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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำปาง  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗๖๑ รูป ขาดสอบ ๙๕ รูป คงสอบ ๖๖๖ รูป สอบได้ ๔๐๖ รูป สอบตก ๒๖๐ รูป (๖๐.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรศิวธัช  เงาศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 กาศโปง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๒
พระธนพงษ์ เขมจาโร โสภณรัตนากร

๑๕/๐๖/๒๕๐๒ ๑๐/๐๔/๒๕๕๕

เกาะวาลุการาม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๓
พระประดิษฐ์ สุชาโต กันทะ

๒๐/๐๒/๒๕๑๐ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

เกาะวาลุการาม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรไชยวัฒน์  ทิยะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 ข่วงเปา  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรนพพร  ตอบเก่ง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 ข่วงเปา  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรพีรวัส  คนซือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 ข่วงเปา  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรศรัณย์  สันแดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 ข่วงเปา  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรกิติพงศ์  เพชรเก่า

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

 ค่ากลาง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรปรัชญา  อินทนนท์

๒๗/๔/๒๕๔๘

 แจ่งหัวริน  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๐
พระศิวดล านากโร ทิพบุญทำ

๑๕/๑๑/๒๕๑๕
๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ดอกพร้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรเสกสรร  สมณะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 ดอกพร้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสุทธิวัฒน์  คิดการงาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ดอกพร้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรพิสุทธิ

์

 เรียนพร้อม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

 ดำรงธรรม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรศุภสิทธิ

์

 เสนะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 ดำรงธรรม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๕
พระจรัล ภิรจิตฺโต ปอกเครือ

๒๔/๐๖/๒๕๓๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

ต้นมืน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรกฤตย์  อาจณรงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรพัชระ  นามแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๘
สามเณรทวีศักดิ

์

 สุวรรณรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 ต้นมืน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรประณต  วงษ์ทอง

๑๑/๓/๒๕๔๖

 ทรายเหนือ  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรเอกวัฒน์  วังใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 ทับหมาก  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรภาณุพงษ์  ใจศีล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

 ทุ่งกล้วย  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรเอกราช  ตรีอุบล

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 ทุ่งฝาง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรภูมรินทร์  มาเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งม่านใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรรุ่งโรจน์  ขับร้อง

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

 โทกหัวช้าง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๑ / ๑๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๕
พระสุรสิทธิ

์

รติโก ขุนจำนวน

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๖
สามเณรสิทธิพงษ์  สุด้วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรภูวดล  แซ่ฟุง

๒๔/๑/๒๕๔๖

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๘
สามเณรณัฐชา  จะหาญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวรวุฒิ  ผ่องแผ้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 นาก่วมใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรสหัสวรรษ  กาบแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

 นางเหลียว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรอนัญลักษณ์  ประทุมชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

 นางเหลียว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรณัฐวุฒิ  อินทะปญโญ

๒/๒/๒๕๔๒
 นาน้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรรุ่งกวิน  บุญยืน

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

 นาน้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรปารินทร์  สีสุ่ม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 นาน้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๕
พระประสิทธิ

์

สุเทโว รูปดี

๐๙/๑๑/๒๕๑๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๔

นาปอใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๖
พระเกตุ กตธมฺโม ชุดงาม

๓๑/๐๗/๒๕๐๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๕

นาปอใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๗
พระธิติพันธ์ จิตฺตสํวโร เครือระยา

๐๕/๑๒/๒๕๒๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

นาปอใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรวชิรพร  ธรรมสอน

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 นาปอใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรเพชรสุวรรณ  กันหมุด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 นาปอเหนือ  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรรพีวิท  จุน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

 นำโท้ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๑
พระสำนึกดี อานนฺโท ขยันหมันเพียร

่

๒๕/๐๓/๒๕๒๒ ๐๑/๑๐/๒๕๕๒

นำล้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรศุภกร  โสภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 นำล้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๓
พระพงษ์ศักดิ

์

ปภากโร วงศ์ษา

๒๖/๐๕/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

นิคมสามัคคี  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรเกียรติพงษ์  บุญทวี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 นิคมสามัคคี  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรวัชรพงค์  เลิศชุมภู

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 นิคมสามัคคี  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรภานุวัฒน์  รินสม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรธวัชชัย  ถามล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 บ่อแฮ้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรชัยวัฒน์  ณ ลำปาง

๑/๑/๒๕๔๕
 บ้านเปา  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๔๙
พระจิตติน ถาวโร สมบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๓
๐๕/๐๕/๒๕๖๐

บ้านฟอน  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรเมธากิต  สุกติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านลู  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรภควัต  พรหมมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านสัก  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรพีรภัทร  คำทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านสัก  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรพีรภัทร  จันทร์คำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านหมาก  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๔
พระพีรยุทธ คุตฺตปฺุโ อ้างอิง

๐๕/๐๑/๒๕๒๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

บ้านเหล่า  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๕
พระบัญชา พนฺธมุตโต สายวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๒๒ ๑๒/๐๖/๒๕๕๗

บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรสันติภาพ  ผลทับทิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรพุทธิพงศ์  สิงห์แก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 บุญวาทย์วิหาร  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๘
พระยงศักดิ

์

ปภสฺสโร สุขธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๐๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ปงสนุกใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรพัชพงษ์  ดวงเย็น

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

 ปงสนุกใต้  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๒ / ๑๓

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรอนุพงษ์  แก้ววิรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

 ปงสนุกใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรธีรพงษ์  ภูครองนาค

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 ปงสนุกเหนือ  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๒
พระจีรภัทร ภูริปฺโ คำปงยศ

๑๒/๐๘/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๘

ปงอ้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรกีรติ  สุวรรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ปงอ้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรปติพัฒน์  ขาวใหม่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 ปงอ้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรอานนท์  ปกอุด

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

 ปาฝาง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรพรหมกรณ์  เจียมวิจักษณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรสงกรานต์  ประจบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรวสันต์  ศรีคำวัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรอารีชล  ทาจี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรเศรษฐพงศ์  รัตนานุพงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสุทธิพงษ์  ศิริแอ้ด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรชัยมงคล  ศิริเพชรปราณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรจิรพัทธ์  ใจวุฒิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรกษมา  เหลือผล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

 

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๕
พระลา วีตโสโก อุตวัน

๑๖/๐๖/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๗

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๖
พระสมพร เขมจิตฺโต จบสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๒๖ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๗
พระสุนทร อธิจิตฺโต บุญตัง

้

๒๗/๐๙/๒๕๑๙ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๘
พระเกรียงไกร ิตมโน ใจแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๑๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรพุฒิเมธ  ฟกแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 พระเจดีย์ซาวหลัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรจักรพงษ์  วันยอด

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

 พระเจ้านังแท่น

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรธนา  จ่าพุลี

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 พระแท่น  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรณัฐวัฒน์  แสงแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

 พระธาตุควำหม้อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรพลางกรณ์  มะโนรา

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

 ม่อนกระทิง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรวัชรากร  คำภีระ

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

 ม่อนกระทิง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรไพศาล  ใจสดใส

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 ม่อนกระทิง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรทรงยศ  ราษฎรสรรเสริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 ม่อนกระทิง  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๗
พระสามศร กิตฺติาโณ เครือแปง

๑๓/๐๗/๒๕๑๓
๐๙/๐๖/๒๕๖๐

ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรธันวา  แซ่ว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรอภิสิทธิ

์

 พรมตุ่น

๒๖/๔/๒๕๔๑

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรยุทธภูมิ  วิวัฒนากูร

๗/๑๑/๒๕๔๒

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรทรงพล  คำต๋า

๕/๘/๒๕๔๓
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรประเสริฐศิริ  แซ่โซ้ง

๑๑/๖/๒๕๔๕

 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรพีรพัฒน์  นามี

๘/๗/๒๕๔๖
 ม่อนจำศีล  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรชยานนท์  สุวรรณศร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

 มิงเมืองมูล

่

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๓ / ๑๓

้
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ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรนพณัช  สงวนใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

 เมืองศาสน์  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรจิรายุ  เพชรชาดี

๑๘/๓/๒๕๔๖

 วังหม้อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๗
พระสุทิน สิริปุณฺโณ เครือวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๑๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ศรีชุม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรพรชัย  เอียมนิล

่

๙/๔/๒๕๔๒
 ศรีชุม  

ลป ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรทัตเทพ  อาชา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีชุม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๐
พระพันธ์รบ ถาวรสทฺโธ ชุ่มเชือ

้

๑๓/๐๑/๒๔๘๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ศรีล้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรกิติพงษ์  พนาสิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

 ศรีล้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรสุนทรนนท์  จิตมานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

 ศรีล้อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรทรรศกร  คมนัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

 สวนดอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรอัษฎา  มีไหว

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

 สวนดอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรปุรเชษฐ์  วงค์มานิตย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรสิทธิกร  ศรีบุรินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรสนธยา  พิมพ์สาลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรวรเชษฐ์  ศรีบุรินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรชลชิต  รอดเทียน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

 สุขสวัสดิ

์

 

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรกิงไผ่

่

 จงศร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

 สุขสวัสดิ

์

 

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรสุรชาติ  พนาสิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 แสงเมืองมา  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรเจษฎา  ผาติสุขธำรง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

 แสงเมืองมา  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๓
พระปุณยาภา ชยวุฑฺโฒ กลินศรี

่

๑๘/๐๒/๒๕๑๘ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

หมอสม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรธีระวัฒน์  วงศ์เกตุ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 หัวข่วง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรกัมปนาท  ก๋าลือ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

 หัวข่วง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรปญญากร  กาศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 หัวข่วง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรไกรวิชญ์  พิทักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 จอมปงลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรเมธี  ปนแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรกฤษณะ  ตรีประดับกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 นำผึงชาวไร่อ้อย

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรอนิรุฒ  ปุดที

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านสาด  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรพัฒนวงค์  ทาวะลัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

 แม่ไฮ  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรณัฐวัตร์  เจริญสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 แม่ไฮ  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๓
พระณัฐพงษ์ ปยวณฺโณ ลอนมา

๐๕/๑๑/๒๕๓๕ ๒๖/๐๔/๒๕๕๘

วังพร้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๔
สามเณรภานุพงษ์  รอดขำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 สบจาง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๕
สามเณรวัชรากร  จันทร์ต๊ะภู

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 กิวหลวง

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๖
พระจักร์กฤษณ์ อภิวณฺโณ แก่นแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๓๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๗

ต๋อแก้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรทักโพธิ

์

 ไชยชมภู

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรพงษ์ภพ  ศรีวงศ์วัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 ต๋อแก้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แปงบุญชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 ท่าแหน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๔ / ๑๓

้
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ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรจิตริน  พรมบุตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

 ท่าแหน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรธีรวัฒน์  ต๊ะชุมภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

 ท่าแหน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรสิทธิกานต์  อภิวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

 นากว้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรณัฐพงศ์  วงค์โท๊ะ

๓/๐๓/๒๕๔๖

 นากว้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 เทพสถล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 นาคตหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรชาญชัย  ประวิเศษ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

 นายาบ  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรนันทวัฒน์  จะวะนะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

 นำโจ้  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรอนุวัฒน์  จะวะนะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 นำโจ้  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรปริวัฒน์  คำน้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

 นำโท้ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรอาทร  สนแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านจว้าก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรชนาวี  โคตะมี

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านทุ่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๑
พระสุวรรณ สิรินฺธโร ลัดดาทอง

๐๑/๐๕/๒๕๐๒ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรพลศิริ  เครือสายด้วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

 บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรกุลบุตร  บุญต้น

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรยอดชาย  ตาหน่อ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรเนติพงษ์  ขัตติยะวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรศิริชัย  เขือนแก้ว

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรปณิพัฒน์  วงศ์โปน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านหลุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๘
พระจักรกฤช สุภโร รัตนศศิธรนนท์

๒๑/๐๑/๒๕๑๒ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘

บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรพิทักษ์  ทาหลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๐
พระครูดิลกธรรมาภรณ์ จารุสิริ จักษุจันทร์

๐๙/๐๙/๒๔๙๖ ๐๕/๐๖/๒๕๑๘

บ้านเอียก  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรอรรถพล  พรมไชย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรปฏิพล  อุดมผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านฮ่อม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรสมชาย  ต่อบือ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรตรีวิทย์  สดใสดาวเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเจตนิพันธ์  สดใสดาวเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรนันทวัฒน์  วงศ์เขียวแดง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

 ปงหอศาล  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรวุฒิชัย  ใจวงศ์คำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

 ปาจำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๘
พระไพรวัน วรวณฺโณ นันตายศ

๐๗/๐๑/๒๕๑๗ ๐๔/๑๒/๒๕๕๘

ปาตันหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรล้อมพงศ์  วงศ์สวาส

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 ปาตันหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรไพรัชพงษ์  สายสุตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 ปาตันหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรกฤษดา  ผาบสิมมา

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 ผาแมว  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๒
พระอโนวัน กตคุโณ เลิศชุ่ม

๑๗/๐๒/๒๕๒๙ ๓๐/๐๔/๒๕๕๕

พรหมพิราม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรสิทธิทัศน์

์

 สีธิหนิว

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

 พระธาตุสันดอน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๔
พระรวิภาส ิตวฑฺฒโน เครือปอ

๒๓/๑๑/๒๕๒๐ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

ม่อนแสนศรี  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๕ / ๑๓

้
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ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๕
พระเสรี สาทโร ยางกระเหรียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๒๙ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

แม่ทะหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๖
พระฉัตรชัย จิรสุโภ วงศ์จักร์

๐๓/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

แม่ทะหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๗
พระอดิเรก กตธมฺโม เคลือจักร

๐๓./๐๒/๒๕๐๐ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แม่ปุง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรกิตติชัย  กันทะวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 แม่ปุง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรสุรเชษฐ์  ดอประเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีถ้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๐
สามเณรวิศวะกร  มะธิปไข

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีถ้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๑
สามเณรชินวัตร  ปดถามัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 ศรีถ้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๒
พระวีระธนา อธิปฺโ อยู่กลันเถือน

่ ่

๐๓/๐๓/๒๕๒๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖

ศรีอ้วน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๓
พระอุเทน รตนวํโส เครือแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๓๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ศรีอ้วน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๔
พระอนุศักดิ

์

โชติโก -

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

ศรีอ้วน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรดิษกร  -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีอ้วน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรอนุชา  -

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีอ้วน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรณัฐพล  ปอต๊ะมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 สบแม่นาง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรชิษณุพงษ์  จันต๊ะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 สบแม่นาง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๗๙
สามเณรพีรวัส  สายวงศ์เปย

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 สันฐาน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๐
สามเณรศรราม  อุ่นเรือน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

 สันฐาน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรจิรวัฒน์  หล้าแก้ว

๗/๐๙/๒๕๔๖

 สันฐาน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรกรินทร์  ยาวิชัยปอง

๒/๐๔/๒๕๔๗

 สันฐาน  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๓
สามเณรนิธิพงษ์  มีรัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

 สามขา  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ศรีแก้ว

๒๕/๙/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรอัษฏาวุธ  พิมพ์ดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 สามขา  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๖
พระสหพล สหพโล ชุมภู

๑๒/๑๑/๒๕๑๖
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

ฮ่องห้า  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรโยธิน  นิรัสสัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

 ฮ่องห้า  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรนวพล  มหาพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

 ฮ่องห้า  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรธนากร  เกียงแก้ว

๋

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรธวัชชัย  เตมะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๑
สามเณรวรรณชัย  ลาพา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่งกล้วยโพธาราม  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๒
พระสมบูรณ์ คุณธมฺโม ตระกูลอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๐๓ ๒๒/๐๓/๒๕๕๑

ห้วยคิง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรชาญทรงชัย  ลือโขง

๑๙/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งงามหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๔
พระณรงค์ฤทธิ

์

ติธมฺโม วงเขียว

๑๙/๐๙/๒๕๑๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

ทุ่งตำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรวีรพล  กาวิโล

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

 ทุ่งไผ่  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรธนกฤษ  ตันก้อน

๋

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

 ทุ่งไผ่  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรธนพล  ตันก้อน

๋

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่งไผ่  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๘
สามเณรคมกริช  มิงรัสมี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 นาเดา  

ลป ๓๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรเขตวัน  วงค์ตัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 นาศาลา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๖ / ๑๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรธันยบูรณ์  จันทร์คำอ้าย

๕/๔/๒๕๔๖
 นาเอียง

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๑
สามเณรธนพล  ยาดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ปงแพ่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรสุวินัย  แปงใจอ้าย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 ปงแพ่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๓
พระนพชัย จารุธมฺโม สารอินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๓๒ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙

ผาลาด  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๔
สามเณรสุภชัย  นันกัน

๔/๘/๒๕๔๓
 ศรีดอนแก้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรภานุพงษ์  ใจนาธิ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีดอนชัย  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๖
สามเณรนิวัฒน์  แซ่ลิม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีลังกา  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๗
สามเณรจิรายุ  จินะกะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

 สันโปง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๘
พระวิชิตชัย ปภาโส โนรี

๑๒/๙/๒๕๓๔ ๒๒/๔/๒๕๕๖

สาแลไชย  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๐๙
พระยชุวรัตน์ วรธมฺโม วรวัฒน์ชยางกูล

๐๕/๑๑/๒๕๒๓ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

เหล่ายาว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรนัยชนก  ใจยาธิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

 เหล่ายาว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรบุรพล  วันยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 เหล่ายาว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๒
สามเณรสุภกิจ  ใจวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

 ดอนมูล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๓
พระชัยโย ติกฺขปฺโ ฮาวกันทะ

๒๒/๐๔/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ดอนสัก  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๔
พระชวลิต ปฺาวชิโร แสงบุญเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๓๐ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

ต้นซ้อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๕
สามเณรเอกรินทร์  หล่ายห้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

 ต้นซ้อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรธนา  จินะวัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

 ทุ่งเกวียน  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรเขมสรณ์  แก้วรากมุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๘
สามเณรณัฐกานต์  แสงจินดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 

ทุ่งบ่อแปนสามัคคีธรรม

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๑๙
สามเณรอดิศร  เตชะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

 ทุ่งหก  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรณัฐดนัย  ไชยบุญเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 ทุ่งหก  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรณัฐนันท์  ไชยบุญเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

 ทุ่งหก  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ธิวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่งหก  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๓
พระชัยยา ิตมโน ธรรมสุขี

๒๗/๐๕/๒๕๑๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๖

นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรพาทีหล่า  บุญทรัพย์ถาวร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๕
สามเณรพงศกร  แก้วรัศมี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๖
สามเณรจักรพันธุ์  เกือธวัชชัย

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๗
สามเณรมนตรี  คัมภีร์พยัคฆ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรวีระ  กวางมรกต

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรจารุกิตติ

์

 พนาโกเมน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรวุฒิชัย  นวกิจรุ่งเรือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๑
สามเณรสถิต  จันทราทอแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๒
สามเณรเทวัน  เสือชูชีพ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๓
สามเณรภานุพงศ์  มานะเสมอ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๔
สามเณรอลงกรณ์  โปทาคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๗ / ๑๓

้
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ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๕
สามเณรพงษ์พันธ์  เขอะมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๖
สามเณรอภิราม  กันทะตัน

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๗
สามเณรโกวิทย์  รุ่งเรืองกิจกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๘
สามเณรนาวิน  ทวีรัตนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรกฤตย์  มธุมนัส

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรเอกชัย  มนต์รัตนมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรศราวุฒิ  นิยมวรภูมิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรวีรชัย  มงคลชัยคีรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 นางแล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรวรรณชัย  ใจกันทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๔
สามเณรนันทวัฒน์  ราชคม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

 บ้านหม้อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรรณชิต  ทรายแก่น

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

 ปนง้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรภานุพงศ์  ตาต๊ะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

 ปนง้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรธีรภัทร  ประโพธิทิง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

 ปนง้าว  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรภูริทัต  คำฝนจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 ปาไคร้เหนือ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๔๙
พระจักรกฤษ จนฺทสุวณฺโณ จันทร์สุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๕/๒๕๖๐

แม่ตาลน้อย  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรณัฐพงษ์  ยะถา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

 แม่ยามใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรอโรชา  เมืองมาหล้า

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

 แม่ยามใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๒
สามเณรศรชัย  แย้มกลีบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

 แม่ยามใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๓
สามเณรยรรยง  คำอ้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 

ยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๔
สามเณรดำรง  พิมานพนารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

 สถานีรถไฟห้างฉัตร  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๕
สามเณรพงษ์เทพ  คลังพันไพร

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

 สถานีรถไฟห้างฉัตร  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๖
สามเณรกรวิชญ์  ไพรแสงสิงห์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

 สถานีรถไฟห้างฉัตร  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๗
สามเณรณัฐวุฒิ  กันเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 สันกำแพง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๘
สามเณรณัฐวุฒิ  กล้าจริง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 หนองขาม  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๕๙
พระศลาวุฒิ านจาโร คำน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๓๑ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

หลิงก้าน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรจารุพงษ์  กุลการินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 หลิงก้าน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๑
สามเณรพีระพันธ์  อนันต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

 หลิงก้าน

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๒
สามเณรปฏิวัฒน์  อุดเวียง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

 หัวทุ่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๓
สามเณรสุกฤษฎ์  สิงห์หล้า

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

 หัวทุ่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๔
สามเณรวีระชัย  เปยงกา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 หัวทุ่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๕
พระมานัส ิตมโน กันวา

๒๙/๐๑/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ดอกคำใต้  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๖
พระวิทยา นนฺทิโก แสนสุภา

๐๒/๑๑/๒๕๐๖ ๑๔/๐๙/๒๕๔๖

ดอนมูล  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรวาคิม  สุนาดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านร้อง  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรธนวัฒน์  ปญตาโส

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านอ้อน  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรชินกรณ์  ใจกว้าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

 ปงทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๘ / ๑๓

้
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่
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ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๐
พระพีระศิลป โชติาโณ ใจจิตต์

๑๖/๑๑/๒๕๓๖
๐๘/๐๔/๒๕๕๙

ร่องเห็ด  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๑
พระอนุรักษ์ ทนฺตกาโย ทองสะอาด

๒๑/๐๒/๒๕๓๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๕

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๒
พระเทวพล อมิโตภาโส กาญจนพิมาย

๒๖/๑๐/๒๕๒๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๙

วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๓
สามเณรยศพนธ์  ธัญญากุลโกวิท

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๔
สามเณรปวรุตม์  ดอนรักษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๕
สามเณรณัฐพล  อุดร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๖
สามเณรปฏิภาณ  ด่างนำเทียง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๗
สามเณรโกศรี  ชัยวงษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๘
สามเณรธนากร  อัคราช

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๗๙
สามเณรณัฐวุฒิ  ขัติยะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๐
สามเณรสุธิวา  ธิมาชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรวัชรินทร์  ไตรโยธี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรสุรสิทธิ

์

 บุญมาพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรปริญธร  ผลชุม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรอัณวิศร์  อรชุน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรดวงแก้ว  ใจวงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรสุรชิต  นามรักษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๗
สามเณรสมยศ  ทูลธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรณัฐกิตติ

์

 ไชยวุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๘๙
สามเณรณัฐภัทร  ภิรมย์กิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๐
สามเณรธนพัฒน์  ดวงดูสัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๑
สามเณรมงคล  วงค์ใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๒
สามเณรวัฒนา  พุทธจักร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๓
สามเณรสุรภัค  ยอดสุนทร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๔
สามเณรชิณวัตร  รัตนวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๕
สามเณรนพปฎล  อรชุน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๖
สามเณรทรงพล  คตภูธร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๗
สามเณรสิงห์สรศักดิ

์

 ไชชิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๘
สามเณรธนกฤต  อินกันหา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๒๙๙
สามเณรสุทธิรักษ์  บวรธิติภัค

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๐
สามเณรเจษฎา  ขุนทอง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๑
สามเณรคณิศร  อินออน

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๒
สามเณรทวี  กันทะไชย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๓
สามเณรพูลเทพ  เด็ดเดียว

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

 วัดจองคำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๔
พระพิเชฐ ชยวุฑโฒ ชุ่มใจ

๐๒/๐๑/๒๕๓๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๗

สบพลึง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๙ / ๑๓

้
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่
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ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๕
พระขันแก้ว กิตฺติาโณ กาชัย

๑๑/๐๓/๒๕๓๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สบพลึง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรวริทธิธร

์

 พรมแต่ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 สบพลึง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๗
สามเณรสุภวรรณ  กันดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

 หลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรชนะสรณ์  บุญเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

 หลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรอมรเทพ  ใจตุรงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 หลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรธนภัทร  บุญชู

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 ห้วยอูน  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๑
พระศรชัย อาภากาโร ชัยเนตร

๐๗/๐๘/๒๕๒๐ ๑๖/๐๖/๒๕๔๔

กู่เต้าวนาราม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรภัทรพล  อุตสืบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

 ดงนังคีรีชัย

่

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๓
สามเณรสิรภพ  ผิวเหลือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

 ทุ่งคา  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๔
สามเณรณัฐพงษ์  มูลทุ่ง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่งคา  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๕
สามเณรเกรียงไกร  ปนใจกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

 ทุ่งคา  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๖
สามเณรภูธเรศ  สุธารส

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

 ผ้าขาว  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๗
สามเณรอนุสรณ์  ต๊ะวัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

 ผ้าขาว  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๘
สามเณรจิรภัทร  ตากล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

 ม่อนเจริญธรรม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรกิตติพงษ์  แช่เซีย

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

 แม่สุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๐
สามเณรกันต์ศักดิ

์

 สถาพรจริยา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

 แม่สุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรทินกร  มีธรรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

 แม่สุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรณัฐปณัย  เฟองเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 แม่สุก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๓
สามเณรหลง  สีวัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๔
สามเณรพงศกร  โยคาแฮ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 สาญาณพลาราม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๕
พระประสาน านวุฑฺโฒ พราหมพิพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๔๙๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๙

สาแพะ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรกันต์ศักดิ

์

 เปนพวก

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

 สามัคคีธรรม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๗
พระบุญเลิศ ทิพฺพสิปฺโป ตังสัตย์

้

๑๖/๐๗/๒๕๒๐ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

ทุ่งโปง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๘
พระภานุวัฒน์ ภูริปฺโ ยกยอ

๑๕/๑๐/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

ทุ่งส้าน  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรณัฐนันทร์  เอือจริง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

 สบลี  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรวิชิต  ตาแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 ขันหอม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรวีระพงค์  วิลัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 ทุ่งป  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรนาวิน  พานแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

 ทุ่งป  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๓
พระตาล ธมฺมธโร ตาเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๙

ทุ่งฝูง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรแสง  ตาบาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

 ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๕
สามเณรผไท  ตาสัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

 ทุ่งฮัว

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรวันชัย  สูงขาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

 ทุ่งฮี  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรเอกอัมรินทร์  มีเมล์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 ทุ่งฮี  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรสราวุธ  จันเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านก่อ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรณัฐพัฒน์  กลินมาลา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านก่อ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำปาง  ๑๐ / ๑๓

้
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ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรธนบดินทร์  ติดชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๑
สามเณรปฐมพงษ์  เชือคำซาว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๒
สามเณรวีระชัย  เจนจัด

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๓
สามเณรอัครพล  อวดดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๔
สามเณรกิตติศักดิ

์

 รักเล่ห์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๕
สามเณรศุภกร  ตาสำราญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๖
สามเณรเสกข์  ตาจ้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านใหม่  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๗
สามเณรมิตรชัย  มะโนสาร

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๘
สามเณรบดินทร์  เครืออินตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านฮ่าง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๔๙
สามเณรนันทวัฒน์  ขยันขาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 ปงถำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๐
สามเณรสุริเยศร์  เกิดกรุง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

 ปงถำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๑
สามเณรเดชาวิชญ์  ก๋ายะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 ปงถำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๒
สามเณรวัณณุวรรธน์  ปงติบ

๊

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

 ปงถำ  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๓
สามเณรณัฐวัตร  เนืองจำนงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 ปงวัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๔
สามเณรฐิติวุฒิ  แก้วมา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 ปงวัง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๕
สามเณรปริญญา  พงษ์ปนแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 ปาแขม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๖
สามเณรวิธวิทย์  อวดเหลียม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ปาแขม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๗
สามเณรประพันธ์ศักดิ

์

 มีศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 ปาสัก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๘
สามเณรสิปปวุฒิ  พงษ์กาสอ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

 ปาสัก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๕๙
สามเณรภาคภูมิ  ลาภโต

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๐
สามเณรธีระวัฒน์  ขันเวท

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๑
สามเณรญาณากร  ชืองาม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

 ปาแหน่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๒
สามเณรทินกร  สมผิว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 ผาแดง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๓
พระสายันต์ อานนฺโท มูลคำ

๑๐/๐๘/๒๕๑๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙

พระเกิด  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๔
พระก๋วน อินทฺปฺโ จิตตัง

้

๐๕/๑๐/๒๔๙๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ม่อนเขาแก้ว  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๕
สามเณรวีรพันธ์  ประกัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

 แม่โปง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๖
สามเณรวันเฉลิม  วางเชิง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 แม่โปง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๗
สามเณรธนเขต  หาระโคต

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

 แม่ลืน  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๘
สามเณรวชิรวุธ  อะขะเส

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

 แม่สุขนอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๖๙
สามเณรพลวัต  ต้องใจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

 แม่สุขนอก  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๐
สามเณรวชิรวิทย์  พันตาคม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 แม่สุขใน  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๑
สามเณรธนาวุฒิ  สวัสศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

 แม่หีด  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๒
พระปรีชา อกิฺจโน แรงอด

๑๒/๑๒/๒๕๑๘
๑๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดแม่เย็น  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๓
สามเณรฮิโรชิ  ซูซูมิ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

 สบม่า  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๔
สามเณรธวัชชัย  กลินเก่า

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

 สบม่า  
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ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๕
สามเณรณัฐพล  การเพียร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 ห้วยก้อด  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๖
พระประจักษ์ มหาลาโภ จันสม

๑๕/๐๖/๒๕๑๕ ๒๓/๐๓/๒๕๔๔

กุ่มเนิง

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๗
พระพงษ์รัตน์ ปสนฺโน ชัยชมวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๐๔ ๑๖/๐๕/๒๕๕๘

กุ่มเนิง

้

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๘
พระอำพล จารุธมฺโม กาวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

แม่แก่ง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๗๙
พระกฤษดา จิตฺตกุสโล กาวีพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๒๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แม่ถอด  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๐
พระบุญซง ชยธมฺโม กองกันทะ

๑๓/๐๖/๒๕๑๐ ๐๕/๐๗/๒๕๓๑

แม่มอกดอย  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๑
พระการัณยภาส มหาวีโร คนฺธโน

๐๙/๑๒/๒๕๑๙ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

สันปามอน  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๒
พระจันทร์ติบ

๊

ขนฺติโก จอมดวง

๐๗/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๐๑/๒๕๓๙

สุขสวัสดิ

์

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๓
พระคมเพชร เตชปฺโ ชืนสุวรรณ

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

ผาปงหลวง  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๔
พระเอกรัฐ อคฺคธมฺโม สอนทิพย์

๑๑/๐๑/๒๕๒๔ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

พระพุทธบาทวังตวง
 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๕
สามเณรโท่โทอู  พูนเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๐

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๖
สามเณรฐิติโชติ  แก้วจตุพร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๗
สามเณรสุทธินัย  ติบสม

๊

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๘
สามเณรพีรพล  แสนเขียววงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

 แม่ตัง

๋

 

ลป ๓๒๖๐/๐๓๘๙
พระอาโมส่อ อธิปฺโ มาเยอะ

๒๘/๐๒/๒๕๓๒ ๑๒/๐๑/๒๕๕๔

แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๐
สามเณรศตวรรษ  วันฟอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๑
สามเณรพิทักษ์  เทนโสภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๒
สามเณรกาเบล่า  มาเยอะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๓
สามเณรอาซอ  มาเยอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๔
สามเณรดำรงค์รักษ์  บุญปน

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๕
สามเณรธนกร  เพ็งมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๖
สามเณรวายุ  สุขเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๗
สามเณรวรัญชิต  โนปง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๘
สามเณรจุฬจิตร  เมืองมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๓๙๙
สามเณรคุณวุฒิ  เผือกเหมือย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

 แม่พริกลุ่ม  

ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๐
พระเกรียง วชิโร ตาคำปญญา

๒๒/๐๗/๒๕๓๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๔

ชัยศรีภูมิ  

ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๑
พระดาวรุ่ง อภิชาโณ หน่องพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๑๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๑

นาปราบ  

ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๒
พระเบญจพล อภินนฺโท จำปาหลวง

๑๘/๐๗/๒๕๒๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

นาปราบ  

ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๓
พระศรีธน กตธมฺโม อินตาเหล็ก

๑๓/๐๗/๒๔๘๙ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔

บ้านกาด  

ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๔
พระสุชาติ ธมฺมโชโต แปงศรี

๐๕/๐๗/๒๕๒๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านจัว  

ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๕
พระศรีวรรณ นาถสีโล ปุกปก

๒๘/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๕/๒๕๓๘

วังพร้าว  
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ลป ๓๒๖๐/๐๔๐๖
พระเอกชัย อิสสรธมฺโม ขัดผาบ

๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗

วังพร้าว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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