
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗

ส่งสอบ ๖๑๕ รูป ขาดสอบ ๑๓๔ รูป คงสอบ ๔๘๑ รูป สอบได้ ๑๓๖ รูป สอบตก ๓๔๕ รูป (๒๘.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๑
สามเณรปยะพงษ์  ทำดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 กู่เรือง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรณัฐพงค์  พิละศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

 กู่เรือง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรนัทธพงค์  ปนนะสัก

๑/๑๑/๒๕๓๙

 จำขีมด

้

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๔
พระศุภกฤษ ปริปุณฺโณ ไชยหมอน

๑/๑/๒๕๓๕ ๑/๔/๒๕๕๘
ชัยมงคล  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรกิตติพงษ์  ปุดแค

๑๗/๓/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรศุกร์  ปญญา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

 ดอนแก้ว  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๗
สามเณรคำนวล  รวมเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๘
สามเณรสุรัตน์  พูนมาคาร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๙

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๐๙
สามเณรเจษฎา  คะปะนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านรัว

้

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๐
พระไพศาล ภูริปฺโ ก้อนใจ

๑/๖/๒๕๓๘ ๑/๑/๒๕๕๘
บ้านหลวย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๑
สามเณรจักรพงค์  สุริน

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

 ประตูปา  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๒
พระสิริมงคล ถิราโณ วงศ์สมบูรณ์

๑/๒/๒๕๒๑ ๑/๑/๒๕๕๗
ปาเส้า  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๓
พระหนันต่อภาษะ

่

ธมฺมานนฺโท คำสอน

๒๐/๒/๒๕๓๖
๗/๗/๒๕๕๘

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๔
พระวิราซะ ิตวีโร เรืองสิทธิ

์

๖/๙/๒๕๓๕ ๗/๗/๒๕๕๙
พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๕
สามเณรนรินทร์  ปูเลา

๑/๑๐/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๖
สามเณรเครือแสง  คำยาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรแสงมอญ  หนานวัน

๖/๑๒/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรฉะ  กอหลิง

่

๑/๑/๒๕๔๕
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรหลาวเปง  เรืองสิทธิ

์

๑/๔/๒๕๔๕
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรสมชาย  เรืองสิทธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๕

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรณัฐทกิต  โอชุน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรเสฏฐวุฒิ  บุญเปง

๑๒/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๓
พระวัฒนชัย ขนฺติธมฺโม ขัตคำตัน

๋

๔/๓/๒๕๓๔ ๑๐/๔/๒๕๕๔

แม่สารปาขาม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรกายสิทธิ

์

 ผัดศักดิ

์

๑/๙/๒๕๔๑
 แม่สารปาขาม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอภิสิทธิ

์

 กิงก้าน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

 รมณียาราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๖
พระสุเมธ อตฺตเปโม สุรินทรามนต์

๑๕/๑/๒๕๐๕
๗/๖/๒๕๓๐

สวนดอก  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรรณกร  ตาแก้ว

๑/๓/๒๕๔๒
 สันดอนรอม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรจีรศักดิ

์

 นวลยานัส

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 สันปาเหียง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรเมธัส  สมณาบัติ

๒/๔/๒๕๔๖
 หนองซิว  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๐
พระจรัญ ขนฺติพโล กาวิโจง

๙/๙/๒๕๐๐
๖/๑๒/๒๕๕๘

หนองปลาขอ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๑
พระหนันตาสิริ

่

เตชปฺโ แสงดี
๑/๕/๒๕๓๘ ๑/๑/๒๕๕๙

หนองเส้ง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๒
พระสมาน ิตธมฺโม พรหมแสนราช

๑๗/๑๐/๒๕๐๕ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐

หนองหอย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรศุภกฤต  จันทร์ศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

 กอม่วง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๔
พระพงศพัศ านวโร กัญญาคำ

๐๗/๐๗/๒๕๑๙

๗/๗/๒๕๕๘
ปาซางงาม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสมสกุล  ลุงหม่าหล่า

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 พานิชสิทธิการาม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรอดิศร  ชมภูกาวิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

 ทากาศ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรปฏิพล  โค๊ะก๋า

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

 ทาดอยครัง

่

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรณัฐวัฒน์  สิทธิวัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

 ทาดอยแช่  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรสรวิชญ์  ปางอรุณโรจน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

 ทาดอยแช่  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๐
พระพเกล้า ธนปุณโณ อบรมชอบ

๑๐/๑๑/๒๕๒๗ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรวุฒิชัย  เขือนคำ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีมงคล  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรนันทวัฒน์  ทันวัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 ศรีมงคล  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรนนทวัฒน์  อุดทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

 ใหม่กอลุง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรธราดล  หงษ์ใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๐

 ดงฤาษี  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๕
สามเณรธนพงษ์  หงษ์ใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

 ดงฤาษี  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๖
สามเณรวินัย  วนารัตน์มงคล

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๗
สามเณรธนวิชญ์  ตาลกูล

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

 บ้านโฮ่งหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๘
พระจักษ์รินทร์ อธิปฺโ จินตุง

๑๐/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรคาวี  ชมชิดพนา

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๐
สามเณรชนะชัย  วนาเรขา

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๑
สามเณรศึลา  พนาครองจิต

๑/๑/๒๕๔๓
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๒
สามเณรฉัตรชัย  ฤทธิจรรโลง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรประยุกต์  

สัญญาแม่สองสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรฉัตรชัย  พนาเชิงเชียว

่

๑/๑๑/๒๕๔๔

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๕
สามเณรดวงชัย  เชิญยิม

้

๑/๙/๒๕๔๕
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๖
พระศิริโชค ธีรปฺโ มโนจิตต์

๐๓/๑๒/๒๕๒๖ ๑๙/๑๒/๒๕๕๗

ปาพลู  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๗
สามเณรสุขสันต์  บวรธนโชค

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๘
สามเณรพรชัย  นทีเชาว์

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๕๙
สามเณรพัฒนาสินธิ

์

 อาสาพิทักษ์ไพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

 พระเจ้าตนหลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๕

้
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ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๐
สามเณรชัยพัฒน์  อาสาพิทักษ์ไพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๑
สามเณรรัชพล  บำเพ็ญขุนเขา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๒
สามเณรอภิสิทธิ

์

 วนาวัลลภ
๖/๒/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๓
สามเณรศิวกร  เริงเขตการณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสุนิตย์  ครรชิตพนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรณัฐวัตร  ฤทัยรัตน์เจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรกฤตวิทย์  นามอุษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรเกรียงไกร  สุขใจในวนา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณรกฤษดา  วันเจริญใหม่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรธนากร  พลทวิช

๑๑/๖/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรณัฐดนัย  ฉลาดพาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรประวัติ  อาสาดีรักษาไพร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๒
พระมันคง

่

มหาวีโร ใจกล้า

๑๖/๑๑/๒๕๓๒
๓๐/๐๕/๒๕๕๗

วัดดงสันติ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรณัฐพงษ์  ปรางค์ทวี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 วัดศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรอาทิตย์  ธารสุขสมบูรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

 หนองสะลิง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรสุกา  พะเลลอย

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 กอม่วง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๖
พระจำลอง านวโร ธรรมหมืนยอง

่

๒๕/๐๕/๒๕๐๓ ๐๓/๐๔/๒๕๔๐

ดอนตอง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรทูน  เด่นพนาสัณฑ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

 ท่าต้นงิว

้

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรอภิชาต  อุดมสม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านล้อง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๗๙
พระเอกชัย จิรวฑฺฒโน ทนันจง

๑๘/๐๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๔/๒๕๕๕

บ้านหวาย  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๐
พระสวัสดิ

์

สนฺตจิตฺโต เขตต์วัง

๐๓/๐๑/๒๕๐๒ ๒๕/๐๑/๒๕๕๗

ปาเหียง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๑
สามเณรนฤเทพ  ผลกระสินธุ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

 ปาเหียง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๒
พระธงชัย จิตฺตานนฺโท จิตรานนท์

๑๘/๐๓/๒๕๒๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

พระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๓
สามเณรกัมปนาท  รุ่งมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๔
สามเณรวิศวพงษ์  เหล็กโพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๕
สามเณรบุญฤทธิ

์

 ลุงมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๖
สามเณรพิพัฒน์  จันทะวรรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

 แม่แรง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๗
สามเณรพิชิตพล  คำพงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

 ห้วยอ้อ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรธีรศักดิ

์

 เชือจิต

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

 ต้นผึง

้

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรบุญฤทธิ

์

 สมพงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 วังผาง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๐
พระสุจริต สุขวฑฺฒโน ปูมูล

๕/๘/๒๕๒๐
๑๓/๗/๒๕๔๑ วัดพระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๑
พระวิเชียร ปภสฺสโร วงศ์ฝน

๔/๓/๒๕๒๒ ๒/๔/๒๕๕๑
วัดพระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๒
พระสมาน สุมโน หวันฮ้อ

๘/๙/๒๕๐๑ ๑/๔/๒๕๕๒
วัดพระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสุวิทย์  ละมูล

๒/๑๒/๒๕๔๐

 

วัดพระธาตุดอยกวางคำ

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรธนาวุธ  ตาดี

๓๐/๗/๒๕๔๓

 

วัดพระธาตุดอยกวางคำ

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๕

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๕
พระบุญธรรม สุจิตฺโต นันตา

๘/๘/๒๕๐๐
๑๒/๕/๒๕๔๔

วัดแม่แสม  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๖
พระสุรเดช จิรวฑฺฒโน ชะรารัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๐๗/๑๑/๒๕๕๔

ปาธรรมวิเวก  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๗
พระมังกร สีลสํวโร จรทะผา

๕/๘/๒๔๙๓ ๔/๘/๒๕๕๖
ปาธรรมวิเวก  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๘
สามเณรอภินัทธ์  ยะปนดิษฐ์

๑๖/๕/๒๕๔๒

 วัดบ้านกลาง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรวันเฉลิม  คำนวณพนาไพร

๒๔/๘/๒๕๔๑

 วัดบ้านแวน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรขจรศักดิ

์

 รุจิราทับทิม
๒/๔/๒๕๔๒

 วัดบ้านแวน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรสุทธิพงษ์  รักษ์พิมาน

๒/๑๐/๒๕๔๐

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๒
สามเณรพะงา  หาสกุล

๑/๑/๒๕๔๑
 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๓
สามเณรคำรณ  กวีกาญจนา

๒/๕/๒๕๔๒
 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๔
สามเณรจุรินทร์  จาตุธนต์กำธร

๒๓/๕/๒๕๔๒

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๕
สามเณรจักรพงศ์  สายธารเมตตา

๑๕/๗/๒๕๔๓

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๖
สามเณรอภิรัตน์  กูลนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๗
สามเณรบัวคำ  โนสกุล

๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๘
สามเณรทักษิณ  บุษบาไฉไล

๑/๑/๒๕๔๕
 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๐๙
สามเณรปรีชา  เงอะแว

๑/๖/๒๕๔๕
 วัดปางส้าน  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๐
พระพีรัชชัย ภูริวฒฺฑโน อุ่นเรือน

๕/๕/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๗
วัดปาไผ่  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๑

สามเณรธีรสิทธิ

์

 ไชยชนะ

๑๐/๙/๒๕๔๕

 วัดปาหก  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๒

สามเณรวิชัย  ตุ่นจาอ้าย

๒๐/๒/๒๕๔๔

 วัดผาลาด  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๓

สามเณรนพนัย  มหานินทร์

๑๐/๙/๒๕๔๔

 วัดผาลาด  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๔

สามเณรศิขรินทร์  สุวรรณแปง

๑๔/๗/๒๕๔๕

 วัดผาลาด  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๕

สามเณรพงษกร  วรรณภิระ

๓๑/๕/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๖

สามเณรธนากร  นุก๋อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๗

สามเณรเฉลิมพล  ปุดแค

๑๙/๖/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๘

พระจันทร์เปง กนฺตธมฺโม อินต๊ะขัน

๑๒/๒/๒๕๐๓ ๑๒/๒/๒๕๔๕ วัดพระพุทธบาทดอยถำ

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๑๙

พระมานะ มหาลาโภ ตาลเตีย

้

๒/๙/๒๕๓๖ ๒๓/๕/๒๕๕๗ วัดพระพุทธบาทผาผึง

้

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๐
พระพรรณ์ศักดิ

์

รตนาโน ปญญามี
๑/๙/๒๕๒๕ ๕/๑๒/๒๕๕๕ วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๑

พระนาท อตฺตสาโร ตาเสน

๒๕/๙/๒๕๒๖
๙/๒/๒๕๕๖

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๒

พระนที ขนฺติธมฺโม ตะวันเกิดไพร

๑๑/๔/๒๕๓๘ ๒๑/๑/๒๕๕๗ วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๓

สามเณรขวัญชัย  คำไวโย

๒๒/๑/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๔

สามเณรอาทร  ประกอบวุฒิกุล
๙/๙/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๕

สามเณรนฤสรณ์  แต๊ะจี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๖

สามเณรสัตรวุธ  ยาวิชัย
๘/๒/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๗

สามเณรอภิชัย  สีหมืน

่

๒/๓/๒๕๔๖
 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๘

สามเณรแปะโพ  

วงค์คล้ายพระจันทร์ ๑/๑/๒๕๔๓
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๒๙

สามเณรฐิติวัฒน์  ไพรบุญวงค์
๑/๔/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๕
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๐
สามเณรอรรถวิทย์  โรจน์โกวิท

๒/๕/๒๕๔๔
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๑

สามเณรวิชัย  อภิชัยวงศ์ษา

๖/๑๐/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๒

สามเณรสุทธิพงศ์  แสงตระกุลชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๓

สามเณรปติญา  ธรรมขันโธ
๙/๓/๒๕๔๕

 วัดพวงคำ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๔

สามเณรวรการณ์  ยอดแก้ว
๒/๘/๒๕๔๕

 วัดพวงคำ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๕

สามเณรธนศักดิ

์

 ทรัพย์ทวีไพศาล
๘/๘/๒๕๔๕

 วัดพวงคำ  

ลพ ๓๒๕๙/๐๑๓๖

สามเณรประภาส  สัตยาคุณบวร
๕/๘/๒๕๔๒

 วัดแม่หว่างต้นผาง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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