
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพัทลุง  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๕๗๕ รูป ขาดสอบ ๑๙๗ รูป คงสอบ ๓๗๘ รูป สอบได้ ๒๒๑ รูป สอบตก ๑๕๗ รูป (๕๘.๔๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๑
พระนริศ นริสฺสโร สรเสนีย์

๑๔/๐๔/๒๔๙๖ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

คูหาสวรรค์  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรเอกวิทย์  ชูบุญทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

 คูหาสวรรค์  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๓
พระอภิสิทธิ

์

โชติธมฺโม สินดำ

๒๙/๐๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

อินทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๔
พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน การโชติ

๒๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๗/๑๒/๒๕๕๘

อินทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๕
พระรามิล พฺรหฺมวํโส พรหมวงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๒๖ ๒๔/๑๒/๒๕๕๙

นิโครธาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๖
พระชัยรัตน์ ชยรตฺโน เสือสิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

โคกเนียน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๗
พระยศการ ยสกาโร ทิพย์หนู

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

โคกเนียน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๘
พระเจษฎา กมโล บัวจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๓๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

นางลาด  

พท ๕๑๕๙/๐๐๐๙
พระบุญยืน สมตฺโถ สงนุ้ย

๒๕/๕/๒๕๐๕
๗/๖/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๐
พระประมิตร จิตฺตสํวโร อ่อนประสงค์

๓/๑๒/๒๕๐๖ ๑๙/๗/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรวรณิพิฐ  สุวรรณมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

 อัมพวนาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรธนพล  สุวรรณรัตน์

๓/๗/๒๕๔๕
 อัมพวนาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๓
พระคเชนทร์ สิริธมฺโม ศรีนวล

๑๙/๑/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ควนอินทร์นิมิตร  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๔
พระธีรศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต นุ่นขาว
๑/๗/๒๕๓๗ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ควนอินทร์นิมิตร  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๕
พระสุทธินันท์ กิตฺติสาโร กล้าคง

๑๔/๘/๒๕๓๒ ๑๑/๗/๒๕๕๘

เขาเจียก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๖
พระปาพจน์ กิตฺติวณฺโณ ปุรินทราภิบาล

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

๙/๗/๒๕๕๙
เขาเจียก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๗
พระทรัพย์สถิต จตฺตมโล ลายทิพย์

๒/๘/๒๕๓๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

เขาเจียก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรบวรศักดิ

์

 กัณหาปอง
๖/๕/๒๕๔๑

 เขาเจียก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๑๙
พระสมพร สุวณฺโณ ขุนทอง

๘/๕/๒๕๒๔ ๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกแย้ม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๐
พระวีชรพงศ์ จารุธมฺโม ขันทอง

๗/๗/๒๕๓๐
๑๖/๗/๒๕๕๙

โคกแย้ม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๑
พระใจ จิตฺตสํวโร ตากูล

๑๐/๑๐/๒๔๙๖
๒/๐๖/๒๕๕๙

โคกมะม่วง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๒
พระศุภณัฐ ปฺุรทโค ผอมสวัสดิ

์

๖/๑๐/๒๕๓๖ ๗/๐๕/๒๕๕๙

โคกชะงาย  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๓
พระไพทรย์ สนฺตมโน นาคอก

๒๑/๑๐/๒๕๒๖

๘/๓/๒๕๕๙
นาท่อม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๔
พระอยุทธ์ อยุธฺโธ อภัยรัตน์

๑๖/๙/๒๕๒๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

นาท่อม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๕
พระเปศล ปสนฺนจิตฺโต ลูกอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘
๑๗/๗/๒๕๕๙

นาท่อม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๖
พระนภดล อติพโล สงเล็ก

๘/๓/๒๕๒๕ ๒/๐๗/๒๕๕๙

ท่าแค  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๗
พระสราวุธ สราวุฑฺโฒ ตู้เซ่ง

๗/๓/๒๕๓๕ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หัวหมอน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๘
พระวิรุตน์ อินฺทาโณ อินญา

๘/๑/๒๕๒๖ ๑๘/๗/๒๕๕๙

หัวหมอน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๒๙
พระพุทธสอน สิริสาโร ศรีรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๓๘
๑๘/๗/๒๕๕๙

หัวหมอน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๐
พระอนุเชษ อนุจนฺโท แสงจันทร์อ่อน

๑๗/๑๐/๒๕๓๗
๑๘/๗/๒๕๕๙

หัวหมอน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๑
พระคณิน ิตาโณ ด้วงเอียด

๑๙/๓/๒๔๙๗
๙/๕/๒๕๕๙

โพธาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๒
พระเนติธร ถิรธมฺโม อินแพง

๑๔/๘/๒๕๑๗ ๑๓/๗/๒๕๕๙

โพธาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๓
พระปยะศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต ไชยแก้ว

๒๖/๔/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ต้นไทร  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๔
พระณัฐวริฎฐ์ ปวริฏโ รัตนพงศ์

๒๓/๔/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๕
พระอรรถกร คุณกโร สยามพันธ์

๒๔/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๖
พระกิตธวัช กิตฺติภทฺโท ขุนณรงค์

๓๑/๓/๒๕๒๙ ๑๔/๗/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๗
พระพงษ์ทิวา คนฺธสีโล ชูกลิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๒๙
๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๘
พระสมพร รตนวโร ยืนทรัพย์

๓๑/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๓๙
พระโชติ สีลโชโต พราหมพันธ์

๑๑/๖/๒๕๑๙ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ชายคลอง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๐
พระสุนันท์ เตชวโร ดูดวง

๒๘/๓/๒๕๓๕ ๒๕/๕/๒๕๕๙

ชายคลอง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๑
พระณัฐพล ณฏพโล ศรีน้อย

๒๔/๗/๒๕๓๘
๘/๖/๒๕๕๙

ชายคลอง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๒
พระกิตติวรรณ กิตฺติวณฺโณ แก้วรุ้ง

๑/๕/๒๕๓๒ ๑๕/๗/๒๕๕๙

ชายคลอง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรภูเบศร์  องอาจ

๓๐/๓/๒๕๔๓

 ชายคลอง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๔
พระอนุชา อนุชาโต ตาแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๓๑

๙/๗/๒๕๕๙
ควนถบ  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรกิตติพงศ์  แท่นแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

 ชัยชนะสงคราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๖
พระวรรณยุทธ์ านากโร มากช่วย

๒๗/๒/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ควนกรวด  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๗
พระสิทธิรัตน์ สุรกฺโข นุ่มเรือง

๕/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปรางค์ชัย  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๘
พระภิมล ภูริภทฺโท ยังยืน

่

๘/๖/๒๕๑๕ ๑๒/๕/๒๕๕๙

เขาแดงตก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๔๙
พระกรกฏ กตปฺุโ สังข์น้อย

๘/๗/๒๕๓๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙

เขาแดงตก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๐
พระสมพล กิตฺติสาโร เกตุด้วง

๒/๕/๒๕๑๑ ๘/๖/๒๕๕๘
ปรางหมู่ใน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๑
พระชิงชัย กิตฺติลาโภ แก้วอุบล

๓๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสำเภาใต้  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๒
พระปยะ านวโร ทองคำ

๑๙/๑๐/๒๕๐๙ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

ท่าสำเภาเหนือ  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๓
พระกฤษดา ถิรธมฺโม ตาแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

สุวรรณวิหารน้อย  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๔
พระอนุวัฒน์ ปยธมฺโม มากแสง

๔/๐๕/๒๕๓๓ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

เขา  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๕
พระบัณฑิต จิตฺตสุโภ เขียวจีน

๒๕/๐๖/๒๕๓๔
๙/๐๗/๒๕๕๙

แจ้ง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๖
พระพิรภัทร านสาโร กาญจนรังษี

๑๓/๘/๒๕๒๙
๙/๗/๒๕๕๙

โคกคีรี  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๗
พระวิรุณ านจิตฺโต ไพโรจน์

๒/๑๒/๒๕๐๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

โคกคีรี  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๘
พระทัสมะ านิสฺสโร มุลเมฆ

๑๔/๑/๒๕๓๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

โคกคีรี  

พท ๕๑๕๙/๐๐๕๙
พระอนันต์ชัย ชยพนฺโธ ไชยพันธ์

๑๗/๖/๒๕๓๓ ๑๓/๗/๒๕๕๙

จินตาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒ / ๗

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๐
พระภูมี ภูริจิตฺโต เพ็งสุข

๙/๓/๒๕๓๘ ๑๖/๗/๒๕๕๙

จินตาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๑
พระอุกฤษฎ์ อุปสโม ฤทธิศักดิ

์

๑๖/๖/๒๕๒๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

จินตาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๒
พระธนกร ธนปฺโ ขวัญนุ้ย

๒๖/๕/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ตำนาน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๓
พระอนุภาพ จนฺทโสภโณ ด้วงนิม

่

๓๐/๑/๒๕๓๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ตำนาน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๔
พระนันตชัย นนฺทิโก คล้ายวิเศบ

๓๑/๘/๒๕๓๖ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ทุ่งลาน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๕
พระณรงค์ชัย กนฺตวิริโย ชูปาน

๒๗/๖/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งลาน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๖
พระพงษ์ศักดิ

์

คณิสฺสโร คงเคว็จ
๘/๘/๒๕๓๗ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งลาน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๗
พระพัฒพ์พล านสทฺโธ เบญจมาตย์

๑๐/๗/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ประจิมทิศาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๘
พระภานุทัศน์ านสุทฺโธ สุดแทน

๒๘/๒/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

ประจิมทิศาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรธำรง  พลจันทร์

๓๑/๗/๒๕๔๕

 ประดู่ทอง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๐
พระสมุห์อ้น จนฺทสโร จันทร์แย้ม

๑๓/๒/๒๕๐๑ ๒๔/๖/๒๕๒๕

ทุ่งลาน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๑
พระธงชัย พลจิตฺโต พลูเกิด

๒๙/๑๐/๒๕๑๕ ๐๘/๐๒/๒๕๕๗

ปากประ  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๒
พระทวัช อิทฺธิรตฺโน ฤทธิรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๑๙ ๐๙/๑๒/๒๕๕๗

ปากประ  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๓
พระสมนึก กนฺตชโย โรจชะยะ

๑๕/๐๒/๒๔๙๖ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

กุฏิภักดีสังวร  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๔
พระโกศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก อักษรพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
๒๐/๐๗/๒๕๕๙

โพเด็ด  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๕
พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส สุขรุ่ง

๒๔/๐๙/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ยางงาม  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๖
พระธีระพงค์ ธีรวํโส มณีเพิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๑๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๗

ปาลิไลยก์  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๗
พระธีรธัช จตฺตมโล เรณูพันธุ์

๐๗/๐๗/๒๕๓๕ ๒๐/๐๖/๒๕๕๙

วิหารเบิก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๘
พระประดับ สิริปฺุโ ศรีบุญเรือน

๒๖/๐๔/๒๕๐๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๑

วิหารเบิก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๗๙
พระพอพันธุ์ คณิสฺสโร เตมะศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๒๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วิหารเบิก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๐
พระเอกพันธ์ จนฺทวํโส เชยบัวแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๓๐ ๒๒/๐๓/๒๕๕๘

วิหารเบิก  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๑
พระโกสนธิ

์

โกสโล กาวชู

๒๒/๕/๒๕๑๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

พังกิง

่

 

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๒
พระวีระศักดิ

์

วีรสกฺโก นุ่นปาน

๒๙/๓/๒๕๒๖
๘/๗/๒๕๕๙

สมหวัง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๓
พระปยะวิทย์ สนฺติโชโต เพชรโชติ

๑/๗/๒๕๒๕ ๕/๖/๒๕๕๙
เขาวงก์  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรศิริภูมิ  ศักดิแสง

์

๑๗/๖/๒๕๔๕

 เขาวงก์  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๕
พระเกือกูล

้

กิตฺติธโร หาระภูมิ

๒๔/๕/๒๕๑๓ ๑๙/๗/๒๕๕๙

ปุณณาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๖
พระทวีวัฒน์ ทยาอุโก ชูทิพย์

๑๒/๕/๒๕๓๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙

ปุณณาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๗
พระดนัย วราสโภ รามรินทร์

๒๘/๗/๒๕๓๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

ปุณณาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๘
พระธีรวัฒน์ ธีรปฺโ อุยพัฒน์

๑๖/๒/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๕๙

ร่มเมือง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๘๙
พระธีร์ อภโย รฐนันท์โชติ

๑๔/๖/๒๕๓๐ ๑๘/๗/๒๕๕๙

ร่มเมือง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๐
พระพินัย วินโย อุ่นน้อย

๑/๖/๒๕๑๙ ๙/๗/๒๕๕๙
ร่มเมือง  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๑
พระธนะวัฒน์ จิรธมฺโม กำลังวัตร

๑๖/๘/๒๕๒๖ ๒๔/๗/๒๕๕๙

ถำสุมะโน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๒
พระพีรยุทธ ครุธมฺโม ทองวิเศษ

๒๕/๑๐/๒๕๒๕
๒๙/๔/๒๕๕๙

ถำสุมะโน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๓
พระอธิวัฒน์ เตชพโล อัครวัฒน์กุลธนา

๑๙/๘/๒๕๑๕ ๒๐/๖/๒๕๕๙

ถำสุมะโน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรเมธัส  ขุนจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

 ปุณณาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรนันทชัย  สามสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

 ปุณณาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสุรศักดิ

์

 รัตนชุม

๑๔/๗/๒๕๔๓

 ทุ่งยาว  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๗
พระสุรพล สุรปฺโ ยูงทอง

๗/๘/๒๕๓๕ ๒๕/๕/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๘
พระธนกฤต เกตุธมฺโม นิมเกตุ

่

๑๗/๔/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๐๙๙
พระองอาจ อาสโภ สมสง

๕/๘/๒๕๒๒ ๑๕/๘/๒๕๕๙

บ้านสวน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๐
พระศัตราวุธ กิตฺติวณฺโณ วรรณะ

๑๒/๑/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

ประดู่เรียง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๑
พระสิทธิโชค ขนฺติธมฺโม วรรณะ

๑๒/๑/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

ประดู่เรียง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๒
พระชยุตม์ อภิปฺโ เทศกาล

๒๗/๑/๒๕๓๗
๘/๗/๒๕๕๙

ประดู่เรียง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๓
พระชัยวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ธนสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

๔/๗/๒๕๕๙
เขาอ้อ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๔
พระสายนธี กิตฺตินนฺโท ขำตรี

๒/๑๑/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

เขาอ้อ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๕
พระสุพิกิจ สุกิจฺโจ คูหามุข

๓๐/๑๐/๒๕๒๔
๑๓/๕/๒๕๕๙

เขาอ้อ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๖
พระพิภพ วรธมฺโม เทพฉิม

๒๑/๖/๒๕๒๖ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาอ้อ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๗
พระศุภชัย สุจิตฺโต แย้มสว่าง

๒/๓/๒๕๓๘ ๑๑/๗/๒๕๕๙

เขาอ้อ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๘
พระเจตรินทร์ กลฺยาณธโร นิมละมัย

่

๒/๘/๒๕๓๔ ๑๑/๑/๒๕๕๙

โคกโดน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๐๙
พระอติชาติ อุตฺตมปฺโ รักทอง

๑๖/๖/๒๕๓๒ ๑๒/๗/๒๕๕๙

โคกโดน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๐
พระธีร์ ธีรปฺโ ชูมี

๑๙/๗/๒๕๑๒ ๒๙/๑๒/๒๕๕๘

โคกโดน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๑

พระธีระพล ธมฺมทีโป อินทรสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๒๔
๒๓/๕/๒๕๕๙

โคกโดน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๒

พระธีรยุทธ ธมฺมธีโร เกตทอง
๔/๑/๒๕๓๔ ๑๑/๗/๒๕๕๙

โคกโดน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๓

พระพีระพันธ์ พฺรหฺมปฺโ บุญมาก

๓๐/๑๑/๒๕๒๓
๑๐/๗/๒๕๕๙

โคกโดน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๔

พระภานุพันธ์ ปฺาวโร ดวงจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

ปาตอ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๕

พระธีระศักดิ

์

ธีรภทฺโท ชูเพ็ง
๕/๔/๒๕๓๔ ๘/๗/๒๕๕๙

ปาตอ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๖

พระวินิตย์ นิติโก ยอดแก้ว

๒๓/๕/๒๕๒๑
๓/๗/๒๕๕๙

ปาตอ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๗

พระกษิดิศ กตปฺุโ ศักดาณรงค์

๒๖/๑/๒๕๑๗
๕/๗/๒๕๕๙

สุวรรณวิชัย  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๘

พระณรงค์ศักดิ

์

สิริวณฺโณ สุกดำ

๒๙/๔/๒๕๐๘ ๒๔/๖/๒๕๕๙

ราษฎร์นุกูล  

พท ๕๑๕๙/๐๑๑๙

พระสิทธิศักดิ

์

ปสาทิโก เพชรมณี

๑๖/๕/๒๕๓๔ ๑๒/๕/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๐
พระไพรัช วิโรจโน ชูดำ

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

๓๐/๕/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๑

พระอัน

้

โกสโล แขกกาฬ

๑๔/๓/๒๕๐๒ ๑๑/๖/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๒

พระสายัณห์ ธมฺมสโร บัวขาว

๑๒/๑๐/๒๕๑๙
๒๒/๗/๒๕๕๙

สุนทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๓

พระอวิรัช โชติธมฺโม มากแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

๓/๗/๒๕๕๙
สุนทราวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๔

พระณัฐนนท์ ธมฺมนนฺโท ชอบการ

๒๑/๙/๒๕๓๓
๖/๗/๒๕๕๙

ทุ่งเตง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๕

พระสมพงค์ สมวํโส ศรีนุ่น

๐๔/๑๐/๒๕๑๖ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่หอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๖

พระอภิชาต อภิชาโต ชูรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่หอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๗

พระศรรตยา สํวโร บัวนุ้ย

๓๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่หอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๘

สามเณรสมเดช  คงมี

๐๑/๐๖/๒๕๔๐

 ประดู่หอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๒๙

พระพิสุทธิ

์

จนฺทวํโส จันพันดวง

๒๒/๐๓/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทะเลน้อย  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๐
พระวีระศักดิ

์

จิรธมฺโม เพชรสุข

๑๕/๐๘/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ทะเลน้อย  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๑

พระจิราวุฒิ จนฺทกโร เกตุขาว

๐๒/๐๔/๒๕๓๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๒

พระเกรียงไกร กิตฺติสาโร ส่งล้อม

๒๒/๑๑/๒๕๓๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไทรงาม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๓

พระไกรสร อาทโร หนูวงศ์

๑๐/๕/๒๕๑๑ ๒๔/๑๑/๒๕๕๘

ท้ายวัง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๔

พระประจิม สิริจนฺโท จันคำ

๒/๑๒/๒๕๐๕
๓/๔/๒๕๕๙

ท้ายวัง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๕

พระมนูญ มนฺูโย ดำวุ่น

๒๔/๑/๒๕๑๑
๔/๑/๒๕๕๙

ท้ายวัง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๖

สามเณรรัฐศักดิ

์

 พรมบุญแก้ว

๑๑/๑/๒๕๔๔

 ท้ายวัง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๗

สามเณรสุชาติ  คำวุ่น

๓๐/๑/๒๕๔๖

 ท้ายวัง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๘

พระปฏิวัติ โสภโณ เมืองแก้ว

๑๗/๒/๒๕๓๙ ๓๐/๑/๒๕๕๙

เขาโพรกเพลง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๓๙

พระณัฐพร นนฺติโย เถรแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๓๔
๒๕/๔/๒๕๕๙

หรังแคบ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๐
พระณรงค์ศักดิ

์

โฆสโก นาคเกลียง

้

๒๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

ควนแพรกหา  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๑

พระสุรศักดิ

์

สิริวฑฺฒโน ปรินันท์

๐๙/๐๑/๒๕๓๘ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ควนแพรกหา  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๒

สามเณรปติวัตร  จำนงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ควนแพรกหา  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๓

พระสมนึก กนฺตสีโล ปานดำ

๒๑/๐๕/๒๕๑๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๔

พระจำเริญ ยติโก โอนิกะ

๒๓/๑๐/๒๕๑๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

เขาปาเจ้  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๕

พระจเรวุฒิ านิโย คงอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๓๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

เขาปาเจ้  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๖

พระเชฏฐพร สุจิตฺโต บุญยะประสาท

๐๒/๑๒/๒๕๓๘ ๐๕/๑๑/๒๕๕๘

เขาปาเจ้  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๗

พระเปลือง

้

ตปคุโณ ศรีน้อย

๒๖/๗/๒๔๘๐ ๒๐/๗/๒๕๕๘

พังดาน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๘

พระวิรัตน์ ถาวโร แก้วรอด

๑๐/๐๔/๒๕๒๕
๒๔/๗/๒๕๕๙

ถำ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๔๙

สามเณรดนัย  เสาะสุวรรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

 ถำ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๐
พระปฐมพงษ์ ปมวํโส อะมะโตโล

๑๙/๑๐/๒๕๓๕ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

ปาพะยอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๑

พระจิระ จิรธมฺโม นพแท่น

๑๘/๑๒/๒๕๐๓ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ปาพะยอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๒

พระชูเกียรติ สุกฺกธมฺโม ขาวเผือก

๑๑/๐๑/๒๕๐๗ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ปาพะยอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๓

พระเสกสันต์ สิทฺธิชโย ฤทธิช่วย

์

๐๒/๑๒/๒๕๓๑ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาพะยอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๔

สามเณรสิทธิกร  พลเมือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

 ปาพะยอม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๕

พระชาญวิทย์ อาภาธโร เกตุขาว

๓๐/๐๑/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

โดนคลาน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๖

พระเทิดชัย สุทฺธิาโณ ขวัญศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๑
๐๘/๐๖/๒๕๕๗

เกาะขันธาวาส  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๗

พระณัฐวุฒิ คณธมฺโม พรหมแสง

๔/๑๒/๒๕๒๙ ๑๘/๗/๒๕๕๙

วัดท่าลาด  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๘

สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 รักณรงค์

๑๑/๙/๒๕๔๖

 วัดท่าลาด  

พท ๕๑๕๙/๐๑๕๙

สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ชนะชนม์

๒๒/๗/๒๕๔๖

 วัดท่าลาด  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๐
พระจักรพันธ์ จตกรตโพ พันเศษ

๒๖/๘/๒๕๑๘ ๒๘/๒/๒๕๕๙

วัดท่าแค  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๑

พระปฐมพร สมฺปนฺโน พุ่มนวล

๒๘/๑๒/๒๕๒๓
๒๕/๗/๒๕๕๙

วัดเขียนบางแก้ว  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๒

พระธวัธชัย จนฺทสโร ปานทอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๓
๒๕/๖/๒๕๕๙

วัดเขียนบางแก้ว  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๓

พระบรรเจิด อภิวรณฺโณ พงศ์ธโนศวรรย์
๖/๗/๒๕๒๓ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมดิน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๔

พระคมเพชร ชินวโร ชาวคุ้ง

๒๐/๖/๒๕๓๖ ๑๕/๖/๒๕๕๙

วัดแหลมดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕ / ๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๕

พระสีหราช ถิรธฒฺโม สรรเสริญ

๒๐/๔/๒๕๓๙ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดแหลมดิน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๖

พระอดิศร อติสโร สะอาด

๑๕/๑/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๗

พระวีระเชษฐ์ วิเชตฺโ ขาวศรี

๑๕/๘/๒๕๓๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๘

พระสัมพันธ์ ปริปุโณ ปานช่วย
๔/๗/๒๕๓๕ ๕/๔/๒๕๕๙

วัดเทพดลยาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๖๙

พระธงชัย โชติโก ทองเมฆ

๒๔/๙/๒๕๒๗ ๒๐/๖/๒๕๕๙

วัดลานช้าง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๐
พระวุฒิชัย วุฒิธมฺโม ขาวนุ่น

๑๒/๗/๒๕๓๘ ๑๓/๖/๒๕๕๙

วัดลานช้าง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๑

พระธีรเชษฐ ฉนฺทสุทโธ ชำนาญ

๒๔/๑/๒๕๓๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดลานช้าง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๒

พระธนาคม ธนปฺโ บัวมา

๒๒/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๑/๒๕๕๙

วัดเกาะทองสม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๓

พระสุพัฒฯ สุพฒฺโท บุญกาญจน

๒๐/๖/๒๕๑๔ ๑๔/๗/๒๕๕๙ วัดสุวรรณประดิษฐาราม

 

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๔

พระสันติสุข สนฺติสมฺปนฺโน ดอนจันทร์

๒๕/๘/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙ วัดสุวรรณประดิษฐาราม

 

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๕

พระกิจวคล เตชปฺโ แก้วประสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๓๒ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ควนปยาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๖

พระวัชระ กตปุณฺโณ จันทร์คง

๐/๑๒/๒๕๓๘
๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยเรือ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๗

พระอภิสิทธิ

์

จตฺตมโล ช่วยนุกูล

๐/๑๒/๒๕๓๘
๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยเรือ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๘

พระอาณกร คุณงฺกโร เรืองฤทธิ

์

๐/๘/๒๕๓๘ ๐/๗/๒๕๕๙
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๗๙

พระอัครวุฒ ปภาโส มะเส็ง
๐/๓/๒๕๓๖ ๐/๗/๒๕๕๙

ห้วยเรือ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๐
พระจีระศักดิ

์

ขนฺติธมฺโม ช่วยเกลียง

้

๐/๘/๒๕๓๖ ๐/๗/๒๕๕๙
หารเทา  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๑

พระสุรสิทธิ

์

พุทฺธสโร ช่วยมณี
๐/๑/๒๕๓๐ ๐/๗/๒๕๕๙

หารเทา  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๒

พระสิทธิพงษ์ จารุธมฺโม ช่วยผดุง
๐/๘/๒๕๓๕ ๐/๕/๒๕๕๙

ไทรพอน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๓

พระอนุวัช ติสฺสโร แก้วเถิน
๐/๖/๒๕๓๗ ๐/๗/๒๕๕๙

ไทรพอน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๔

พระอนุวัตร จนฺทสาโร บัวศรี
๐/๕/๒๕๓๘ ๐/๗/๒๕๕๙

ไทรพอน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๕

พระธีรวุฒิ จารุธมฺโม สอนมา
๐/๑/๒๕๓๙ ๐/๗/๒๕๕๙

ไทรพอน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๖

พระวิสุทธิ วิสุทฺธิาโณ พันธุ์คีรี

๐๘/๐๖/๒๕๒๐ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

หัวเตย  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๗

พระเอกพันธ์ จิรสุโภ บัวทอง

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ควนแสวง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๘

พระทิวากร ยติโก คงสม

๒๕/๐๓/๒๕๓๕ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

ควนแสวง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๘๙

พระกรกช ตปสีโล รักเงิน

๑๓/๐๕/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ควนแสวง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๐
พระวุฒิชัย อุปสนฺโต สาระดี

๐๓/๑๐/๒๕๓๖ ๐๗/๐๘/๒๕๕๙

ควนแสวง  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๑

พระไชยวุฒิ ชุตินธฺโร แก้วหวัง

๒๕/๐๗/๒๕๓๘ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทุ่งนารี  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๒

พระชลธิศ ธีรปฺโ จิตพิทักษ์ชน

๐๗/๐๗/๒๕๓๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาบอนตำ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๓

พระสมสุข ติสาโร ผลาญไกรเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๒๙
๐๑/๐๘/๒๕๕๕

ปาบอนบน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๔

พระอิศรา วิวิตฺโต สวัสดิประสิทธิ

์ ์

๒๔/๐๗/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาบอนบน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๕

พระคุณากร อสิาโณ โพธิพงศา

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

ปาบอนบน  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๖

พระอุเทน ถิรมโน ศรีอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๓๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

หลักสิบ  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๗

พระถวิล เปสโล แก้วนาง

๑๙/๐๙/๒๕๐๒ ๐๗/๐๗/๒๕๕๗

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๘

พระเสกสรร จิรตฺถิโก ศักดิสงค์

์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๕๙/๐๑๙๙

พระรัฐพล านิโย รัตนธ

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖ / ๗

้
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๐
พระธีระยุทธ์ สุทฺธิจิตฺโต แก้วชูทอง

๓๐/๑๐/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๑
พระสมบัติ สุชาโต ชนะพล

๒๕/๐๘/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๒
พระณัฐวุฒิ สนฺติกโร จันทร์แก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๓๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๓
สามเณรอุเทน  แก้วรัตนธ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๔
พระอภิสิทธ์ อภิสิทโธ แก้วมาลี

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดหูแร่  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๕
พระพงษ์ศักดิ

์

อภิชาโต สว่างแจ้ง

๒๓/๐๑/๒๕๒๕
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

วัดลอน  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๖
พระอนันต์ชัย สนฺตจิตฺโต ชัยศรีนะ

๑๕/๐๘/๒๕๐๔ ๑๑/๐๘/๒๕๕๕

วัดลอน  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๗
พระอดิสรณ์ ริตฺสีโล ช่วยชู

๒๒/๐๓/๒๕๓๘ ๑๓/๐๖/๒๕๕๙

วัดลอน  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๘
พระนรากร กตคุโณ ทองขำ

๐๘/๑๐/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดลอน  

พท ๕๑๕๙/๐๒๐๙
สามเณรสิทธิพล  มีรุ่งเรือง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

 วัดลอน  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๐
สามเณรวรวุฒิ  ลาภผล

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

 วัดลอน  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๑

พระปยะ ปนสีโล นะสงค์

๒๓/๑๐/๒๕๓๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดปากพล  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๒

พระวัฒนชัย วฑฺฒนชยโพธิ ประสานเกษม
๗/๗/๒๕๐๐

๑๙/๖/๒๕๕๙

ตะโหมด  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๓

พระศึกฤทธิ

์

กิตฺติาโณ ชนะสิทธิ

์

๒๑/๒/๒๕๒๖ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตะโหมด  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๔

พระศุภกฤต มหาปุโ บำเพ็ญพงษ์

๕/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๗/๒๕๕๙

ตะโหมด  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๕

พระกฤษติณ อตฺตธมฺโม วรศรี

๑๒/๘/๒๕๓๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ตะโหมด  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๖

สามเณรศิวกร  จิตมะแส

๒๓/๓/๒๕๔๕

 ตะโหมด  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๗

พระศิริไพศาล สิริปฺโ รักศรี

๑๖/๓/๒๕๐๔
๓/๓/๒๕๕๘

แม่ขรีประชาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๘

พระภัทรพงศ์ สุภทฺโท เรืองมณี

๒๕/๒/๒๕๓๐ ๑๖/๗/๒๕๕๙

แม่ขรีประชาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๒๑๙

พระไกรวิทย์ จารุธมฺโม กลินอบเชย

่

๕/๙/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

แม่ขรีประชาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๒๒๐
พระณัฐพงค์ เขมิโก นิลเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๓๔
๑๗/๗/๒๕๕๙

แม่ขรีประชาราม  

พท ๕๑๕๙/๐๒๒๑

พระธนวัฒน์ ปภากโร พรหมยอด
๒/๓/๒๕๓๒ ๑๔/๗/๒๕๕๙

ปลักปอม  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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