
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗๓๘ รูป ขาดสอบ ๑๓๑ รูป คงสอบ ๖๐๗ รูป สอบได้ ๕๖๘ รูป สอบตก ๓๙ รูป (๙๓.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๑
พระธนพงษ์ เขมจาโร โสภณรัตนากร

๑๕/๐๖/๒๕๐๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

เกาะวาลุการาม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระประดิษฐ์ สุชาโต กันทะ

๒๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เกาะวาลุการาม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรธนภัทร์  แซ่ป้ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

 ข่วงเปา  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรฟาประธาน  

ศรีสุวรรณศักดิดา

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

 ข่วงเปา  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพีรวัส  คนซือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ข่วงเปา  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรกิติพงศ์  เพชรเก่า

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 ข่วงเปา  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรศรัญย์  สันแดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 ค่ากลาง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรปรัชญา  อินทนนท์

๒๗/๔/๒๕๔๘

 แจ่งหัวริน  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๐๙
พระสุรพล มารชิโน พอใจ

๑๗/๑๑/๒๕๐๓ ๒๘/๐๗/๒๕๕๗

ช่างแต้ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรจิรพงษ์  วงษ์มณี

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 ช่างแต้ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๑
พระศิวดล านากโร ทิพบุญทำ

๑๕/๑๑/๒๕๑๕
๐๗/๐๕/๒๕๕๙

ดอกพร้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรวีรวัทร  ซีคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ดอกพร้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสุทธิวัฒน์  คิดการงาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ดอกพร้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรพิสุทธิ

์

 เรียนพร้อม

๔/๐๒/๒๕๔๕

 ดำรงธรรม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรศุภสิทธิ

์

 เสนะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 ดำรงธรรม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรกฤตย์  อาจณรงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรพัชระ  นามแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรทวีศักดิ

์

 สุวรรณรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรฐิติพัฒน์  บุญเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 ทรายเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรศักดาวุฒิ  บัวเรียว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 ทรายเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรธานินทร์  แสนจิต

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

 ทรายเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเอกวัฒน์  วังใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 ทับหมาก  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรปยชาติ  พุทธะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วย  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรภาณุพงษ์  ใจศีล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

 ทุ่งกล้วย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรภูมิรินทร์  มาเมือง

๒/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งม่านใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๖
พระสุรสิทธิ

์

รติโก ขุนจำนวน

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรวรวุฒิ  ผ่องแผ้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรวงศ์เพชร  เรือนติบ

๊

๙/๐๘/๒๕๔๖

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรณัฐชา  จะชาญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระฤทธิชัย ชยานนฺโท กันชม

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๕/๒๕๕๘

นาก่วมเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๑
พระสิทธิเดช ิตธมฺโม ศรีสืบ

๑๒/๐๗/๒๕๓๘ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

นาก่วมเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๒
พระปรัชญาวัชญ์ มหามงฺคโล อินทร์วารี

๒๕/๐๓/๒๕๓๖ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

นาก่วมเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๓
พระจรูญ ปฺาคโม เพียรดี

๑๘/๐๓/๒๕๒๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

นาก่วมเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรอนัญลักษณ์  ประทุมชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 นางเหลียว  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๕
พระธิติพันธ์ จิตฺตสํวโร เครือระยา

๐๕/๑๒/๒๕๒๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

นาปอใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวชิรพร  ธรรมสอน

๑/๐๔/๒๕๔๓

 นาปอใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรรพีวิท  จุน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

 นำโท้ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรจีรวัฒน์  บุญเต็ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 นำโท้ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๓๙
พระสรวิชญ์ มหามงฺคโล นุสราพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๐๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๓

นำล้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๐
พระพงษ์ศักดิ

์

ปภากโร วงศ์ษา

๒๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

นิคมสามัคคี  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรเกียรติพงษ์  บุญทวี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 นิคมสามัคคี  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรวัชรพงค์  เลิศชุมภู

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 นิคมสามัคคี  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรทรงยศ  ราษฎรสรรเสริญ

๑/๑๐/๒๕๔๔

 บรรพตสถิต  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรภานุวัฒน์  รินสม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรธวัชชัย  ถามล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรเมธากิต  สุกติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านแลง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพีรภัทร  จันทร์คำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านแลง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรภควัต  พรหมมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านสัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรพีรภัทร  คำทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านสัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๐
พระสาธิต สุชาโต โสภะ

๐๕/๐๕/๒๕๑๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านเอือม

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรวราพงษ์  แก้ววิรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 ปงสนุกใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรธีรพงษ์  ภูครองนาค

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 ปงสนุกเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรจิรายุส  ภัทรนันทน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

 ปงสนุกเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรกีรติ  สุวรรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ปงอ้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรปติพัฒน์  ขาวใหม่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 ปงอ้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรสุรดิษ  วรโชติวนาไพร

๒๕/๒/๒๕๔๕

 ปารวก  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๗
พระนฤชัย ขนฺติโก ขัดทุ่งฝาย

๒๒/๐๒/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ฝายน้อย  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรสงกรานต์  ประจบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรสิงหา  พงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๑๗
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ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรอารีชล  ทาจี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรเศรษฐพงศ์  รัตนานุพงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรสุทธิพงษ์  ศิริแอ้ด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรอนิวัตติ

์

 เติมพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรชัยมงคล  ศิริเพชรปราณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรจิรพัทธ์  ใจวุฒิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกษมา  เหลือผล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๗
พระสวาท ปภากโร วงษ์ษา

๐๕/๐๘/๒๕๑๙ ๒๔/๑๑/๒๕๕๔

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๘
พระเกรียงไกร ิตมโน ใจแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๑๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๖๙
พระพิชัย มหาวีโร กูลใจ

๒๔/๐๙/๒๕๑๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๐
พระธงไชย านิโย ใจจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๑
พระสมพร เขมจิตฺโต จบสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๒
พระลา วีตโสโก อุตวัน

๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรพุฒิเมธ  ฟกแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๔
พระเกตุ กตธมฺโม ชุดงาม

๓๑/๐๗/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

พระเจ้าทันใจ  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรจักรพงษ์  วันยอด

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 พระเจ้านังแท่น

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรณัฐนนท์  ตุ้ยธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 พระเจ้านังแท่น

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรสิทธินันท์  จันทร์ขอนแก่น

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 พระแท่น  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๘
พระกิตติภัค สุทฺธิมโน เกษมสุขพัชรา

๑๔/๐๙/๒๕๓๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุหมืนครืน

่ ้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรศุภวิชญ์  คำตุ้ยเครือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

 พระธาตุหมืนครืน

่ ้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรพลางกรณ์  มะโนรา

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

 ม่อนกระทิง  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๑
พระวิรัตน์ มหาวิริโย อินคำ

่

๑๓/๕/๒๕๐๗
๖/๔/๒๕๕๙

ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พรมตุ่น

๒๖/๔/๒๕๔๑

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรภานุวัฒน์  แซ่ย่าง

๔/๙/๒๕๔๔
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรประเสริฐศิริ  แซ่โซ้ง

๑๑/๖/๒๕๔๕

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรอธิพงศ์  แซ่ย่าง

๑๓/๙/๒๕๔๕

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรกฤตเมท  พรมจุมปู

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรณัฐพงษ์  ยะแก้ว

๒๓/๔/๒๕๔๖

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรพีรพัฒน์  นามี

๘/๗/๒๕๔๖
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เมืองลอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรเพชรชรัตน์  อินคำ

่

๔/๓/๒๕๔๗
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรชลิต  แซ่สง

๑๗/๕/๒๕๔๙

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรชญานนท์  สุวรรณศร

๓/๑๑/๒๕๔๕

 มิงเมืองมูล

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรนฤดล  กลินชิด

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 เมืองศาสน์  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรนพณัฐ  สงวนใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 เมืองศาสน์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรณัฐชนนท์  เพชรสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 แม่กืย  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรกิติพงศ์  ทองใบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 แม่กืย  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรปรเมษฐ์  รักสัตย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีเกิด  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรณัฐชา  ประสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีเกิด  

ลป ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรธนพล  ศรีใจวงค์

๓/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีเกิด  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรพรชัย  เอียมนิล

่

๙/๔/๒๕๔๒
 ศรีชุม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรทัตเทพ  อาชา

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีชุม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๒
พระพันธ์รบ ถาวรสทฺโธ ชุ่มเชือ

้

๓๑/๐๑/๒๔๘๕ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ศรีล้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรกิติพงษ์  พนาสิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีล้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรปุรเชษฐ์  วงค์มานิตย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรภาคภูมิ  จันทกล

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรตะวัน  สินดิบ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรวรเชษฐ์  ศรีบุรินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๘
พระนิธิทัศน์ จตฺตมโล น้อยบุญเติม

๒๘/๐๓/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

หมอสม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๐๙
พระชัน

้

อาชิโต คงเจริญ

๑๖/๐๗/๒๕๒๑ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

หัวข่วง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระสำราญ ธมฺมวิริโย เครือวัชรกุล

๐๕/๐๖/๒๕๐๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวข่วง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๑

พระสัมฤทธิ

์

สิริมารวิชโย กาญจนาพิเชษฐ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

หัวข่วง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๒

พระธีรศักดิ

์

อตฺตคุตโต ไชยชนะ

๒๓/๘/๒๕๓๒
๑/๗/๒๕๕๖

กอรวก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๓
พระสุวรรณ วสุตฺตโม ใจล้อม

๒/๘/๒๕๓๓ ๓/๖/๒๕๕๗
ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๔

พระอภิวัฒน์ อาภานนฺโท ทิพย์ธารากร

๒๓/๗/๒๕๐๙ ๒๓/๓/๒๕๕๘

ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรวรรณชัย  ลาพา
๑/๑/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรไพบูณย์  ลาพา

๒๐/๒/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรปญญา  มาเทศ

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรเจน  เถือนวรรณา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรศศิพัฒน์  กันติวงศ์

๑๑/๘/๒๕๔๗

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๐
พระเดชานนท์ จนฺทธมฺโม สุยะสืบ

๙/๕/๒๕๒๗ ๒๓/๕/๒๕๕๖

นาแช่  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรธนพล  ธรรมสาร

๒๒/๖/๒๕๔๖

 บ้านดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๒

พระปวีณวัช ปฺาวฑฺฒโณ มันคง

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

๑/๔/๒๕๕๘
มงคลเกษตร  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรอนุชา  วิริยะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 มงคลเกษตร  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๔

พระเจตวณิสพ์ จนฺทธมฺโม วิราวัตนอินษ์
๓/๑/๒๕๐๕ ๓๐/๓/๒๕๕๖

สบจาง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๕
สามเณรชัยภัทร  แก่วนกสิกรณ์

๒๒/๗/๒๕๔๐

 สบจาง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๖

พระทองสุข สุภโร ชุมภูสืบ

๑๑/๓/๒๕๐๘
๑/๔/๒๕๕๖

ห้วยคิง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๗

พระพรชัย อุธโย ศรีประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๐๔
๑/๔/๒๕๕๗

ห้วยคิง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๘

พระวิเศษ ชยาภินนโท ณ ลำปาง

๒๙/๙/๒๔๙๘
๑/๔/๒๕๕๘

ห้วยคิง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระประสิทธิ

์

ิตกุสโล ทายะรินทร์

๓๐/๓/๒๕๑๘
๑/๔/๒๕๕๘

ห้วยคิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๐
สามเณรพุฒิพงษ์  ทะหลวย

๒๑/๑/๒๕๔๔

 ห้วยคิง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๑

สามเณรณัฐพงษ์  มูลทุ่ง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 เชียงหมัน

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๒
พระประจวบ ถิรปฺโ ผู้ดี

๒๒/๐๑/๒๕๑๕ ๑๖/๐๖/๒๕๕๙

ดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระนรินทร์โชติ โชติปฺโ ปยวรณัน

๑๙/๑๐/๒๕๑๙ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๔

สามเณรภัทรพล  อุดสืบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 ดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๕

สามเณรศิริวัฒนา  สายแวว

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

 ดงเย็น  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรนิรัญ  บุตราศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 ดอนไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรอนิวัตติ

์

 หมอยา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 ทุ่งคา  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๘

สามเณรดนุสรณ์  โลมากุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งคา  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๓๙

สามเณรธนภาคย์  ลานซอ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 ทุ่งคา  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรเกรียงไกร  ปนใจกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่งคา  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๑

สามเณรวีระพงษ์  กาวิล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

 ทุ่งตึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรศิรธัช  เงาศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งตึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๓

พระวัชรานนท์ จิรวฑฺฒโน พรหมเมศ

๒๓/๑๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านแปน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๔
สามเณรสุนทรี  ขัดแข็งแรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 ผาแดงหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๕

พระสมรถ เขมปฺโ ปนยอด

๑๘/๐๑/๒๕๑๔ ๐๙/๐๓/๒๕๕๗

ม่อนเจริญธรรม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๖

สามเณรกิติพงษ์  แซ่เซีย

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 แม่สุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรวชิระ  สายแปง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 แม่สุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรณัฐปณัย  เฟองเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 แม่สุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรพศวัต  คุณฟู

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 แม่สุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรหลง  สีวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรกิตติพันธ์  ม่วงจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๒
พระสิทธิชัย กิตฺติปฺโ ม่วงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

สันรุ่งเรือง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรพงศกร  โยคาแฮ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรวรากร  ทูพิมาย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรธนบดี  แต้มดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๖
พระประสาน านวุฑฺโฒ พราหมพิพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๔๙๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สาแพะ  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๗

พระทองสุข าณธมฺโม สุระวัง

๓๐/๐๗/๒๕๐๖ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

อักโขชัยคีรี  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๘

พระวิทวัส ิตวินโย ฝนชมภู

๑๘/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

จงพัฒนา  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรภากร  กุมภาพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

 จงพัฒนา  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระจีระพงษ์ จีรพฒฺโท ตระกูลมรกต

๐๙/๑๒/๒๕๓๔ ๐๓/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งกว๋าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระณัฐกิจ อภิปฺโ เยินยุบ

๐๗/๐๒/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งกว๋าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๒

สามเณรกิตติภพ  จบสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งจีศรีเจริญ

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๓

พระภาณุวัฒน์ ภูริปฺ ยกยอ

๑๕/๑๐/๒๕๒๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรรัตนพล  โตสุพรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 ทุ่งส้าน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรจิรกิตต์  วงค์นำโจ้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรปยภัทร  สมิง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรมนัสวิน  บูรณศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 แพะก้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๘

พระจิรวัฒน์ อรนฺนโท ผ่านพรม

๑๙/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ม่วงหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรอนุรินทร์  จันทร์งาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีดอนมูล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรสิริพงษ์  ธรรมขัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

 หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรสิริวงค์  ธรรมขัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

 หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๒

พระยุทธ ิตสทฺโธ คำจริยา

๒๙/๐๙/๒๔๙๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ดอนเปยง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรณัฐพงษ์  ยะชะระ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 ดอนมูล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๔

พระชัยโย ติกฺขปฺโ ฮาวกันทะ

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

ดอนสัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๕
พระจีรวัฒน์ อธิปฺโ หน่อวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ดอนสัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรศุภกิจ  แสนโยทะกะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 ดอนสัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรศุภกิจ  ไชยวิทยาการ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

 ดอนหัววัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๘

พระชวลิต ปฺาวชิโร แสงบุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๓๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ต้นซ้อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรเอกรินทร์  หล่ายห้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ต้นซ้อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรเจษฎา  ขันคุ้ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 เตาปูน  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรสุชาติ  แสงจัง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรเขมสรณ์  แก้วรากมุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรณัฐกานต์  แสงจินดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรรัฐธรรมนูญ  ธิวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่งหก  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๕

สามเณรชาตรี  -

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๖

สามเณรนิรัช  เกือธวัชชัย

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรพงศกร  แก้วรัศมี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรพิเชษฐ์  กุลดิลกพนา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๘๙

สามเณรอนุสรณ์  วนาเจริญทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๐
สามเณรวสันต์  โอบปาพนาศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๑
สามเณรณรงค์  เชือสายวิบูลย์

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๒

สามเณรวินัย  เดชสุจิต

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๓

สามเณรวีระ  กวางมรกต

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๔

สามเณรจารุกิตติ

์

 พนาโกเมน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๕
สามเณรวุฒิชัย  นวกิจรุ่งเรือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรธนาดน  เวียงไพรเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรสงกรานต์  ศรีเกาะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรกิตติพันธ์  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรสุภกร  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 นางแล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรอิทธิพล  สถิตย์สาละวิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๑
สามเณรอภิชาติ  สิริวาโย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรอัครวิชญ์  พฤกษาปญญา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรอดิศร  โปร่งใจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรภานุพงศ์  มานะเสมอ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรนิติพงษ์  ศิริวนารักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรอลงกรณ์  โปทาคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรวชิรา  วงศ์พฤกษาสกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรพงษ์พันธ์  เขอะมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรอภิราม  กันทะตัน

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรอนุชิต  -

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๑

สามเณรพงศกร  ฟูฝน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๒

สามเณรโกวิทย์  รุ่งเรืองกิจกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๓

สามเณรนาวิน  ทวีรัตนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรกฤตย์  มธุมนัส

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรเอกชัย  มนต์รัตนมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๖

สามเณรไตรภพ  อาชาสงวน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๗

สามเณรศราวุฒิ  นิยมวรภูมิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรวีรวัฒน์  ดอกฟาทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรวีรชัย  มงคลชัยคีรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรวรชิต  สุดเฉลามาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๑

พระบุญส่ง สุภกิจฺโจ แก้วนันไชย

๓๑/๑๒/๒๔๙๗ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

นาปว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรศุภชัย  จินะวัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๓

สามเณรไกรวิชญ์  ทังกลำ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๔

สามเณรอภิชัย  ศรีสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๕

สามเณรธีรภัทร  ประโพธิทิง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรรณชิต  ทรายแก่น

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

 ปนง้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๗

สามเณรธนชน  สีสมพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ปนง้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๘

พระศิริมงคลชัย ปฺาธโร วงค์ทา

๒๑/๐๘/๒๕๒๓ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปาไคร้เหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรศรชัย  แย้มกลีบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 แม่ยามใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรณัฐวุฒิ  กันเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 สันกำแพง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรณัฐวุฒิ  กล้าจริง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 หนองขาม  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๒

สามเณรพีระพันธ์  อนันต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 หลิงก้าน

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๓

สามเณรธนพล  ทิพย์ประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 ดอยน้อย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๔
พระพงษา สุวโจ นามวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๒๘ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

นาแก้วตะวันตก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๕

พระอลงกรณ์ อธิจิตฺโต จีปน

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรพิชิตชัย  สุคะเรือน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

 นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๗
สามเณรศราวุธ  อุเทน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรคลังทรัพย์  หล้าบุ้งสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรชัญญะวัตร  จะมะนุ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 นางเหลียว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรธนาวิน  จะมนุ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 นางเหลียว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรอโนทัย  สุขเงินนอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรวีรภัทร  ชาญพนากุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรไกรสร  ขจิตมิตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๔

สามเณรพรชัย  ใบคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรรุ่งโรจน์  มธุกรธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรวสันต์  เทาะเจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรกฤษณะ  ตรีประดับกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๘

พระทวี จนฺทโร มณีพรม

๑๕/๐๑/๒๕๑๑ ๒๖/๐๓/๒๕๕๗

นำล้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรเสธฐวุฒิ  คำจโณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านผึงนาเกลือ

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรธวัชชัย  เตจา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านสาด  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๑

พระวิทยา ติสฺสวํโส ทองน้อย

๒๗/๐๗/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ปาแข  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๒

พระณัฐภัทร านวีโร วัฒนกูล

๑๙/๐๑/๒๕๓๗ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุจอมปง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรฐิติกร  สุโพธิแก้ว

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมปง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรเจตนิพัทธิ

์

 ศรีพรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

 พระธาตุจอมปง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๕

พระชานนท์ ชานนฺโท ยะติน

๐๕/๐๙/๒๕๒๔ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙
พระธาตุลำปางหลวง

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรนครชัย  จันทร์แก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

 
พระธาตุลำปางหลวง

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๗
พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต กิงแก้ว

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๑ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรพรชัย  พนารุ่งเกียรติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรจอดา  พนาดงคีรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๐
พระจรัญ อคฺคธมฺโม ลือไชย

๒๖/๙/๒๔๙๗ ๐๘/๐๖/๒๕๕๙

แม่ปุมหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๑
พระสุเมธี จิตฺตทนฺโต ก๋งเทเวศ

๒๖/๐๔/๒๕๐๙ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

แม่ไฮ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๒

พระภัคธร ิติสมฺปนฺโน ปุดปาแข

๐๓/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แม่ไฮ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๓

พระอลงกรณ์ มหาปนฺโ บุญเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

แม่ไฮ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรณัฐวัตร์  เจริญสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 แม่ไฮ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรธนดล  บรรจงเอนก

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรอภินัน  แสนเสมอ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๗

สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ธวัชฤกษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรอดิเรก  ชุ่มศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรอนุสรณ์  ปวนแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 ศาลาหม้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๘ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๐
พระวัชรา จนฺทสีโร โพธิจินดา

๐๘/๐๖/๒๕๓๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ศิลา  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรวัตฒ์ชรพงษ์  อภิวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 สบตาล  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๒
พระวรานนท์ อาภทฺธโร นาข้าม

๑๓/๐๖/๒๕๓๖ ๓๑/๑๐/๒๕๕๘

สันทุ่งแฮ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๓

พระดิเรก ธมฺมจาโร มณีพรม

๑๐/๐๑/๒๕๒๔ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

หนองหล่าย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรกิตติพันธุ์  ตันตน

๋

๑๐/๐๘/๒๕๔๐

 หาดปูด้าย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรณัฐปคัลภ์  คำปวง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 หาดปูด้าย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๖
พระศรี จนฺทวํโส วงศ์ชมภู

๑๓/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

ครกขวาง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรธนพล  ตันก้อน

๋

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่งไผ่  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรธีรพล  ทาอาสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 นทีวังการาม  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรธันยบูรณ์  จันทร์คำอ้าย
๕/๔/๒๕๔๖

 นาเอียง

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรอนุสรณ์  อินเพชร

๑/๒/๒๕๔๗
 นาเอียง

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรนันกร  ทากอง
๖/๘/๒๕๔๗

 ปงแพ่ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๒

พระนพชัย จารุธมฺโม สารอินทร์
๑/๔/๒๕๓๒ ๑/๔/๒๕๕๙

ผาลาด  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรวิทวัส  เทพแสน

๑๐/๔/๒๕๔๕

 ผาลาด  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรอนุชาติ  -

๑๗/๒/๒๕๔๕

 แม่ผึง

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๕

พระสุทธกิต อุทโย เทพเสาร์
๑/๑/๒๕๒๙ ๑/๗/๒๕๔๙

ศรีลังกา  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรนิวัฒน์  แซ่ลิม

่

๑/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีลังกา  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรภาคภูมิ  ปงผาบ

๑/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีลังกา  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรวราวุฒิ  เพ็ชรปญญา

๕/๓/๒๕๔๖
 ศรีลังกา  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรจิรายุ  จินะกะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 สันโปง  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระติณณภพ โชติโก แสนธิ

๐๒/๐๔/๒๕๓๔ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

สาแลไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๑

สามเณรบุรพล  วันยา
๑/๑/๒๕๔๕

 เหล่ายาว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรกิตติพันธ์  ตนเตชะ

๑๐/๒/๒๕๔๖

 เหล่ายาว  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระเทวพล อมิโตภาโส กาญจนพิมาย

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระกิตติพงษ์ ถาวโรภาโส ยันนี

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระอนุวัฒน์ ปภสฺสโร ปล่องกระโทก

๐๗/๑๑/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๖
พระสรณัฐ โชติโก ปภังกรกิจ

๓๐/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระประภูวัฒน์ อมิโตภาโส อิสระพัฒนกุล

๒๖/๐๓/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๘

พระณรงค์ชัย นนฺโท ปรีชาบุญฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๒๙๙

พระอดิศักดิ

์

ขนฺติวโรภาโส นอกตะแบก

๒๐/๑๑/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรชัยณัฐ  ยิมมะเริง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรณัฐพล  อุดร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรปฏิภาณ  ด่างนำเทียง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรยศพนธ์  ธัญญากุลโกวิท

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรโกศรี  ชัยวงษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 จองคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๙ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรธนากร  อัคราช

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรณัฐวุฒิ  ขัติยะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรสุธิวา  ธิมาชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรวัชรินทร์  ไตรโยธี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรสุรสิทธิ

์

 บุญมาพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรปริญธร  ผลชุม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๑
สามเณรอัณวิศร์  อรชุน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๒

สามเณรดวงแก้ว  ใจวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรพิเชษฐ์  วิไลศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๔

สามเณรวิศว  บุญเหลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรวัชรพล  แสนแพงดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๖

สามเณรสุรสิทธิ

์

 ปญญานี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๗

สามเณรสุรชิต  นามรักษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๘

สามเณรสมยศ  ทูลธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๑๙
สามเณรณัฐกิตต์  ไชยวุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรณัฐภัทร  ภิรมย์กิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๑

สามเณรมงคล  ปฐมาภินันท์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๒

สามเณรธนพัฒน์  ดวงดูสัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรมงคล  วงค์ใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๔

สามเณรวัฒนา  พุทธจักร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๕

สามเณรสุรภัค  ยอดสุนทร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๖

สามเณรชิณวัตร  รัตนวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรนพปฎล  อรชุน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๘

สามเณรทรงพล  คตภูธร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๒๙

สามเณรวีระพัฒน์  ปยมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรคุณากร  เปงรักษา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๑
สามเณรสิงห์สรศักดิ

์

 ไชชิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๒

สามเณรธนกฤต  อินกันหา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๓

สามเณรวัชธจักร  ชัยมุงคุณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๔

สามเณรสุทธิรักษ์  บวรธิติภัค

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๕
สามเณรเจษฎา  ขุนทอง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

 จองคำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๖

พระมานัส ิตมโน กันวา

๒๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ดอกคำใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๗

สามเณรภูริพัฒน์  แสนหลวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ดอกคำใต้  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๘

สามเณรธนวิชญ์  หน่อคำ

๒๒/๐๖/๒๕๓๙

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๓๙
สามเณรกนกพล  ปนตาใจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 นาแช่  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๐ / ๑๗

้
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ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๐
พระพงษ์พัฒน์ ขนฺติวโร โกสุโท

๒๗/๐๗/๒๕๓๐ ๑๖/๐๑/๒๕๕๙

บ้านข่อย  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๑

พระนิพนธ์ มหาวิริโย โกสุโท

๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

บ้านข่อย  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรชัยวัฒน์  ทะวะดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านร้อง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๓

สามเณรวาคิม  สุนาดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านร้อง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๔

สามเณรพุทธพงษ์  ใจดวง

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๕

สามเณรจิรโชติ  ตาปญโญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๖
สามเณรธนวัฒน์  ปญตาโส

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๗

พระอดุลย์ สิทฺธิพโล จำเนียม

๒๘/๐๔/๒๕๒๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖

แม่กวัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๘

พระพีระศิลป โชติาโณ ใจจิตต์

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ร่องเห็ด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๔๙

พระมนต์ชัย อภิชาโต พงษ์พิทักษ์

๑๐/๐๑/๒๔๙๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๒

สบพลึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๐
พระพิเชษ ชยวฑฺโฒ ชุ่มใจ

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗

สบพลึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๑

พระขันแก้ว กิตฺติาโณ กาชัย

๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สบพลึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๒

พระมนตรี วิมโล นิมนวล

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สบพลึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๓

สามเณรวุฒิชัย  ทิพแสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

 สบพลึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรวริทธิธร

์

 พรมแต่ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 สบพลึง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๕

สามเณรบัณฑิต  เรือนแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 หลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๖

สามเณรอมรเทพ  ใจตุรงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 หลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๗

สามเณรกฤษฏา  ตุ่นแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 หลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรธนภัทร  บุญชู

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ห้วยอูน  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๕๙

พระเทิดเกียรติ ถิรจิตฺโต คุ้มบ้าน

๒๖/๑๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๓/๒๕๕๙

กุ่มเนิง

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๐
พระพงษ์รัตน์ ปสนฺโน ชัยชมวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๐๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

กุ่มเนิง

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๑

สามเณรธนรัตน์  ทิพย์วงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

 ดอนไชย  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๒
พระเกรียงไกร วชิราโณ มงคลสุภาพ

๒๕/๐๒/๒๕๐๑ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ท่ามะเกว๋น  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๓

พระเจนวิทย์ กตธมฺโม นามบุตร

๓๐/๐๙/๒๕๓๘ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙

ท่ามะเกว๋น  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๔

พระณรงค์ฤทธิ

์

าณวีโร วงศ์เปยจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๒๘ ๑๑/๐๒/๒๕๕๙

บ้านดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๕

พระศตวรรษ ธมฺมวโร ขันติ

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปางอ้า  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๖
พระคำพูน ยติคโร ศรีอัดชา

๒๕/๐๓/๒๕๐๒ ๑๐/๐๓/๒๕๕๖

พระธาตุดอยแดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๗

พระสิทธิชัย สิทฺธิมโน จงรัตนกลาง

๐๔/๐๑/๒๕๒๐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๗

พระธาตุดอยแดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๘

พระพรเทพ สิริวโร ศิริพจน์

๒๓/๐๒/๒๕๑๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

พระธาตุดอยแดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๖๙

พระทองผาย อคฺคธมฺโม ศรีสุริยะวงค์

๑๒/๐๕/๒๔๘๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุดอยแดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๐
พระวรพิชญา ตปสีโล บุญศรีโรจน์

๑๖/๐๓/๒๕๐๐ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๑

พระวัลลภ รกฺขิตฺจิตฺโต กุลธวัชวิชัย

๑๒/๐๑/๒๔๙๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๒

พระสิริชัย จิตฺตทนฺโต พุ่มเข็ม

๑๔/๑๑/๒๕๐๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๓

พระศิราเมษฐ์ ปฺาวฑฺโฒ โกมลสกลพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๑๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๔
พระชาติชาย อิทฺธิทโช พันรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๑๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๑ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๕

พระสุรนาท จิรธมฺโม แสงเพ็ชร

๐๕/๐๖/๒๕๑๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๖

พระถนอม โชติธมฺโม ช่วงชัย

๐๕/๑๑/๒๕๑๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๗
พระณัฐ ิตธมฺโม อินทรธนู

๐๘/๐๙/๒๕๑๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๘

พระจุติรักษ์ อภิวฑฺโฒ จินิราช

๐๙/๐๕/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๗๙

พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน คณาพงศ์รัศมี

๒๐/๐๑/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๐
พระพงศ์สิทธิ

์

วรธมฺโม โพธิเพชรเล็ม

์

๑๕/๐๑/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๑
พระกชกร ถิรสคฺโร นครพล

๒๕/๐๒/๒๔๙๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

ภูนเรศ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๒

พระเฉลิมชัย สุทฺธิจิตฺโต แสงดอก

๓๐/๐๙/๒๔๙๒

๕/๕/๒๕๕๙
ภูนเรศ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๓

พระทฤษฎี อานนฺโท ไผรินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๒๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ภูนเรศ  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๔

พระอำพล จารุธมฺโม กาวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๑๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

แม่แก่ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๕
พระกฤษดา จิตฺตกุสโล กาวีพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แม่ถอด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๖

พระกิตติศักดิ

์

สุจิตโต เทือกจันคำ

๐๑/๑๐/๒๕๒๔ ๑๐/๐๑/๒๕๕๙

แม่มอกดอย  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๗

พระภานุวัฒน์ ขนฺติโก โมขวัญ

๑๔/๐๑/๒๕๓๙ ๒๐/๐๑/๒๕๕๙

แม่มอกดอย  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๘

พระอภิวัฒน์ อคฺคธมฺโม เถินสุวรรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แม่มอกหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๘๙
พระวีระยุทธ วชิราโณ ศรีสุข

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แม่มอกหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๐
พระวิชัย ชินวํโส พรมวาส

๒๔/๐๕/๒๕๐๒ ๒๕/๐๙/๒๕๓๘

แม่วะหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๑

สามเณรพ่วงพันธ์  พรพิพัฒน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๒

สามเณรทักษ์ดนัย  ทับแปน

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรกฤษติชัย  ไค่นุ่นน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๔

สามเณรสิทธิพล  นันตาบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๕

สามเณรกิตติ  สอนแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๖

สามเณรศรัณย์ู  ชุมพูยศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๗
สามเณรทยาวัฒน์  วินทะไชย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๘

สามเณรศักดิชัย

์

 อินวงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๓๙๙

สามเณรณัฐวัตร  หล้าใจเมือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรเสฎฐวุฒิ  หวังบำรุงศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๑
พระพลกฤต ขนฺติพโล รัฐมนตรี

๐๘/๑๒/๒๕๒๙ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

วังหิน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๒
พระวันชนะ ปฺาวโร สุริยะ

๒๖/๐๑/๒๕๓๒ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

สะพานหิน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๓
พระการัณยภาส มหาวีโร คนฺธโน

๐๙/๑๒/๒๕๑๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สันปามอน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรชัยวัฒน์  ยาสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

 สันหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๕
พระหัสนัย ถาวโร มะโน

๑๙/๐๙/๒๕๓๐ ๒๐/๐๒/๒๕๕๘

ห้วยริน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๖
พระอนุสรณ์ อภโย หมืนข่ม

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

หอรบ  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๗
พระวินัยธร คุณวโร เถินบุรินทร์

๒๐/๐๖/๒๔๙๗ ๒๕/๐๙/๒๕๕๘

เหล่าน้อย  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๘
พระนิรุต มหาปฺโ อินทร์แผลง

๒๕/๐๘/๒๕๒๑ ๒๗/๐๖/๒๕๕๘

เหล่าหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๐๙
พระนุพงษ์ ปภากโร กุณะจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๓๓ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗

นาไม้แดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๒ / ๑๗

้
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่
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ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๐
พระจตุรงค์ จารุวณฺโณ ภู่กำ

๑๖/๐๖/๒๕๓๕ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นาไม้แดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๑

พระสมพร านิสฺสโร สีดำนิล

๐๖/๑๐/๒๕๓๗ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

นาไม้แดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๒
พระปฐมพร านิสฺสโร วันหมืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๑๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านจัว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๓

พระปรีชา อคฺคจิตโต ตาคำปญญา

๒๓/๐๗/๒๕๓๔ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านจัว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๔

พระกิจชนะ อุชุจาโร เขียวราช

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

บ้านจัว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๕

พระพิษณุ วชิรธมฺโม ขัดเรือน

๐๙/๐๒/๒๕๒๖ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ปงกา  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๖
พระโอกาส คมฺภีรปฺโ เกียงเลน

๋

๑๖/๐๘/๒๕๓๔ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

แม่กัวะ  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๗

พระกฤษดา สนฺตจิตโต แม่กัวะดี

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

แม่กัวะ  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๘

พระณัฐวุฒิ เขมปฺโ มูลเสน

๑๖/๑๐/๒๕๓๘ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

แม่กัวะ  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๑๙

พระสุภัทร สุจิตโต กันทะมา

๑๕/๐๖/๒๕๓๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

วัฒนาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๐
พระอนุสรณ์ ชินนฺวโร สายแจ้

๐๗/๑๐/๒๕๑๘ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๑

พระสุภกิจ สิริจนฺโท มูญปญโญ

๐๙/๐๘/๒๕๓๙ ๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๒

พระอดิศักดิ

์

สุภทฺโท จันทราช

๑๑/๐๓/๒๕๒๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

อุมลอง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๓

พระเอกรัฐ อคฺคธมฺโม สอนทิพย์

๑๑/๐๑/๒๕๒๔ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

พระพุทธบาทวังตวง
 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๔
พระกิตติ จิรวฑฺฒโน เครืออ้ายตา

๓๐/๑๐/๒๕๑๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๙

แม่เชียงรายบน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๕

พระสมพงษ์ ปยธมฺโม กันตาวงศ์

๐๒/๐๓/๒๕๑๖ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

แม่เชียงรายบน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๖

พระวรพล ขนฺติโก ก่อนสาย

๐๙/๑๐/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

แม่เชียงรายลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๗

พระอนุวัฒน์ ปฺาธโร ทาริยะวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๒๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘

แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๘
พระเจษฏากร ปยธมฺโม จินดาสถาน

๐๙/๐๕/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๒๙

สามเณรชวัลวิทย์  ปญญาดิบวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรพีรพล  แสนเขียววงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๑

สามเณรวรพล  รักษ์วนาภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรจอติวา  -

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๓

สามเณรวรัญชิต  โนปง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๔

สามเณรจุฬจิตร  เมืองมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๕

สามเณรณัฐพงศ์  กาแช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรณัฐการ  สุริยะทา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๗

พระวุฒิชัย สนฺตมโน ปนเหมือย

๐๒/๑๒/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ร่มโพธิทอง

์

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๘

สามเณรโท่โทอู  พูนเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 ศิริบุญมาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๓๙

สามเณรฐิติโชติ  แก้วจตุพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

 ศิริบุญมาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๐
พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ปยะตระกูล

๒๓/๐๓/๒๕๑๔ ๓๑/๐๗/๒๕๕๘

ต้นผึง

้

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๑

สามเณรชญานนท์  ผันผาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 ทุ่งป  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๒

พระตาล ธมฺมธโร ตาเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งฝูง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๓

พระชิษณุพงศ์ สนฺตธโน การดี

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งฝูง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรณัฐพงศ์  ธิสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

 ทุ่งฝูง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๓ / ๑๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๕

สามเณรณภัทร  จรรยาสิลานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

 ทุ่งฝูง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๖

สามเณรจิรภัทร  มูลระคร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 ทุ่งฝูง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๗
สามเณรภัคนันท์  จรรยาสิลานนท์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งฝูง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๘

สามเณรวีรภัทร  ดวงฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

 ทุ่งฝูง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๔๙

สามเณรสราวุธ  จันเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านก่อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรณัฐพัฒน์  กลินมาลา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านก่อ  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรศุภกร  ตาสำราญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๒

สามเณรกมลธรรม  เงินงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๓

สามเณรเสกข์  ตาจ้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๔

พระคเณศวร ขนฺติโก ชุมภูกุล

๑๐/๐๓/๒๕๑๒ ๑๕/๑๐/๒๕๕๔

บ้านฮ่าง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๕
สามเณรบดินทร์  เครืออินตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๖

สามเณรฐิติวุฒิ  แก้วมา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 ปงวัง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๗

พระเดชา านวีโร ประสม

๑๓/๐๓/๒๕๒๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๓

ปาแขม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๘

สามเณรสิปปวุฒิ  พงษ์กาสอ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 ปาสัก  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรภาคภูมิ  ลาภโต

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรธีระวัฒน์  ขันเวท

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๑

สามเณรญาณากร  ชืองาม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๒

สามเณรวชิรศักดิ

์

 กันธะวงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรนาคสุวรรณ  ดีเอียม

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

 ผาแดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๔

สามเณรทินกร  สมผิว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 ผาแดง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๕

พระบุญส่ง านรโต ทาจินะ
๕/๒/๒๕๐๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

พระเกิด  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๖

พระสายัณต์ อานนฺโท มูลคำ

๑๐/๐๘/๒๕๑๘ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

พระเกิด  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๗
พระมงคล นรินฺโท นะนุ่น

๒๔/๐๑/๒๕๒๔ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

พระเกิด  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๘

พระหล้า ปฺุาคโม มาจู

๐๘/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

แม่ทรายเงิน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๖๙

สามเณรวีรพันธ์  ประกัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 แม่โปง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรวันเฉลิม  วางเชิง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 แม่โปง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๑
พระปรีชา อกิฺจโน แรงอด

๑๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

แม่เย็น  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๒

สามเณรภานุวัฒน์  ปองดอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 แม่ลืน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๓

สามเณรพานทอง  สวิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

 แม่สุขนอก  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๔

พระอินคำ

่

อุตฺตโร กาดิน

๒๐/๑๑/๒๔๙๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๓

แม่หีด  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๕
พระอภิเดช อภิเตโช นวลไชย

๑๕/๐๖/๒๕๑๘ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

แม่เฮียว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๖

สามเณรรณพร  มุงเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

 สบลืน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๗

พระวินัย วราโภ อัครพลเจริญกิจ

๐๔/๑๐/๒๔๙๔ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๘

พระณัฐพงศ์ มณีวณฺโณ พุ่มมณี

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

กิวหลวง

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๔๗๙
พระสราวุธ สรณธมฺโม คำเตย

๒๔/๐๖/๒๕๓๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ดอนไฟ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๔ / ๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๐
พระพงศธร ธรวํโส ใจหมืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๗
๓๐/๐๕/๒๕๕๙

ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๑

พระเฉลิมพล ถาวโร ทองริว

๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรทักโพธิ

์

 ไชยชมภู

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๓

สามเณรพงษ์ภพ  ศรีวงศ์วัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๔

สามเณรธีรวัฒน์  ต๊ะชุมภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าแหน  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๕

พระทศพล เขมปฺโ บุญรอด

๓๑/๐๕/๒๕๓๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

นากว้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรณัฐพงศ์  วงค์โท๊ะ

๓/๐๓/๒๕๔๖

 นากว้าว  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๗

พระปยพงษ์ อุรโณ อินทจักร์

๐๗/๑๐/๒๕๓๐ ๑๘/๐๒/๒๕๕๙

นาคตหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๘

พระณัฐวุธ านวโร หล้าหลอด

๐๔/๑๐/๒๕๓๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

นาดู่หลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๘๙

สามเณรสรยุทธ์  ศรีวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 นาดู่หลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๐
สามเณรอนุวัฒน์  จะวะนะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 นำโจ้  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๑

สามเณรยศพล  ทองขัด

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 บอมหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๒

พระภาคินัย วฑฺฒโน โนชัยวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๓๒ ๑๘/๐๖/๒๕๕๘

บ้านก้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๓

พระจุฑาธวัฒน์ จิรวฑฺฒโน วงศ์ชืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๓๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๙

บ้านก้อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรอาทร  สนแก้ว

๒๘/๖/๒๕๔๗

 บ้านจว้าก  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๕

พระยุทธนา พฺรหฺมจกฺโก พรมมา

๐๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บ้านหนอง  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๖

พระสุวรรณ สิรินฺธโร ลัดดาทอง

๐๕/๐๑/๒๕๐๒

๓/๔/๒๕๕๙
บ้านหลุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๗

สามเณรเนติพงษ์  ขัตติยะวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรศิริชัย  เขือนแก้ว

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๔๙๙

สามเณรยอดชาย  ตาหน่อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรปณิพัฒน์  วงศ์โปน

๕/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรหัฏฐกร  เครือต๊ะมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรพิทักษ์  ทาหลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๓
พระครูดิลกธรรมาภรณ์ จารุสิริ จักษุจันทร์

๐๙/๐๙/๒๔๙๖ ๐๕/๐๖/๒๕๑๘

บ้านเอียก  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรอรรถพล  พรมไชย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรกิตติพงษ์  วงศ์สมศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๖
สามเณรปฏิพล  อุดมผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรจอมภพ  บรรพตเกศคีรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรเจตนิพันธ์  สดใสดาวเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรนันทวัฒน์  วงศ์เขียวแดง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรนนทวัฒน์  สายอินต๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ปาจำ  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๑

พระไพรวัน วรวณฺโณ นันตายศ

๐๗/๐๑/๒๕๑๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาตันหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๒

พระถาวร ิตปฺุโ วงศ์สุภา

๑๘/๑๑/๒๕๐๒ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

ปาตันหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๓

พระเอกชัย จนฺทวํโส จันต๊ะวัง

๑๒/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาตันหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๔
สามเณรไพรัชพงษ์  สายสุตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 ปาตันหลวง  
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ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๕

สามเณรภัทรพล  จะงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

 ปาตันหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๖

สามเณรทักดนัย  บุรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 ปาม่วง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๗
สามเณรภานิกรณ์  สุปะมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 พรหมพิราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๘

สามเณรปฏิภาณ  งามสนิท

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

 พรหมพิราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๑๙

สามเณรภูวดล  ตันมล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุสันดอน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๐
สามเณรสิทธิทัศน์

์

 สีธิหนิว

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุสันดอน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๑
สามเณรจักรวุฒิ  ปุดสร้อย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

 พระธาตุสันดอน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๒

พระรวิภาส ิตวฑฺฒโน เครือปอ

๒๓/๑๑/๒๕๒๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

ม่อนแสนศรี  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๓

สามเณรธีรพงค์  จินดา

๙/๐๖/๒๕๔๖

 ม่อนแสนศรี  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๔

พระนพรัตร รติโก บุญลอง

๐๖/๐๕/๒๕๓๔
๑๓/๓/๒๕๕๙

แม่ทะหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๕
พระฉัตรชัย จิรสุโภ วงศ์จักร

๐๙/๐๓/๒๕๓๔
๒๔/๔/๒๕๕๙

แม่ทะหลวง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๖

พระยา ตปสีโล ปอต๊ะมา

๑๖/๐๑/๒๔๘๙ ๒๖/๐๓/๒๕๕๙

แม่ทาน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๗

พระชัชวาล อาภสฺสโร จูเซ็ง

๒๑/๐๓/๒๕๑๐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

เวฬุวนาราม  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๘

พระบัณฑิต ปนฺฑิโต -

๐๑/๐๑/๒๕๑๘ ๐๒/๐๔/๒๕๕๔

ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๒๙
พระสันติสุข ธนภาโส ธโนภาส

๒๔/๐๒/๒๕๓๘ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๐
สามเณรดิษกร  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๑

สามเณรกิตติพงษ์  สายวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

 ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๒

พระพงษ์ศรัญ สิริปฺโ หล้าตัน

๐๙/๑๐/๒๕๓๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

สบแม่นาง  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๓
สามเณรจิรวัฒน์  หล้าแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 สันฐาน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๔

สามเณรกรินทร์  ยาวิชัยปอง

๒/๐๔/๒๕๔๗

 สันฐาน  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๕

สามเณรอดิศักดิ

์

 ปอต๊ะมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 สันดอนแก้ว  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๖

สามเณรคงภัทร  วงค์ตันมูล

๋

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรนัสธวุฒิ  ดิสมินทร์

๖/๑๐/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๘

สามเณรโพธิวรรณ  โทบุตร
๗/๓/๒๕๔๕

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๓๙

สามเณรอนุชา  ร่มศรี

๑๓/๑/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรณัฐกรณ์  สุขษา

๒๔/๒/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรธีรภัทร  ศรีจุม

๑๑/๓/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๒

สามเณรกิตติพงษ์  พิพวนนอก
๖/๕/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๓

สามเณรนาวิน  พลทอง

๓๐/๖/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๔

สามเณรธนกร  ธันยาจิรภัค

๓๐/๖/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๕
สามเณรวุฒินันท์  ภูเพรช

๒๖/๗/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๖

สามเณรพีรภัทร  คำมี
๗/๙/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๗

สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศรีแก้ว

๒๕/๙/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๘

สามเณรชินวัตร  จรอนนท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรอัษฏาวุธ  พิมพ์ดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 สามขา  
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ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรอมรรัตน์  ยอดดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๑

สามเณรชีพชนก  มุ่งเอือกลาง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๒
สามเณรวุฒิพงษ์  ลาวงษ์

๒/๑๒/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๓

สามเณรปรวัช  คำเมืองศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๔

สามเณรนิวานนท์  สายเครือมอย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๕

สามเณรพงศกร  บุญด้วง
๑/๑/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรศุภชัย  กุบัวลา

๒๓/๑/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๗

สามเณรธรรมรัฐ  แสนวงษ์ไชยา

๑๘/๒/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๘

สามเณรณัฐวุฒิ  เรืองศรี
๙/๓/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๕๙

สามเณรธีรโชติ  เสียงลำ

๑๙/๓/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรบัญชา  กัณลา

๘/๔/๒๕๔๗
 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๑

สามเณรสรายุทธ  จรบุรมย์

๑๐/๔/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๒

สามเณรปรีชามาศ  คำหมัน

่

๑๑/๔/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๓

สามเณรวรวิช  อุระยา
๒/๕/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรณัฐพล  ศาลางาม

๒/๕/๒๕๔๗
 สามขา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๕

พระล้วน สิริคุตฺโต จันทร์ปก

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

หนองมุงพัฒนา  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๖

สามเณรพุทธิพงศ์  สิงห์แก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

 ห้วยฟาหลัง

่

 

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๗

พระธวัชชัย ิตธมฺโม เกตุสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๑/๒๕๕๙

หัวเสือ  

ลป ๓๑๕๙/๐๕๖๘
พระสหพล สหพโล ชุมภู

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ฮ่องห้า  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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