
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗๑๓ รูป ขาดสอบ ๑๐๓ รูป คงสอบ ๖๑๐ รูป สอบได้ ๒๐๐ รูป สอบตก ๔๑๐ รูป (๓๒.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๑
พระบุญส่ง จิตฺตสํวโร บุญปนเชือ

้

๑๕/๑๐/๒๕๐๘ ๑๓/๑๑/๒๕๕๔

กาศเมฆ  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรอัชฐดา  เว้นบาป

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 กู่เกวียน  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๓
พระอมร อมโร เลิศอมรวัฒนา

๑๑/๑๒/๒๕๐๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

เกาะวาลุการาม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรศิริมงคล  หนิวหมืน

้ ่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 ข่วงเปา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรศิวศิลป  แปลงเรือน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

 เขาแก้ว  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรนนท์ธวัช  คำอ้ายผูก

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 ค่ากลาง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรภานุเดช  สายสะอิง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 เชียงราย  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรเกรดนัสรินทร์  ปงธิยา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรวัชระพงศ์  ธงชัย

๑๕/๗/๒๕๔๕

 ทรายเหนือ  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระปญญา โอปนยิโก เคอปโอ

๐๕/๐๓/๒๕๒๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๒

ท่ามะโอ  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๑
พระบูรพา จตฺตมโล สีอายุ

๒๒/๐๔/๒๕๒๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งกล้วย  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๒
สามเณรชัยมงคล  สาวะจันทร์

๑๘/๕/๒๕๔๑

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๓
สามเณรครรชิต  คำสนิท

๒๓/๕/๒๕๔๕

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๔
สามเณรพิสุทธิ

์

 บทศรี
๕/๖/๒๕๔๕

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรปฏิภาร  ตันชุ่ม

๒๔/๙/๒๕๓๙

 นางเหลียว  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรอนุชา  ระวังวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 นางเหลียว  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรพีรพัฒน์  ติบบุตร์

๊

๙/๖/๒๕๔๕
 นางเหลียว  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรกิตติธร  รักชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

 นำโท้ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรนราวุฒิ  บุญเตียม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

 นิคมสามัคคี  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๐
พระสนธ์ อติสโย ถาบุญชู

๓/๙/๒๕๐๔ ๓/๔/๒๕๒๗
บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรทัศน์พล  อู่นอก

๒๙/๖/๒๕๔๒

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรสุรเนตร์  พรมวัง

๑/๑๐/๒๕๔๒

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรสิรวิชญ์  ลางอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรนัฐพล  คำยวง

๑๕/๗/๒๕๔๓

 บุญวาทย์วิหาร  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๗

้
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ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรชนกันต์  แสงขัติย์

๒๗/๗/๒๕๔๔

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรไกรวัฒน์  เหมืองสาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

 ปงอ้อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรจักรวาล  ชัยลังกา

๑๐/๐๖/๒๕๔๐

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรศรัณยู  ยศวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรวรรณิต  จันตะคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรอนุรักษ์  อินต๊ะจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรเพชรเก้า  วงค์คำหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรศุภกรณ์  กวางตุ้ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๓
พระอนุศักดิ

์

อิทฺธิโก ทองอยู่

๑๐/๐๘/๒๕๒๓ ๐๕/๐๗/๒๕๕๗

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรนพเก้า  ผ่านผิว

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 พระแท่น  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรอิศวะ  นันต๊ะภาพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 พระแท่น  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรอนุชิต  

ชาญชัยพิทักษ์สิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรทักษ์ดนัย  แซ่ย่าง

๒๑/๓/๒๕๔๔

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรชลชาติ  รอดเทียน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 สุขสวัสดิ

์

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรกฤษณะ  อ้อยหวาน

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 หัวข่วง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรจตุรงค์  อินทนนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

 หัวข่วง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๑
พระสันติ ิตคุโณ จันทร์ทิพย์

๐๕/๐๙/๒๕๒๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

นากิมใต้

๋

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุทัศน์  แสนผาบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 นาแก้วตะวันตก  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรพิทธวัส  อุดมทรัพย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านสาด  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรดณุพล  เกษมธัญญกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรชโนดม  ศรีอโนดาต

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรสุธิพงษ์  ธนาพงศ์ไพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

 ม้าเหนือ  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรรัฐธรรมนูญ  สายเทพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

 ศาลาไชย  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๘
พระประยุทธ กิตฺติมงฺคโล ตันเต๋

๋

๑๕/๑๑/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๔๘

ศาลาหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๔๙
พระสิทธิสักดิ

์

ธมฺมทีโป วานิชานนท์

๒๖/๐๒/๒๕๒๐ ๓๐/๐๖/๒๕๔๙

ศาลาหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรสุทธิพงษ์  ชะอุ่มรัมย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

 ท่าแหน  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรสัภยา  อินฟู

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

 นาคตหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรวุฒิกร  จอมภานันท์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

 นำโท้ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรศิลา  ยศแผ่น

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

 นำโท้ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรเขมชาติ  วงศ์วารห้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 นำโท้ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๕
พระอธิการปน ผาสุกวาโส จักษุคำ

๐๑/๐๙/๒๕๐๓ ๐๓/๐๓/๒๕๔๕

บ้านก้อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๖
สามเณรพรภูมินทร์  สุวรรณไตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสนธยา  ศรีปา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรภควัฒน์  มาปนสาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรธีรพงศ์  สีสะอาด

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านทุ่ง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๗

้
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ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรพลภพ  มีสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๑
พระจิราวุธ จิรสุวฑฺฒโน เชือเต๊อะ

้

๐๖/๐๖/๒๕๓๘ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

บ้านเหมียง

้

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรณัฐภูมิ  หอมแก่นจัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรกฤษติกรณ์  โสภาแปง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรนนทกานต์  เขียวหนู

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรเมธาชาญ  ดวงติบ

๊

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรสิทธิชัย  สังข์โชติ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรวีรศักดิ

์

 หมืนตุ้ม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรตรีวิทย์  สดใสดาวเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรธนกฤต  สุวรรณนำปน

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรศฤงเดช  เผ่าซือสัตย์วาจา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรวรพรต  รุ่งแจ้ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุสันดอน  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรธีรวัฒน์  ตะมะวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 แม่ปุง  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๓
พระประพลฌศักดิ

์

พลาโณ วศินธรางกูร

๑๘/๐๙/๒๕๐๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

ศรีอ้วน  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอนุภัทร  วงศ์มอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 สันฐาน  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรทวีศักดิ

์

 วงค์ปอมหล้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๖
สามเณรไพรวัลย์  สีสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรพรไพรินทร์  ศรีแสงใส

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรจิณณวัตร  เหล่าจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๗๙
สามเณรดนัยศักด์  เหล่าโสด

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรมินทดา  ศรีนาไร

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 มิมกระโทก

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๒
สามเณรณัฐวีธ์  สาสีเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรธีรนันท์  แก้วเสริม

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรสิทธิชัย  แสงตะบัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรอาทิตย์  ทิพย์หม้อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 สามขา  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๖
พระวรโชติ กนฺตมโน จันทโรภาส

๑๑/๐๒/๒๕๑๓ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

ห้วยฟาหลัง

่

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรประพลวัต  ภาคแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๓๙

 หัวฝาย  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรรัตติการณ์  กันอูป

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

 หัวฝาย  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรจะแล  จะแฮ

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรธงชัย  แซ่ลี

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรสุทัศน์  พญาวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรกรกฏ  -

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรยุทธนา  อมรใฝสมาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรสุดดี  ดอกฟาทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

 นางแล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๗

้
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่
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ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรทักษิณ  ก๋าแก่น

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสิทธิพงษ์  สุทธิประภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๗
สามเณรฉัตรชัย  -

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรธงชัย  เวียงงามเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรสุทิน  รุกขสวรรค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรจิตริน  ครองวิลาศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรพรศักดิ

์

 เก่งแก้วนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๒
พระสุยาพร ภูริปฺโ ใจตา

๒๑/๐๖/๒๕๓๓ ๒๘/๐๓/๒๕๕๗

ม่วงชุม  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรณัฐพล  สุกใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

 ห้างฉัตร  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรวัศพล  บุญวารีรักษ์ไพร

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

 ต้นต้อง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรรวิชิต  ลีลาพนาสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 ต้นต้อง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรกิตติชัย  อภิวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

 นำล้อม  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรเก่งกาจ  กาวิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านร้อง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรวุฒิพงษ์  วงค์เหมย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรวีระชัย  โปต๊ะโส

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๐
สามเณรณัฐพงษ์  นำจำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๑

สามเณรพันกร  นำจำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๒

สามเณรนิวัตร  ยานันโต

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรนันทวัฒน์  ลิม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรเกรียงศักดิ

์

 ศรีไชยา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๕

สามเณรศิริวัฒน์  ปนทะโย

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

 ปงทอง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรอธิวัฒน์  ปานกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

 ปงทอง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรศุภกร  ลิวันโต

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 เมืองมูล  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๘

สามเณรวัฒนา  ทนานนท์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

 แม่กวัก  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๑๙

พระชาญชัย วิมโล นิมสุข

่

๒๕/๑๑/๒๕๑๓

๕/๔/๒๕๔๖
วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๐
พระไพรัช นิสฺโสโก ลีรุ่งนาวารัตน์

๑๑/๖/๒๕๐๓
๗/๗/๒๕๕๖

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๑
พระธนชัย อกิฺจโน ลิมปไพฑูรย์

๑๓/๑๑/๒๕๒๖

๗/๗/๒๕๕๖
วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๒

พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติาโณ ทัตตากร
๔/๓/๒๕๒๘ ๗/๗/๒๕๕๖

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๓

พระจิรชาติ โกวิโท รัตนวรกุลวงค์

๑๘/๒/๒๕๑๕ ๑๑/๑๑/๒๕๕๗

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๔

พระตุลย์ ผาสุโก หงษ์วิวัฒน์
๗/๗/๒๕๒๐

๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๕
พระธนันท์ชัย เขมโก รุยาพร

๙/๙/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๘

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๖

พระชัชวาล โกสโล โพธิทองคำ

์

๘/๔/๒๕๓๙ ๒๔/๙/๒๕๕๘

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๗

สามเณรสุนทร  ปานผ่อง

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๘

สามเณรวีรภัทร  ต่างใจ

๑๓/๒/๒๕๔๒

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๒๙
สามเณรกิตติพงศ์  สนธิคุณ

๑๒/๓/๒๕๔๒

 วัดจองคำ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๗

้
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ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรศุภโชค  ชูวารี

๒๖/๑/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๑

สามเณรสุรธินทร์  กอรัมย์
๓/๒/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๒
สามเณรธนากร  โยธานันต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๓

สามเณรเจนณรงค์  เทศะนันทน์

๒๙/๑/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๔

สามเณรบูรพา  วิชัย

๒๔/๓/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๕

สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 นาคูณ

๒๔/๕/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรกิตติพจน์  สีโนนม่วง

๒๗/๘/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๗

สามเณรนนธกร  ปราบศิริ

๖/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๘

สามเณรวิทวัส  ต๊ะคำ

๘/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๓๙

สามเณรจีรศักดิ

์

 เพชรเครือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรทรงพล  ละมัยนิล

๔/๑๑/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๑

สามเณรกรรชัย  เกตุทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๒

สามเณรวีรพล  บุญสิทธิเสรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๓

สามเณรพรประเสริฐ  มังษะชาติ

๑๗/๙/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๔
สามเณรพงษ์พิพัฒน์  พิมมาลา

๒๖/๗/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๕

สามเณรอภิวัฒน์  รัตนวงศ์

๓๑/๘/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๖

สามเณรภูพิพัฒน์  เศษดี

๙/๑๑/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๗

สามเณรนิพิฐ  ไกรเทพ

๑๑/๘/๒๕๔๑

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๘
สามเณรอนุชา  จำปาทิพย์

๒/๖/๒๕๔๓
 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๔๙

สามเณรกิตติศักดิ

์

 อัปมะกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๐
สามเณรบุษกร  โคราช

๑/๑/๒๕๔๕
 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๑

สามเณรภัทรพงษ์  มังคัง

่ ่

๑๔/๓/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๒
สามเณรอนุวัฒน์  จันทะนะ

๑๐/๕/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๓

สามเณรศุภโชค  หลีพันธ์
๒/๘/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๔

สามเณรธีระพจน์  พิมหานาม
๖/๔/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๕

สามเณรศุภชัย  ดวงติบ

๊

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

 สบปอน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรพรภวิษย์  รักพงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

 หนองเหียง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๗

สามเณรประสิทธิ

์

 พุกโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

 หลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๘

สามเณรณัฐพล  ทะจักร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

 หลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๕๙

สามเณรอนันทวุฒิ  เมืองมูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

 หลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรณัฐดนัย  อมฤตบุตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

 หลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๑

สามเณรนวพล  กล้าหาญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

 หลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๒

สามเณรปรายมานัฐ  ควรคิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

 หลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๓

สามเณรวรวุฒิ  บัวหอม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 ห้วยอูน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๔
พระพงศ์สุวรรณ ิตาโณ อัดแอ

๐๕/๐๒/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

แจ้คอน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๗

้
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ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๕

สามเณรจักรินทร์  ตากล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๖

สามเณรนครินทร์  ตะเวที

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 ดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๗
พระพรณรงค์ นิติสาโร กาดิน

๒๓/๕/๒๕๓๐ ๒๒/๗/๒๕๕๖

ถำผาช่อ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๘

สามเณรนัฐนัย  พะก๋าขุ่น

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 ทุ่งผึง

้

 

ลป ๓๒๕๙/๐๑๖๙

พระตรี ติกฺขปฺโ ตรีมูลติกุล

๒๕/๐๖/๒๕๒๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

บ้านแปน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๐
สามเณรกิตติพันธ์  ทวีปญญาเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

 ผาแดงหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๑
สามเณรพีรดนย์  พุทธรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 แม่สุก  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๒

สามเณรกรุงทอง  วนารุจี

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๓

พระธนเดช สนฺตจิตฺโต บวรเลิศศักดา

๑๖/๐๗/๒๔๙๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๘

สาแพะ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๔

สามเณรสหพันธ์  เปนพวก

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 สาแพะ  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๕
สามเณรอรรคพล  กันไวย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 ห้วยแหน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๖

สามเณรวีรชน  กันไวย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 ห้วยแหน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๗

สามเณรอาทิตย์  กลินหอม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 ทุ่งจีศรีเจริญ

้

 

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๘

สามเณรอนุพงศ์  ศิลาพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 ทุ่งปงชัย  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๗๙
สามเณรเจษฎา  การดืม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

 ปลายนาหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๐
สามเณรสหัสวรรษ  ระรืนรมย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๑

สามเณรนเรนทร์ฤทธิ

์

 ตังการ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

 หลวงเมืองปาน  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๒

พระธนวัฒน์ กิตฺติาโณ คิดอ่าน

๑๒/๐๙/๒๕๓๗ ๒๐/๐๖/๒๕๕๘

ขันหอม  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๓
สามเณรนนท์ธวัส  จำธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

 ดอนแก้ว  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๔

สามเณรอรรถพล  ทรายมูลคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 ดอนแก้ว  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๕

สามเณรอภิรมย์  วงค์ใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

 ทัพปาเส้า  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๖

สามเณรวีรวุฒิ  มุงเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

 ทุ่งห้า  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๗
สามเณรยีสุข

่

 ตาโย่ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๘

พระศราวุฒิ ยสินธโร ทัศนา

๑๗/๐๔/๒๕๑๐ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘

พระเกิด  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๘๙

สามเณรจิตติพัฒน์  พานแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 พระเกิด  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๐
สามเณรชญานนท์  มุ่งตรง

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 ห้วยก้อด  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๑
พระพิสิษฐ์ ปภสฺสโร สมพร

๑๓/๐๒/๒๕๑๒ ๒๙/๑๐/๒๕๕๖ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ

 

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๒

พระสมคิด สีลวฑฺฒโน ใจคำ

๑๕/๐๖/๒๕๐๔ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

แม่ปะดอย  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๓

พระสีทน สิริเตโช คำโสด

๐๒/๐๘/๒๕๐๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๔

สันหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๔

พระธาดา สิริธมฺโม ทิพวิชัย

๑๑/๐๔/๒๕๓๕ ๑๑/๐๔/๒๕๕๕

สันหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๕
พระประสิทธิ

์

เตชวโร กันทะรส

๑๔/๐๕/๒๕๑๐ ๒๓/๐๖/๒๕๕๖

สันหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๖

พระบุญธรรม คณาธาโร ศิลาเดช

๑๘/๐๒/๒๕๐๐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖

สันหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๗

พระอนุกุล อตฺถวโร ปาระวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

สันหลวง  

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๘

สามเณรกรวิชญ์  ช่อมณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 แม่ตัง

๋

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๒๕๙/๐๑๙๙ พระนคร ิตคุโณ หน่อใหม่

๑๘/๐๒/๒๕๑๘ ๐๖/๐๖/๒๕๕๖
นาไม้แดง  

ลป ๓๒๕๙/๐๒๐๐ พระบุญมี โฆสโก ขัตติยะ

๒๑/๐๓/๒๔๙๔ ๐๘/๐๓/๒๕๕๔
บ้านหล่าย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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้
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