
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๒๓๓ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๒๐๐ รูป สอบได้ ๑๒๔ รูป สอบตก ๗๖ รูป (๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๑ พระอมร อมโร เลิศอมรวัฒนา

๑๑/๑๒/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

วัดเกาะวาลุการาม  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรอาทิตย์  กลินหอม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดเขาแก้ว  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๓ สามเณรเกรดนัสรินทร์  ปงธิยา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดต้นมืน

่

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๔ พระวรสิทธิสิน พฺรหฺมปฺุโ หงษ์ทอง

๑๑/๐๙/๒๕๓๒ ๒๗/๐๑/๒๕๕๖

วัดท่าวิมล  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๕ พระบูรพา จตฺตมโล สีลายุ
๒๒/๔/๒๕๒๓ ๑๑/๐๔/๒๕๕๘

วัดทุ่งกล้วย  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๖ สามเณรชัยมงคล  สาวะจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

 วัดนาก่วมใต้  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๗ สามเณรครรชิต  คำสนิท
๒๓/๕/๒๕๔๕

 วัดนาก่วมใต้  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๘ สามเณรพิสุทธิ

์

 บทศรี ๕/๖/๒๕๔๕  วัดนาก่วมใต้  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๐๙ พระวิศรุต กิตฺติปฺโ อวดร่าง

๐๓/๐๖/๒๕๓๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๕

วัดนางเหลียว  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๐ สามเณรพีรพัฒน์  ติบบุตร

๊

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 วัดนางเหลียว  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๑ พระสนธิ

์

อติสโย ถาบุญชู

๐๓/๐๙/๒๕๐๔ ๐๘/๐๗/๒๕๒๗

วัดนาน้อย  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรทัศน์พล  อู่นอก

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

 วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๓ สามเณรสิรวิชญ์  ลางอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรนัฐพล  คำยวง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

 วัดบุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๕ พระอธิการ นาถ โพธิาโณ โปทาสาย

๒๔/๑๐/๒๕๒๒ ๑๙/๑๐/๒๕๕๒

วัดปาตันกุมเมือง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๖ สามเณรศรัณยู  ยศวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรนเรนทร์ฤทธิ

์

 ตังการ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 วัดศรีบุญโยง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรชลชาติ  รอดเทียน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 วัดสุขสวัสดิ

์

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรจตุรงค์  อินทนนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดหัวข่วง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๐ สามเณรเพชรเก้า  วงค์คำหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 วัดหัวข่วง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรจิณณวัตร  เหล่าจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

 วัดหัวฝาย  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๒
พระสันติ ิตคุโณ จันทร์ทิพย์

๐๕/๐๙/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

วัดนากิมใต้

๋

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๓ พระธานินทร์ สุทฺธจิตฺโต พรหมศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๕

วัดบ้านใหม่  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๔ พระสิทธิศักดิ

์

ธมฺมทีโป วานิชานนท์

๒๖/๐๒/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดศาลาหลวง  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๕ พระสามารถ ขนฺติธมฺโม อินต๊ะแสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดต๋อแก้ว  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๖ สามเณรวิรัญจ์  ลอดสุโข

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดนากว้าว  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๗
สามเณรสัภยา  อินฟู

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 วัดนาคตหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๘
สามเณรวุฒิกร  จอมภานันท์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

 วัดนำโท้ง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๒๙
พระจิราวุฒิ จิรสุวฑฺฒโน เชือเต๊อะ

้

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดบ้านเหมียง

้

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๐ สามเณรณัฐภูมิ  หอมแก่นจัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 วัดบ้านฮ่อม  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๑ พระประพลฌศักดิ

์

พลาโณ วศินธรางกูร

๑๘/๐๙/๒๕๐๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดศรีอ้วน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๒
สามเณรพีรพงษ์  บุญโล่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

 วัดสันฐาน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๓ สามเณรอนุภัทร  วงศ์มอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดสันฐาน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๔ สามเณรนนทกานต์  ช่างคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 วัดสันนารินทร์  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๕ สามเณรทวีศักดิ

์

 วงค์ปอมหล้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

 วัดสามขา  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๖ สามเณรณัฐวีธ์  สาสีเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดสามขา  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๗
สามเณรสิทธิชัย  แสงตะบัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดห้วยมะเกลือ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๘ พระประพลวัต โชติาโณ ภาคแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๓๙
๒๐/๐๖/๒๕๖๐

วัดหัวฝาย  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๓๙ พระสุยาพร ภูริปฺโ ใจตา

๒๑/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

วัดม่วงชุม  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๐ สามเณรยงยุทธ  ธารสุขจเร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

 วัดม่วงชุม  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๑ พระฟลลิป าณธมฺโม รอเบิตร์

๒๗/๐๙/๒๔๙๘
๐๓/๐๖/๒๕๒๓

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๒ พระชาญชัย วิมโล นิมสุข

่

๒๕/๑๑/๒๕๑๓ ๐๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๓ พระไพรัช นิสฺโสโก ลีรุ่งนาวารัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๐๓ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๔ พระธนชัย อกิฺจโน ลิมปไพฑูรย์

๑๓/๑๑/๒๕๒๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๕ พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ ทัตตากร

๐๔/๐๓/๒๕๒๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๖

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๖ พระจิรชาติ โกวิโท รัตนวรกุลวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๑๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๗
พระตุลย์ ผาสุโก หงษ์วิวัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๘ พระธนันท์ชัย เขมโก รุยาพร

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๔๙
พระชัชวาล โกสโล โพธิทองคำ

์

๐๘/๐๔/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๐ สามเณรณัฏฐพล  ไชยสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๑ สามเณรนิพิฐ  ไกรเทพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๒
สามเณรสุนทร  ปานผ่อง

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๓ สามเณรวีรภัทร  ต่างใจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรกิตติศักดิ

์

 อัปมะกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรสุรธินทร์  กอรัมย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๖ สามเณรธนากร  โยธานันต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๗
สามเณรเจนณรงค์  เทศะนันทน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๘ สามเณรบูรพา  วิชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๕๙ สามเณรอนุวัฒน์  จันทะนะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 นาคูณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรศุภโชค  หลีพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรกิตติพจน์  สีโนนม่วง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรนนธกร  ปราบศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรวิทวัส  ต๊ะคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรกรรชัย  เกตุทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรวีรพล  บุญสิทธิเสรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรพรประเสริฐ  มังษะชาติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรธีระพจน์  พิมหานาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรอภิวัฒน์  รัตนวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๐ สามเณรภูพิพัฒน์  เศษดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสราวุธ  ใจแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

 วัดทุ่งสุ่ม  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๒
พระวิทยา ปฺาวชิโร ใจเย็น

๒๘/๐๓/๒๕๒๘ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดนาแก  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรเก่งกาจ  กาวิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 วัดบ้านร้อง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรกนกพงศ์  ยะคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

 วัดบ้านหวด  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรธวัชชัย  ชวนนอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๖
สามเณรพันกร  นำจำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรนิวัตร  ยานันโต

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

 วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๘
สามเณรนันทวัฒน์  ลิม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ศรีไชยา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 วัดบ้านอ้อน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรศิริวัฒน์  ปนทะโย

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

 วัดปงทอง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรปรมินทร์  มุ่งเย็นกลาง

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

 วัดปงทอง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๒ สามเณรอธิวัฒน์  ปานกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

 วัดปงทอง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๓ สามเณรศุภกร  ลิวันโต

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 วัดเมืองมูล  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๔ พระอนันต์ เขมรโต สวัสดี

๒๙/๐๑/๒๕๐๕ ๐๒/๐๖/๒๕๕๗

วัดแม่แปน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๕ สามเณรศุภชัย  ดวงติบ

๊

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 วัดสบปอน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๖ สามเณรประสิทธิ

์

 พุกโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

 วัดหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๗
สามเณรณัฐพล  ทะจักร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

 วัดหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๘ สามเณรปรายมาณัฐ  ควรคิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 วัดหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๘๙ สามเณรวรวุฒิ  บัวหอม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 วัดห้วยอูน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๐ พระพงศ์สุวรรณ ิตาโณ อัดแอ

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

วัดแจ้คอน  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๑ สามเณรจักรินทร์  ตากล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๒
สามเณรนครินทร์  ตะเวที

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๓
สามเณรนัฐนัย  พะก๋าขุ่น

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดทุ่งผึง

้

 

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๔ พระตรี ติกฺขปฺโ ตรีมูรติการกุล

๒๕/๐๖/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

วัดบ้านแปน  
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๕
พระสมยศ สกฺโก แสงสอาด

๑๘/๐๔/๒๕๐๑ ๒๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดผ้าขาว  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๖ พระธนเดช สนฺตจิตฺโต บวรเลิศศักดา

๑๖/๐๗/๒๔๙๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

วัดสาแพะ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๗
สามเณรกิตติพันธ์  ทวีปญญาเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 วัดสาแพะ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๘
สามเณรสหพันธ์  เปนพวก

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 วัดสาแพะ  

ลป ๓๓๖๐/๐๐๙๙
สามเณรอรรคพล  กันไวย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 วัดห้วยแหน  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๐ สามเณรวีรชน  กันไวย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 วัดห้วยแหน  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรภานุเดช  สายสะอิง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดทุ่งกว๋าว  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรเจษฎา  การดืม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 วัดปลายนาหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๓ สามเณรสหัสวรรษ  ระรืนรมย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดหลวงเมืองปาน  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๔ พระออมทรัพย์ จตฺตมโล ขันทร์รัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

วัดทัพปาเส้า  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๕ สามเณรวีรวุฒิ  มุงเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 วัดทุ่งห้า  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๖ พระวัชระพงษ์ พุทฺธาโณ ใจวงศ์ษา

๑๘/๐๘/๒๕๓๑ ๐๑/๑๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๗
พระศราวุฒิ ยสินฺธโร ทัศนา

๑๘/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๕/๒๕๕๘

วัดพระเกิด  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๐๙ สามเณรจิตติพัฒน์  พานแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 วัดพระเกิด  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๐ สามเณรพีรดนย์  ใจไหว

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

 วัดม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๑ สามเณรธนโชติ  มีครู

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๒ พระสุทัศน์ สุทสฺสโน เชียงทา

๑๙/๐๔/๒๕๑๑ ๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดปางอ้า  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๓ พระมงคล ชยานนฺโท ศรีละออ

๐๓/๐๓/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดพระธาตุดอยแดง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๔ พระคมสัน ธมฺมาวุโธ วงษ์กลม

๑๙/๑๒/๒๕๑๓ ๐๗/๐๔/๒๕๕๖ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๖ พระสมคิด สีลวฑฺฒโน ใจคำ

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดแม่ปะดอย  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๗
พระวุฒิชัย วรสทฺโธ เอียมคง

่

๐๙/๐๙/๒๕๒๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดวังหิน  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๘ พระประทวน พุทฺธาโณ ฟูคำสาย

๑๔/๐๙/๒๕๑๐ ๐๕/๐๕/๒๕๕๐

วัดสองแควชัยมงคล  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๑๙ พระศรีโทน สิริเตโช คำโสด

๐๒/๐๙/๒๕๐๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๔

วัดสันหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๐ พระธาดา ถิรธมฺโม ทิพวิชัย

๑๑/๐๔/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

วัดสันหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๑ พระบุญธรรม คณาธาโร ศิราเดช

๑๘/๐๒/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดสันหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๒
พระอำนวยชัย อชิโต ดำก๋า

๐๙/๑๑/๒๕๒๙ ๒๘/๑๑/๒๕๕๙

วัดสันหลวง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๓
พระปรีชา รติโก เมืองมูล

๑๓/๐๙/๒๕๑๘ ๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วัดห้วยริน  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๔
พระอานนท์ ปฺาทีโป งามกุศล

๑๒/๐๓/๒๕๐๙ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดอุมลอง  

ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๕
สามเณรกรวิชญ์  ช่อมณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 วัดแม่ตัง

๋
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ลป ๓๓๖๐/๐๑๒๖ พระประสงค์ สุทธสีโล วงศ์ศรี

๑๔/๐๘/๒๕๒๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

วัดวังสำราญ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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