
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๖๕๖ รูป ขาดสอบ ๑๐๕ รูป คงสอบ ๕๕๑ รูป สอบได้ ๔๗๗ รูป สอบตก ๗๔ รูป (๘๖.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๑
พระโชคทวี ชยพโล วงศ์สาย

๐๓/๐๖/๒๕๓๐ ๒๕/๐๓/๒๕๕๕

กล้วยหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรมนตรี  พิลานอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 กล้วยหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๓
พระเอกนรินทร์ เอกคฺคจิตฺโต เจริญสุข

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

เกาะวาลุการาม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๔
พระกิตติพงษ์ ติสฺสวโร อูปคำ

๑๓/๐๓/๒๔๙๗
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

เข้าหมู่  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรยุทธการ  ปนทะวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 เข้าหมู่  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๖
พระสุรสิทธิ

์

อตฺตเปโม พิทักษ์สินธุ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๖
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คะตึกเชียงมัน

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๗
พระสุรพงษ์ กิตฺติปาโล พิทักษ์สินธุ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

คะตึกเชียงมัน

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรรักชาติ  ก๋าสวย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

 เชียงราย  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๐๙
สามเณรณัช  สินเจิมสิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

 ดอกพร้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสุเทพ  ทะจี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

 ดำรงธรรม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรชาติชาย  ณรงค์เดช

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 ดำรงธรรม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรอาทิตย์  สุวรรณรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรศาสดา  แสมสม

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

 ท่าโทก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 จันทร์คำเครือ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

 ท่าโทก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรวัฒนากรณ์  ทำนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

 ท่าโทก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรกิติพงษ์  พรมฉิม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

 ทุ่งโจ้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๗
พระคมสัน คุณากโร บัวสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๕๗

นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรสุธร  ศรีนทีทันดร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๑๙
สามเณรอนุวัฒน์  คำถาอึง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรสุรศักดิ

์

 ทัศมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

 นาก่วมเหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรเรวัฒน์  หลวงสืบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 นาก่วมเหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๒
พระนิกร านวีโร ขันใจวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๓๖ ๒๖/๐๓/๒๕๖๐

นางเหลียว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๓
พระสุรเชษฐ์ ธมฺมวโร อุปถัมภ์

๐๙/๑๐/๒๕๑๔ ๐๑/๐๗/๒๕๖๐

นางเหลียว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรกิตติภูมิ  ตายะสืบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 นางเหลียว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๑๕

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรรัตนกุล  เจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

 นางเหลียว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรกิตติพงษ์  มาสาย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

 นางเหลียว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรณัฐดนัย  ใจยัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 นาน้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรณัฐภัทร  ใจยัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 นาน้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๒๙
พระธีระพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต นิลเขียว

๑๔/๐๘/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

นาปอใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๐
สามเณรณัฐพงษ์  ใสยิง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

 นาปอใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๑
สามเณรสิทธิพงษ์  ดอนเลย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 นำโท้ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรธนกฤต  อุ่นบ่อแฮ้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

 นำโท้ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรยุทธจักษ์  เปลียวญาติ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

 นำล้อม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๔
พระนพดล ปภาโส นันทวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๒๖ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙

บรรพตสถิต  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๕
พระนฤเบศร์ จิรธมฺโม อยู่สุชา

๒๔/๐๖/๒๕๓๙ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรณัฐพงษ์  ศรีสังข์งาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรชาญชัย  เปงอินตา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

 บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๘
พระณัฐพล จิตฺตทนฺโต เตชะสืบ

๑๒/๐๖/๒๕๓๓
๐๓/๐๖/๒๕๖๐

บ้านไร่  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรธีรวัฒน์  ฝนตาเกียว

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

 บุญเกิด  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรอดิศร  อิมคำ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรศรชัย  สายวันดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๒
พระสาโรจน์ ขนฺติโก แก้ววิรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๐๙ ๐๑/๐๕/๒๕๖๐

ปงสนุกใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรศุภกร  รูปดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

 ปงสนุกใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๔
พระทินกร ปภสฺสโร เปกเตปน

๐๒/๐๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ปงอ้อม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๕
พระสุริยา อตฺตเปโม ถนัดหัตกรรม

๐๕/๐๙/๒๕๑๔ ๒๙/๐๗/๒๕๕๕

ประตูต้นผึง

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๖
พระสยาม ปยสีโล โพธิเกตุ

์

๑๑/๐๖/๒๕๑๓
๐๘/๐๖/๒๕๖๐

ประตูต้นผึง

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรอาทิตย์  หาญประเทศ

๓/๓/๒๕๔๖
 ปาตันกุมเมือง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๘
พระสมบัติ อภิปฺุโ เครืออัครเดช

๑๗/๑๒/๒๕๑๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๙

ปารวก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๔๙
พระวันชัย านวุฑโฒ เรืองไรลักษมี

๒๖/๐๖/๒๕๐๐ ๐๑/๐๔/๒๕๖๐

ปารวก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๐
พระปรัชญา ปฺาวชิโร อุบลรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐

ปารวก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรวสุรัตน์  ภูคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

 ปารวก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๒
พระสุรเชษฐ์ จินฺตามโย พิทักษ์สินธุ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๒
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรสุพศิน  โกศัลวิทย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรณัฎฐพล  ปงผล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรจิรเมถ  ศรใหม่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรบริรักษ์  ซุ่นบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสุรชัย  ทำตาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรศิริชัย  ลิมรัตน์สุวรรณ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรอดุลวิทย์  วิบูลย์ผล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรธราเทพ  ต้อนรับ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๑
พระอุดม วิสุทฺโธ ทองย้อย

๐๙/๑๑/๒๕๐๙ ๐๘/๐๖/๒๕๖๐

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรอัครวินทร์  ปสสา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

 พระเจ้านังแท่น

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรจิรวัฒน์  ขัดมอย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 พระเจ้านังแท่น

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรนิติ  แก่นท้าว

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 พระธาตุหมืนครืน

่ ้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรยุทธวราศักดิ

์

 อินยาศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

 พระธาตุหมืนครืน

่ ้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๖
พระธนพล สุเมธโส คงปาน

๑๖/๐๗/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ม่อนคีรีชัย  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรยืนยง  แซ่ว่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๘
สามเณรประสิทธิ

์

 ไทยพัฒนา
๑/๑/๒๕๔๔

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๖๙
สามเณรดณุพล  แซ่ย่าง

๒๖/๓/๒๕๔๕

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรบุญเลิศ  ทวีอาชา

๓/๔/๒๕๔๗
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสมชาย  แซ่ย่าง

๔/๔/๒๕๔๗
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรวุฒิชัย  นวลแขคงวุฒิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรธณาธิป  เสมอใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

 เมืองศาสน์  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรภาณุพงศ์  วังเวร

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

 เมืองศาสน์  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรจิรทีปต์  โกลาวัลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

 เมืองศาสน์  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรพงศกร  ษมาจิตรสุริยา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

 ร่องกอก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๗
พระกิตติพงษ์ ปฺุาคโม แซ่เฮง

๒๔/๐๘/๒๕๓๒
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

วังเลียบ  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรจารุภัทร  ชมเชย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรวิรัช  มีความลับ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีเกิด  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๐
พระเมฆ มหาวีโร สุพรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๑๒ ๒๗/๐๗/๒๕๕๓

ศรีชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๑
สามเณรภัคพล  สังข์ศรีแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรสุริยะ  พรหมสูตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๓
พระณัฐฐินันท์ อธิปฺโ โยมงาม

๒๒/๑๑/๒๕๓๖
๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ศรีไตรภูมิ  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๔
พระชานน คุณงฺกโร

เบญญพรประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๑๒ ๑๕/๐๑/๒๕๖๐

ศรีบุญโยง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๕
สามเณรไพโรจน์  จักจุ่ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีภูมิมา  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๖
พระมัธยม สนฺตจิตฺโต นิภาเกษม

๑๗/๐๖/๒๔๙๓ ๓๑/๑๒/๒๕๕๙

สวนดอก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรธณาวุฒิ  ฉิมมาลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรณัฐวุฒิ  ดีพิจารย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 สุขสวัสดิ

์

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๘๙
พระเสริม ปฺาทีโป รินทร์แก้ว

๑๗/๗/๒๕๑๘ ๒๒/๔/๒๕๕๖
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๐
พระบุญเทียง

่

ิตปฺุโ ชุมภูสืบ

๐๓/๐๖/๒๕๐๖ ๐๕/๐๑/๒๕๖๐
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระอินทร์ จนฺทโชโต อินทร์ประสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๓๙ ๐๕/๐๔/๒๕๖๐
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๒
พระเกรียงศักดิ

์

กิติธโร เกียงแก้ว

๋

๑๑/๐๙/๒๕๓๕
๐๖/๐๔/๒๕๖๐

วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๓
พระธีระพงษ์ พฺรหฺมโชโต บุญประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๒๘ ๐๗/๐๖/๒๕๖๐
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๔
สามเณรบุญหลาย  เสนาภักดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๖

 
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๑๕

้
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ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๕
สามเณรสุกฤษฏิ

์

 นันต๊ะภาพ

๒๗/๕/๒๕๔๗

 
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๖
พระสมภพ จิรวฑฺฒโน ไชยนุบาล

๓๑/๑๐/๒๕๑๐ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘

วัดเมาะหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรณัฐภัทร  มาลาทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดสบจาง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๘
พระประพันธ์ อุตฺตโม แจ่มศรี

๐๕/๐๓/๒๕๑๘ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

วัดห้วยคิง  

ลป ๓๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรขวัญชัย  ตาสว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

 กู่เต้าวนาราม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรธนพงค์  ก๋าแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๑
สามเณรพีรพัฒน์  พิกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

 บ้านแปน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๒
สามเณรพัชรพงศ์  จิตใหญ่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

 บ้านแปน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๓
สามเณรกฤติพงษ์  แจ่มแจ้ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 ผาแดงหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระสถาพร ถิรปฺโ ปลุกเศก

๑๙/๐๘/๒๕๓๘ ๑๕/๐๖/๒๕๖๐

ม่อนเจริญธรรม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๕
สามเณรตรีภพ  นาคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

 แม่สุก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๖
สามเณรสกาย  เปนมูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

 แม่สุก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระวรากร ทนฺตจิตฺโต แต้มคล่อง

๒๗/๐๑/๒๕๓๓ ๒๙/๐๔/๒๕๖๐

ศรีหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๘
พระบุญทรัพย์ สุทฺธจิตฺโต อกผาย

๑๙/๐๔/๒๕๑๑ ๒๓/๐๑/๒๕๖๐

สันรุ่งเรือง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรพันธวัฒน์  เปนต้น

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรวรัณธร  

พิทักษ์เขตพนาไพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๑
พระประกิต ทินฺนวโร ฟาแลบ

๒๔/๐๘/๒๕๑๑ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

สาแพะ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๒
พระสุคำ อคฺคธมฺโม เตจะแยง

๑๐/๑๒/๒๕๑๕ ๒๙/๑๑/๒๕๕๙

สาแพะ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๓
พระธนากร ถาวโร บุนนท์

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สาแพะ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๔
พระปรัชญายุทธ ชินวํโส วิงเร็ว

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

สาแพะ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรธนพนธ์  ปนโฉม

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

 สาแพะ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรศรัญยภัทร  ลาภมาก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

 สาแพะ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๗
พระสุทัศน์ ถิรปฺโ คำลือ

๒๒/๑๒/๒๕๒๔ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙

สามัคคีธรรม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๘
พระธนาวุฒิ ณฎธิโก เครือประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๑๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ดอนแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรเมธา  เค็มมาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 ทุ่งกว๋าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๐
พระธงชัย ปภสฺสโร พวงสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๐๘ ๐๘/๐๕/๒๕๓๓

ทุ่งข่วง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๑
พระไพรัช คุณธมฺโม วังใต้

๐๒/๐๖/๒๕๒๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๒
พระศักดิชัย

์

ชยธมฺโม งามอินทร์วิไล

๐๕/๐๘/๒๕๒๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรพีรภัทร  รู้เจน

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

 ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรมนตรี  เอะอะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรมินทาดา  วรรณสินห์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

 ทุ่งส้าน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรภัทรพงษ์  มาตรจินดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 ปลายนาหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๗
พระสรายุทธ ปฺาวโร ศิรินันท์

๒๑/๑๐/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

ปลายนาเฮีย

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรนภัสกร  ใจคำลือ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 แพะก้อม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๒๙
พระอนุพงษ์ สิริปฺโ ผิวลา

๐๗/๑๑/๒๕๒๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สบปาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๑๕

้
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ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรพงศ์พิช  ดวงฟู

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

 สบลี  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรพันธ์นฤทธิ

์

 แก้วปน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรธนกฤษณ์  แก้วบุญเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรณัฐวุฒิ  จิตมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรวรพงค์  สิงห์สถิตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 ดอนสัก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรภูบดินทร์  ล่องแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

 ดอนสัก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรอนุชา  ชัยกุลประภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

 เตาปูน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรภัทรพงษ์  ใจนันตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

 เตาปูน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรวีรพล  ฟูตุ้ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

 เตาปูน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรอภิชัย  แย้มงาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งเกวียน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรธนากิต  จันทร์ไชย

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

 ทุ่งงิว

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรปยะวิทย์  คำอาจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรสิทธิโชค  ปอตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 ทุ่งหก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรปฎิภาณ  ใจปนตา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

 ทุ่งหก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสิทธิพร  แก้ววงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

 ทุ่งหก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๕
พระสงกรานต์ เตชธมฺโม สีเกียง

๋

๐๒/๐๔/๒๕๑๘ ๒๖/๑๒/๒๕๕๙

นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรจอตะบี  ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรอภิวัฒน์  ฤทัยไพสณฑ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรธนดล  บุญทรัพย์ถาวร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรอาทิตย์  วนาเฉลิมเวทย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรบุญส่ง  โลกาภิรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรสุรดี  ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรบัณฑิต  พนมมาศอนันต์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรเปยวซอ  ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรพีระ  สถิตย์ขจร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเจตน์  ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรอลงกต  ขวัญรุ่งรวี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรอลงกรณ์  ขวัญรุ่งรวี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรคามิน  สุขสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรจีรศักดิ

์

 พนาวิงวอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรโทน่อย  ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรวีรภาค  สิริดวงประทุม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรโก๊ะโล๊ะวา  ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรกรกฎ  

ปญญาวาทิตาทร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรศรชัย  ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 นางแล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๑๕

้
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ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรตรีวิชญ์  อุดมสว่างศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรสุทิน  มรดกพนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรธีรเดช  สวรรค์บัวตอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรแอ้มูทู  ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรเจษฎา  เผ่าสุวิมล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรทินกฤต  มรดกพนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรศุภสิทธิ

์

 ชัยชนัญพัฒน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรบดินทร์  รุ่งเรืองกิจกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธีรศักดิ

์

 วนาลีอภิรักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรณัฐวุฒิ  ตวงคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรธวัชชัย  กุยแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรธนาธร  อินทะวัง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านเหล่า  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรอภิรักษ์  สิริวิญู

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

 ปนง้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรปพน  สิริวิญู

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 ปนง้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรอรรถพล  อังกาบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 ปนง้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรมินธาดา  สิทธิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

 ปนเต้า  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๑
พระวรรณรัตน์ โชติปฺุโ บางน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ปาไคร้เหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรธีรภัทร  ปนทะรส

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรวิษณุ  สร้อยสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรณัฐวุฒิ  พุทธศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

 ม่วงชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรสุทิวัส  ลุงวิ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 แม่สัน  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรสุทัศน์  ธรรมใจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

 

ยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล

 

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรพชร  แพนชัยภูมิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 ยางอ้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรธนวิชญ์  พรมมณี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

 ยางอ้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรญาณวุฒิ  ขัติปญญา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

 เวียงใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรณัทวุฒิ  แก้วมาเวียง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

 เวียงใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรธีรภัทร  ชัญญี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

 สันกำแพง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรรัชพล  สุขสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 สันทราย  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๓
สามเณรปฏิพล  ปนตา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

 หนองหล่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๔
สามเณรนพกร  ยามอย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 หัวทุ่ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๕
พระนฤพล ขนฺติพโล ช่างล้อ

๐๙/๑๒/๒๕๓๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๙

ห้างฉัตร  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๖
พระสำราญ จารุวณฺโณ ศิริแปง

๑๓/๐๑/๒๕๑๘ ๐๕/๑๐/๒๕๕๙

นากิมใต้

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรวันเฉลิม  ปงกาวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

 นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๘
พระสนิท จกฺกวโร หุ้นจิน

้

๒๕/๐๔/๒๕๒๑
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

นาแก้วตะวันออก  

ลป ๓๑๖๐/๐๑๙๙
สามเณรธนะพงษ์  ธรรมจักร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 นาแก้วตะวันออก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๑๕

้
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ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรชินดนัย  ประกอบวุฒิกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรฐิติพันธ์  ลีลาศเจริญไพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรอโณทัย  วงศ์สุภา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

 บ้านสาด  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๓
พระพีรพัทธ์ อธิปฺโ ปุกแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๓๗ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐
พระธาตุลำปางหลวง

 

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระสุธิพงษ์ อานนฺโท โมทารัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ม่อนศรีบุญโยง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๕
พระกิติโชค ธนปาโล สาครมณีทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๓๑
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ม้าเหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรวรวุฒิ  เมืองวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรวุฒิพงศ์  พิเชฐวงศ์ศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระถนอม สารโท อินถา

๐๓/๐๕/๒๕๑๔ ๑๒/๑๐/๒๕๕๙

แม่ฮวก  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระประกิต ิตมโน ถาน้อย

๒๑/๐๗/๒๕๒๕ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

แม่ไฮ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๐
สามเณรนพดล  นามอุษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

 ไร่อ้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระเก่งกาจ อตฺถกาโร ศิริวัลย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๖ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ศรีดอนมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระเอกรัตน์ กิตฺติสาโร พิทักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๙ ๑๓/๐๕/๒๕๖๐

ศรีดอนมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๓
สามเณรอัครพล  สะเปาวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรอนุพงษ์  วงศ์อินตา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรวงศธร  ประชาพึงพา

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรปฏิพล  วงศ์จินา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรสุวิจักขณ์  สมาวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรอนุรักษ์  อินสอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

 ศาลาไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรสรยุทธ์  ใจยา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

 ศาลาบัวบก  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรภูริทัต  ตาต๊ะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ศาลาหม้อ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรณัฐพงษ์  แก้วศรีงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

 ศาลาหม้อ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๒
พระอภิชาต มหาวีโร พลหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๓๙ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

หาดปูด้าย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรศุภณัฐ  พลหาญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

 หาดปูด้าย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๔
พระหัสพงศ์ มงฺคโล อัครพลเจริญกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

๒๖/๓/๒๕๖๐

ครกขวาง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระนภดล จตฺตมโร ทาธะวงค์

๑๓/๗/๒๕๒๕ ๒๖/๓/๒๕๖๐

ทุ่งงามหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรธนากร  อินทะมูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

 นทีวังการาม  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรจีรภัทร  ทิยะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

 นทีวังการาม  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรศุภวิชญ์  ศุจิพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

 นาเดา  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรธีระวัฒน์  วันมาลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

 นาศาลา  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๐
พระปยะณัฐ จิตฺตทนฺโต ประทุม

๖/๑๒/๒๕๓๗ ๒๖/๖/๒๕๖๐

บ้านมัว

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรจิรวัฒน์  สุกิจดำรงกุล

๑/๒/๒๕๔๗
 บ้านมัว

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๒
พระแสน สํวโร กันทะวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๐๓ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

ผาลาด  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๓
พระอรรถวัตร เขมจาโร จอมใจ

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๒๐/๑๐/๒๕๕๙

ผาลาด  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรวิรชัช  แก้วประเสริฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

 ผาลาด  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๗ / ๑๕
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ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรวรากร  ยอดทะนันไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

 ผาลาด  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรพีรพัฒน์  เปงกันทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

 ผาลาด  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๗
พระณัฏฐนันท์ ิติโก อินต๊ะแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๓๙ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ม่วงชุม  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรธนพัฒน์  ปงรังสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีดอนชัย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรเจษฎาชัย  วันดู

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

 ศรีดอนชัย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๐
พระฉลาด เทวปุโ เทพบุญชู

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

สันโปง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๑
พระวิสนุ ปภสฺสโร วันดู

๐๗/๐๓/๒๕๒๕ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

สันโปง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรนนทวัฒน์  ปาละอ้าย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 สันโปง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๓
พระพลวัจน์ สุมโนภาโส รุ้งดีสุนทรวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๔
พระณัฐวุฒิ ณฺพุทฺโธ สนครบุรี

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๕
พระสถาพร สนฺตมโน ทับทอง

๑๒/๑๐/๒๕๑๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๖
พระปตินันท์ านวีโร มติธนวิรุฬห์

๑๒/๐๙/๒๕๒๒
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๗
พระวุฒิชัย ธมฺมเตโช ชืนประโคน

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๔
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๘
พระศุภฤกษ์ ภูริสีโล นำทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระนัทธกร กตสาโร ผ่องสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๓๕
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรนรเทพ  ยาวุฒิ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรเทวัญ  ภูยาทิพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๒
สามเณรภูมิ  เบ้าเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๓
สามเณรธวัชชัย  ทวีผล

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๔
สามเณรศราวุธ  ดวงจันแดง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๕
สามเณรจรัสรวี  แก้วกาหลง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรเริงฤทธิ

์

 นันทะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๗
สามเณรปณัฐกานต์  กาติบ

๊

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๘
สามเณรถวิล  พันธ์แสน

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรธนพนธ์  จันทร์โท

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรวรัญชิต  มะแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรอนุภัทร  พาคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรศักดิดา

์

 สุดางาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรชฎายุทธ  หลวงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรเนมินธร  อ่อนศิลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรราชัน  ยะมงคล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรณัฐพล  ปรารมภ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรณรงค์กร  วงค์คำหูม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรอดิศักดิ

์

 ธงยศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรไพฑูรย์  หมู่หล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

 จองคำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๘ / ๑๕

้
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ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรภูวดล  ชุมภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรธนากรณ์  จอมนาสวน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรกฤษฎา  ผายตากแดด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรฉัตรมงคล  บุญทิพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรเสฏฐวุฒิ  วงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรอิศวนนท์  พรมสกล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรพิฆเนศ  คำทา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรสีรัก  สีสมุด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

 จองคำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๘
พระสุมิตร เขมจิตฺโต เทพรักษาฤาชัย

๑๙/๐๗/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไชยมงคลวนาราม  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรติณณภพ  เจ้าชู้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

 ดอกคำใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรจิตติพัฒน์  มะโนปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 ดอกคำใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๑
พระเนตร จนฺทโชโต เทพจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๑๑ ๒๘/๐๗/๒๕๓๒

ดอนแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรนักรบ  แสวงงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรเลิศรัก  ศรีสมบัติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรปยะ  กุลรักษ์ถิน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรอภิชาต  แซ่ฟาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรธีระพัฒน์  คำมูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรกฤติภัก  ปญญาวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรกันตพงศ์  ขวัญธนธารา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรนิธิกร  พันธ์พิษฐาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

 ต้นต้อง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๐
สามเณรนพพล  ชุ่มใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านข่อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๑
สามเณรนิรัตน์  ใจแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านข่อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรธิตินันท์  อ๊อดทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านข่อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๓
พระเอกชัย เขมฺปฺโ กันทา

๒๐/๐๗/๒๕๓๕ ๑๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านอ้อน  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรอนพัทย์  ไชยปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

 ปงเตา  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรไกรวิชญ์  กาจู

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

 ปงเตา  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๖
สามเณรเอกราช  ระวิสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 ปงทอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๗
พระจักรพันธ์ จนฺทวํโส กาเกษ

๑๐/๑๐/๒๕๑๕ ๐๙/๐๔/๒๕๕๙

เมืองมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๘
พระพรชัย จนฺทโชโต จำปาคำ

๑๔/๐๔/๒๕๓๐ ๐๖/๐๓/๒๕๖๐

เมืองมูล  

ลป ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรสุทัตตา  รัตนโสภาพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

 สบพลึง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรกฤษณะ  กาญจนวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 สบพลึง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรบุญหลง  เครือคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรไชยยันต์  สุธา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรนธวร  ภู่หยัด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรสุทธิกานต์  ชัยทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

 หลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๙ / ๑๕
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ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรธนกร  อินดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรภูวดล  นางเมาะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรพีระพัฒน์  โชติพิศาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรไชยภูมิ  สิทธิชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรชนะชัย  ขุนนักเชียร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

 ห้วยอูน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรกฤษณะ  จิตตะคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

 ห้วยอูน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๑
พระธีตชวต ิตธมฺโม หลวงใหญ่

๐๗/๑๐/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ดอนไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๒
พระสุทธัย รติโก ปมวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๓๔
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ดอนไชย  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๓
พระมานิตย จนฺทวํโส สิทธิสงคราม

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๑/๒๕๖๐

เด่นแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๔
พระอดิศักดิ

์

อุตตโร เพ็งพลา

๐๘/๐๘/๒๕๓๖ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เด่นแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๕
พระพีระพงษ์ ิติาโน พรรณอาราม

๒๖/๐๖/๒๕๓๔
๑๐/๐๓/๒๕๖๐

ท่ามะเกว๋น  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๖
พระนฎเบส านจีโร ทาริยะหนัก

๐๑/๐๔/๒๕๓๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

นำดิบ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๗
พระสถาพร าณวีโร สายสุรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐

แม่วะหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรปวริศร์  สอนใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 แม่วะหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรเมธิชัย  อินศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

 แม่วะหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรพงศธร  คำมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรจรัญ  จันต๊ะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรศุภวิชญ์  อินทรีย์สังวร

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรศักดิชัย

์

 อาสาสามารถ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรสุรชัช  อินคำเปย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

 ล้อมแรด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๕
พระธีรศิลป ขนฺติสาโร ใหม่อินวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๒๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สะเลียมหวาน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๖
พระอภิชาต อคฺคธมฺโม คุณจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๓๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สะเลียมหวาน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๗
พระอายุทร อคฺคธมฺโม ยะปญดิษฐ์

๒๙/๐๑/๒๕๒๗ ๒๒/๐๑/๒๕๖๐

อุมลอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๘
พระศักดิชัย

์

โฆสิตธมฺโม ราชปนดิ

๒๓/๑๑/๒๔๙๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

ชัยศรีภูมิ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรอนุพงษ์  เมืองมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐

 ชัยศรีภูมิ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๐
พระพรศักดิ

์

ปภากโร หน่องพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๒๓ ๑๗/๐๙/๒๕๕๙

นาไม้แดง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๑
พระวินัย ชีวสุทฺโธ อารินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๑๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

นายาง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรกันตินันท์  น้อยต๊ะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

 สมัย  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๓
พระธีรพล ขนฺติโก คำวงศา

๑๖/๐๑/๒๕๒๗
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

อุมลอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๔
พระอนุสิทธิ

์

ถาวโร แก่นจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐

อุมลอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๕
พระวินัย ธีรธมฺโม หม่องลำปาง

๐๕/๐๓/๒๕๒๖ ๐๘/๐๗/๒๕๖๐

อุมลอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๖
พระเอนก เตชธมฺโม คำเครือ

๐๒/๑๑/๒๕๓๙
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ต้นธงชัย  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระบดินทร์ อธิปฺโ

พิพัฒน์โยธินไพศาล
๐๑/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ผาปงหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรพะจอฮิ  ทรัพย์อำนวย

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรกะเถ  ธรรมบันดาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ตัง

๋
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ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรวราชัย  สินประเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรตะวัน  เอกสันติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรศิวกร  สิทธิเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรราเมนทร์  ขยันกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรสุรชาติ  วังเสนีย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรเสกสิทธิ

์

 พัฒนอาชา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรมงคล  กอบกู้สีเขียว

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรอรรถพล  จำนงค์ภักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๘
สามเณรชัยวัฒน์  ตุ้มทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๔๙
สามเณรทยาวัต  พันธ์ดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรดวงดี  เจษฏากุลอนุชิต

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรนิติพงษ์  อินแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

 วังสำราญ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรฐิติวุฒิ  ปองกา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

 วังสำราญ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรอิน  ตาสัง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 ขันหอม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรสมใจ  ตาแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ขันหอม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๕
สามเณรชุติเทพ  ตาแสง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

 ทัพปาเส้า  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรภาคิน  ตะยะแซด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

 ทัพปาเส้า  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๗
สามเณรเสกศักดิ

์

 ลาภโต

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

 ทุ่งป  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๘
สามเณรอุดมศักดิ

์

 ชุ่มใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 ทุ่งป  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรทรงพล  มาอยู่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 ทุ่งป  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรสุริยากร  สิทธิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

 ทุ่งฮี  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรศตคุณ  ทิมัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 ทุ่งฮี  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรลักษณ์ศิลป  ศิริษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

 ทุ่งฮี  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๓
พระสมศักดิ

์

กิตติสาโร ญาโน

๐๕/๐๑/๒๕๐๐ ๑๘/๐๓/๒๕๕๗

บ้านกวาง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรสวิตต์  กลินมาลา

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านกวาง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๕
พระสุพัฒน์ จารุธมฺโม น่ารัก

๑๐/๐๙/๒๕๐๙ ๑๘/๑๑/๒๕๕๔

บ้านก่อ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๖
สามเณรเขมทัต  อวดห้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านก่อ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๗
สามเณรมงคล  จันตะมะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านก่อ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 คิดอ่าน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรบรรณวิชญ์  จิตแหลม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรอมรเทพ  ใจตรง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรพัชรพล  เจนอ่าน

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรปฏิภาณ  สุทธิประภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรอัษฎาวุธ  ศรีชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๔
สามเณรสิริวัฒน์  ซองดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 ปงถำ  
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ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๕
สามเณรธนพร  สุขสำราญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 ปงถำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๖
พระเกียงศักดิ

์

กิตติสาโร แสงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๐

ปงวัง  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๗
สามเณรปยะศักดิ

์

 พันธ์สุวรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

 ปาแขม  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๘
พระสมศักดิ

์

สติสมฺปฺโน มโนหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๐๑ ๐๕/๐๘/๒๕๕๙

พระเกิด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๗๙
พระสุวิชัย มหาปฺโ บุญโกมล

๐๒/๐๔/๒๕๒๔ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙

พระธาตุสบแสด  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๐
สามเณรสถิตย์ชัย  แก้วสาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

 แพะใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๑
สามเณรภานุสรณ์  คำโคกกรวด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

 เมืองตึงใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๒
สามเณรเจตริน  จันทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 เมืองตึงใต้  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๓
สามเณรธีรภัทร์  มัชชะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

 แม่ลืน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๔
สามเณรฉัตรมงคล  วิจิรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

 แม่สุขนอก  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๕
สามเณรทวีรัชต์  ปนทิ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

 แม่สุขใน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๖
สามเณรพชรดนย์  คงใจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

 แม่สุขใน  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๗
สามเณรวรุฒ์  กิงมาลา

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

 แม่เฮียว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๘
สามเณรศุภฤกษ์  จงเปา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

 แม่เฮียว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๘๙
พระดวงเนตร ธีรปฺโ สีโวย

๒๑/๑๒/๒๔๙๒
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

วัดปงถำ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๐
พระจักรินทร์ ทสฺธมฺโม อึงอือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๔
๐๙/๐๗/๒๕๖๐

วัดเมืองตึงเหนือ  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๑
สามเณรอภิรักษ์  เดชประทุม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

 สบม่า  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๒
สามเณรภูริภัทร  สันวันดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

 กิวหลวง

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๓
สามเณรปยวัฒน์  จูเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 กิวหลวง

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๔
สามเณรฉัตรมงคล  วงค์ริน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

 กิวหลวง

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๕
สามเณรณัฐวุฒิ  ประชัยระ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

 กิวหลวง

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๖
พระบดินทร์ จนฺทโสภโณ อุเทน

๒๓/๐๒/๒๕๓๑
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๗
พระพงศกร ภูริวฑฺฒโน สายปะละ

๒๑/๐๙/๒๕๓๘
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๘
สามเณรบดินทร์  กองแก้วโยธา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๓๙๙
สามเณรกานต์  พรมวัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๐
สามเณรอภิสิทธิ

์

 จินดาธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๑
สามเณรวีรภัทร  เตจา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๒
สามเณรณรงค์ชัย  นันทะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๓
สามเณรนันทกา  ด้วงนิล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

 ท่าแหน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๔
สามเณรณัฐภัทร  ติบใจ

๊

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

 ท่าแหน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๕
สามเณรชนุดม  ติบใจ

๊

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

 ท่าแหน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๖
พระประจบ จนฺทปฺโ ณ ลำปาง

๑๗/๐๙/๒๕๐๕ ๒๙/๐๖/๒๕๕๖

นากวาง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๗
สามเณรพิศุทธิ

์

 หิตายะโส

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

 นากว้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๘
สามเณรเจษฎาภรณ์  วงศ์สุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

 นากว้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๐๙
สามเณรณัฐภูมิ  สายวงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

 นากว้าว  
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ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๐
สามเณรอนิรุตย์  ประระมัดทะโก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

 นากว้าว  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๑
สามเณรเกียรติกำธร  ใจวัง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 นาคตหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๒
สามเณรสันติ  สายวงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

 นาคตหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๓
สามเณรชำนาญ  ใจนวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

 นาดง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๔
สามเณรประกาศิต  ยืนนาน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

 นาดง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๕
สามเณรภานุวัฒน์  หนูพรหม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

 นาดง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๖
สามเณรธีรโชติ  ปะละวงศ์แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

 นาดู่หลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๗
สามเณรธนวิชญ์  ดวงตุ้ย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

 นาต๋ม  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๘
สามเณรณัฏฐกฤต  ไชยปะละ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

 บอมหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๑๙
สามเณรรัฐพนธ์  หล้าปาวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

 บ้านจว้าก  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๐
สามเณรปญญา  ชัยปญหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๑
สามเณรกลยุทธ์  ต๊ะจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๒
สามเณรพรพิพัฒน์  ชฎาทรภัทรวงศ์

๗/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๓
สามเณรพรพินิต  ชฎาทรภัทรวงศ์

๗/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๔
พระอัยรัตน์ รตนธมฺโม สายอุด

๒๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

บ้านหนอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๕
สามเณรธนพล  เตจ๊ะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านหนอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๖
สามเณรณัฐนันท์  ฟูสายมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านหนอง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๗
สามเณรศุภณัฐ  ปนปวน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๘
พระอนุรักษ์ านวีโร คำมาวัง

๒๙/๐๗/๒๕๓๕ ๒๑/๐๔/๒๕๖๐

บ้านหลุก  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๒๙
สามเณรเด่นดนัย  ตาคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๐
สามเณรทักษิณ  กฤษณโสภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๑
สามเณรก้องนภา  ตาหน่อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านหลุก  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๒
สามเณรสายชล  ยีรัมย์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

 บ้านเหมียง

้

 

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๓
พระทรงศักดิ

์

ถาวโร ทาระ

๐๘/๐๒/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บ้านใหม่  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๔
พระประเสริฐ ยโสธโร วงศ์บุญมา

๑๖/๑๑/๒๕๑๑
๐๖/๐๔/๒๕๕๘

บ้านฮ่อม  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๕
สามเณรณัฐวีร์  บวรดิลกษร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๖
สามเณรนพพล  เฉลิมพรมังมี

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๗
สามเณรธนบูลย์  สดใสดาวเรือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๘
สามเณรชลชาติ  ปญญาไกรโกศล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๓๙
สามเณรพลรบ  สมบัติทองแท้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๐
สามเณรสุรเดช  เหลาสา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๑
สามเณรสิงขร  บัวเงิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

 ปงหอศาล  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๒
สามเณรเมธาวัฒน์  วงศ์อินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

 ปาตันหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๓
สามเณรนัฐพงษ์  วงศ์กัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

 ปาตันหลวง  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๔
สามเณรพงษ์สพันธ์  จันทร์ต๊ะภู

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

 ปาตันหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๓ / ๑๕
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๕
พระพงคชา ชยวุฑฺโฒ ต้องใจ

๑๐/๐๔/๒๕๓๖

๒/๔/๒๕๖๐
พรหมพิราม  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๖
สามเณรสิขเรศ  ศรีแกวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

 พรหมพิราม  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๗
สามเณรสรรพวิท  บุญเปยง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 พระธาตุสันดอน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๘
สามเณรพิชิตพงษ์  นังคัล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 ศรีถ้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๔๙
สามเณรจรัสฤทธิ

์

 รินคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

 ศรีถ้อย  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๐
พระพระอานันต์ สิริมงฺคโล สายมงคล

๑๑/๐๓/๒๕๓๕
๐๕/๐๔/๒๕๖๐

ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๑
พระภูพิงค์ ภูริปฺโ วงศ์ตุ่น

๒๕/๐๖/๒๕๓๔
๐๙/๐๕/๒๕๖๐

ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๒
สามเณรอมรเทพ  ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๓
สามเณรดนัย  โสภาวนามาศ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๔
สามเณรนรภัทร  พนาครองศักดิ

์

๓/๙/๒๕๔๗
 ศรีอ้วน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๕
พระยุทธพงษ์ กุสโล ปอต๊ะมา

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ ๐๙/๐๔/๒๕๖๐

สันฐาน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๖
สามเณรอนุชา  บุตรจ๋อย

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 สันฐาน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๗
สามเณรธรกรณ์  เมืองงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 สันฐาน  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๘
สามเณรไกรวิชญ์  จักร์เขือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

 สันนารินทร์  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๕๙
สามเณรสวาท  ตรีเมฆ

๖/๓/๒๕๓๔
 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๐
สามเณรสุธี  เหลาพรม

๒/๔/๒๕๔๖
 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๑
สามเณรธนาวุธ  วงค์จันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๒
สามเณรศุภชัย  สมสารี

๒/๐๑/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๓
สามเณรวุฒิชัย  ปานทอง

๔/๐๘/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๔
สามเณรสายชล  วรรสุข

๗/๐๘/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๕
สามเณรสายฟา  ใจบำรุง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๖
สามเณรธีระภัทร  ยามรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๗
สามเณรนราธิป  คุณาชนม์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๘
สามเณรเฉลิมพร  พลเยียม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๖๙
สามเณรภานุพงศ์  พูลเพิม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๐
สามเณรวิทธวัฒน์  ภูเพียงใจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๑
สามเณรทัตธน  มะลิซ้อน

๓/๐๔/๒๕๔๘

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๒
สามเณรอานนท์  นังตะลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๓
สามเณรกิตติพัฒน์  ต้นแดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

 สามขา  

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๔
พระรส อุตมธมฺโม แน่นอุดร

๑๔/๐๗/๒๔๘๑ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙

ห้วยฟาหลัง

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๕
พระเอกชัย มหาปฺุโ สายเทพ

๑๔/๐๘/๒๕๒๓ ๒๒/๐๖/๒๕๖๐

ห้วยฟาหลัง

่

 

ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๖
สามเณรกฤษฎา  ครองปญญา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

 ห้วยมะเกลือ  
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ลป ๓๑๖๐/๐๔๗๗
สามเณรคเชนทร์  จิตมัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

 ฮ่องห้า  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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