ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
ส่งสอบ ๓๑๒ รูป ขาดสอบ ๒๙ รูป คงสอบ ๒๘๓ รูป สอบได้ ๒๐๖ รูป สอบตก ๗๗ รูป (๗๒.๗๙%)
เลขที่

ชื่อ

ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๑ พระมนตรี
ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๒ สามเณรธานินทร์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๓ สามเณรเจษฎาชัย
ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๔ สามเณรศุภชัย

ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๕ สามเณรบุญฤทธิ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๖ สามเณรพงค์พิพัฒน์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๗ พระสมศักดิ์

ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๘ สามเณรฐิติโชติ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๐๙ สามเณรรุ่งโรจน์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๐ สามเณรวัชรพงษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๑ สามเณรเทพพิทักษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๒ สามเณรทวีภัทร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๓ สามเณรนิปกร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๔ พระสัมฤทธิ์

ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๕ สามเณรอธิพงศ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๖ สามเณรบุญชู
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๗ สามเณรวุฒิชัย
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๘ สามเณรวิทวัส
ลป ๓๓๖๓/๐๐๑๙ สามเณรณัฐพล

ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๐ พระภัคพล
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๑ พระธิติพันธ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๒ พระอภิสร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๓ พระสมภพ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๔ พระคณิศร

ฉายา

นามสกุล

เอี่ยมเงิน
แสนจิต
วันดู
สุมา
ใจละออ
นพคุณ
รตนสกฺโก
วนรัตน์
เพ็งสาย
วงศ์หมื่นรัตน์
ศรีปนตา
แสนศรี
รูปละออ
ชัยมูลทา
สิริมารวิชโย กาญจนาพิเชษฐ์
แซ่ย่าง
แก้วสูงสิงขร
นวลแขคงวุฒิ
คงศรีคีรี
ลาภก่อเอกสุข
านุตฺตโม
สังข์ศรีแก้ว
จิตฺตสํวโร
เครือระยา
ปฺาวชิโร บุรี
จิรวฑฺฒโน ไชยนุบาล
านิสฺสโร
เรือนแก้ว
ถิรจิตฺโต

เกิด

อุปสมบท

๒๘/๐๖/๒๕๑๒ ๑๒/๑๑/๒๕๖๑
๒๔/๐๔/๒๕๔๗
๑๓/๐๒/๒๕๔๘
๒๑/๐๔/๒๕๔๙
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
๐๒/๐๗/๒๔๙๘ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดเขาแก้ว
วัดทรายเหนือ
วัดทุ่งม่านใต้
วัดโทกหัวช้าง
วัดบ่อแฮ้ว
วัดบ่อแฮ้ว
วัดปงสนุกใต้

เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
เมืองลำปาง
แม่เมาะ
แม่เมาะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระธาตุเสด็จ
วัดวนะคิรีบุญมาราม
วัดศรีภูมิมา
วัดหัวข่วง
วัดม่อนจำศีล
วัดม่อนจำศีล
วัดม่อนจำศีล
วัดศรีชุม
วัดศรีชุม
วัดบุญวาทย์วิหาร
วัดนาปอใต้
วัดหาดเชี่ยว
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

๑๐/๐๔/๒๕๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙
๑๓/๐๙/๒๕๔๕
๒๑/๐๒/๒๕๔๖
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
๒๗/๐๕/๒๕๔๘
๒๘/๑๐/๒๕๔๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒
๐๕/๑๒/๒๕๒๑ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

๐๕/๐๙/๒๕๒๘ ๐๕/๑๒/๒๕๕๒
๓๑/๑๐/๒๕๑๐ ๐๓/๐๖/๒๕๕๘
๐๓/๐๖/๒๕๑๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๑

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๑ / ๗

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๕ พระเกรียงศักดิ์ กตคุโณ

นามสกุล

เกี๋ยงแก้ว
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๖ พระอธิการกิตติภพ สุเมโธ
สร้อยคำ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๗ พระพรชัย
อุธโย
ศรีประเสริฐ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๘ พระยอด
วรปฺโ
คำคง
ลป ๓๓๖๓/๐๐๒๙ สามเณรธีรพล
ทาอาสา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๐ สามเณรณัฐนนท์
พรมยศ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๑ สามเณรนครชัย
จันทร์แก้ว
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๒ สามเณรปยวัฒน์
ศิริธรรม
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๓ สามเณรโสภณวิชญ์
ทันแก้ว
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๔ สามเณรดรัณภพ
สุภา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๕ สามเณรอัษฎาวุธ
กิตติกูลทอง
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๖ สามเณรก้องภพ
แก้วอำพร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๗ สามเณรฐิติพันธ์
ลีลาศเจริญไพร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๘ สามเณรชาติชาย
วาณิชศรีพนา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๓๙ สามเณรภูมิเทพ
จันทร์เกลี้ยง
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๐ สามเณรรัชต์พงษ์
ทัฬหิกรณ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๑ พระลังสรรค์
วรปฺโ
ห้วยหงษ์ทอง
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๒ สามเณรชาย
ธารสุขศรัทธา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๓ สามเณรจีรภัทร
ทิยะ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๔ พระส่ง
โชติปฺโ คำวรัตน์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๕ พระไพโรจน์
ทีปธมฺโม
เกษณา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๖ พระสันทัด
ตเมโธ
ติ๊บกันเงิน
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๗ พระนพดล
รตนวณฺโณ พนมการ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๘ พระสมเกียรติ กิตฺาโณ
อภิวงค์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๔๙ พระถนอม
สารโท
อินถา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๐ พระโกมล
อภินนฺโท
เทพหาร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๑ สามเณรสงกรานต์
เทียงบุตร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๒ พระปยภรณ์
ขนฺติวโร
ต๊ะสุทา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๓ พระศิขรินทร์ ปุณฺณวุฑโฒ เมทา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๔ พระฉลาด
เทวปฺุโ เทพบุญชู
ระงับผลสอบ สามเณรนัทกร
มลอาร์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๖ สามเณรธาราวุฒิ
บุสยา
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๗ สามเณรณัฐวัตร
ปนกิติ
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๘ สามเณรพัชระพงษ์
ฟูเอี้ยง
ลป ๓๓๖๓/๐๐๕๙ พระปรีชา
นิภาธโร
ดอกเปง

เกิด

อุปสมบท

๐๙/๑๑/๒๕๓๕ ๒๙/๐๖/๒๕๖๓

๐๕/๐๙/๒๕๒๙ ๐๘/๐๖/๒๕๕๖
๑๗/๐๓/๒๔๙๘ ๑๓/๐๒/๒๕๕๘
๒๙/๑๒/๒๕๑๙ ๒๑/๐๔/๒๕๖๑

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
๓๑/๐๓/๒๕๔๗
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
๐๙/๐๕/๒๕๔๖
๐๖/๐๗/๒๕๔๖
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
๐๕/๑๑/๒๕๔๘
๑๕/๐๒/๒๕๒๗ ๑๑/๐๑/๒๕๖๐

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

๐๗/๐๙/๒๕๐๘ ๒๔/๐๗/๒๕๕๓
๒๐/๐๙/๒๔๙๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๒
๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ๐๒/๐๔/๒๕๖๐

๐๗/๐๑/๒๕๓๐ ๐๒/๐๓/๒๕๕๗
๒๖/๐๘/๒๕๒๔ ๐๒/๐๔/๒๕๕๘

๐๕/๐๓/๒๕๑๔ ๑๐/๑๒/๒๕๕๙
๐๖/๐๗/๒๕๒๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๐
๐๕/๐๔/๒๕๔๙
๒๓/๑๐/๒๕๓๒ ๑๖/๐๓/๒๕๖๒
๒๕/๑๑/๒๕๔๒ ๒๐/๐๑/๒๕๖๓

๑๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๙/๐๓/๒๕๕๘

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
๑๓/๐๗/๒๕๔๖
๑๙/๐๔/๒๕๔๘
๑๖/๐๘/๒๕๔๘
๒๒/๐๔/๒๕๑๕ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
วัดนาแขม
วัดนาแขม
วัดสบจาง
วัดศาลาไชย
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดนำผึ้งชาวไร่อ้อย
วัดนำผึ้งชาวไร่อ้อย
วัดนำผึ้งชาวไร่อ้อย
วัดนำผึ้งชาวไร่อ้อย
วัดนำผึ้งชาวไร่อ้อย
วัดแม่ไฮ
วัดปาแข
วัดปาแข
วัดดอยน้อย
วัดม้าใต้
วัดนำล้อม
วัดนางแตน
วัดมะกอก
วัดแม่ฮวก
วัดแม่ฮวก
วัดแม่ฮวก
วัดนาศาลา
วัดดอยเงิน
วัดม่วงชุม
วัดสันโปง
วัดสันโปง
วัดสันโปง
วัดสันโปง
วัดศรีดอนชัย
วัดทุ่งไผ่

แม่เมาะ
แม่เมาะ
แม่เมาะ
แม่เมาะ
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม

หมายเหตุ

ขอหลักฐาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๒ / ๗

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๐ พระประสิทธิ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๑ พระจักกฤษณ์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๒ สามเณรนนทวัฒน์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๓ พระฮาโรลด์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๔ พระกุศลเอก
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๕ สามเณรธีรภัทร์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๖ สามเณรธีรดนย์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๗ สามเณรกิตติทัศน์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๘ สามเณรพงศกร

ฉายา

นามสกุล

เตชวโร
กิตฺติาโณ

กันทะรส
เหลี่ยมแหลม
ปาละอ้าย
สนฺตจิตฺโต วิลสัน
ปริเยสโนภาโส อธิวรานนท์
ดวงลาพิมพ์
ประดับเภท
ออทอลาน
ศรประสิทธิ์

อุปสมบท

๑๔/๐๕/๒๕๐๙ ๒๕/๐๓/๒๕๖๒

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ ๒๓/๐๔/๒๕๖๑
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

๐๒/๐๘/๒๕๐๑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๓
๒๓/๐๕/๒๕๐๖ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐
๐๔/๐๙/๒๕๔๖
๐๑/๐๓/๒๕๔๗
๐๓/๐๙/๒๕๔๗
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

ลป ๓๓๖๓/๐๐๖๙ สามเณรทักษิณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๐

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๑
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๒
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๓
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๔
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๕
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๖
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๗
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๘
ลป ๓๓๖๓/๐๐๗๙

ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๐
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๑
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๒
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๓
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๔
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๕
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๖
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๗
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๘
ลป ๓๓๖๓/๐๐๘๙

ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๐
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๑
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๒
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๓
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๔

ทิวาพัฒน์
สามเณรชัยวัฒน์
ศิริวัฒน์
สามเณรณัฐพงศ์
ประกายศรี
สามเณรธนากร
สุรทิพย์มณี
สามเณรวีรวัฒน์
ชัยเสริฐ
สามเณรวิศรุต
โกศิริ
สามเณรคัมภีร์
กรรณิวัน
สามเณรยุทธนา
ปูห้วยพระ
สามเณรฐิติพงค์
จานเก่า
สามเณรไชยภพ
อิม่ กลับ
สามเณรธรรมนูญ
สาเส็ง
สามเณรก้องภพ
จันทะผล
สามเณรวสันต์
สาเส็ง
สามเณรวรชิต
ดีทุ่งน้อย
สามเณรพรพิพัฒน์
นิยาย
สามเณรชรัญทร
ศรประสิทธิ์
สามเณรติณณภพ
เจ้าชู้
พระวิทวัส
สิริธมฺโม
เสมอใจ
สามเณรชนะพล
ลำพูน
พระณรงค์
คมฺภีรปฺโ อดทน
พระอธิการอดุลย์ สิทฺธิพโล
จำเนียม
สามเณรภูวดล
นางเมาะ
สามเณรวรพัฒน์
นันทะสี
พระธนพล
จิตฺตทนฺโต ประมาณ
พระสิทธิชัย
กิตฺติปฺโ ม่วงจันทร์
สามเณรชัยพิทักษ์
หมั่นตรอง

เกิด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
๐๕/๐๗/๒๕๔๘
๒๒/๐๙/๒๕๔๘
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
๑๒/๑๐/๒๕๔๘
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
๐๗/๐๓/๒๕๔๙
๐๖/๐๕/๒๕๔๙
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
๓๐/๐๗/๒๕๔๗
๐๙/๐๘/๒๕๒๘ ๐๕/๐๘/๒๕๖๑
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

๐๓/๐๖/๒๕๒๘ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘
๒๘/๐๔/๒๕๒๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
๑๙/๑๐/๒๕๔๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๓
๒๔/๑๒/๒๕๓๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๘

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งงามหลวง
วัดทุ่งงามหลวง
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดจองคำ
วัดดอกคำใต้
วัดต้นต้อง
วัดทุ่งสุ่ม
วัดผาแดง
วัดแม่กวัก
วัดหลวง
วัดหลวง
วัดดงเย็น
วัดทุ่งทอง
วัดบ้านแปน

เสริมงาม
เสริมงาม
เสริมงาม
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
งาว
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๓ / ๗

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๕ พระวุฒิพร

สุทธฺจิตฺโต

ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๖ สามเณรสกาย
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๗ สามเณรอภินันท์
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๘ สามเณรกิตติกร
ลป ๓๓๖๓/๐๐๙๙ สามเณรชญานนท์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๐ สามเณรอุดมศักดิ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๑ สามเณรเจตริน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๒ สามเณรมนัญชัย
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๓ สามเณรกิติวัฒน์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๔ สามเณรวีรภัทร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๕ สามเณรสุริยากร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๖ สามเณรสวิตต์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๗ สามเณรมงคล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๘ สามเณรธเนศพล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๐๙ สามเณรนนทกร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๐ สามเณรบรรณวิชญ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๑ สามเณรภูวนัฐ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๒ สามเณรณัฐธวุฒิ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๓ สามเณรเกียรติศักดิ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๔ พระอธิการหล้า
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๕ สามเณรนพดล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๖ พระสายัณห์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๗ สามเณรภาคิน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๘ พระสะอาด
ลป ๓๓๖๓/๐๑๑๙ สามเณรวันเฉลิม

ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๐ สามเณรพชรดนย์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๑ สามเณรศักดิส์ ิทธิ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๒ พระอาคามิ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๓ พระกำธร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๔ พระเจนวิทย์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๕ พระพีระพงษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๖ พระพฤกษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๗ พระชลธวัฒน์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๘ พระวรพล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๒๙ พระนำใส

นามสกุล

แช่ม
เปนมูล
ดวงตั้ง
ต้องใจ
ผันผาย
ชุ่มใจ
จันทร
คนกล้า
คงธนพิเศษ
วงษ์จินดา
สิทธิ
กลิ่นมาลา
จันตะมะ
เอมสุวรรณ
ใจอยู่
จิตแหลม
วงค์สมุทร
ดวงดอกมูล
รักเล่ห์
ปฺุาคโม มาจู
วงศ์เมทา
อนนฺโท
มูลคำ
ตะยะแซด
สมจิตโต
นบน้อม
วางเชิง
คงใจ
คิดงาม
สิริสาโร
เงินงาม
านวุฑโฒ โสสีทา
กตธมฺโม
นามบุตร
ิติาโณ
พรรณอาราม
กตกุสโล
พันธุ์นนท์
ชุติปฺโ
พงษ์สวัสดิ์
กลฺยาณปฺโ สุกทอง
าณวโร
ตั้งเต็มเจริญ

เกิด

อุปสมบท

๐๗/๑๒/๒๕๑๖ ๑๓/๐๓/๒๕๖๑
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
๐๒/๐๘/๒๕๔๗
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
๓๑/๐๗/๒๕๔๘
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
๑๕/๑๒/๒๕๔๖

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
๐๗/๑๒/๒๕๔๘
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

๐๘/๐๑/๒๕๑๑ ๐๑/๐๔/๒๕๕๔
๒๐/๐๘/๒๕๔๘
๑๐/๐๘/๒๕๑๘ ๒๘/๐๑/๒๕๕๙
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

๐๓/๐๓/๒๕๑๐ ๓๐/๐๔/๒๕๔๑
๐๕/๑๒/๒๕๔๖
๑๙/๐๓/๒๕๔๘
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

๑๓/๐๔/๒๕๒๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙

๓๐/๑๐/๒๕๒๘ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐
๓๐/๐๙/๒๕๓๔ ๑๗/๐๓/๒๕๕๙
๒๖/๐๖/๒๕๓๔ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐

๐๗/๐๘/๒๕๒๑ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐
๒๗/๐๔/๒๕๓๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๑

๑๕/๐๙/๒๕๔๐ ๒๔/๐๖/๒๕๖๑
๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๗/๒๕๖๑

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดผ้าขาว
วัดแม่สุก
วัดสาแพะ
วัดทัพปาเส้า
วัดทุ่งป
วัดทุ่งป
วัดทุ่งฝูง
วัดทุ่งฝูง
วัดทุ่งฮั้ว
วัดทุ่งฮั้ว
วัดทุ่งฮี
วัดบ้านกวาง
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดผาดิน
วัดผาแดง
วัดพระเกิด
วัดแพะใต้
วัดแม่ทรายเงิน
วัดแม่โปง
วัดแม่สุขใน
วัดสบม่า
วัดห้วยกันทา
วัดห้วยกันทา
วัดท่ามะเกว๋น
วัดปางกุ่ม
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ

แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
แจ้ห่ม
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
วังเหนือ
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๔ / ๗

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๐ พระอำพล

จารุธมฺโม
อธิปฺโ

นามสกุล

กาวงศ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๑ พระสมคิด
ศิริเขื่อน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๒ สามเณรทัตเทพ
สุยะเรือน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๓ พระพงศธร
อิสฺสราโณ คำมูล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๔ สามเณรสรายุทธ
สุภามงคล
ระงับผลสอบ พระสมพร
ปภสฺสโร
ยอดปญญา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๖ พระอนุกุล
อตฺถวโร
ปาระวงศ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๗ พระยวน
เขมธโร
เพชรทอง
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๘ พระคมเพชร
เตชปฺโ ชืน่ สุวรรณ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๓๙ สามเณรฉัตรมงคล
วงค์ริน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๐ สามเณรปารมี
วัฒนาโภตยกิจ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๑ สามเณรราชัน
วงไชยา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๒ สามเณรรัตนชัย
พันเดช
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๓ สามเณรจิระพงษ์
บุญมา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๔ สามเณรอภิสิทธิ์
จินดาธรรม
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๕ สามเณรณรงค์ชัย
นันทะ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๖ สามเณรภาณุพงษ์
แก้วเตชะ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๗ สามเณรณัฐพล
สายปะละ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๘ สามเณรก่อเกียรติ
ไชยา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๔๙ สามเณรนันทกา
ด้วงนิล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๐ สามเณรวิทยา
คำบา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๑ พระสมพจน์
ิตปฺุโ
จอมภานันท์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๒ พระประวัติ
อินฺทวํโส
ชัยลังกา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๓ สามเณรวชิรพล
ชึกนอก
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๔ สามเณรอนุชาติ
โยธาคุณ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๕ สามเณรอติชาติ
โยธาคุณ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๖ สามเณรนิทัศน์
ดวงชมภู
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๗ พระบูรฉัตร
ปยสุวฑฺฒโก โคกอุ่น
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๘ สามเณรกฤษดา
ก๋องกันทะ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๕๙ พระพิทักษ์
ทตฺตชีโว
ทาปน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๐ สามเณรจิรภัทร์
โนนทะญาติ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๑ พระวันจักร
มงฺคลปฺุโ ใบจันทร์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๒ พระรวิภาส
ิตวฑฺฒโน เครือปอ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๓ พระคำปน
านิสฺสโร
บูญเมือง
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๔ สามเณรวิระวัชน์
อินต๊ะ

เกิด

อุปสมบท

๑๓/๐๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙
๑๐/๑๒/๒๕๓๒ ๑๖/๐๗/๒๕๖๑

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
๒๗/๐๙/๒๕๔๑ ๒๓/๐๔/๒๕๖๑

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
๒๕/๐๓/๒๕๐๒ ๐๕/๐๕/๒๕๒๓
๓๑/๐๕/๒๕๑๓ ๑๒/๐๔/๒๕๕๗

๒๐/๐๒/๒๕๑๔ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙
๑๒/๐๓/๒๕๓๑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๓

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
๐๙/๐๘/๒๕๔๘
๐๒/๐๖/๒๕๔๘
๑๕/๐๗/๒๕๔๘
๑๖/๐๕/๒๕๔๙
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
๑๘/๐๗/๒๕๔๘
๒๕/๑๐/๒๕๔๘
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
๑๔/๐๘/๒๕๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๓

๒๙/๐๙/๒๕๐๖ ๑๙/๐๔/๒๕๕๓
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
๐๒/๑๐/๒๕๔๘
๐๔/๐๔/๒๕๔๙
๒๕/๐๒/๒๕๔๒ ๐๕/๐๔/๒๕๖๒

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
๑๙/๑๑/๒๕๓๓ ๒๓/๐๗/๒๕๖๑

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

๐๖/๑๐/๒๕๓๐ ๒๑/๑๐/๒๕๖๐
๒๓/๐๙/๒๕๒๐ ๒๓/๐๓/๒๕๕๗

๒๐/๐๑/๒๕๐๗ ๑๓/๐๗/๒๕๔๒
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดแม่แก่ง
วัดแม่ถอด
วัดแม่ปะหลวง
วัดล้อมแรด
วัดล้อมแรด
วัดสันหลวง
วัดสันหลวง
วัดสันหลวง
วัดผาปงหลวง
วัดกิว่ หลวง
วัดกิว่ หลวง
วัดดอนไฟ
วัดดอนไฟ
วัดดอนไฟ
วัดต๋อแก้ว
วัดต๋อแก้ว
วัดต๋อแก้ว
วัดต๋อแก้ว
วัดต๋อแก้ว
วัดท่าแหน
วัดท่าแหน
วัดนำโท้ง
วัดบอมธาตุ
วัดบ้านทุ่ง
วัดบ้านทุ่ง
วัดบ้านทุ่ง
วัดบ้านหนอง
วัดบ้านเหมี้ยง
วัดบ้านเหมี้ยง
วัดบ้านใหม่
วัดปงหอศาล
วัดพระธาตุศรีมงคล
วัดม่อนแสนศรี
วัดแม่ทะ
วัดแม่ทาน

เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
แม่พริก
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ

หมายเหตุ

ขอหลักฐาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๕ / ๗

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๕ พระศรี
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๖ พระภูพิงค์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๗ พระชูชาติ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๘ สามเณรอดิศร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๖๙ สามเณรมหัสจรรย์

ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๐ สามเณรสุธี
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๑ สามเณรอัครวินทร์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๒ พระเสกสรร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๓ พระเอกชัย
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๔ สามเณรณัฐพงษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๕ พระกิตติบดินทร์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๖ สามเณรอรรถพล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๗ สามเณรธีรเดช
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๘ สามเณรจีรวัฒน์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๗๙ สามเณรจตุพร

ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๐ พระพิภพ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๑ สามเณรคันธรธ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๒ สามเณรคึเชอ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๓ สามเณรวันชัย
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๔ สามเณรธนาวิน
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๕ สามเณรวีรวัฒน์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๖ สามเณรธีรเดช

ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๗ สามเณรธีรศักดิ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๘ สามเณรรัฐชนะ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๘๙ สามเณรกุลพัทธ์

ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๐ สามเณรเจษฎากร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๑ สามเณรนพกิจ
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๒ สามเณรปฏิพล
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๓ สามเณรสิทธิพร
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๔ พระวิทยา
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๕ พระธีรพงษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๖ สามเณรธนวิชญ์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๗ สามเณรสุทัศน์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๘ พระไพบลูย์
ลป ๓๓๖๓/๐๑๙๙ สามเณรปยภัทร

ฉายา

นามสกุล

จนฺทวํโส
วงค์ชมภู
ภูริปฺโ
วงศ์ตุ่น
สุวณฺณาโณ เข็มทอง
อาชาสุขสันต์
เห็มสังหาร
เหลาพรม
ปสสา
ปฺุจฺจโข พันธุ์พุทธ
อิสสรธมฺโม ขัดผาบ
ยะชะระ
ิตภทฺรเมธี โรจนบุณยพร
อังกาบ
รินลี้ปทุม
หน่อแก้ว
สินไชย
นิติสาโร
จัน่ ประดับ
เวียงล้านฤทธิ์
วินัยพนากุล
บุญทรัพย์ถาวร
จะมนุ
ดอกฟาทอง
สวรรค์บัวตอง
พนาลีอภิรักษ์
พนาลีอภิรักษ์
พนารุ่งเกียรติ
รู้มาก
ทวีรัตนา
ปนตา
แก้ววงศ์
อธิปฺโ
ยาโน
ิตฺตธมฺโม
ชมภูแก้ว
พรมมณี
ธรรมใจ
มหาปฺุโ ชือ่ หลาย
สมิง

เกิด

อุปสมบท

สังกัดวัด

อำเภอ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดบ้านอ้อ
วัดศรีอ้วน
วัดสันฐาน
วัดสันฐาน
วัดสามขา
วัดสามขา
วัดหัวฝาย
วัดแม่กัวะ
วัดวังพร้าว
วัดดอนมูล
วัดปนง้าว
วัดปนง้าว
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดนางแล
วัดบ้านล้อง
วัดทุ่งหก
วัดแม่ยามใต้
วัดสันกำแพง
วัดยางอ้อย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล

แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
สบปราบ
สบปราบ
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
เมืองปาน
เมืองปาน

๑๓/๑๒/๒๕๑๓ ๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๒๕/๐๖/๒๕๓๔ ๐๙/๐๕/๒๕๖๐
๑๒/๑๒/๒๕๓๔ ๐๔/๐๖/๒๕๖๑

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
๐๑/๐๓/๒๕๔๖
๐๒/๐๔/๒๕๔๗
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

๑๐/๐๒/๒๕๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐
๐๘/๐๙/๒๕๓๔ ๒๑/๑๒/๒๕๕๗
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๘/๐๔/๒๕๖๑
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
๑๓/๐๙/๒๕๔๘
๑๔/๑๒/๒๕๔๘
๑๒/๑๒/๒๔๙๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๙

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
๐๕/๐๙/๒๕๔๖
๒๒/๐๑/๒๕๔๗
๑๓/๐๒/๒๕๔๗
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
๐๙/๑๒/๒๕๔๗
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
๑๐/๐๔/๒๕๔๙
๐๑/๐๖/๒๕๔๙
๑๒/๐๕/๒๕๔๗
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๒๖ ๑๓/๑๐/๒๕๕๗
๒๒/๐๘/๒๕๓๓ ๒๓/๐๓/๒๕๖๒

๑๐/๐๔/๒๕๐๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดหลวงเมืองปาน
วัดหลวงเมืองปาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๖ / ๗

ศ. ๔
เลขที่

ชื่อ

ฉายา

ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๐ พระยศพล
ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๑
ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๒
ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๓
ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๔

ภูริปฺโ
พระวุฒฒิพงศ์ วชิรวํโส
พระอัศวิน
อติภทฺโท
พระภาสกร
ปภสฺสโร
พระจารุวัฒน์ อภิวณฺโณ

ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๕ สามเณรนวัตกรณ์
ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๖ สามเณรภัทรพงษ์
ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๗ พระสรายุทธ

ลป ๓๓๖๓/๐๒๐๘ สามเณรศักดิส์ ิทธิ์

ปฺาธโร

นามสกุล
อ่าวตระกูล
สวยงาม
ดินสอ
อิน่ ทา
เกษมวงศ์
ปวงแก้ว
มาตรจินดา
ศิรินันท์
จริงมาก

เกิด

อุปสมบท

๓๐/๐๙/๒๕๓๓ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕
๑๗/๐๒/๒๕๔๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓

๑๒/๐๖/๒๕๐๓ ๐๖/๐๗/๒๕๖๑
๒๖/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘
๒๐/๑๒/๒๕๒๘ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙
๒๒/๐๕/๒๕๔๖
๐๙/๑๑/๒๕๔๗
๒๑/๑๒/๒๕๓๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดแม่กองปน
วัดแม่กองปน
วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ
วัดบ้านถำ
วัดบ้านถำ
วัดปลายนาหลวง
วัดปลายนาหลวง
วัดปลายนาเฮี้ย
วัดหัวทุ่ง

เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน
เมืองปาน

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖ นักธรรมชั้นเอก (ศ.๔) ๗ / ๗
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