
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๗๒๓ รูป ขาดสอบ ๑๑๐ รูป คงสอบ ๖๑๓ รูป สอบได้ ๓๗๘ รูป สอบตก ๒๓๕ รูป (๖๑.๖๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๑
สามเณรนนท์  โนสกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

 กมลธัชชยาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๒
สามเณรยีแก้ว

่

 สามน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 กมลธัชชยาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๓
สามเณรวีรชล  สร้อยคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

 จามเทวี  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๔
สามเณรอาเฉียง  ลุงชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ชัยสถาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๕
สามเณรอ่องเครือ  ลุงเฮือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

 ชัยสถาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๖
สามเณรฟา  ลุงซอ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

 ชัยสถาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๗
สามเณรเอ็ม  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ชัยสถาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๘
สามเณรเจิมศักดิ

์

 ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

 ช้างรอง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๐๙
พระจิระภาคย์ สิริวฑฺฒโน รัตนกุลวสิษฐ์

๐๓/๐๒/๒๕๒๗ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

ไชยมงคล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๐
พระรักชาติ จิรวฑฺฒโน ธรรมชัย

๑๐/๑๑/๒๕๓๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ไชยมงคล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๑
สามเณรพงศ์ศิริ  กิตติน่าน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ดอยติ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๒
สามเณรศรัณยภัทร์  บุญตัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 ดอยติ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๓
สามเณรสุนันท์  มูลอินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

 ดอยติ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๔
สามเณรนฤเบศร์  นันทะชมพู

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ดอยติ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๕
สามเณรตาล  โนสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

 ต้นแก้ว  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๖
สามเณรคำ  จิตอาสา

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

 ต้นผึง

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๗
สามเณรคำพุธ  ทรายมูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 ต้นผึง

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๘
สามเณรวศิน  ลุงทูน

๓/๑/๒๕๔๗
 บ้านขว้าง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๑๙
พระประเสริฐ สุภทฺโท ณ ลำพูน

๐๑/๐๕/๒๕๐๘ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

บ้านหลวย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๐
สามเณรธีรเดช  ราชสัก

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านใหม่ร่องแกบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๑
สามเณรทินกร  บุญยี

๑๓/๑/๒๕๔๓

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๒
สามเณรยศกร  แวมา

๒๗/๑/๒๕๔๓

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอดิศร  ติบคำ

๊

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๔
สามเณรกำ  ลุงยะ

๒๔/๖/๒๕๔๖

 ปาไม้แดง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๕
สามเณรเอกดนัย  คำปอ

๕/๘/๒๕๔๖
 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๖
สามเณรฐิติพงศ์  สีโอะ

๑/๙/๒๕๔๖
 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๗
สามเณรโกเมน  ติบแว

๊

๑/๕/๒๕๔๗
 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๘
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 สุขเมืองชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๒๙
สามเณรอ่องสึก  จีรสัก

๑๕/๘/๒๕๔๘

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๐
พระศรีสมบูรณ์ สิริปฺโ พะนี

๑๕/๐๘/๒๕๔๐ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๑
พระไตยรัตน์ ผลปฺุโ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๓๕
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๒
สามเณรจันต๊ะ  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสิริธรรมะ  โนสกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวิทยา  มีสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๕
สามเณรวรภพ  ธาดาสันติพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๖
สามเณรชัยรัตน์  นาตยาทัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๗
สามเณรภีรพันธ์  ดวงจันทร์สุรีย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรบุญทวี  สุขบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๓๙
สามเณรญาณวิทย์  นินสนธิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๐
สามเณรชญานนท์  ใจดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๑
สามเณรข่อง  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๒
สามเณรทินกร  แสงสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๓
สามเณรกิติพงษ์  ชีวพงษ์กุล

๒๒/๑/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๔
สามเณรศุธิชัย  แสงจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๕
สามเณรชัชพงศ์  ลุงจ่าม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๖
สามเณรเครือ  เรืองสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๗
สามเณรธนภัทร์  ปาเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๘
สามเณรยีนวล

่

 ทองยอด
๙/๓/๒๕๔๓

 แม่ร่องน้อย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๔๙
สามเณรหงศ์  นามยี

่

๑๒/๖/๒๕๔๕

 แม่ร่องน้อย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๐
สามเณรนวล  วิจิตร

๙/๘/๒๕๔๕
 แม่ร่องน้อย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๑
สามเณรยอดแก้ว  วงศ์แสง

๒๒/๘/๒๕๔๖

 แม่ร่องน้อย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๒
สามเณรสี  วงศ์แสง

๖/๒/๒๕๔๗
 แม่ร่องน้อย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๓
สามเณรสุวรรณ  ดวงเดือน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

 แม่สารบ้านหลุก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๔
สามเณรเสาร์  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 รมณียาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๕
สามเณรกฤษณียะ  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 รมณียาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๖
สามเณรกูรชาติ  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 รมณียาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๗
สามเณรวุน  อินพรหม

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

 รมณียาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๘
สามเณรก้องภพ  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

 รมณียาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๕๙
สามเณรขิดตะวัน  โนวรรณา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

 ศรีบังวัน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๑๒

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๐
สามเณรพรพมนต์  ฝนสืบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีบังวัน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๑
สามเณรแดง  ต้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 ศรีบัวบาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๒
สามเณรแก้ว  โนสกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีบัวบาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๓
สามเณรพัตร  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบัวบาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๔
สามเณรหลวงแก้ว  โนสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบัวบาน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๕
สามเณรราเชนทร์  วนการพันธ์

๑๐/๙/๒๕๔๖

 ศรีบุญชูวังไฮ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๖
สามเณรปณิธาน  เรือนคำงาม

๒๕/๕/๒๕๔๗

 ศรีบุญชูวังไฮ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๗
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ไชยพรหม

๑/๑๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญชูวังไฮ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๘
พระกองเงิน าณธมฺโม อินต๊ะล้อม

๒๗/๐๘/๒๔๙๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๖๙
พระนเรศ นาถกโร อยู่เย็น

๐๑/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๖๐

ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๐
สามเณรกล้า  ลุงคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๑
สามเณรคำปาง  ลุงเฮือง

๒/๒/๒๕๔๖
 ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๒
สามเณรหนุ่ม  อัง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๓
สามเณรอุทัย  มู่หลิง

๒๕/๔/๒๕๔๖

 ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรปฏิพนธ์  ติบยา

๊

๑/๙/๒๕๔๗
 ศรีบุญยืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรอธิราช  กำเพ็ญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

 ศรีบุญเรือง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรพฤตินันท์  วงค์ชมพู

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๗
สามเณรหลู่จาม  วงศา

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 สวนดอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๘
สามเณรหน่อคำ  เงิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

 สวนดอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๗๙
สามเณรอ่องจ่อ  ลุงจาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๐
สามเณรพอกะญานะ  แสงดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 สวนดอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๑
พระวิทยา ธนปฺโ กิติเดช

๒๘/๐๔/๒๕๐๕ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖

สังฆาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๒
สามเณรอ่องจ่อ  กอสาระ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

 สันดอนรอม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๓
สามเณรเจิดจรัส  แก้วศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

 สันปาสัก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๔
สามเณรสุรศักดิ

์

 มาเรือนธง

๑๐/๗/๒๕๔๕

 สันมะกรูด  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๕
พระอรุณ อิสฺสรธมฺโม รวมไทย

๑๕/๐๖/๒๕๒๓ ๒๒/๐๗/๒๕๔๕

สันริมปง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๖
สามเณรเอกรินทร์  ตาสา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 สุพรรณรังษี  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๗
สามเณรก๋อนคำ  โนสกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๘
สามเณรบุญ  ลุงทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๘๙
พระอิน

่

อภิชาโน แสงสวรรค์

๐๑/๑๒/๒๕๓๙
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองเส้ง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๐
สามเณรส่าหลู่  ลุงทุน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

 หนองเส้ง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๑
พระอาทิตย์ จิรวฑฺฒโน ศรีวิชัย

๒๖/๐๔/๒๕๓๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

หมูเปง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๒
สามเณรคำ  อินตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 หัวขัว  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๓
สามเณรบอล  ผ่องแสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 ช้างคำ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๔
พระสุวิทย์ ถิรสทฺโท เกตุพรหม

๐๑/๐๒/๒๕๐๑ ๐๑/๐๓/๒๕๕๓

พระเจ้าเม็งราย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๑๒

้
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ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๕
พระพิมพ์ลภัส สิริภทฺโท มหายศ

๑๙/๐๔/๒๕๓๔
๐๙/๐๔/๒๕๖๐

ทาขุมเงิน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธิระศักดิ

์

 เชิดชูเกียรติอุดม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 ทาดอยแช่  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๗
สามเณรวชิรวิทย์  ฟูกาศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

 ทาดอยแช่  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๘
สามเณรจีรพันธ์  รังสรรค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 ทาปาเปา  

ลพ ๓๑๖๐/๐๐๙๙
พระอ่อง อคฺควํโส โนสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๐ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

หนองบัว  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๐
พระจันทรังษี จตฺตมโร มณีขัติย์

๐๑/๐๒/๒๔๙๒ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๑
พระแสงเคอ ขตฺติ งามสะอาด

๑๐/๐๒/๒๕๓๔ ๑๒/๐๔/๒๕๕๔

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๒
พระทุนเหย่น นนฺทิเสโน คำทุน

๓๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๓
พระอานนท์ อานนฺโท ชัยพนัส

๒๘/๐๑/๒๕๓๓
๐๑/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๔
พระดลภพ านวีโร ธรรมาภิมุข

๑๘/๐๙/๒๕๓๔
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๕
พระชัยชนะ วราโน ขัดมโนแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๐ ๐๔/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๖
พระพันธกานต์ รตนวณฺโณ มณีขัติย์

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๗
พระเกราซะ กิตฺติธโร ลุงปงญ่า

๐๑/๑๒/๒๕๔๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๘
สามเณรคำวัน  จันทรา

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๐๙
สามเณรหล่าวัน  หล่าย่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๐
สามเณรวิจารณะ  ปูสาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๑
สามเณรศุภกิจ  ขวัญเมือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๒
สามเณรจ๋อม  กันทะวงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๓
สามเณรแลงหาญ  อิงตักกะ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๔
สามเณรเปงแลง  ทุนคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๕
สามเณรหน่อคำ  จันคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๖
สามเณรสิทธิโชค  อ่อนหวาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๗
สามเณรแสงน้อย  กองคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๘
สามเณรอ่องยุ่น  ปูเซ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๑๙
สามเณรจ่ามเคอ  ลุงจ่อ

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๐
สามเณรคำข่อง  ลุงอิด

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๑
สามเณรติบ

๊

 แสงอู

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๒
สามเณรอ่องคำ  แก้วมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๓
สามเณรจอมหมิน

่

 ลุงหลง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๔
สามเณรบัณฑิโต  เมืองชุม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๕
สามเณรบุญคำ  ตามธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๖
สามเณรบุญเงิน  ตามธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๗
สามเณรใส  กันทะวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๘
สามเณรแลง  ลุงออ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๒๙
สามเณรหนุ่ม  แปงเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๑๒

้
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ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๐
สามเณรหล้า  มงแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๑
สามเณรแสง  ลุงจาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๒
สามเณรหลาวแสง  ลุงซู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๓
สามเณรเคมิน

้

 งามเมือง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๔
สามเณรต้น  ลุงส่วย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๕
สามเณรแสงหลู่  ลุงจิงนะ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๖
สามเณรลอกิง

่

 ลุงมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรบรรพต  อุ่นใจงาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๘
สามเณรจ่อหล้า  ลุงจ่อ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๓๙
สามเณรนันทิยะ  ลุงคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๐
สามเณรมานพ  คำแดง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๑
สามเณรทูน  ลุงแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๒
สามเณรอ่องขิน

่

 ลุงเปย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๓
สามเณรหลาวเปง  ลุงแสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๔
สามเณรจอมเมือง  ลุงคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๕
สามเณรจ๋อมเคอ  ปูแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๖
สามเณรหลาวหาน  ลุงปาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๗
สามเณรวิจิงตา

่

 ลุงซาน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๘
สามเณรเหว่ยม่า  ลุงซู่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๔๙
สามเณรแสงวัน  ปูกู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๐
สามเณรอังคเดช  ลักษณารีย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๑
สามเณรจ่อมิน

้

 ปูซู่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๒
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ลุงแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๓
สามเณรพุทธพงษ์  ใจมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๔
สามเณรกำ  ลุงก่อ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๕
สามเณรเครือแสง  ปานจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๖
สามเณรจิณณวัตร  แสนสัก

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๗
สามเณรจีรศักดิ

์

 ลุงพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๘
สามเณรธรรมรัตน์  บุญเลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๕๙
สามเณรทูนอ่อง  ลุงปุก

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๐
สามเณรณัฐพล  นะกาลัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๑
สามเณรศุภโชติ  สิทธิใหญ่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๒
สามเณรอธิรักษ์  ปนตาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรอภิรักษ์  ปนตาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๔
สามเณรหนู  ลุงแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๑๒
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ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๕
สามเณรวิชัย  ลุงนุ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๖
สามเณรเทพทัต  ลุงทน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๗
สามเณรสุธาสิต  ปญโญใหญ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๘
สามเณรวุฒิชัย  ริยอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๖๙
สามเณรศุภฤกษ์  มณีรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๐
สามเณรณัฐพงษ์  แสงสว่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๑
สามเณรนันทพงษ์  ช่วยสุรินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๒
สามเณรศศิกร  ไชยวารินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธนะพัฒน์  เสวตวงศ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๔
สามเณรระพีพัฒน์  กันตีมูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๕
สามเณรกอล์ฟ  นามสาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๖
สามเณรธนกฤต  ต๊ะพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๗
สามเณรมน  รัตนะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๘
สามเณรศรศักดิ

์

 จันทร์สวย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๗๙
สามเณรหลู่  ลุงยอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๐
สามเณรวีระชัย  วาโพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

 กอม่วง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๑
สามเณรสถิตย์  

ศีลธรรมคณาไพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๒
สามเณรณัชพล  จันลองวนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๓
สามเณรอนันต์  แผ่นควรคีรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๔
สามเณรนัทวัฒน์  กิงกรการต์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๕
สามเณรทะสัน  ศรีศุภทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๖
สามเณรเอกดนัย  ราษฏร์บำรุงไพร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๗
สามเณรอัศวิน  วรพองชนดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๘
สามเณรสิทธิชัย  ไทยภูเขา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๘๙
สามเณรสุรเชษฐ  แสนทวีสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๐
สามเณรธนภัทร์  วนสกุลชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรสมรักษ์ชัย  

สมบูรณ์มากทรัพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๒
สามเณรฤทธิเดช  แสนทวีสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๓
พระสมบูรณ์ ปฺาสโย สิงห์แก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ช้างคำ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๔
พระสมพร อภนนฺโท ฝนพรหม

๑๑/๐๖/๒๕๑๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ช้างคำ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๕
สามเณรวัจนพงษ์  อินทนอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

 ต้นแก้วอธิวราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๖
สามเณรอภิสิทธิ

์

 ไชโยธง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

 นำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๗
สามเณรธนภัทร์  ปนวารี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

 นำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๘
สามเณรกฤษฏา  กฤษศรีชุม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

 นำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๑๙๙
พระจรูญ กิตฺติสาโร ชมภูพงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๑๒ ๑๕/๑๑/๒๕๕๖

บ้านก้อง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๑๒

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๐
สามเณรเสกศิริสันต์  ปนดอนตอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านล้อง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๑
สามเณรฉันทกร  โนราช

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านล้อง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๒
สามเณรณัฐพงษ์  แอผัด

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านล้อง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรเสาร์  ชายคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

 ปาแดด  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๔
พระกรกช โกมุโท แสนเขือน

่

๑๓/๐๗/๒๕๓๕
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ปาเหียง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๕
สามเณรชูมู  แชทู

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 ปาเหียง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๖
สามเณรสันติสุข  เด่นเดือน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

 ปาเหียง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๗
สามเณรสันติ  เกียรติยิงศิริ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

 ปาเหียง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๘
พระสม อริยวํโส ทาจุมปู

๐๒/๐๘/๒๕๐๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๐
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๐๙
พระโชติวรรธน์ อาภากาโร เปยเรือน

๑๗/๑๐/๒๕๓๖ ๑๙/๐๑/๒๕๖๐
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๐
พระธีระศักดิ

์

ชาคโร รัตนะ

๑๐/๐๙/๒๕๐๖ ๓๐/๐๔/๒๕๖๐
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๑
พระธีระศักดิ

์

อภินนฺโท ฝนพรม

๓๑/๐๕/๒๕๓๕ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๒
พระเทิด จิตฺตสํวโร จีมูล

้

๒๒/๐๘/๒๕๐๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๓
พระพิทยา าณวโร สุรินทร์เปา

๐๔/๑๒/๒๔๙๙
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

พระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๔
พระประพิศ ปฺาวชิโร เสนาจิตร

๑๒/๐๕/๒๕๐๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๕
พระจรัล จรณธมฺโม ยศชัย

๑๘/๐๖/๒๕๒๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

พระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรบุญพิภพ  แซ่ย่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๗
สามเณรสุรเชษฐ์  มัชชะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๘
สามเณรทรงเกียรติ  แสนต๊ะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๑๙
สามเณรกฤษฏา  ปนใจกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๐
สามเณรบวรรัตน์  เทพประสาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๑
สามเณรธนภัทร์  กาอินตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๒
สามเณรชยพล  จะมู

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๓
สามเณรนิรันดร์  แสงศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๔
สามเณรกองทัพ  เครือนาค

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

 พานิชสิทธิการาม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๕
พระประพันธ์ จนฺทธีโร แสงหงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๐๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

ม่วงน้อย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๖
สามเณรปญญา  ดีดวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 มะกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๗
สามเณรธนพล  ณ ลำพูน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

 มะกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๘
สามเณรสิทธิกร  ขามะวัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

 แม่แรง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๒๙
สามเณรดำรงพล  รัตนะพงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 แม่แรง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๐
สามเณรนันทพงค์  เรือนแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

 สุวรรณวิหาร  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๑
สามเณรศักดา  บวรกิจทวีสกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

 อินทขิล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๒
สามเณรอดิศร  วนานลินี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

 อินทขิล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๓
สามเณรจักรพันธ์  พนาศรีงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 อินทขิล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๔
สามเณรเจตน์  อุดมบันดาลสิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

 อินทขิล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๑๒

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๕
สามเณรจีรวัฒน์  ตืนหล้า

้

๓/๒/๒๕๔๗
 ไม้สลี  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๖
สามเณรณัฐพล  ไทยใหม่

๒๑/๑/๒๕๔๗

 นากลาง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๗
สามเณรพชรดนัย  เปงคำ

๑๙/๒/๒๕๔๗

 นากลาง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๘
สามเณรสุธิศักดิ

์

 พนาไพรเลิศ
๙/๕/๒๕๔๔

 บ้านกลาง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๓๙
สามเณรปุญญพัฒน์  ก๋องต๊ะ

๒๒/๗/๒๕๔๗

 บ้านกลาง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๐
สามเณรวิทยา  จันทร์ตา

๑๖/๙/๒๕๔๗

 ปาจี

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๑
สามเณรตะวัน  จินหลวง

๑/๙/๒๕๔๕
 ผาลาด  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๒
สามเณรจิตติชาติ  ติบแดง

๊

๒๔/๔/๒๕๔๔

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๓
สามเณรอัมฤต  เขือนแก้ว

่

๒/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๔
สามเณรภานุวัฒน์  ติบจันทร์

๊

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๕
สามเณรพีระพล  สีลาทิพย์

๖/๕/๒๕๔๗
 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๖
สามเณรจิระเชษฐ์  ดีสม

๖/๖/๒๕๔๗
 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๗
สามเณรไทธนาวุฒิ  ติบคำ

๊

๑๒/๗/๒๕๔๗

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๘
สามเณรเฉลิมชัย  นวลเต๋จ๊ะ

๒๖/๗/๒๕๔๗

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๔๙
พระรังสรรค์ อตฺถกาโม ธรรมขันโท

๒๕/๔/๒๕๒๐ ๒๐/๓/๒๕๕๗

แม่ตืน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๐
สามเณรเจริญศักดิ

์

 มโนทิพย์เจริญ
๑/๓/๒๕๔๔

 แม่เทย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๑
สามเณรมงคล  ศรีเนตร

๙/๕/๒๕๔๕
 แม่เทย  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๒
พระคมสันต์ สุเมโธ ดอนจันทร์ไพร

๑๙/๕/๒๕๒๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๓
พระบุญ ปุณฺณโก ใจยะ

๔/๓/๒๕๑๖ ๑๘/๑/๒๕๖๐

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๔
พระธนกฤต กิตฺติโก เดชาเฉลิมพล

๒๔/๗/๒๕๒๑

๒/๔/๒๕๖๐
วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๕
พระสุกรี วชิราโณ ลังกาพินธุ์

๙/๔/๒๕๑๒
๗/๗/๒๕๖๐

วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๖
สามเณรบริวัตร  เกิดพิบูลย์

๑๕/๒/๒๕๔๕

 วัดห้วยบง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๗
พระไพศาล คมฺภีรปฺโ ไชยวงค์

๑๓/๒/๒๕๒๑ ๒๓/๒/๒๕๕๕

สามัคคีธรรม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๘
พระธนะ ชุตินฺธโร ชนันชนะ

๓๐/๑๐/๒๔๙๔
๒๕/๙/๒๕๕๘

ห้วยนำเย็น  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๕๙
สามเณรณัฐภาส  เริมตระกูลใหม่

่

๒๑/๗/๒๕๔๗

 วัดบ้านแวน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๐
สามเณรฉัตรจักร  ทะนุเพชรพันธุ์

๔/๑๐/๒๕๔๗

 วัดบ้านแวน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๑
สามเณรอนุรักษ์  วิโรจน์รัตนภรณ์

๑๒/๕/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทดอยถำ

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๒
สามเณรหลุจอ  วงษ์อนุพงษ์

๑/๑๑/๒๕๔๒

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๓
สามเณรไพรวัลย์  ตระกูลครรชิต

๑๙/๙/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๔
สามเณรอภินันท์  ชัยวัชรี

๑/๑๑/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๕
สามเณรจริเดช  ธารายิงยาวนาน

่

๒๐/๓/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๖
สามเณรอัครพล  เคนรุ่งโรจน์

๒๗/๖/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๗
สามเณรธนชิต  พรมเพียงพิศ

๒๘/๓/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๘
สามเณรนิเวช  รักแผ่นดิน

๑๕/๔/๒๕๔๒

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๖๙
สามเณรนิเวศน์  ขจรไกลการ

๑/๔/๒๕๔๓
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๑๒

้
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ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๐
สามเณรประวิทย์  ธารสุขสมาน

๑๖/๙/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๑
สามเณรเกรียงศักดิ

์

 คำนึงวศิน

๒๑/๙/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๒
สามเณรวิศิษฎ์  วนาจรรโลง

๒/๑๐/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๓
สามเณรวิศวัฒน์  พงศาอมร

๓/๖/๒๕๔๕
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๔
สามเณรพีรณัฐ  ครองศรีสุขสม

๖/๗/๒๕๔๕
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๕
สามเณรฐิติพงษ์  แก้วสุขุมาลย์

๗/๑/๒๕๔๖
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๖
สามเณรตรีวิทย์  พัฒนาแม่สอง

๒๘/๑/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๗
สามเณรอนุสรณ์  ไพรวิพากษ์

๓/๖/๒๕๔๖
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๘
สามเณรเผ่าพงศ์  เข็มชัยเจริญ

๙/๗/๒๕๔๖
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๗๙
สามเณรธนธรณ์  เวียงไพรทอง

๑๙/๙/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๐
สามเณรพงศธร  เงินเลิศสกุล

๒๔/๙/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๑
สามเณรปฐพี  ธนผาติพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๒
สามเณรณัฐวัตร  ชอบหัตถการ

๑๖/๒/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๓
สามเณรอดิศักดิ

์

 ประกอบวุฒิกุล

๑๑/๓/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๔
สามเณรนพวิชญ์  โรจน์พนาธรรม

๔/๔/๒๕๔๗
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๕
สามเณรณัฐพล  รักษ์สายนิยม

๒๓/๕/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๖
สามเณรภูมินันท์  วนาดำรงทิพย์

๔/๖/๒๕๔๗
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๗
สามเณรทาขิต  ชินวัฒนาคม

๒๙/๘/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๘
สามเณรพงทัศ  เด่นพระบาท

๒๔/๙/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๘๙
สามเณรวรัญชิต  ขวัญพิทักษ์เวียง

๓๐/๙/๒๕๔๗

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๐
พระณรงค์ อธิปฺโ ต๊ะอุ่น

๑๑/๐๒/๒๕๐๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งม่าน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๑
พระสงกรานต์ ธีรปฺโ รัตนพยอม

๑๕/๐๕/๒๕๒๘ ๒๒/๐๔/๒๕๖๐

บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๒
สามเณรณัฐพงศ์  รัตนคีรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

 บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๓
สามเณรเอเชีย  เชียงตา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๔
สามเณรธนโชติ  ดอกยา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๕
สามเณรธนวัฒน์  สิทธิโฮ่ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ปาดำ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๖
พระนิพนธ์ ทนฺตจิตฺโต บุญนำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๐ ๓๑/๐๓/๒๕๖๐

ห้วยแทง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๗
สามเณรยุทธนา  ใจคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

 ห้วยแทง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๘
สามเณรศุภกฤษณ์  ก้างคำมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๒๙๙
สามเณรประดิษฐ์  พันวัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๐
สามเณรวรรณนะ  มูลจักร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๑
สามเณรอนุชาติ  วรรณภิระ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๒
สามเณรสุรพัศ  กุณามา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

 ห้วยนำดิบ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๓
สามเณรนครินทร์  ราชบุญธรรม

๓๐/๕/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๔
สามเณรทรงพล  เวียงกวี

๒๘/๕/๒๕๔๔

 ดอยแดน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๑๒
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ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๕
สามเณรธีรวัต  ด้วงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๖
สามเณรดาเหลอะ  วงศ์ดวงดี

๑/๑/๒๕๔๓
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๗
สามเณรธนภัทร  ไพรเจือเพชร

๒๐/๓/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๘
สามเณรถ้อยที  หิรัญทาสันต์

๑/๑/๒๕๔๗
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๐๙
สามเณรจ่อวาเย็น  วนาโรจน์รุ่ง

๑/๒/๒๕๔๗
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๐
สามเณรณรงค์  เชิญยิม

้

๒๙/๔/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๑
สามเณรธีรพล  รติกิจสถาพร

๒๓/๕/๒๕๔๗

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๒
สามเณรบุริศร์  มานะปฏิบัติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

 ปายาง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๓
สามเณรสมเดช  หน่อไพรสน

๑๒/๔/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๔
สามเณรวรโชติ  ประดับหยก

๑๐/๑/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๕
สามเณรแสนพล  พยุงกรรณิกา

๑๗/๑/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๖
สามเณรสมยศ  แก้ววัง

๒๒/๑/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๗
สามเณรวันชัย  วนาสะพรัง

่

๑๗/๒/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๘
สามเณรกมลวิทย์  ครองฤทัยชีวี

๑/๓/๒๕๔๗
 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๑๙
สามเณรศิลปศรุต  ผ่องใสวนาลัย

๔/๓/๒๕๔๗
 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๐
สามเณรวิชัย  ธารสุขสกุล

๖/๓/๒๕๔๗
 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๑
สามเณรอนุพงศ์  เงินเลิศสกุล

๗/๓/๒๕๔๗
 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๒
สามเณรจิรายุส  คะนึงธรรมกุล

๒๗/๕/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๓
สามเณรเพชรไพรวัลย์  ไพรขจรจิตร

๒๔/๖/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๔
สามเณรพงศกร  วนาเจริญ

๒๖/๖/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๕
สามเณรธีรเดช  สุขใจไพรงาม

๓๑/๗/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๖
สามเณรรัฐพงษ์  คีรีรัฐวโรดม

๒๓/๘/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๗
สามเณรเดชาวัต  โกศลวิชัย

๒๙/๙/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๘
สามเณรธนาธิป  ธาราศิริกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๒๙
สามเณรกฤตภาส  คะเนนวกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๐
สามเณรณัฐพล  เผ่าเสรีชัย

๑/๑๑/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๑
สามเณรเธียรชัย  สว่างวินิตกุล

๔/๑๒/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๒
สามเณรวิชิต  วนาคงประสงค์

๗/๑๒/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๓
สามเณรศุภวิชญ์  ชูทรัพย์เจริญ

๗/๑๒/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๔
สามเณรศุภกร  หน่อไพรสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๕
สามเณรณัฐภัทร  ภัสสรวิสิฐ

๑๑/๗/๒๕๔๘

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๖
สามเณรเทพ  สกุลเกริกไกร

๑๗/๑/๒๕๔๗

 ม่วงโตน  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๗
พระกิตติพัทธิ

์

กิตฺติภโสภโณ โสภณจิตรรัตน์

๒๙/๔/๒๕๓๗

๑/๗/๒๕๖๐
ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๘
สามเณรกรวิชญ์  มหาชัย

๑๖/๖/๒๕๔๗

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๓๙
สามเณรศรีทูน  ลุงใส

๕/๑๐/๒๕๔๗

 หนองสะลิง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๑๒
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ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๐
สามเณรปญญา  

เสกสรรค์พนาไพร
๑๔/๘/๒๕๔๕

 หล่ายแก้ว  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๑
สามเณรกาจพน  ครรชิตพนา

๒๘/๗/๒๕๔๖

 หล่ายแก้ว  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๒
สามเณรชัยวัฒน์  สุริโน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

 ต้นผึง

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๓
สามเณรเจษฎาพร  ศิวกรศิลป

๑/๑/๒๕๔๖
 ร้องธาร  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๔
สามเณรมอน  ลุงหม่อง

๑๐/๑/๒๕๔๗

 สันติวนาราม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๕
สามเณรกฤษฎิ

์

 อมฤตธารา
๖/๒/๒๕๔๗

 สันเหมือง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๖
สามเณรกฤษฎา  แสนธรรมจักร์

๑๔/๓/๒๕๔๘

 สันเหมือง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๗
สามเณรนราวิชญ์  กันทะวงศ์

๐/๐/๒๕๔๖
 ดอยสารภี  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๘
พระอรรถกร านุตโร ตะเยาะปูเตะ

๐/๐/๒๕๑๔
๒๐/๗/๒๕๕๘

ทาสบเส้า  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๔๙
พระวันดี สุทธิาโณ บุญตา

๐/๐/๒๕๒๘
๒๒/๔/๒๕๖๐

ทาสบเส้า  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๐
สามเณรพุทธรักษ์  ครองฤทัยคีรี

๐/๐/๒๕๔๕
 ทาหนองยางไคล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๑
สามเณรอลงกรณ์  ชาวปา

๐/๐/๒๕๔๖
 ทาหนองยางไคล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๒
สามเณรนฤสรณ์  เซ็นกลาง

๐/๐/๒๕๔๗
 ทาหนองยางไคล  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๓
สามเณรแสงวัน  เปยมสุข

๐/๐/๒๕๔๕
 ผาตัง

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๔
สามเณรธนดล  กาจง

๐/๐/๒๕๔๖
 ผาตัง

้

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๕
พระชินดนัย นนฺทิโย ชัยวงศ์

๐/๐/๒๕๓๔ ๙/๕/๒๕๖๐
หล่ายทา  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๖
สามเณรธนดล  สุนาอ้าย

๐/๐/๒๕๔๗
 จอมธรรม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๗
พระนัทธพงศ์ คตฺตธมฺโม จันต๊ะ

๑๗/๐๗/๒๕๓๙
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ตะเคียนปม  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๘
พระสมบูรณ์ อาภาธโร กายาเมา

๒๔/๐๘/๒๕๐๑ ๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ทุ่งเปด  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๕๙
สามเณรวีระพงษ์  ดีงุ้น

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 ทุ่งหัวช้าง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๐
สามเณรนภดล  แก้วฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

 ทุ่งหัวช้าง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๑
สามเณรคณาธิป  ดูกี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๒
สามเณรจิราพัชร  เสาร์เย็น

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๓
สามเณรวีระภาพ  นะกาลัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๔
สามเณรกิตติพงศ์  มูลทา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

 
พระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๕
สามเณรอัษฎาวุธ  อินใจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

 ไม้สลี  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๖
พระศุภวัฒน์ ขนฺติโก หล้าชัย

๐๔/๑๑/๒๕๓๖
๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๗
พระสุรพจน์ ิตธมฺโม ใจปน

๐๑/๐๖/๒๕๔๐ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

หนองกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๘
สามเณรฐิติพงษ์  อุดมา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

 หนองกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๖๙
สามเณรพุธ  หน่อหลู่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 หนองกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๐
สามเณรจตุภัทร  ใหม่ปน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

 หนองกอก  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๑
สามเณรสิทธินนท์  อุตมะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

 หนองปาตึง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๒
สามเณรอภิรักษ์  บุญจุมปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

 หนองปาตึง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๓
สามเณรภานุวัฒน์  ตันยศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

 หนองปาตึง  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๔ สามเณรกฤษกร  ณ วันเพ็ญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

 ห้วยปง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๕ พระพระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก ทาธิ

๑๙/๐๑/๒๕๒๕
๐๒/๐๔/๒๕๖๐

ห้วยห้าง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๖ สามเณรจิรายุ  ขัดผาบ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

 ห้วยห้าง  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๗ พระบุญรัตน์ รตนปฺโ อาสาพิทักษ์ไพร
๐๒/๐๑/๒๕๒๘ ๐๔/๐๕/๒๕๖๐

ม่วงคำ  

ลพ ๓๑๖๐/๐๓๗๘ พระดำรง วรธมฺโม สุต๋า

๒๗/๑๒/๒๕๓๓
๑๐/๐๖/๒๕๖๐

ม่วงคำ  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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