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ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๑
สามเณรวีระพงษ์  กัญญาเกิดกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

 วัดจามเทวี  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๒
สามเณรชัยชาญ  กาบแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 วัดจามเทวี  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๓
สามเณรภาณุกร  แซ่อึอ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดจามเทวี  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๔
พระชาญณรงค์ อตฺตทนฺโต เสาร์รัตนไพร

๒๑/๒/๒๕๐๘
๑/๔/๒๕๕๗ วัดเจดีย์ขาว  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๕
พระวิรัตน์ วิรโช ปนต๊ะตัน

๑๕/๑/๒๔๙๕

๑/๑/๒๕๕๐ วัดช้างรอง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๖
พระพิชัย ปยสีโล อินต๊ะซาว

๒๑/๔/๒๕๑๐ ๑๓/๗/๒๕๕๔
วัดช้างรอง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๗
สามเณรอภิชาต  ใจดีพัฒน์

๑๘/๘/๒๕๓๕

 วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๘
สามเณรหลวงตาล  สามแสง

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

 วัดต้นแก้ว  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๐๙
สามเณรศุภชัย  คำปรุง ๙/๑/๒๕๔๑  วัดนำบ่อเหลือง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๐
พระเจษฏา อินฺทสิริ

ปาฎิหารแสงจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๓๙ ๓๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๑
สามเณรสิทธิชัย  ใจรัก

๐๑/๐๕/๒๕๓๙

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรอินคำ

่

 ยีคำ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๐

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรจอแสง  สมโภชน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๔
สามเณรจายคำ  จันอิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๕
สามเณรธนุพงษ์  พลดาหาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๖
สามเณรทินกร  เตชะเอ้ย

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรมอน  คำแลง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรวิชัย  จันต๊ะตึง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๑๙
สามเณรสายเดือน  สายคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๐
สามเณรหลวงคำ  จันทร์คำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรสุ้เจ่ยะ  ลุงทุน

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสายแรง  จันทร์สว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๓
สามเณรรบิน  ถาปามาคาร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอลงกรณ์  ทาเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๕
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ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอณุสิทธิ

์

 มหาวันนำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๖
สามเณรป  ลุงซอ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรหนุ่ม  ทองดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๘
สามเณรคมสันต์  คำอุไร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๒๙
สามเณรธีรนัย  ปญญาน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๐
สามเณรสมชาย  แซงซี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๑
สามเณรแปงมุ้ง  ลุงยอด

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๒
สามเณรยีตาน

่

 ลุงตาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๓
สามเณรนัฐดนัย  สิงห์คำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๔
สามเณรสมชาย  สุขใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๕
สามเณรน้อย  ลุงเฮือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๖
สามเณรแดง  ลุงซอ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๗
สามเณรเลข บหาดุร  ขัตรี

๐๒/๐๔/๒๕๓๙

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๘
สามเณรฐปกรณ์พงษ์  อุทธิยา

๑๙/๐๘/๒๕๓๙

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๓๙
สามเณรนธี  จำนง

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๐
สามเณรธีรภัทร  แก้วหล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๑
สามเณรณัฐพงษ์  กันทะวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

 วัดปาตึงงาม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๒
สามเณรธนากร  โสดาโอบอ้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

 วัดปาตึงงาม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๓
สามเณรสิทธิราชย์  สุขใจ

๘/๑๒/๒๕๔๔

 วัดปาไม้แดง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๔
สามเณรรณชัย  ดวงดอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดปาเห็ว  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๕
สามเณรบุญหลง  มีนา ๑/๑/๒๕๔๐  วัดพระคงฤๅษี  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๖
พระสมชาย กนฺตวีโร ลุงวิ ๑/๖/๒๕๓๖ ๗/๗/๒๕๕๖ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๗
พระวารินทร วรธมฺโม ปูเลา

๘/๔/๒๕๓๘ ๗/๗/๒๕๕๙ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๘
พระสุกฤษณ์ กิตฺตวํโส เซียมลาย

๒๕/๒/๒๕๓๙
๗/๗/๒๕๕๙ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๔๙
สามเณรสาม  ขันแก้ว ๑/๑/๒๕๔๐  วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสุนทร  แสนคำลือ

๑๐/๔/๒๕๔๐
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอิน  แสนคำลือ

๒๔/๔/๒๕๔๐

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๒
สามเณรบัณฑิต  ละปาล

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๓
สามเณรจันตา  นำสัน ๕/๔/๒๕๔๑  วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๔
สามเณรชนะพงษ์  ศรีนวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๕
สามเณรชายทิพย์  ชายใหญ่

๑/๑๒/๒๕๔๑
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๖
สามเณรซอ  สีหราช

๒/๔/๒๕๔๒
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๗
สามเณรมะนาม  เซียมลาย

๑๕/๖/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๘
สามเณรปฐม  ทองดี

๘/๗/๒๕๔๒
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๕๙
สามเณรนที  อุ่นเปล่า

๑๙/๘/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๕

้
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ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๐
สามเณรวัชราวุธ  ตำคำดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๑
สามเณรพรหม  จุมเมือง

๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๒
สามเณรศราวุฒิ  คำประเวศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๓
สามเณรมินทดา  จันตะบุญ

๒/๗/๒๕๔๔
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๔
สามเณรทวิ  ทองดี

๕/๗/๒๕๔๔
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๕
สามเณรกฤษณ์  แปลงตัว

๑๐/๙/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๖
สามเณรสมชาย  สิงหมณี

๑/๑๐/๒๕๔๔
 วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๗
สามเณรณัฐพล  คำบุญมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

 วัดมหาวัน  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๘
สามเณรโชติวุฒิ  นนท์ไธสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 วัดแม่สารบ้านหลุก  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๖๙
สามเณรสุทธินันท์  พันสุภะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 วัดรมณียาราม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๐
สามเณรณัฐพล  ยินทรัพย์

๓๐/๗/๒๕๔๔

 วัดศรีบุญเรือง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๑
สามเณรศิวกร  กันทะวรรณา

๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดสันหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๒
พระยุทธพงษ์ กิตฺติาโณ ศรีวิไล

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๐๑/๐๑/๒๕๕๖

วัดสุวรรณาราม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๓
พระหน่อคำ ธีรธมฺโม วิชัย

๑/๑๐/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๗ วัดสุวรรณาราม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๔
สามเณรธีรพงษ์  วงค์รัตน์

๑/๒/๒๕๔๓
 วัดหนองปลาขอ  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสราทิตย์  อรินต๊ะ

๑๑/๒๒/๒๕๔๔

 วัดหนองหล่ม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๖
สามเณรวุฒิชัย  จีมูล

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดหมูเปง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๗
สามเณรชินกฤษ  นันตา

๑/๗/๒๕๔๒
 วัดหัวขัว  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๘
สามเณรณรงค์กร  มหาไม้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดบัวบก  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๗๙
สามเณรวีระชัย  มงคลศิลาแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดช้างคำ  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๐
สามเณรชัยวัฒน์  ไชยลังกา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 วัดช้างคำ  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๑
พระภีมวัศฆ์ ปยวํโส สุทธะ

๒/๕/๒๕๒๕ ๕/๖/๒๕๕๗ วัดดอนตอง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๒
สามเณรถนอมพงศ์  นันตาเขียน

๓๐/๗/๒๕๔๔

 วัดโบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๓
พระสุรางค์ คุณวีโร เปนผู้สร้าง

๒๔/๔/๒๕๓๘
๗/๔/๒๕๕๘ วัดปาซางงาม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสราวุฒิ  คำปาละ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 วัดแม่แรง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๕
พระณัฐวุฒิ ิตโสภโณ สินธุศัย

๓๐/๘/๒๕๓๘ ๑๕/๑๑/๒๕๕๘

วัดสะปุงหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๖
พระทศพล อธิปฺโ ติบปะละ

๊

๑/๙/๒๕๓๙ ๓/๗/๒๕๕๙ วัดหนองเงือก  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๗
สามเณรภาศุ  อินใจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 วัดทาสบเมย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๘
พระอโนชา อโนมปฺโ โยจินา

๒๐/๑๐/๒๕๓๙
๑๓/๕/๒๕๕๙

วัดศรีมงคล  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๘๙
พระสันติ คมฺภีรเมธี กินรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

๑/๖/๒๕๕๙ วัดศรีมงคล  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๐
พระสว่าง ถาวโร ผัดเปา

๒๒/๐๒/๒๕๑๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๑
พระอำพร ขิปฺปธมฺโม ประทีปทอง

๑๙/๐๘/๒๕๑๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๒
สามเณรพันธกานต์  แดงเสนาะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

 วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๓
สามเณรนุกูล  พงค์ปวน

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

 วัดดงมะเฟอง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๔
สามเณรรัฐพล  กันทะวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

 วัดท่ากอม่วง  
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ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๕
สามเณรกฤษกรณ์  แสงเงินชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

 วัดทุ่งโปง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสันติ  อาคมประคองไพร

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

 วัดทุ่งโปง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๗
พระปฏิญญากรณ์ ปฺาวฑฺฒโน ชัยสมภาร

๐๓/๑๑/๒๕๓๗ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖

วัดบ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๘
สามเณรบุญชัย  จิตทวีกูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 วัดปทุมสราราม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๐๙๙
พระธีระวัฒน์ มหาปฺโ จอมเจ้าโรจนโยธิน

๒๐/๐๗/๒๕๓๒
๐๒/๐๑/๒๕๕๖

วัดปาพลู  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๐
สามเณรชาญชัย  วาจาดีชาวพนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๑
สามเณรสุรพล  นภาขาวผ่อง

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๒
สามเณรไพศาล  วนาสล้าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๓
สามเณรวันชัย  วิทยาไพรภูมิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๔
สามเณรสมาน  สุขใจไพรงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๕
สามเณรสมพล  คีรีอภิบาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๖
สามเณรอนิวรรต  วรรณภิระ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๗
สามเณรจะเซ  จรรยาเพลินฤดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๘
สามเณรปยะ  ไพรก่อสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๐๙
พระพรหมมินทร์ อภินนฺโท เนตรมงคลดี

๑๐/๐๒/๒๕๐๙ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

วัดโพธิมงคล  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๐
พระสุพจน์ สุทฺธปฺโ ธรรมสุทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๓๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๓

วัดแม่ลอบ  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๑
สามเณรสิทธิชัย  พิทักษ์แผน

๓๐/๐๓/๒๕๔๐

 วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๒
สามเณรโบเก่  เวียงอานนท์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

 วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๓
สามเณรทองสุข  ชายคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

 วัดดอนน้อย  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๔
สามเณรทินกร  กาสอน

๘/๗/๒๕๔๐
 วัดต้นแก้วอธิวราราม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๕
สามเณรบาลี  อยู่เจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 วัดปาแดด  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๖
สามเณรศุภฤกษ์  สังข์รักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดโปงรู  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๗
สามเณรทองภพ  จันทร์เต็ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

 วัดโปงรู  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๘
พระเจน จิตฺตสิทฺโธ พุทธกาศ

๑๑/๐๕/๒๕๑๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๑๙
พระสุรเกียรติ

์

มหาวิสิโย คำยา

๐๑/๐๖/๒๕๐๖ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๐
สามเณรวุฒิชัย  ทรายคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๑
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ติใหม่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๒
สามเณรยุทธภูมิ  นำชัยทิวทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๓
สามเณรจิราวัฒน์  หลีแซม

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๔
สามเณรภิญโญ  ไชยกันทะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๕
สามเณรณัฐพงศ์  ขันทาโสด

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๖
พระกฤษฏา วรจิตฺโต ศรีสุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๑๔ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

วัดมะกอก  

ระงับผลสอบ พระครูโชติกัลยาณวัฒน์ กลฺยาโณ กันทะวารี

๐๑/๐๔/๒๔๘๔ ๒๑/๐๕/๒๕๐๕

วัดศรีชุม

ให้ติดต่อสำนักงานฯ

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๘
สามเณรนิรันดร์  ปนดวง

๑๙/๙/๒๕๔๑

 วัดหนองเกิด  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๒๙
พระชัยยาวัฒน์ ิตเมธี สุริโน

๒๑/๑๑/๒๕๓๓ ๑๒/๑๒/๒๕๕๔

วัดต้นผึง

้
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ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๐
พระเกรียงยุทธ กิติวโร จันวัน

๒๘/๐๕/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัดต้นผึง

้

 

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๑
สามเณรนะสุ  รุจิภาสอัมพร

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

 วัดสันติวนาราม  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๒
สามเณรธนากร  จิกยอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

 วัดสันเหมือง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๓
พระใบฎีกาดี วิชโย แซดู

๑๓/๒/๒๕๐๗ ๒๐/๗/๒๕๔๐
วัดห้วยไร่  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๔
พระสยุมภู าณสุทฺโธ ก๊กใจเย็น

๑๑/๗/๒๕๓๘ ๒๗/๗/๒๕๕๘
วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๕
สามเณรณัฐนัย  หล้าธิ

๓/๑๒/๒๕๓๙

 วัดบ้านโฮ่ง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๖
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 อินถาปน

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบ้านโฮ่ง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๗
พระธราพงษ์ ถาวโร เทศแจ่ม

๐๕/๐๙/๒๕๑๐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๓

วัดปาธรรมวิเวก  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๘
สามเณรณัฐปกรณ์  ต๊ะปวน

๕/๒/๒๕๔๓
 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๓๙
สามเณรคุณานนท์  แก้วเอียง

้

๑๑/๗/๒๕๔๓

 วัดพวงคำ  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๔๐
พระดวงจันทร์ กนฺตธมฺโม คำยอย

๐๒/๐๕/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๔

วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๔๑
พระนิรุธ กุสลจิตฺโต หม่องผัน

๑๘/๐๕/๒๕๒๑ ๑๒/๐๑/๒๕๕๖

วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๔๒
พระแก้ว จตฺตมโล ยะแบน ๑/๓/๒๕๐๔ ๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๓๕๙/๐๑๔๓
สามเณรเกรียงไกร  ปะวัลละ

๒๕/๕/๒๕๔๑

 วัดอัมพวัน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๕

้

http://www.tcpdf.org

