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[41] สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), กรุงเทพฯ :  
 ส ำนกัพิมพที์ เจ เจ จ  ำกดั, 2548, หนำ้ 125-128. 

 [42] อุดม อมรจกั, ต านานสังเขป วดัพระธาตุเสด็จ, เชียงใหม่ : วดัพระธำตุเสด็จ,  
 2544, หนำ้ 4-31. 

[43] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 418. 

[44] พระครูพุทธิธรรมโสภิต, ประวตัิวดัปงสนุกเหนือ และประวตัิ บันทกึ  
 ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี, ล ำปำง : วดัปงสนุก. 2550, หนำ้ 1-4. 

[45] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 467-468. 

[46] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 198-199. 

[47] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 411. 

[48] พระครูพุทธิธรรมโสภิต, ต านานวดัพระเจ้าทนัใจ, ล ำปำง : วดัพระเจำ้ทนัใจ,  
 2556, หนำ้ 1-2. 

[49] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 408-409. 

[50] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 270-271. 

[51] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 472. 

[52] พระครูบุญโชติอำกำกโร, ประวตัิวดักู่ค า, ล ำปำง : วดักู่ค  ำ, 2556, หนำ้ 1-3. 
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[53] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 34. 

[54] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 422-423. 

 [55] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร. ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ. 2532, หนำ้ 216. 

[56] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวัดทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 202. 

[57] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 215-216. 

[58] พระครูโพธ์ิอำจ อตฺตทนฺโต, บทสวดมนต์ ฉบับวดัม่อนจ าศีล นครล าปาง,  
 ล ำปำง : วดัม่อนจ ำศีล, 2556, หนำ้ 1-4. 

[59] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 419. 

[60] นำงเล้ิง วงัไชยำ, 2551. จังหวดันครสวรรค์, (ออนไลน์) แหล่งท่ีมำ  
 : www.amphoe.com. 20 กรกฎำคม 2557. 

[61] สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), กรุงเทพฯ :  
 ส ำนกัพิมพ ์ที เจ เจ จ  ำกดั, 2548, หนำ้ 1-49. 

[62] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 550. 

[63] สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), กรุงเทพฯ :  
 ส ำนกัพิมพ ์ที เจ เจ จ  ำกดั, 2548, หนำ้ 45. 

[64] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 547. 
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[65] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 109-110. 

[66] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 555. 

 [67] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 47. 

[68] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 539. 

[69] นำงเล้ิง วงัไชยำ, 2551, จังหวดันครสวรรค์, (ออนไลน์) แหล่งท่ีมำ :  
 www.amphoe.com. 20 กรกฎำคม 2557. 

[70] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 17. 

[71] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 495. 

[72] พระครูสุวรรณ นนัทสำร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวดัม่อนไก่เขี่ย 
 และวดัม่อน ไก่แจ้ อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง, ล ำปำง : วดับำ้นหมอ้, 2544,  
 หนำ้ 2. 

[73] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. 2551, หนำ้ 502. 

[74] พระครูสุวรรณ นนัทสำร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวดัม่อนไก่เขี่ย 
 และวดัม่อน ไก่แจ้ อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง, ล ำปำง : วดับำ้นหมอ้, 2544,  
 หนำ้ 1-2. 

[75] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 501-502. 
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[76] พระครูสุวรรณ นนัทสำร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวดัม่อนไก่เขี่ย 
 และวดัม่อน ไก่แจ้ อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง, ล ำปำง : วดับำ้นหมอ้, 2544,  
 หนำ้ 2. 

 [75] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 498. 

[76] กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8,  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ำรศำสนำ, 2532, หนำ้ 79. 

[77] โอฬำร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, กรุงเทพฯ :  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2551, หนำ้ 489-490. 

[78] สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), กรุงเทพฯ :  
 ส ำนกัพิมพ ์ที เจ เจ จ  ำกดั, 2548, หนำ้ 1-49. 

[79] สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), กรุงเทพฯ :  
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