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๐
พระสุทธิพันธ์ ปภสฺสโร ละวรรณา

๑๐/๑/๒๕๓๔ ๒๐/๖/๒๕๖๐

จอมจันทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๑
พระสัตยา สุจิณโณ กองพรม

๓/๔/๒๕๓๕ ๒๐/๖/๒๕๖๐

จอมจันทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๒
พระสุรเชษฐ์ อธิจิตโต ใสสด

๖/๒/๒๕๓๗ ๒๐/๖/๒๕๖๐

จอมจันทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรจักรฤษณ์  กินะใจ

๓/๘/๒๕๔๑
 จอมจันทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรธีรภัทร  นำพี

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 จอมจันทร์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระทัพมงคล คุณสํวโร ขันทะ

๓/๒/๒๕๓๕ ๖/๗/๒๕๖๐
เชียงบาล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรพงษ์เทพ  แสนโซ้ง

๑๘/๗/๒๕๔๖

 เชียงบาล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรอภิสิทธิ

์

 จิรชุติกุล

๑๗/๙/๒๕๔๗

 เชียงบาล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรชาวีรัตน์  

วัฒนาตระกูลวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 เชียงบาล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรดนัยโซติ  โปทา

๒๓/๔/๒๕๔๕

 ดอนไชยพระบาท  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๐
พระธีระวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ยังเกิด

๒/๗/๒๕๓๕
๗/๕/๒๕๖๐

ตาลชุม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรชุติพงศ์  จันทร์ลังกา

๒๐/๔/๒๕๔๖

 นาเหลืองใน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๒
พระสมปอง อุคฺคเตโช บุญเยียม

่

๒/๘/๒๕๑๓ ๑๙/๕/๒๕๕๑

นำปว  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๓
พระกิตติชัย ิตวฑฺฒโน กายา

๒๓/๓/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
นำปว  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรศุทธวัต  พิศจาร

๑๔/๕/๒๕๔๗

 นำปว  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรนครินทร์  แก้วคำใต้

๒๒/๘/๒๕๔๗

 นำปว  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๖
พระยุทธนา ธมฺมจิตโต หวันท๊อก

่

๑๒/๓/๒๕๒๓
๓/๔/๒๕๕๙

บัวทอง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรยศพร  บุญตา

๒๐/๗/๒๕๔๕

 บัวทอง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธรรมรัตน์  ขันทะยศ

๑๙/๗/๒๕๔๖

 บัวทอง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๕๙
พระสรร ธนิลโท หมืนไชย

่

๒๐/๓/๒๕๑๙ ๑๑/๗/๒๕๕๔

ปาสัก  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรนาถวัฒน์  จะทอ

๑๑/๑/๒๕๔๖

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรสุชาติ  ใจแส

๑๒/๖/๒๕๔๖

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรฐิรพล  ปวนยา

๗/๑๒/๒๕๔๖

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรศิวกร  สีใจมา

๘/๗/๒๕๔๗
 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 โพธิโคตร

์

๔/๘/๒๕๔๗
 เมืองราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๕ / ๑๔

้
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นน ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรพีรพัฒน์  อ้นน้อย

๓/๙/๒๕๔๗
 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรไชยพัฒน์  มหาดไทย

๑๔/๙/๒๕๔๗

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรบัณฑิตพงษ์  กัลยาประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรชลพิทักษ์  กลำมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรณัฐพงศ์  ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๖/๒๕๔๘

 เมืองราม  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรธนพล  ทิวทัศน์วิไล

๕/๑/๒๕๔๗
 วังคีรี  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๑
พระธีรพล ชยาลงฺกโร จันทร์ทอง

๗/๑๑/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
หลับมืนพรวน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรธันยบุรณ์  ทองสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนแก้ว  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรณรงค์  แก้วจันทร์เพชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรนรบดี  หน่อท้าว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรสุธินันท์  รกไพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนสถาน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรอธิปบดี  อันทวาส

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนสถาน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรปญญาวิทย์  ศรีดวง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 ท่าล้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรนพรัตน์  เมฆแสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่งกวาง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรปวรุตม์  แก้วโก

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

 ทุ่งกวาง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรศักดินนท์  ศรีทะจินต์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 นาคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรกิตติรัตน์  อรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 นาคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรสิทธิโชค  ชาปง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 นางิว

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรปยะ  ปาละ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

 นางิว

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรธนภัทร  ใจปง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 นาปาน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรกรวิชญ์  ปรีชาไชย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 นาปาน  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรภัทรกร  สุโรพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

 นาฝาง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรกิตติพงษ์  สุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

 นาฝาง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๘
พระจิรทีปต์ อธิวโร สุมทุม

๑๘/๐๘/๒๕๑๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

นิมิตรมงคล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรตรี  จ๋อมจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 นิมิตรมงคล  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรณัฐพงษ์  มีบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ปง  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรนันทวัฒน์  อินปา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรชานนท์  คงเลิศพานิช

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรทินกร  

ท้าวบุญญาภินิกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรศตวรรษ  แซ่ท้าว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรสัมพันธ์  กิตติธนาสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรศักดิชัย

์

 กวีศุภเกียรติ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรอนุสรณ์  พนะสันต์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรปวิทย์  กำเนิดมงคล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปรางค์  

นน ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรสุทธิพงษ์  คีรีธีรกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 ปาตอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๖ / ๑๔

้
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่
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่
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นน ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรวุฒิไกร  แซ่เฮ้อ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 ปาตอง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรนิวัฒน์  แซ่โซ้ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

 ปาตอง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรชยุตพงศ์  แซ่โซ้ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ปาตอง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรไกรวิชญ์  แซ่ท้าว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

 ปาตอง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๔
สามเณรวารวัต  วิวัฒนาวิไล

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 ปาลาน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรภูมิภัทร  

อาชาบุญญาวิศิษฎ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 ปาลาน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๖
พระวัชรินทร์ อินฺทวีโร คำน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๓๓
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

ปาหัด  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรเจษฎากร  งามสนิท

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 ปาหัด  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๘
สามเณรรัชชานันท์  ขันตี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ปาหัด  

นน ๓๑๖๐/๐๒๐๙
สามเณรเอกลักษณ์  ใจปง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 ปาเหียง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสมชาย  ใจปง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 ปาเหียง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๑
สามเณรพัชรพล  จุฑานาถ

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

 พระธาตุเบ็งสกัด  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๒
สามเณรคุณานนต์  ชำนาญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุเบ็งสกัด  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรคุณภัทร  คุณภัทร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุเบ็งสกัด  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรชุติพนธ์  มีบุญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 พระธาตุศรีคีรีชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรณัฐนนท์  ไชยยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุศรีคีรีชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรจักรพันธ์  ปาคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

 พระธาตุศรีคีรีชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรณัชนันท์  ใยบัว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

 พาน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๘
พระประเสริฐ ปฺาวฑโฒ อิสราวิมล

๓๐/๐๘/๒๕๒๒ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๑๙
พระภานุวัฒน์ อคฺคธมฺโม หาญยุทธ

๐๘/๐๓/๒๕๓๕ ๐๗/๐๑/๒๕๖๐

ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรสุรชาติ  อักขระ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรธราวุฒิ  ชาติปราโมทย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรณภัทร  อินต๊ะรักษา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรคฑาวุฒิ  รกไพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรชญานนท์  เสลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๕
สามเณรกวินภพ  จ๋อมจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 ภูเก็ต  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรพสิษฐ์  วงศ์วีระชาติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 ร้องแง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรพิสิทธิ

์

 แซ่ย่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 ร้องแง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรภูมินันท์  กลัดคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

 ร้อง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๒๙
พระลักษณ์ นาถวิชฺโช อนุจร

๒๓/๐๓/๒๕๐๐ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

รังษี  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรอภิวัฒน์  แซ่ย่าง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 รังษี  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรนันทกร  ไชยศิลป

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 ราชสีมา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรพัชรพล  ไชยศิลป

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

 ราชสีมา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรชิษณุพงศ์  ยะแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

 วังม่วง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรดนัยนันท์  หอมดอก

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 สวนดอก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๗ / ๑๔

้
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่

ชือ

่
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นน ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรสิรวิชญ์  คำเทพ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 สวนดอก  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรสมชาย  ใจปง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 ส้าน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรสุรวินท์  บัวเหล็ก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

 หนองเงือก  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรพลธรา  ใจปง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยล้า  

นน ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรโยธิน  ใจปง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยล้า  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรนิพนธ์  บริสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 ห้วยล้า  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรสิทธิพล  ในชัยภูมิ

๒๕/๗/๒๕๔๔

 ดอนไชย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๒
พระยุทธพันธ์ อินทสโน อิทธานุภาพ

๑๔/๐๓/๒๕๓๔
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

นาราบ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระอาจหาญ ปภสสโร มิทธิสร

๑/๑๐/๒๕๓๕ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

นาราบ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรรัฐศาสตร์  วิบูลย์พันธุ์

๖/๐๓/๒๕๔๗

 นาราบ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรอภิรักษ์  จันทร์หอม

๖/๑๑/๒๕๔๗

 นาหลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรพัฒนพงษ์  สีกัน

๑๘/๒/๒๕๔๒

 บง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรธนากร  อิมสวัสดิ

่ ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 บุ้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรสุวรรณ  เนินบก

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 ร้อง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๔๙
สามเณรภูผา  วาพบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 ร้อง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรรัชชานนท์  ยิมพลาย

้

๒๙/๓/๒๕๔๘

 ร้อง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรวิศิษฐ์  ธิราช

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 ศาลา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรสุทธิกมล  แก้วสระแสน

๒/๑๑/๒๕๔๗

 ศาลา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระวิทย์ กิตติาโณ ทาอิน

๒๒/๐๘/๒๕๓๓

๓/๐๖/๒๕๖๐

สถาน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระดนัย ปภากโร เสนตา

๘/๐๒๑/๒๕๓๓

๒/๐๔/๒๕๖๐

หนองห้า  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ผาลัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 หนองห้า  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรจักรพงศ์  อภัยรุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

 หนองห้า  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรสันติภาพ  เรืองรัมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

 หัวทุ่ง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรวีระศักดิ

์

 ปญญาทา

๑/๐๖/๒๕๔๗

 หัวทุ่ง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรเบญมินทร์  สายแก้ว

๑๒/๖/๒๕๔๗

 หัวทุ่ง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๐
พระจีระวัฒน์ านสโร สุภาผล

๑/๑๒/๒๕๓๖ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่ไชยสถาน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรสมหมาย  ศิริคาม

๒๘/๑/๒๕๔๗

 กลาง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรชัยณรงค์  ศิริคาม

๔/๖/๒๕๔๗
 กลาง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 พรมตา

๒๖/๘/๒๕๔๔

 ดอนชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรคีรีรัฐ  อินสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรธนนันท์  ไชยโย

๒/๙/๒๕๔๖
 ทุ่งผึง

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๖
พระวินัย จิตฺตสํวโร ยาวุธ

๑๑/๐๒/๒๕๐๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๐

เฟอยลุง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรหัสดี  งามยศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรณัฐวัฒน์  แปงอุด

๒๒/๔/๒๕๔๕

 ราษฎร์บำรุง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรก้องภพ  เปาปา

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีดอนชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๘ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรอชิตพล  คำรังษี

๒๕/๔/๒๕๔๕

 ศรีดอนชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรศุภวิชญ์  ใหม่ยะ

๓/๑๐/๒๕๔๕

 สุขศรี  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรอริญชย์  เปยกชัยภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 ผาขวาง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรพิเชษพงษ์  บุระ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

 ผาขวาง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรณัฐพล  ดวงเขียว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

 ผาขวาง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรกฤษฏา  ปนคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

 จักรวรรณ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรต้นตระการ  สกุณา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 เชียงแล  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรธีรพัฒ  หล้าน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 เชียงแล  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 ปนคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

 ดอนแก่ง  

นน ๓๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรธีรภัทร  ปะทิโก

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนตัน  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรชานนท์  ยะแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 ตาลชุม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรชินกร  เผ่าฉนวน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

 ตาลชุม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรกวินภพ  ธรรมมิกะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 ตาลชุม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรกอระวิน  ปาละ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

 ตาลชุม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรก้องภพ  แสงหิรัญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

 ตาลชุม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรไชยยา  ใจปง

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 นิโครธาราม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรสวัสดิ

์

 อักขระ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

 นิโครธาราม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรปุญชรัสมิ

์

 ดุมเพชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

 นิโครธาราม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรสิทธิชัย  แซ่เติน

๋

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 นิโครธาราม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ยาสมุทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 ปูคา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรธนากร  ต๊อดแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

 ฝายมูล  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระทวี ฉนฺทกโร ธนะขว้าง

๑๕/๐๓/๒๕๐๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๒
พระสุเมธี สุเมโธ ธนามี

๐๖/๐๓/๒๕๐๖ ๐๒/๐๖/๒๕๖๐

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระวัชระ วชิราโณ สายกระสุน

๒๑/๐๗/๒๕๒๗
๐๒/๐๖/๒๕๖๐

พุทธานุภาพ  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรณัฐพล  สิทธิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 พุ่มมาลา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรชินวัตร  กิตต๊ะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

 พุ่มมาลา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรวีรภัทร  มีแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

 พุ่มมาลา  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรนิติภูมิ  มีมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

 มังคลาราม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรนารากรณ์  ทะสี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 ราษฎร์อุดม  

นน ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรพงศกร  วงศสาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

 ราษฎร์อุดม  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๐
พระพชรดนัย เตชวโร วงค์อุต

๒๕/๐๘/๒๕๓๒
๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ศิลามงคล  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรยุทธนา  ยอดแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 สบหนอง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรธีระวัฒน์  เขือนแก้ว

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

 สบหนอง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรวรพล  อินน้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

 สบหนอง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรสุรพงษ์  เรืองระดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

 สุทธาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๙ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรณัฐภัทร  ต๊ะยศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรภูมิพัฒน์  ทัดเจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 ไชยสาร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

 สุวรรณาวาส  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรอรรถชัย  มังคละ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 หนองม่วง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรประเสริฐ  แซ่โซ้ง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ห้วยแขม  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรพรสวรรค์  ศรีวิไล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 อุทัยราษฎร์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระอรรถพงษ์ ธีรธมฺโม ปะทิ

๒๙/๐๖/๒๕๓๙

๒/๔/๒๕๖๐
นาเผือก  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระกิตติพงษ์ อภิปุณฺโน เอียมทอง

่

๐๗/๐๖/๒๕๓๕

๒/๔/๒๕๖๐
นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรจารุเกียรติ  ไชยหาญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรเขมรินทร์  โกศิริ

๙/๑/๒๕๔๕
 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรศักรินทร์  คันทะมูล

๓๑/๕/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรอนุสรณ์  มาลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรวารินทร์  รกไพร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรธนภัทร  เอียมคล้าย

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรจิรกิตต์  บุญอิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรสุพจน์  บุญวัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรเจษฎา  เขือนอ้าย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรดนุเดช  ทีฆาวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรชรัญณะวิทย์  ขันทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรกรินทร์  บุญอิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรศิวดล  ประเกียร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรรติพงษ์  อธิลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรกฤษณะ  มาอินทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรเบญจพล  แซ่โซ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรณัฐพล  อินอ้าย

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรทิวัตถ์  นันศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรศุภโชค  เขยตุ้ย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

 นำไคร้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๒
พระธีรวิน คนฺทสีโล ตายา

๒๔/๐๗/๒๕๓๘
๒๗/๖/๒๕๖๐

นำฮาว  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระอนุชัย ชยานนฺโท ปะทิ

๑๕/๐๔/๒๕๒๓

๒/๔/๒๕๕๖
ยู้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระนพดล ยติณฺธโร ปะทิ

๒๒/๐๗/๒๕๓๐

๒/๔/๒๕๕๖
ยู้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระวุฒิชัย สิริภทฺโท จินะตา

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

๒๐/๔/๒๕๖๐

ยู้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระวิวัฒนพงษ์ ิติโก ปะทิ

๒๗/๐๙/๒๕๓๘

๒๐/๖/๒๕๖๐

ยู้  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๗
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เสารางทอย

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 เจดีย์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรนพดล  สุเต็ม

๐๓/๐๘/๒๕๕๔

 ซาววา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๓๙
พระสฐีบัติ ิตวํโส อินสองใจ

๑๔/๐๒/๒๕๐๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๕

ดอนแท่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๐ / ๑๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรศรัณยู  ศิริคาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 นำคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรชยากร  หน่อทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 นำอ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรกฤษตเมธ  สุต๋า

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 พร้าว  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรวสันต์  เทใหม่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 พร้าว  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๔
พระอภิสิทธิ

์

กิตฺติโก จินะราช

๐๓/๐๒/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

รัชดา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรวชิรวิทย์  เสารางทอย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 รัชดา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๖
พระธวัธชัย ปภงฺกโร อินทำ

๑๔/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรวุฒิชัย  หลบภัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรสรวิชญ์  แปงอุด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรภูวนาท  สิทธิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรธัญชนก  สุต๋า

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 หัวนำ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๑
พระสมศักดิ

์

กตปฺุโ อินสองใจ

๐๒/๑๒/๒๕๒๘
๐๘/๐๔/๒๕๖๐

ใหม่วังเคียน  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๒
พระกฤษฎา สนฺตจิตโต คารวะ

๗/๑๐/๒๕๓๗ ๒๙/๖/๒๕๖๐

แคว้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรจิรเวช  ยอดออน

๖/๑๑/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรชาญชัย  กำธรธีรเดช

๒๖/๕/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรชินวัตร  บัวผัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรณรงค์ชัย  กีรตินันทกุล

๑๐/๖/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรดนุสรณ์  สินเช้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรธารา  ไตรสิงห์สม

๑๕/๒/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรนพรัตน์  ตามล

๑๙/๑/๒๕๔๘

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรนภดล  กีรตินันทกุล

๖/๗/๒๕๔๔
 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรนรภัทร  จันอ้น

๘/๒/๒๕๔๘
 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรนิรวิทธ์  แสนใจมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรพีรวัฒน์  ยอดออน

๒/๑๐/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรพงศธร  แซ่ลี

๕/๘/๒๕๔๕
 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรศรีสมบัติ  แซ่โซ้ง

๑๒/๓/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรศุภกิตติ

์

 แซ่โซ้ง
๒/๗/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรสุทธิภัทร  นุราช

๑๖/๖/๒๕๔๗

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรสรคม  ศรีภา

๑๐/๒/๒๕๔๓

 นาคา  

นน ๓๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรนันวัฒน์  แซ่โซ้ง

๑๓/๒/๒๕๔๕

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรมานพ  แซ่โซ้ง

๒๗/๑/๒๕๔๖

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรชัชพงศ์  แซ่โซ้ง

๒/๗/๒๕๔๖
 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรวรพล  แซ่โซ้ง

๑๒/๖/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรเดชา  แซ่โซ้ง

๒๗/๖/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรณัฐดนัย  พรมเกษา

๑๔/๗/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๑ / ๑๔

้
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นน ๓๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรธนพล  คำมงคล

๑๘/๘/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๖
สามเณรทัตพงษ์  เสาสุดใจ

๒๗/๘/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรกันต์  พงศ์วัฒนา

๒๔/๙/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๘
สามเณรธนธร  กองภูมินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

 ห้วยซ้อ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๗๙
สามเณรฉัตรดนัย  ไข่คำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๐

 พระธาตุเขาน้อย  

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๐
พระวิจิตร คมฺภีธพโล จันทอง

๐๔/๐๕/๒๔๙๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๑
พระธำมรงค์ ถิรธมฺโม มงคล

๑๗/๑๐/๒๕๒๗ ๑๙/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรกฤตนัย  มงคล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนชัย  

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๓
พระทัศนะ ขนฺติโก สุดสม

๒๕/๐๒/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

บำเพ็ญบุญ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรวัชระ  ฉิมพาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 บำเพ็ญบุญ  

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรพัทร์  เหมาะชาติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรอุเทน  พะเยาว์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรพันธ์ธัช  เหมาะชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรศราวุธ  สุขยิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

 พีใต้

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระอธิการถวิล จทฺทสาโร จันทร์ดี

๒๒/๐๕/๒๔๙๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๒

พีเหนือ

้

 

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระอนุวัช ขนฺติโก ขัดศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๓๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ฟาสวรรค์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรวันชนะ  เรืองอาจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

 ฟาสวรรค์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรวทัญู  เอียมปทุมมาลย์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

 ฟาสวรรค์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรธนกฤต  เปยสังข์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 ฟาสวรรค์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรมนัส  คำน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

 ฟาสวรรค์  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๕
พระเอกชัย ธมฺมวโร ธรรมวิชัย

๒๙/๐๓/๒๕๓๙
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

หลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระณัฐวัฒน์ สุทฺธสีโล สุดสม

๐๙/๑๐/๒๕๓๔ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

หลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๗
สามเณรนัฐพงษ์  ตุ้ยมูด

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 หลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรธีรวัฒน์  ชูส่งแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

 หลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรกิตติภัทร  สายยาโน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 เชียงยืน  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรธนพล  อินตาวิน

๒๖/๘/๒๕๔๕

 เชียงราย  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรภูวดล  ขงทอง

๑๐/๖/๒๕๔๕

 ดอนมูล  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรพุทธิกรณ์  สุขทัน

๒๓/๕/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรกิตติพจน์  ใจเปย

๒๙/๙/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรนฤบดี  สายยาน

๒/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรพีรดนย์  ไชยยะ

๙/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๖
สามเณรวรกันต์  อานาทิพย์

๒๓/๘/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรจักรกฤษณ์  แก้วใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๘
สามเณรณัฐกิตติ

์

 ก๋องศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๐๙
สามเณรปรีชาชาญ  ปนเปโต

๑๗/๓/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๒ / ๑๔

้
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นน ๓๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรอธิศ  วิเศษวงษา

๒๕/๔/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรศุภกร  แก้วตะวัน

๕/๘/๒๕๔๗
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรปวริศ  โนกัญหา

๘/๙/๒๕๔๗
 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรอนุภัทร  ปรัตน์

๑๙/๙/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรอนุวิท  ปรัตน์

๑๙/๙/๒๕๔๗

 พระธาตุช้างคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรเอกรัตน์  สุมทุม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 พวงพยอม  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรสมชาย  บุญอิน

๙/๓/๒๕๔๔
 มงคล  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรกิตติพันธ์  สีนิล

๘/๑๐/๒๕๔๔

 หัวข่วง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๘
พระวิชิต ธมฺมโชโต สงวนเสนา

๒๑/๑๑/๒๕๓๐

๑๐/๓/๒๕๖๐

นาหวาย  

นน ๓๑๖๐/๐๔๑๙
พระจักรพันธ์ จนฺทสาโร กองตือ

้

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
นาหวาย  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๐
พระฉัตรชัย สิริปฺโ เพชรสุช

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

๘/๕/๒๕๖๐
นาหวาย  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรสุธินันท์  ฟองสีถุง

๓/๑/๒๕๔๗
 นาหวาย  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรฌัตตังค์  แก้วตา

๒๓/๑/๒๕๔๘

 นาหวาย  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรพิชยะ  สารเถือนแก้ว

่

๖/๕/๒๕๔๖
 บ่อแก้ว  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๔
สามเณรวีรยุทธ  วงศ์ใหญ่

๗/๑๒/๒๕๔๗

 บ่อแก้ว  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๕
พระนนทวัฒน์ ตปสีโล อินมาตร์

๒๑/๙/๒๕๓๙

๑/๑/๒๕๖๐
ปงหลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรฉลองศักดิ

์

 ปนอิน
๔/๖/๒๕๔๕

 นำแก่นเหนือ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรคงกะพัน  คงดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 ดู่พงษ์  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๘
สามเณรจิรพัส  แซ่เฮ้อ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

 นำโซ้ง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๒๙
พระสงคราม ธีรวโร ใหม่เงิน

๑๑/๐๓/๒๕๒๑ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘

โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๐
พระนพ สนฺตกาโย เบ้าพรหม

๑๗/๐๒/๒๕๑๓ ๒๓/๐๕/๒๕๕๙

โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรอนุชา  กันไชย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

 โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรเสฏฐวุฒิ  บังเมฆ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๓
สามเณรภัทราวุธ  บังเมฆ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๔
สามเณรพุฒิพงศ์  พุทธา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

 โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรศุภณัฐ  ภาพโพธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

 โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรณัฐสิทธิ

์

 คำยาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

 โปงคำ  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรวศิน  แซ่ว่าง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

 พงษ์  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๘
พระวิษณุ จรณธมฺโม จารเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๓๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

พระธาตุปาแดด  

นน ๓๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรธีรภัทร์  เจดีย์หน่อ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

 ศรีบุญเรือง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรสิทธิพงษ์  อินแย้ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

 สบยาง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรธีรเดช  ขามพวง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 อภัยคีรี  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรนันทวัฒน์  อ่อนนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 อภัยคีรี  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรกรวิชญ์  วงษ์สุเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 อภัยคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๓ / ๑๔

้
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นน ๓๑๖๐/๐๔๔๔ สามเณรจิรายุ  พงษ์ไชยราช

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

 อภัยคีรี  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๕ สามเณรกิตติศักดิ

์

 เขือนเมือง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

 บ่อหลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๖ สามเณรสุภเชษฐ์  สุยะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 บ่อหลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๗ สามเณรณัฐกุล  บุญอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

 บ่อหลวง  

นน ๓๑๖๐/๐๔๔๘ สามเณรจีรภัทร  อุปจักร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

 บ่อหลวง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดน่าน  ๑๔ / ๑๔

้
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