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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๑
สามเณรยุทธพิชัย  ไกลถิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

 จามเทวี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๒
สามเณรธีริยะ  ปนติบุ่ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 จามเทวี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๓
สามเณรเฉลิมเผ่า  เมธีเบญจา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

 จามเทวี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๔
สามเณรอนุพงศ์  ปวงอูป

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

 จามเทวี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๕
สามเณรอชิตพล  จอมรักษาคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 จามเทวี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรวินัย  รักษาพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 จามเทวี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรพรรษา  อินตา

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

 ชัยสถาน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๘
สามเณรเจริญ  ศรีฉ่าว

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยสถาน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๐๙
สามเณรกำมล  จอมรักษาคิรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

 ช้างรอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรชลิต  บำรุง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

 ช้างรอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรราชันย์  ธิใจเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

 ช้างรอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสมพร  เอกสาธก

๑/๑๐/๒๕๔๒

 ช้างสี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรซอปะเซ  เสมาคีรีกุล

๑/๑๐/๒๕๔๒

 ช้างสี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรกมล  ไกลขจรกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

 ช้างสี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรอำพล  สิงห์ชูชัย

๑๙/๕/๒๕๔๔

 ช้างสี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรธิรุจ  

จรูญเลิศวัฒนะกุล
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

 เชตวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๗
สามเณรนันทวัฒน์  อินต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

 ไชยมงคล  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๘
พระบัณฑิต กิตฺติปฺโ คณาพงค์พันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๖ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

ต้นแก้ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรธนาวุฒิ  แขมจังหวีด

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

 ต้นแก้ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๐
สามเณรก้อง  ละวัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 ต้นแก้ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๑
สามเณรวิษณุพันธ์  แสงสมลาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

 ต้นโชค  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรแดง  กออีด๊ะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

 ต้นผึง

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรนครินทร์  โสดชัยชิด

๑/๘/๒๕๔๔
 นำพุ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๔
สามเณรธาดาพงค์  คำเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 นำพุ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑ / ๑๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๕
สามเณรธีระวัติ  ปุดปา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านขว้าง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๖
พระประเสริฐ ปสนฺโน ลือไชย

๑๙/๐๔/๒๕๐๕ ๒๗/๐๕/๒๕๕๓

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๗
พระจงรักษ์ ทานภทฺโท เรือนคน

๐๑/๐๒/๒๕๑๒ ๓๐/๐๕/๒๕๕๓

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๘
พระธีรวัฒน์ อิทฺธิภทฺโท ปนทวัง

๐๒/๐๔/๒๕๒๑ ๓๐/๐๗/๒๕๕๕

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๒๙
พระจำเนียร กตปฺุโ วงศ์ษา

๒๕/๐๑/๒๕๐๗ ๒๖/๐๕/๒๕๕๗

บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๐
สามเณรอ่องเมือง  ลุงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๑
สามเณรกิตติกรณ์  นฤมล

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๒
สามเณรมนต์สิทธิ

์

 คำสวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๓
สามเณรสามแก้ว  รัตนะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๔
สามเณรวีรพงษ์  พรมปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๕
สามเณรธีรวัฒน์  ลุงคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๖
สามเณรต่าย  วงค์จู

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๗
สามเณรชนสรณ์  ต๊ะพรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๘
สามเณรจอมหล๋าว  ลุงพอก้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๓๙
สามเณรรุ่งโรจน์  สังสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรศราวุฒิ  วงค์ษาแจ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๑
สามเณรกฤตเมธ  พุทธวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรตะวัน  อ้ายทุน

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรเจษฎา  พรหมมาเตียน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรอ้าย  อ้ายโหย่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรชายชล  ลุงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรจันทร์ติบ

๊

 อนุสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรเศรษฐพงษ์  พงค์กู่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรธวัชชัย  สุภาษี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรธีรพล  สมบูรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรส่วย  ลุงซอ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรศิริเทพ  ศรีเคน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรยอด  สมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรหลาวเปง  ลุงจิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรสายฝน  แสงจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรชาญพินิจ  นิธิศิริพันธ์วงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรคำเล็ก  แก้วน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรสรวิทย์  ใจคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรปอย  ลุงวิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรกันตามา  ปูตี

๊

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๒ / ๑๑

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรสุมะนะ  ยอดซอ

๐๓/๐๗/๒๕๔๐

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรหลาว  แสงกรุ่งนะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๒
สามเณรกฤษดา  อ่อนจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๓
สามเณรวันแลง  ปูจ่าม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๔
สามเณรสุจินดา  ลุงหลู่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๕
สามเณรจักรพงษ์  ส่งติน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๖
สามเณรธีระพงษ์  สุรินธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๗
สามเณรนราธิป  หล้าติบ

๊

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๘
สามเณรกสิน  นุดู

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๖๙
สามเณรสอนแลง  ลุงมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๐

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๐
สามเณรนพพร  สิทธิโชค

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรจ่ามทุน  กุงมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๒
สามเณรวงค์แก้ว  รักสัจจะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๓
สามเณรแก้ว  ทองยอด

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๔
สามเณรจอมคำ  คำแลง

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๕
สามเณรอดิเรก  มงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรบุญเฮง  แสงฟู

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรเมือง  นามสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรเชียง  ลุงซิงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๗๙
สามเณรเมือง  ปูวิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๐
สามเณรสำรวม  บุญมาก

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๑
สามเณรภัทรพงษ์  ศรีไสว

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๒
สามเณรวรพล  พันธเดช

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๓
สามเณรเมือง  ลุงพอล่า

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๔
สามเณรจันทร์ทิพย์  สาลี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๕
สามเณรบุญติบ

๊

 นามทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๖
สามเณรธีรไนย  มะโน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๗
สามเณรทุนทรัพย์  ลุงทุน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๘
สามเณรดาวแสง  พองแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๘๙
สามเณรจันทร์  นู่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๐
สามเณรสมชาย  ลุงจ่อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรอภิวิชญ์  ปนวารี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๒
สามเณรวัชรพล  ตุ่นกันทา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๓
สามเณรอู่  ลุงติง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๔
สามเณรจายป  ลุงเจิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๓ / ๑๑

้
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่

ชือ

่
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ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๕
สามเณรจ่ามบุญ  นายหลาว

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๖
สามเณรธีรกานต์  รักษ์สัจจะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๗
สามเณรเดือนคำ  ลุงแกง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๘
สามเณรดอน  นวลจาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๐๙๙
สามเณรลัทธพล  แสงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๐
สามเณรหนุ่มเคือ  ปูต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๑
สามเณรนารินทร์  ลุงอ่อง

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๒
สามเณรแสงวงศ์  ธรรมมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๓
สามเณรแสงแก้ว  แสงจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๔
สามเณรพีรพัฒน์  ใจไหว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านแจ่ม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๕
สามเณรปยวัฒน์  ณ วันจันทร์

๒๔/๕/๒๕๔๕

 บ้านรัว

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๖
สามเณรณัฐพล  วังงิว

้

๓/๕/๒๕๔๔
 บ้านเส้ง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๗
สามเณรปฏิพัทธ์  เปงเสพสัก

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านใหม่ร่องแกบ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๘
สามเณรศุภกิตติ

์

 ราชศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านใหม่ร่องแกบ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๐๙
สามเณรอภิรักษ์  รอดกาศ

๑๗/๓/๒๕๔๕

 บูชา  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๐
สามเณรภาณุวิชญ์  คำแสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

 ประตูปา  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๑
สามเณรพันธวัช  ทองสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 ประตูปา  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๒
สามเณรมงคล  พรมฆ้อง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ประตูปา  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๓
สามเณรพงศ์พันธ์  แซ่หลี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ปาขาม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๔
สามเณรสุธียงค์  คำวังแก๋

๒๓/๙/๒๕๔๒

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๕
สามเณรจายซือ  ลุงยะ

๒๐/๓/๒๕๔๓

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๖
สามเณรธนโชติ  จันทิวงศ์

๑๖/๓/๒๕๔๔

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๗
สามเณรวิชญะ  ปูผัด

๓๐/๔/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๘
สามเณรสิรวิชญ์  พุทธหวัน

๒๑/๖/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๑๙
สามเณรสัมฤทธิ

์

 หล้าแก้ว
๗/๘/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๐
สามเณรจายพีท  ลุงยะ

๑๕/๘/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๑
สามเณรเจษฎา  ลังกาชัย

๑๔/๘/๒๕๔๔

 ปาเส้า  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๒
สามเณรจิรศักดิ

์

 คำวิชา
๑/๑/๒๕๔๑

 ปาเห็ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๓
สามเณรชัยบุญ  จาแสง

๔/๔/๒๕๔๕
 ปาเห็ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๔
พระวินัย ยสินฺธโร หล่อกมลธรรม

๑๐/๐๖/๒๕๓๔ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๕
พระจักรินทร์ อินฺทวฑฺโฒ เมืองมิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๖

พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๖
สามเณรใหม่  อิปน

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๗
สามเณรสมคิด  ศรีนวล

๓๐/๕/๒๕๔๒

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๘
สามเณรหลู่  ละปาน

๕/๙/๒๕๔๒
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๒๙
สามเณรปยะพันธ์  ปนดิษฐ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๔ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๐
สามเณรพะดาโพ  เรืองสิทธิ

์

๑/๖/๒๕๔๓
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๑
สามเณรส่วยอ่อง  เรืองสิทธิ

์

๖/๖/๒๕๔๓
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๒
สามเณรสุวิจักษณ์  ธนพัฒน์ภูวิทิต

๑/๙/๒๕๔๓
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๓
สามเณรวีระชน  สายใจดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๔
สามเณรสหัสวรรษ  สบานงา

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๕
สามเณรโกวิทย์  ไชยเรือน

๓๑/๑/๒๕๔๔

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๖
สามเณรภาณุพงศ์  ธรรมวงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๗
สามเณรแดง  ลุงต๋า

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๘
สามเณรหลง  ลุงหย่า

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๓๙
สามเณรอาทิตย์  พู่ผาหมอก

๑/๖/๒๕๔๔
 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๐
สามเณรพิชิตพงษ์  สุทธนิล

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๑
สามเณรธีรภัทร์  ปาละมะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๒
สามเณรนนทวัฒน์  สิงห์ฆะ

๒๓/๖/๒๕๔๕

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๓
สามเณรณัฐพงศ์  ดวงแก้วเรือน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๔
สามเณรภาณุวัฒน์  วงค์ยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๕
สามเณรณัฐนันท์  จันทนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๖
สามเณรวัชสัณส์  เทพสุรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๗
สามเณรชัยฤทธิ

์

 แซ่เตีย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๘
สามเณรธีมนิติ

์

 คุณเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๔๙
สามเณรอนรรฆ  รักคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๐
สามเณรศุภวัช  บุญช่วย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๑
สามเณรธีรัช  ดุษฎีดารภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๒
สามเณรโพธิเศษฐ์  ธนพัฒน์ภูวิทิต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๓
สามเณรทองแดง  ลุงวิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๔
สามเณรภูวดล  เสาร์ภาษี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุหริภุญชัย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๕
สามเณรธนากร  คำบุญมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 มหาวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๖
สามเณรพงศกร  ดีงูเหลือม

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

 แม่สารบ้านหลุก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๗
สามเณรธนกร  ดีงูเหลือม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 แม่สารบ้านหลุก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๘
พระชัยยะ ปยสีโล เชาวนัสสถาพร

๒๒/๑๑/๒๕๑๑ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗

รมณียาราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๕๙
สามเณรคุณานนท์  ยาธิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

 ล้องเดือ

่

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๐
สามเณรอนุศร  ดอกติบ

๊

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 วังทอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๑
สามเณรภาณุพงษ์  อินใจ

๑๒/๒/๒๕๔๕

 วังทอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๒
สามเณรเกษฎา  จอมเขียว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

 วัดต้นโชค  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๓
สามเณรธีรภพ  ศรีคำน้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

 
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๔
สามเณรณัฐภัทร์  เรือนงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 
วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๕ / ๑๑

้
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ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๕
พระยีตาล

่

ิตสํวโร นามแสง

๑๙/๔/๒๕๓๘ ๑๑/๕/๒๕๕๘

ศรีบัวบาน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๖
พระวัชระ สิริรตนวณฺโณ หน่อแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๓๔ ๒๓/๑๐/๒๕๕๖

ศรีบุญชูวังไฮ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๗
สามเณรพรชัย  รักษ์จันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

 ศรีเมืองยู้  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๘
สามเณรอนุวัฒน์  ไชยมาตร์

๒๒/๒/๒๕๔๕

 ศรีสองเมือง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๖๙
สามเณรอนุฤทธิ

์

 ไชยมาตร์

๒๒/๒/๒๕๔๕

 ศรีสองเมือง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๐
พระมงคล สิริภทฺโท ปณวรรณา

๐๒/๐๓/๒๕๓๓ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

ศรีสุพรรณ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๑
พระสุพันธ์ ิตาโณ แดงลังกา

๑๒/๑๒/๒๔๙๗ ๑๗/๐๕/๒๕๕๙

สวนดอก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๒
สามเณรพีรวิชญ์  มูลผัน

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๓
สามเณรธนภัทร  ตาธง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

 สันต้นธง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๔
สามเณรนิธิศ  โท้งวิชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 สันปายางหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๕
สามเณรศรัณย์  สุขแรง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

 สันปายางหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๖
สามเณรสมยศ  ลุงคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

 สันปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๗
สามเณรนาวิน  นาเมืองรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 สันปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๘
สามเณรเอกรินทร์  เตปนตา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 สันปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๗๙
สามเณรพัชรพงษ์  ล่ามแก้วศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

 สันปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๐
สามเณรจิรายุ  พิงคะสัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

 สันปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๑
สามเณรสุรศักดิ

์

 สืบสกุลแก้ว

๒๙/๘/๒๕๔๐

 สันมะกรูด  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๒
สามเณรเกรียงไกร  อุปละโรจน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

 สันมะกรูด  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๓
พระอริยะ อริยวํโส โนสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๓๕
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

สันหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๔
สามเณรนพรัตน์  ตัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

 สุพรรณรังษี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๕
สามเณรปยะวัฒน์  บุญมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

 สุพรรณรังษี  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๖
สามเณรแสงติบ

๊

 ธรรมปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๗
สามเณรบุญมี  นามยี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๘
สามเณรนฤเบศ  ธิยะพฤกษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

 หนองเรือ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๘๙
สามเณรศักรินทร์  พรหมสินชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

 หนองเส้ง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๐
สามเณรณัฐวุฒิ  เตใจกาศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 หมูเปง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๑
พระสมบุญ วายาโม คำแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๒๒ ๐๑/๐๔/๒๕๔๒

หัวขัว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๒
พระมาวเหลิน ปณฺฑิโต ลายอู๋

๐๑/๐๗/๒๕๒๖ ๐๑/๐๓/๒๕๔๖

หัวขัว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๓
สามเณรสมชาย  ลุงต้า

๒๑/๘/๒๕๔๔

 เหมืองง่า  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๔
สามเณรชนาธิป  กระต่ายจันทร์

๒๖/๒/๒๕๔๕

 เหมืองง่า  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๕
สามเณรวัณณุวรรธณ์  จันทร์มาทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

 กอม่วง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๖
สามเณรบีเอ็ม  ปาเลส

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ช้างคำ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๗
สามเณรกิตติพงษ์  ปูดอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

 ดอนตอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๘
สามเณรธีรเทพ  ปูอัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

 ดอนตอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๑๙๙
สามเณรสหรัฐ  ไชยเมืองชืน

่

๒๔/๖/๒๕๔๕

 โบสถ์นำดิบ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๖ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๐
สามเณรณัฐวุฒิ  พัฒนาคีรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

 ปาซางงาม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๑
สามเณรวีรวัฒน์  ผาติไพรพนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

 ปาซางงาม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๒
สามเณรการุณ  พอก๊ะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

 พานิชสิทธิการาม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๓
สามเณรบัณฑิต  แสงพิวัน

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

 ศรีชุม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๔
พระอธิการสมสิทธิ

์

สนฺตจิตโต วงค์สุวรรณ
๐/๐/๒๔๙๗ ๐/๐/๒๕๓๒ ดอยน้อย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๕
สามเณรหัสวรรณ  แสงมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

 ทากู่แก้ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๖
พระมงคล มหามงฺคโล สุทธิดุก

๑๑/๐๕/๒๕๓๑ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

ทาปลาดุก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๗
พระสมชาย ธมฺมวโร พุทธวงศ์

๐/๐/๒๕๑๖ ๐/๐/๒๕๓๘ ทาปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๘
สามเณรธนเดช  ตุ๋งพนัสสัก

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

 ทาปาสัก  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๐๙
สามเณรศุภกิจ  ดวงทิพย์

๑๒/๔/๒๕๔๕

 ทาศรีปาน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๐
สามเณรสุทธิศักดิ

์

 ติบจันทร์

๊

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 ทาศรีปาน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๑
สามเณรอานุภาพ  เมืองห้อม

๒๔/๙/๒๕๔๕

 ทาสบเมย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๒
พระวิชัย รวิวํโส ใจปนทา

๐๙/๐๕/๒๕๓๓ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ทาสองท่า  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๓
สามเณรตันติกร  แปงปน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

 ทาหนองยางไคล  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๔
สามเณรเทพพิทักษ์  จักร์พรม

๒๙/๑/๒๕๔๖

 วัดทากู่แก้ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๕
พระเกียรติศักดิ

์

ิตธมฺโม ผลิตัน

๒๒/๐๓/๒๔๘๖ ๐๖/๐๖/๒๕๕๘

วัดทาหนองยางไคล  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๖
สามเณรธนญชัย  ปวงสมุทร

๒๙/๗/๒๕๔๕

 วัดทาหนองยางไคล  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๗
สามเณรอิสริยะ  เพชรนิล

๑๒/๒/๒๕๔๖

 วัดผาตัง

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๘
พระพงษ์เทพ โรจนาโณ วัฒนนิมิตรพร

๐๒/๐๑/๒๕๓๔

๐/๐/๒๕๕๗ วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๑๙
สามเณรจักรพรรดิ  ภูตุ้ย

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

 วัดหล่ายทา  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๐
สามเณรเกียรติศักดิ

๋

 แก้วมะคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีมงคล  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๑
สามเณรภาคิณ  มะโนเสาร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 อรัญญาราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๒
สามเณรจตุพล  จอมเมืองกาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

 อรัญญาราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๓
พระสุทธิศักดิ

์

ณฏิโก อิทนทวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๑๒ ๒๓/๐๔/๒๕๕๓

ปาซางน้อย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๔
สามเณรณัฐพล  สิทธิยอง

๘/๑๐/๒๕๔๓

 ขะแมด  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๕
สามเณรวิชัย  แซ่ลี

๗/๑๐/๒๕๔๔

 ขะแมด  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๖
พระสยาม ปภากโร สุเรียมมา

๒๐/๑๒/๒๕๒๗
๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดวังดิน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๗
พระสุพจน์ สติสมฺปนฺโน มูลครอง

๑๔/๖/๒๕๒๘
๑/๔/๒๕๕๘

ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๘
สามเณรวันชาติ  ชาญพนากุล

๒๔/๔/๒๕๔๕

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๒๙
สามเณรกิติศักดิ

์

 มโนธง
๒/๘/๒๕๔๕

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๐
สามเณรสามซ่า  ปูปาน

๑๐/๑/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๑
สามเณรฐานวัฒน์  ใจมา

๗/๒/๒๕๔๖
 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๒
สามเณรอิทธิพล  ยุทธชัยปองพนา

๙/๒/๒๕๔๖
 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๓
สามเณรอนุพล  

เจริญสินทรัพย์ยิง

่

๑๓/๕/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๔
สามเณรโยธิน  วนาพิศาลสุข

๙/๗/๒๕๔๖
 ดงมะเฟอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๗ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๕
สามเณรณัฐวุฒิ  สิทธิเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๖
สามเณรร่มธรรม  เอกโชคชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 ดงมะเฟอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๗
สามเณรอภิชาต  จอมวนา

๒๕/๖/๒๕๔๓

 ดอยแดน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๘
พระนิพนธ์ านิสฺสโร กุนุพงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๒๐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

ทุ่งโปง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๓๙
สามเณรลิปปกร  ทาเศษ

๑๓/๖/๒๕๔๕

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๐
สามเณรโกวิท  รุจีประดับพนา

๑๗/๙/๒๕๔๕

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๑
สามเณรนิพิฐพนธ์  วนาวงศกร

๑๓/๖/๒๕๔๗

 ทุ่งโปง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๒
สามเณรอาคม  ตะวันอัสดง

๑๓/๗/๒๕๔๔

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๓
สามเณรสายชล  เกียรติพงไพร

๑๗/๙/๒๕๔๔

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๔
สามเณรชนะจิตร  วงศ์ชัยจิตร

๓/๑/๒๕๔๕
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๕
สามเณรมนัสวิน  คำแก้ว

๑๐/๓/๒๕๔๕

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๖
สามเณรภคิน  จันทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๗
สามเณรวีรากร  หิรัญทาสันต์

๑๕/๒/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๘
สามเณรคณิศร  สมวงศ์พนาศรี

๓/๔/๒๕๔๖
 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๔๙
สามเณรประวิทย์  วนาพิศาลสุข

๒๙/๙/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๐
สามเณรหรรษวัต  วนาสงัด

๒๙/๙/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๑
สามเณรวีรพงษ์  วนาเรขา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ปทุมสราราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๒
พระชาติชาย เตชปฺโ เชษฐสุมน

๒๗/๐๕/๒๕๑๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ปาขันติธรรม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๓
สามเณรพยุง  เรืองรองรักพนา

๒๐/๗/๒๕๔๕

 ปายาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๔
สามเณรอุบาสก  วนาเจือทอง

๒๐/๘/๒๕๔๒

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๕
สามเณรสุวิทย์  วนาสล้าง

๘/๒/๒๕๔๕
 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๖
สามเณรเดชา  สัจจาวจีไพร

๑๙/๒/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๗
สามเณรวัลลภ  ไพรวันไพศาล

๒๔/๔/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๘
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 พัฒนาคีรีกุล
๒/๕/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๕๙
สามเณรสมพงษ์  นพเก้ามงคล

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๐
สามเณรสุรเชษฐ์  ชีวบุญญากุล

๒๔/๘/๒๕๔๖

 พระเจ้าตนหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๑
สามเณรณัฐวัตร  กันทะวงค์วาร

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

 
พระเจ้าสะเลียมหวาน

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๒
สามเณรสงกรานต์  วงค์กิติ

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ม่วงโตน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๓
พระวิเชษฐ กนฺตธมฺโม สินธุยะ

๑๒/๐๒/๒๕๑๕ ๑๐/๐๕/๒๕๕๘

วัดมะคับตอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๔
สามเณรบุญทวี  อุดมปญญากุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๕
สามเณรณั,ฐสิทธิ

์

 จรูญเกษมกุล

๑๑/๑/๒๕๔๕

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๖
สามเณรอภิชาย  วนาชุ่มโชค

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๗
สามเณรภานุพงศ์  พิทักษ์นิยดา

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๘
สามเณรณัฐยศ  ยศยิงเสริมวนา

่

๔/๙/๒๕๔๖
 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๖๙
สามเณรณัฐภัทร  ศุภรนานา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีเตีย

้

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๘ / ๑๑

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่
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ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๐
สามเณรไกรศร  ศรีสุขพนากุล

๒๘/๑/๒๕๔๗

 ศรีเตีย

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๑
สามเณรบัณฑิต  ไพรราบรืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

 หนองสะลิง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๒
สามเณรณัฐกร  สุวรรณ

๙/๙/๒๕๔๕
 หนองสะลิง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๓
พระคชภัค กตปฺุโ ทุนอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๑๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๗

หล่ายแก้ว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๔
สามเณรศึกษา  นิมิตรปญญาดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

 ฉางข้าวน้อยเหนือ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๕
สามเณรศุภฤกษ์  ชุมภูศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

 บ้านเรือน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๖
พระอธิการสุจิต สุจิตฺโต สุยะพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๑๕ ๒๘/๑๐/๒๕๓๗

บ้านไร่  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๗
สามเณรอุ้มบุญ  หิรัญมาตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

 บ้านล้อง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๘
สามเณรนนทนันท์  ปญโยแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

 ปาสีเสียด  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๗๙
พระลือนาม ิตปฺโ ยศปญญา

๑๑/๐๕/๒๕๑๘ ๐๗/๐๑/๒๕๕๔
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๐
พระสุจินต์ สุจิณฺโณ ฟางาม

๐๓/๐๙/๒๕๒๒ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

พระพุทธบาทตากผ้า
 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๑
สามเณรกรกต  รุ่งมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๒
สามเณรณภัทร  ณ ลำพูน

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๓
สามเณรรัตนากร  ปนยูร

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๔
สามเณรเทพนิมิต  วูซือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๕
สามเณรอะตาผะ  เสมิ

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๖
สามเณรนพดล  บัวลอยลม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๗
สามเณรนวดล  บัวลอยลม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

 
พระพุทธบาทตากผ้า

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๘
สามเณรวีระ  ปาเสส

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

 มะคับทอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๘๙
สามเณรธวัช  อภัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 มะคับทอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๐
สามเณรธนัท  ณ  ลำพูน

๒๗/๑๐/๒๕๔๐

 มะคับทอง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๑
สามเณรณัฐวุฒิ  แก้วปก

๒๘/๐๘/๒๕๓๙

 หนองผาขาว  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๒
สามเณรกฤษฏา  ปญญาเหล็ก

๑๑/๔/๒๕๔๖

 ต้นผึง

้

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๓
สามเณรณรงค์เดช  ขาวเตีย

้

๒๑/๘/๒๕๔๕

 ท่าช้าง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๔
พระใบฎีกาดนัย ธมฺมปฺโ บุญมาตัน

๒/๑๐/๒๕๒๗
๕/๔/๒๕๕๑

บ้านดงหลวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๕
สามเณรสุขใจ  อัตตะแจ่มใส

๒๐/๒/๒๕๔๓

 ร้องธาร  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๖
สามเณรเจตนิพัทธ์  

อาสาพัฒนาสายชล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 ร้องธาร  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๗
พระเจตน์สฤษฎิ

์

เจตนาสุโภ ศิวกรศิลป

๑๑/๙/๒๕๓๑
๙/๖/๒๕๕๓

วังผาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๘
สามเณรสาม  ลุงหม่อง

๘/๑๐/๒๕๔๖

 สันติวนาราม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๒๙๙
พระชวกร ชวกโร หน่อรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๓๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

อรุณวิทยาวาส  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๐
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 วิหล้ากว้าง

๑๐/๐๙/๒๕๑๒

 ห้วยไร่  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๑
สามเณรจักรกฤษณ์  ศรีวิชัย

๔/๔/๒๕๔๖
 นากลาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๒
สามเณรธีรภัทร  ปนทวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 นากลาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๓
สามเณรพลวัต  ทานะ

๑๕/๙/๒๕๔๒

 บ้านกลาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๔
สามเณรวิทวัส  กิงต้นสกุล

่

๖/๔/๒๕๔๓
 บ้านกลาง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๙ / ๑๑

้
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ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๕
สามเณรธนวัฒน์  ต๋าคำนวล

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

 บ้านกลาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๖
สามเณรสิทธิชัย  มามี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านกลาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๗
สามเณรดำรงศักดิ

์

 ใจทอง

๒๙/๖/๒๕๔๓

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๘
สามเณรริทู  วนารัตน์มงคล

๒๕/๖/๒๕๔๕

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๐๙
สามเณรชัยขนะ  ไชยสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๐
สามเณรฟาประธาน  วังงิว

้

๑๑/๖/๒๕๔๖

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๑
สามเณรพสธร  ปาวงค์

๓/๘/๒๕๔๖
 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 แสนปงผาบ

๒๗/๘/๒๕๔๖

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๓
สามเณรพงษ์เพชร  แสนอินต๊ะ

๑๘/๑/๒๕๔๗

 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๔
สามเณรศิลาฤกษ์  โปสาม

๔/๓/๒๕๔๗
 พระธาตุห้าดวง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๕
พระพันธวิศ ปฺาวโร ปญญาวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๑
พระพุทธบาทถำปาไผ่

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๖
พระพัทธพล ปฺาธโร ปญญาวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๖ ๑๐/๑๒/๒๕๕๑
พระพุทธบาทถำปาไผ่

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๗
สามเณรเอราวัติ  ทะนุประเพณี

๒๙/๑/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๘
สามเณรณัชพล  แก้วทวีโชค

๓๑/๓/๒๕๔๖

 
พระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๑๙
สามเณรก่อเกียรติ  วงค์อ้าย

๒/๓/๒๕๔๕
 พวงคำ  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๐
พระกิจติพงษ์ กิตฺติาโน สีนาอุด

๒/๕/๒๕๑๙
๒๖/๐๑/๒๕๕๕

แม่ตืน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๑
สามเณรอิทธิกร  ยศสา

๒๙/๙/๒๕๔๒

 แม่เทย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๒
สามเณรไพศาล  พัฒนาแม่สอง

๑/๑๐/๒๕๔๓

 วัดนาทราย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๓
สามเณรอาทิตย์  ชัยธีรธรรม

๔/๓/๒๕๔๔
 วัดนาทราย  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๔
สามเณรอุทัย  พนาวิงวอน

๒๙/๓/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทดอยถำ

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๕
สามเณรกิติชัย  ภูผามณี

๑๒/๘/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทดอยถำ

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๖
สามเณรธีรเดช  ภูผาเวียง

๑๓/๔/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทดอยถำ

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๗
สามเณรวรรธนัย  วิมานศรีสุข

๑๙/๒/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๘
สามเณรวรยุทธ  ไพรวิสุทธิ

์

๔/๘/๒๕๔๕
 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๒๙
สามเณรทับพสาร  

ขวัญประภาพจน์
๒๒/๒/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๐
สามเณรชูเกียรติ  รินลีสวัสดิ

้ ์

๑/๖/๒๕๔๒
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๑
สามเณรการิน  พนาลีพัฒนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๒
สามเณรณัฐพันธุ์  กิงชนะรัตนมณี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๓
สามเณรนวมินทร์  ศุภนิมิตคีรีกุล

๗/๓/๒๕๔๕
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๔
สามเณรธีรวุธ  พงศาชูสกุล

๒๙/๖/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๕
สามเณรสรัล  ธำรงเมธี

๔/๗/๒๕๔๕
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๖
สามเณรดุลยวัต  พะดู

๒๐/๘/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๗
สามเณรชัชวาล  สิริชัยชนะศักดิ

์

๑๘/๙/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๘
สามเณรธนัท  ก่อเกือตระกูล

้

๒๗/๙/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๓๙
สามเณรวรยุทธ์  คงคาผล

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดลำพูน  ๑๐ / ๑๑

้
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ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๐
สามเณรธนาธิป  คงคาเลิศสกุล

๓/๑๒/๒๕๔๕

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๑
สามเณรขวัญชัย  ธารสุขสถาพร

๕/๕/๒๕๔๖
 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๒
สามเณรรัชชานนท์  พงศากมล

๑/๑๑/๒๕๔๖

 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๓
สามเณรประสิทธิ

์

 ชาติธรรมสกุล

๒๔/๒/๒๕๔๒

 วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๔
สามเณรดำรง  ตรากิจสกุล

๑๘/๑/๒๕๔๕

 วัดแม่หว่างต้นผาง  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๕
สามเณรนวพล  สุรินทร์คำ

๑๓/๓/๒๕๔๗

 สามัคคีธรรม  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๖
พระณัฐวุฒิ อาทิปฺโ อุดติบ

๊

๑๘/๙/๒๕๓๘ ๑๘/๓/๒๕๕๙

อัมพวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๗
สามเณรขจรศักดิ

์

 อโนมา

๓๐/๑/๒๕๔๕

 อัมพวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๘
สามเณรพงษ์เทพ  ปนตาแสน

๑๖/๘/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๔๙
สามเณรจิรเมธ  ธารสุขสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๕๐
สามเณรเพชรายุธ  เทียมเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

ลพ ๓๒๖๐/๐๓๕๑
สามเณรรัตทวีพงษ์  โนจา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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