
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพัทลุง  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๕๔๒ รูป ขาดสอบ ๑๕๘ รูป คงสอบ ๓๘๔ รูป สอบได้ ๒๓๐ รูป สอบตก ๑๕๔ รูป (๕๙.๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๑
พระกัมปนาท นาถธมฺโม แก้วขาว

๐๒/๐๑/๒๕๒๖ ๒๗/๑๒/๒๕๕๕

วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๒
พระธนเทพ ธนปฺโ วงศ์อิสริยาภรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๑๗ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๓
พระชลาธิป ชนาสโภ เกืออาสา

้

๒๙/๐๘/๒๕๓๓ ๒๘/๐๖/๒๕๕๘

วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๔
พระเทียนชัย ตนฺติปาโล ถนอมพงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๕
พระประภาส ปภากโร ม่วงทอง

๑๘/๐๒/๒๔๙๙ ๐๖/๑๑/๒๕๕๙

วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๖
พระสหัชช์ ปฺารตโน รัตนเศวตสรรค์

๑๙/๑๐/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

วัดอินทราวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๗
พระสีหเดช สีหเตโช ปฐมภาค

๒๗/๐๔/๒๕๒๗
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

วัดอินทราวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๘
พระนุชิต สนฺติกโร หนูพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๐๖ ๒๕/๐๓/๒๕๖๐

วัดนิโครธาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๐๙
พระสันติ สุขิโต แซ่ลิม

่

๖/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๑๒/๒๕๕๙

อัมพวนาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๐
พระถาวรศักดิ

์

ติกฺขปฺโ อ่อนประสงค์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕
๑๑/๖/๒๕๖๐

อัมพวนาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๑
พระสุชาติ สุชาโต ไข่ด้วง

๒๙/๕/๒๕๒๘

๙/๗/๒๕๖๐
อัมพวนาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๒
พระฤทธิพร อินฺทสุวณฺโณ อินทสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๓๗

๒๐/๕/๒๕๖๐

ควนอินทร์นิมิตร  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๓
พระวีรศักดิ

์

วิรสุกฺโก ขันแก้ว

๒๐/๒/๒๕๐๑
๕/๕/๒๕๖๐

ควนอินทร์นิมิตร  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๔
พระปทิต ธิตมานโส ฤทธิวงศ์

๙/๕/๒๔๙๙ ๒๐/๓/๒๕๖๐

เขาเจียก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๕
พระพ่วง ปวฑฺฒโน ชิตไชย

๒๙/๖/๒๕๑๕

๒/๗/๒๕๖๐
เขาเจียก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๖
พระยุรวัส ปสนฺโน เมฆมูสิก

๒๒/๖/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
เขาเจียก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๗
พระปรัชญา ปฺาธโร หนูเจริญ

๒๔/๕/๒๕๒๕

๗/๗/๒๕๖๐
เขาเจียก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๘
พระจักรกฤษณ์ จกฺกวโร หนูนุ้ย

๒๐/๘/๒๕๓๔
๓/๗/๒๕๖๐

โคกชะงาย  

พท ๕๑๖๐/๐๐๑๙
พระชัพวิชญ์ ชยวุทฺโฒ แก้วฤทธิ

์

๓๑/๓/๒๕๓๙

๕/๗/๒๕๖๐
โคกชะงาย  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๐
พระธีรศักดิ

์

สุมงฺคโล ขุนชิต

๘/๑๐/๒๕๓๘
๖/๗/๒๕๖๐

ควนกรวด  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๑
พระปณต สุมงฺคโล มีนรินทร์

๒๓/๑/๒๕๓๐
๖/๖/๒๕๖๐

ปรางหมู่ใน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๒
พระอริรุทธิ

์

ปสนฺนจิตฺโต แก้วเอียด

๒๗/๘/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
เขาแดงตก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๓
พระธนารัตน์ ธนรตโน ส้อดำ

๓๐/๑๐/๒๕๓๘
๒๙/๕/๒๕๖๐

ทุ่งลาน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๔
พระพลากร พลากโร เอียดเฉลิม

๗/๙/๒๕๓๘ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ทุ่งลาน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑ / ๘

้
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พท ๕๑๖๐/๐๐๒๕
พระเกรียงศักดิ

่ ์

มเหสกฺโก ศรีรัตน์

๒๐/๑๒/๒๔๙๔ ๑๗/๑๒/๒๕๕๙

โคกคีรี  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๖
พระอนุพงศ์ โสตฺถิพโล สวัสดี

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ตำนาน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๗
พระนฤดล นิรสฺสโร เพ็งประไพ

๒๙/๒/๒๕๓๓ ๒๘/๖/๒๕๖๐

จินตาวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๘
พระกำพล อนาลโย ด้วงฉุย

๒๔/๕/๒๕๒๔

๕/๓/๒๕๖๐
เขา  

พท ๕๑๖๐/๐๐๒๙
พระศรชัย กิตติสาโร บอดทอง

๒๐/๖/๒๕๒๖ ๒๐/๖/๒๕๖๐

เขา  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๐
พระเจนณรค์ จิตฺตสุโภ นกขาว

๒๗/๒/๒๕๓๙ ๑๓/๕/๒๕๖๐

แจ้ง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๑
พระสุวัฒน์ ปภากโร จันทร์สุวรรณ

๑๒/๒/๒๕๑๙ ๒๓/๓/๒๕๖๐

ปากสระ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๒
พระปรีชา ตปสีโล สุงไบย

๑๘/๑/๒๕๑๘

๒/๑/๒๕๖๐
ท่าสำเภาใต้  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๓
พระวิชัย อคฺควิชโย สังข์แก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๓๒
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๔
พระสันติพงศ์ ธีรวํโส คงทอง

๒๒/๐๖/๒๕๓๔
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๕
พระศิวานนท์ ตปสีโล สงนุ้ย

๐๓/๑๑/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๖
พระวันเพ็ง กิตติสทฺโธ แทนขำ

๒๗/๐๑/๒๕๑๘ ๒๙/๐๙/๒๕๕๖

ควนมะพร้าว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๗
พระนันทวัฒน์ สุวฑฺฒโน ทองเกลียง

้

๒๓/๑๒/๒๕๓๓
๐๘/๐๗/๒๕๖๐

ควนมะพร้าว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๘
สามเณรอนุวัฒน์  อัมพวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

 ควนมะพร้าว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๓๙
พระไสว โชติวฑฺฒโน ขุนนุ้ย

๐๗/๑๑/๒๔๙๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

เขาแดงตะวันออก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๐
พระสมชาย ปุริสุตฺตโม ทองทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๑๘ ๒๑/๑๒/๒๕๕๙

เขาแดงตะวันออก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๑
พระสุริยา อาภากโร ทองทรัพย์

๐๙/๐๘/๒๕๐๘ ๐๖/๐๑/๒๕๖๐

เขาแดงตะวันออก  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๒
พระภูริทัต ภูริาโณ ปูเงิน

๐๙/๐๗/๒๕๓๙ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ควนถบ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๓
พระสุชาติ สุชาโต จริงจิต

๓๑/๐๕/๒๕๑๔ ๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ชัยชนะสงคราม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๔
พระอุเทน เขมปฺโ ด้วงเอียด

๒๗/๔/๒๕๑๘ ๖/๑๑/๒๕๖๐

อภยาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๕
พระขวัญชัย วิชโย แก้วสุข

๑๑/๕/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๖๐

โพธาวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๖
พระกิตติ กิตฺติสทฺโท นิยะมะ

๑๓/๐๙/๒๕๓๔
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

วัง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๗
พระมานิตย์ ถิรจิตฺโต กำลังเกือ

้

๑๐/๐๖/๒๕๐๑ ๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โพเด็ด  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๘
พระชนาธิป อุชุจิตฺโต นาสิทธิ

๐๘/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ยางงาม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๔๙
พระจีรศักดิ

์

จีรสกฺโก ไล่กสิกรรม

๑๒/๐๓/๒๕๓๔
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

ยางงาม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๐
พระภัคพล พลวฑฺฒโน เลิศขุมทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๒๙ ๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ปาขอม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๑
พระอัษฏาวุธ ิตธมฺโม ตุลยนิษต์

๒๖/๗/๒๕๓๘

๒/๗/๒๕๖๐
นาท่อม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๒
พระกิตติพงษ์ กิตฺติสาโร ยุ่งยัง

้

๖/๖/๒๕๒๓ ๑/๓/๒๕๖๐
โคกชะงาย  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๓
พระสันติ สนฺตมโน ด้วงอินทร์

๙/๑/๒๕๒๕ ๒๖/๖/๒๕๖๐

โคกแย้ม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๔
พระชำนาญ ปสนฺโน เกตุชู

๑๐/๕/๒๕๓๓ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โคกแย้ม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๕
พระไพโรจน์ อินทฺปฺโ อินทรศรี

๑๖/๑๒/๒๕๐๐

๒/๗/๒๕๖๐
โคกแย้ม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๖
พระเอกพจน์ อนุตฺตโร ทองมาก

๘/๑๐/๒๕๓๒
๘/๗/๒๕๖๐

โคกแย้ม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๗
พระปราโมทย์ ปฺาทีโป คงมี

๒๓/๕/๒๕๓๔ ๒๒/๖/๒๕๕๗

กลาง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๘
พระประเคียง ิตมโน เต่าจันทร์

๒๔/๕/๒๔๘๗

๕/๕/๒๕๖๐
ทุ่งยาว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๕๙
พระจตุรงค์ กมฺมสุทฺโท มะโนปรางค์

๒๗/๕/๒๕๓๔ ๑๕/๕/๒๕๖๐

ทุ่งยาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒ / ๘

้
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พท ๕๑๖๐/๐๐๖๐
พระชัยยุทธ อุตฺตโม นวลขลิบ

๑๗/๙/๒๕๓๒

๕/๗/๒๕๖๐
บ้านโตน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๑
พระสุพิทย์ สุพิทโย เทวะยุรัง

๑๕/๔/๒๕๒๑

๗/๖/๒๕๖๐
ปุณณาวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๒
พระธวัช อุทาโน ไชยพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๐๑
๑๖/๓/๒๕๖๐

ปุณณาวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๓
พระสุรศักดิ

์

สุเมโท ธัญญพานิชย์
๙/๖/๒๕๓๔ ๑/๗/๒๕๖๐

ทุ่งยาว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๔
พระภาณุวัฒน์ ภทฺทโก คงวุ่น

๑/๗/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๖๐

ลำกะ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๕
พระธนากร คุณวีโร สงฤทธิ

์

๘/๗/๒๕๓๙
๕/๖/๒๕๖๐

บ้านนา  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๖
พระสุวิญณพัฒน์ สุธีโร ปรางน้อย

๒๘/๘/๒๕๒๓

๒/๗/๒๕๖๐
ร่มเมือง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๗
พระวีรนาถ วิสุทธิสาโร จำสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

๘/๖/๒๕๖๐
คงหิต  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๘
พระชณัตธี สุจิตฺโต จุ้งเจริญศักดิกุล

์

๑๙/๘/๒๕๒๐ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ถำสุมะโน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๖๙
พระประวัฒน์ จนฺทปฺโ จันทรภิบาล

๒๓/๒/๒๕๒๖

๔/๖/๒๕๖๐
ถำสุมะโน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๐
พระอุดมศักดิ

์

อุตฺตมวํโส ชูเสน

๑๕/๑/๒๕๒๗

๔/๖/๒๕๖๐
ถำสุมะโน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๑
พระบุญลักษณ์ สุภโร เกือกูล

้

๑๙/๖/๒๕๓๐
๑/๗/๒๕๖๐

ถำสุมะโน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๒
พระประเสริฐ ปภสฺสโร ศรีไทย

๒๔/๗/๒๕๓๑

๖/๗/๒๕๖๐
ถำสุมะโน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๓
พระธนดล โกวิโท อรุโณ

๒๓/๕/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ถำสุมะโน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๔
สามเณรธนกร  บัวแก้ว

๒/๔/๒๕๔๔
 ทุ่งยาว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๕
สามเณรศุภกิณห์  แก้วเพ็ง

๔/๒/๒๕๔๒
 ทุ่งยาว  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๖
สามเณรสันติสุข  อ่อนคำบง

๒๑/๙/๒๕๔๒

 สมหวัง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๗
พระเอกภัทรพงษ์ ภทฺรวํโส ช่วยกลับ

๓/๓/๒๕๓๒
๔/๗/๒๕๖๐

ควนขีแรด

้

 

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๘
พระไพศาล รตนกมโล บัวแก้ว

๖/๑๒/๒๕๓๕

๘/๗/๒๕๖๐
ไร่เหนือ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๗๙
พระศราวุธ โชติธมฺโม เจริญผล

๑๑/๑๑/๒๕๑๒

๕/๗/๒๕๖๐
กงหราใหม่  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๐
พระเฉลิม คุณธาโร ยอดราช

๖/๗/๒๕๓๙ ๒๑/๖/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๑
พระสราวุธ ชนุตฺตโม แซ่อัง

้

๒๗/๑๑/๒๕๑๐
๑๙/๖/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๒
พระนันทวุฒิ กิตฺตินนฺโท จันทร์เจ้ย

๑๐/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๕/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๓
พระธนวัฒน์ จารุธมฺโม แต้มช่วย

๑๕/๑๐/๒๕๓๙
๑๕/๖/๒๕๖๐

บ้านสวน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๔
พระชนินทร์ จิรธมฺโม สุขสวัสดิ

์

๑๖/๙/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
ดอนศาลา  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๕
พระพศวีร์ ิตวีโร ยิงขำ

่

๒๔/๕/๒๕๓๖

๗/๗/๒๕๖๐
ประดู่เรียง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๖
พระรณชัย วณฺณชโย ทองศรี

๑๒/๙/๒๕๓๑

๓/๗/๒๕๖๐
เขาอ้อ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๗
พระพิเชษฐ กิตฺติโชโต สว่างปาน

๒๓/๗/๒๕๓๐
๔/๗/๒๕๖๐

เขาอ้อ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๘
พระโชติวิทย์ วิชฺชาธโร เพชรสุวรรณ

๒๙/๗/๒๕๓๓

๕/๗/๒๕๖๐
เขาอ้อ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๘๙
พระนรินทร์ นราทีโป หมืนไวย

่

๒๓/๒/๒๕๓๑ ๒๙/๖/๒๕๖๐

โคกโดน  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๐
พระกัมปนาท นาถธมฺโม ฤทธิชู

์

๒๘/๑/๒๕๓๓

๔/๕/๒๕๖๐
ปาตอ  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สิริปฺโ กาพสง

๑๐/๗/๒๕๓๘
๑/๗/๒๕๖๐

พิกุลทอง  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๒
พระกิตติศักดิ

์

กิตฺติภทฺโท รัมมะณะกัจจะ

๒๙/๑๑/๒๕๒๐

๒/๗/๒๕๖๐
สุวรรณวิชัย  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๓
พระทศพล ทสพโล เหมือนสังข์

๐๓/๐๙/๒๕๓๗ ๐๖/๐๗/๒๕๖๐

ประดู่หอม  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๔
พระชัยณรงค์ ชยนนฺโท คงดำ

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ๑๑/๐๖/๒๕๖๐

ประดู่หอม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓ / ๘

้
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พท ๕๑๖๐/๐๐๙๕
พระศักดิสิทธิ

์ ์

สุทฺธิสีโล ขาวมาก

๐๘/๐๗/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ทะเลน้อย  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๖
พระอานนท์ อานนฺโท เหมือนขาว

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๐

ธรรมสถิต  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๗
พระดรุณชัย กิตฺตินนฺโท หมุนตุก

๒๓/๒/๒๕๔๐ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สุนทราวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๘
พระณรงค์ฤทธิ

์

ิตธมฺโม อุ่นคง

๑๒/๖/๒๕๓๗

๒/๗/๒๕๖๐
สุนทราวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๐๙๙
สามเณรพรหมินทร์  แก้วคง

๑๓/๕/๒๕๔๗

 สุนทราวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๐
สามเณรปญจพร  เพชรเล็ก

๑๔/๖/๒๕๔๗

 สุนทราวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๑
พระอพิณยา ภูริาโณ ชูอินทร์

๔/๐๒/๒๕๒๕ ๒๖/๑๒/๒๕๕๓

ท้ายวัง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๒
พระกิตติศักดิ

์

กิตติปาโล เดชพิชัย

๑๓/๐๕/๒๕๑๗
๕/๑๑/๒๕๕๙

ท้ายวัง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๓
พระธวัชชัย ขนฺติสุโภ สงเกิด

๑๘/๐๒/๒๕๒๘ ๑๗/๑๑/๒๕๕๙

ท้ายวัง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๔
พระอนุพงศ์ ภูมิปาโล เล่าแก้วหนู

๑๔/๐๓/๒๕๓๔

๖/๐๗/๒๕๖๐

ท้ายวัง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๕
พระประเจน อนนฺโท ด้วงเพ็ชร

๒๖/๐๒/๒๕๐๙ ๑๖/๐๘/๒๕๕๘

ล้อ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๖
พระมงคลเชษฐ์ มงฺคโล ดำชุม

๗/๐๖/๒๕๐๕ ๖/๐๗/๒๕๖๐

ล้อ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๗
พระวชิรวิทร์ ธีรวโร แก้วมณี

๒๔/๐๒/๒๕๓๙

๕/๐๖/๒๕๖๐

หรังแคบ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๘
พระนิคม ปฺาวโร แย้มใจดี

๓๑/๐๑/๒๕๐๖ ๒๓/๐๖/๒๕๕๙

เขาโพรกเพลง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๐๙
พระสุวิทย์ มหาวีโร เทพหนู

๑๓/๕/๒๕๒๕

๒/๗/๒๕๖๐
ควนปริง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๐
พระเอกวิทย์ ขนฺติมโน วิชัยดิษฐ์

๐๒/๐๗/๒๕๓๙ ๐๙/๐๗/๒๕๖๐

หนองโต๊ะปาน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๑
พระชนะชัย ชวนปฺโ เต็งซัน

๒๕/๑๑/๒๕๓๐
๐๙/๐๑/๒๕๖๐

ควนแพรกหา  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๒
พระภูเดช รวิวํโส แก้วคง

๒๕/๐๑/๒๕๒๙
๐๒/๐๗/๒๕๖๐

ควนแพรกหา  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๓
พระพรภิรมย์ ยติโก วุ่นแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๑๙
๐๔/๐๗/๒๕๖๐

เขาปาเจ้  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๔
พระธวัชชัย ิตธมฺโม รัตนวิไลย

๒๑/๑๒/๒๕๓๗
๐๖/๐๗/๒๕๖๐

เกาะขันธาวาส  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๕
พระจรัส ปยสีโล ดีชู

๓๐/๐๘/๒๕๐๕ ๒๐/๐๔/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๖
พระทิวา กิตฺติภทฺโท แสงศรี

๒๙/๐๗/๒๕๓๙
๐๓/๐๗/๒๕๖๐

คลองใหญ่  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๗
พระทวี ยโสธโร หลอดสิน

๐๘/๐๖/๒๕๓๗ ๑๓/๐๑/๒๕๕๘

โดนคลาน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๘
พระเมธาสิฐ านวโร ณ พัทลุง

๐๙/๑๑/๒๕๒๖
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โดนคลาน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๑๙
พระนรากร อาทโร จันทร์ทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๘
๐๗/๐๗/๒๕๖๐

โดนคลาน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๐
พระสิทธิพล สิทธิาโณ เพ็ชรเกือ

้

๑๐/๗/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

วัดท่าลาด  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๑
พระปฏิวัติ ปฏิลาโภ หนูเอียด

๒๑/๓/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดท่าลาด  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๒
พระชัยณรงค์ ชยธมฺโม จันเน็น

๑๙/๔/๒๕๒๕

๖/๔/๒๕๖๐ วัดศุภศาสตราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๓
พระพเนิน ปฺลาโพ บุญกาญจน์

๑/๑/๒๕๒๓
๖/๗/๒๕๖๐

วัดสุวรรณประดิษฐาราม

 

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๔
พระธนาฤทธิ

์

สุทฺธิาโณ ฤดีกิจ

๒๙/๓/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
วัดสุวรรณประดิษฐาราม

 

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๕
พระศุภณัฐ ปฺาทีโป ปานเอียด

๒๓/๕/๒๕๓๙ ๒๕/๖/๒๕๖๐

วัดสะทัง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๖
พระใบฎีกาชัยวุฒิ ชยฺวุฑฺโฒ มากแก้ว

๑๔/๓/๒๕๑๕ ๒๔/๗/๒๕๕๘

วัดห้วยแตน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๗
พระสุรเกียรติ ชาคโร ชามี

๑๗/๔/๒๕๓๓

๒/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมดิน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๘
พระชรินทร จิตฺตสํวโร ชูเชิด

๔/๘/๒๕๓๓ ๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมดิน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๒๙
พระวรัญู อริยวํโส สุวรรณ

๑๓/๑/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมดิน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔ / ๘
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พท ๕๑๖๐/๐๑๓๐
พระโชคเทวัญ ปฺาคโม ชูเชิด

๒๓/๒/๒๕๓๘
๓๐/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมดิน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๑
พระทศพล เตชปฺโ สังข์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

๒๖/๖/๒๕๖๐

วัดแหลมจองถนน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๒
พระนัฐคนัย กิตติวณฺโณ ขวัญเซ่ง

๒๓/๙/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
วัดแหลมจองถนน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๓
พระสมมาตร สาทโร รามจันทร์

๒/๒/๒๕๑๑ ๕/๖/๒๕๕๕
วัดลานช้าง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๔
พระอาทิตย์ ปสนฺจิตฺโต จันทร์ทิตย์

๑๔/๒/๒๕๓๔

๒/๗/๒๕๖๐
วัดลานช้าง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๕
พระศุภชัย ธมฺมราโม สิงห์ปลอด

๒/๔/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดลานช้าง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๖
พระภานุวัฒน์ ทนฺตจิตฺโต อินทรสิติ

๒๐/๘/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

วัดลานช้าง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๗
สามเณรจิรายุทร  แสงสุวรรณ

๓๑/๕/๒๕๔๑

 วัดลานช้าง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๘
พระวทัญู ติกฺขาโณ จันทร์กระจ่าง

๓/๒/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

วัดเกาะทองสม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๓๙
พระธีรทัศน์ ธีรวโร พรหมมณี

๒๙/๗/๒๕๓๕ ๒๖/๕/๒๕๖๐

วัดเขียนบางแก้ว  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๐
พระภิญโญ ภูริปฺโ ชูชนะ

๑๔/๕/๒๕๒๐ ๒๔/๖/๒๕๖๐

วัดเขียนบางแก้ว  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๑
พระอาคม สุทฺธาโณ สืบสม

๑๒/๒/๒๕๑๕

๖/๗/๒๕๖๐
วัดเขียนบางแก้ว  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๒
พระอภิลักษณ์ ปภสฺสโร แสนทวี

๒๐/๖/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

หารเทา  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๓
พระณัฐวุฒิ าณวุโธ สุขเอียด

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

๖/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๔
พระศราวุธ อตฺตวณฺโณ แซ่อุ่ย

๑๖/๖/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๕
พระธนวิต อตฺตมปฺโ ลินปว

๑๖/๖/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๖
พระธนวัต อตฺตมวิโส ลินปว

๑๖/๖/๒๕๓๙

๗/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๗
พระเอกสิทธิ

์

อโสโก คงบัว
๘/๘/๒๕๓๖

๘/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๘
พระโกมล ติกฺขปฺโ เมฆม่วงแก้ว

๑๖/๓/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๔๙
พระปญญะ ปฺาพโล โวหาร

๑๒/๓/๒๕๓๕ ๒๘/๖/๒๕๖๐

ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๐
พระสุทธิชัย กตทีโป ไหมแก้ว

๒/๕/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๑
พระอภิลักษณ์ อนุตฺตโร พะระโต

๗/๔/๒๕๓๙
๑/๗/๒๕๖๐

ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๒
พระทษิดิศ สนฺตจิตฺโต ธรรมพันธ์

๕/๔/๒๕๓๙ ๒/๗/๒๕๖๐
ห้วยเรือ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๓
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติสกฺโก จันทร์อินทร์

๒๕/๙/๒๕๓๒

๔/๗/๒๕๖๐
ไทรพอน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๔
พระต่อพงศ์ สทฺธาโภ หนูแก้ว

๒๘/๖/๒๕๓๔ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ควนเผยอ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๕
พระอรรถกร อินทโชโต จุลวรรณ

๗/๑/๒๕๓๙ ๒๘/๖/๒๕๖๐

สุภาษิตาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๖
พระณัฐชา กิตฺติโสภโณ แดงสว่าง

๘/๕/๒๕๓๘ ๒/๗/๒๕๖๐
สุภาษิตาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๗
พระสุรนัย ปยธมฺโม ปติ

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

พระเกิด  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๘
พระสุรดิษ ปยรณฺโณ ปติ

๒๘/๓/๒๕๓๙ ๒๙/๔/๒๕๖๐

พระเกิด  

พท ๕๑๖๐/๐๑๕๙
พระพงษ์พันธ์ เปสโล ทองขุนแก้ว

๒๖/๔/๒๕๓๓

๔/๖/๒๕๖๐
พระเกิด  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๐
พระสุรภูมิ ทีปวํโส ประชุมแดง

๑๐/๒/๒๕๓๙
๔/๗/๒๕๖๐

ห้วยลึก  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๑
พระวีรยุทธ เตชปฺโ ดำล่อง

๑๗/๑/๒๕๓๐ ๒๕/๖/๒๕๖๐

ดอนประดู่  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๒
พระเจษฎา สนฺตมโน สมาหารพันธุ์

๒๓/๗/๒๕๓๖

๕/๗/๒๕๖๐
รัตนาราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๓
สามเณรนภดล  หาสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 หารเทา  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๔
พระคมคิด อหิสโก เทพมณี

๑๓/๑๑/๒๕๓๐

๒/๗/๒๕๖๐
ปาบอนตำ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕ / ๘

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๕
พระเอกราช โชติปฺโ ไหมคง

๒๒/๙/๒๕๓๕

๔/๗/๒๕๖๐
ปาบอนตำ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๖
พระสุพิศ ภทฺทรธมฺโม นิลทะรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ปาบอนตำ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๗
พระบุรพล โชติโก ขำเอียด

๓/๘/๒๕๓๖ ๒๔/๖/๒๕๖๐

หลักสิบ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๘
พระพาน ธมฺมจาโร มาแทน

๓๑/๖/๒๕๒๕

๔/๗/๒๕๖๐
หลักสิบ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๖๙
พระตุลาลักษณ์ านิโย ชิตวงศ์

๓/๖/๒๕๓๖
๔/๖/๒๕๖๐

ปาบอนบน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๐
พระอภิวัฒน์ จิตโสภโน วิจิตรโสภา

๑๖/๓/๒๕๓๖

๔/๗/๒๕๖๐
ปาบอนบน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๑
พระวีรภัทร ติสาโร ฉ้วนกลิน

่

๒๗/๗/๒๕๓๔

๖/๗/๒๕๖๐
ปาบอนบน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๒
พระอธิป อธิจิตฺโต สามารถ

๘/๑/๒๕๓๘ ๖/๗/๒๕๖๐
ปาบอนบน  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๓
พระศตวรรษ านิสฺสโร จันทรเสนากุล

๖/๑/๒๕๓๘ ๒๒/๕/๒๕๖๐

ห้วยทราย  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๔
พระวรากรณ์ ปฺาโภ พันฤทธิดำ

์

๒/๖/๒๕๓๗
๒/๗/๒๕๖๐

ห้วยทราย  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๕
พระวันเฉลิม เปสโร ชูแก้ว

๑๒/๘/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ควนเคียม

่

 

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๖
พระบริพัฒน์ ิตสุโต อารมณ์ฤทธิ

์

๒/๑๐/๒๕๓๙
๔/๖/๒๕๖๐

ควนเคียม

่

 

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๗
พระกรวิชญ์ กิตฺติธโร สุวรรณคง

๓/๘/๒๕๐๙ ๒๖/๖/๒๕๖๐

ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๘
พระฐิติพงศ์ ิตวํโส แก้วอินทร์

๑๔/๕/๒๕๔๐
๒/๗/๒๕๖๐

ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๗๙
พระจุมพล อภิปฺุโณ ปลอดทอง

๒๓/๔/๒๕๓๒

๒/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๐
พระประภาส โชติปฺโ พันตะยู

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๑
พระศักดิศร

์

วิสโภ อักษรเนียม

๒๒/๖/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๒
พระณัฐพงศ์ กิตฺติโก สงเนียม

๒/๑/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๖๐

ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๓
พระสิทธิชัย อธิปฺโ มณีรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

๖/๗/๒๕๖๐
ทุ่งนารี  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๔
พระอภิชน อสุสโร จันทภาโส

๙/๗/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๖๐

ควนแสวง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๕
พระยุทธนา ยติโก ทองจันทร์แก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

๔/๗/๒๕๖๐
ควนแสวง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๖
พระอุดม อธิปฺโ คงสม

๒๖/๑/๒๕๒๙

๔/๗/๒๕๖๐
ควนแสวง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๗
พระบุญชอบ จิตฺตทนฺโต คงแก้ว

๑๐/๑/๒๕๒๖ ๑๘/๗/๒๕๕๖

ควนเพ็ง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๘
พระกฤษฎา านวโร เอียดไข่แก้ว

๒๑/๒/๒๕๓๙

๓/๗/๒๕๖๐
ควนเพ็ง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๘๙
พระจักรินทร์ ติสฺสโร หมืนราช

่

๗/๔/๒๕๓๓ ๑๖/๖/๒๕๖๐

ควนเพ็ง  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๐
พระยุทธภูมิ ภูริาโน ณรงค์รัตน์

๓๐/๕/๒๕๓๔
๒/๘/๒๕๖๐

โคกทราย  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๑
สามเณรอนันดา  ดวงคำ

๙/๗/๒๕๔๕
 ปาบอนตำ  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๒
พระจิรายุทธ์ อานนฺโท ชาประสม

๒๒/๖/๒๕๓๑

๑/๖/๒๕๖๐
ขุนหลวงนิมิต  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๓
พระประดิษฐ์ ปยสีโล คงเหมือน

๑๕/๑๐/๒๕๐๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๕

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๔
พระประยุทธ ปยตฺโต ทองชัง

่

๐๘/๐๘/๒๕๒๔ ๒๔/๑๑/๒๕๕๖

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๕
พระพระศรัญยู ปสนฺนจิตฺโต นวลมี

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ๒๖/๐๑/๒๕๖๐

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๖
พระพระสุพัฒน์ สิริภทฺโท ทองกุ้ง

๐๖/๐๑/๒๕๓๗ ๒๔/๐๖/๒๕๖๐

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๗
พระพระสิทธิชัย ตปสีโร อารมย์ฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙
๒๖/๐๖/๒๕๖๐

วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๘
พระพระนัฐกิจ ฌานวโร ปานอินทร์

๒๗/๖/๒๕๓๘

๓/๗/๒๕๖๐
วัดรัตนวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๑๙๙
พระโชคดี ตปสีโร แซ่ติน

้

๘/๕/๒๕๓๗ ๔/๗/๒๕๖๐
วัดรัตนวราราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖ / ๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๐
พระณัฐพัชร์ ปฺาทีโป แทนกลาง

๘/๙/๒๕๓๑ ๑๘/๖/๒๕๖๐

วัดหูแร่  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๑
พระประจวบ สมจิตฺโต ชูมะณี

๔/๔/๒๔๙๙ ๑๖/๖/๒๕๖๐

วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๒
พระยอด จิรตฺโก พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑/๒๕๑๔

๕/๗/๒๕๖๐
วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๓
สามเณรรัชชานนท์  ภาคภูมิ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

 วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๔
พระธีระพงษ์ ตปสีโร ช่วยนาค

๖/๗/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๖๐

วัดควนโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๕
พระวันชัย จนฺทสุวณฺโณ สุวรรณจัน

๑/๙/๒๕๓๕
๔/๗/๒๕๖๐

วัดควนโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๖
พระอรรถกร อนุตฺตโร อุดมศรี

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

๔/๗/๒๕๖๐
วัดช่างทอง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๗
พระอดิศักดิ

์

สนฺติกโร ศรีสมัย

๓๐/๓/๒๕๓๗
๔/๗/๒๕๖๐

วัดช่างทอง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๘
พระสิทธิศักดิ

์

สิทธฺาโณ ไชยเซ่ง

๑๒/๑๑/๒๕๓๖

๖/๗/๒๕๖๐
วัดไทรงามใหม่  

พท ๕๑๖๐/๐๒๐๙
พระวิชิต จนฺทสาโร นาเค

๑/๙/๒๕๓๕
๓/๖/๒๕๖๐

วัดไทรงามใหม่  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๐
พระสว่าง กนฺตปฺโ แก้วล่องลอย

๑/๑/๒๔๙๗ ๗/๑/๒๕๕๙
วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๑
พระกฤษดา สิริภทฺโท เรืองปราง

่

๒๙/๓/๒๕๓๙

๒/๗/๒๕๖๐
สังฆวราราม  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๒
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก ปานศิริ

๒๘/๑๐/๒๕๓๘ ๒๗/๐๖/๒๕๖๐

วัดลอน  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๓
พระอดิศักดิ

์

อิทฺธิเตโช ใจโต
๓/๔/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
วัดลอน  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๔
สามเณรเอกวัฒน์  ทองมัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

 วัดลอน  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๕
สามเณรกฤดา  เพชรสุด

๒๑/๖/๒๕๔๖

 วัดลอน  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๖
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 ทองเกลียง

้

๓/๔/๒๕๔๙
 วัดลอน  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๗
พระประยุค ิตคุโณ อินเพ็ชร

๒๑/๙/๒๕๓๗

๔/๗/๒๕๖๐
วัดลอน  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๘
พระนฤพนธ์ สิริวฒฺฒโน ชุมพล

๑๗/๒/๒๕๓๒ ๑๒/๘/๒๕๖๐

วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๑๙
พระสรายุทธ ตปสีโร สุขชุม

๑๕/๖/๒๕๒๘ ๓/๑๑/๒๕๕๙

วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๐
พระสมบูรณ์ กิตติวณฺโณ เนียมช่วย

๙/๖/๒๕๑๘ ๒/๘/๒๕๕๘
วัดห้วยเนียง  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๑
พระปรวัฒน์ จารุธมฺโม สมบัติมาก

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

๕/๗/๒๕๖๐
วัดนาปะขอ  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๒
พระณัฐพล อตฺตสีโล ช่วยชุมชาติ

๑๔/๓/๒๕๐๘
๙/๒/๒๕๖๐

ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๓
พระอธิเจตน์ ทีปธมฺโม ทองปด

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

๓/๖/๒๕๖๐
ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๔
พระธิติกร เตชวโร เปรมดิษฐกุล

๒๒/๒/๒๕๓๕ ๒๙/๖/๒๕๖๐

ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๕
พระพัชรพงศ์ ปริสุทฺโท เพ็ญจำรัส

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

๒/๗/๒๕๖๐
ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๖
พระจีระศักดิ

์

จตฺตมโล ขวัญดำ

๑๕/๕/๒๕๓๓

๔/๗/๒๕๖๐
ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๗
พระมนูญ มนฺุโ สุขเกษม

๑๗/๑/๒๕๑๓

๖/๗/๒๕๖๐
ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๘
พระสักการ านิสฺสโร ดำแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๓๐

๖/๗/๒๕๖๐
ตะโหมด  

พท ๕๑๖๐/๐๒๒๙
พระพัทธวีร์ จารุธมฺโม คุ่มเคียม

่

๔/๔/๒๕๓๒
๖/๗/๒๕๖๐

ตะโหมด  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๑๖๐/๐๒๓๐
พระประมวล ปรกโม เพรชสังธ์

๑๓/๙/๒๕๒๓

๒/๕/๒๕๖๐
หนองปด  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๘ / ๘

้

http://www.tcpdf.org

