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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้
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สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรนนท์  จันทร์แก้ว

๒/๘/๒๕๔๓
 กมลธัชชยาราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๒
พระณัฏฐชัย เขมจารี เพ็ชรขาว

๘/๖/๒๕๒๔ ๗/๗/๒๕๕๙
กู่เหล็ก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๓
พระจีรพล กิตฺติวุฑฺโฒ ไชยวุฒิ

๔/๑๐/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๙

กู่เหล็ก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรธนภัทร  ตาธง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 จักรคำภิมุข  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรยุทธพิชัย  ไกลถิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 จามเทวี  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรอชิตพล  จอมรักษาคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 จามเทวี  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรนพรัตน์  แก้วมา

๑/๑๑/๒๕๔๖

 ชัยมงคล  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรเจริญ  ศรีฉ่าว

๒/๒/๒๕๔๒
 ชัยสถาน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพรรษา  อินตา

๕/๕/๒๕๔๒
 ชัยสถาน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรอภินันท์  วงศ์ซุย

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 ช้างรอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรราชันย์  ธิใจเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ช้างรอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสมพร  เอกสาธก

๑/๑๐/๒๕๔๒

 ช้างสี  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรกมล  ไกรขจรกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 ช้างสี  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรกีแฮ  อนาเฉลิมชัย

๖/๖/๒๕๔๕
 ช้างสี  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรศุภกิตติ

์

 ราชสัก
๑/๑/๒๕๔๖

 บ้านใหม่ร่องแกบ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรปฏิพัทธ์  เปงเสพสัก

๗/๗/๒๕๔๖
 บ้านใหม่ร่องแกบ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรมงคล  พรมฆ้อง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ประตูปา  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรแก้ว  นามสาม

๙/๙/๒๕๔๓
 ปาเส้า  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๑๙
พระจาม สิริสุวณฺโณ ลายคำ

๑/๑/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙
พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๐
พระวสันต์ คมฺภีรปฺโ ตาคำปญญา

๑/๗/๒๕๑๗ ๑๐/๗/๒๕๕๙

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรแสงเครือ  คำดาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรมัณฑณะ  ประเสริฐ

๐๒/๒/๒๕๔๒

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรใหม่  อิปน

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรกู้ปุน  ลุงตี

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

 พระธาตุหริภุญชัย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๑๐

้
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ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรจิง

่

 อัยสาม
๑/๑/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรพะดาโพ  เรืองสิทธิ

์

๑/๖/๒๕๔๓
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรสุวิจักขณ์  ธนพัฒน์ภูวิทิต

๑/๙/๒๕๔๓
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรหลง  ลุงหย่า

๔/๔/๒๕๔๔
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรอชิตพล  ชุ่มเชย

๑/๑/๒๕๔๕
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรภานุรุจ  คำอ่อน

๑/๑/๒๕๔๖
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรนิธิกร  จันทร์เขียว

๑๑/๑/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรณัฐนันท์  จันทนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรวัชสันส์  เทพสุรินทร์

๕/๕/๒๕๔๖
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรฤทธีชัย  แซ่เตีย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรชัยฤทธิ

์

 แซ่เตีย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรธีมนิติ

์

 คุณเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรอนรรฆ  รักคำ

๘/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรกัณยธร  อ่อนละม่อม

๑/๙/๒๕๔๖
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรธีรัช  ดุษฎีดารภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรโพธิเศรษฐ์  ธนพัฒน์ภูวิทิต

๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรภูวดล  เสาร์ภาษี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๒
พระเจษฎา ชวนปฺโ ปกธงชัยสกุล

๐๒/๐๔/๒๕๒๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

พระยืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรอาริยะ  โนสกุล

๑/๑/๒๕๓๘
 พระยืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรอัฎกรณ์  ปรีดาชม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 พระยืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรณัฐชัย  เพ็งนุ่ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

 พระยืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรรุ่งโรจน์  ดวงคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๐

 พระยืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรพงศกร  ดีงูเหลือม

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

 แม่สารบ้านหลุก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธนกร  ดีงูเหลือม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 แม่สารบ้านหลุก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรจ่อ  โนสกุล

๘/๘/๒๕๓๗
 แม่สารปาแดด  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรปญญา  วีจิงตา

่

๘/๘/๒๕๔๑
 ศรีสองเมือง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรอ๊อต  กอสาระ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีสองเมือง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรธันวา  ศรีทอง

๑/๑/๒๕๔๖
 สันต้นธง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรศรัณย์  สุขแรง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

 สันปายางหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรพัชรพงษ์  ล่ามแก้วศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 สันปาสัก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรจิรายุ  พิงคะสัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 สันปาสัก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรเกรียงไกร  อุปละโรจน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 สันมะกรูด  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรก่อนคิด  จองส่า

๑/๑/๒๕๔๓
 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรนนท์  มนต์สิริ

๖/๖/๒๕๔๓
 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรพุธ  ธรรมปญญา

๑/๑/๒๕๔๔
 สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๑๐

้
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ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรบุญมี  นานยี

๘/๘/๒๕๔๕
 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๑
พระจรัญ ขนฺติพโล กาวิโจง

๙/๙/๒๕๐๐
๖/๑๒/๒๕๕๘

หนองปลาขอ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรกิตติพงศ์  ปูดอก

๑/๗/๒๕๔๖
 ดอนตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรศักรินทร์  กิติทรัพย์

๘/๘/๒๕๔๖
 ดอนตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรธีรเทพ  ปูอัง

๓/๓/๒๕๔๗
 ดอนตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรสมชาย  แสงทอง

๖/๖/๒๕๔๗
 ดอนตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรพีรพัฒน์  บางวัน

๕/๙/๒๕๔๕
 โบสถ์นำดิบ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรการุณ  พอก๊ะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

 พานิชสิทธิการาม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรสุมะนะ  ยอดซอ

๐๓/๐๗/๒๕๔๐

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรสอนแลง  ลุงมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๐

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรส่วยหล้า  ตองปน

๐๑/๐๘/๒๕๔๐

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรเรียว  นามคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรจายหลวง  สุกแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรจอมคำ  คำแลง

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรวิหลิง

่

 ลุงจันทร์ตา

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรดอน  นวลจาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรสามลอ  สุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรซอหลิง

่

 ลุงติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรณัฐพงษ์  ลุงทุน

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรนารินทร์  ลุงอ่อง

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรแสงแก้ว  แสงจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรบุญน้อย  แสงตุ้ย

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรเมือง  ปูวิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรสำรวม  บุญมาก

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรนราธิป  หล้าติบ

๊

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรอดิเรก  มงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรผัด  อินแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรภัทรพงษ์  ศรีไสว

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรวรพล  พันธเดช

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรแดง  ธรรมวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรเมือง  นามสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรหนุ่มเคือ  ปูต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรธีรกานต์  รักษ์สัจจะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรเดือนคำ  ลุงแกง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรนวล  ลุงยอด

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรสุข  อินแผล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรเซียง  ลุงซิงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรแสงวงศ์  ธรรมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรชายกุล  บุญชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรเจริญ  มหาชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรยอด  สมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรจันทร์ทิพย์  สาลี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรบุญติบ

๊

 นามทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรธีรไนย  มะโน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรกร  ลุงฉาก

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรจันทร์ตอ  ลุงจันทร์ตา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรชินกฤต  สมพงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรอุ่งปาง  ลุงจ่า

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรทุนทรัพย์  ลุงทุน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรดาวแสง  พองแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๐
สามเณรอานนท์  ต้นสมบัติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๑

สามเณรยงยุทธ  ลุงซอ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๒

สามเณรจันทร์  นู่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๓

สามเณรคะชาสิทธิ

์

 ศรีวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๔

สามเณรสมชาย  ลุงจ่อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๕

สามเณรอภิวิชญ์  ปนวารี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๖

สามเณรบุญเฮง  แสงฟู

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๗

สามเณรวัชรพล  ตุ่นกันทา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๘

สามเณรรังสรรค์  พลยาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๑๙

สามเณรอู่  ลุงติง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรพีรพัฒน์  ใจไหว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๑

สามเณรจายป  ลุงเจิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๒

สามเณรภูมินทร์  ชัยเมืองดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๓

สามเณรธวัชชัย  อินทรจักร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๔

สามเณรธนวัฒน์  ช่วยปด

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๕

สามเณรฌัชชพณ  ศรีคำเมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๖

สามเณรวินัย  ลุงต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๗

สามเณรเมือง  ลุงพอล่า

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรวิน  มานัส

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๒๙

พระเป อภินนฺโท ลุงต๊ะ

๒๕/๐๓/๒๕๓๑ ๐๘/๐๔/๒๕๕๖

วัดบ้านแจ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๐
พระสมตรี สิริวฑฺฒโน ประโยงค์

๑๘/๑๐/๒๕๒๐ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๑

พระวีระยุทธิ

์

วีรยุทฺโธ มณีขัตย์

๐๙/๑๐/๒๕๒๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

วัดบ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๒

พระธีรวัฒน์ อิทฺธิภทฺโท ปนทวัง

๐๒/๐๔/๒๕๒๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

หนองปาเหมือด  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๓

พระธีรวุฒิ านวโร ปญโญใหญ่

๑๐/๑๑/๒๕๒๕ ๑๘/๐๘/๒๕๕๘

พระธาตุดอยเวียง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๔

พระทินกร สุเมธโส มงคลจิรพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๒๑
๐๙/๐๙/๒๕๕๘

พระธาตุดอยเวียง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๕

พระณัฐพล สุจิณฺโณ สมปอ

๒๒/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระธาตุดอยเวียง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๖

พระสุทธิศักดิ

์

ณฏิโก อิทนทวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๑๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๓

ปาซางน้อย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรศึกษา  นิมิตรปญญาดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๘

สามเณรวิสุทธิ

์

 โสภณแม่แจ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๓๙

พระสิงห์คำ สุวณฺโณ กรรณิกา

๐๔/๐๖/๒๕๑๒ ๒๑/๐๖/๒๕๕๘

ดอนตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๐
พระอเนก กตปฺโ สะเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๒๘ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

ดอนตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๑

พระณรงค์ฤทธิ

์

สุขิโต พรมโต

๒๕/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรนพดล  บัวลอยลม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๓

สามเณรพงศ์พิเชษฐ์  ขันเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๔

สามเณรนวดล  บัวลอยลม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๕

สามเณรภาณุวัฒน์  วงศ์ยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 แม่แรง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๖

พระสวิง กตปฺุโ แก้วคือ
๕/๘/๒๔๙๐

๒๔/๗/๒๕๔๒

วัดก้อยืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๗

สามเณรพรเพชร  ชัยมงคล

๒๒/๙/๒๕๔๓

 วัดนากลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๘

สามเณรจักรกฤษณ์  ศรีวิชัย

๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดนากลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรธีรภัทร  ปนทะวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 วัดนากลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๐
พระเทวัญ ชวโน ธิมา

๑๑/๗/๒๕๒๑ ๒๓/๖/๒๕๕๙

วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๑

สามเณรวิทวัส  กิงต้นสกุล

่

๖/๔/๒๕๔๒
 วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๒

สามเณรธนวัฒน์  ต๋าคำนวล

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๓

สามเณรโกวิทย์  วงศ์เอกา
๕/๘/๒๕๔๕

 วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรสิทธิชัย  มามี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๕

สามเณรเจษดินทร์  กำแก้ว

๑๕/๕/๒๕๔๖

 วัดบ้านแวน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๖

สามเณรมนัส  กวีกาญจนา
๘/๓/๒๕๔๓

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๗

สามเณรสุวิชัย  พนาลัย
๗/๘/๒๕๔๖

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรพะลูซะ  ไม่มีนามสกุล

๑๕/๙/๒๕๔๖

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรวรเชษฐ์  คิดชิต

๑๑/๙/๒๕๔๔

 วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๐
พระมโนธรรม ิตธมฺโม ยิมใส

้

๒/๕/๒๕๓๕ ๕/๔/๒๕๕๘
วัดปาธรรมวิเวก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๑

พระสุทัศน์ ปสนฺโน แก้วอาษา

๖/๑๐/๒๕๒๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

วัดปาธรรมวิเวก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๒

สามเณรจักรี  คำอิน

่

๖/๔/๒๕๔๕
 วัดปาหก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๓

สามเณรปริวิทย์  ตาดี

๒๔/๑/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๔

สามเณรอนุศิษฏ์  โพทาคำ

๒๓/๕/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุห้าดวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๕

สามเณรฟาประธาน  วังงิว

้

๑๑/๖/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๖

สามเณรพสธร  ปาวงค์
๓/๘/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๗

สามเณรกิตติศักดิ

์

 แสนปงผาบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๘

สามเณรพงษ์เพชร  แสนอินต๊ะ

๑๔/๒/๒๕๔๗

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๖๙

สามเณรศิลาฤกษ์  โปสาม
๔/๓/๒๕๔๗

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๐
พระพันธวิศ ปฺาวโร ปญญาวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๑ วัดพระพุทธบาทถำปาไผ่

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๑

พระพันธพล ปฺาธโร ปญญาวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๑ วัดพระพุทธบาทถำปาไผ่

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๒

พระศิรสิทธิ

์

สุปภาโส อภิปุญญพัฒน์
๗/๗/๒๕๓๒ ๙/๙/๒๕๕๕

วัดพระพุทธบาทถำปาไผ่

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๓

สามเณรรัฐวิชา  ทาธิ

๒๗/๒/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๔

พระสิทธิศักดิ

์

สิริคุตฺโต ชัยกันทา

๑๐/๙/๒๕๑๖
๕/๕/๒๕๕๙

วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๕

พระสมคิด อริฺชโย สุรีวัลย์

๒๒/๖/๒๕๒๒ ๑๗/๖/๒๕๕๙

วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๖

สามเณรอัษฎางค์  ปนปาเจริญ

๓๑/๕/๒๕๔๖

 วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๗

สามเณรธีรพล  สาระโท

๒๘/๖/๒๕๔๖

 วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๘

สามเณรธนวินท์  ข้วางทา

๒๘/๖/๒๕๔๖

 วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๗๙

สามเณรเชษฐา  สังข์ปอม

๒๓/๙/๒๕๔๖

 วัดแม่ตืน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรอิทธิกร  ยศสา

๒๙/๙/๒๕๔๑

 วัดแม่เทย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๑

สามเณรณัฐพล  ธรรมลังกา

๒๐/๘/๒๕๔๕

 วัดแม่เทย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๒

สามเณรพนิตนันท์  อนุกุล

๑๓/๑/๒๕๔๓

 วัดลีหลวง

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๓

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 เพชรยอด

๒๔/๕/๒๕๔๖

 วัดสามัคคีธรรม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๔

สามเณรเกษมศักดิ

์

 คำแดง

๑๕/๙/๒๕๔๖

 วัดสามัคคีธรรม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๕

สามเณรวิศวะ  แก้วกัน

๑๔/๑/๒๕๔๗

 วัดสามัคคีธรรม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๖

สามเณรกิตติภพ  ลินนวล

๑๓/๒/๒๕๔๗

 วัดสามัคคีธรรม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๗

สามเณรนวพล  สุรินทร์คำ

๑๓/๓/๒๕๔๗

 วัดสามัคคีธรรม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๘

สามเณรนัทวัฒน์  แก้วจา

๒๖/๘/๒๕๔๖

 วัดหล่ายหิน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๘๙

พระทิตย์ ชาครธมฺโม ตะโรงใจ

๑/๑๒/๒๕๒๓ ๑๘/๖/๒๕๕๘

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระวิษณุพร ิติาโณ วรรณทัย

๒๕/๙/๒๕๓๔
๑/๔/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๑

พระภานุวัฒน์ กิตฺติโสภโณ สงนอก

๑๘/๗/๒๕๓๗ ๒๔/๖/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๒

พระพิชิตชัย นนฺทิโย ยาดี
๖/๓/๒๔๙๗ ๑/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๓

พระคณิต ทินฺนวโร ยอดแก้ว
๘/๘/๒๕๓๕ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๔

พระอภิชัย คุเณสโก เพียงตะวันกุล

๑๗/๑๒/๒๕๓๓
๒๕/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๕

สามเณรรัตทวีพงษ์  โนจา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

 วัดอัมพวัน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๖

สามเณรพงษ์เทพ  ปนตาแสน

๑๖/๘/๒๕๔๖

 วัดอัมพวัน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๗

สามเณรจิรเมธ  ธารสุขสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 วัดอัมพวัน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๘

สามเณรเพชรายุธ  เทียมเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดอัมพวัน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๑๙๙

พระอธิการติบ

๊

อคฺคธมฺโม อินแก้ว

่

๓/๘/๒๕๐๑ ๑/๕/๒๕๔๑
วัดนาทราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๐
สามเณรจอเกล่อ  ครองบังอาจ

๑/๘/๒๕๑๕
 วัดนาทราย  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระสมคิด สุจิตฺโต จังอ้าย

๑๑/๕/๒๕๑๖
๓/๖/๒๕๕๒

วัดนาเลียง

่

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๒
สามเณรจาคา  จอมประหยัด

๑/๔/๒๕๔๒
 วัดปาจี

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรวรรธนัย  วิมานศรีสุข

๑๙/๒/๒๕๔๕

 
วัดพระธาตุศรีชัยวงศา

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๔
สามเณรสิทธิกร  ผานามสิริ

๒๒/๕/๒๕๔๕

 
วัดพระธาตุศรีชัยวงศา

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๕
สามเณรสรัล  ธำรงเมธี

๔/๗/๒๕๔๕
 

วัดพระธาตุศรีชัยวงศา

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๖
สามเณรธีรเดช  ภูผาเวียง

๑๓/๔/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทดอยถำ

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๗
สามเณรไกรสิทธิ

์

 หอนิยมไพร
๕/๒/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๘
สามเณรภูวดล  เกษมปยกุล

๒๘/๘/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรทับพสาร  

ขวัญประภาพจน์
๒๒/๒/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรสถาพร  ขจรไกลการ

๒๓/๕/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๑

สามเณรธีรภัทร  แปทู

๑๑/๗/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๒

สามเณรวิทยา  เชือสายคีรี

้

๒/๘/๒๕๔๔
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๓

สามเณรพรพงษ์  กนกพลสกุล

๒๔/๗/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๔

สามเณรดุลยวัต  พะดู

๒๐/๘/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๕

สามเณรเอราวัติ  ทะนุประเพณี

๒๙/๑/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๖

สามเณรณัชพล  แก้วทวีโชค

๓๑/๓/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๗

สามเณรจิตรทิวัส  ดินแดนวนา

๓๑/๓/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๘

สามเณรขวัญชัย  ธารสุขสถพร
๕/๕/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๑๙

สามเณรรัชชานนท์  พงศากมล

๑/๑๑/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรสุวิทย์  เกษียรธารา

๒๑/๓/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๑

สามเณรสมศักดิ

์

 แก้วกุมารี

๒๙/๗/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๒

สามเณรสมชาย  พนชีวี

๒๐/๘/๒๕๔๔

 วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๓

สามเณรเพชร  หล้าแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งม่าน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๔

พระสัมฤทธิ

์

มหิทฺธิโก วงศ์ใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๓๒
๐๒/๐๔/๒๕๕๙

บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๕

พระจอนคำ กิตฺติวณฺโณ ทะสุใจ

๐๔/๐๔/๒๕๐๙ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๖

พระทรงชัย ิตสีโล ใจมะสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๒๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ปาดำ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๗

พระสุรศักดิ

์

อาภสฺสโร ใจฟู

๓๐/๐๕/๒๕๒๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

โพธิมงคล  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๘

พระวิรัช อุฏาโน พิจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๐๗ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

โพธิมงคล  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๒๙

สามเณรฐิติ  อินทร์ศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรธีรวิทย์  สุวรรณมา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๑

สามเณรธนากรณ์  ชัยสมภาร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๒

พระศรายุทธ สุทฺธสีโล สุพาคำ

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

๑/๔/๒๕๕๘
ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๓

พระสุพจน์ สติสมฺปนฺโน มูลครอง

๑๔/๖/๒๕๒๘
๑/๔/๒๕๕๘

ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๔

สามเณรชัยวัฒน์  กิจธนลาภ

๒๔/๕/๒๕๔๔

 ดงมะเฟอง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๕

สามเณรสามซ่า  ปูปาน

๑๐/๑/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๖

สามเณรอิทธิพล  ยุทธชัยปองพนา
๙/๒/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๗

สามเณรอนุพล  
เจริญสินทรัพย์ยิง

่

๑๓/๕/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๘

สามเณรโยธิน  วนาพิศาลสุข
๙/๗/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๓๙

สามเณรณัฐวุฒิ  สิทธิเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรร่มธรรม  เอกโชคชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๑

สามเณรจิรายุส  ธนัชอนันต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๒

สามเณรสรัล  ศุภกรไมตรีกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๓

สามเณรอภิชาต  จอมวนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ดอยแดน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๔

สามเณรโกวิท  รุจีประดับพนา

๑๗/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๕

สามเณรนราวิชญ์  กันทาทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๖

สามเณรนิพิฐพนธ์  วนาวงศกร

๑๓/๖/๒๕๔๗

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๗

สามเณรวิทยา  วนาระเบียบ

๑/๑๑/๒๕๔๓

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๘

สามเณรอาคม  ตะวันอัสดง

๑๓/๗/๒๕๔๔

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๔๙

สามเณรมนัสวิน  คำแก้ว

๑๐/๓/๒๕๔๕

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรภคิน  จันทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๑

สามเณรคณิศร  สมวงศ์พนาศรี
๓/๔/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๒

สามเณรประวิทย์  วนาพิศาลสุข

๒๙/๙/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๓

สามเณรหรรษวัต  วนาสงัด

๒๙/๙/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๔

สามเณรวีรพงษ์  วนาเรขา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๕

สามเณรนนทพันธุ์  ปาริมา
๖/๒/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๖

สามเณรพยุง  เรืองรองรักพนา

๒๐/๗/๒๕๔๕

 ปายาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๗

สามเณรวิรัช  พนาไกรศรสถิต
๔/๙/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๘

สามเณรวัลลภ  ไพรวันไพศาล

๒๔/๔/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๕๙

สามเณรยุทธนา  วนาทัศไนย

๑๔/๒/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรรัชพล  พวกกล้ากวีพร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๑

สามเณรวันชัย  รำไพพนา

๒๖/๔/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๒

สามเณรสุรเชษฐ์  ชีวบุญญากุล

๒๔/๘/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๓

สามเณรศรายุทธ  พยุงดาวเรือง
๗/๙/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๔

สามเณรวชิรวิทย์  ครองฤทัยชีวี

๑๓/๙/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๕

สามเณรรวิช  สุขเมืองชัย

๑๗/๙/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๖

สามเณรพลศักดิ

์

 สืบพงษ์ธวัชชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๗

พระวิเชษฐ กนฺตธมฺโม สินธุยะ

๑๐/๐๙/๒๕๑๔ ๒๐/๐๑/๒๕๕๖

มะคับตอง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๘

สามเณรบุญทวี  อุดมปญญากุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๖๙

สามเณรณัฐสิทธิ

์

 จรูญเกษมกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีเตีย

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรทินกร  ชัยชาติเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๑

สามเณรอภิชาย  วนาชุ่มโชค

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๒

สามเณรภานุพงศ์  พิทักษ์นิยดา

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๓

สามเณรธีเดช  เจริญอายุวัฒ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๔

สามเณรณัฐยศ  ยศยิงเสริมวนา

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๕

สามเณรณัฐภัทร  ศุภรนานา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๖

สามเณรไกรศร  ศรีสุขพนากุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๗

สามเณรกฤตภาส  ประไพมาลี

๒๘/๓/๒๕๔๖

 หล่ายแก้ว  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๘

สามเณรชัยวัฒน์  สุทัศน์หิมวันต์

๒๐/๕/๒๕๔๖

 หล่ายแก้ว  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๗๙

สามเณรสุขใจ  อัตตะแจ่มใส

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

 ร้องธาร  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรเจตนิพัทธ์  

อาสาพัฒนาสายชล ๑/๑๑/๒๕๔๕

 ร้องธาร  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๑

สามเณรสาม  ลุงหม่อง

๘/๑๐/๒๕๔๖

 สันติวนาราม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๒

พระมงคล มหามงฺคโล สุทธิดุก

๑๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ทาปลาดุก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๓

สามเณรธีรพงศ์  นวลพลับ

๑๓/๖/๒๕๔๕

 วัดดอยสารภี  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๔

สามเณรยงยุทธ  ปงแปง

๒๕/๘/๒๕๔๔

 วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๕

สามเณรจีรศักดิ

์

 จิระภัทรมงคล
๑/๕/๒๕๔๖

 วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๖

สามเณรสิรธีร์  มาตุทาวงค์

๒๓/๙/๒๕๔๖

 วัดทาดอยคำ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๗

สามเณรธนเดช  ตุ๋งพนัสสัก

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 วัดทาปาสัก  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๘

สามเณรสุทธิศักดิ

์

 ติบจันทร์

๊

๒/๑๒/๒๕๔๖

 วัดทาศรีปาน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๘๙

สามเณรสิทธิศักดิ

์

 ตาละนะ

๒๒/๓/๒๕๔๗

 วัดทาศรีปาน  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๐
พระวิชัย รวิวํโส ใจปนทา

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๑

พระสุขใจ ธมฺมกาโม ไชยเทพ

๐๖/๐๕/๒๕๒๐ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

วัดทาสบเส้า  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๒

พระพงษ์เทพ โรจนาโณ วัฒนนิมิตรพร

๐๒/๐๑/๒๕๒๔ ๐๕/๐๖/๒๕๕๗

วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๓

พระคชา จนฺทวํโส ปนตาอุ่น

๒๘/๖/๒๕๓๑ ๑๒/๕/๒๕๕๗

ดอนแก้ว  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๔

พระทองดี สุวณฺโณ ใจนันท์

๑๐/๑๐/๒๔๙๒

๗/๖/๒๕๕๙
ตะเคียนปม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๕

พระเดชา เตชธมฺโม หล้าคำ

๒๕/๑๑/๒๕๑๕

๗/๖/๒๕๕๙
ตะเคียนปม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๖

พระสมหมาย ฉนฺทจิตฺโต ทองอินทร์แก้ว

๒๐/๑๐/๒๔๙๗
๑๕/๑/๒๕๕๙

ทุ่งข้าวหาง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๗

พระเอกพล อินฺทธมฺโม จีคู

๋

๒๙/๘/๒๕๐๘ ๒๓/๕/๒๕๕๗

ทุ่งเปด  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๘

สามเณรเกรียงไกร  กันทาเดช

๑๑/๖/๒๕๓๘

 ทุ่งเปด  

ลพ ๓๑๕๙/๐๒๙๙

สามเณรธนพล  จันถา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

 ทุ่งหัวช้าง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรวิริยะ  มีใจคำ

๒๗/๑/๒๕๔๗

 ทุ่งหัวช้าง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๑
พระกิตติเทพ สุภทฺโท หล้าแก้ว

๑๔/๙/๒๕๓๓
๑/๔/๒๕๕๓

ปาก่อ  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๒
พระวัชรพล ธีรเตโช กุศล

๑๒/๖/๒๕๑๙
๒/๔/๒๕๕๙

ปาตึงงาม  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรบุญวุฒิ  หัวยาว

๑/๑๒/๒๕๔๓

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรจีระศักดิ

์

 นาวา

๓๐/๙/๒๕๔๖

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๑๐

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรรัชชานนท์  คำฝน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๖
พระเจย ปฺุาคโม สีวิจี

๋

๑๑/๖/๒๔๙๕
๒/๔/๒๕๕๘

แม่ปนเดง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรรัชพล  มูลทา

๖/๑๒/๒๕๔๖

 หนองปาตึง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๘
พระสุรชัย สนฺตจิตฺโต ทุจิ

๖/๒/๒๕๒๕ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ห้วยปง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๐๙
พระกำ จนฺทสีโล ตาแก้วยัง

๖/๗/๒๕๒๕ ๓๐/๖/๒๕๕๘

ห้วยปง  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๑๐
พระมติพจน์ สีลเตโช แซดู

๒๓/๑๒/๒๕๒๐

๒/๕/๒๕๕๙
ห้วยไร่  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๑๑

สามเณรบัญชา  หล้าพอแน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 ห้วยไร่  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๑๒

สามเณรสิทธิชัย  วิหล้ากว้าง
๕/๘/๒๕๔๖

 ห้วยไร่  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๑๓

สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 วิหล้ากว้าง

๑๗/๙/๒๕๔๖

 ห้วยไร่  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๑๔

สามเณรธีธัช  ใจกุนะ

๙/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยไร่  

ลพ ๓๑๕๙/๐๓๑๕

สามเณรภานุวัฒน์  วงค์เดือน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยห้าง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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