
แบบส ำรวจข้อมูลพระอปุัชฌำย์ประจ ำจงัหวดั (คณะสงฆ์มหำนิกำย)

ธรรม บาลี ทางโลก
๑ พระเทพวริิยาภรณ์ นายอกัษร เกดิตลอด ยติโก 84 62 นักธรรมเอก ป.ธ. ๙ ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2539 สามัญ คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง ๖-๓๕๔๘-๓๘๑๙
๒ พระเทพปริยัติคุณ นายสัมพนัธ ์บุญฤทธิ์ สุจณฺิโณ 84 64 นักธรรมเอก ป.ธ. ๙ ประถมศึกษา ผู้ช่วยเจา้อาวาส 2553 สามัญ คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง ๘-๖๙๖๒-๑๗๐๕
๓ พระศรีปัญญาจารย์ นายล าดวน ทองแย้ม ฐิตปญฺโญ ๘๔ ๖๑ นักธรรมเอก ป.ธ. ๙ ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2557 สามัญ อนิทราวาส คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง ๐-๗๔๖๐-๖๖๕๙ ๘-๖๒๘๙-๕๖๑๔
๔ พระครูสิริสุตคุณ นายบุญน า  หนูเกือ้ ฐิตปญฺโญ 78 58 นักธรรมเอก ป.ธ. ๕ ปริญญาตรี เจา้คณะจงัหวดั 2536 สามัญ อมัพวนาราม ท่ามิหร า เมืองพทัลุง ๘-๑๒๗๕-๓๔๓๘
๕ พระครูวจิติรธรรมวภิชั นายธรีภทัร  ไชยพนัธ์ เตชธมฺโม 75 54 นักธรรมเอก มัธยมศึกษาตอนต้น เจา้คณะอ าเภอ 2537 สามัญ จนิตาวาส ต านาน เมืองพทัลุง ๘-๙๒๙๓-๗๓๓๖
๖ พระครูกาแกว้ นายวเิชียร  แกว้ฤทธิ์ คณิสฺสโร 73 52 นักธรรมเอก ป.ธ. ๕ ปริญญาโท รองเจา้คณะอ าเภอ 2550 สามัญ โคกชะงาย เขาเจยีก เมืองพทัลุง ๘-๑๐๘๙-๕๕๙๙
๗ พระครูวสิาลธรรมานุสิฐ นายกมลเชียร รัตนอบุล อนิฺทสโร 90 70 นักธรรมเอก ป.ธ. ๓ ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2536 สามัญ โคกคีรี ต านาน เมืองพทัลุง ๐-๗๔๖๑-๕๙๙๕
๘ พระครูพสิิฐพฒันคุณ นายประคอง ขุนรักษ์ ธมฺปาโล 79 56 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2552 สามัญ อภยาราม ท่าแค เมืองพทัลุง ๘-๐๘๖๓-๑๘๔๘
๙ พระครูอดุมสังฆคุณ นายสมปอง ชุมทอง ชินุตฺตโม 71 51 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2540 สามัญ ศาลาไม้ไผ่ ท่าแค เมืองพทัลุง ๙-๓๗๘๒-๓๙๔๑

๑๐ พระครูพสิิฐวรธชั นายจติร์ หนูสังข์ ทีปธมฺโม 75 34 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2557 สามัญ เขา ชัยบุรี เมืองพทัลุง ๘-๑๓๖๘-๐๘๖๖
๑๑ พระครูสิทธกิารโสภณ นายผ่อง อกัษรทอง ฐานุตฺตโม 89 69 นักธรรมเอก ป.ธ. ๔ ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2519 สามัญ แจง้ ชัยบุรี เมืองพทัลุง ๙-๘๗๒๔-๐๘๓๕
๑๒ พระครูสิรินิติสาร นายช้อย หรุดคง นิติสาโร 66 45 นักธรรมเอก ป.ธ. ๕ ปริญญาตรี รองเจา้อาวาส 2547 สามัญ ไทรหอ้ย ท่ามิหร า เมืองพทัลุง ๘-๗๕๗๐-๓๗๙๗
๑๓ พระครูสิริเมธาภรณ์ นายสุเมธ มณีรัตน์ สุเมโธ 78 56 นักธรรมเอก ป.ธ. ๔ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ เจา้อาวาส 2537 สามัญ ควนแร่ ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง ๖-๑๑๙๗-๑๔๑๕
๑๔ พระครูกววีราภรณ์ นายกระจา่ง บัวพนั ปริปุณโณ 82 63 นักธรรมเอก ป.ธ. ๔ ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2527 สามัญ บ้านสวน ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง ๘-๑๓๖๘-๙๓๓๕
๑๕ พระครูวจิติรคณานุกลู นายรมย์ กล่ินเขียว ชาคโร 78 55 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้คณะอ าเภอ 2537 สามัญ หวัหมอน นาโหนด เมืองพทัลุง ๘-๙๕๙๗-๓๘๐๗
๑๖ พระครูปลัดวรธรรมวฒัน์ นายพชิิต ชินาพรุิฬห์ ชิโต 82 43 นักธรรมเอก ป.ธ. ๗ ปริญญาตรี รองเจา้คณะจงัหวดั 2560 สามัญ คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง ๘-๑๒๗๕-๒๖๐๐
๑๗ พระครูขันตยาภรณ์ นายพรหม  ด ารงพพิรรธน์ ขนติโก 81 61 นักธรรมเอก ป.ธ. ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น เจา้อาวาส 2544 สามัญ บ้านสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน ๘-๑๙๙๐-๑๙๔๓
๑๘ พระครูศาสนกจิจาทร นายชอบ  เต็มราม โชติปาโล 61 40 นักธรรมเอก ป. ๑-๒ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ รองเจา้คณะอ าเภอ 2545 สามัญ ลานแซะ นาขยาด ควนขนุน ๘-๑๙๕๘-๙๖๙๐
๑๙ พระครูวจิติรกจิจาภรณ์ นายเสถียร ด าหนูอนิทร์ ฐานจาโร 53 31 นักธรรมเอก ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2555 สามัญ โคกโดน โตนดด้วน ควนขนุน ๘-๙๔๖๖-๖๑๒๘
๒๐ พระครูโสภณกติยาทร นายรรรสิริ  สยมพร สิรินฺธโร 49 29 นักธรรมเอก ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2556 สามัญ ภเูขาทอง มะกอกเหนือ ควนขนุน ๘-๑๗๖๖-๙๔๒๖
๒๑ พระครูกาชาด นายวษิณุ  ส่องสวา่ง กตฺิติวณโณ 46 24 นักธรรมเอก ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2556 สามัญ ประดู่หอม ทะเลน้อย ควนขนุน ๘-๑๕๔๒-๓๑๒๘
๒๒ พระครูสุธรรมวฒัน์ นายเสวยีน คงใหม่ สุชีโว 78 51 นักธรรมเอก มัธยมศึกษาตอนต้น เจา้คณะอ าเภอ 2540 สามัญ พกิลุทอง ชะมวง ควนขนุน ๘-๙๘๗๙-๕๓๗๒
๒๓ พระมหาเชยศักด์ิ นายเชยศักด์ิ สังข์ผุด สุนฺทรธมฺโม ๗๗ ๕๗ นักธรรมเอก ป.ธ. ๗ ประถมศึกษา เจา้คณะอ าเภอ 2542 สามัญ สุนทราวาส ปันแต ควนขนุน ๖-๑๒๔๙-๗๐๓๖
๒๔ พระครูวสุิทธปิริยัติคุณ นายพศัิกด์ิ  อนิทร์ชุม สุทฺธญิาโณ 53 33 นักธรรมเอก ป.ธ. ๔ ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2561 สามัญ ควนแพรกหา แพรกหา ควนขนุน ๘-๖๖๖๕-๒๐๖๙
๒๕ พระครูปภศัร์คุณาทร นายสัมผัส จติค านึง ปภสฺสโร 80 59 นักธรรมเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย เจา้อาวาส 2527 สามัญ ท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน ๘-๔๓๙๗-๘๔๕๕
๒๖ พระครูอดุมสุวรรณสถิต นายฉ้อง  ดอนจนัทร์ อตฺุตโม 57 38 นักธรรมเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย เจา้คณะอ าเภอ 2556 สามัญ สุวรรณประดิษฐาราม เขาชัยสน เขาชัยสน ๖-๔๓๕๙-๖๑๙๙
๒๗ พระมหานพสิน นายนพสิน  แย้มยิ้ม เขมธมฺโม 41 21 นักธรรมเอก ป.ธ. ๘ ปริญญาโท อืน่ๆ 2562 สามัญ บรรพตพนิิต เขาชัยสน เขาชัยสน ๘-๔๕๘๗-๒๖๑๐
๒๘ พระครูขันติธรรมานันท์ นายจรัล มุสิกะเจยีม ขนฺติโก 78 34 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้คณะอ าเภอ 2549 สามัญ หว้ยเนียง โคกสัก บางแกว้ ๘-๙๘๗๙-๐๘๑๒
๒๙ พระครูสุตธรรมาภรัิกษ์ นายฟอง ช่วยสกลุ อชุุโก 64 43 นักธรรมเอก ป.ธ. ๔ ปริญญาตรี เจา้คณะอ าเภอ 2547 สามัญ ล ากะ ชุมพล ศรีนครินทร์ ๘-๖๒๘๘-๗๑๔๖
๓๐ พระครูสุธรรมวตัร นายพยอม ไชยนาวา อนาลโย 87 67 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2553 สามัญ ทุง่ยาว ชุมพล ศรีนครินทร์ ๘-๗๔๗๖-๑๑๐๔
๓๑ พระครูสุนทรกจิจานุโยค นายพะล่อง เพชรหนู เตชปญฺโญ ๗๐ ๕๐ นักธรรมเอก ปริญญาโท เจา้คณะอ าเภอ 2555 สามัญ ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ๘-๑๕๙๙-๙๘๓๕
๓๒ พระครูประยุตธรรมธชั นายวชิาญ หนูเสน ปสนฺนจตฺิโต 64 37 นักธรรมเอก ปริญญาตรี ผู้ช่วยเจา้อาวาส 2561 สามัญ ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ๘-๙๖๕๓-๔๘๘๙
๓๓ พระครูขันตยาภวิฒัน์ นายคร้ืน  ชูแกว้ ขนฺติพโล 77 58 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้คณะอ าเภอ 2532 สามัญ ดอนประดู่ ดอนประดู่ ปากพะยูน ๘-๙๙๗๕-๗๖๘๓
๓๔ พระครูสุวฒัน์ปิยคุณ นายอ านาจ เขียวใหญ่ อายุวฑฺฒโก 57 36 นักธรรมเอก ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง เจา้อาวาส 2552 สามัญ สุภาษติาราม เกาะนางค า ปากพะยูน ๘-๙๙๗๗-๙๕๒๕
๓๕ พระครูประภศัร์ธรรมวาที นายสันทัด จนิดาวรรณ์ ปภสฺสโร 47 26 นักธรรมเอก ป. ๑-๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจา้อาวาส 2557 สามัญ หวัเตย ดอนทราย ปากพะยูน ๘-๖๒๙๗-๓๒๘๕
๓๖ พระครูรัตนศีลคุณ นายชรัตน์ ไหมแกว้ คุณธมฺโม 59 42 นักธรรมเอก มัธยมศึกษาตอนต้น เจา้อาวาส 2551 สามัญ ควนแสวง โคกทราย ป่าบอน ๘-๙๕๙๖-๒๙๒๑
๓๗ พระครูประศาสนกจิโกศล นายขาว คงแสง จนฺทฺปโม 98 79 นักธรรมเอก ป.ธ. ๖ ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2514 สามัญ พรุพอ้ โคกทราย ป่าบอน ๘-๗๒๙๐-๑๕๐๖
๓๘ พระครูสิริวนัคณารักษ์ นายประพฒัน์ อนุรักษม์าตุวงศ์ ฐานุตตโม ๘๐ ๖๑ นักธรรมเอก ป.ธ. ๕ ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2545 สามัญ ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม ๘-๑๗๑๑-๘๐๑๒
๓๙ พระครูสุตกจิจาทร นายประพนัธ ์คงศรีทอง ธมฺมฺธโีร ๖๘ ๔๘ นักธรรมเอก ป.ธ. ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น เจา้อาวาส 2553 สามัญ ลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม ๘-๗๓๙๗-๖๘๖๙
๔๐ พระครูบรรพบุญญากร นายบุญฤทธิ์ หนูบุญ ติสฺสโร 49 28 นักธรรมเอก ประถมศึกษา เจา้อาวาส 2545 สามัญ ถ้ า เขาปู่ ศรีบรรพต ๘-๗๘๓๖-๕๓๔๕

ต าบล อ าเภอ
หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรศัพท์ (มือถือ)

แบบส ารวจข้อมูลพระอุปชัฌายจ์ังหวัดพัทลุง  (คณะสงฆ์มหานิกาย)

ที่ ชือ่ ชือ่เดิม ฉายา อายุ พรรษา
วิทยฐานะ ต าแหน่งทาง

ปกครองสงฆ์
สังกัดวัด

ปทีี่ได้รับ
การแต่งตัง้

พระอุปชัฌาย์
ประเภท

ส ำนักเลขำธกิำรมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ



แบบส ำรวจข้อมูลพระอปุัชฌำย์ประจ ำจงัหวดั (คณะสงฆ์มหำนิกำย)

ธรรม บาลี ทางโลก

ต าบล อ าเภอ
หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเลข
โทรศัพท์ (มือถือ)

แบบส ารวจข้อมูลพระอุปชัฌายจ์ังหวัดพัทลุง  (คณะสงฆ์มหานิกาย)

ที่ ชือ่ ชือ่เดิม ฉายา อายุ พรรษา
วิทยฐานะ ต าแหน่งทาง

ปกครองสงฆ์
สังกัดวัด

ปทีี่ได้รับ
การแต่งตัง้

พระอุปชัฌาย์
ประเภท

๔๑ พระครูชยานุกจิโกศล นายไสว มากเกตุ ฐิตปญฺโญ 67 49 นักธรรมเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย เจา้อาวาส 2561 สามัญ โคกพญา เขาชัยสน เขาชัยสน ๖-๑๒๓๘-๓๕๔๖
๔๒ พระครูสุตธรรมวภิชั นายโสภณรกช อนันต์ เตชธมฺโม 48 27 นักธรรมเอก ป.ธ. ๓ ปริญญาโท เจา้อาวาส 2562 สามัญ พงักิง่ สมหวงั กงหรา ๘-๙๒๙๔-๙๐๐๐
๔๓ พระครูนิยมวหิารธรรม นายอดุมเดช วงศ์สกลุปราณีต อตฺุตมเตโช 51 21 นักธรรมเอก ปริญญาตรี เจา้อาวาส 2562 สามัญ วหิารเบิก ล าป า เมืองพทัลุง ๘-๓๑๖๙-๖๗๒๕
๔๔ พระครูปริยัติอมัพวาทร นายกมัปนาท  แสงจนัทร์ กมฺมสุทฺโธ 48 24 นักธรรมเอก ป.ธ. ๕ ปริญญาโท รองเจา้คณะอ าเภอ 2562 สามัญ อมัพวนาราม ท่ามิหร า เมืองพทัลุง ๙-๘๐๕๐-๙๗๘๑
๔๕ พระครูศรีกนัตศีลาลังการ นายกนัภยั  พรหมสังคหะ กนฺตสีโล 58 20 นักธรรมเอก ป.ธ. ๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย เจา้อาวาส 2562 สามัญ นิโครธาราม คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง ๘-๗๒๙๔-๖๗๓๕
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