
เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด
1 กรุงเทพมหานคร พระกิตติพงษ์ สาตฺถิโก วัดกก

2 กรุงเทพมหานคร พระธนพล คุณพหุโล วัดกก

3 กรุงเทพมหานคร พระธนวุฒิ ฐิตสาโร วัดกก

4 กรุงเทพมหานคร พระครูสิทธิวัฒนคุณ ฐิตคุโณ วัดกระจัง

5 กรุงเทพมหานคร พระมหานารทะ จริยเมธี วัดพระเเชียงพญา

7 กรุงเทพมหานคร พระสิทธิกร ชยสิทฺธิ กันตทาราราม

8 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ อภิญาโณ กัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

9 กรุงเทพมหานคร พระมหาชัยนาท กิตติธโร กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

10 กรุงเทพมหานคร พระครูใบฎีกาเทเลอร์ สุเมโธ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

11 กรุงเทพมหานคร พระพิเชฐ ปญฺญาธโร วัดกาญจนสิงหาสน์

12 กรุงเทพมหานคร พระมหาอุบล ญาณเมธี กาญจนสิงหาสน์

13 กรุงเทพมหานคร พระมหาพีระพล ฐานจาโร ก าแพง

14 กรุงเทพมหานคร พระมหาล้วน จันทวโร วัดแก้วไพฑูรย์

15 กรุงเทพมหานคร พระครูเกษมปริยัตยาทร คุณวีโร โกมุทพุทธรังสี

16 กรุงเทพมหานคร พระครูวิธานธรรมศาสน์ สารธมฺโม โกมุทพุทธรังสี

17 กรุงเทพมหานคร พระมหาคมอัครเดช อหึสาชีโว วัดคฤหบดี

20 กรุงเทพมหานคร พระใบฎีกาทศพล ธมฺมพโล วัดคู้บอน

21 กรุงเทพมหานคร พระมหาเผด็จศึก โสมสิริ จักรวรรดิราชาวาส

27 กรุงเทพมหานคร พระมหาประเสริฐ ปสฏฺโฐ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

28 กรุงเทพมหานคร พระครูศรีวิสุทธิศาสก์ มหาปุญฺโญ ชนะสงคราม

29 กรุงเทพมหานคร พระปลัดสมเกียรติ เปมสีโล วัดชัยฉิมพลี

30 กรุงเทพมหานคร พระมหาทิวา ฐานิสฺสโร เขาสามสิบหาบ

31 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชาย โชติญาโณ วัดชัยฉิมพลี

32 กรุงเทพมหานคร พระครูสุนทรสัทธาธิการ ปสนฺโน วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

33 กรุงเทพมหานคร พระมหารังสรรค์ ปิยาจาโร ชัยพฤกษมาลา

34 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ อิสฺสรเมโธ ดอนเมือง

35 กรุงเทพมหานคร พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน วัดดอนเมือง

36 กรุงเทพมหานคร พระมหานเรศ สิิริธมฺโม วัดดาวดึงษาราม

37 กรุงเทพมหานคร พระมหาพุฒิกุล อุชฺโชโต ดาวดึงษาราม

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
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38 กรุงเทพมหานคร พระมหาวิเชียร ปญฺญาวชิโร ดาวดึงษาราม

39 กรุงเทพมหานคร พระสุริยันต์ กตสาโร วัดดิสหงษาราม

40 กรุงเทพมหานคร พระเอกชัย ปโมทิโต วัดดิสหงษาราม

41 กรุงเทพมหานคร พระครูวิบูลธรรมสุนทร ธีรปัญโญ วัดดุสิดาราม

42 กรุงเทพมหานคร พระมหาปรกฤษณ์ กนฺตสีโล ดุสิดารามวรวิหาร

43 กรุงเทพมหานคร พระครูใบฎีกาจินตศักด์ิ จิตฺตปุณฺโณ วัดใต้

45 กรุงเทพมหานคร พระทหาบุญเรือง ขันติสัมปันโน วัดไตรมิตรวิทยาราม

46 กรุงเทพมหานคร พระมหาเมธีพงษ์ อภิวฑฺฒโน วัดไตรรัตนาราม

47 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดชลชนัฐ กิตฺติวิสุทฺธิเมธี ทองธรรมชาติ วรวิหาร

48 กรุงเทพมหานคร พระมหาวินัย สุขวิหารี วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร

49 กรุงเทพมหานคร พระอดุล อดุโล ทองธรรมชาติ

50 กรุงเทพมหานคร พระมหานิมิตต์ นนฺทสีโล ทองนพคุณ

51 กรุงเทพมหานคร พระมหานิเวศน์ สุวณฺณร สี ทองนพคุณ

52 กรุงเทพมหานคร พระมหาสิงทอง โชติโก ทองนพคุณ

53 กรุงเทพมหานคร พระมหาประสิทธ์ิ ปสิทฺโท วัดทองเนียม

54 กรุงเทพมหานคร พระณรงค์ วรธมฺโม ทองสุทธาราม

55 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชาย อตฺตคุตฺโต วัดทุ่งลานนา
56 กรุงเทพมหานคร พระมหาอธิชนันท์ ปัญญาสิริ วัดเทพลีลา

57 กรุงเทพมหานคร พระมหาเอกชัย อาตปโก วัดเทพลีลา

58 กรุงเทพมหานคร พระมหาบุญธรรม สุธีโร วัดเทพลีลา

59 กรุงเทพมหานคร พระมหาปฐม ชาคโร วัดเทพลีลา

60 กรุงเทพมหานคร พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร เทพลีลา

61 กรุงเทพมหานคร พระมหาภูชิต ภูริปญฺโญ วัดเทพลีลา

62 กรุงเทพมหานคร พระมหายศ รตนว โส วัดเทพลีลา

63 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร

65 กรุงเทพมหานคร พระมหาวิเชียร กตสาโร นวลจันทร์

66 กรุงเทพมหานคร พระมหาศักด์ิดา สุทสฺสี วัดนวลจันทร์

67 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมพร กิตฺติวณฺโณ นวลจันทร์

68 กรุงเทพมหานคร พระมหาอมร ฐิตสุโข นวลจันทร์
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69 กรุงเทพมหานคร พระมหาพงศ์ณภัทร์ กนฺตธฺโม วัดสาครสุ่นประชาสรรค์

70 กรุงเทพมหานคร พระชาติ สุชาโต วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

71 กรุงเทพมหานคร พระขจรศักด์ิ ขนฺติมโย วัดนินสุขาราม

73 กรุงเทพมหานคร พระมหาบรรจง จิตฺตส วโร นิมมานรดี

74 กรุงเทพมหานคร พระมหาไพศาล วิสาลวาที วัดนิมมานรดี

75 กรุงเทพมหานคร พระมหาอดิศักด์ิ อภิปญฺโญ บรมสถล

76 กรุงเทพมหานคร พระสมศักด์ิ ชาตะวีโร บัวแก้วศรัทธาธรรม

77 กรุงเทพมหานคร พระมหาเฉลา ธมฺมวโร บางขุนเทียนนอก

81 กรุงเทพมหานคร พระสมุห์วุฒิภัทร วุฑฺฒิภทฺโท วัดบางนานอก

82 กรุงเทพมหานคร พระมหาวิเชียร วชิรปญฺโญ บางนาใน

83 กรุงเทพมหานคร พระธวัช ปิยธมฺโม วัดพรหมรังษี

86 กรุงเทพมหานคร พระสมุห์ประสูตร์ กมฺมสุทฺโธ บางมดโสธราราม

88 กรุงเทพมหานคร พระปลัดวิสุทธ์ิศรี นนฺทชโย วัดบ าเพ็ญเหนือ

89 กรุงเทพมหานคร พระมหาภูดิศ ภูมิปาโล บ าเพ็ญเหนือ

93 กรุงเทพมหานคร พระมหาพิชิตชัย ชิตชโย วัดบึงบัว

95 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษ์สนธยา มงฺคลิโก บุณยประดิษฐ์

96 กรุงเทพมหานคร พระครูอรรถกิจจานุกูล ฐานธมฺโม บุณยประดิษฐ์

97 กรุงเทพมหานคร พระมหาประดิษฐ์ รตนโชโต บุณยประดิษฐ์

98 กรุงเทพมหานคร พระมหาปราโมทย์ วิชฺชาธโร บุณยประดิษฐ์

99 กรุงเทพมหานคร พระมหาปิยะณัฐ ปิยชโย วัดเบญจมบพิตรดุสิตนาราม

101 กรุงเทพมหานคร พระมหานัทธวุท สุมโน ปทุมคงคา

102 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล ปทุมคงคา

104 กรุงเทพมหานคร พระประสงค์ ฐิตธมฺโม ประยุรวงศาวาสวรวิหาร

109 กรุงเทพมหานคร พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส วัดปากน  า ภาษีเจริญ

110 กรุงเทพมหานคร พระมหาเทวา ญาณทสฺสี ปากน  า

113 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุเธียร์ จตฺตมจฺเฉโร วัดไผ่เลี ยง

114 กรุงเทพมหานคร สุรชัย สุรชโย พรหมรังษี

116 กรุงเทพมหานคร พระครูวินัยธรกิต ฐิตสุโภ พรหมวงศาราม

117 กรุงเทพมหานคร พระมหาช านาญ พลวุฑโฒ พรหมวงศาราม
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119 กรุงเทพมหานคร พระมหาวุฒิ ญาณิสฺสโร วัดพรหมวงศาราม

120 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชาย ถิรจิตฺโต วัดพรหมวงศาราม

121 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุนทร ธีรวโร พรหมวงศาราม

122 กรุงเทพมหานคร พระครูวินัยธร สมควร ธมมธีโรโทะ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

123 กรุงเทพมหานคร พระมหาป้อง ชวโร พรหมสุวรรณสามัคคี

124 กรุงเทพมหานคร พระมหาธีรานุวรรตน์ ธนธิติ วัดพระเชตุพน

125 กรุงเทพมหานคร พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว พระเชตุพน

126 กรุงเทพมหานคร พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

127 กรุงเทพมหานคร พระมหายอด ธนละมุข ปญฺญาวโร วัดพระพิเรนทร์

129 กรุงเทพมหานคร พระมหาแสงอ า เขมร สี วัดพระพิเรนทร์

130 กรุงเทพมหานคร พระมหา อัครเดช แหวนทองค า อคฺคเตโช วัดพระพิเรนทร์

131 กรุงเทพมหานคร พระปลัดวชิรสกนธ์ นรินโท พระยาสุเรนทร์

132 กรุงเทพมหานคร พระไมตรี ทนฺตกาโย วัดโพธ์ิพุฒตาล

134 กรุงเทพมหานคร พระมหาจอหล้า อนนฺตญาโณ วัดมหาพฤฒาราม

135 กรุงเทพมหานคร พระมหาบรรพต กิตฺติโสภโณ วัดมหาพฤฒาราม

139 กรุงเทพมหานคร พระมหาสังทอง กิตฺติวิปุโล โมลีโลกยาราม

141 กรุงเทพมหานคร พระคงเกียรติ กิตฺติธโร วัดยางพระอารามหลวง

144 กรุงเทพมหานคร พระครูโกศลวิบูลกิจ ปุญญกาโม วัดยานนาวา

145 กรุงเทพมหานคร พระครูอาทรประสิทธิโสภณ กนฺสิริ ยานนาวา

146 กรุงเทพมหานคร จันทร์ทัย เขมจนฺทญาโณ ยานนาวา

147 กรุงเทพมหานคร พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ อริยวาที วัดเวฬุวนาราม

148 กรุงเทพมหานคร พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ ยานนาวา

156 กรุงเทพมหานคร พระมหาจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน ราชนัดดาราม

161 กรุงเทพมหานคร พระมหาค าเเสน รักเเพง ฐิตเมตโต วัดราชสิทธาราม

163 กรุงเทพมหานคร พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม วัดราชโอรสาราม

164 กรุงเทพมหานคร พระมหาบุญม่ัน อคฺคจิตฺโต วัดเรืองยศสุทธาราม

165 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุวรรณ์ สุวโจ วัดเรืองยศสุทธาราม

166 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมศักด์ิ ปัญญาธโร ลาดปลาเค้า

168 กรุงเทพมหานคร พระปลัดสมเกียรติ อ สุธโร วัดเลา
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169 กรุงเทพมหานคร พระมหาสันทัด โชติปญฺโญ วงษ์ลาภาราม

170 กรุงเทพมหานคร พระมหาคมสันต์ กตปุญฺโญ วิมุตยาราม

173 กรุงเทพมหานคร พระครูปิยธรรมบัณฑิต ปิยธมฺโม วัดวิเศษการ

175 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมภาร สุเมธโส เวฬุวนาราม

176 กรุงเทพมหานคร พระปลัดชัชพิสิฐ ธีรปญฺโญ วัดศรีบุญเรือง

178 กรุงเทพมหานคร พระครูปริยัติสิทธิวงศ์ กิตฺติวณฺโณ ศาลาแดง

179 กรุงเทพมหานคร พระบน ปญฺญาวชิโร วัดศาลาแดง

180 กรุงเทพมหานคร พระสมุห์พัฒนา กุลวฑฺฒโน วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

181 กรุงเทพมหานคร พระอุกฤษ โชติญาโณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

183 กรุงเทพมหานคร พระมหาหล่อ ฐานุตตโร ราชสิทธาราม

184 กรุงเทพมหานคร พระมหาบุญหนา ตปสีโล สร้อยทอง

185 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมจิตร สุทฺธาชีวี สร้อยทอง

186 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมพร ธมฺมธารี สร้อยทอง

189 กรุงเทพมหานคร พระครูสุชาตวรคุณ สนฺติกโร วัดสังข์กระจายวรวิหาร

190 กรุงเทพมหานคร พระใบฎีกาจักรกฤษณ์ จกฺกวโร วัดสังข์กระจายวรวิหาร

191 กรุงเทพมหานคร พระปลัดดอน ฐานุตฺตโร วัดสังข์กระจาย

192 กรุงเทพมหานคร พระมหารถ วิริยเสฏโฐ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์

193 กรุงเทพมหานคร พระประนันทน์ ฉทฺโก วัดสสครสุนประชาสรรค์

194 กรุงเทพมหานคร พระมหาไชยา ชยวโร สามพระยา

195 กรุงเทพมหานคร พระมหาประจักษ์ กิตติเมธี วัดสามพระยา

196 กรุงเทพมหานคร พระมหาประภาส โชติเมธี วัดสามพระยา

197 กรุงเทพมหานคร พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ สามพระยา

198 กรุงเทพมหานคร พระมหาอรรณพ กิตฺติภทฺโท สามพระยา

199 กรุงเทพมหานคร พระมหาอุดร อุตฺตโร วัดสามพระยา

201 กรุงเทพมหานคร พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร ธาตุทอง

203 กรุงเทพมหานคร พระมหาสัจจวัฒณ์ ปญฺญาวชิโร วัดสิตาราม

204 กรุงเทพมหานคร พระมหาเกรียงศักด์ิ อินฺทปญฺโญ สุทธิวราราม

205 กรุงเทพมหานคร พระมหาตระกูลชัย จนฺทร สี วัดสุทธิวราราม

208 กรุงเทพมหานคร พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์ กิตฺติปาโล สุวรรณารามราชวรวิหาร
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209 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัด มารินทร์ ถาวโร วัดสุวรรณาราม

210 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุห์สุพจน์ ปภสฺสโร สุวรรณารามราชวรวิหาร

211 กรุงเทพมหานคร พระมหาภูมินทร์ สาทโร วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

213 กรุงเทพมหานคร พระมหาพรศักด์ิ วรสกฺโก วัดเสมียนนารี

215 กรุงเทพมหานคร พระครูใบฏีกาชาญชัย สุวณฺโณ วัดเสมียนนารี

217 กรุงเทพมหานคร พระมหาชาญ รตินฺธโร แสนสุข

218 กรุงเทพมหานคร พระมหาชนนท์ อนาลโย แสนสุข

219 กรุงเทพมหานคร พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาวชิโร วัดแสนสุข

220 กรุงเทพมหานคร พระครูประภัทรสุตธรรม ปภสฺสโร หงส์รัตนาราม

221 กรุงเทพมหานคร พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ รตนญาโณ หงส์รัตนาราม

222 กรุงเทพมหานคร พระมหาจันทร์ตา ปภสฺสโร หงส์รัตนาราม

223 กรุงเทพมหานคร พระปลัดสถิตย์ กิตฺติญาโณ หนองแขม

224 กรุงเทพมหานคร พระกัมปนาท สุวีโร วัดหนองจอก

225 กรุงเทพมหานคร พระใบฎีกากฤษฎา กตปุญฺโญ หนองจอก

226 กรุงเทพมหานคร พระสมุห์วิชาญ ปภากโร กระทุ่มราย

228 กรุงเทพมหานคร พระมหาทศพร พฺรหฺมโชโต วัดบัวผัน

229 กรุงเทพมหานคร พระปลัดธีรศักด์ิ ธีรภทฺโท หิรัญรูจีวรวิหาร

230 กรุงเทพมหานคร พระมหาบุญเหลือ สีลโชโต หิรัญรูจีวรวิหาร

231 กรุงเทพมหานคร พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

232 กรุงเทพมหานคร พระมหาอดุลย์ ยโสธโร ใหม่ทองเสน

233 กรุงเทพมหานคร พระมหาทรงยศ ฐานยุตฺโต วัดอนงคาราม

234 กรุงเทพมหานคร พระมหาวินัย อาทิจฺจวณฺโณ วัดอนงคารามวรวิหาร

235 กรุงเทพมหานคร พระมหาวีระ ปุญฺญวีโร วัดอนงคาราม

237 กรุงเทพมหานคร พระมหาอนันต์ ญาณจารี อรุณราชวราราม

238 กรุงเทพมหานคร พระมหาอภิชา อภิลาโภ อรุณราชวราราม

239 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อัมพวา

240 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดอรุณ ปุญฺญกาโม วัดอินทารามวรวิหาร

241 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษ์เอกพล เอกพโล วัดอินทารามวรวิหาร

242 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุห์วรวุฒิ เขมปญฺโญ อุทัยธาราม
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243 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุห์ส ารวย ปญฺญธโร อุทัยธาราม

244 กรุงเทพมหานคร พระครูอุทัยธรรมานุกูล อิทฺธิญาโณ อุทัยธาราม

245 กรุงเทพมหานคร พระใบฎีกาศักด์ิสิทธ์ิ อุตฺตมธมฺโม อู่ตะเภา

248 กรุงเทพมหานคร พระครูพุทธิธรรมมานุศาสน์ สุคนฺโธ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

249 กรุงเทพมหานคร พระครูวิบูลสรกิจ สุขวฑฺฒโน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

251 กรุงเทพมหานคร พระผไท คุณโรจโน วัดทองเนียม

253 กรุงเทพมหานคร พระทองสวน ธนลาโภ วัดธรรมมงคล

254 กรุงเทพมหานคร พระบรรลือศักด์ิ สิริสกฺโก วัดธรรมมงคล

255 กรุงเทพมหานคร พระมหาทรงภัทร ธีรธมฺโม วัดนรนาถสุนทริการาม

256 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดพีระพงษ์ พีรว โส วัดนรนาถสุนทริการาม

262 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม วัดบวรมงคล

264 กรุงเทพมหานคร พระครูธรรมธร สุริยันต์ ปภาโส วัดปทุมวนาราม

265 กรุงเทพมหานคร พระมหาสหชาติ สหชาโต วัดปทุมวนาราม

267 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุห์กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร ผ่องพลอยวิริยาราม

268 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษ์สุกรรณ์ ธมฺมธโร วัดผ่องพลอยวิริยาราม

271 กรุงเทพมหานคร พระเชวง ชินจาโร วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

275 กรุงเทพมหานคร พระมงคลปริยัติสุธี ปภสฺสโร มกุฏกษัตริยาราม

276 กรุงเทพมหานคร พระครูธรรมคุต สุทฺธิวจโน วัดมกุฏกษัตริยาราม

278 กรุงเทพมหานคร พระจุลคณิศร วรินฺโท ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

279 กรุงเทพมหานคร พระมหาคณิศร อภิญฺโญ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

280 กรุงเทพมหานคร พระครูพิลาศสรธรรม อคฺคชโย ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

281 กรุงเทพมหานคร พระครูพิศาลสรนาท ปภาโส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

282 กรุงเทพมหานคร พระครูวิจิตรธรรมคุณ สุทฺธจิตฺโต ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

284 กรุงเทพมหานคร พระครูปริยัติเมธาวัฒน์ ธนิโย วัดนรนาถสุนทริการาม

285 กรุงเทพมหานคร พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ โอภาโต ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

286 กรุงเทพมหานคร พระกิตติวรประสาธน์ สุขิโต ราชาธิวาส

292 กรุงเทพมหานคร พระมหาส ารวย นาควโร วัดสัมพันธวงศ์

296 กรุงเทพมหานคร พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ โสมนัสวิหาร

297 กรุงเทพมหานคร พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี วัดโสมนัสวิหาร
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298 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุนทร ฐิตรตโน วัดโสมนัสวิหาร

299 กรุงเทพมหานคร พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก วัดอโศการาม

300 กรุงเทพมหานคร พระมหาถาวร สิริภทฺโท วัดอาวุธวิกสิตาราม

301 กรุงเทพมหานคร พระมหาวายุ กิตฺติสาโร วัดอาวุธวิกสิตาราม

303 กรุงเทพมหานคร พระมหาอมร สิริคุตโต วัดอาวุธวิกสิตาราม

308 นนทบุรี พระณัฐกฤษ อาภากโร กล้วย

309 นนทบุรี จิรวัชร์ สุธรรมโม ก าแพง

310 นนทบุรี พระปลัด นนท์ กิตฺติปญฺโญ วัดโพธ์ิเผือก

311 นนทบุรี พระคนึง ทีปโก วัดเกดประยงค์ เล็ก ตั งตร

312 นนทบุรี พระธัญพิสิษฐ์ ชาคโร คลองตาคล้าย

313 นนทบุรี พระบุญเลียง วรธมฺโม วัดคลองตาคล้าย

314 นนทบุรี พระครูศรีสิทธิการ ธมฺมเวที แคนอก

315 นนทบุรี พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข บางระโหง

317 นนทบุรี พระครูพิทักษ์นนทกิจ สุธมฺโม วัดต าหนักเหนือ

318 นนทบุรี พระสมุห์สัมฤทธ์ิ ติสสานุตตโร วัดเต็มรักสามัคคี

319 นนทบุรี พระสุรเชษฐ์ สุรเชฎฺโฐ วัดโตนด

320 นนทบุรี พระครูวินัยธรสมศักด์ิ สุจิตฺโต ไทรน้อย

322 นนทบุรี พระมหาอ านวยพร ธีรธมฺโม บัวขวัญ พระอารามหลวง

323 นนทบุรี พระวิโรจน์ วิโรจโน บัวขวัญ

324 นนทบุรี พระมหาไพศาล สุทฺธิสทฺโธ บัวขวัญ พระอารามหลวง

325 นนทบุรี พระครูศรีปริยัตินนทการ สุทสฺสโน บัวขวัญ พระอารามหลวง

326 นนทบุรี พระอนุศร สิริธโร วัดบัวขวัญ

327 นนทบุรี พระมานะ อภิวฑฺฒโน วัดบางอ้อยช้าง

329 นนทบุรี พระมหาวิศรุต นริสฺสโร ไผ่เหลือง

330 นนทบุรี พระมหาทวี โพธิเมธี พุทธปัญญา

331 นนทบุรี พระครูพิทักษ์สุนทร ปริสุทฺโธ วัดศรีเขตนันทาราม

333 นนทบุรี พระครูวินัยธรน้อมชัย สุธมฺโม สนามนอก

334 นนทบุรี พระเฉลียว ถิรธมฺโม สนามนอก

335 นนทบุรี พระครูปลัดวิชาญ วิชชาธโร คลองเจ้า
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336 นนทบุรี พระปลัด นพรัตน์ สุเมโธ ส าโรง

337 นนทบุรี พระมหานิล ฐิตวิริโย วัดบางรักใหญ่

338 นนทบุรี พระสมุห์สถาพร ยติยุตโต วัดอุทยาน

339 นนทบุรี พระอานนท์ ฉนฺทธมฺโม วัดอุบลวนาราม

340 นนทบุรี พระมหาสุรศักด์ิ รุจิธมฺโม ละหาร

341 นนทบุรี พระครูปลัดปุณยวิชญ์ ปุญฺญวโร เขมาภิรตาราม

342 นนทบุรี พระครูประโพธธรรมนาท ติกขฺปัญฺโญฺ วัดท่าบันเทิงธรรม

343 นนทบุรี พระมหาประวิทย์ วุฑฺฒิญาโณ บางขวาง

344 นนทบุรี พระมหาวิษณุ ธมฺมรตโน วัดบางขวาง

345 นนทบุรี พระมหาอภิภพ อภิวฑฺฒโน บางขวาง

346 นนทบุรี พระครูปลัดทินกร อิสฺสโร ราษฎร์นิยม

347 นนทบุรี พระทวิช เขมโก วัดราษฎร์นิยม

348 สมุทรปราการ พระครูปัญญาทีปคุณ ปัญญาทีโป วัดกลางวรวิหาร

349 สมุทรปราการ พระครูสมุทรสุทธิรัตน์ ปญฺญาภรโณ วัดกลางวรวิหาร

350 สมุทรปราการ พระนิต มานิโต วัดครุนอก

351 สมุทรปราการ พระสมจิต ชุติทินฺโน วัดครุนอก

352 สมุทรปราการ พระครูสมุทรปัญญาวุธ ปญฺญาวุโธ วัดครุใน

353 สมุทรปราการ พระมหาเสน โสภโณ ครุใน

354 สมุทรปราการ พระรัช ธมฺมปาโล ครุใน
355 สมุทรปราการ พระครูสุภัทรกิจจาทร สุวฑฺฒโน ควัดคันลัด

356 สมุทรปราการ พระครูวินัยธรวิทยา สุตาคโม วัดแค

357 สมุทรปราการ พระครูธรรมธรสุชาติ ฐิตวโร วัดจวนด ารงค์ราชพลขันธ์

358 สมุทรปราการ พระครูธ ารงขันติคุณ ขนฺติสาโร วัดเจริญวราราม

359 สมุทรปราการ พระครูสุคนธ์สีลคุณ คนฺธสีโล วัดชมนิมิตร

360 สมุทรปราการ พระประมวล ธมฺมาสโย วัดชังเรือง

361 สมุทรปราการ พระครูสังฆรักษ์ทรงศักด์ิ ธมฺมกาโม วัดชัยมงคล

362 สมุทรปราการ พระมหาบุญสม อาจิณฺณปุญฺโญ วัดชัยมงคล

363 สมุทรปราการ พระครูเกษมปิยธรรม ปิยธมฺโม วัดไตรมิตรวราราม

364 สมุทรปราการ พระครูปรีชาธรรมวิจิตร อภิวโร วัดทรงธรรมวรวิหาร
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365 สมุทรปราการ พระครูสุนทรสุตสาร กตปญฺโญ ท้องคุ้ง

366 สมุทรปราการ พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน บางกอบัว
367 สมุทรปราการ พระครูปลัดอนุชิต อาจารโสภี วัดบางกระเจ้ากลาง

368 สมุทรปราการ พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม วัดบางขมิ น

369 สมุทรปราการ พระครูจันทสารสุตกิจ จนฺทสาโร วัดบางโฉลงใน

370 สมุทรปราการ พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ปภสฺสโร บางด้วนนอก

371 สมุทรปราการ พระครูสังฆรักษ์วีระพร แซกรัมย์ จนฺทวโร วัดบางน  าผึ งนอก

372 สมุทรปราการ พระสมห์สมบูรณ์ พรหมฺสโร วัดบางบ่อ

374 สมุทรปราการ พระครูสันตจิตตานุโยค สนฺตกาโม วัดบางพ่ึง

375 สมุทรปราการ พระเสน่ห์ ปุณณสิริ บางหญ้าแพรก

376 สมุทรปราการ พระมหาพรเทพ อมรเทโว วัดบางหัวเสือ

377 สมุทรปราการ พระครูสมุห์สุพจน์ สุพจโน วัดบางหัวเสือ

378 สมุทรปราการ พระครูปลัดกมล อนุภทฺโท บ้านระกาศ

379 สมุทรปราการ พระครูปลัด ธีรเชษฐ์ ฐานวโร วัดโปรดเกศเชษฐาราม

380 สมุทรปราการ พระครูอาทรประชาสรรค์ ชนาสโภ โปรดเกศเชษฐาราม

381 สมุทรปราการ พระมหาธัมมชาติ สุเมโธ โปรดเกศเชษฐาราม

382 สมุทรปราการ พระมหาธีรวัฒน์ เมธีธมฺโม โปรดเกศเชษฐาราม

383 สมุทรปราการ ฐิติพงษ์ ฐิตว๋โส พระสมุทรเจดีย์

384 สมุทรปราการ พระปลัดสมัย ฐิตปญฺโญ พระสมุทรเจดีย์

385 สมุทรปราการ พระรัชพล อุตฺตโม พระสมุทรเจดีย์

386 สมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ พุทธภาวนาราม

388 สมุทรปราการ พระครูศาสนกิจวิธาน พระปลัดจุฬา ฐิตสิริ ฐิตสิริ ไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

389 สมุทรปราการ พระครูวิมลสีลคุณ อคฺควโร ไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

390 สมุทรปราการ พระอดุลย์ ทินฺนธมฺโม วัดมงคงโคธาวาส

391 สมุทรปราการ พระปลัดอดิศักด์ิ โรจโน วัดสวนส้ม

392 สมุทรปราการ พระปลัดวินัย เตชปญฺโญ หัวคู้

393 สมุทรปราการ พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล วัดหัวคู้

394 สมุทรปราการ พระครูสุพัฒนกิจวิธาน กิตฺติธโร วัดใหม่

395 สมุทรปราการ พระครูวิธานกิตติวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ วัดใหม่
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396 สมุทรปราการ พระครูธีรธรรมากร ะิรปญฺโญ คลองพระราม

397 สมุทรปราการ พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ ภูริปญฺโญ วัดคันลัด

398 สมุทรปราการ พระสมุห์ณรงค์ จิรธมฺโม วัดคู่สร้าง

400 สมุทรปราการ พระครูวัฒนสีลาจาร วฑฺฒโน อาษาสงคราม
401 สมุทรปราการ สุรศักด์ิ ธมฺมิโก วัดอาษาสงคราม

402 ปทุมธานี พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ วรปุญฺโญ วัดเขียนเขต

403 ปทุมธานี พระมหากิตติ ชิตงฺกโร วัดเขียนเขต

404 ปทุมธานี พระมหาโก้ อมโร วัดเขียนเขต

405 ปทุมธานี พระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน วัดสายสุวพรรณ

406 ปทุมธานี พระครูปทุมศาสนกิจ อภิปุณฺโณ จุฬาจินดาราม

407 ปทุมธานี พระครูสุตธรรมานุโยค อคฺคธมฺโม วัดชินวราราม วรวิหาร

408 ปทุมธานี พระศิริ สิริปุญฺโญ วัดชินวราราม วรวิหาร

409 ปทุมธานี พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ เชิงท่า

410 ปทุมธานี พระครูปริยัติกิจวิมล อาจารสุโภ ตะวันเรือง

411 ปทุมธานี พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ตะวันเรือง

412 ปทุมธานี พระมหาทัพยา ปิยวณฺโณ ธัญญะผล

414 ปทุมธานี พระสมรัก ภทฺทปญฺโญ วัดน  าวน

415 ปทุมธานี พระครูรัตนภัทรคุณ อติภทฺโท ตระพัง

416 ปทุมธานี สมโภชน์ ฐานสมฺปนฺโน วัดบ่อทอง

417 ปทุมธานี พระครูวิสุทธิธีราจาร วิสุทฺธาจาโร บางเตยกลาง

418 ปทุมธานี พระครูสมุห์ สุพจน์ สุภกิจฺโจ บางเด่ือ

419 ปทุมธานี พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต วัดบางหลวง

420 ปทุมธานี พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ วัดบางหลวง

421 ปทุมธานี พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วัดบุญบางสิงห์

422 ปทุมธานี พระมหาทวิชัย อาทโร วัดปัญญานันทาราม

423 ปทุมธานี พระชัยยศ ฐานทินฺโน วัดเปรมประชา

424 ปทุมธานี พระไพศาล พลวุฑฺโฒ วัดเปรมประชา

425 ปทุมธานี พระสมุห์จเร อคฺคปญฺโญ ผลาหาร

426 ปทุมธานี พระมหาโชคชัย สิรินฺทชโย พระธรรมกาย
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427 ปทุมธานี พระอธิการยุทธนา ฐิติธมฺโม วัดมงคลรัตน์

428 ปทุมธานี พระครูปลัดประภัสสร ปญฺญาวุโธ โพสพผลเจริญ

429 ปทุมธานี พระครูสังฆรักษ์ สุวิทย์ ถิรปุญฺโญ โพสพผลเจริญ

430 ปทุมธานี พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อคฺคธมฺโม มะขาม

431 ปทุมธานี พระปลัดบุญปลูก ฐิตเปโม มะขาม

432 ปทุมธานี พระมหาอดุลย์ วุฒิโก วัดมะขาม

433 ปทุมธานี พระมหาประเสริฐ สีลเสฏฺโฐ วัดมูลจินดาราม

434 ปทุมธานี พระมหาบัญชา สารคนฺโธ วัดลาดสนุ่น

๔๓๕ ปทุมธานี พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ จนฺทวณฺโณ สวนมะม่วง

436 ปทุมธานี พระประเสริฐชัย ธมฺมธีโร วัดคลองหน่ึง

437 ปทุมธานี พระมหาค าดี เขมนนฺโท วัดแสงสรรค์

438 ปทุมธานี พระปลัดปรีชา คนฺธโก วัดเเสงสรรค์

439 ปทุมธานี พระมหานิพนธ์ นิปโก วัดโสภาราม

440 ปทุมธานี พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ โกวิโล ป่าไขแสงธรรมาราม

441 ปทุมธานี พระครูปลัดประมวล จารุวณฺโณ วัดท้ายเกาะใหญ่

442 ปทุมธานี พระสมุห์ธนิก อภิธนิโก ปทุมทอง

443 พระนครศรีอยุธยา พระจุฑากรณ์ อภิมงฺคโล กระแชง

444 พระนครศรีอยุธยา พระครูวิบูลพัฒนาภรณ์ สุภทฺโท กฎีกรุ
445 พระนครศรีอยุธยา พระครูวิสุทธิธรรมากร ปญฺญาภรโณ ไก่จ้น

446 พระนครศรีอยุธยา พระครูใบฎีกาปรีชา ปญฺญาวโร ขนอนใต้

447 พระนครศรีอยุธยา พระครูประกาศธรรมวิจิตร อาภสฺสโร วัดค่าย

448 พระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ สุนฺทโร เจริญธรรม
449 พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ ธนปญฺโญ เจ้าเจ็ดนอก

450 พระนครศรีอยุธยา พระสมุห์ธ ามรงค์ อธิปญฺโญ วัดเจ้าเจ็ดนอก

451 พระนครศรีอยุธยา พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร วัดเจ้าเจ็ดนอก

452 พระนครศรีอยุธยา พระครูประทีปวัชราภรณ์ ปญฺญาทีโป วัดช่างเหล็ก
453 พระนครศรีอยุธยา พระครูโกศลธรรมวงศ์ ธนิสฺสโร วัดตองปุ

454 พระนครศรีอยุธยา พระสมุห์เปล่ง จิตฺตปาโล ท่า

455 พระนครศรีอยุธยา พระครูสุชาติวุฒิกิจ อภิชาโต เทพสุวรรณ
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456 พระนครศรีอยุธยา พระครูไพโรจน์ปัญญารัต วิโรจโน วัดนาคู

457 พระนครศรีอยุธยา พระครูพิบูลรัตนากร ฐานธมฺโม บันไดช้าง

458 พระนครศรีอยุธยา พระมหาพิทักษ์รักษ์ กิตติวฑฒโน วัดท่า

459 พระนครศรีอยุธยา พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ ยสปาโล วัดบางซ้ายนอก

460 พระนครศรีอยุธยา พระครูขันติธรรมานุวัตร ขนฺติโก บางซ้านใน

461 พระนครศรีอยุธยา พระครูอุดมนวการ อตฺตกาโม วัดบ้านแดง
462 พระนครศรีอยุธยา พระครูวิรุฬห์กิจโกศล วชิรญาโณ โบสถ์

463 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดชัยวัฒน์ ปภากโร วัดโบสถ์

464 พระนครศรีอยุธยา พระครูพิสุทธ์ิคุณากร สุทฺธิลาโภ ใบบัว

465 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดชม อลีนจิตฺโต โปรดสัตว์

467 พระนครศรีอยุธยา พระครูวินัยธรสุเทพ โฆสโก วัดพนัญเชิง

468 พระนครศรีอยุธยา พระมหาจ ารัส จนฺทธมฺโม วัดพนัญเชิงวรวิหาร

470 พระนครศรีอยุธยา พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม วัดพนัญเชิงวรวิหาร

471 พระนครศรีอยุธยา พระมหาโยธิน ธมมฺญาโณ พนัญเชิงวรวิหาร

472 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดวินัย วินโย วัดโพธ์ิล าแพน

473 พระนครศรีอยุธยา พระครูใบฏีการะเบียบ สุเมโธ ไม้รวก

474 พระนครศรีอยุธยา พระครูศรีปริยัตยาภิรม วลลโภ วัดละมุด

475 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดสราวุธ ปัญญาวุโธ วัดลาดชะโด

476 พระนครศรีอยุธยา พระครูวิศาลพัฒนกิจ ภทฺทจาโร วัดปทุมวัน

478 พระนครศรีอยุธยา พระมหาชาญ สุทฺธปญฺโญ วัดศักด์ิ

479 พระนครศรีอยุธยา พระครูอาทรบุญวิสุทธ์ิ ฐานวโร วัดสมณโกฏฐาราม

480 พระนครศรีอยุธยา พระครูโอภาสกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม วัดสหกรณรรมนิมิตร

481 พระนครศรีอยุธยา พระสามาารถ มหาวิริโย สีกุก

482 พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริพุทธิศาสตร์ ดร ขนฺติโสภโณ วัดสุคนธาราม

483 พระนครศรีอยุธยา พระครูอุดมปิยธรรม ปิยธมฺโม หน้าโคก

484 พระนครศรีอยุธยา พระชัยศักด์ิ จนฺทสาโร หน้าต่างนอก

485 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดโอภาส โอภาโส วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

486 พระนครศรีอยุธยา พระมหาบัญชา ทองงาม ปญฺญาวโร วัดราษฎร์บ ารุง

487 พระนครศรีอยุธยา พระครูวิจิตรธรรมโกศล คุณปุญโญ วัดชูจิตธรรมาราม
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488 พระนครศรีอยุธยา พระครูอาทรพิพัฒนโกศล สุทสฺสโน วัดทองบ่อ

489 พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดศราวุธ สุทสฺสโน นิเวศธรรมประวัติ

490 พระนครศรีอยุธยา พระครูประสิทธิธรรมสาร ตาปโส วัดป่าคา

491 พระนครศรีอยุธยา พระครูสังฆรักษ์ชาตรี ส วุฑฺโฒ วัดโพธ์ิแตงใต้

492 พระนครศรีอยุธยา พระครูกิตติสารสุมณฑ์ อภิจิตฺติ วัดเสนาสนาราม

493 พระนครศรีอยุธยา พระครูสุวรรณธรรมรังสี สีลวฑฺโฒ วัดเสนาสนาราม

494 อ่างทอง พระมหาสยาม ปภสฺสโร วัดท่าโขลงกิตติยาราม

495 อ่างทอง พระนพดล จนฺทโสภโณ โบสถ์วรดิตถ์

496 อ่างทอง พระครูโสภิตกิจจานุกิจ กมโล วัดป่าโมกวรวิหาร

497 อ่างทอง พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์ ธมฺมสาโร วัดโพธ์ิราษฏร์

๔๙๘ อ่างทอง พระครูวินิตธรรมานุรักษ์ มานิโต มงคลธรรมนิมิต

499 อ่างทอง พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร มหานาม

500 อ่างทอง พระครูสมุห์นนทกานต์ ฉนฺทสีโล ไชโยวรวิหาร

501 อ่างทอง พระครูสมุห์โชคชัย ทานรโต เรไร

502 อ่างทอง พระอธิการชัยยุทธ์ ชิยุทโธ ศรีมณฑป

503 อ่างทอง พระหม่อง ฐิตฺเมโธ ฐิตฺเมโธ ชัยมงคล

504 อ่างทอง พระปลัดฉลอง อรุโณ ส่ีร้อย

505 อ่างทอง พระครูวิกรมธรรมโสภณ เตชธมฺโม หนองกร่าง

506 อ่างทอง พระสมชาย ธมฺมโฆสโก วัดหลุมไก่

507 อ่างทอง พระปลัดศุภมิตร เมตฺตาสโย หัวสะแกตก

509 อ่างทอง พระครูสุทธิกิจจาทร สุทฺธิญาโณ วัดอ่างทองวรวิหาร

510 สระบุรี พระครูคีรีวรเขต ปณฺฑิโต เขาลาดวนาราม

511 สระบุรี พระครูพิพิธชัยธรรม ชยธมฺโม เขาดิน

512 สระบุรี พระครูใบฎีกาสมยศ ปสันโน ผึ งรวง

513 สระบุรี พระมหาชาญชัย ชยาภรโณ วัดมงคลชัยพัฒนา

514 สระบุรี พระครูสุนันทกิจโกศล สุวฑฺฒโน วัดดอนทอง

515 สระบุรี พระปลัดอุทัยวุฒิ นิติสาโร วัดบ้านครัว

516 สระบุรี พระปลัดสมบูรณ์ ชนาสโภ วัดไก่เตี ย

517 สระบุรี พระปลัดอ๊อด ปวฑฺฒโน วัดหนองพันเรือ
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518 สระบุรี พระครูพิสนฑ์สิทธิการ ธมฺมวโร นิคมวาสี

519 สระบุรี พระครูเกษมเสลธรรม สีลธโร วัดสวนส าราญ

520 สระบุรี พระครูถาวรธรรมทัต สุจิตฺโต ซับสนุ่น

521 สระบุรี พระครูธรรมธรสมเกียรติ สมสีโล วัดบ้านหินลับ

522 สระบุรี พระครูปิยธรรมวิสิฐ ยโสธโร วัดทองพุ่มพวง

523 สระบุรี พระสมุห์สุทธิ วิสุทฺโธ วิสุทฺโธ วัดทองพุ่มพวง

524 สระบุรี พระครูสุธีวรานุสิฐ ญาณวีโร วัดศรีบุรีรตนาราม

525 สระบุรี พระครูอาทรกิจจารักษ์ ธมฺมมาภิรโต วัดเกาะแก้วอรุณคาม

526 สระบุรี พระสมุห์สุภฤกษ์ ปญฺญาวุโธ วัดโคกกระต่าย

527 สระบุรี พระครูพิบูลโชติธรรม ชุตินฺธโร วัดบางกง

528 สระบุรี พระสมุห์ฉลอง รตนปญฺโญ เจ้าฟ้า

529 สระบุรี พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ ป่าสัก

530 สระบุรี พระครูอุดมธรรมพิสุทธ์ิ วราสโภ สูง

531 สระบุรี พระครูวิทิตอรรถการ เตชธมฺโม โคกมะตูม

532 สระบุรี พระครูวิบูลบุญวัฒน์ ฐานธมฺโม หนองผักชีใต้

533 สระบุรี พระนรา ฐานวีโร บ้านโดน

534 สระบุรี พระครูสุวรรณธรรมวัตร ชนุตฺตโม หนองพลับ

535 สระบุรี พระครูพิหารธรรมสุต เมตฺติโก วัดตอยาง

536 สระบุรี พระอธิการธวัชชัย เขมโก ศรีนวลตอยาง

537 สระบุรี พระสุชน จนฺทว โส บ้านม่วง

538 สระบุรี พระสมุห์ส ารวย ขนฺติธมฺโม หลังสวน

539 สระบุรี พระครูสุนทรวิมลสีล ฑีฆายุโก อู่ตะเภา

540 สระบุรี พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร วัดดอนทอง

541 สระบุรี พระอุทัย อภิวโร วัดป่าลานหินดาด

542 สระบุรี พระธนภณ อริยว โส ถ  าบาดาล

545 ลพบุรี พระครูปัญญาธรรมานุกูล อาวุธปญฺโญ วัดกกโก

546 ลพบุรี พระครูสุคนธปราการ สุคนฺโธ ก าแพงประชาราม

547 ลพบุรี พระครูวรจิตตาภิรักษ์ วรจิตฺโต ใหม่กุดตาเพชร

548 ลพบุรี พระอธิการนพ รตนวณฺโณ เกตุ
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549 ลพบุรี พระครูศีลสังวรพิมล สีลสุทฺโธ เขาน้อยราษฏร์บ ารุง

550 ลพบุรี พระครูจริยาภิราม อคฺจิตโต คลองเม่า

551 ลพบุรี พระครูปริยัติธีราภรณ จันทร์โสภณ คลองสุทธาวาส

552 ลพบุรี พระครูสุคนธ์บุญเชขต สุคฺนธรังษี คุ้งนาบุญ

553 ลพบุรี พระมหาริน อคฺคฏฐาโน วัดโคกกระเทียม

554 ลพบุรี พระครูปริยัติธีราภรณ์ วินโย ไชยดิตถาราม

555 ลพบุรี พระอธิการพรเทพ จนฺทโชโต ถ  าตะโก

556 ลพบุรี พระปลัดพิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ ทะเลวังวัด

557 ลพบุรี พระครูประโชติธรรมทัต ชินโชติ โอวาทกาโม ท่าหลวง

558 ลพบุรี พระบุญรัตน์ มหาวีโร ทุ่งท่าช้าง

559 ลพบุรี พระสมุห์เมธิวัฒน์ ฐิตฺสีโล ป่ากล้วย

560 ลพบุรี พระครูรังษีกิจจาทร วรุณคุปต์ พรหมรังษี

561 ลพบุรี พระเมธี สมฺมาปณโญ พัฒนาธรรมาราม

562 ลพบุรี พระวิชิต กตสาโร มหาโพธ์ิ

563 ลพบุรี พระด ารงค์ชัย เมตฺตจิตโต มหาสอน

564 ลพบุรี พระมหามงคล ธมฺมร สี ยวด

565 ลพบุรี พระครูรัตนคีรีบริรักษ์ ฐานสุโภ ศรีรัตนคีรี

566 ลพบุรี พระครูพิศาลโชติวัฒน์ โชติปัญโญ สระตาแวว

567 ลพบุรี พระครูสุวัฒน์จันทโชติ จนฺทโฃโต สามัคคีประชาราม

568 ลพบุรี พระครูภัทรปัญญาวุธ กทฺทปุญโญ สิงห์คูยาง

569 ลพบุรี พระมหาอ านาจ อภิปุญฺโญ นิมิตมงคล

570 ลพบุรี พระศิริพงษ์ เตชปญฺโญ สิงห์คูยาง

571 ลพบุรี พระสมพร ฉนฺทชาโต สิงห์คูยาง

572 ลพบุรี พระหน่วง สิริธมฺโม สิงห์คูยาง

573 ลพบุรี พระอธิการบุญรัตน์ ปุณฺณสีโล หนองตาแดง

574 ลพบุรี พระครูใบฏีกาวัฒนา ฐิตวฑฺฒนเมธี หน่องข่อย

575 ลพบุรี พระครูอนุวัตรนันทสาร ตืสฺสโร อัมพวันวนาราม

576 ลพบุรี พระครูพลญาณวิสุทธ์ิ เตชวโร โคกคลีสามัคคี

577 ลพบุรี พระครูสุเมธาวราภรณ์ สุเมโร พีระภูมาราม
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578 ลพบุรี พระครุวิศิษฏ์ขันติคุณ ขนฺติสาโร ลพบุรีวนาราม ธ

579 ลพบุรี พระครูพินิจธรรมานุวัฒน์ เต๊ะขันหมาก ราษฏร์ศรัทธาท า

580 ลพบุรี พระครูมนูญธรรมรังสี พระครูมนูญธรรมรังสี วาสนวราราม

581 ลพบุรี พระครูใบฏีกาปัญญาวุติ วฑฺฒิโก อัมพวัน

582 สิงห์บุรี พระครูโสภณโพธิธรรม นมธมฺโม คลองโพธ์ิศรี

583 สิงห์บุรี พระมหาจรัญ ภทฺทจาโร จุกคลี

585 สิงห์บุรี พระครูอาทรธรรมานุกูล ถิรธมิฺโม วัดโบสถ์

586 สิงห์บุรี พระมหาวิชาญ เขมโชติ เสมาทอง

587 สิงห์บุรี พระสมโภช ธมฺมวิสุทฺโธ วัดโบสถ์

588 สิงห์บุรี พระครูเกษมธรรมโชติ เขมรโต ประโชติการาม

589 สิงห์บุรี พระครูสังฆรักษ์ธ ารง ฐิตวิริโย ดาวดึงษ์

590 สิงห์บุรี พระมานพ อภโย ประดับ

591 สิงห์บุรี พระปลัดเดโชว์ สุคนฺโธ ประสิทธ์ิคุณากร

592 สิงห์บุรี พระมหาฟ้าล่ัน จนฺทโชโต พระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

593 สิงห์บุรี พระมหาอพรสิทธ์ิ มหาคุโณ เฉลิมมาศ

594 สิงห์บุรี พระมหากิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน พิกุลทอง พระอารามหลวง

595 สิงห์บุรี พระมหาด าเนิน ติกฺปญฺโญ วัดโพธ์ิเงิน

596 สิงห์บุรี พระมหาสัมฤทธ์ิ กิตฺติปญฺโญ หนองโขลง

597 สิงห์บุรี พระสุมาศ จนฺทธมฺโม ห้วยเจริญสุข

598 สิงห์บุรี พระมหาภัทรชัย กิจจชโย วัดแหลมทอง

599 สิงห์บุรี พระธนิสร เตชธโร วัดอัมพวัน

600 สิงห์บุรี พระนรินทร์ โชติปาโล วัดอัมพวัน

601 สิงห์บุรี พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช กฤษณเวฬุพุทธาราม

602 สิงห์บุรี พระมหาสงกรานต์ อภิรกฺขิโต วัดกฤษณเวฬุพุทธราม

603 สิงห์บุรี พระภัทร์ชวิศร์ กิตฺติวโร วัดโบสถ์

604 สิงห์บุรี พระครูปลัดเอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ วัดโบสถ์

605 สิงห์บุรี พระครูพิริยธรรมสาร มหาวีโร วัดโพธ์ิศรี

606 สิงห์บุรี พระครูอิสรธรรมโสภณ อิสฺสรธมฺโม วัดศรีส าราญ

607 สิงห์บุรี พระครูสังฏรักษ์ โชคชัย ธมฺมงฺกุโร วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
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608 อุทัยธานี เจ้าอธิการวิรัตน์ สีลสาโร เขาปฐวี

609 อุทัยธานี พระครูสังฆรักวงษ์ ฐานวโร มณีสถิตกปิฏฐาราม

611 อุทัยธานี พระครูอุทานโชติวัฒน์ โชติญาโณ มโนราช

612 อุทัยธานี พระครูอุทิตกิจจาภิรม จกฺกริตฺโต มณีสถิตกปิฏฐาราม

613 อุทัยธานี พระครูอุทิตศาสนกิจ จนฺทสีโล ห้วยขานาง

614 อุทัยธานี พระครูอุทิตกิตติสาร กิตฺติสาโร คูเมือง

615 อุทัยธานี พระครูอุเทศธรรมปรีชา อหึสโก อมฤตวารี

616 อุทัยธานี พระครูอุเทศธรรมสาทิส อชิโต วังสาริกา

617 อุทัยธานี พระครูอุเทศธรรมาภรณ์ รามธมฺโม ใหญ่

618 อุทัยธานี พระครูอุเทศปริยัตยาทร ขนฺติพโล เทพนิมิต

619 อุทัยธานี พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ สุวฑฺฒโน หลุมเข้า

620 อุทัยธานี พระประกอบ ขนฺติธโร เขาปฐวี

621 อุทัยธานี พระมหาโกมล นิรมโล ใหม่จันทราราม

622 อุทัยธานี พระครูภาวนาเจติยารักษ์ ปญฺญาวโร ถ  าพระธาตุเมืองเทพ

623 อุทัยธานี พระมหามานพ โอภาโส ใหม่จันทราราม

624 อุทัยธานี พระมหาสมปอง กิิตฺติปญโญ ผาท่ัง

625 อุทัยธานี พระอธิการศศิธรรม ฐานวโร มะเด่ือ

626 อุทัยธานี พระสมพงษ์ อตฺตสาโร หนองสระ

627 อุทัยธานี พระสามารถ สิริปญฺโญ บ้านไร่

628 อุทัยธานี พระสิทธิ นาถสีโล เขาปฐวี

630 อุทัยธานี พระครูปลัดสุวัช ธมฺมปาโล หนองขุนชาติ

631 อุทัยธานี พระใบฎีกา ปญฺญาธโร หนองหญ้านาง

632 อุทัยธานี พระอธิการพิบูลย์ ฐานธมฺโม เนินเหล็ก

633 อุทัยธานี พระสมุห์สถาพร รวิวณฺโณ วัดภูมิธรรม

634 อุทัยธานี พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ ชุตินฺธโร บ้านไร่

635 อุทัยธานี พระประสิทธ์ิ ถาวโร หนองเรือโกลน

636 ชัยนาท พระครูโกศลชัยพัฒน์ สิริเตโช หนองยาง

637 ชัยนาท พระครูวิรุฬห์บุญเขต อนากุโล วัดคลองกลาง

638 ชัยนาท พระสุชาติ สุชาโต วัดโคกแจง
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639 ชัยนาท พระบุญช่วย ชาครธมฺโม ส าเภาแก้ว

640 ชัยนาท พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร ใหญ่

641 ชัยนาท พระครูวิธานสุตาภิรม วรวฑฺฒโน วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

642 ชัยนาท พระครูประกาศสรวุฒิ สุวณฺณร สี ชัยนาท

643 ชัยนาท พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์ ธมฺมวโร วัดโคกโตนด

644 ชัยนาท พระปลัดประธาน ธมฺมสุธี วัดสังฆาราม

645 ชัยนาท พระสมุห์สมศักด์ิ ทีปธมฺโม วัดดอนตะไล้

646 ชัยนาท พระครูโกศลภาวนานุสิฐ ชยนฺโต วัดกรุณา

647 ชัยนาท พระมหานิพนธ์ นาควโร วัดโพธ์ิงาม

648 ชัยนาท พระประเวช ธมฺมสาโร วัดมะปราง

649 ชัยนาท พระปลัดวิวัต ขนฺติโก สมอ

650 ชัยนาท พระครูสุธรรมพินิต สุเนตฺโต ดงพระเจดีย์

651 ชัยนาท พระปลัดช านาญ สุทฺธจิตฺโต ท่าโบสถ์

652 ชัยนาท พระมหานิวัฒน์ ชยธมฺโม หนองอ้ายสาม

653 ชัยนาท พระครูอุทิตธรรมาภรณ์ กาญจโน วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

654 ชัยนาท พระธรรมธรปรเชษฐ์ ฐานธมฺโม บ้านกล า

655 ชัยนาท พระครูพิพัฒน์ธรรมนันท์ ฐิตธมฺโม ดอนแตง

656 ชัยนาท พระครูสุนทรธรรมวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ ป่าสัก

657 ชัยนาท พระครูศุภกิจธรรมากร สุดธมฺโม สร้อยสังสถิตย์

658 ชลบุรี พระปลัดสมบัติ อิสสโร กลาง

663 ชลบุรี พระครูประภัสร์ธรรมนาถ จนทสโร วัดเกาะจันทน์

664 ชลบุรี พระปลัดแดง กตปุญโญ วัดเกาะจันทน์

665 ชลบุรี พระจรัล ฐิตธัมโม วัดเกาะจันทน์

666 ชลบุรี พระสว่าง โชติปาโล วัดเกาะจันทน์

667 ชลบุรี พระครูถาวรภาวนานุรักษ์ ถิรธมฺโม วัดเขาคีรีรมย์

668 ชลบุรี พระครูไพจิตรพัฒนการ สุมโณ เขาซก
669 ชลบุรี พระสมุห์นิมิตร์ ปริสุทฺโธ วัดเขาดินญาณนิมิต

670 ชลบุรี พระปลัดไตรวัชร์ จิตฺตปญฺโญ วัดเขาดินวนาราม

674 ชลบุรี พระมหาสุเทพ อตฺตสนฺโต จรูญราษฎร์



เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

675 ชลบุรี พระครูวินัยธรนิทัศน์ นิสโภ ชมภูแก้ว

676 ชลบุรี พระสาคร สาทโร เซิดส าราญ

677 ชลบุรี พระมหาวิขัย ถามวโร วัดตะเคียนทอง

680 ชลบุรี พระสมชัย ปุญญกาโม ทุ่งเหียง

681 ชลบุรี พระครูสังฆรักษ์สมทรง กนฺตวีโร ธรรมนิมิตต์

682 ชลบุรี พระใบฏีกาอดุลย์ ธมฺมธีโร ธรรมนิมิตต์

683 ชลบุรี พระปลัดเฉลิม ทีปงฺกโร ธรรมนิมิตต์

684 ชลบุรี พระมหาชญานนท์ พฺรหฺมภทฺโท ธรรมนิมิตต์

685 ชลบุรี พระครูวิจิตรกิจจากร โฆสนาโม เนินสังข์สฤษฎาราม

686 ชลบุรี พระปลัดอมร ปริปุณฺโณ วัเเนินสุทธาวาส

687 ชลบุรี พระมนัสก มนสฺสเทโว วัเเนินสุทธาวาส

689 ชลบุรี พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ จันทโชโต วัดโบสถ์

691 ชลบุรี พระครูพัฒนกิจจาทร ปญญาชวโน วัดบางนาง

692 ชลบุรี พระใบฎีกาสมหมาย ขนฺติธโร วัดบางนาง

693 ชลบุรี พระมหารุ่งโรจน์ จารุธมฺโม บ้านช้าง

695 ชลบุรี พระครูบวรพัฒนโสภณ จตฺตาวิโล บ้านไร่

700 ชลบุรี พระมหาณรงค์ ยโสธโร วัดป่าแก้ว

702 ชลบุรี พระสุวรรณ วิริโย หนองไผ่แก้ว

703 ชลบุรี พระครูสาทรวรกิตต์ิ กิตฺติสาโร พันเสด็จนอก

706 ชลบุรี พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ ขนฺติโก ยุคลราษฎร์สามัคคี

707 ชลบุรี พระครูวินัยธร บุญหนา วรปฺญโญ วรปฺญโญ วัดราษฎร์นิยมธรรม

708 ชลบุรี พระครูใบฎีกาพัฒนะ อิสฺสโร ไร่หลักทอง

709 ชลบุรี พระครูประภัทร์ชลธรรม กตปุญฺโญ วัดศรีรัตนาราม

710 ชลบุรี พระครูวิสุทธ์ิธรรมานุสิฐ คุณธัมโม เขาชีจรรย์

711 ชลบุรี พระครูสมุห์สมศักด์ิ ตาณรโต นาจอมเทียน

712 ชลบุรี พระใบฎีกาทวี อาจิณฺโณ สัตหีบ

713 ชลบุรี พระครูเกษมกิตติโสภณ กิตฺติโสภโณ สามัคคีบรรพต

714 ชลบุรี พระครูโอภาสสิริวงศ์ ปริปุณฺโณ หนองข่า

715 ชลบุรี พระครูธรรมจริยานุกูล ฐิตญาโน หนองฆ้อ
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716 ชลบุรี พระครูวิธานศุภกิจ กตปุญโญ วัดหนองแช่แว่น

717 ชลบุรี พระอธิการสิริชัย ฐานวโร หนองต าลึง

720 ชลบุรี พระครูปลัดสมคิด ปุญญกาโม วัดหัวถนน

721 ชลบุรี พระปลัดจรวด มหาปุญโญ วัดหัวถนน

722 ชลบุรี พระมนัส กิตฺติเมธี ใหญ่อินทาราม

723 ชลบุรี พระมหาชูศักด์ิ ชุติวณฺโณ ใหญ่อินทาราม

724 ชลบุรี พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม ใหญ่อินทาราม

725 ชลบุรี พระครูสังฆรักษ์สมปอง กนฺตสาโร วัดใหม่ทรายมูล

726 ชลบุรี พระแผ้ว อาภากโร วัดใหม่ทรายมูล

729 ชลบุรี พระมนัส มหาวิริโย วัดอ่างเวียน

730 ชลบุรี พระมหาธีรพิสิษฐ์ จนฺทสาโร วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

731 ชลบุรี พระปลัดม่ิงขวัญ ฐิตสีโล นากระรอก

732 ชลบุรี พระครูใบฎีพงศกร กตสาโร วิเวการาม
733 ชลบุรี พระครูเกษมโรจนคุณ เขมโรจโน วัดศรีมหาราชา

734 ชลบุรี พระครูสุนทรกิตติสาร กิตฺติสาโร ศรีมหาราชา

735 ระยอง พระใบฎีกา สงกรานต์ กลฺยาโณ กลฺยาโณ วัดกรอกยายชา

736 ระยอง พระอธิการสิริพิชัย ฉนทภทโท วัดเขาชะเมา

737 ระยอง พระภูวดล อุปสนฺโต วัดเขาส าเภาทอง

738 ระยอง พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม โขดหิน

740 ระยอง พระครูใบฎีกาสุธิ สุทฺธิภทฺโท คลองปูน

743 ระยอง พระสมุห์ณัฐกิตต์ ปญฺญาธโร ช าฆ้อ

744 ระยอง พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต วัดชุมนุมใน

745 ระยอง พระสมุห์ยุทธนา จารุธมฺโม ชุมนุมสูง

747 ระยอง พระปลัดธนาวุฒิ ชุติวณฺโณ วัดถนนกะเพรา

748 ระยอง พระปลัดปรีชา นนฺทโก ถ  าเขาโบสถ์
750 ระยอง พระครูปลัดทนงศักด์ิ ปภาโต วัดท่าเรือ

751 ระยอง พระครูพิมลจริยาภิรัต โชติวโร เนินเขาดิน

753 ระยอง พระครูวิลาศธรรมวงศ์ คนฺธว โส เนินยาง

754 ระยอง พระใบฎีกาอาวุธ ธมฺมาวุโธ เนินสมบูรณ์
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755 ระยอง พระครูวิริยานุรักษ์ จิตฺตกาโร วัดในไร่

756 ระยอง พระปลัดช านาญ ปภสฺสโร วัดบ่อทอง
757 ระยอง พระจักรภัทร อภิชาโต บ้านค่าย

758 ระยอง พระใบฏีกาวัฒนา อติสุโภ บ้านดอน

760 ระยอง พระครูพิศาลสุตากร สิริมงฺคโล บุนนาค

761 ระยอง พระสมุห์นพดล นาถธมฺโม ป่าประดู่

763 ระยอง พระครูใบฎีกาคมสัน สนฺตจิตฺโต เภตราสุขารมย์

764 ระยอง พระปลัดพจน์ หิริธมฺโม เภตราสุขารมย์

765 ระยอง พระวันไชย ปญญาวโร เภตราสุขารมย์

766 ระยอง พระครูสุตวรธรรม วรธมฺโม วัดราชบัลลังก์

767 ระยอง พระปลัดเถ่ง ฐิตคุโณ วัดหนองกรับ

768 ระยอง พระมหาสุรเดช จนิิิิิฺทูปโม วัดลุ่ม

770 ระยอง พระสุทิน สุทินฺโน ศรีประชาธรรม

771 ระยอง พระใบฎีกาธีระศักด์ิ ชิตจิตฺโต วัดส านักกะท้อน

774 ระยอง พระศักด์ิธรรมรงค์ สมาจาโร สุวรรณรังสรรค์

775 ระยอง พระสมุห์วิเชียร กมฺมสทฺโธ วัดสุวรรณรังสรรค์

776 ระยอง พระครูบวรศีลวัฒน์ สีลธโร หนองกันเกรา

777 ระยอง พระวีระศักด์ิ อุชุจาโร หนองสะพาน

778 ระยอง พระมหาไพฑูรย์ โชติวณฺโณ หนองยอนวิปัสสนา

779 ระยอง พระมหาเทวฤทธ์ิ ปญฺญาธโร โขดหิน

781 ระยอง พระสุริยะ เขมาสโย ทุ่งควายกิน

783 ระยอง พระครูปัญญาศุภสิทธ์ิ ปญฺญาวโร วัดคีรีภาวนาราม

785 ระยอง พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน อภิวฑฺฒโน วัดหนองหว้า

787 จันทบุรี พระครูโกศลสาธุการ รกฺขิตธมฺโม หนองอ้อ

788 จันทบรุี พระครจัูนทรกจิโสภณ จนฺทสโร วงัทอง

789 จันทบุรี พระครูจารุเขมากร ถาวโร ทองท่ัว

790 จันทบุรี พระครูปฏิภาณธรรมโสภิต โชติธมโม วัดไผ่ล้อม

791 จันทบุรี พระครูพิพิธพัฒนการ โชติโก ท่าอุดม

792 จันทบุรี พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์ อุตฺตโม ทับช้าง
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793 จันทบุรี พระครพิศิษฏ์ชัยวัฒน์ ปวฑฺฒโน วัดพญาล่าง

794 จันทบุรี พระครูวิลาสจันทคุณ จนฺทวณฺโณ วัดกลาง

795 จันทบุรี พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ขนฺติธมฺโม โพธ์ิทอง

796 จันทบุรี พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ ชยปาโล สุทธิวารี

797 จันทบุรี พระครูโสภณจันทสาร มหาวีโร สระแก้ว

798 จันทบุรี พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ เตชธมฺโม บางสระเก้า

799 จันทบรุี พระปลัดนลิ อคฺคธมฺโม สวนมะมว่ง

800 จันทบรุี พระปลัด พรอ้ม ถาวโร น ้าซบัตาพดุ

801 จันทบุรี พระปลัดสมพงษ์ ฐานจนรี แพร่งขาหย่ัง

802 จันทบุรี พระมหาพีรวิศน์ วุฑฺฒญาโณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง

803 จันทบุรี พระมหามานะ รามธมโม ขนุน
804 จันทบุรี พระมหาอ านาจ ธีรธมฺโม สุทธิวารี

805 จันทบุรี พระวิจัย วิสุทโธ วัดพลับ

806 จันทบุรี พระสยาม ฐานธมฺโม วัดเขาช าห้าน

807 จันทบุรี สุวรรณ เกียรติสัจจา สุวรรณ สุวณโณ วัดลาด

808 จันทบุรี พระอธิการเฉลิม อินทฺวีโร เขาแดง

809 จันทบุรี พระครูภาวนาจันทโรภาส สนฺตจิตฺโต จันทร์แสงศรี

812 จันทบุรี พระใบฎีกาสุรชัย ฐิตสีโล วัดอ่างหิน

814 จันทบุรี พระครูสังฆรักษ์ เลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ หนองบัว

815 จันทบุรี พระครูสารธรรมสุนทร ธมฺมสาโร บ่อพุ

816 จันทบุรี พระปลัด ประทีป จิตฺตส วโร เขาพลอยแหวน

817 จันทบุรี พระมหาหงษ์สา สีลสุทฺโธ วัดกะทิง

818 จันทบุรี พระมหาประจักษ์ จารุว โส สุทธิวารี

819 จันทบุรี พระมหาพรทวี โอภาโส โค้งสนามเป้า

820 จันทบุรี พระมหาเสรีย์ ชวโน ตะปอนใหญ่

821 จันทบุรี พระมหาเอกชัย ปญฺญาวโร วัดสุทธิวารี

822 จันทบุรี พระกิตติ สารกิตฺติ ป่าคลองกุ้ง

824 จันทบุรี พระคณุเขมาจารคุณ คุตฺตกาโย วัดหินกอง

825 จันทบุรี พระตรูจิตรการโกวิท สิรินนฺโท วัดทรายงาม
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826 จันทบุรี พระครูวิบูลธรรมโมภาส โอภาโส วัดเขาสอยดาวเหนือ

827 จันทบุรี พระครูสุนทรธรรมวิวิธ ชาตสุโภ เขากระแจะ

829 จันทบุรี พระธีรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน จันทนาราม

830 จันทบุรี พระสมุห์วิชิต ธนปณฺโญ วัดทรายงาม

831 จันทบุรี พระธีรวัฒน์ สารตฺถิโก จันทนาราม

832 จันทบุรี พระครูไพศาลวรกิจจาทร อินฺทว โส กลางเก่า

833 ตราด พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ วราโภ เกาะลอย

834 ตราด พระเฉลิม อคฺคจิตฺโต วัดคลองพร้าว

835 ตราด พระปลัดไว ปญฺญาธโร คลองแอ่ง

836 ตราด พระปลัดชวลิต ชวลิโต วัดโคก

837 ตราด พระครูวิสุทธ์ิบวรกิจ ปริสุทฺโธ วัดท่ากระท้อน

838 ตราด พระมหาเมธีวัฒน์ สมจิตฺโต เทพนิมิต

839 ตราด พระมหาสมาน รกฺขิโต นนทรีย์

840 ตราด พระครูกิตติญาณวิจักษ์ กิตฺติญาโณ เนินตากแดด

841 ตราด พระอธิการพรศักด์ิ สุธีโร บางกระดาน

842 ตราด พระนิคม ฉนฺทสุโภ บ้านโป่ง

843 ตราด พระอธิการสทาจาร สมาจาโร วัดมุมสงบ

844 ตราด พระครูใบฎีกามนู มนุทนฺโต โยธานิมิต พระอารามหลวง

845 ตราด พระปลัดชูศักด์ิ ญาณส วโร โยธานิมิต พระอารามหลวง

846 ตราด พระครูวิธานธรรมสุนทร พลวโร วงษ์พัฒนา

847 ตราด พระสมุห์นัฐพล วรปญฺโญ วัดวิเวกวราราม

848 ตราด พระมหาประสิทธ์ิ กิตฺติปญฺโญ ห้วงน  าขาว

849 ตราด พระมหาชัชวาลย์ ชลิโต วัดห้วงพัฒนา

850 ตราด พระครูบวรศีลคุณ คุณญฺโญ มณีกาญจนาราม

851 ตราด พระครูครุนาถสมาจาร ฐิตพโล เมืองเก่าแสนตุ่ม

852 ตราด พระครูสุนทรวรธัช ปภาโต วรดิตถาราม

853 ตราด พระครูวิโรจน์วิริยคุณ โชติงฺกโร วัดวิสิทธิการาม

854 ตราด พระครูกิตติวัฒนคุณ กิตฺติเตดช รัตนวนาราม

855 นครปฐม พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม วัดกกตาล
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856 นครปฐม พระครูสุจิตพิพัฒน์ จิตฺตทนฺโต วัดกงลาด

857 นครปฐม พระถวิล ตนฺติปาโล จินดาราม

858 นครปฐม พระครูอดุลประชารักษ์ กิตฺติธโร เจริญราษฎร์บ ารุง

859 นครปฐม พระพรส าราญ สมาจิตฺโต ดอนเสาเกียดมิลินบุญยาราม

862 นครปฐม พระมหาไพบูลย์ วิปุโล ท่าใร

863 นครปฐม พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช วัดท่าเสา

864 นครปฐม พระสมใจ สมจิตฺโต ไทยาวาส

๘๖๗ นครปฐม พระกมลเดช วินิจันโท วัดบัวปากท่า

868 นครปฐม พระนครินทร์ ธมฺมินฺทโชติ วัดพระงามพระอารามหลวง

869 นครปฐม พระปลัดเฉลิมพล จารุวณฺโณ พะเนียงแตก

870 นครปฐม พระใบฎีกาสุชิน กิตฺติทินฺโน พุทธธรรมรังษ๊

871 นครปฐม พระครูวินัยธรสมนึก ธมฺมปาโล วัดโพธ์ราษฎ์ศรัทธาธรรม

874 นครปฐม พระครูสังฆวิชัย อาภาธโร วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม

875 นครปฐม พระปลัดเฉลิมศักด์ิ จนทว โส รางกระทุ่ม

877 นครปฐม พระครูปฐมธีรวัฒน์ ฐิตธมฺโม วัดไรขิง

878 นครปฐม พระครูปฐมสาธุวัฒน์ ฐิตสาโร ส่ีแยกเจริญพร

879 นครปฐม พระมหาอานนท์ พุทฺธรกฺขิโต พระปฐมเจดีย์

880 นครปฐม พระปลัดพล ติกฺขวีโร วัดล าเหย

881 นครปฐม พระครูใบฎีกาโอฬาร โอฬาโร วังตะกู

882 นครปฐม พระครูวินัยธรสุทน สุริยูปโม วังตะกู

883 นครปฐม พระครูปลัดสาธุวัฒน์ ยโสธโร วังตะกู

884 นครปฐม พระครูโกศลธรรมรัตน์ จิตฺตกโร วังน  าเขียว

885 นครปฐม พระใบฎีกาอุดมศักด์ิ ทีปธมฺโม วังน  าเขียว

886 นครปฐม พระครูไพศาลกิตติวรรณ สิริวญฺโณ เวฬุวนาราท

888 นครปฐม พระมหาธิวา วรธมฺโม วัดศีรษะทอง

889 นครปฐม พระถาวร กิตฺติคุโณ ศาลาตึก

890 นครปฐม พระครูวิชัยธรรมานุกูล ฉนฺทธมฺโม วัดสระส่ีเหล่ียม

891 นครปฐม พระปลัดสมพล พลปญฺโญ วัดสระส่ีเหล่ียม

892 นครปฐม พระสมศักด์ิ สิกฺสโภ วัดส าโรง
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893 นครปฐม พระปลัดประพจน์ สุปภาโต ส าโรง

894 นครปฐม พระครูปฐมสิทธิชัย อคฺคเตโช สุขวราราม

895 นครปฐม พระวัฒนา ฐานปญฺโญ สุขวัฒนาราม

897 นครปฐม พระสมศักด์ิ สนฺตจิตฺโต ห้วยจระเข้

899 นครปฐม พระครูปลัดเอกราช ชยวุฑฺโฒ ห้วยพลู

901 นครปฐม พระครูสมุห์ธวัชชัย เขมจาโร หอมเกร็ด

902 นครปฐม พระเสาร์ กิตฺติโก ท่าต าหนัก

903 นครปฐม พระธีรนันท์ โรจโน วัดเสนหา

905 กาญจนบุรี พระครูกาญจนกิจโสภณ วรญาโณ กาญจนบุรีเก่า

906 กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมโชติ อุชุโชโต วัดเขาตองเมืองลับแล

907 กาญจนบุรี พระครูนิโครธสุตคุณ สุคันโธ เขาพังเจริญผล

908 กาญจนบุรี พระมหามนู ปิยสีโล วัดเขาเม็งอมรเมศร์

909 กาญจนบุรี พระครูสิริกาญจโนภาส ว่าง วัดเขาวัง

910 กาญจนบุรี พระครูสุชัยกาญจนกิจ ไม่ทราบ เขาเหล็ก

911 กาญจนบุรี พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ปสนฺโน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

912 กรุงเทพมหานคร พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธัมมปสฏโฐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

914 กาญจนบุรี พระมหาณรงค์ อตฺตทโม ดงพง

915 กาญจนบุรี พระครูสังฆรักษ์อรุณ ปภสสฺโร ดงสัก

916 กาญจนบุรี พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโท วัดดอนขมิ น

917 กาญจนบุรี พระรพีพงษ์ ฐิตวังโส วัดดอนขมิ น

918 กาญจนบุรี พระครูกาญจนสมาจาร สมาจาโร ดอนงิ ว

919 กาญจนบุรี พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล สระส าเภาทอง

920 กาญจนบุรี พระครูสารกาญจนกิจ กิจฺจสาโร วัดดอนเจดีย์

921 กาญจนบุรี พระสมุห์ทองพูล สิริปญฺโญ ต้นล าไย

922 กาญจนบุรี พระอธิการส าพาน สุทฺธิสทฺโธ ถ  าเขาชะอางค์

923 กาญจนบุรี พระครูสังฆรักษ์ธีระเดช โฆสิตธมฺโม ถ  าเขามุสิเชิดชูธรรม

924 กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมสถิต ไม่ทราบ ถ  าประทุน

925 กาญจนบุรี พระธรรมธร (อนุวัฒน์) อนุวฑฺฒโน หนองนกแก้ว

926 กาญจนบุรี พระปลัดมานะ ฐิติสีโล ท่าเรือ
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927 กาญจนบุรี พระมหาไพรัช ฐิตว โส วัดทุ่งลาดหญ้า

928 กาญจนบุรี พระสุรชัย สุทฺธิโก ทุ่งลาดหญ้า

929 กรุงเทพมหานคร พระครูวรธรรมประภาส จกฺกวโร วัดทุ่งลาดหญ้า

930 กาญจนบุรี พระครูสุตกิจวิธาน ญาณวีโร วัดเขาล้านธรรมาราม

931 กาญจนบุรี พระมหาสมยศ สุทฺธิญาโน เทวสังฆาราม

932 กาญจนบุรี พระมหาธวัชชัย ชุติปญฺโญ วัดเนินพระงาม

933 กาญจนบุรี พระครูสังฆรักษ์สมภพ ธมฺมธีโป ดอนงิิิว

934 กาญจนบุรี พระครูปลัดอภิสิทธ์ิ อภิสมฺปนฺโน บึงหัวแหวน

935 กาญจนบุรี พระครูวินัยธรเอกพงษ์ เอกวณฺโณ โป่งเสี ยว

936 กาญจนบุรี พระครูวิบูลกาญจโนภาส ปริปุณโณ พระแท่นดงรังวรวิหาร

937 กาญจนบุรี พระครูสุทธิสารโสภิต สุทธิญาโณ วัดพุตะเคียน

938 กาญจนบุรี พระครูกาจนธรรมเชษฐ์ ปิยสีโล วัดพุเลียบ

939 กาญจนบุรี พระอธิการอานนท์ สุภากาโร ม่วงเฒ่า

940 กาญจนบุรี พระใบฎีกาวิจิตร อนุชาโต วัดรางกระต่ายรังสรรค์

941 กาญจนบุรี พระชิน นิปโก วัดลูกแก

942 กาญจนบุรี พระรังสรรค์ จนฺทว โส วัดลูกแก

943 กาญจนบุรี พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว วังจาน

944 กาญจนบุรี พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ นาควโร วังผาแดง

945 กาญจนบุรี พระครูกาญจนกิตติชัย ตนฺติปาโล วังรักราษฎร์บ ารุง

946 กาญจนบุรี พระครูปภัสสรกาญจนกิจ ปภัสสโร วิเศษสุขาราม

947 กาญจนบุรี พระอธิการไพโรจน์ ปโยโค ศรีเกษตราราม

948 กาญจนบุรี พระปลัดรุ่งเพ็ชร ปิยสีโล ศรีสุวรรณาวาส
949 กาญจนบุรี พระครูปริยัติกาญจนโสภณ จันทโชโต สมเด็จเจริญ

950 กาญจนบุรี พระครูเหมวรรโณภาส อุปสันโต สระลงเรือ

951 กาญจนบุรี พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสันโน สันติราษฎร์บ ารุงวราราม

952 กาญจนบุรี พระครูพิศาลกาญจนกิจ สุธัมโม หนองกระทุ่ม

953 กาญจนบุรี พระปลัดอดุลย์ อตุโล หนองตะโก

954 กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมชัย ชยธัมโม หนองไม้แก่น

955 กาญจนบุรี พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร หนองไม้เอื อย
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957 กาญจนบุรี พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ ธัมมโชโต ห้วยสะพาน
958 กาญจนบุรี พระครูปลัดสมชาย พรหมจาโร หวายเหนียว

960 กาญจนบุรี พระครูกาญจนธีรวงศ์ ฐานัตตโร ใหม่เจริญผล

961 กาญจนบุรี พระมหามานะ สีลเตโช ใหม่เจริญผล

962 กาญจนบุรี พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธัมโม อุดมมงคล

963 กาญจนบุรี พระหนูเล็ก ขันติมโน บ้านทวน

964 กาญจนบุรี พระมหาสมคิด กมโล รัชดาภิเษก

965 กาญจนบุรี พระสุเทพ ภูริปณฺโณ เวฬุวัน

966 สุพรรณบุรี พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร การ้อง

967 สุพรรณบุรี พระมหาพิชัย ธมฺมวิชโย วัดเขาท าเทียม

968 สุพรรณบุรี พระสมุห์วิริยะ มหาวิริโย คีรีรัตนาราม

969 สุพรรณบุรี พระครูปลัดณัฐวุฒิ วุฑฺฒิสาโร จ าปา

970 สุพรรณบุรี พระปลัดพิชิต สุพิชิโต จ าปี

971 สุพรรณบุรี พระครูวินัยธรชิตวิชัย ฌานวโร ชีสุขเกษม

972 สุพรรณบุรี พระครูใบฎีกาสุรเวช ปภสฺสโร ไชนาวาส

973 สุพรรณบุรี พระสมุห์นิพนธ์ จรณธมฺโม ดงตาล

974 สุพรรณบุรี พระครูธรรมธรไพฑูรย์ อนุภทฺโท ดงอู่ทอง

975 สุพรรณบุรี พระครูสิทธิปัญญากร ธนปญฺโญ ดอนไร่

976 สุพรรณบุรี พระนรินทร์ ชาคโร วัดท่าช้าง

977 สุพรรณบุรี พระศรายุทธ สิริสาโร วัดท่าพระยาจักร

978 สุพรรณบุรี พระครูขันตยานุสิฐ ธมฺมสาโร วัดทุ่งเข็น

979 สุพรรณบุรี พระมหามงคล ถิรญาโณ วัดทุ่งคอก

980 สุพรรณบุรี พระสุนันท์ สุนนฺโท บรรหารแจ่มใส

981 สุพรรณบุรี พระครูปลัดประภัสพันธ์ ปนาโท วัดหัวโพธ์ิ

982 สุพรรณบุรี พระอธิการสมนึก เขมวโร วัดบางบอน

983 สุพรรณบุรี พระสมุห์ประพันธ์ ฐิตสาโร วัดบางเลน

984 สุพรรณบุรี พระปลัดประหยัด กิตติโก วัดปราสาททอง

985 สุพรรณบุรี พระมหาสมัย สมโย ป่าพระเจ้า

986 สุพรรณบุรี พระมหาชัชวาลย์ ชยวุฑฺโฒ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
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987 สุพรรณบุรี พระครูพิพัฒน์วุฒิกร ธีรปญฺโญ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

988 สุพรรณบุรี พระปลัดวิโรจน์ วิโรจโน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

989 สุพรรณบุรี พระมหาเอกวัตร เอกวฑัฒโน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

990 สุพรรณบุรี พระประยูร สนฺติกโร วัดโสภาวราราม

991 สุพรรณบุรี พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ ปญฺญาทีโป วัดไผ่เด่ียว

992 สุพรรณบุรี พระครูอาทรยติกิจ ปญฺญากาโม พยัคฆาราม

993 สุพรรณบุรี พระพิชัย จารุวณฺโณ พร้าว

994 สุพรรณบุรี พระครูอนุกูลปัญญาวุธ ปญฺญาวุโธ โพธาราม

995 สุพรรณบุรี พระมหาบัญชา เขมวีโร วัดโพธาราม

996 สุพรรณบุรี พระมหาเอนก กิตฺติคุโณ โพธาราม

997 สุพรรณบุรี พระครูสุวรรณวีรานุวัตร กิตฺติยาโน วัดโพธ์ิคลาน

998 สุพรรณบุรี พระอธิการสุรศักด์ิ สุรเตโช วัดลาดหอย

999 สุพรรณบุรี พระปลัดสมพร กิตติโสภโณ ศรีเฉลิมเขต

1000 สุพรรณบุรี พระสมุห์ประสิทธ์ิ ธมฺมจาโร วัดศรีบัวบาน

1001 สุพรรณบุรี พระครูวิสุทธ์ิสวุรรณวัฒน์ ปริสุทฺโธ ศาลาท่าทราย

1002 สุพรรณบุรี พระปลัดสมควร พุทฺธรกฺขิโต วัดหนองโกสูง

1003 สุพรรณบุรี พระสมเดช อภิลาโส สระดอนรี

1004 สุพรรณบุรี พระครูโกมุทสมานคุณ จนฺทโชโต สระบัวก่ า

1005 สุพรรณบุรี พระครูสุวรรณปทุมรักษ์ ธมฺมวโร สระประทุม

1006 สุพรรณบุรี พระครูประโชติสุทธิคุณ ปโชโต สระหลวง

1007 สุพรรณบุรี พระมหาสรายุทธ เสฎฺฐปุตฺโต วัดสองพ่ีน้องพระอารามหลวง

1008 สุพรรณบุรี พระจ าเนียร ปญฺญาธโร สังฆมงคล

1009 สุพรรณบุรี พระครูศรีสุธรรมนาถ สุธมฺโม วัดสารภี

1010 สุพรรณบุรี พระครูโกศลสุวรรณาทร โกสโล สุวรรณภูมิ

1011 สุพรรณบุรี พระสมุห์กิติศักด์ิ ยโสธโร วัดใหม่นพรัตน์

1012 สุพรรณบุรี พระเดช วรเปโม อู่ทอง

1013 สุพรรณบุรี พระมหาส าเริง จนฺทว โส อู่ทอง

1014 สุพรรณบุรี พระฉันท์ มหาปญฺโญ ตรีสุทธิธรรม

1015 สมุทรสาคร พระสรรค์ชัย เขมชโย เกตุมดีศรีวราราม
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1016 สมุทรสาคร พระครูสิริสารนิวิฐ มหาวีโร เจษฎาราม พระอารามหลวง

1017 สมุทรสาคร พระจ ารัส กิตฺติภทฺโท เจษฎาราม พระอารามหลวง

1018 สมุทรสาคร พระครูสุทธิกิจจานุกูล ธมฺมคุโณ เจษฎาราม พระอารามหลวง

1019 สมุทรสาคร พระมหาคารม ธมฺมปาโล เจษฎาราม พระอารามหลวง

1020 สมุทรสาคร พระครูพิพัฒน์ชัยมงคล ภทฺทธมฺโม ชัยมงคล

1021 สมุทรสาคร พระครูสาครสิทธิวัฒน์ ฐิตเตโช ท่ากระบือ

1022 สมุทรสาคร พระครูสาครพัฒนกิจ สิริจนฺโท น่วมกานนท์

1023 สมุทรสาคร พระครูสังฆรักษ์ประสาน ยุตฺตธมฺโม ยุตฺตธมฺโม นาขวาง

1024 สมุทรสาคร พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ บัณฑูรสิงห์

1025 สมุทรสาคร พระครูปลัดสุรัตน์ ธมฺมสุทฺโธ บางป้ิง

1026 สมุทรสาคร พระสมุห์วินัย วิมโล บางยาง

1027 สมุทรสาคร พระปลัดบวรวงศ์ ธมฺมว โส ยกกระบัตร

1028 สมุทรสาคร พระครูวิสิฐกิจสาคร กนฺตสีโล ยกกระบัตร

1029 สมุทรสาคร พระครูสาครธรรมวิธาน ทีปงฺกโร ราษฎร์บ ารุง

1030 สมุทรสาคร พระสมุห์สันติ ปิยว โส สุทธิวาตวราราม

1031 สมุทรสาคร พระปลัดเกรียงไกร กิตติสาโร โสภณาราม

1032 สมุทรสาคร พระเกษม กนฺตสีโล หลักสองราษฎร์บ ารุง

1033 สมุทรสาคร พระครูสมุห์ไกรยสิทธ์ิ ฐานโกสโล อ้อมน้อย

1034 สมุทรสาคร พระมหานิพิฐพนธ์ กิตฺติพนฺโธ เจษฎาราม พระอารามหลวง

1035 สมุทรสาคร พระครูอรรถสิทธิโกศล ธมมาขุโธ ราษฎร์ศรัทธากะยาราม

1036 สมุทรสาคร พระครูวิมลธรรมภาณี หิเตสโก ปากบ่อ

1037 สมุทรสาคร พระพิสิฎษ์ ชยสิทฺโธ ราษฎร์ศรัทธากะยาราม

1038 สมุทรสาคร พระสมุห์กฤษดา สมจิตฺโต วัดบ้านไร่เจริญผล

1039 ราชบุรี พระใบฎีกาสุนทร กิตติปญฺโญ เกตุปัญญาประชาสรรค์

1040 ราชบุรี พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ วัดเขาดินสุวรรณคีรี

1041 ราชบุรี พระมหาสายัญ กตปุญฺโญ วัดเขาวัง

1042 ราชบุรี พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส โขลงสุวรรณคีรี

1043 ราชบุรี พระครูปริยัติวุฒิกร ปญฺญาวโร วัดคูหาสวรรค์

1044 ราชบุรี พระไพรสาร กตปุญฺโญ แคทราย
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1045 ราชบุรี พระมหาสุชาติ สุชาโต โคกบ ารุงราษฎร์

1046 ราชบุรี พระมหาประสงค์ อาจารสุโภ วัดเจ็ดเสมียน

1047 ราชบุรี พระปลัดชิน สุนฺทโร แจ้งเจริญ

1048 ราชบุรี พระปลัดสามารถ ปัญญาวโร วัดโชค

1049 ราชบุรี พระครูโสภณธรรมศาสน์ ธมฺมสาโร วัดดอนเซ่ง
1050 ราชบุรี อาทิตย์ อธิจิตฺโต วัดถ  าสิงโตทอง

1051 ราชบุรี พระครูปลัดสมบัติ ปริชาโน วัดท่าราบ
1052 ราชบุรี พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ อตฺตคุตฺโต วัดท่าเรือ

1053 ราชบุรี พระอธิการสมพงษ์ สุธีโร วัดสันติการาม
1054 ราชบุรี พระครูใบฎีกาอลงกร อลงฺกโร ทุ่งหลวง

1055 ราชบุรี พระณธัชพงศ์ โกสโล วัดมณีโชติ
1056 ราชบุรี พระปลัดเชย โชติปาโล วัดนาหนอง

1057 ราชบุรี พระครูวิธานสังวรคุณ ปวรสีโล บัวงาม
1058 ราชบุรี พระใบฏีกาประยุทธ ปยุตฺโต Xวัดบัวงามพระอารามหลวง

1059 ราชบุรี พระปลัดจารี ธมฺมจารี วัดบัวงาม

1060 ราชบุรี พระสุพจน์ ธมฺมกาโม วัดบางกะโด

1061 ราชบุรี พระครูวินัยธรกอบโชคชม สิริธโร ปราสาทสิทธ์ิ

1062 ราชบุรี พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย วัดพิทักษ์เทพาวาส
1063 ราชบุรี พระค านึง จิรวฑฺฒโน วัดโพธิบัลลังก์ฺ

1064 ราชบุรี สมเกียรติ กิตฺติโสภโณ มหาธาตุวรวิหาร

1065 ราชบุรี อภินันท์ กิตติภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร
1066 ราชบุรี พระใบฎีกาสราวุฒิ สจิฺจวโร รางบัว

1067 ราชบุรี พระครูสมุห์เกรียงศักด์ิ จิตฺตปสาโท วัดพญาไม้

1068 ราชบุรี พระครูวิบูลกิจสุนทร สุนทโร วาปีสุทธาวาส

1069 ราชบุรี พระครูธรรมธรดิเรก สุจิตฺโต หนองกลางด่าน

1070 ราชบุรี พระครูอรัญปริยัติคุณ ธมฺมรโส วัดหนองพันจันทร์

1071 ราชบุรี พระมหาอธิโชค สุโชโต หลวงพ่อสดธรรมกายาราม
1072 ราชบุรี พระมหาสรวิศิษฏ์ กิตฺติชญฺโญ วัดเทพมุนี

1073 ราชบุรี พระปรีชา สุจิตโต แหลมทอง
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1074 ราชบุรี พระใบฎีกาสมพงษ์ อายุโท อ้ออีเขียว

1075 ราชบุรี พระครูสันติธรรมาภิรัต สนฺติกโร บ้านโป่ง
1076 ราชบุรี พระครูศาสนกิจจานุรักษ์ วรจิตฺโต หนองปากชัฏ

1077 ราชบุรี พระมหาสมนึก ครุธมฺโม อริยวงศาราม

1078 ราชบุรี พระครูเขมาภินันท์ อภิชโย วัดศรีสุริยวงศาราม
1079 ราชบุรี พระครูภัทรกิจวิการคุณ ชินภทโท วัดท่าโขลง

1080 ราชบุรี พระครูโสภณธรรมวิภูษิต ชิตเทโว วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

1081 ราชบุรี พระครูวิมลธรรมาภินันท์ ชุตินฺธโร บ้านบ่อ

1082 เพชรบุรี พระครูประสิทธ์ิพัชรสาร จิรวิโรจโน วัดเกษมสุธาราม

1083 เพชรบุรี พระวาริน จกฺกรตโน แก่งกระจาน

1084 เพชรบุรี พระครูใบฎีกาเอก กตสาโร แก่งกระจาน

1087 เพชรบุรี พระปลัดเสนห์ อนุทสฺสี วัดเขาปากช่อง

1088 เพชรบุรี พระครูวชิรชลธาร ทีฆายุโก วัดคลองสายหน่ึง

1089 เพชรบุรี พระครูปลัดสมศักด์ิ จารุว โส วัดชมพูพน

1090 เพชรบุรี พระครูวัชรชลธรรม เขมปญฺโญ วัดชลธราราม

1091 เพชรบุรี พระสมุห์อ านาจ ขนฺทโชโต วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

1092 เพชรบุรี พระครูวัชรกิจจาภิรักษ์ฺ รตนโชโต วัดช่อม่วง

1093 เพชรบุรี พระเรียบ ปภสฺสโร วัดช่อม่วง

1094 เพชรบุรี พระครูมนูญสีลสังวร สฺวโร วัดช้างแจงกระจาด

1095 เพชรบุรี พระมหาสุรินทร์ ฐิตเมโธ วัดไชยสุรินทร์

1096 เพชรบุรี พระสมคิด หิเตสิโน วัดปากน  า

1097 เพชรบุรี พระใบฎีกาพายัพ สิริธมฺโม วัดทองนพคุณ

1098 เพชรบุรี พระมหาสมนึก จนฺทโชโต ท่าคอย

1099 เพชรบุรี พระใบฏีกาอัศวิน อธิปญฺโญ ท่าคอย

1100 เพชรบุรี พระครูใบฏีกาวิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท ท่าคอย

1101 เพชรบุรี พระครูโกวิทวชิรกร โกวิโท วัดธรรมาราม

1102 เพชรบุรี พระปลัดนพพร ฐิตปญโญ ธรรมาราม

1103 เพชรบุรี พระเชาวเลข อติธมฺโม ในกลาง

1104 เพชรบุรี พระครูสังฆรักษ์ปัญญา อนุจารี วัดปากอ่าวบางตะบูน
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1105 เพชรบุรี พระสมห์บัว ทีปธมฺโม วัดพระรูป

1106 เพชรบุรี พระมหาพีระพงษ์ อาทิจฺจว โส วัดพระรูป

1107 เพชรบุรี พระครูสังฆรักษ์สมโภช ทีปทมฺโม วัดพระรูป

1108 เพชรบุรี พระปลัดสุวัชร ชยากโร พุพลู

1109 เพชรบุรี พระครูสังฆรักษ์ธีรพงษ์ ธีรว โส วัดม่วงงาม

1110 เพชรบุรี พระครูวาทีวรวัฒน์ วีรรตโน วัดมหาธาตุวรวิหาร

1111 เพชรบุรี พระทัตณัชพงศ์ สุขิโต วัดลักษณาราม

1112 เพชรบุรี พระปลัดณฐรัช ฐานิสฺสโร วัดลักษณาราม

1114 เพชรบุรี พระเฉลิม ฐานวโร ศีรษะคาม

1115 เพชรบุรี พระใบฎีกาสมนึก ฐานิโย วัดห้วยทรายใต้

1116 เพชรบุรี พระสมุห์วีรวัฒน์ วชิรวโร วัดห้วยเสือ

1117 เพชรบุรี พระครูวิธานวัชรพงศ์ สิริวฑฺฒโน วัดหุบกะพง

1118 เพชรบุรี พระครูพัชรศิลปาคม นริสฺสโร วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

1119 เพชรบุรี พระครูปิยธรรมาภิยุต ปิยธมิฺโม วัดมหาสมณาราม

1120 เพชรบุรี พระครูวินิจสมณการ อินทฺโชโต วัดสหธรรมิการาม

1121 เพชรบุรี พระครูสารธรรมนิเทศ วรจิตฺโต ชายนา

1122 เพชรบุรี พระมหาอโนทัย อรุโณ วัดสุวรรณมาศมงคล

1123 สมุทรสงคราม พระมหาณทัด ณฏฺฐิโก เกตการาม

1124 สมุทรสงคราม พระนพรัตน์ อนาวิโล วัดประทุมคณาวาส

1126 สมุทรสงคราม พระปลัดจักรพบ กนฺตสีโล วัดละมุด

1127 สมุทรสงคราม พระมหาธนวัฒน์ อาทิจฺจว โส วัดคลองโคน

1128 สมุทรสงคราม พระครูปลัดสมชาย มหาวีโร วัดจุฬามณี

1129 สมุทรสงคราม พระครูสมุห์วริทธ์ิ รตนปญฺโญ แก้วเจริญ

1130 สมุทรสงคราม ชุมพล เปสโร วัดดอนมะโนรา

1131 สมุทรสงคราม พระธีระวัฒน์ อภิวฑฺฒโน บางแคน้อย

1132 สมุทรสงคราม พระสมุห์กิตติคม ส วโร วัดเทพประสิทธ์ิคณาาส

1133 สมุทรสงคราม พระครูใบฏีกาสมช้ย อยู่สุวรรณ ธรรมมทีโป วัดธรรมประสิทธ์ิ

1134 สมุทรสงคราม พระอนันตพงศ์ ฐิตลาโภ วัดนางพิมพ์

1135 สมุทรสงคราม พระใบฎีกาธนพงษ์ กิตฺติว โส วัดบางกล้วย
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1137 สมุทรสงคราม พระครูวินัยธรณรงค์ศักด์ิ ฐานิสฺสโน วัดบางจะเกร็ง

1138 สมุทรสงคราม พระปลัดวัชรพล กมโล วัดบางจะเกร็ง

1139 สมุทรสงคราม พระชาย ชาคโร วัดบางน้อย

1140 สมุทรสงคราม พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล วัดประทุมคณาวาส

1141 สมุทรสงคราม พระมหาสมพร สมส วโร วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

1142 สมุทรสงคราม พระมหาจัด จตฺตาลโย ธรรมนิมิต

1143 สมุทรสงคราม พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์ สุรว โส เกตการาม

1144 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสันติธรรมานุโยค สุธีโร กุยเหนือ

1146 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูโสภณวนารักษ์ เอกราโช วัดดงไม้งาม

1147 ประจวบคีรีขันธ์ พระวิโรจน์ คุณงฺกโร วัดถ  าคีรีวงค์

1148 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูนิรันดร์นันทคุณ ถาวโร ทับสะแก

1149 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูปลัดสมคิด สุจิตฺโต วัดธรรมิการามวรวิหาร

1150 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูโสภณฑลมณฑลบริรักษ์ คุณยุตฺโต วัดนาหูกวาง

1151 ประจวบคีรีขันธ์ พระมานิต นาถธมฺโม วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

1152 ประจวบคีรีขันธ์ พระบุญสวัสด์ิ ชาตวีโร วัดบ่อกบ

1153 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต ทีปกโร วัดปากคลองปราณ

1154 ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรกาจ สุรธมฺโม วัดป่าสุญญตา

1155 ประจวบคีรีขันธ์ พระประดิษฐ์ ปณฺฑิโต วังยาว

1156 ประจวบคีรีขันธ์ พระสมุห์ฒัณยวัตรติพงศ์ รมณีโย วังยาว

1157 ประจวบคีรีขันธ์ พระอธิการสมหมาย วชิโร วัดวิบูลธรรมาวาส

1158 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูใบฎีกาจุมพล สิริธโร วัดสมอโพรง

1159 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ วัดสามร้อยยอด

1160 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสมุห์ต่อศักด์ิ ธมฺมโสภโณ หนองหินประชาราม

1161 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต วัดห้วยทรายขาว

1162 ประจวบคีรีขันธ์ พระสมุห์สิทธ์ิ รตนาโภ วัดหัวหิน

1163 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูใบฎีกาทัสธวิน คุเณสโก วัดสุขส าราญ

1164 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูโอภาสธรรมวงศ์ อุตฺตมสกฺโก วัดธรรมิการามวรวิหาร

1165 ประจวบคีรีขันธ์ พระเสน สิริปุญฺโญ วัดสุขส าราญ

1166 นครสวรรค์ พระสมศรี ฐิติสาโร เกตุคีรี
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1167 นครสวรรค์ พระครูนิธานกิจจาทร กลฺยาณธมฺโม เก้าเลี ยว

1169 นครสวรรค์ พะครูนิพัทธ์วรกิจ เขมวีโร เกาะแก้ว

1170 นครสวรรค์ พระครูนิเทศเขมรัตน์ เขมปญฺโญ เขาแก้ว

1171 นครสวรรค์ พระมงคล เขมปุญฺโญ วัดเขาแก้ว

1172 นครสวรรค์ พระครครูนิยมชัยสิทธ์ิ จนฺทว โส วัดเขาทอง

1173 นครสวรรค์ พระครูศรีสุตนิเทศก์ รวิวณฺโณ เขาใบไม้

1174 นครสวรรค์ พระใบฎิกาอุดมศักด์ิ อุตฺตมสกฺโก คลองธรรม

1175 นครสวรรค์ พระครูนิรภัยวิเทต ธมฺมวโร แคทราย

1176 นครสวรรค์ พระครูนิภาสธรรมาธิมุต ปริมุตฺโต วัดดอนพลอง

1177 นครสวรรค์ พระครูนิปุณปัญโญภาส จิตฺตปญฺโญ วัดดอนโม่

1178 นครสวรรค์ พระครูนิยุตวรเวทย์ สมจิตฺโต วัดตพระอารามหลวง

1179 นครสวรรค์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ไผ่สิงห์

1180 นครสวรรค์ พระมหาสุชาติ มหาคุโณ ไผ่สิงห์

1181 นครสวรรค์ พระครูปลัดสุทธิพงษ์ ธมฺมทสฺสี ทับกฤชกลาง

1182 นครสวรรค์ พระครูวินัยธรวิฑูร ชานนฺโท ทับกฤชกลาง

1183 นครสวรรค์ พระพงศกร มารชิโน ทับกฤชใต้

1184 นครสวรรค์ พระครูนิคมสุตคุณ รติโก ท่าตะโก

1185 นครสวรรค์ พระครูนิกรกิจจานุกูล สีลวฑฺฒโน ท่าพระเจริญพรต

1186 นครสวรรค์ พระอธิการประเสริฐ อิสฺสโร วัดนิเวศวุฒาราม

1187 นครสวรรค์ พระครูนิยมศัทธาคุณ ฐิตสทฺโธ วัดท่ามะพลับราษฎร์บ ารุง

1188 นครสวรรค์ พระครูนิวาสวุฒิคุณ ฐิตว โส วัดเทพนม

1189 นครสวรรค์ พระครูนิทานภัทรกิจ สุภทฺโท วัดเทพสวรรค์สีมาราม

1190 นครสวรรค์ พระครูนิมิตศีลาภรณ์ ฐิตสีโล เทพสุทธาวาส

1191 นครสวรรค์ พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล วัดไทรเหนือ

1192 นครสวรรค์ พระวัลลภ เตชปญฺโญ ธรรมโสภณ

1193 นครสวรรค์ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก นครสวรรค์ พระอารามหลวง

1194 นครสวรรค์ พระครูนิรันตรสุตกิจ กตปุญฺโญ นครสวรรค์ พระอารามหลวง

1195 นครสวรรค์ พระใบฎีกาพัฒนชัยน์ จารุวณฺโณ นครสวรรค์ พระอารามหลวง

1196 นครสวรรค์ พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ โชติวโร วัดนิวิฐธรรมาราม
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1197 นครสวรรค์ พระอธิการอานุภาพ อภโย เขาถ  าพระ

1198 นครสวรรค์ พระครูนิมิตสันตยากร สนฺตจิตฺโต วัดโบสถ์เทพนิมิต

1199 นครสวรรค์ พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ ปริปุณฺโณ วัดหลังเขา

1200 นครสวรรค์ พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ โพนทอง

1201 นครสวรรค์ พระครูนิทัศน์ธรรมโกศล กมฺมการี มรรครังสฤษด์ิ

1202 นครสวรรค์ พระครูนิธานสีลวงศ์ ปิยสีโล วัดปางสุด

1203 นครสวรรค์ พระครูนิติภัทรธรรม ภทฺทธมฺโม วัดยางโทน

1204 นครสวรรค์ พระอธิการประสิทธ์ิ ทีปธมฺโม ย่านมัทรี

1205 นครสวรรค์ พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ องฺกุโร วัดลาดยาว

1206 นครสวรรค์ พระมหาอรัญ กนฺตจารี วัดลาดยาว

1207 นครสวรรค์ พระครูนิภาภัทรกิจ ฐิตฺสทฺโธ วรนาถบรรพต พระอารามหลวง

1208 นครสวรรค์ พระครูศรีศาสนนิวิฐ อคฺควณฺโณ วัดวังข่อยสามัคคีธรรม

1209 นครสวรรค์ พระครูนิรมิตกิจจาทร อนุจารี วัดวังม้า

1210 นครสวรรค์ พระครูนิสิตธรรมานุยุต ฐิตเวโท วัดศรีสุธรรมาราม

1211 นครสวรรค์ พระใบฎีกาธีรพงษ์ จิตฺตปุญฺโญ วังเลาประชานิมิต

1212 นครสวรรค์ พระครูนิปุณวรานุกิจ กุสสจิตฺโต วัดส้มเสี ยว

1213 นครสวรรค์ พระครูนิภากรธรรมมานุกูล ถาวรธมฺโม วัดส้มเสี ยว

1214 นครสวรรค์ พระกัญจน์ภาส สนฺติกโร สระโบสถ์

1215 นครสวรรค์ พระครูสมุห์บุญเย่ียม ติกฺขปญฺโญ วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

1217 นครสวรรค์ พระครูนิพันธ์ปัญญาธร อานนฺโท สุบรรณาราม

1218 นครสวรรค์ พระปลัดชูชาติ วชิรญาโณ แสงสวรรค์

1219 นครสวรรค์ พระครูนิทานกิจจานุยุต อริยว โส วัดหนองกลับ

1220 นครสวรรค์ พระครูนิพัทธ์กัลฺยาณวัฒน์ กลฺยาโณ หนองโก

1221 นครสวรรค์ พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ อนาวิโล วัดหนองขี ใต้

1222 นครสวรรค์ พระมหาปกรณ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ หนองปลิง

1223 นครสวรรค์ พระครูนิสัยสุตากร นรินฺโท นครสวรรค์

1224 นครสวรรค์ พระปลัดสมชัย สุวฑฺฒโน หัวเขาตาคลี

1226 นครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมวัตร ทีปธมฺโม หาดเสลา

1227 นครสวรรค์ พระครูสังฆรักษ์ไสว ชยธมฺโม วัดพุทธนิมิต
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1228 นครสวรรค์ พระวัลลภ คุณวโร วัดเทพมงคลปานสาราม

1229 ก าแพงเพชร พระครูไพโรจน์วชิรากร โรจนธมฺโม วัดหนองกระทุ่มใหม่

1230 ก าแพงเพชร พระครูเกษมวัชรกิจ รตนโชโต ทีฆายุการาม

1232 ก าแพงเพชร พระครูพิทักษ์วชิรกิจ ฐิตญาโณ วัดพัฒนราษฎร์บ ารุง

1234 ก าแพงเพชร พระครูวชิรปัญโญภาส สุปญฺโญ ไทรงามใต้

1236 ก าแพงเพชร พระครูสาทรวชิรกิจ โสภณคุโณ บ่อสามแสน

1237 ก าแพงเพชร พระครูสาทรวชิรกิตต์ิ ถาวรสีโล วัดคฤหบดีสงฆ์

1238 ก าแพงเพชร พระครูสิทธิวชิรธรรม โชติธมฺโม น้อยวรลักษณ์

1239 ก าแพงเพชร พระครูสุตวชิรากร สุนฺทรธมฺโม หินดาต

1241 ก าแพงเพชร พระครูสุภัทรวชิรกิจ กิจฺจสาโร วัดเนินส าราญ

1242 ก าแพงเพชร พระครูสุมนวชิรสาร สุมโน วังพระธาตุ

1243 ก าแพงเพชร พระครูอาทรวชิรกิจ ฐานิสฺสโร ไตรภูมิ

1244 ก าแพงเพชร พระอธิการจเร ธีรธมฺโม วัดคลองราษฎร์เจริญ

1245 ก าแพงเพชร พระสมุห์กันตินันท์ สุจิณฺณธมฺโม วัดคยาง พระอารามหลวง

1246 ก าแพงเพชร พระบ ารุง อภิชฺชโว อ่างทอง

1247 ก าแพงเพชร พระครูสุธรรมวชิรสาทร อารธมฺโม วัดบาง

1251 ก าแพงเพชร พระมหาทองกอ สิริธมฺโม พระบรมธาตุ

1252 ก าแพงเพชร พระมหาวีรชิต ญาณคุโณ วัดเนินส าราญ

1253 ก าแพงเพชร พระครูวาปีวชิรวิสุทธ์ิ วิสุทฺธาจาโร คลองน  าเย็นเหนือ

1254 ก าแพงเพชร พระครูโกศลวชิรกิจ วีตโรโค วัดประดู่ลาย

1256 ก าแพงเพชร พระครูสุตวชิรสาทร สุชาโต แสงสุริยาราม

1257 ก าแพงเพชร พระมหาแสงเพชร สณฺหวาโจ ป่าวังชะโอน

1259 ก าแพงเพชร พระอธิการค าภา สิริปุญโญ วัดเกาะต าแย

1260 ก าแพงเพชร พระสมจิตร สิริปญฺโญ มอมะร่ืน

1263 ก าแพงเพชร พระครูอุปถัมภ์วชิรคุณ ธีรปญฺโญ มอส าราญ

1264 ก าแพงเพชร พระสมุห์ณรงค์ ขนฺติโก หนองแดน

1266 ก าแพงเพชร พระมหากฤษดา ญาณิสสโร วัดใหม่ธงชัย

1267 ก าแพงเพชร พระครูปลัดสิทธิกรณ์ วรญาโณ เจริญสุข

1268 ก าแพงเพชร พระครูโสภณวัชรคุณ รตนโชโต วัดนาควัชรโสภณ
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1269 ก าแพงเพชร พระครูสิทธิฐานคุณ ฐานวโร พัฒนานิคม

1270 พิจิตร พระครูสิริสุธรรมวงศ์ ธมฺมปาโล กุดประดู่

1271 พิจิตร พระครูพิริยสาธุกิจ ญาณวีโร เขาทราย

1272 พิจิตร พระมหาทวี วชิรญาโณ งิ วราย

1273 พิจิตร พระวีระชน จนฺทธมฺโม คลองรุน

1274 พิจิตร พระปลัดวินัย เอกคฺคจิตฺโต วัดคลองทราย

1275 พิจิตร พระนิวัฒน์ สิริธโร ทับคล้อ

1276 พิจิตร พระครูวิเศษชินทัต ชินทตฺโต วัดท่าบัว

1277 พิจิตร พระมหาจรัญ อุตตโร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

1278 พิจิตร พระปลัดณัฐพล ยสชาโต วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

1279 พิจิตร พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ นรินฺโท วัดนครชุม

1280 พิจิตร พระปลัดจักรกริช อารยธมฺโม วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

1282 พิจิตร พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณฺ โพธ์ิลอย

1283 พิจิตร พระครูวิสิฐธรรมสุนทร สุนฺทรธมฺโม ไทรโรงโขน

1284 พิจิตร พระครูพิทักษ์ปทุมเขต ปริชาโน บึงบัว

1285 พิจิตร พระสมุห์พนม มงฺคลิโก วัดป่ามะคาบ

1286 พิจิตร พระครูปลัดวันชนะ เดิม พระครูวินัยธร สุธมิฺโม วัดโพทะเล

1287 พิจิตร พระครูสมุห์สมพงษ์ ฉนฺธมฺโม โพธ์ิทแดน

1288 พิจิตร พระครูพิพัฒน์สุตคุณ เตชธโร โพธ์ิทอง

1289 พิจิตร พระปลัดทัศนพล เขมจาโร โพธ์ิประทับช้าง

1290 พิจิตร พระครูพิเศษวาปีพิสัย เดิม พระสมุห์บรรจบ ปิยาจาโร วัดวังกระสูบ

1291 พิจิตร พระสมศักด์ิ กิตฺติวุฑฺโฒ วัดวังกลม

1292 พิจิตร พระใบฎีกาโกมิน ปสันนะจิตโต วังปลาทู

1293 พิจิตร พระรุ่ง จนฺทูปโม สากเหล็ก

1294 พิจิตร พระสุโข ภทฺทาจาโร สากเหล็ก

1295 พิจิตร พระอธิการธนิต ธมฺมสาโร ตะกรุดไร

1296 พิจิตร พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ส านักขุนเณร

1297 พิจิตร พระครูวิจิตรสราภิรักษ์ เขมจิตฺโต หนองพยอม

1298 พิจิตร พระปลัดพายัพ มหาญาโณ หนองสะเดา
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1299 พิจิตร พระครูวิธูรธรรมวิมล อมโล หนองหลวง

1300 พิจิตร พระครูวิทิตชัยวัฒ เดิม พระวันชัย กวิว โส วัดห้วยเเก้ว

1301 พิจิตร พระสมุห์วิรัจ ธมฺมธีโร วัดหัวดง

1302 พิจิตร พระครูพิเชษฐ์วรดิตถ์ ปนฺนภาโร วัดหาดแตงโม

1303 พิจิตร พรครูวิสุทธินิภากร นิภาธโร ใหม่สุขสวรรค์

1304 เพชรบูรณ์ พระมหาสุนทร สนฺตจิตฺโต วัดคงสมโภชน์

1305 เพชรบูรณ์ พระครูพัชรคณาภิรักษ์ จารุวณฺโณ โคกมน

1306 เพชรบูรณ์ พระครูสถิตพัชรธรรม ธมมกาโม ตาล

1307 เพชรบูรณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท สุขุมาลปญฺโญ ทุ่งสมอ

1308 เพชรบูรณ์ พระครูเกษมพัชรสาร กนฺตสาโร ธุตังคาราม

1309 เพชรบูรณ์ พระครูสุภัทธพัชโรดม สุภทฺโท เนินมะค่าน้อย

1310 เพชรบูรณ์ ไกรสร สุรเตโช ในเรืองศรี

1311 เพชรบูรณ์ หนูพร ฉนฺทธมฺโม ในเรืองศรี

1312 เพชรบูรณ์ พระครูสุตพัชรบรรพต สนฺติกโร บรรพตาราม

1313 เพชรบูรณ์ พระครูพัชรสุภาจาร สุภาจาโร บ้านโภชน์

1314 เพชรบูรณ์ พระปลัดธีระศักด์ิ อินฺทปญฺโญ โคกพัฒนาราม

1315 เพชรบูรณ์ เจ้าอธิการเชาว์รัตน์ ฐิตธมฺโม ป่าเรไรทอง

1316 เพชรบูรณ์ พระสมุห์วิรัตน์ ปริปุณฺโณ ประชานิมิต
1317 เพชรบูรณ์ พระมหาอนันต์ จิตฺตส วโร ประชานิมิต

1318 เพชรบูรณ์ พระสมุห์ไพฑูรย์ กนฺตสีโล ประชานิมิต

1319 เพชรบูรณ์ พันธ์ุเทพ ฐิตเมโธ วัดพุเตยประสิทธ์ิ

1320 เพชรบูรณ์ พระครูสุธรรมพัชรานุยุต ธมฺจาโร เพชราราม

1321 เพชรบูรณ์ พระครูปัญญาพัชรสิทธ์ิ พลญาโณ โพธ์ิกลาง

1322 เพชรบูรณ์ พระครูโพธิพัขรธรรม อินฺทวีโร วัดโพธ์ิกลาง

1323 เพชรบูรณ์ พระมหาหาญกล้า คุณากโร โพธ์ิงาม

1324 เพชรบูรณ์ พระครูโพธิพัชรบวร วรธมฺโม โพธ์ิศรีธรรมาราม

1325 เพชรบูรณ์ พระอธิการพิทักษ์ ฐิตสทฺโธ โพธ์ิศรีสองคร

1326 เพชรบูรณ์ พระบุญรุ่ง สมฺปุณฺโณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

1327 เพชรบูรณ์ พระนาวี ชุติธมฺโม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
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1328 เพชรบูรณ์ พระครูบรรพตพัชรกิตต์ิ ปญฺญาธโร ภูเขาทอง

1329 เพชรบูรณ์ พระบรรเลง ตปสีโล วัดมหาธาตุ

1330 เพชรบูรณ์ พระมหาอนุชา โสตฺถิวิชโย วัดมหาธาตุ

1331 เพชรบูรณ์ พระครูสุตพัชรานุวัตร ธมฺมธโร มหาธาตุ

1332 เพชรบูรณ์ พระมหาพงษ์พันธ์ุ กลฺยาโณ มหาธาตุ
1333 เพชรบูรณ์ พระมหาวัชระ กิตฺติวิชโย มหาธาตุ

1334 เพชรบูรณ์ พระมหาวสันต์ สุภาวิชโย มหาธาตุ

1335 เพชรบูรณ์ พระครูกมลพัชรประสิธ์ิ จิตฺตกาโร รัตนาราม

1336 เพชรบูรณ์ พระครูสุนทรพัชรสิทธ์ิ เตชปุญโญ วังขาม
1337 เพชรบูรณ์ พระครูนครพัชรโพธิ ธมฺมวโร หนองพลวง

1338 เพชรบูรณ์ พระครูปริยัติพัชรวิธาน ปญฺญาวุฑฺโฒ ศรีมงคล

1339 เพชรบูรณ์ พระครูถววรพัชรโสภณ ฐานวโร ศิริมงคล

1340 เพชรบูรณ์ พระมหาเทพนิมิต รตนโชโต ม่วงชุม

1341 เพชรบูรณ์ เจ้าอธิการสมคิด ปภสฺสโร วัดสว่างอารมณ์

1342 เพชรบูรณ์ พระครูวรพัชรศาสน์ วรปญฺโญ หนองไลย์

1343 เพชรบูรณ์ พระมหาคมสันต์ ธีรปญฺโญ หนองแหวน

1344 เพชรบูรณ์ พระครูกิตติพัชโรภาส กิตฺติญาโณ เกตุสามัคคธรรม

1345 เพชรบูรณ์ พระใบฎีกาอดิศักด์ิ อธิจิตฺโต ใหม่ทางข้ามสามัคคีธรรม

1346 เพชรบูรณ์ พระครูสิริพัชโรทัย ตปสีโล วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม

1347 เพชรบูรณ์ พระมนูญ อคฺคธมฺโม บรรพตาราม

1348 เพชรบูรณ์ พระฤทธิชัย ปภาโต วัดป่าสระแก้ว

1349 เพชรบูรณ์ พระอุเทน คุณวตฺโต พ่อขุนผาเมือง

1350 พิษณุโลก พระปลัดคมสัน ฐานุตฺตโร แก่งหว้า

1351 พิษณุโลก พระครูศุภกิจจาภิรัต ตาณรโต คลองตาล

1352 พิษณุโลก พระอธิการศักด์ิชาย สุทฺธิโก คลองมะเกลือ

1353 พิษณุโลก พระครูสุวัจนเสนีย์ สนฺตวาโจ สระไม้แดง

1354 พิษณุโลก พระครูสังฆรักษ์สุริโย ภทฺรญาโณ จันทร์ตะวันออก

1355 พิษณุโลก พระครูสุวิมลชัยคุณ ชยปาโล ช่างเหล็ก

1356 พิษณุโลก เจ้าอธิการปรีชา อุตฺตโม ดงข่อย
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1357 พิษณุโลก พระครูไพโรจน์ธรรมสาร สคารโว นครไทยวราราม

1358 พิษณุโลก พระครูวิจิตรศีลสังวร กนฺตสีโล นาเปอะ

1359 พิษณุโลก พระครูพิทักษ์บุรีเขต ปทุมวณฺโณ นาเมือง

1360 พิษณุโลก พระครูวิทิตตันติคุณ ตนฺติปาโล น  าคบ

1361 พิษณุโลก พระครูพิทักษ์ชินรัตน์ ปญฺญาวชิโร พระศรีรัตนมหาธาตุ

1362 พิษณุโลก พระครูรัตนเสนาภิมุข จนฺทาโภ พระศรีรัตนมหาธาตุ

1363 พิษณุโลก พระครูวิจิตรสรการ สุมงฺคลภาณี พระศรีรัตนมหาธาตุ

1364 พิษณุโลก พระครูอาทรธรรมประพุฒิ ธมฺมทีโป พุกระโดน

1365 พิษณุโลก พระครูปลัดธวัชชัย ธวชฺชยเมธี โพธ์ิทอง

1366 พิษณุโลก พระครูพิพิธชยาภรณ์ สิริวิชโย ไพรสุวรรณ

1367 พิษณุโลก พระครูปลัดบุญเรือง สุทฺธสีโล มะขามเตี ย

1368 พิษณุโลก พระครูโสภณจันทโพธิ จนฺทสิริ ยาง

1369 พิษณุโลก พระสมุห์โอชา ติกฺขวีโร ยาง

1370 พิษณุโลก พระพัฒนพงษ์ นนฺทโก ย่านใหญ่

1371 พิษณุโลก พระครูสถาพรสังฆกิจ ฐิติอิทฺธิ ราชบูรณะ

1372 พิษณุโลก พระครูสุเมธยติวัตร สุเมโธ ราชมณฑป

1373 พิษณุโลก พระสมุห์อ านวย นาควโร ราษฎร์เจริญ

1374 พิษณุโลก พระครูผาสุการโกวิท ปญฺญาสาโร วงฆ้อง

1375 พิษณุโลก พระครูประจักษ์สารธรรม อตฺตมโน วังไทรย้อย

1376 พิษณุโลก พระปลัดสันติ ตปสีโล วังประดู่

1377 พิษณุโลก พระครูพิทักษ์สีลาจาร อุชุจาโร วังปลาดุก

1378 พิษณุโลก พระธรรมธรชัยยศ โชติโก วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม

1379 พิษณุโลก พระครูอดุลธรรมสาร โอภาโส ศรีมงคล

1380 พิษณุโลก พระครูฉันทธรรมโสภณ ธมฺมจฺฉนฺโท ศรีโสภณ

1381 พิษณุโลก พระครูประภัศร์ปัญญาสาร ปญฺญาธโร สระไม้แดง

1382 พิษณุโลก พระมหาวิโรจน์ อนงฺคโณ สวนร่มบารมี

1383 พิษณุโลก พระมหาอัตตพล ฐิตปุญฺโญ สะกัดน  ามัน

1384 พิษณุโลก พระครูอาทรโชติวัฒน์ รตินฺธโร สุดสวาสด์ิ

1385 พิษณุโลก พระครูสันติพนาทร ติสรโณ สันติวัน
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1386 พิษณุโลก พระครูประภัศร์โสตถิคุณ ตโมนฺโท สุดสวาสด์ิ

1387 พิษณุโลก พระครูสถาพรธรรมประสิทธ์ิ ถาวรธมฺโม สุนทรประดิษฐ์

1389 พิษณุโลก พระครูวิบูลสิทธิธรรม จนฺทธมฺโม หนองพยอม

1390 พิษณุโลก พระครูวินิตศีลขันธ์ จนฺทูปโม หนองลาน

1391 พิษณุโลก พระครูวินิฐธรรมทัต ทสฺสนธมฺโม หนองอ้อ

1392 พิษณุโลก พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต พลวฑฺโฒ หน้าพระธาตุ

1393 พิษณุโลก พระมหาสมศักด์ิ อสฺสโว หนองไผ่ล้อม

1394 พิษณุโลก พระครูปิยวรรณสุนทร ปิยวณฺโณ ห้วยดั ง

1395 พิษณุโลก พระใบฎีกากรณรงค์ชิษณ์ุ ปภสฺสโร หาดใหญ่

1396 พิษณุโลก เจ้าอธิการดนัย เตชปญฺโญ อรัญวาศรีคีรีบรรพต

1397 สุโขทัย พระครูประภาตธรรมานันท์ วรธมฺโม บ้านนา

1398 สุโขทัย พระครูพิทักษ์กิจโกศล นนฺทปสาโท ก าแพงงาม

1399 สุโขทัย พระครูพิพิธธรรมมงคล อินฺทปญฺโญ กลางดง

1400 สุโขทัย พระครูพิศาลสิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน สว่างอารมณ์

1401 สุโขทัย พระครูโพธิปรีชา ปริชาโน ศรีมหาโพธ์ิ

1402 สุโขทัย พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ วิสารโท ลานหอย

1403 สุโขทัย พระครูวิบูลธรรมานุกูล ธีรปญฺโญ เหมืองนา

1404 สุโขทัย พระครูวิลาสบุญสิทธ์ิ ปุญฺญสิริ ท่าเกษม

1405 สุโขทัย พระครูวิสุทธ์ิธรรมานุกูล อินฺทญาโณ หมอสามัคคีธรรม

1406 สุโขทัย พระครูสมุห์สิริวรงค์ ติกฺขปญฺโญ คลองตะเคียน

1407 สุโขทัย พระครูสุกิตยานุรักษ์ โชติโย วาลุการาม

1408 สุโขทัย พระครูสุจิตธรรมสุนทร ธมฺมจาโร กงไกรลาศ

1409 สุโขทัย พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา จนฺทว โส คลองกระจง

1410 สุโขทัย พระครูโสภิตกิจจานุกูล อุปสนฺโต คูหาสุวรรณ

1411 สุโขทัย พระปลัดบุญสม เมตฺติโก ส านัก

1412 สุโขทัย พระใบฎีกาล าพึง ฐิตธมฺโม มนต์คีรี

1413 สุโขทัย พระปลัดพิพัฒน์ ปิยธมฺโม สามพวง

1414 สุโขทัย พระมหาดวงอ านาจ สิริมงฺคโล สวรรคาราม

1415 สุโขทัย พระมหาวีรเทพ โชติธมฺโม ราษฎร์ศรัทธาธรรม
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1416 สุโขทัย พระครูสุมนสุตกิจ ฐิตมโน ราชธานี

1417 สุโขทัย พระเรืองเดช วรจิตฺโต ธรรมปัญญาราม

1418 สุโขทัย พระครูปราโมชสิทธานุยุต สิทฺธินนฺโน หนองโว้ง

1419 สุโขทัย พระสนอง ฐิตเมโธ บ้านนา

1420 สุโขทัย พระอธิการสมคิด วรปญฺโญ หนองตูม

1421 สุโขทัย พระล  า พลจิตฺโต มาบป่าเลา

1422 สุโขทัย พระมหาธัญปกรณ์ ชยนฺโต ศรีสหกรณ์

1423 สุโขทัย พระครูประคุณสาธุกิจ ปคุโณ แสนตอ

1424 สุโขทัย พระครูอโสกสันตยากร สนฺติกโร ตล่ิงชัน

1425 สุโขทัย พระครูวินัยธรธีรวัฒน์ กตสาโร คุ้งยาง

1426 สุโขทัย พระใบฎีกาสัญญพงศ์ คุณากโร คลองยอ

1427 สุโขทัย พระปลัดอนุชา วรปญฺโญ ราษฎร์ศรัทธาธรรม

1428 สุโขทัย พระครูใบฎีกาเอกลักษณ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ขวาง

1429 สุโขทัย พระครูจารุธรรมสาทร จารุธมฺโม คลองเขนง

1430 สุโขทัย พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน คลองเขนง

1431 สุโขทัย พระพงศ์พัฒน์ อิสฺสโร บ้านซ่าน

1432 สุโขทัย พระอธิการวันเฉลิม ถิรปญฺโญ หนองบัว

1433 สุโขทัย พระปลัดสมศักด์ิ สุปภาโส พระศรีรัตนมหาธาตุฯ

1434 สุโขทัย พระแดนชัย ชยวฑฺฒโน ป่านาบุญ

1435 อุตรดิตถ์ พระไกร อภินนฺโท วัดปากฝาง

1436 อุตรดิตถ์ พระครูบรรพตธรรมรุจิ รุจิตฺธมฺโม วัดคีรีวงกฏ

1437 อุตรดิตถ์ พระครูปราโมทย์วรตุณ อกิญฺจโน วัดวังโป่ง

1438 อุตรดิตถ์ พระครูปัญญาผาสุกิจ ปญฺญาวุฑฺโฒ น  าาิงห์ใต้

1439 อุตรดิตถ์ พระครูปิยกิจไพบูลย์ ปริปุณฺโณ วัดสักลาย

1440 อุตรดิตถ์ พระครูพิทักษ์สารคุณ ญาณคุโณ วัดผาเลือด

1441 อุตรดิตถ์ พระครูไพศาลธรรมคุณ เตชธมฺโม วัดวังแดงหมู่สอง

1442 อุตรดิตถ์ พระสามารถ อภิฌฺฌาโณ วัดป่าเซ่า

1443 อุตรดิตถ์ พระครูวิหารกิจจานุยุต ธกุฃิโต วัดหมอนไม้

1444 อุตรดิตถ์ พระครูสถิตสันติธรรม สมาหิโต เสกษนาราม
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1445 อุตรดิตถ์ พระครูสีหบุญโชติ เกตุธมฺโม วัดสิงห์ศรีสว่าง

1446 อุตรดิตถ์ พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมจิตฺโต วัดใหม่เจริญธรรม

1447 อุตรดิตถ์ พระครูสุวิมนวรกิจ ญฺาณวโร วัดท่าดินแดง

1448 อุตรดิตถ์ พระครอภัยพัฒนาทร อภโย วัดเขาใหญ่สามัคคีธรรม

1449 อุตรดิตถ์ พระครูอินทสุวรรณสถิตย์ ฐิตเตโช วัดน  าพี 

1450 อุตรดิตถ์ เจ้าอธิการด ารงค์ สปฺปญฺโญ ไผ่ล้อม

1451 อุตรดิตถ์ พระครูประสิทธ์ิธรรมประคุณ ปสิทฺโธ วัดทุ่งเอี ยง

1452 อุตรดิตถ์ พระยงยุทธ อนาลโย วัดมหาธาตุ

1453 อุตรดิตถ์ พระวินัย วิสุทฺธสาโร วัดเขาแก้ว

1454 อุตรดิตถ์ พระชนะ ธัมฺเมสโก ป่าพุทธวิโมกข์

1455 อุตรดิตถ์ พระครูโฆสิตธรรมพินิต โฆสโก ท้องลับแล

1456 อุตรดิตถ์ พระอธิการสมคิด สุภาจาโร วัดยางโทน

1457 อุตรดิตถ์ พระอธิการเหรียญ ปิยธมฺโม วัดหาดไก่ต้อย

1458 อุตรดิตถ์ พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ กลฺยาโณ วัดอรัญญิการาม

1459 อุตรดิตถ์ พระครูปิยวาทสังฆกิจ ปิยวาจโก วัดบ่อทอง

1461 อุตรดิตถ์ พระฐนกร กิตฺติธโร อรัญญิการาม

1462 อุตรดิตถ์ พระใบฎีกาพรสุริยะ อนาลโย วัดห้วยก้านเหลือง

1463 อุตรดิตถ์ พระครูพุทธบทบริหาร นันทิโต วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

1464 อุตรดิตถ์ พระปลัดอารมย์ อนาลโย วัดโพธาราม

1465 อุตรดิตถ์ พระครูอินทวีรวงศ์ มหาวีโร วัดเกาะเรไร

1466 อุตรดิตถ์ พระสมชาย ปญฺญาทีโป เกาะวารี

1467 อุตรดิตถ์ พระวินัยธรแสงเพ็ชร์ ธานุตฺตโร วัดป่ากล้วย

1468 อุตรดิตถ์ พระปลัดวิสุทธ์ิ ฐิตเมโธ ธรรมาธิปไตย

1469 ตาก พระครูสุนทรตันติรักษ์ ตันติปาโล แม่กุเหนือ

1470 ตาก พระมหาสุทัศน์ อุชุจาโร โบสถ์มณีศรีบุญเรือง

1471 ตาก พระครูสังฆรักษ์กิตติวัฒน์ อคฺคโชโต ชัยชนะสงคราม

1472 ตาก พระครูประโชติจันทสร จนฺทโชโต วัดหนองปรือ

1473 ตาก พระครูใบฎีกาอนุวัฒน์ อนุตฺตโร ชุมพลคีรี

1474 ตาก พระครูปลัดภัทรบิฐ อคฺคปญฺโญ วัดดอนแก้ว
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1475 ตาก พระปลัดสมศักด์ิ กิตฺติภทฺโท วัดสว่างอารมณ์

1476 ตาก พระสมุห์พงษ์พันธ์ จิตฺตวฑโฒ วัดดอนมูล

1477 ตาก พระครูอาทรสีลวัฒน์ สีรส วโล วัดดอนมูล

1478 ตาก พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต วัดท่านา

1479 ตาก เจ้าอธิการสัมพันธ์ ญาณวีโร ไผ่สีซอ

1480 ตาก พระเทพ ปิยสีโล ไผ่สีซอ

1481 ตาก พระครูบรมธาตุกิจจาทร จิตฺตทนฺโต วัดพระบรมธาตุ

1482 ตาก พระครูบรมธาตุธ ารง ฐานิโย พระบรมธาตุ

1483 ตาก พระใบฎีกาสมพร อาสโภ ไพรสณฑ์สุนทร

1484 ตาก พระใบฎีกาสามารถ ปุณฺณปุญฺโญ มณีบรรพตวรวิหาร

1485 ตาก พระสนม ผลญาโณ มณีบรรพตวรวิหาร

1486 ตาก พระปลัดณรงค์ อานนฺโท ศรีมณีวัน

1487 ตาก พระครูสมุห์การัณย์ คุณส วโร ช่องแคบ

1488 ตาก พระครูสุชาติวรนิเวศน์ อภิชาโต วังตะเคียน

1489 ตาก พระครูสาทรปัญญาวิจิตร ฐิตปญฺโญ วิเศษวานิช

1490 ตาก พระปลัดดอกดิน นริสฺสโร ลาดยาวใหม่

1491 ตาก พระครูวิบูลธรรมานุยุต ฐิตฺธมฺโม สุวรรณบรรพต

1492 ตาก พระครูอาทรกิจวิธาน สมจิตฺโต หนองหลวง

1493 ล าปาง พระครูชัยสารพิศิษฏ์ สมาจาโร สาแลไชย

1494 ล าปาง พระครูบุณยวรวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ นาป้อเหนือ

1495 ล าปาง พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ ญาณวโร ล้อมแรด

1496 ล าปาง พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล สุจิตฺโต แม่ต๋ัง

1497 ล าปาง พระครูพิพัฒนวิธาน ปภสฺสโร นิคมสามัคคี

1498 ล าปาง พระครูพิพิธพัฒนสุนทร โชติธมฺโม สบทะ

1499 ล าปาง พระครูพิศาลบวรกิจ อภิปุณฺโณ แม่ปะดอย

1500 ล าปาง พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ อิสิญาโณ บ้านจัว

1501 ล าปาง พระครูวิจิตรพัฒนวิมล ฐิตสาโร น  าผึ งชาวไร่อ้อย

1502 ล าปาง พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ ธมฺมพโล พระบาทแม่วะ

1503 ล าปาง พระครูวิสุทธ์ิพัฒนโกวิท ฐานิสฺสโร ทุ่งฝูง
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1504 ล าปาง พระครูปริยัติรัตนสุนทร พุทฺธิสิริ ป่ากล้วย

1505 ล าปาง พระครูสิริพัฒนพิศาล อคฺคธมฺโม แม่วะหลวง

1506 ล าปาง พระครูอดุลพัฒนวิมล พุทสีโร อุมลอง

1507 ล าปาง พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน ศาลาไชย

1508 ล าปาง พระณลงกรณ์ คมฺภีรปญฺโญ บ้านแป้น

1509 ล าปาง พระมหาประพจน์สรัช ญาณธีโร สันฐาน

1510 ล าปาง พระครูภัทรศิลปาคม สิริภทฺทเมธี ทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม

1511 ล าปาง พระมหาทองค า อินฺทว โส บ้านใหม่

1512 ล าปาง พระมหามานพ มาณโว พระเจดีย์ซาวหลัง

1513 ล าปาง พระศรีมูล จิระวังโส พระธาตุเสด็จ

1514 ล าปาง พระครูวรธรรมาธร ธมฺมจโร หัวฝาย

1515 ล าปาง พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ สมนฺตปาสาทิโก บ้านเหมี ยง

1516 ล าปาง พระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

1517 ล าปาง พระสมชาติ นาถธมฺโม ล้อมแรด

1518 ล าปาง พระครูสมุห์สมบูรณ์ ติสาโร นิคมสามัคคี

1519 ล าปาง พระวีนัส นรธิโป ป่าแข

1520 ล าปาง พระครูกัลยาณสังฆการ กลฺยาณธมฺโม ล้อมแรด

1521 ล าปาง พระปฏิเวช ปภสฺสรจิตโต แม่ปะหลวง

1522 ล าปาง พระครูปริยัติวัชรานุกูล วชิรเมธี ศรีอ้วน

1523 ล าปาง พระสมุห์ภานุพงษ์ วิสุทฺธิสาโร ท่าผา

1524 ล าปาง พระสิทธิกร กลฺยาโณ ล้อมแรด

1525 ล าปาง พระครูพิสุทธ์ิวีรานุวัตร ฐานวีโร ม่วงชุม

1526 ล าปาง พระปลัดณรงค์ชัย อคฺควโร ดงน่ังคีรีชัย

1528 ล าปาง พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ ธีรว โส บ้านใหม่

1529 ล าปาง พระใบฎีกากฤตชญา สิทฺธิญาณเมธี สบจาง

1530 ล าปาง พระมหาธนบุญชัย ทตฺตสิริ ดอนไฟ

1531 ล าปาง พระปลัดธนพล ธนพโล ราษฎร์ประดิษฐ์

1532 ล าปาง พระปรัชญา ปญฺญาวชิโร ทุ่งขาม

1533 ล าปาง พระครูสุวีรญาณโสภณ สุวีโร จ าทรายมูล
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1534 ล าปาง พระอธิการนิติรัตน์ ญาณพโล จ าทรายมูล

1535 เชียงราย พระสมุห์ นิเรศ คมฺภีรเมธี พระเนตร

1536 เชียงราย พระอธิกาจันทร์ ปสนฺนจิตฺโต วัดป่าบง

1537 เชียงราย พระครูพิพัฒน์สุนทรเวช ฐิตสีโล วัดเขาแก้วดับภัย

1538 เชียงราย พระอธิการสมภพ สุทธิปภาโส เข่ือนเมือง

1539 เชียงราย พระครูสุนทรวรการ สิริจนฺโท จอเจริญ

1540 เชียงราย พระครูบริสุทธ์ิคีรีรักษ์ ชีวสุทิฺโธ จอมคีรีพัทธญา

1541 เชียงราย พระวันชัย ธีรวโร วัดไชยนารายณ์

1543 เชียงราย พระสมุห์เรืองฤทธ์ิ ญาณเมธี ไชยสถาน

1544 เชียงราย พระปลัดวันเฉลิม เขมานนฺโท ว้ดต้ากลาง

1545 เชียงราย เจ้าอธิการสมาน ปญฺญาคโม ป่าพุทธเมตตา

1546 เชียงราย พระเอนก สิริวฑฺฒโน วัดน  าจ า

1547 เชียงราย พระครูสุจิณวรคุณ สมาหิโต วัดท่าข้ามศรีดอนขัย

1548 เชียงราย พระอธิการศรีนวล เมตฺตจิตฺโต ทุ่งทราย

1549 เชียงราย พระอธิการรัฐเขต สุเมโธ วัดป่าแดด

1550 เชียงราย พระครูมนัสกิตติสถาพร ฐิตมโน วัดทุ่งอ่าง

1552 เชียงราย พระครูพิศาลนิมมานกิจ ธมฺมสาโร บุญวาทย์

1553 เชียงราย พระครูวิจิตรบวรธรรม อริยว โส ปางไตรแก้ว

1554 เชียงราย พระครูพิพิธธรรมสาทร อคฺคปญฺโญ ป่าแงะเมืองชุม

1555 เชียงราย พระชาญนุวัตร ทนฺตจิตฺโต ป่าซาง

1556 เชียงราย พระอธิการธนากร ภูริญาโณ ป่าซางบุนนาก

1557 เชียงราย พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์ ปสนฺนจิตฺโต สันไทรงาม

1558 เชียงราย พระครูประภัศรปัญญาวุธ กิตฺติญาโณ ป่าบงหลวง

1559 เชียงราย พระครูวิสิฐนวการ อภิวฑฺฒโน วัดป่าม่วง

1560 เชียงราย พระบุญยัง มหาปญฺโญ ป่าอ้อร่มเย็น

1561 เชียงราย พระครูสุจิณวรกิจ สุธมฺโม วัดดินด า

1562 เชียงราย พระครูพิศาลธรรมาทร จรณธมฺโม ป่าสักน้อย

1563 เชียงราย จิรเดช จิรธัมโม ป่าห้า

1564 เชียงราย พระครูวิสิฐนพการ อคปัญโญ ป่าหุ่ง
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1565 เชียงราย พระปลัดสมชาย สุทฺธิมโน วัดสันกู่

1566 เชียงราย พระครูสิทธิธรรมประจักษ์ สิริมงฺคโล ผ้าขาวป้าน

1567 เชียงราย พระครูพิธานพิพัฒนคุณ จิตฺตปญฺโญ พนาลัยเกษม

1568 เชียงราย พระครูสุจิณเจติยานุการ สุทธาจาโร พระธาตุผาเงา

1569 เชียงราย พระครูโกศลธรรมภาณ ธมฺมเวที พระธาตุม่อนหินแก้ว

1570 เชียงราย พระครูใบฎีกา วรส โส วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง

1571 เชียงราย พระครูวิจารณ์นวกิจ ธมฺมวโร โพธ์ิชัย

1572 เชียงราย พระครูอุปัตถัมภ์ผาสุกิจ ผาสุวิหาริโก วัดสันหนองเหลียว

1573 เชียงราย พระครูสังฆรักษ์อภิณัฐ สุภทฺโท ม่วงแก้ว

1574 เชียงราย พระอธิการอภินันท์ อภินนฺโท วัดแม่ขะจาน

1576 เชียงราย พระครูอุดมพัฒนสุนทร ถาวรคุโณ แม่อ้อใน

1577 เชียงราย พระปลัดปุนณะพัทน์ เสฏฺฐเมธี แม่อ้อใน

1578 เชียงราย พระครูปัญญากิตติโชติ สิริปญฺโญ ร่องริว

1579 เชียงราย พระจีรพันธ์ อคฺคปญฺโญ วัดราษฎร์ชุมพล

1580 เชียงราย พระครูอภิวัฒนวาที อภิวฑฺฒโน ราษฎร์บูรณะ

1581 เชียงราย พระปิยะราช โสภณจิตฺโต วิเชตร์มณี

1582 เชียงราย พระครูรัตนาธิมุต ปริมุตฺโต เวียงแก้ว

1583 เชียงราย พระครูสิทธิชัยทัต ฐานทตฺโต ศรีดอนชัย

1584 เชียงราย พระมหาสมานชัย ธมฺมวโร ศรีบรรพต

1585 เชียงราย พระสุทน ธมฺมิโก ศรีมงคล

1586 เชียงราย พระครูสุจิณกัลยาณธรรม กลิฺยาโณ วัดศรีเมืองมูล

1587 เชียงราย พระอธิการศุภฤกษ์ สุเมธโส วัดศรีเวียง

1588 เชียงราย พระครูพิศาล นวกรรม สจฺจวโร ศรีศักด์ิพัฒนา

1590 เชียงราย พระครูสิริพัฒนเมธี อคฺคเมธี สันคือ

1591 เชียงราย พระอธิการวริศนนท์ เตชปญฺโญ สันต้นแหน

1592 เชียงราย พระครูสมุห์ธรรมนันท์ กลฺลยาณธมฺโม สันป่าก่อ

1593 เชียงราย พระครูโกศลวรศิลป์ ถิรธัมโม วัดสันมะค่า

1594 เชียงราย พระครูพินิตวิหารการ อินทฺวีโร สันมะนะ

1595 เชียงราย พระครพัฒนการสุนทร วราสโย สันสลิด
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1596 เชียงราย พระอธิการทวีเดช ขนฺติโก สันสามัคคี

1597 เชียงราย พระสมุห์สุภชัย อติธมฺโม สิริพัฒนาราม

1598 เชียงราย พระอธิการประเสริฐ วรธมฺโม หนองอ้อ

1599 เชียงราย พระใบฎีกาสุรสิทธ์ิ พรหฺมสโร ห้วยเด่ือ

1600 เชียงราย พระครูไพโรจน์สุตรัต จนฺทปชฺโชโต วัดห้วยน  าขุ่น

1601 เชียงราย พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

1602 เชียงราย พระครูวีระศาสน์พิทักษ์ วิสารโท อุธราราม

1603 เชียงราย พระครูสมุห์คมสัน ขนฺติโก เม็งรายมหาราช

1604 เชียงราย พรครูเขมสุทธิธรรม ณฏฺฐิกญาโณ วัดเม็งรายมหาราช

1605 พะเยา พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร ฐิตธมฺโม ทุ่งกล้วย

1606 พะเยา พระสมุห์พิพัฒน์ โสภณเมโธ จ าปาหลวง

1607 พะเยา พระปลัดสมคิด ฐิตเมธี เชียงหมั น

1608 พะเยา อ่ินเเก้ว รตนปญโญ วัดบ้านต  าดอนมูล

1609 พะเยา พระครูขันติอินทเขต ขนฺติธโร วัดทุ่งกล้วย

1610 พะเยา พระครูสุทธิสันตยานุกิจ วิสุทโธ นาปรัง

1611 พะเยา พระครูประสิทธิพิมล อนาลโย วัดบ้านทุ่ง

1612 พะเยา พระพนิต ภูริปญฺโญ วัดบ้านทุ่ง

1613 พะเยา พระครูสุตวุฒิการ ฐานวุฑฺโฒ บุญเกิด

1614 พะเยา พระครูโสภิตบุญญาภรณ์ ปสนฺนจิตฺโต วัดบุญงาม

1615 พะเยา พระอธิการสุมิตร ชิตมาโร สันต้นม่วง

1616 พะเยา พระอธิการธีรยุทธ อธิปญฺโญ ปงใหม่

1617 พะเยา พระครูสุภัทรชัยโสภณ สิริภทฺโท ป่าแดง

1618 พะเยา พระครูโกศลอรัญวัตร ติสฺสว โส ป่าสัก

1619 พะเยา เจ้าอธิการอัศวิน ธีรญาโณ วัดผาลาด

1620 พะเยา พระครูภัทรกิจไพศาล ภทฺทิโย วัดโพธาราม

1621 พะเยา พระประพันธ์ ฐิตเมโธ วัดโพธาราม

1622 พะเยา พระครูวิสุทธิวรการ สุทฺธจิตฺโต เมืองอิงหลวง

1623 พะเยา พระครูธรรมธรบุญเท่ียง พุทฺธสาวโก ศรีโคมค า

1624 พะเยา พระครูใบฎีกาบุญเล่ือน ฐิติญาโณ ท่ากลอง
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1625 พะเยา พระครูอดุลขันติพลากร ขันติพโล ศรีบังวัน

1626 พะเยา พระครูโกวิทมงคลการ ธีรปญฺโญ วัดศรีกิ่เอี ยง

1627 พะเยา พระครูธ ารงชิโนวาท ชินวโร วัดบ้านโซ้

1628 พะเยา พระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณฺณสิริ วัดหม้อแกงทอง

1629 พะเยา พระครูโสภิตชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน สันป่างิ วงาม

1630 พะเยา พระครูพิศาลปิยธรรม ปิยธมฺโม ใหม่นันทะวงษ์

1631 พะเยา พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยว โส วัดหลวงราชสัณฐาน

1632 พะเยา พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ จนฺทว โส วัดหลวงราชสัณฐาน

1633 พะเยา พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ หลวงราชสัณฐาน

1634 พะเยา พระครูโกศลธรรมวิภัฃ กิตฺติโสภโณ วัดห้วยข้าวก่ า

1635 พะเยา พระครูอาทรสิรคุปต์ สิริคุตฺโต ห้วยข้าวก่ า

1636 พะเยา พระสมชาย อธิปญฺโญ วัดห้วยข้าวก่ า

1637 พะเยา พระครูอุดมพัฒโนภาส ปภาโส วัดหัวข่วงแก้ว

1638 พะเยา พระครูประพัฒน์อรรถากร ปุญฺญกาโม นาปรัง

1639 พะเยา พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญโญ วัดอนาลโยทิพยาราม

1640 แพร่ พระครูกันตสีลพิธาน กนฺตสีโล กลาง

1641 แพร่ พระเนตร บุญซ้อน ปภาโส กลาง

1642 แพร่ พระประพันธ์ เสนาธรรม อุทฺทโย วัดกลาง

1643 แพร่ พระครูวิทิตพัฒนวิมล สุธมฺโม กาซ้อง

1645 แพร่ พระครูจารุศีลากร จารุธมฺโม แช่ฟ้า

1646 แพร่ พระครูประโฃติเขมากร ฐิตปญฺโญ โชคเกษม

1647 แพร่ พระครูสมุห์พนมไพร สิริธมฺโม ไชยามาตย์

1648 แพร่ พระครูพิสณฑ์พัฒนกิจ ฐิตสาโร ต้าแป้น

1649 แพร่ พระครูวีรการโกวิท ติกฺขวีโร ดอนมูล

1650 แพร่ พระครูปราโมชชัยทัศน์ ปัญญานันโท วัดเด่นทัพชัย

1653 แพร่ พระครูคัมภีรปัญญานุยุต คมฺภีรธมฺโม ทุ่งน้าว

1654 แพร่ พระผัด ปญฺญาวุฑโฒ ทุ่งแล้ง

1655 แพร่ พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ สุวฑฺฒโน ธรรมเมือง

1656 แพร่ พระครูประสิทธิวรการ ธมฺมสุนทโร วัดนาแก
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1657 แพร่ พระครูอุดมพิพัฒนาภรณ์ ขนฺติโก บุญเย็น

1658 แพร่ พระครูมนูญสารกิจ พลญาโณ บุญเริง

1659 แพร่ พระครูอดุลพัฒนโสภณ ปญฺญาวโร วัดปทุม

1660 แพร่ พระครูปัญญาจินดาวัฒน์ ปญฺญาวชิโร วัดพนมขวัญ

1661 แพร่ พระครูสุจินต์รัตนาธิมุต ปริสุทฺโธ พระธาตุจอมแจ้ง

1662 แพร่ พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ฐิตเมโธ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

1663 แพร่ พระครูใบฎีกาอุเทน สิริสุวณฺโณ วัดร่องแดง

1664 แพร่ พระอธิการนิรุตต์ ธมฺมว โส สันกลาง

1665 แพร่ พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ธมฺมถาวโร พระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร

1666 แพร่ พระธนภัทร์ วชิรปญฺโญ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร

1667 แพร่ พระครูโกศัยสุนทรกิจ จนฺทวณฺโณ พระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร

1668 แพร่ พระมหานพณัช เขมานนฺโท วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร

1669 แพร่ พระครูสุจิณธรรมานุยุต ธมฺมจารี วัดศรีชุม

1670 แพร่ พระปฐมพงษ์ ปญฺญาธีโป พระบาทม่ิงเมือง

1671 แพร่ พระอธิการวิไชย จิตตฺสุโภ สันกลาง

1673 แพร่ พระครูวรบุณยากร สจฺจธมฺโม วังโป่ง

1674 แพร่ พระสุธรรม อาภากโร วัดน  าช า

1675 แพร่ พระครูปัญญาพลากร ปญฺญพโล ศรีบุญน า

1676 แพร่ พระปลัดสมบูรณ์ สิริวณฺโณ นาตุ้ม

1677 แพร่ พระครูปริยัติชยาลังการ ปิยธมฺโม นาฮาง

1678 แพร่ พระครูวิจิตรธรรมสาธก ชาตวีโร สัมฤทธิบุญ

1679 แพร่ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ สุเมโธ วัดสุนทรนิวาส

1683 แพร่ รัตนสุขวัฒก์ สุขวัฒโน เหมืองหม้อ

1684 แพร่ พระครูวรวรรณนพวงศ์ ธนปญฺโญ วัดใหม่วงศ์วรรณ

1685 น่าน พระครูถาวรรัตนานุกิจ ฐิตธมฺโม วัดต้นผึ งสามัคคีธรรม

1688 น่าน พระครูสถาพรสุนทรเขต ฐิตโสภโณ วัดนาราบ

1689 น่าน พระครูสุปุญญานันท์ อภิปุญฺโญ วัดนาหวาย

1691 น่าน พระครูโฆษิตนันทเขต สิริจนฺโท วัดทุ่งฆ้อง

1693 น่าน พระครูจารุวรรณชัยวัฒน์ จารุวณฺโณ วัดดอนแก่ง
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1694 น่าน พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ ชีวสุทฺโธ วัดนิโครธาราม

1698 น่าน พระครูโอภาสธรรมถาวร ถิรธมฺโม ปางมอญ

1702 น่าน พระมหาบุญช่วย สีลเตโช ราษฎร์บ ารุง

1710 น่าน พระครูพิธานนันทกิจ ปภสฺสโร วัดร้อง

1713 น่าน พระครูบวรธรรมรักษ์ ธมฺมวโร วัดศาลา

1717 น่าน พระครูกิตติธรรมวิสุทธ์ิ กิตฺติสาโร ไหล่น่าน

1718 เชียงใหม่ พระครูประสิทธ์ิพุทธศาสน์ สิริวณฺโณ วัดกลางเวียง

1719 เชียงใหม่ พระปลัดวีรยุทธ ธีรว โส วัดกองลม

1720 เชียงใหม่ พระครูวิโรจน์จริยานุกูล วุฑฺฒิจารี พระธาตุดอยสะเก็ด

1721 เชียงใหม่ พระครูโสภณบุญวัตร จนฺทร สี ก าแพงหิน

1722 เชียงใหม่ พระครูโอภาสวรกิตต์ิ กิตติสมโท วัดก่ิวแลน้อย

1723 เชียงใหม่ พระครูสังวรสุทธินันท์ สัญญโต กู่แดง

1724 เชียงใหม่ พระครูธีรกิจจารักษ์ ธีรว โส วัดจอมทอง

1725 เชียงใหม่ ทวนทอง พระทวนทอง วีดจ าลอง

1726 เชียงใหม่ พระมหาเจตนา สุนฺทรเมธี วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

1727 เชียงใหม่ พระมหาสมบูรณ์ อธิปุญโญ เจ็ดยอด พระอารามหลวง

1729 เชียงใหม่ พระครูโสภณจิตสังวร สญญจิตโต วัดดอนจืน

1731 เชียงใหม่ พระมหาไกรจิตต์ กิตฺติปญฺโญ ดับภัย

1732 เชียงใหม่ พระครูพิศิษฏ์ปุญญาภิรักษ์ มหาปุญโญ วัดท่าข้าม

1733 เชียงใหม่ พระสุพัฒน์ สิริมงฺคโล วัดท่าข้าม

1734 เชียงใหม่ พระครูสมุห์ธนกฤต วิสุทฺโธ ท่าตอน

1735 เชียงใหม่ พระใบฎีกา อินสม พันธุสา พระอินสม อาภทฺธโร วัดท้าวบุญเรือง

1736 เชียงใหม่ พระครูอาทรธรรมสารัตถ์ สารตฺถิโก วัดทุ่งน้อย
1740 เชียงใหม่ พระธงไชย กิตฺติญาโณ บ้านขุน

1741 เชียงใหม่ พระครูโกวิทชาครธรรม ชาคโร บ้านป้อก

1742 เชียงใหม่ พระครูอุเทนปัญญารังษี ปญญาวชิโร บ้านเปียง

1744 เชียงใหม่ พระครูสุตพลสิทธ์ิ อภิพโล ห้วยบง

1748 เชียงใหม่ พระครูสุทธิวนาพิทักษ์ ปริสุทฺโธ วัดต้นโชค

1749 เชียงใหม่ พระครูประพัฒน์ชินวงศ์ ชินว โส ป่าเหมือด
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1750 เชียงใหม่ พระครูสารกิตติวิมล กิตติสาโร พระธาตุขุนโก๋น

1751 เชียงใหม่ พระครูสิริปริยัติวิสิฐ ธีราวุฑฺโฒ พระธาตุดอยสะเก็ด

1753 เชียงใหม่ พระมหาคมสัน ฐิตญาโณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหา

1754 เชียงใหม่ พระครูสมุห์สุเมศ สุเมโธ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

1755 เชียงใหม่ พระครูสิทธิปริยัตยานุกลู ถิรเมธี วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิห

1756 เชียงใหม่ พระครูพิจิตรสรการ สิริปุญฺโญ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

1758 เชียงใหม่ พระมหาอภิชัย กิตฺติญาโณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

1759 เชียงใหม่ พระศรีศิลปาจารย์ ปญฺญาวโร วัดพระธาตุศรีจอมทอง

1760 เชียงใหม่ พระครูสาทรกิจโกศล ชวนปญฺโญ วัดสารภี

1761 เชียงใหม่ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ ญาณเมธี วัดพระนอนสบคาบ

1763 เชียงใหม่ พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

1764 เชียงใหม่ พระประวิทย์ ชยวุฑฺโฒ วัดพันตอง

1765 เชียงใหม่ พระครูสุนทรพัฒนาภิรัต สุเมโธ พันหลัง

1767 เชียงใหม่ พระครูวรสัจจานุกูล สจฺจวโร วัดเมืองขอน

1771 เชียงใหม่ พระครูสุตธรรมวิจิตร วิจิตฺตธมฺโม วัดรังษีสุทธาวาส

1773 เชียงใหม่ พระครูโกวิทธรรมาวุธ ธมฺมธีโร เข่ือนผาก

1774 เชียงใหม่ พระปลัดสุวรรณ สุวณฺโณ วัดบ้านแปะ

1775 เชียงใหม่ พระครูประภาตกิจจานุยุต ติกฺขปญโญ วัดขันแก้ว

1776 เชียงใหม่ พระมหาเนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ ศรีโสดา พระอารามหลวง

1777 เชียงใหม่ พระมหาอังคาร ญาณเมธี ศรีโสดา พระอารามหลวง

1778 เชียงใหม่ พระธานี เขมธมฺโม สันต้นม่วงเหนือ

1779 เชียงใหม่ พระใบฎีกาเสาร์ค า ธีรธมฺโม สะเมิง

1780 เชียงใหม่ พระใบฎีกายุทธนา กนฺตสีโล สะเมิง

1781 เชียงใหม่ พระมหาธีรวัชร์ ธีรว โส วัดสันปงงาม

1782 เชียงใหม่ พระครูสุคนธ์สุตโสภณ สุวณฺณสิริ วัดสุคันธวารี

1785 เชียงใหม่ พระครูปุณณนพสิทธ์ิ สติสมฺปนฺโน วัดใหม่ขบประทาน

1786 เชียงใหม่ พระครูสิริอมราภิรัต ฐานรโต อมราราม

1787 เชียงใหม่ พระมหาคณิต กิตฺติญาโณ อินทาราม

1788 เชียงใหม่ พระครูประพัฒน์สังฆกิจ ขนฺติธโร วัดอุตตาราม
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1791 เชียงใหม่ พระครูวินัยสารโกศล สุธมฺโม เจดีย์หลวง

1792 เชียงใหม่ พระครูวิมลธรรมรัต วิมลธรรมรัต วัดสันติธรรม

1793 เชียงใหม่ พระครูสังฆรักษ์ ก าธร เขมจิตฺโต โรงธรรมสามัคคี

1794 เชียงใหม่ พระครูปิยธนาทร ธนสกฺโก วัดป่าดาราภิรมย์

1795 เชียงใหม่ พระครูสมุห์ทวี อินฺทว โส วัดศรีมุงเมือง

1801 ล าพูน พระครูมหาพุทธาภิรักษ์ อมรธมฺโม พระเจ้าตนหลวง

1803 ล าพูน พระมานัส ฐานวโร สบล้อง

1804 ล าพูน พระครูวิมลสุตาภรณ์ จนฺทร สี วัดดอนน้อย

1806 ล าพูน พระครูบริสุทธ์ิสังขวิจิตร สุทฺธจิตฺโต ธรรมสังเวช

1807 ล าพูน พระครูอดุลสุตาภินันท์ กลฺยาณธมฺโม วัดป่าแดด

1808 ล าพูน พระครูอินทวรรณธ ารง อินฺทปญฺโญ วัดป่าสีเสียด

1809 ล าพูน พระครูพิลาศธรรมวินิต ธมฺมวโร ป่าเหียง

1811 ล าพูน พระมหาพุทธิพงศ์ สิริคุตฺโต วัดพระพุทธบาทตากผ้า

1813 ล าพูน พระครูสถิตสารคุณ ฐิตสาโร หนองผาขาว

1814 ล าพูน พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ โบสถ์น  าดิบ

1827 ล าพูน พระมหาทนงศักด์ิ ญาณสิริ วัดพระธาตุหริภุญชัย

1832 ล าพูน พระสมุห์ภัคศุก สุจิติิฺโต วัดศรีบุญเรือง

1839 ล าพูน พระมหาศุทธพันธ์ สิริญาโณ วัดฆ้องค า

1844 ล าพูน พระครูมนูญกิจจาทร กิตฺติปญฺโญ วัดทากาศ

1845 ล าพูน พระครุบรรพตขันตยานุยุต ขนฺติธโร วัดทาดอยค า

1848 ล าพูน พระครูธ ารงวีรพิทักษ์ มหาวีโร ศรีมงคล

1849 ล าพูน พระครูวีรกิจสถาพร ฐิตญาโณ ทาสบเส้า

1858 แม่ฮ่องสอน พพระครูอนุกุลกัลพจน์ กลฺยาณวาโจ ต่อแพ

1859 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสรณ์ศาสนกิจ ภทฺทปญฺโญ ม่วยต่อ

1860 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสารสัทธานุกิจ สทฺธาธิโก ไม้ฮุง

1861 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสารสุนทร - ตาลเจ็ดต้น
1863 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสนธ์ิธรรมกิจ เมธิโก วัดหมอกจ าแป่

1864 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสารนันทสิทธ์ิ นนฺทโก วัดประตูเมือง

1865 แม่ฮ่องสอน พระปลัดสมศักด์ิ ถาวรจิตฺโต โพธาราม
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1866 แม่ฮ่องสอน พระใบฏีกาเสกสรรค์ ธมมฺทีโป วัดโพธาราม
1867 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุยุตธรรมเกษม ฐิตธมฺโม ป่าขาม

1868 แม่ฮ่องสอน พระลอก้า วิชโย วัดกลางทุ่ง

1869 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุกูลวิรัชกิจ วิริยธมฺโม ม่วยต่อ

1870 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุศาสน์โสภณ อภิวฑฺฒโน วัดม่วยต่อ

1871 แม่ฮ่องสอน พระปลัดสมศักด์ิ ชนาสโภ ม่วยต่อ

1872 แม่ฮ่องสอน พระสมุห์ถวัลย์ ฐิตปุญโญ แม่ลาน้อย

1873 แม่ฮ่องสอน พระอินสม ฐิตสาโร แม่ลาน้อย

1874 แม่ฮ่องสอน เจ้าอธิการจีระศักด์ิ จิรธมฺโม อมราวาส

1875 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสิฐกิตติคุณ สมานฉันฺโท วัดกิตติวงศ์

1876 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ ปภสฺสโร วัดผาผ่า

1877 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล วิเสฎฺโฐ สุรรณรังษี

1878 แม่ฮ่องสอน พระปลัดอาทิตย์ อาทิจฺโจ วัดปางล้อ

1879 แม่ฮ่องสอน พระสมุห์เฉลิม สุทฺธมโน ทุ่งแล้ง

1880 แม่ฮ่องสอน พระสมุห์จิรวัฒน์ อภิชาโน ม่วยต่อ

1881 แม่ฮ่องสอน พระสมุห์สุริยะ นนฺทภาโส สบป่อง

1882 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสรณ์คุณ อภิชโย วัดสบหารเหนือ
1883 แม่ฮ่องสอน พระศิริยุทธ ฐิตญาโณ ผาบ่องใต้

1884 อุดรธานี พระครูถาวรธรรมประโชติ ถาวรธมฺโม เกษมสันตาราม

1885 อุดรธานี พระครูสถิตสีลคุณ ฐิตสีโล เจริญธรรมวาส

1886 อุดรธานี พระครูวิชัยสิทธิการ จนฺทว โส ไชยนาถวราราม

1887 อุดรธานี เจ้าอธิการสมเพียร ธมฺมธีโป ท่าบ่อ

1888 อุดรธานี พระอาทิตย์ อกฺกโชโต ดอนค า

1889 อุดรธานี พระครูประทีปรัตโนภาส สิริจนฺโท ทองสายพัฒนาราม

1890 อุดรธานี พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ ฉนฺทสาโร ทิพย์ศรีปัญญา

1891 อุดรธานี พรครูโชติรัตนคุณ โชติปัญโญ โนนสะอาด

1892 อุดรธานี พระสวาสด์ิ อคฺคธมฺโม พุทธนิมิต

1893 อุดรธานี พระครูชินวรวิวัฒน์ ชินวโร บูรพา

1894 อุดรธานี พระสัมฤทธ์ิ ธีรปญฺโญ บูรพา
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1895 อุดรธานี พระสมหมาย มหาวีโร บูรพา

1896 อุดรธานี พระครูเกษมพัฒนสุนทร เขมวโร บูรพา

1897 อุดรธานี พระครูวิบูลสุทธิคุณ วิสุทฺโธ ป่าดงยางพรพิบูรณ์

1898 อุดรธานี พระครูอุทัยวนาภิรักษ์ อุทโย ป่านาไห

1899 อุดรธานี พระมหาสมบัติ นาคเสโน รอยพระพุทธบาทนฤนาถ

1900 อุดรธานี พระครูสุเมธธรรมกิจ ฐิตเมโธ ป่าศรีเพียปู่

1901 อุดรธานี พระครูวิบูลธรรมรัต รตนิโก ป่าสามัคคีสันติธรรม

1902 อุดรธานี พระครูสุวิธานสุนทรกิจ สมจิตฺโต พรสวรรค์

1903 อุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์ ยโสธโร พระแท่น

1904 อุดรธานี พระครูพุทธิสิริวรรณ อินทวณฺโณ พุทธไพวรรณ

1905 อุดรธานี พระครูโพธิชยานุการ สิริปัญฺโญ โพธ์ิชัยงิ วเหนือ

1906 อุดรธานี พระครูโพธิสิริรักษ์ จนฺทโก โพธ์ิศรี

1907 อุดรธานี พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ ฐานวโร โพธ์ิศรีทุ่ง

1908 อุดรธานี พระครูอุดมธีรธรรม ธีรธมฺโม โพธ์ิศรีทุ่ง

1909 อุดรธานี พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ ชวโน ภูทองเทพนิมิต

1910 อุดรธานี พระมหาพงษ์สิน ถิรจิตฺโต มัคคราราม

1911 อุดรธานี พระครูโสภณธรรมประยุต สิริภทฺโท มัชฌิมบุรี

1912 อุดรธานี พระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตส วโร มัชฌิมาวาส

1913 อุดรธานี พระครูปัญญารัตนวิมล สิริปญฺโญ รัตนศรีบุญรือง

1914 อุดรธานี พระครูสุพจน์วรนาถ สุวโจ เวฬุวัน

1915 อุดรธานี พระครูสิริปทุมรักษ์ ธมฺมทินฺโน ศรีแก้วบัวบาน

1916 อุดรธานี พระมหาอ าพล อธิปญฺโญ ศรีจันทราราม

1917 อุดรธานี พระครูสิริจันทราภรณ์ วิสารโท ศรีจันทราราม

1918 อุดรธานี พระครูโกศลสิริธรรม โกสโร ศรีบุญเรือง

1919 อุดรธานี พระครูปัญญาธรรมสาทร ฐิตธมฺโม ป่าประชาสามัคคี

1920 อุดรธานี พระมหาสุรชาติ ธีรธมฺโม ศรีสว่างบรมสุข

1921 อุดรธานี พระครูโกวิทบวรธรรม โกวิโท นิยมบวร

1922 อุดรธานี พระวีระพันธ์ุ ปญฺญาทีโป ศรีสุธาทิพย์

1923 อุดรธานี พระมหาทินกร ปภสฺสโร ศรีสุธาทิพย์
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1924 อุดรธานี พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี อภินนฺโท สระแก้ว

1925 อุดรธานี พระจิรานุวัตร กนฺตสีโล สระมณี

1926 อุดรธานี พระครูสุตวีรคุณาธาร ญาณวีโร สระมณี

1927 อุดรธานี พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ สุรปญฺโญ สว่างดงยาง

1928 อุดรธานี พระครูวิชัยสมาจาร สมาจาโร สว่างพัฒนาราม

1929 อุดรธานี พระสมุห์ทองล้วน ติสฺสวโร สว่างโยมาลัย

1930 อุดรธานี พระมหารัฐธรรมนูญ โชติโก สว่างโยมาลัย

1931 อุดรธานี พระศราวุฒิ ปิยธโร มัชฌิมาวาส

1932 อุดรธานี พระครูสุตสุวรรณาภรณ์ ปัญญาทีโป สะอาดเรืองศรี

1933 อุดรธานี พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี สะอาดเรืองศรี

1934 อุดรธานี พระครูสีลคุณารักษ์ กตสีโล สังฆคณาราม

1935 อุดรธานี เจ้าอธิการค ายอด สุวโจ สามัคคีบ าเพ็ญผล

1936 อุดรธานี พระมหาพิชัยภูษิต เหว่ถ่ัน สุนทรประดิษฐ์

1937 อุดรธานี พระมหากุศล เถ่ียนดึ ก สุนทรประดิษฐ์

1938 อุดรธานี พระครูโอภาสรัตนคุณ รตนปญฺโญ หลวงเพ็ญ

1939 อุดรธานี พระมหาเผด็จ ผาสุกาโม หลวงเพ็ญ

1940 อุดรธานี พระครูอุดมธีรธรรม ธมฺมธโร อุดมอินทราวาส

1941 อุดรธานี พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์ ธมฺมธีโร หลวงเพ็ญ

1942 อุดรธานี พระครูสุวรรณสีลคุณ กนฺตสีโล อัมพวันวนาราม

1943 อุดรธานี พระครูปัญญาสีลาจาร ปัญฺญาสาโร เหล่าหลวง

1944 อุดรธานี พระครูประสิทธ์ิธรรมานุศาสน์ ปิยธมิฺโม ไชยาราม

1945 อุดรธานี พระครูธีรปัญญานุยุต ธีรปัญฺโญ บ้านม่วง

1947 อุดรธานี พระอธิการสุสวัสด์ิ ธีรปญฺโญ ป่าอุ่มจาน

1948 อุดรธานี พระมหาสมหมาย มหาวีโร หล่าหลวง

1949 อุดรธานี พระมหาทิวากร ญาโนภาโส โพธิสมภรณ์

1950 อุดรธานี พระมหาถาวร สีลส วโร ศรีผดุงพัฒนา

1951 อุดรธานี พระประดิษฐ์ รตนปญฺโญ โพธิสมภรณ์

1952 อุดรธานี พระสุวัฒน์ จนฺทว โส โพธิสมภรณ์

1953 อุดรธานี พระสมโภชน์ เขมปญฺโญ โพธิสมภรณ์
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1954 อุดรธานี พระครูไพศาลเจติยารักษ์ พลฺวุฑโฒ มหาธาตุเจดีย์

1955 อุดรธานี พระครูปิยเจติยาทร ปิยธโร มหาธาตุเจดีย์

1956 อุดรธานี เจ้าอธิการทองอินทร์ ติกฺขวีโร มหาธาตุเจดีย์

1957 อุดรธานี พระสมุห์เสรี ปญฺญาสาโร โยธานิมิตร

1958 อุดรธานี พระมหารุ่งศักด์ิ อรุโณ โยธานิมิตร

1959 อุดรธานี พระครูสุภัทรธรรมนันท์ สุภทฺโท อัมพวนาราม

1960 อุดรธานี พระครูโกวิทสังฆการ รตนปญฺโญ อรัญญิกาวาส

1961 หนองคาย พระครูปัญญาธรรมวัตร ปญญาธโร กาหม

1962 หนองคาย พระณรงค์ชัย ธัมมธโร ศิลาเลข

1963 หนองคาย พระมหาสวัสด์ิ อหิิสโก กุมภประดิษฐ์

1964 หนองคาย พระอธิการสุดใจ อภิญาโณ ดอนโพธ์ิ

1965 หนองคาย พระครูพิพัฒน์จันทรังษี ญาณฺฉนฺโท จันทรังษี วราราม

1966 หนองคาย พระอธิการพุทธพัฒน์ พุทธสโร จุมพลเมือง

1967 หนองคาย พระครูประภากรกิตติคุณ ปภากโร ธาตุด า

1968 หนองคาย พระครูสิทธิมังคโลภาส สุมงฺคโล ชุมพล

1969 หนองคาย พระครูอุดมฐิติคุณ อนุตตโร ชุมแพ

1970 หนองคาย พระครูปิยสีลวิสุทธ์ิ ปิยสีโล ธรรมคุณ

1971 หนองคาย พระทองดี คงคสุวณฺโณ นาคประดิษฐ์มีชัย

1972 หนองคาย พระครูบรรพตธรรมานุวัตร ฐานิสฺสโร โนนเกษม

1973 หนองคาย พระปลัดนันทวัฒน์ กนตสาโร ป่าส่างค า

1974 หนองคาย พระครูวาปีสุนทรฉันท์ ฉันทโก เปงจานเหนือ

1975 หนองคาย พระอธิการจิรธนวัฒน์ ธมมจารี สามัคคีชัย

1976 หนองคาย พระมหาปิยะพงษ์ ธีรปญฺโญ พระธาตุราษฎร์บ ารุง

1977 หนองคาย พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฒโน โพธ์ิชัย

1978 หนองคาย พระใบฎีกาวงค์กด ติกฺขวีโร โพธิรุกขาราม

1979 หนองคาย พระครูสุวรรณรัตนสุนทร ญาณวโร โพนค า

1980 หนองคาย พระครูบุญกิจจาภิรม กตปุญโญ ภิรมยาราม

1981 หนองคาย พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ ฐานธัมโม มณีโคตร

1982 หนองคาย พระครูอุดมรัตนรังษี วรปัญโญ ยอดแก้ว



เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

1983 หนองคาย พระครูอุดมธรรมวิสิฐ อุตตโม ราษฎร์ด าริ

1984 หนองคาย พระครูสังฆรักษ์สุพจน์ พากุโล โพธ์ิงาม

1985 หนองคาย พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ ภทฺทเมธี ศรีชมช่ืน

1986 หนองคาย พระครูสุธรรมวรานุวัตร สุภโร ศรีสุธรรม

1987 หนองคาย พระครูอนุกูลวรกิจ อาภสสโร ศรีสุมังคล์

1988 หนองคาย พระมหาสุวิน ขนฺติโก ศิริขัณฑ์

1989 หนองคาย พระมหากุศล สมาจาโร บ่อน  าสถิตย์

1990 หนองคาย พระอธิการมิตรชัย อนุตตโร วาปีเกษตร

1991 หนองคาย พระครูรัตนสราภิรม สิริจนฺโท สระแก้ว

1992 หนองคาย พระครูสุวรรณธรรมรักษ์ ฐานธมฺโม สพานทอง

1993 หนองคาย พระมหายุทธศิลป์ จิณณธมโม สิริมงคล

1994 หนองคาย พระมหาเทียบ อตุโล สุขส าราญวนาราม

1995 หนองคาย พระครูสังฆการโกศล อตฺตดุตฺโต สุขาราม

1996 หนองคาย พระครูสุกิจสุนทร ธัมมวโร สุภกิจเจริญ

1997 หนองคาย พระครูปิยธรรมพินิต ปิยธัมโม หนองเรือค า

1998 หนองคาย พระครูสมุห์ฤทัย อิสฺสโร หลวงพิสัยเจติยาราม

1999 หนองคาย พระครูวิสุทธิสีลคุณ วิสุทโธ อัมพวัน

2000 หนองคาย พระมหาวุฒินันท์ รตนโชโต ธาตุด า

2001 หนองคาย เจ้าอธิการทนงศักด์ิ สิริธมฺโม อรัญญวาสี

2002 หนองคาย พระมหาวิทูล สิริธโร จันทรสามัคคี

2003 หนองคาย พระมหาวัฒนะชัย ชยวัฑฒโน จันทรสามัคคี ธ

2004 สกลนคร พระพงสวัด อภิวณฺโณ กุดแฮด

2005 สกลนคร พระครูสกลวิมลกิจ ไม่มี โพนงาม

2006 สกลนคร พระครูโพธิสังวรคุณ ไม่มี นาโพธ์ิ

2007 สกลนคร พระคุณสุตเขตธรรมสถิต ไม่มี โคกนามี

2008 สกลนคร พระครูนิติสารสุนทร นิติสาโร โพธ์ิชัย

2009 สกลนคร พระมหาไพศาล รตนญาโณ ศิริสมภรณ์

2010 สกลนคร พระครูกิตติโพธิรัต ไม่มี โพธ์ิค า

2011 สกลนคร พระอธิการขจรศักด์ิ อติภทิฺโท ศรีสุภักด์ิ
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2012 สกลนคร พระพงษ์ศักด์ิ ปสนฺนจิตฺโต ธรรมาบูรพาราม

2013 สกลนคร พระครูวิจักษ์ธรรมรัต ธมฺมธโร ศรีชมช่ืน

2014 สกลนคร พระครูปคุณสิริธรรม ไม่มี หลุบเลา

2015 สกลนคร พระครูสกลธรรมวิจิตร ไม่มี บ้านนาอ้อย

2016 สกลนคร พระครูนิวาสธรรมสุนทร ไม่มี นิวาสถาน

2017 สกลนคร พระครูสกลวรานุกิจ ไม่มี พระธาตุเชิงชุม

2018 สกลนคร พระครูสุพัฒน์วรธรรม ไม่มี ม่วงลาย

2019 สกลนคร พระครูรัตนธรรมภิวัฒน์ ไม่มี ยางอาจ

2020 สกลนคร พระสมุห์สมหมาย กตสาโร หนองไผ่

2021 สกลนคร พระปลัดวิษณุศักด์ิ ธีรวโร เสบุญเรือง

2022 สกลนคร พระเสนาะ วรธมฺโม โนนสะเคียน

2024 สกลนคร พระครูปริยัติสิริวัฒน์ ไม่มี โพธ์ิศรี

2025 สกลนคร เจ้าอธิการเฉลิมพลษกรณ์ สุจิตฺโต ใต้บ้านหัน

2026 สกลนคร พระทวัตรชัย สิริชโย เกาะแก้ววราราม

2027 สกลนคร พระประสิทธ์ิ ปภาโส โพธ์ิศรี

2028 สกลนคร พระอธิการสมาน เปมสีโล สว่างภูมิดล

2029 สกลนคร พระครูวิมลวรานุกิจ ไม่มี ไตรภูมิ

2030 สกลนคร พระครูสกลวิริยคุณ ไม่มี ทุ่ง

2031 สกลนคร พระครูวิวัฒน์ธรรมสถิต ไม่มี บูรพานิวาส

2032 สกลนคร พระครูสุทธิญาณคุณ ไม่มี ดอนมุย

2033 สกลนคร พระมหาธนมล กิตฺติสาโร สมสนุก

2034 สกลนคร พระปลัดวิศิษฐ์ ชวาโน บูรพา

2035 สกลนคร พระณัฐภัทร คนฺธสีโล บ้านหนองไผ่ล้อม

2036 สกลนคร พระมหาเกียรติศักด์ิ กิตฺติสถฺโก แจ้งแสงอรุณ

2037 สกลนคร พระธรรมรงค์ สิริภทิฺโท ป่าแก้วเจรญธรรม

2038 สกลนคร พระครูฐิติธรรมมงคล ไม่มี ป่าชุมชนพัฒนา

2039 สกลนคร พระครูสังฆรักษ์ แสงเพชร ฐิตปุญฺโญ บะหัวเมย

2040 สกลนคร พระครูโสภณธรรมจารุ ไม่มี บะหัวเมย

2041 สกลนคร เจ้าอธิการบุญเลิศ ปริปุณฺโณ หนองนกกด
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2042 สกลนคร พระธีระพล ธีรปญฺโญ ศิริด ารงวนาราม

2043 สกลนคร พระมหาธนพร กิตฺติธโร ป่าอิสรธรรม

2044 บึงกาฬ พระครูประสิทธ์ิธรรมาภิวัฒน์ สุธมฺโม เซกาเจติยาราม

2045 บึงกาฬ พระครูเกษมเจติยานุรักษ์ อุตฺตโม เซกาเจติยาราม

2046 บึงกาฬ พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ ปญฺญาธโร ป่ินแก้วอัมไพรวัลย์

2047 บึงกาฬ พระครูปิยธรรมวิบูล ธมฺมสาโร วัดราษฎร์บูรณะ

2048 บึงกาฬ พระครูอัครสุทธิคุณ อคฺคธมฺดม ศรีชมช่ืน

2049 บึงกาฬ พระครูสุทธิธรรมภาณ มหาปุญฺโญ วัดศรีชมภูพัฒนาราม

2050 บึงกาฬ พระครูประทีปธรรมานุวัตร ทีปธมฺโม ศรีสมบูรณ์

2051 บึงกาฬ พระคารมณ์ ธีรปญฺโญ วัดศิริมงคลวราราม

2052 บึงกาฬ พระครูอุดมธรรโมภาส กิตฺติภทฺโท สว่างคงคาราม

2053 บึงกาฬ พระประเทือง ถาวโร วัดศิริมงคลวราราม

2055 บึงกาฬ พระครูประทีปธรรมานุยุต ธมฺมทีโป วัดสังฆธรรมาราม

2056 บึงกาฬ พระครูสันติคุณาภรณ์ ธมฺมวโร เซกาเจติยาราม

2057 บึงกาฬ พระครูประสิทธ์ิรัตนภรณ์ รตนญาโณ วัดสามัคคีธรรม

2058 บึงกาฬ พระครูอรุณธรรมานุยุต ธมิฺมทินฺโน แสงสว่างภูมิ

2059 เลย พระครูสุวรรณธีรคุณ อธิโก วัดป่าลาดหินอินทร์แปลง

2060 เลย พระครูปภัสสรบุญวัฒน์ ปภสฺโร ตาลเด่ียว

2061 เลย พระครูวรดิตถ์ขันติธรรม ขันฺติโก วัดท่าข้าม

2062 เลย พระครูบุญเขตคุณากร ผลปุญฺโญ วัดนาหงษ์

2063 เลย พระครูอมรธรรมานุสิฐ วรธมฺโม เนรมิตวิปัสสนา

2064 เลย พระครูอรุณวรกิจ ฐานวโร วัดดอนหอพัฒนาราม

2065 เลย พระครูปัญญาวชิโรดม ปริปุณฺโณ วัดโนนส าราญ

2066 เลย พระครูโฆษิทธรรมรัตน์ โฆสโก วัดโนนศรีชมพู

2067 เลย พระครูไพโรจน์พัฒนคุณ ปวฒฺฒโน วัดบ้านโป่งพัฒนาราม

2068 เลย พระครูสุวรรณศิลารักษ์ เหมวัณฺโณ วัดบู่ทองศิลา

2069 เลย พระครูปิยธรรมนิวิฐ กนฺตธมฺโม วัดป่าใต้

2070 เลย พระครูใบฎีกากิตติเดชา วิเสสคุโณ วัดป่านาฝาย

2071 เลย พระครูปุญญวรากร กตปุญฺโญ วัดป่าเลไลยก์
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2072 เลย พระครูอุดมจันทโชติ จนฺทวโร วัดแผงศรีวิทยาราม

2074 เลย พระครูสุธรรมสิริคุณ ปภาโส วัดโพธ์ิชัย

2075 เลย พระครูมงคลโพธิวัตร อุตฺตมปญฺโญ โพธ์ิชัยมงคล

2076 เลย พระครูจันทปุญโญภาส กตปุญฺโญ วัดโพธ์ิศรี

2077 เลย พระครูประสิทธ์ิวรญาณ อิทธิญาโณ วัดโพนข่า

2078 เลย พระครูไพโรจน์ชยากร ปุญฺญผโล วัดโพนชัย

2079 เลย พระมหาชนาธิปวัฒน์ โอภาโส วัดโพนชัย

2080 เลย พระครูนรินทรานุวัตร นรินฺโท โพนทอง

2081 เลย พระครูอมรธรรมวุฒิ อมโร วัดโพนสว่างนาทอง

2082 เลย พระปลัดกฤชสุธี มหาวีโร วัดโคกสว่าง

2083 เลย พระครูศรีภัทรวิมล มหาญาโณ วัดศรีชมช่ืน

2084 เลย พระครูปลัดยง นิติสาโร ศรีบุญเรือง

2085 เลย พระครูวิสุทธิวรญาณ วรญาโณ ศรีมงคล

2086 เลย พระมหาฤทธ์ิศักด์ิ ญาณาภิรโต วัดศรีวิชัยวนาราม

2087 เลย พระครูพิพิธธรรมจักร จกฺกวโร ศรีสงคราม

2088 เลย พระครูสุทธิสิริโสภณ ชินว โส วัดศรีสะอาดโพนทัน

2089 เลย พระครูสิริจันทสุมณฑ์ จนฺทว โส วัดศรีหินตั ง

2090 เลย พระครูกิตติอาจารคุณ อาจารสมฺปนฺโน ศิริมงคล

2091 เลย พระครูประภัสร์รัตนคุณ จนฺทูปโม วัดสว่างเกาะแก้ว

2092 เลย พระครูอรุณพัฒนาทร ธมฺมสโร สว่างอารมณ์วัฒนา

2093 เลย พระครูปริยัติธรรมโกศล โกสโล วัดสันติวนาราม

2094 เลย พระครูวุฒิธรรมสถิต ฐิตธมฺโม วัดใหม่เจริญธรรม

2095 เลย พระครูโสภณกิตติวรากร กิตฺติโสภโณ วัดป่านิมิตอุดมพร

2096 เลย พระครูพิสุทธิศีลคุณ วิสุทฺธสีโล วัดศรีสุทธาวาส

2097 เลย พระมหาจิณกมล อภิรตโน วัดศรีสุทธาวาส

2098 เลย พระนาวา คนฺธวโร วัดศรีสุทธาวาส

2099 เลย พระมหาจักพล สิริธโร วัดศรีสุทธาวาส

2100 เลย พระพุชฌงศ์ ปญฺญาวโร วัดศรีสุทธาวาส

2101 หนองบัวล าภู พระไพฑูรย์ ญาณวโร จันทรประสิทธ์ิ
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2102 หนองบัวล าภู พระครูสุวรรณปัญญาภิวัฒน์ คุณสาโร ฐิติปัญญาราม

2103 หนองบัวล าภู พระครูวิมลธรรมนิมิตร วิมโล เทพนิมิตร

2104 หนองบัวล าภู พระครูสตธรรมาธร ยโสธโร ศรีสุวรรณเลไลย์

2105 หนองบัวล าภู พระครูพิสิฐสีลานุกูล อารธมฺโม นันทวิชัย

2106 หนองบัวล าภู พระสมุห์สมชาย ปภสฺศโร นันทวิชัย

2107 หนองบัวล าภู พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ ธมฺมทินฺโน บูรพาราม

2108 หนองบัวล าภู พระครูอุดมธรรมโสภณ อนุตตฺโร ป่าโนนทอง

2109 หนองบัวล าภู พระครูไพศาลกิตติวิมล ขันติสาโร โพธ์ิชัยสมสะอาด

2110 หนองบัวล าภู พระครูปริยัติบรรณกิจ สุวณฺโณ โพธ์ิชัยสมสะอาด

2111 หนองบัวล าภู พระครูวิจิตรขันติธรรม ขนฺติจิตโต โพธ์ิทอง

2112 หนองบัวล าภู พระนรงค์ นริสฺสโร โพธ์ิทอง

2113 หนองบัวล าภู พระครูประภาศสิริวัฒน์ อตฺตทนฺโต มีชัยราษฎร์บ ารุง

2114 หนองบัวล าภู พระอธิการนุน ปภสฺสโร ทุ่งโปร่งวนาราม

2115 หนองบัวล าภู พระมหาอาทิตย์ อาภาธโร เรืองอุทัยศิริมงคล

2116 หนองบัวล าภู พระครูปริยัติพัฒนสุนทร ติสฺสโร สมจิตรพัฒนา

2117 หนองบัวล าภู พระครูมงคลกิจโกศล มหาวีโร ศรีสุมังคลาราม

2118 หนองบัวล าภู พระครูอุดมสิริธรรม สิริธัมฺโม ศรีสว่างอุดมพร

2119 หนองบัวล าภู พระครูธีรธรรโมภาส ธีรธมฺโม มัชฌิมเขตมงคล

2120 หนองบัวล าภู พระอธิการสถิตย์ สมาจาโร ศิริมงคล

2121 หนองบัวล าภู พระครูสิริโยภาส ปภสสโร สว่างชัยศรี

2122 หนองบัวล าภู พระครูปริยัติจันทประโชติ จนทปชฺโชติ สว่างวนาราม

2123 หนองบัวล าภู พระครูวิสารธรรมานุกิจ วิสารโท สว่างอารมณ์

2124 หนองบัวล าภู พระครูโอภาสนวการ จนฺโทภาโส สว่างอารมณ์

2125 หนองบัวล าภู พระประทีป ขันติโก สว่างอารมณ์

2126 หนองบัวล าภู พระครูสุธรรมพัฒนาทร ครุธมฺโม สามัคคีเจริญธรรม

2127 หนองบัวล าภู พระมหารังสรรค์ ญาณส วโร สว่างอารมณ์

2128 หนองบัวล าภู พระครูอุดมธรรมประคุณ ปุณณโก สามัคคีธรรม

2129 หนองบัวล าภู พระครูประยุตสีลาจาร จกฺกวโร ศรีชมภู

2130 หนองบัวล าภู พระอธิการประดิษฐ์ สุทินโน อัมพวนาราม
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2131 หนองบัวล าภู พระครูอุดมพัฒนคุณ สุเมโธ อุดมพัฒนาราม

2132 หนองบัวล าภู พรครูวิริยธรรมโสภิต โชติธมฺโม ป่าจุลบัณฑิตาราม

2133 หนองบัวล าภู พระครูปทุมธรรมาภิบาล ธมฺมรโต มหาชัย

2134 หนองบัวล าภู พระครูจิตตสังวร จิตฺตปาโล ศรีสุมังคล์

2135 หนองบัวล าภู พระประวิทย์ ทีปธมฺโม วัดโสภณาวัน

2136 ขอนแก่น พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ จนฺทร สี เกาะแก้ว

2137 ขอนแก่น พระครูสุทธิสีลาภิวัฒน์ ปิยสีโล สระแก้ว

2138 ขอนแก่น พระสมุห์ชูศักด์ิ โชติโก สมบูรณ์

2139 ขอนแก่น พระครูสิริปริยัติวรากร ธมฺมชารี เข่ือนอุบลรัตน์

2140 ขอนแก่น พระครูประสิทธิกิตติญาณ กิตฺติญาโณ จันทรประสิทธ์ิ

2141 ขอนแก่น พระครูปริยัติประสิทธิคุณ สุรเมธี จันทรประสิทธ์ิ

2142 ขอนแก่น พระมหาศรีรวย ญาณวุฑฺโฒ จันทรประสิทธ์ิ

2143 ขอนแก่น พระส าเนียง อคฺตจิตฺโต สว่างโนนงาม

2144 ขอนแก่น พระครูศรีภัทราภิรักษ์ ชินฺทตฺโต ชัยศรี

2145 ขอนแก่น พระมหายุทธศักด์ฺ ยุตฺตธมฺโม ชัยศรี

2146 ขอนแก่น พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติสาโร พัฒนสีลา

2147 ขอนแก่น พระมหาณวัฒน์ กตปุญฺโญ ชัยศรี

2148 ขอนแก่น พระมหาโกมล คุณากโร ชัยศรี

2150 ขอนแก่น พระปลัดอุทิศ กตสาโร โนนสูง

2151 ขอนแก่น พระครูเวฬุพัฒนาทร สุฑฺพโต ดุสิตาราม

2152 ขอนแก่น พระครูเกษมธรรมสุนทร เขมธมฺโม สว่างอารมณ์

2153 ขอนแก่น พระครูสถิตธรรมวรคุณ ถิรญาโน ทรงศิลา

2155 ขอนแก่น พระครูปริยัติสารการ จตฺตมโล ท่าน าิพอง

2156 ขอนแก่น พระมหาเดชอุดม อุตฺตมจารี เทพปูรณาราม

2157 ขอนแก่น พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี ศรีชมช่ืน

2158 ขอนแก่น พระมหารุ่งชัย ยสินฺธโร ธาตุ

2159 ขอนแก่น พระมหาธงชัย วิลาสินี ธาตุ

2160 ขอนแก่น พระสมุห์ชาญชัย ผาสุโก นาโหล่ง

2161 ขอนแก่น พระครูปริยัติสารวิมล ภทฺทรเมธี นิเนศน์วิทยาราม
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2162 ขอนแก่น พระอดุลสารกิจ อรุณญฺญาโณ นิเวศน์วิทยาราม

2164 ขอนแก่น พระประเสริฐ รณญฺชโย บริบูรณ์

2166 ขอนแก่น พระครูประดิษฐ์บุญธรรม อิสฺสรธมฺโม บุญบาลประดิษฐ์

2167 ขอนแก่น พรมหาจรินทร์ จนฺทธมฺโม ประชาพัฒนาราม

2168 ขอนแก่น พระครูประสิทธ์ิธรรมานุกูล ฐิตญาโณ ประสิทธ์ิธรรมสาร

2169 ขอนแก่น พระครูวิริยคุณสาร วิริโย พิมลธรรมาราม

2170 ขอนแก่น พระครูอนุกูลสารธรรม ถิรธมฺโม โพธ์ิกลาง

2171 ขอนแก่น พระครูประดิษฐ์โพธิธรรม อาจาโร โพธ์ิชัยบ้านไผ่

2172 ขอนแก่น พระมหาโกศล จิตฺตปญฺโญ หนองดู่

2173 ขอนแก่น พระครูจารุวรรณสาร จารุวญฺโณ โพธ์ิธาตุ

2174 ขอนแก่น พระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส โพธ์ิ

2175 ขอนแก่น พระครูโพธิจันทสาร จนฺทสาโร โพธ์ิศรี

2176 ขอนแก่น พระทวีศักด์ิ ฐิตมโน โพธ์ิศรีส าราญ

2177 ขอนแก่น พระครูกิตติวราภินันท์ อภินนฺโท โพนเลา

2178 ขอนแก่น พระครูสิริตาลงกรณ์ สุจิตฺโต มงคลศรีสวนกวาง

2179 ขอนแก่น พระมหาทูลทองใจ อิสฺสโร มธุวัณโณวาส

2180 ขอนแก่น พระปลัดอิงค์ฤทธ์ิ อุตฺตโม มรรคผดุงศรี

2181 ขอนแก่น พระพุฒธา อธิปญฺโญ มหาปราสาทเขมาภิรตาราม

2183 ขอนแก่น พระมหาธีรยุทธ ธีรภทฺโท ยางค า

2184 ขอนแก่น พระใบฎีกาสมปอง ธมฺมปาโล ราษฎร์สังขรณ์

2185 ขอนแก่น พระใบฎีกาวัชระ วิสุทธิวิริโย ศรีจันทร์

2186 ขอนแก่น พระปลัดเล็ก อานนฺโท พิมลธรรมาราม

2187 ขอนแก่น พระมหากนก กิตติวุฑโฒ จารุกิตบ ารุง

2188 ขอนแก่น พระมหาพาศิษฐ์ ช่ือเดิมพระมหาปกรณ์ โชติปญฺโญ บูรพาราม

2189 ขอนแก่น พระครูปทุมสิทธิคุณ เมตฺเตยฺโย ศรีปทุม

2190 ขอนแก่น พระครูปลัดทองล้วน สิริจนฺโท ศรีพิมล

2191 ขอนแก่น พระครูประโชติกิจจาทร วรธมฺโม ศรีสว่าง

2192 ขอนแก่น พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล จิรสูโภ ศิริพนปุญญาวาส

2193 ขอนแก่น พระปลัดไพรฑูรย์ ปิยสีโล สว่างค าอ้อ
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2195 ขอนแก่น พระครูรัตนสารธรรม ถาวโร สระแก้ว

2196 ขอนแก่น พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ อนาลโย สระทอง

2197 ขอนแก่น พระครูสันติสารคุณ อคฺคจิตฺโต สุทธาวาส

2198 ขอนแก่น พระสมุห์ชาตรี ชาคโร สุภนิมิตร

2199 ขอนแก่น พระมหาพรรณศักด์ิ อชิโต สะอาด

2200 ขอนแก่น เจ้าอธิการบุญรอด ฐานวโร หนองนาค า

2201 ขอนแก่น พระครูอโศกสุธรรมวงศ์ อคฺควฺโส อโสการาม

2202 ขอนแก่น พระครูกันตธรรมสาร กนฺตธมฺโม อัมพวัน

2203 ขอนแก่น พระมหาพฤหัสบ์ ปญฺญาวโร ทรงธรรม

2204 ขอนแก่น พระมหาพูลศักด์ฺ สุทฺธิญาโณ ค าแคนเหนือ

2205 ขอนแก่น พระสมุห์ชาคริณ พุทฺธสาโร วัดคุ้มจัดสรร

2206 ขอนแก่น พระผุย วิชาโน โนนส านัก

2207 ขอนแก่น พระครูไพศาลสารธรรม จารุวณฺโณ ป่าสันติสุข

2208 ขอนแก่น พระศรัญย์ ปญฺญาวโร วัดศรีจันทร์

2209 ขอนแก่น พระครูสมุห์สุรเดช ภูริปญฺโญ ศรีจันทร์

2210 ขอนแก่น พระครูวิวิธธรรมคุณ เขมธโร สวรรค์คงคา

2211 ขอนแก่น พระครูญาณวรสิทธ์ิ อนลโส สันติการาม

2212 ขอนแก่น พระครูสันติธรรมคุณากร รกฺขิตธมฺโม สันติธวนาราม

2213 ขอนแก่น พระครูกิตติวัฒนวิสุทธ์ิ กิตฺติวิสาโล สุทธิไชยาราม

2214 ขอนแก่น พระครูสิริกัลยาณคุณ มหาปญฺโญ สุวรรณรังษี

2215 มหาสารคาม พระอินถนอม มหาวีโร วัดใต้โกสุม

2216 มหาสารคาม พระอธิการณรงค์ มหาญาโณ วัดศรีชุมพร

2217 มหาสารคาม พระครูสุติวิชัยธรรม ชยธมฺโม วัดกลางเชียงยืน

2221 มหาสารคาม พระครูจันทสุทธาภรณ์ จนฺทสุทโธ ดงเค็ง

2223 มหาสารคาม พระครูสถิตถาวรธณรรม ถาวโร แดงโพง

2227 มหาสารคาม พระครูสุตธรรมนิวิฐ อตฺตทนฺโต วัดเทพศิริหนองกุง

2228 มหาสารคาม พระครูวิชัยบุญพิศิษฎ์ ฐิตปุญฺโญ วัดนาควิชัย

2229 มหาสารคาม สติ โชติธมโม นานกเขียน

2230 มหาสารคาม พระครูวีรธรรมานุศาสน์ มหาวีโร บรบือสราราม
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2232 มหาสารคาม พระมหาสุขีนันท์ จิรสีโล บ้านยาง

2242 มหาสารคาม พระครูสุวรรณสุทธารม สุจิตฺโต โพธ์ิทอง

2243 มหาสารคาม พระอธิการสันติ สนฺติกโร สนฺติกโร วัดโพธ์ิศรี

2244 มหาสารคาม พระครูกิติเหมคุณ กิติปญฺโญ โพธ์ิศรีจินาราม

2245 มหาสารคาม พระครูอรุณชยานุวัตร อุทโย วัดมหาชัย พระอารามหลวง

2246 มหาสารคาม พระครูอุปถัมภ์ธรรมานุกูล จารุธมฺโม วัดมหาชัย

2250 มหาสารคาม พระวิสาสสุนทรธรรม สุนฺทโร วัดวังโจดโสภาราม

2252 มหาสารคาม พระครูวิบูลโสตถิธรรม ปิยธมฺโม ศรีสวัสด์ิ

2253 มหาสารคาม พระอนนท์ ปญญนนฺโท ศรีอรุณ

2254 มหาสารคาม พระครูรัตนปัญญาธร รตนปญฺโญ สองเหนือ

2256 มหาสารคาม เจ้าอธิการปัญญา ปญฺญาวโร เกษบุรีดอนก่อ

2257 มหาสารคาม พระครูประโชติพิพัฒนกิจ กิจฺจสาโร บูรพาหนองบัว

2258 มหาสารคาม พระครูวิโรจน์ปัญญาวุธ ติกขปญฺโญ หนองผง

2261 มหาสารคาม พระครูถาวรบุญโชติ ถามวโร วัดอภิสิทธ์ิ

2262 มหาสารคาม พระครูวินัยธรภูมินทร์ วรโท อภิสิทธ์ิ

2263 มหาสารคาม พระครูสมุห์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต วัดมหาชัยพระอารามหลวง

2265 มหาสารคาม วีระวัฒน์ วิปุโล วัดป่าวังเลิง

2267 ร้อยเอ็ด พระครูโกศลบวรกิจ อธิปญฺโญ วัดหนองใหญ่

2273 ร้อยเอ็ด พระครูประโชติปัญญาประยุต ชุติปญฺโญ สว่างอารมณ์

2274 ร้อยเอ็ด พระครูปริยัติธรรมวิสุทธ์ิ สมาหิโต วัดศรีบุญเรือง

2275 ร้อยเอ็ด พระครูปริยัติวิธานกิจ จิรสุโภ วัดศรีอาราม

2277 ร้อยเอ็ด พระครูปิยชัยกิจจานุกูล ปิยวณฺโณ สระทอง

2281 ร้อยเอ็ด พระครูศรีปริยัติวราทร ชินวโร บูรพาภิราม

2283 ร้อยเอ็ด พระครูสุตมัชฌิมาภรณ์ อธิปุญโญ วัดกลางม่ิงเมือง

2284 ร้อยเอ็ด พระครูสุทธิชัยสุนทร วิสุทฺโธ วัดโพธ์ิชัยศรี

2285 ร้อยเอ็ด พระครูสุทธิธรรมประภัศร์ ปภสฺสโร สะอาดธรรมทาน

2286 ร้อยเอ็ด พระครูสุนทรปิโยภาส ปิยธมฺโม วัดบ้านอนามัย

2288 ร้อยเอ็ด พระครูโสภณวรากร ฉวิวณฺโณ ดอนน  าค า

2290 ร้อยเอ็ด พระครูอุดมปัญโญภาส อคฺคปญฺโญ บ้านกล้วย
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2292 ร้อยเอ็ด พระประสิทธ์ิ ไชยด า สุขิโต วัดไพร์สัณสามคีธรรม

2294 ร้อยเอ็ด พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี บูรพาภิราม

2297 ร้อยเอ็ด พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ บ้านอ้น

2298 ร้อยเอ็ด พระปลัดยงยุทธ ชุตินฺธโร โพธ์ิร้อยต้น

2300 ร้อยเอ็ด พระวิริยะ ธมฺมทีโป วัดคลองกลาง
2302 ร้อยเอ็ด พระครูปัญญาสมาธิคุณ อคฺคปญฺโญ สิงคาราม

2304 ร้อยเอ็ด พระสุชาติ จนฺทปชฺโชโต วัดบูรพาภิรามพระอารามหลวง

2306 ร้อยเอ็ด พระมหาเฉลิมพล โชติโก บ้านเปลือยนอก

2307 ร้อยเอ็ด พระมหาประเสริฐ อุตฺตมเมธี บูรพาภิราม พระอารามหลวง

2308 ร้อยเอ็ด พรพระพิน ฐิตธมฺโม วัดหนองคู

2310 ร้อยเอ็ด พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร บ้านหนองบ่ัว

2311 ร้อยเอ็ด พระครูปลัดหฤษฎ์ ญาณกาโร วัดบ้านเหล่างิ ว

2312 ร้อยเอ็ด พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล สว่างสระทอง

2314 ร้อยเอ็ด พระมหาประดิษฐ์ ฐานวโร ดอนวิเวก

2315 ร้อยเอ็ด พระปลัดอรรถพล อตฺถพโล ดอนเกลือ

2316 ร้อยเอ็ด เจ้าอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ บ้านกู่

2319 ร้อยเอ็ด พระมหาวชิรวิทย์ วชิรญาโณ วัดม่ิงเมือง

2320 ร้อยเอ็ด พระครูกิตติคุณารักษ์ ปวโร วัดโพธ์ิศรี

2321 ร้อยเอ็ด พระครูคุณสารพินิจ อคฺควโร วัดศรีทองไพบูล์วราราม

2323 ร้อยเอ็ด พระครูมงคลวชิรคุณ ชินวโร วัดป่าศรีไพรวัน

2325 กาฬสินธ์ุ พระครูสุนทรวิริยาภรณ์ วายาโม วัดกกต้อง

2326 กาฬสินธ์ุ พระมหาบุญมี ธมฺมสาโร กลาง พระอารามหลวง

2327 กาฬสินธ์ุ พระอธิการแคน คตญาโณ จิกงาม

2328 กาฬสินธ์ุ พระครูสุจินตธรรมคุณ คุณวโร ชุมทางสว่างอารมณ์

2329 กาฬสินธ์ุ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ทิตฺตวฑฺฒโน วัดไตรภูมิ

2330 กาฬสินธ์ุ พระครูปิยธรรมานุยุต ปิยนนฺโท วัดบ้านกกตาล

2331 กาฬสินธ์ุ พระชยุต โชติวโร ใหม่สามัคคี

2332 กาฬสินธ์ุ พระครูสุกิจธรรมานุยุต ธมฺมิโก วัดบ้านโนนยาง

2333 กาฬสินธ์ุ พระครูรัตนศีลสังวร สญญโม บ้านบ่อแก้ว
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2334 กาฬสินธ์ุ พระครูโอภาสธรรมประยุต รกฺขิตธมฺโม วัดบ้านวังมน

2335 กาฬสินธ์ุ พระครูอุบลสุกกาธิคุณ ปญฺญาปโชโต บ้านหนองบัวทอง

2336 กาฬสินธ์ุ พระมหาวิทมนต์ กุสลจิตฺโต ปทุมรังษี

2337 กาฬสินธ์ุ พระครูประยุตขันติธรรม ขนฺติโก วัดป่ากุดหว้า

2338 กาฬสินธ์ุ พระครูปัญญาคัมภีราภรณ์ คมฺภีรปญฺโญ อร่ามมงคล

2339 กาฬสินธ์ุ พระครูโพธ์ิชัยพัฒนคุณ ฐานุตฺตโร โพธ์ิชัยบ้านโพน

2340 กาฬสินธ์ุ พระจีรวัฒน์ ศรีหาพล ฐานกโร บ้านโพนนาดี

2341 กาฬสินธ์ุ พระครูปริยัติยาภรณ์ ธีรวณฺโณ มัชฌิมาวาส

2342 กาฬสินธ์ุ พระมหาบุญถม ฐาวโร สว่างกุงศรี

2343 กาฬสินธ์ุ พระปลัดสมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ สองห้อง

2344 กาฬสินธ์ุ พระมหาประดุง สมาหิโต สามชัยวนาราม

2346 กาฬสินธ์ุ พระปลัดสุพจน์ สุเมโธ ปิยะมงคล

2347 กาฬสินธ์ุ พระครูอุดมธรรมวุฒิ นราสโภ วัดหนองยางเหนือ

2348 กาฬสินธ์ุ พระอุทัย จารุธมฺโม หนองหอไตร

2349 กาฬสินธ์ุ พระครูนิคมกิจจานุกูล อรุโณ อรัญญิกาเสนานิคม

2350 กาฬสินธ์ุ พระครูวิบูลวุฒิกร จกฺกวโร อโศการาม

2351 กาฬสินธ์ุ พระครูอัมพวันธรรมาภิรม กนฺตสีโล วัดอัมพวันบ้านชาด

2352 กาฬสินธ์ุ เจ้าอธิการโกวิทย์ กิตติญาโณ อุทัยกุดโดน

2353 กาฬสินธ์ุ พระมหาสมาน นาควโร วัดใต้โพธ์ิค  า

2355 กาฬสินธ์ุ พระครูวิจิตรปัญญาโกศล กุสลจิตฺโต วัดประชานิยม

2356 กาฬสินธ์ุ พระครูภัทรคุณาภรณ์ ชิตมโน วัดประชานิยม

2357 กาฬสินธ์ุ พระอนุวัฒน์ จันทโชโต ประชานิยม

2358 กาฬสินธ์ุ พระศุกลวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน วัดป่าบ้านค าใหญ่

2359 กาฬสินธ์ุ พระครูวินัยธรเชษฐา เขมจาโร วัดป่าพัฒนาราม

2360 กาฬสินธ์ุ พระครูสมุห์พิเชษฐ์ ปภสฺสโร โพธิพุทธคุณ

2361 กาฬสินธ์ุ พระครูอรุณธรรมวัฒน์ อรุโณ วัดวารีวัน

2362 กาฬสินธ์ุ พระครูจารุธรรมสุนทร จารุวณฺโณ วารีวัน

2363 กาฬสินธ์ุ พระครูพิพิธชัยโชติ อภิชโย วัดอรุณราษฎร์บ ารุง

2364 อุบลราชธานี เจ้าอธิการประภาส ปภากโร บุรีรมย์



เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

2365 อุบลราชธานี พระมหานิโรจน์ วฑฺฒโน วัดสุธรรมาราม

2366 อุบลราชธานี พระครูชยปุญฺญากร พลปญฺโญ บูรพา

2367 อุบลราชธานี พระครูสุภกิจธรรมประโชติ ชุตินฺธโร เข่ืองกลาง

2368 อุบลราชธานี พระครูปริยัติธรรมจารี อนุจารี ท่าไห

2369 อุบลราชธานี พระครูเกษมบุญญาภิราม อสฺสโว ธาตุสวนตาล

2370 อุบลราชธานี พระไพบูลย์ อภิชโว วัดบ้านพับ

2371 อุบลราชธานี พระครูโสภณอาภากร อาภากโร บ้านแขม

2372 อุบลราชธานี พระอธิการสุบน ปภาโส วัดบ้านซะซอม

2373 อุบลราชธานี พระครูโพธิเขตวรคุณ อินทปญโญ โพธาราม

2374 อุบลราชธานี พระครูสังวรวัฒนคุณ สญฺญโม กุดก่ัว

2375 อุบลราชธานี พระครูอุดมปัญญาวัฒน์ ปญญาวฑฺฒโน ภูกระแต

2376 อุบลราชธานี พระครูสุวรรณโสตถิคุณ ขนฺติสาโร วัดอุดมพัฒนา

2377 อุบลราชธานี พระครูอุดมธรรมประสุต ปสุโต ท่าบ่อแบง

2378 อุบลราชธานี พระมหาสุเมธี สมาจาโร สุวรรณาราม

2379 อุบลราชธานี พระครูสุธรรมโฆสิต สุรสกฺโก วัดมะลิวัลย์

2380 อุบลราชธานี พระอธิการไพทูล ยโสธโร ศรีลาลัย

2381 อุบลราชธานี พระครูอุดมผลานุกิจ มนโส อุตตมผลาราม

2382 อุบลราชธานี พระครูปัญญาอรรถกิจ ปญฺญาวโร โนนงาม

2384 อุบลราชธานี พระใบฎีกาสุริยา ธมฺมวโร หนองเป็ด

2385 อุบลราชธานี พระปลัดบรรจง สุจิตฺโต หนองเป็ด

2386 อุบลราชธานี พระมหาสมภพ กิตฺตญาโณ วัดไชยมงคล

2387 อุบลราชธานี พระสุรเชษฐ์ ปญฺญาวโร หนองเป็ด

2388 อุบลราชธานี เจ้าอธิการทองพูล จนฺทโสภโณ โนนแดง

2389 อุบลราชธานี พระครูโสภณวัฒนคุณ อนาวิโล วัดโนนวัฒนาราม

2390 อุบลราชธานี พระอธิการสมัย สนฺตมฺโน วัดโคกสะอาด

2391 อุบลราชธานี พระสุเทียน สีลส วโร น  ายืน

2392 อุบลราชธานี พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ เตชปญฺโญ วัดป่าหัวน  า

2393 อุบลราชธานี พระครูกิตติปริยัติคุณ อุตฺตมปญโญ ป่าจันทรรังษี

2394 อุบลราชธานี พระ นิสันต์ิ โกวิโท โพธ์ิตาก
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2395 อุบลราชธานี พระ สมคิด ทีปธมฺโม โพธ์ิตาก

2396 อุบลราชธานี พระครูอุดมวรดิตถ์ ธมฺมจาโร ส าโรงพัฒนาราม

2397 อุบลราชธานี พระครูโพธิสิริญาณวงศ์ พทฺธญาโณ ดุสิตามราม

2398 อุบลราชธานี เจ้าอธิการสมปอง ฉนฺทโก ดอนสว่าง

2399 อุบลราชธานี พระครูพิพัฒน์จันทรคุณ กตปุญโญ โนนค้อ

2400 อุบลราชธานี พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ โชติปัญญโญ ม่วงสามสิบ

2401 อุบลราชธานี พระครูกิตติชยากร กิตฺติคุโณ วัดยางเครือ

2402 อุบลราชธานี พระครูสมุห์ทองชัย ปญฺญาธโร สารพัฒนึก

2403 อุบลราชธานี พระสุภดล ฐิตสีโล สารพัฒนึก

2404 อุบลราชธานี พระครูสุธรรมประสุต สุธมฺโม ดอนชาด

2405 อุบลราชธานี พระครูปริยัติสิทธิคุณ ปริปุณโณ วัดค านางรวย

2406 อุบลราชธานี พระครูวารินทร์ธรรมานุกิจ ติกฺขปัญโญ วารินทราราม

2407 อุบลราชธานี พระใบฎีกาอุทัย อตฺถกาโม ค าขวาง

2408 อุบลราชธานี พระครูวาปีปทุมกิจ สิริปาโล วัดหนองกินเพล

2409 อุบลราชธานี พระครูโสภณนพรัตน์ กนฺตฺสีโล แก้วมงคล

2410 อุบลราชธานี พระครูชัยมงคลสาร โฆสโก วัดนาโพธ์ิน้อย

2411 อุบลราชธานี พระครูนพรัตนานุยุต ปิยสีโล ไชยมงคล

2412 อุบลราชธานี พระครูพัฒนธรรมรังษี จิตฺตสิวโร วัดธรรมรังษี

2413 อุบลราชธานี พระอธิการหมอน จนฺทโชโต ม่ิงมงคล

2414 อุบลราชธานี พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ สุภทฺโท วัดโพนงาม

2415 อุบลราชธานี พระสมพร วชิรธมฺโม นานวล

2416 อุบลราชธานี พระครูกิตติวชิรคุณ กิตฺติคุโณ วัดค าเจริญสุข

2417 อุบลราชธานี พระครูโกวิทพัฒนานุกูล อชิโต บุ่งแก้ววงค์ประดิษฐ์

2418 อุบลราชธานี พระครูสิริปุญญาคม สิริปุญฺโญ ศรีอุดม

2419 อุบลราชธานี พระครูสังฆรักษ์ บุญมี กิตติภัทโท สว่างโพธ์ิศรี

2420 อุบลราชธานี พระปลัดปรีชา อภโย นาหว้า

2421 อุบลราชธานี พระวงศ์นิวัตร รกฺขิตว โส บ้านส าโรง

2422 อุบลราชธานี พระครูสมุห์พีระพงศ์ กิตฺติวีโร มหาวนาราม

2423 อุบลราชธานี พระมหาจตุพงษ์ ธมฺมสาโร ศรีพลแพง
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2424 อุบลราชธานี พระสุพจน์ ธมฺมโก หนองขี เห็น

2425 อุบลราชธานี พระมหานาวี กิตติเมธี เวตวันวิทยาราม

2426 อุบลราชธานี พระมหาอานุภาพ ฐานิสฺสโร วัดป่าเล่า

2427 อุบลราชธานี พระเกรียงไกร ธมฺมญาโณ บูรพา

2429 อุบลราชธานี พระครูวิโรจน์ธรรโนบล สุชาโต วัดป่าโสภณาราม

2430 อุบลราชธานี พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ กลยาโณ วัดบูรพา

2431 อุบลราชธานี พระครูอมรธรรมสโร อมโร พระธาตุหนองบัว

2432 อุบลราชธานี พระครูปัญญาธีรคุณ ธีรปญฺโญ ศรีอุบลรัตนาราม

2433 อุบลราชธานี พระครูปลัดปรีชา กตปุญโญ ศรีอุบลรัตนาราม

2434 อุบลราชธานี พระครูอุบลคณานุสิฐ สุนฺทโร สุปัฏนาราม

2435 อุบลราชธานี พระครูวินัยธรจิรานุวัฒน์ จิรวฑฺิฒโน วัดวารีอุดม

2436 ศรีสะเกษ พระอธิการประดิษฐ์ สคาวโร วัดกันตรวจหนองส าราญ
2437 ศรีสะเกษ พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนฺตีว โส กันทรอมใต้

2438 ศรีสะเกษ พระครูนิวิฐปุญญกิจ ธีรปญฺโญ กันทรารมณ์

2439 ศรีสะเกษ พระวินัย ธนปญฺโญ วัดกัลยาโฆสิตาราม

2440 ศรีสะเกษ พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร เจียงอีศรีมงคลวราราม

2441 ศรีสะเกษ พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน เกียรติแก้วสามัคคี

2442 ศรีสะเกษ พระครูปลัดทยุตธร ปริญฺญาโณ วัดเกียรติแก้วสามัคคี

2443 ศรีสะเกษ พระครูพิศาลอาจารคุณ อาจารสุโภ ขนาเก่า

2444 ศรีสะเกษ พระครูวีรธรรมาวุธ มหาวีโร ขะยูง

2445 ศรีสะเกษ พระครูจิรธรรมโกศล จิรว โส เจ๊กโพธิพฤกษ์

2446 ศรีสะเกษ พระครูวิจิตรสุนทรธรรม สุธมฺโม เจียงอีฯ

2447 ศรีสะเกษ พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ ชยาภินนฺโท คูเมือง

2448 ศรีสะเกษ พระครูอดุลกิจโสภณ เตชะปญฺโญ ดวนใหญ่

2449 ศรีสะเกษ พระครูสันติธรรมกิจ สนฺติธมฺโม เดียงตะวันตก

2450 ศรีสะเกษ พระอธิการกฤษณะ ธนปญฺโญ วัดตาเหมา

2451 ศรีสะเกษ พระครูวีรธรรมสาทร ติกขวีโร ต าแย

2452 ศรีสะเกษ พระครูปภาสสันติคุณ สนฺตจิตฺโต ทักษิณธรรมนิเวศน์

2453 ศรีสะเกษ พระทองสุ โชติปาโล หนองหัวช้าง
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2454 ศรีสะเกษ พระครูสุเมธรัตนวิสุทธ์ิ สุเมโธ ทุ่งศรีนวล

2455 ศรีสะเกษ พระประดิษ ธีรว โส นาครินทร์

2456 ศรีสะเกษ พระอานนท์ เมธิโก วัดนิวาสสุวรรณาราม

2457 ศรีสะเกษ พระครูสังวรวรานุกูล ส วโร โนนชมพู

2459 ศรีสะเกษ พระครูบูรพาสุตาภรณ์ ภูริปญโญ วัดโนนลาน

2460 ศรีสะเกษ พระครูพิิพิธเมธากร ปณฺฑิโต บ้านกอก

2461 ศรีสะเกษ พระปลัดนิคม จนฺทว โส บ้านเกิ ง

2462 ศรีสะเกษ พระครูไพโรจน์อินทสาร วิโรจโน วัดบ้านขะยูง

2463 ศรีสะเกษ พระครูวิจิตรกาญจนเขต สุจิตฺโต บ้านด่าน

2464 ศรีสะเกษ พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ ฐานธมฺโม บ้านดู่

2465 ศรีสะเกษ พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ มหาวีโร วัดบ้านตูม

2466 ศรีสะเกษ พระอธิการขวัญชัย อาภากโร บ้านนา

2467 ศรีสะเกษ พระครูโสภณสังวรคุณ จิตฺตส วโร วัดบ้านผึ ง

2468 ศรีสะเกษ พระครูปลัดธีรพงษ์ ธีรเมธี วัดอะลาง

2469 ศรีสะเกษ พระปลัดบ ารุง สุวณฺณวณฺณี ปรือคัน

2470 ศรีสะเกษ พระสัมฤทธ์ิ. อธิวโร ปลาเดิด

2471 ศรีสะเกษ พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ เจียงอีศรีมงคลวราราม

2472 ศรีสะเกษ พระครูปิยธรรมพิสุทธ์ิ ปิยธมฺโม วัดป่าเบญจลักษ์

2473 ศรีสะเกษ พระสมาน สุวฑฺฒโน ค้อทอง

2474 ศรีสะเกษ พระครูโอภาสปุญญาภรณ์ กตปุญฺโญ บ้านผือมอญ

2475 ศรีสะเกษ พระปลัดเสาร์ ติกฺขวีโร โพธ์ิน้อย

2476 ศรีสะเกษ พระครูอมรโพธิสุนทร อมโร โพธ์ิราษฎร์สามัคคี

2477 ศรีสะเกษ พระสมุห์สุทัศน์ เขมธโร ท่ีพักสงฆ์บ้านผือพอก

2478 ศรีสะเกษ พระครูสิทธิกิตติสาร กิตฺติสาโร ม่วงเป

2479 ศรีสะเกษ พระมหาบรรจง อารยธมฺโม วัดบ่อแก้ว

2480 ศรีสะเกษ พระครูวชิรปัญญานุกูล จนฺทปญฺโญ วัดเมืองคง

2481 ศรีสะเกษ พระครูสังวรวชิรธรรม จิตฺตส วโร ยางเครือ

2482 ศรีสะเกษ พระครูสมุห์ภมร จนฺทว โส ระเบาะ

2483 ศรีสะเกษ พระมหากังวาล โฆสโก วัดศรีปรางค์กู่



เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

2485 ศรีสะเกษ พระคูรสุเมธอุดมคุณ สุเมโธ ลุมพุก

2486 ศรีสะเกษ พระสุพิศ สุจิตฺโต วัดศรีโพนดวน

2487 ศรีสะเกษ พระครูปภาสโพธิวรคุณ สุปณโญ ศิริสว่าง

2488 ศรีสะเกษ พ่ระครูโพธิสัจจารักษ์ สจฺจวโร วัดบ้ามสามขา

2489 ศรีสะเกษ พระครูอรุณปุญฺโญภาส มหาปุญฺโญ วัดส าโรงเกียรติ

2490 ศรีสะเกษ พระครูสุตวราทร เตชวโร เสรีพัฒนา

2491 ศรีสะเกษ พระครูสีลสาราภินันท์ เตชสีโล หนองค้า

2492 ศรีสะเกษ พระครูสถิตขันติคุณ ขนฺติพโล หนองแคนใหญ่

2493 ศรีสะเกษ พระครูปริยัติการโกศล ปญฺญาทีโป หนองแคน

2494 ศรีสะเกษ พระใบฏีกาอนุวัฒน์ ฐานธมฺโม หนองงูเหลือมใต้

2495 ศรีสะเกษ พระครูสุภัทรธรรมโสภณ สุภทฺโท หนองบัวดง

2496 ศรีสะเกษ พระสมุห์ภานุพงศ์ ปภาโส หนองหยอด

2497 ศรีสะเกษ พระอธิการสุทัศน์ ธีรธมฺโม บ้านพัเนา

2498 ศรีสะเกษ พระครูวาทีธรรมกิจ ติตฺสโร หนองหิน

2499 ศรีสะเกษ พระอธิการจุน สุชีโว ห้วยยาง

2500 ศรีสะเกษ พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ อริยว โส อาวอย

2501 ศรีสะเกษ พระปลัดอภิวิชญ์ สุวฑฺฒโน วัดป่าศรีส าราญ

2502 ศรีสะเกษ พระสมเกียรติ จิตตฺส วโร วัดป่าพุทธนิมิต

2503 ศรีสะเกษ พระปลัดพยุงศักด์ิ สุธมฺโม หลวงสุมังคลาราม

2504 ศรีสะเกษ พระครูธรรมสารสาธิต เตชธมฺโม วัดประชานิมิต

2505 ศรีสะเกษ พระครูวิเชียรรังสรรค์ จนฺทูปโม วัดหนองสิมใหญ่

2506 ศรีสะเกษ พระครูสิทธิญาณโสภณ อริญฺชโย วัดประชานิมิต

2507 ยโสธร พระครูพัฒนธรรมกิจ ชาครธมฺโม กระจายนอก

2508 ยโสธร พระวรเทศน์ กตปุญฺโญ กุดชุม

2509 ยโสธร พระมหาอริญชัย อชิโต กู่จาน

2510 ยโสธร พระมหาเทพณรินทร์ ญานวโร ค าผักหนาม

2511 ยโสธร พระครูอาทรธรรมสิริ ถิระธรรมโม วัดค าศิริ

2512 ยโสธร พระครูสุกิจธรรมากร กตธมฺโม เซียงเพ็ง

2513 ยโสธร พระอธิการจ าปี ธีรปญฺโญ ตับเต่าเก่า
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2514 ยโสธร พระครูสังฆรักษ์ยมนา สนฺตจิตฺโต นาจาน

2515 ยโสธร พระพิบูลวรานุกิจ สมงฺคิโก โพธ์ิศรี

2516 ยโสธร พระครูพิศาลกิจจานุการ ฐิตญาโณ บ้านเข่ืองค า

2517 ยโสธร พระมหาศุภชัย ญาณธีโร บ้านโซง

2518 ยโสธร พระมหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม บูรพารามใต้

2519 ยโสธร พระอธิการส าราญ จนฺทสาโร โพธ์ิศรี

2520 ยโสธร พระครูโพธิสิทธิวัฒน์ ปญฺญาวชิโร โพธิสมโพธ์ิ

2521 ยโสธร พระครูสุรปัญญาภิมณฑ์ สุรปญฺโญ ฟ้าหยาด

2522 ยโสธร พระครูปิยธรรมวิสุทธ์ิ ปิยธมฺโม ฟ้าหยาด

2523 ยโสธร พระอธิการสะกิฏ วิสิฏฺโฐ วัดฟ้าห่วนใต้

2524 ยโสธร พระมหาสุพรรณ์ วิสารโท มหาธาตุ

2525 ยโสธร พระครูปริยัติกิตตยากร กิตฺติโก มหาธาตุ

2526 ยโสธร พระครูปัญญาธรรมวินิจ ปญฺญาธโร ส าโรง

2527 ยโสธร พระครูสุเมธวุฒิคุณ อธิปญฺโญ หนองตาไก้

2528 ยโสธร พระใบฎิกาบรรพต กตปุญฺโญ หนองตุ

2529 ยโสธร พระครูจันทศีลวิมล จนฺทสีโล หนองบัว

2530 ยโสธร พระครูวินัยธรวุฒิพงษ์ กุสลจิิตโต เหมือดแอ่

2531 ยโสธร พระณัฐวุฒิ ฐานุตฺตโร วัดอรรถสดมมณฑา

2532 ยโสธร พระครูบุญวัฒน์โสภณ เขมโก วัดประชาอุทิศ

2533 ยโสธร พระครูวรธรรมสโมธาน ภูริปญฺโญ วัดป่าค าม่วง

2534 ยโสธร พระครูวิลาสธรรมประยุต ประยุตโต วัดบุ่งหวาย

2535 ยโสธร พระมหาสถิรวิชญ์ สิริมังคโล วัดประชาอุทิศ

2536 ยโสธร พระอุทัย ขนฺติโก หอก่อง

2537 ยโสธร พระครูโสภณธรรมภาณ เมธิโก ป่าประชาบ ารุง

2538 อ านาจเจริญ พระครูเนกขัมสิริคุณ สิริจนฺโท วัดเนกขัมมาราม

2539 อ านาจเจริญ พระครูวรรณคุณาภรณ์ รตฺนวณฺโณ วัดดอนขวัญ

2540 อ านาจเจริญ พระครูวาปีรัตโนภาส โอภาโส ดงมะยาง

2541 อ านาจเจริญ พระครูวิโรจน์วรานุกูล โชติวโร เค็งใหญ่

2542 อ านาจเจริญ พระครูสุเขตปภากร ปภาโส วัดหนองนาเทิง
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2543 อ านาจเจริญ พระครูสุเขตวุฒิคุณ ฐานวุฑฺโฒ วัดนายม

2544 อ านาจเจริญ พระครูสุธรรมสารกิจ สุธมฺโม วัดหัวดง

2545 อ านาจเจริญ พระถวัลย์ อภิวณฺโณ ม่วงสวาด์ิ

2546 อ านาจเจริญ พระใบฎีกาสมบูรณ์ ถาวโร ดอนม่วง

2547 อ านาจเจริญ พระมหาชัยณรงค์ โชติโสภโณ วัดสระเกษ

2548 อ านาจเจริญ พระหนูสินธ์ ยสินฺธโร วัดหนองนาเทิง

2549 อ านาจเจริญ พระครูพุทธิปัญญาคุณ วรวุฑฺโฒ โพธาราม

2550 อ านาจเจริญ พระครูปริยัติอุดมกิจ ฐิตธมฺโม วัดฤกษ์อุดม

2551 อ านาจเจริญ พระครูสุตธรรมรังษี จนฺทว โส สระรังษี

2552 อ านาจเจริญ พระครูสุวิธารนวกิจ พระครูสุวิธารนวกิจ ตรีสุขาราม

2553 อ านาจเจริญ พระครูสิริศาสนาธรรม ชุตินันโท วัดเชือกนอก

2554 อ านาจเจริญ พระครูโอภาสจันทราภรณ์ จนฺทาโภ หนองขาม

2555 อ านาจเจริญ พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ปัจฉิมวัน

2556 อ านาจเจริญ พระเอกศักด์ิ สิริปัญโญ สระเกษ

2557 อ านาจเจริญ พระครูประดิษฐ์ปัญญาคุณ ฐานวโร วัดพันธวิชา

2559 อ านาจเจริญ พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต วัดศรีใคร

2561 อ านาจเจริญ พระมหานันทวุฒิ วุฑฺฒิญาโณ วัดอ านาจ

2562 อ านาจเจริญ ฉลอง สมาจาโร ระฆังทอง

2563 อ านาจเจริญ พระมหาวิทยา ฐานธมฺโม วัดอาษาสงคราม

2564 อ านาจเจริญ พระมหาสายัญ ขนฺติธโร ส าราญนิเวศ

2565 อ านาจเจริญ พระมหาพิชิตศักด์ิ ฐานวีโร ส าราญนิเวศ

2566 นครพนม พระครูคณิตศรกิจจานุยุต นรินโท วัดคณฺิศธรรมิการาม

2567 นครพนม พระครูสุปัญญาภิวัฒน์ กตปุญโญ ปัญญาวนาราม

2568 นครพนม พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ ดอนนางหงส์

2569 นครพนม พระครูสถิตมงคลการ ยสวัฒฑโก ตาลกุด

2571 นครพนม พระครูสมุห์ชีวา ฐานุตฺตโร ทรายค า

2572 นครพนม พระครูคัมภีร์มงคลกิจ คมฺภีรปญฺโญ วัดทุ่งศรีมงคล

2573 นครพนม พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์ กิตฺติญาโณ ชนะสังวร

2574 นครพนม พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ รกฺขิตธมฺโม วัดธาตุมหาชัย
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2575 นครพนม พระใบฎีกาอธิกรณ์ นนฺทสาโร วัดธาตุมหาชัย

2576 นครพนม พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ สุจิตฺโต ธาตุศรีคุณ

2577 นครพนม พระอธิการถวิล สุตฺตวโร นากระทืม

2579 นครพนม พระไพจิต จิตตปัญโญ นายอภิรมย์

2580 นครพนม พระครูปิยปัญโยภาส ปญฺญาวฑฺฒโน วัดมโนธรรมทาน

2581 นครพนม พระครูอมรธรรมานุยุต อมโร วัดป่าโนนน  าค าทรงธรรม

2582 นครพนม พระครูวรพิพัฒนกิจ ครุธมฺโม วัดพระซอง

2583 นครพนม พระมหาเอกพล ญาณธีโร พระธาตุพนม

2584 นครพนม พระใบฎีกาเมตตา สนฺตกาโย พระธาตุพนม

2585 นครพนม พระมหาอารีย์ พลาธิโก พระธาตุพนม วรมหาวิหาร

2586 นครพนม พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ มหานาโค โพธ์ิชัย

2587 นครพนม พระครูโพธิอาภากร อาภากโร วัดโพธิสมพร

2588 นครพนม พระครูขันติสารสถิต ขันติโก ราษฎร์สามัคคี

2589 นครพนม พระครูโอภาสสารคุณ กตสาโร ศรีจอมแจ้ง

2590 นครพนม พระครูกิตติพัฒนสุนทร กิตติว โส ศรีจ าปา

2591 นครพนม ภัทรพงค์ ปญฺญาวุโธ ศรีชมช่ืน

2592 นครพนม พระครูประสิทธ์ิสรการ วรวิชฺโช ศรีชมภู

2593 นครพนม พระครูสุวรรณบุญรังษี อตฺตโชโต วัดศรีทอง

2594 นครพนม พระครูสุภัทรวิริยคุณ ภัททมุนี ศรีสงคราม

2595 นครพนม พระอธิการบุญญารักษ์ ปริชาโน สร้างพอก

2596 นครพนม พระครูสุวัฒน์ วีรวงศ์ ถาวโร สร้างแก้ว

2597 นครพนม พระบุญช่วย ปุญญสวโร สะพานสูง

2598 นครพนม พระสมุห์อนุสิทธ์ิ อตฺตทีโป วัดอัมพวัน

2599 นครพนม พระครูสารธรรมานุรักษ์ คมฺภีรธมฺโม วัดดอนโมง

2600 นครพนม พระมหาวิชัย ปภสฺสโร บุ่งฮี

2602 นครพนม พระมหาด ารงค์ มงฺคลิโก วัดสมประสงค์วนาราม

2603 นครพนม พระมหาวรชัย วรเมธาวี ศรีเทพประดิษฐาราม

2604 มุกดาหาร พระครูสุวรรณคุณประสิทธ์ิ อภิวโร 611389562

2605 มุกดาหาร พระอธิการมานพ อิทฺธิเตโช พระอธิการมานพ อิทฺธิเตโช ขัวสูง
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2607 มุกดาหาร เจ้าอธิการเดือนดิน สุปติฏฺฐิโต วัดอรุณรัศมี

2611 มุกดาหาร พระอธิการวัชระ สุเมธี วัดสังวรณ์

2612 มุกดาหาร พระครูโพธิธรรมธาดา ธมฺมธีโร วัดโพธ์ิศรีแก้ว

2613 มุกดาหาร พระครูมณีรัตโนภาส จนฺทโชโต วัดมณีรัตนาราม

2615 มุกดาหาร พระครูสิทธิการโกวิท ยโสธโร วัดศรีประดิษฐาราม

2616 มุกดาหาร พระทวี เตชธมฺโม วัดศรีมณี

2618 มุกดาหาร พระครูวิสิฐศีลคุณ มหาคุโณ วัดศรีสะอาด

2620 มุกดาหาร พระครูสุมังคกิจโกศล ธีรสกฺโก วัดศรีสุมังค์

2621 มุกดาหาร พระครูสันตจิตตานุรักษ์ สมจิตโต ศิลาวิเวก

2622 มุกดาหาร พระครูประภากรธรรมานุยุต ปภากโร มัชฌิมาวาส

2626 มุกดาหาร พระปลัดพลวัต ฉนฺทกาโม ปุญญานุสรณ์

2627 มุกดาหาร พระครูวีรธรรมบรรหาร ปณฺฑิโต สุรัตนาราม

2628 นครราชสีมา พระครูปทีปนันทคุณ ทีปโก ถนนคต

2629 นครราชสีมา พระครูธ ารงวรรณคุณ สิริวณฺโณ โนนไทย

2630 นครราชสีมา พระครูประจิตธรรมธัช ถามิโก วัดหนองผักไร
2631 นครราชสีมา พระครูประโชติชัยคุณ จนฺทโชโต มะรุม

2632 นครราชสีมา พระครูปัญญาธรรมคุณ ญาณธมฺโม มะขามเฒ่า

2633 นครราชสีมา พระครูปัญญาวัฒนกิจ ปญฺญาวฑฺฒโน มะเกลือใหม่

2634 นครราชสีมา พระครูปัญญวุฒิคุณ ปญฺญาพโล เมืองที

2635 นครราชสีมา พระครูพิบูลกิจจานุกิจ สนฺตจิตฺโต ใหม่สามัคคีธรรม

2636 นครราชสีมา พระครูพิมลกิจจาทร จตฺตมโล บ้านใหญ่

2637 นครราชสีมา พระครูพิศาลภัทรคุณ ฐานุตฺตโร ดอนใหญ่

2638 นครราชสีมา พระครูไพโรจน์ธรรมกิจ โชติปญฺโญ ห้วยทราย

2639 นครราชสีมา พระครูภาวนาปทุมกิจ เขมาสโย บึง

2640 นครราชสีมา พรรครูสถิตปัญญาธรรม พุทฺธญาโณ ปอบิด

2641 นครราชสีมา พระครูสุทธิธรรมวิภัช ธมฺมเตโช ท่าลาดขาว

2642 นครราชสีมา พระครูสุคนธศีลวัฒน์ ธีรธมฺโม โคกเปราะหอม

2643 นครราชสีมา พระครูสุตกิจสารวิมล กิตฺติสาโร ใหม่สันติ

2644 นครราชสีมา พระครูสุตธรรมวิสิฐ เมตฺตจิตฺโต เดิม
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2645 นครราชสีมา พระครูสูธรรมคุต ธมฺมคุตฺโต ดอนหวาย

2646 นครราชสีมา พระครูสุธรรมประภากร ปภงฺกโร ไพ

2647 นครราชสีมา พระครูสุนทรธรรมประสาท ปสนฺโน ดอนชมพู

2648 นครราชสีมา พระครูสุมงคลสังฆกิจ อาจาโร สุมังคลาราม

2649 นครราชสีมา พระครูสุมนสราธิคุณ สุมโน ส านักตะคร้อ

2650 นครราชสีมา พระครูโสภิตญาณประยุต ธมฺมพโล ญาณโสภิตวนาราม

2651 นครราชสีมา พระครูอมรชัยคุณ อมรปญฺโญ สุชัยคณาราม

2652 นครราชสีมา พระครูอุดมสีลพรต อุตฺตมธมฺโม ศรีษะละเลิง

2653 นครราชสีมา พระปลัดชัยณรงค์ สีลสาโร ประชาคมาราม

2654 นครราชสีมา พระครูประโชติธรรมภาณ พรหมโชโต กู่สามัคคี

2655 นครราชสีมา พระปลัดทองสุข สิริจนฺโท หนองยาง

2656 นครราชสีมา พระมหามนัส สุขสุคนฺโธ มิตรภาพวนาราม

2657 นครราชสีมา พระครูประภาตธรรมโกศล สุชาโต บึง

2658 นครราชสีมา พระปลัดบรรจง มหานาโค วัดใหญ่สุขัง
2659 นครราชสีมา พระปลัดประสงค์ชัย อนาลโย หนองหัวแรต

2660 นครราชสีมา พระครูอุดมสุขโกศล วิชยเมธี ถ  าอุดมสุข

2661 นครราชสีมา พระครูพัชรโพธิคุณ ปญฺญาวชิโร โพธ์ิทองเจริญ

2662 นครราชสีมา พระครูโสภิตโรจนากร ยสินฺธโร วัดขี เหล็ก
2663 นครราชสีมา พระครูสุวรรณสารานุกูล กตสาโร พลับทอง

2664 นครราชสีมา พระบุญเย่ียม ปญฺญาธโร หัวสะพาน

2665 นครราชสีมา พระครูศรีสมณวงศ์ ชิตมาโร พายัพ

2666 นครราชสีมา พระมหาวชิรา ปญฺญาธโร ดงเค็ง

2667 นครราชสีมา พระครูศรีสิทธิวิธาน วิโรจโน วัดตะปัน

2668 นครราชสีมา พระมหาสุรศักด์ิ ฐิตธมฺโม สมอราย

2669 นครราชสีมา พระมหาอ านวย กมฺมสุทฺโธ หนองหัวฟาน

2670 นครราชสีมา พระมหาอุดม ฐานกโร วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิห

2671 นครราชสีมา พระครูบัณฑิตชยการ ปณฺฑิโต หนองโจด

2672 นครราชสีมา พระครูอัครศีลวิสุทธ์ิ วิสุทฺธสีโล ปางแก

2673 นครราชสีมา พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณ เดิม



เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

2674 นครราชสีมา พระส าอางค์ อาทโร หนองบัวลาย

2675 นครราชสีมา พระครูสุจิตธรรมาวุธ สุสมานโน ใหม่กลอ

2676 นครราชสีมา พระครูวิชิตศุภการ ชินว โส หนองจะบก

2677 นครราชสีมา พระปลัดก าพล ธมฺมสโร บ้านอ้อ

2678 นครราชสีมา พระครูจันทปทุมาภรณ์ จนฺทิโม ใหม่หนองบัวรี

2679 นครราชสีมา พระครูสุนทรกิจจานุการ จิรสุโภ คลองตะแบก

2680 นครราชสีมา พระชูชาติ กนฺตธมฺโม สีคิ วคณาราม

2681 นครราชสีมา พระสมุห์พิเชฐ กมฺมสุโภ สว่างวนาราม

2682 นครราชสีมา พระมนัส ฐิตจิตฺโต สีคิ วคณาราม

2683 นครราชสีมา พระครูใบฎีกานิคม กิตฺติญาโณ ชัยศรีคณาราม

2684 นครราชสีมา พระชาตรี ปิยธมฺโม ประชานิมิตร

2685 นครราชสีมา พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร วัดห้วยพรหม
2686 นครราชสีมา พระคงเดช สุภทฺโท ประชานิมิตร

2687 นครราชสีมา พระครูสุตกิจวรคุณ ธมฺมปาโล วัดทองหลาง
2688 นครราชสีมา พระครูธรรมธรสมโภชน์ ฐิตสีโล วิเวกวนาราม

2689 นครราชสีมา พระปลัดทัศพงษ์ ทสฺสนีโย บูรพ์

2690 นครราชสีมา พระมหาวิรัช เตชธมฺโม บ้านห้วยยาง

2691 นครราชสีมา พระครูวรพุทธารักษ์ ภูริปญฺโญ นอก

2692 นครราชสีมา พระครูโอภาสกิจจานุกูล ตนฺติปาโล ศิริบ้านไร่

2693 นครราชสีมา พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต หนองคึม

2695 นครราชสีมา พระครูปลัดสราวุฒิ กิตฺติวฑฺฒโน คีรีวันต์

2696 นครราชสีมา พระครูอุดมสุตาภรณ์ สมวโร ตลาดไทรเก่า

2697 นครราชสีมา พระครูใบฎีกาอานนท์ เขมานนฺโท วัดจงกอ

2698 นครราชสีมา พระครูถาวรธรรมวิธาน ถิรธมฺโม ป้ายอุบล

2699 นครราชสีมา พระครูธวัชชยาภรณ์ ชยธโช ศาลาลอย

2700 นครราชสีมา พระครูปรีชาวชิรธรรม สุวชิโร วชิราลงกรณวราราม
2701 นครราชสีมา พระครูปัญญาศีลโสภณ พระสมจิตร สิริปัญโญ วัดป่าคีรีวัลล์ิ

2703 นครราชสีมา พระมงคลรัตนสุธี สุขจิตฺโต ศาลาลอย

2704 นครราชสีมา พระครูวิบูลโพธิวัตร เตชธโร ป่าโพธ์ิทอง
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2705 นครราชสีมา พระครูสิริเจติยาภิบาล ญาณวีโร ศาลาทอง

2706 นครราชสีมา พระครูสุวรรณเจติยานุกูล โอปายิโก ป่าโนนมัน
2707 นครราชสีมา พระครูสุวิมลวรญาณ สิกฺขาสโภ ป่าหนองตาล

2708 นครราชสีมา พระครูโสภิตพรหมคุณ ธมฺมชีโว วัดพรหมวิหาร

2709 นครราชสีมา พระปลัดจงสว่าง อาภากโร ป่าศิลาทอง

2710 นครราชสีมา พระปลัดรวด ชวโน ป่าจักราช

2711 นครราชสีมา พระครูสิทธิธรรมานุยุต สุขิโต ป่าญาณสิทธาราม

2712 นครราชสีมา พระครูธรรมพัฒนาทร สมชาโต ป่าประชาช่ืน

2713 นครราชสีมา พระใบฎีกาประเสริฐ กนฺตธมฺโม ป่าศิริวันบรรพต

2714 บุรีรัมย์ พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร วัดกลาง พระอารามหลวง

2715 บุรีรัมย์ พระครูใบฎีกาประเทือง ปโมทิโต วัดกลางพระอารามหลวง

2717 บุรีรัมย์ พระมหาประเสริฐ ธีรวชิโร วัดกลางนางรอง

2718 บุรีรัมย์ พระสมุห์จ าเริญ คุตฺตวฑฺฒโน วัดกลางนางรอง

2720 บุรีรัมย์ พระชาตรี ติกฺขปรกฺกโม ขุนก้อง

2721 บุรีรัมย์ พระปลัดเจนยุทธ กุสลจิตโต วัดโกลาง

2724 บุรีรัมย์ พระครูสุตจินดาภรณ์ ญาณสมฺปนฺโน วัดโคกซาด

2725 บุรีรัมย์ พระมหาสุรศักด์ิ จิรสุโภ ชัยชุมแสง
2726 บุรีรัมย์ พระครูอรัญธรรมรังษี อธิวโร ชายอรัญ

2727 บุรีรัมย์ พระสนม ปริปุณฺโณ วัดชุมพร

2729 บุรีรัมย์ พระครูสุตกันตาภรณ์ สิรินฺธโร ดงบัง

2730 บุรีรัมย์ พระครูวิทูรธรรมาภิรม ยสินฺธโร ตาเหล็ง

2732 บุรีรัมย์ พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม วัดท่าเรียบ

2733 บุรีรัมย์ พระครูนิมิตรธรรม ธมฺมวโร วัดเทพนิมิตร

2735 บุรีรัมย์ พระใบฏีกาศุภชัย สุนฺทโร โนนดินแดงใต้

2737 บุรีรัมย์ เจ้าอธิการวินัย จารุวณฺโณ โคกวัด

2738 บุรีรัมย์ พระครูประสิทธ์ิธรรมโชติ โชติธมฺโม บ้านดอน

2739 บุรีรัมย์ พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์ วิโรจโน วัดบ้านสะแกซ า

2740 บุรีรัมย์ พระปลัดค าพล ธมฺมปญฺโญ หนองแขม

2743 บุรีรัมย์ พระประมวล ยโสธโร แพงพวย
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2744 บุรีรัมย์ พระอธิการสมร ญาณวีโร เมืองแฝก

2745 บุรีรัมย์ พระครูสุตตกิตติสุนทร ฐานิสฺสโร เย้ยปราสาท

2746 บุรีรัมย์ พระสมชาย ปญฺญาธโร วัดร่องมันเทศ

2747 บุรีรัมย์ พระครูสถิตธรรมวิสุทธ์ิ จนฺทิโ ละลวด

2748 บุรีรัมย์ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท ศรีสวัสด์ิ

2749 บุรีรัมย์ พระสุทัศน์ จารุธมฺโม วัดศรีส าโรง

2750 บุรีรัมย์ นายบรรจง อักษรณรงค์ พระครูปัญญาพลานุกูล ศาลาลอย

2751 บุรีรัมย์ พระอธิการธรรมาภรณ์ กลฺยาโณ ศิริสุขาราม

2752 บุรีรัมย์ พระปลัดปราจิน ปภากโร เกตุเหนือ

2753 บุรีรัมย์ พระครูปทุมสราภรณ์ จนฺทสุทฺโธ วัดสระบัว

2754 บุรีรัมย์ พระครูกิตติธรรมาภิรม อคฺคธมฺโม วัดสะเดา

2755 บุรีรัมย์ พระอธิการทองภาส กิตติปาโล ส าโรงราษฎร์สามัคคี

2757 บุรีรัมย์ พระครูสุวรรณธรรมาภิราม มหาวีโร สุวรรณาราม

2761 บุรีรัมย์ พระครูอินทปัญญาภิรมย์ อินฺทปญฺโญ วัดใหม่เรไรทอง

2762 บุรีรัมย์ พระครูพิชิตวรรณาภิราม ชิตมาโร ฬุวรรณาราม

2763 บุรีรัมย์ พระปลัดวิไล เตชธโร หนองผะองค์

2766 บุรีรัมย์ พระครูสังวรศาสนกิจ  สัญญโม วัดป่ายางน  าใส

2767 บุรีรัมย์ พระครูสุนทรธรรมวิจิตร อนาวิโล วัดป่ารุ่งอรุณ

2769 สุรินทร์ พระครูสิทธิปัญญาธร ปญฺญาธโร กลางชุมพลบุรี

2770 สุรินทร์ พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี วัดกลาง

2771 สุรินทร์ พระมหานัย โกวิโท กลาง

2772 สุรินทร์ พระครูรัตนธรรมนิวิฐ จนฺทธมฺโม เกาะแก้วสิริสุข

2773 สุรินทร์ พระครูประภากรณ์บุญโสภณ ประภากโร ขวาวใหญ่

2775 สุรินทร์ พระมหาวันชัย สีลเตโช จ าปา

2776 สุรินทร์ พรครูสิริธรรมวิสิฐ ฐิตธมฺโม วัดเเจ้งศรีโพธ์ิทอง

2777 สุรินทร์ พระครูชัยมงคลธรรมนาถ นาถธัมโม ชัยมงคล

2778 สุรินทร์ พระครูบูรพาธรรมาภินันท์ สุนนฺโท ใต้บูรพาราม

2779 สุรินทร์ พระครูเกษมธรรมวิสิฐ ติกฺขปญฺโญ ทุ่งสว่างนารุ่ง

2780 สุรินทร์ พระวรเชษฐ์ โฆสโก ทุ่งสว่างนารุ่ง
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2781 สุรินทร์ พระครูปลัดฉลอง อภินนฺโท วัดธาตุ

2782 สุรินทร์ พระสมุห์ศักด์ิชาย สญฺญจิตฺโต นาโพธ์ิ

2783 สุรินทร์ พระครูเกษมธรมพิมล เสขธัมโม นารายณ์บุรินทร์

2784 สุรินทร์ พระริศักด์ิ กิตติโก นิลาเทเวศน์

2785 สุรินทร์ เจ้าอธิการ ธาตุ โสมศรี ปภสฺสโร อุดมพรหมวิหาร

2786 สุรินทร์ พระสมุห์จุล ฐานวีโร ฐานวีโร วัดบ้านกาบเชิง

2787 สุรินทร์ พระปลัดนพรุจ จกฺกวโร วัดบ้านตรมไพร

2788 สุรินทร์ พระครูวรดิตถ์ธรรโมภาส วลาโภ ท่าลาด

2789 สุรินทร์ พระปลัดสุระ ญาณธโร วัดนาโพธ์ิ

2790 สุรินทร์ พระครูถาวรธรรมซิจิตร ถิรจิตฺโต บ้านนะเวียง

2791 สุรินทร์ พระมหาสมบัติ อุชุจาโร วัดบ้านหนองพวง

2792 สุรินทร์ พระครูสุธรรมกิจโกศล สุภทฺโท บ าเพ็ญธรรม

2793 สุรินทร์ พระครูจันทโชติวรธรรม จนฺทโชโต บูรณ์สะโน

2794 สุรินทร์ พระครูปริยัติปทุมารักษ์ มหานายโก ปทุมทอง

2795 สุรินทร์ พระสุภีร์ คมฺภีรธมฺโม วัดปราสาทขุมดิน

2796 สุรินทร์ พระลอง รตฺนญาโณ ระหารสามัคคีธรรม

2797 สุรินทร์ พระครูสังฆรักษ์เกษม วิชฺชาธโร วัดพรหมสุรินทร์

2798 สุรินทร์ พระครูพนมวันจันทสาร จนฺทสุวณฺโณ พระพุทธบาทพนมดิน

2799 สุรินทร์ พระครูโสภณโพธิพิทักษ์ อุปคุตฺโต วัดโพธ์ิงาม

2800 สุรินทร์ พระครูโพธิจริยานุวัตร เตชธมฺโม โพธ์ิศรีวรรณาราม

2801 สุรินทร์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ กลฺยาโณ วัดโมฬีวงษา

2802 สุรินทร์ พระครูประทีปธรรมวงศ์ อริยว โส วัดศรีสว่างโคกสะอาด

2803 สุรินทร์ พระปลัดทองค า โอภาโส วัดศรีสว่างโคกสะอาด

2804 สุรินทร์ เจ้าอธิการจรัส อินฺทสโร ศรีสุวรรณราช

2805 สุรินทร์ พระวิทยา สิริสาโร วัดศาลาเย็น

2806 สุรินทร์ พระครูสมุห์พัฒนา กิตฺติร สี ศาลาลอย

2807 สุรินทร์ พระมหาประเสริฐ อลีโน วัดศิลาอาสนาราม

2808 สุรินทร์ พระครูอนุกูลวุฒิกิจ ฐานวุฑโฒ วัดสว่างแสนทอง

2809 สุรินทร์ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ ปริญญาโน วัดสหมิตรบ ารุง
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2810 สุรินทร์ พระพงษ์ศักด์ิ พลญาโณ วัดสามราษฎร์นุกูล

2811 สุรินทร์ จ านูญ อริยปญฺโญ ส าโรง

2812 สุรินทร์ พระใบฎิกาสมบูรณ์ สุคิโต วัดส าโรงพัฒนาราม

2813 สุรินทร์ พระครูสุนทรธรรมธารี มุนินฺโท สุนทรธรรมาราม

2814 สุรินทร์ พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ อภิวณฺโณ วัดนิมิตรัตนาราม

2815 สุรินทร์ พระครูโพธิสุวรรณรัตน์ คมฺภีรมุนี วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

2816 สุรินทร์ เจ้าอธิการณรงค์ชัย ปสาโท จ าปาขี เหล็ก

2817 สุรินทร์ พรครูสุวัฒน์ธรรมาวุธ อาภรโน อาวุธยุทธยาราม

2818 สุรินทร์ พระมหาจันทร์ อาภสฺสโร วัดหนองแคนน้อย

2819 สุรินทร์ พระครูรัตนธรรมานุกูล ธมฺมธโร วันอุทุมพร

2820 สุรินทร์ พระสัณพิชญ์ ปญฺญาซฑฺฒโน บูรพาราม

2821 สุรินทร์ เจ้าอธิการชัชวาล ชินวโร วัดโตกอาโพนสวาย

2822 สุรินทร์ พระครูมงคลปภัสสรศีลคุณ กิจฺจธโร แสงธรรม

2823 ชัยภูมิ พระครูกนกชัยโสภณ มนาโป โกรกตาแป้น

2824 ชัยภูมิ พระครูกิตติชัยสุนทร กิตฺติทตฺโต วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

2825 ชัยภูมิ พระครูญาณสารวิสุทธ์ิ ญาณสมฺปนฺโน วัดศรรสุมังคลาราม

2826 ชัยภูมิ พระครูนันทธรรมาภรณ์ นฺนทิโก ดาวเรือง

2827 ชัยภูมิ พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ ธมฺมาวุโธ วัดคีรีคงคาวนาราม

2828 ชัยภูมิ  พระครูปริยัตญาณโสภณ ฐิตญาโณ บ้านหนองบัวระเหว

2829 ชัยภูมิ พระครูปิยธรรมธัช ปิยธโร แจ้งสว่าง

2830 ชัยภูมิ พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ สุมโน ชัยภูมิพิทักษ์

2831 ชัยภูมิ พระครูโพธิธรรมประยุต สมฺปนฺโน โพธ์ิศรี

2832 ชัยภูมิ พระครูวรเจติยาภิรักษ์ กลฺยาโณ ป่าหนองดินด า

2835 ชัยภูมิ พระครูเวฬุสิทธิญาณ ยาณสิทธิ วัดบ้านตะลอมไผ่

2836 ชัยภูมิ พระครูสังฆรักษ์สีลวัณตะ รกฺขิตธมฺโม วัดป่าศิลางาม

2837 ชัยภูมิ พระครูสังวรชัยคุณ จิตฺตคุตฺโต นิคม

2838 ชัยภูมิ พระครูสีลธราทร ทสฺสนีโย วัดศิลาดาด

2839 ชัยภูมิ พระครูสุทธิธรรมโกศล อภินนฺโท ศรีสะอาด

2841 ชัยภูมิ พระครูโสภณธรรมารักษ์ ยโสธโร วัดหนองประดู่
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2842 ชัยภูมิ พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ จนฺทโสภโณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

2843 ชัยภูมิ พระครูอนุการโกวิท อินฺทวณฺโณ โบราณ

2844 ชัยภูมิ พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ รกฺขิโต วัดบ้านโนนม่วง

2845 ชัยภูมิ พระครูอรุณธรรมสถิต สิริธมฺโม วัดสว่าง

2846 ชัยภูมิ พระครูสมุห์สุทัศน์ ชินว โส ราษี

2847 ชัยภูมิ พระครูคัมภีรสิทธิคุณ คมฺภีโร บูรพา

2848 ชัยภูมิ พระครูประภัศร์ธรรมากร ปสนฺโน ชีลอง

2849 ชัยภูมิ พระครูปริยัติวัฒนคุณ ฐานุตฺตโม บึงบาล

2850 ชัยภูมิ พระครูวาปีชัยธรรม รวิวณฺโณ วัดหนองสองห้อง

2851 ชัยภูมิ พระครูวิจักษ์ธรรมาภนันท์ อภินนฺโท นครบาล

2852 ชัยภูมิ พระครูสิทธิถาวรคุณ ถาวโร วัดยางเก่ียวแฝก

2853 ชัยภูมิ พระครูสุตธรรมโสภณ จนฺทโสภโณ วัดหนองตะครอง

2854 ชัยภูมิ พระครูวิชัยธรรโมภาส ฐานุตฺตโร วังสว่าง

2855 ชัยภูมิ พระครูอรรถธรรมโกศล อตฺถโกสโล บึงบริบูรณ์

2856 ชัยภูมิ พระบัณฑิต ปณฺฑิโต อโศการาม

2857 ชัยภูมิ พระปลัดวีระพงษ์ กิตฺติภทฺโท วัดหงษ์ทอง

2858 ชัยภูมิ พระอธิการจิรวัฒน์ จกฺกวโร มะเกลือ

2859 ชัยภูมิ พระครูธรรมชัยโสภณ ธมฺมิสฺสโร วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์

2860 ชัยภูมิ พระมานะ กนฺตปญฺโญ วัดทรงศิลา

2861 ชัยภูมิ พระมหาเทวะ จารุวณฺโณ ซับสายออ

2863 ชัยภูมิ พระมหาวินัย กิตฺติสมฺปนฺโน วัดชัยภูมิพิทักษ์

2864 ชัยภูมิ พระอธิการประสิทธ์ิ ป คุตฺตธมฺโม โนนเชือก

2865 ชัยภูมิ พระมหาสุริยา ชาชิยเมธี ห้วยหินฝน

2868 ชัยภูมิ พระมหาก้อง ฐานงฺกโร วัดศรีสนามคงคา

2870 ปราจีนบุรี พระครูกิตติปัญญาธร กิตติปัญโญ เขาวงค์

2871 ปราจีนบุรี พระครูวรดิตถ์กิตติสาร ปนฺนภาโร ท่าข่อย

2872 ปราจีนบุรี พระมหาสุเวียง สุจิตโต ท่าพาณิชย์

2873 ปราจีนบุรี พระครูประโชติพรหมวรคุณ พรหมโชโต วังกวาง

2874 ปราจีนบุรี พระครูปริยัติบุญญวัฒน์ ปุญญกาโม โคกสว่าง
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2875 ปราจีนบุรี พระครูรัตนเขตาภิรมย์ ธีรวังโส รัตนเนตตาราม

2876 ปราจีนบุรี พระครูจันทสารสุนทร จนฺทสาโร บ้านกุดตาเสก

2877 ปราจีนบุรี พระครูประสุตสีลคุณ ปิยสีโล ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

2878 ปราจีนบุรี พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ อภิชาโต ลิรัญดอน

2879 ปราจีนบุรี พระครูวิสุทธสีลคุณ จนฺทูปโม หนองสะแก

2880 ปราจีนบุรี พระครูโสภณกิจจานุการ รตนโขโต สง่างาม

2881 ปราจีนบุรี พระครูสุทธโพธิกิจ อาภากโร โพธ์ิงาม

2882 ปราจีนบุรี พระครูโสภณจันทวิมล จนฺทโสภโณ โนนสะอาด

2883 ปราจีนบุรี พระครูโอภาสทีปคุณ ชินว โส หัวไผ่

2884 ปราจีนบุรี พระทองแก้ว อายุโท สระมะเขือ

2885 ปราจีนบุรี พระใบฎีกาประสงค์ ปิยธมฺโม สง่างาม

2886 ปราจีนบุรี พระครูปิยธรรมพิทักษ์ ปิยธมฺโม พิทักษ์โสภณ

2887 ปราจีนบุรี พระศักดา ยโสธโร บางคาง

2888 ปราจีนบุรี พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตโต ป่ามะไฟ

2889 ปราจีนบุรี พระพศ ขนฺติธโร โพธ์ิศรี

2890 ปราจีนบุรี องอาจ โชติญาโณ ใหม่กรงทอง

2891 ปราจีนบุรี พระมหาขุนทอง อคฺควโร วัดบางแตน

2892 ปราจีนบุรี พระมหาสุเมธ วรปญฺโญ คลองมะไฟ

2893 ปราจีนบุรี พระมหาอาทิตย์ อธิวโร วัดนิโครธาวาส

2894 ปราจีนบุรี พระธรรมธรชุมพล อาจาโร ทุ่งประพาส

2895 ปราจีนบุรี พระครูสังฆรักษ์ราเชนทร์ รตนญาโณ สนามพลี

2896 ปราจีนบุรี พระครูสังฆรักษ์ญาณพัฒน์ สนฺตจิตฺโต หนองชาติ

2897 ปราจีนบุรี พระอธิการบุญลม โกวิโท อ่างศิลา

2898 ปราจีนบุรี พระครูอาทรสังฆกิจ อาภสฺสโร บางกระเบา

2899 ปราจีนบุรี พระปลัดวีระพงษ์ ชยรคโน หัวกรด

2900 ปราจีนบุรี พระสามารถ ขนฺติโก โคกป่าแพง

2901 ปราจีนบุรี พระอนุสรณ์ สนฺตจิตฺโต วัดใหม่ประชุมชน

2902 ปราจีนบุรี พระครูปลัดศราวุฒิ กตปุญฺโญ เนินหอม

2903 ปราจีนบุรี พระสมุห์สมดี ธมฺมธีโร หนองหูช้าง
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2904 ปราจีนบุรี พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล จิตฺตสุโภ สง่างาม

2905 ปราจีนบุรี พระครูปลัดธีระชัย อชิโต ป่าทรงคุณ

2906 ปราจีนบุรี พระวัชระ ปญฺญาวชิโร ปวิเวการาม

2907 นครนายก พระอธิการเสนาะ นิติสาโร วัดกระดาน

2908 นครนายก พระครูปลัดไพรัตน์ ปภากโร วัดเลขธรรมกิตต์ิ

2909 นครนายก พระปลัด ไพศาล ทรัพย์ประเสริฐ ปภากโร วัดวิหารขาวเจติยาราม

2910 นครนายก พระอธิการบุญลือ ปิยสีโล วัดศรีสุวรรณ

2911 นครนายก พระมหาธาตรี แสงคุณ ชาคโร วัดหนองแฟบ

2912 นครนายก พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ ฐิติสมฺปนฺโน เอกฉัตร

2913 นครนายก พระมหาภวัต ภวตฺโสภโณ ปทุมวงษาวาส

2914 นครนายก พระมหาชลิต ขนฺติพโล แชมโค้ง

2915 นครนายก พระอธิการจิรพัทธ์ เขมปญฺโญ วัดเบญจภาศ

2916 นครนายก พระมหาสุทธิศักด์ิ อาภาธโร วัดโพธ์ิปากพลี

2917 นครนายก พระนิวัฒน์ จารุวณฺโณ วัดศรีมงคล

2918 นครนายก พระครูรัตตคีรีรักษ์ ภทฺทเสวี เขาแดง

2919 นครนายก พระครูบรรพตสีลาภิรมย์ อาชิโต เขานางบวช

2920 นครนายก พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ จนฺทโก เขาพระ

2921 นครนายก พระมหาพิทักษ์ คุณากโร วัดวังยายฉิม

2922 นครนายก พระครูใบฎีกาใหม่ อายุวฑฺฒโน วัดบ้านขาม

2923 นครนายก พระมหาไสว นาถปญฺโญ อุดมธานี

2924 นครนายก พระมหาบรรพต กิตฺติปญฺโญ อุดมธานี พระอารามหลวง

2925 นครนายก พระมหาวิโรจน์ จนฺทิโก เช่ียวโอสถ

2926 นครนายก พระสายันต์ ผลญาโณ วัดเช่ียวโอสถ

2927 นครนายก พระปลัดสุทิน ชุติวณฺโณ เช่ียวโอสถ

2928 นครนายก พระครูสังฆรักษ์พาน ฐานวุฑฺโฒ วัดประสิทธิเวช

2929 นครนายก พระมหาเอกฉัตร เอกฉตตโร เอกฉตตโร ท่าแดง

2930 นครนายก พระมุนีนายก อิณมุตฺโต ต าหนัก

2931 นครนายก พระครูวิทิตสังฆการ ถิรจิตฺโต วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

2932 นครนายก พระครูสันตจิตวรคุณ อชฺชลิโต สันตยาราม
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2933 นครนายก พระมหาฆโนทัย โฆสคุโณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

2934 ฉะเชิงเทรา พระประพนธ์ ปภาโส เกาะแก้วเวฬุวัน

2935 ฉะเชงิเทรา พระครูโอภาสปัญญาวรคณุ โอภาโส วดัเกาะไมแ้ดง

2950 ฉะเชิงเทรา พระครูวชิรญาณโสภณ วชิรญาโณ วัดไทรทอง
2953 ฉะเชิงเทรา พระนภัสพันธ์ ชนฺติธมฺโม วัดบางตลาด

2955 ฉะเชิงเทรา พระสายัณห์ ธมฺมจาโร บ้านกล้วย

2957 ฉะเชงิเทรา พระครปูลัดวมิลปรยิัตวิฒัน์ ปญฺญาวชโิร วดัปิตลุาธริาชรังสฤษฎิ์

2958 ฉะเชิงเทรา พระปลัดปัญญา อตัตทัตโต วัด บ้านโป่งเจริญ

2960 ฉะเชิงเทรา พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ สิริภทฺโท มาบนาดี

2964 ฉะเชิงเทรา พระครูโอภาสสราธิคุณ อาสโภ สุทธาวาส

2968 ฉะเชิงเทรา พระมหาชาตรี เตชธมฺโม วัดโสธร

2969 ฉะเชงิเทรา พระครปูทมุกติตวิฒัน์ กตฺิตญิาโณ วดัหนองยางโพธาราม

2970 ฉะเชิงเทรา พระครูรัตนกิจจาทร ชวโน หนองศิลาราม
2971 ฉะเชิงเทรา พระครูสุตสีตลาธิคุณ ฐานสมฺปนฺโน วัดห้วยน าิทรัพย์

2972 ฉะเชิงเทรา พระมหาเทวฤทธ์ิ จนฺทเมธี วัดห้วยน  าทรัพย์
2979 สระแก้ว พระครูวิสิฐรัตนคุณ วิสารโท สระแก้ว พระอารามหลวง

2980 สระแก้ว พระครูวีรจันทรังสี อภิปุณฺโณ แสงจันทร์

2981 สระแก้ว พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ เขมว โส วังสมบูรณ์

2982 สระแก้ว พระครูสถิตวรธรรมคุณ ฐานวีโร ตะโก

2983 สระแก้ว พระครูสังฆรักษ์สุชีพ สุจิตฺโต เจริญสุข

2984 สระแก้ว พระครูสิริจันโทภาสวิมล จนฺทปญฺโญ โคกสว่าง

2985 สระแก้ว พระพีรพิชญ์ ยโสธโร นครธรรม

2986 สระแก้ว พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ คลองคันฉอ

2987 สระแก้ว พระอธิการบัณฑิต ปญฺญาวีโร ท่าช้าง

2988 สระแก้ว พระมหาธนพนธ์ กิตฺติปาโล เขาป่าแก้ว

2989 สระแก้ว พระครูสุทธิพัฒนโสภณ กฺมฺสุทฺโธ ทุ่งมหาเจริญ

2990 สระแก้ว พระครูประโชติสัทธาธิคุณ สัทธาธิโก ตาหลังใน

2991 สระแก้ว พระครูภัทรกิจจานุการ สิริภทฺโท เขาป่าแก้ว

2992 สระแก้ว พระมหานาวิน ฐิตสีโล หนองจาน
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2993 สระแก้ว พระมหาเกียรติศักด์ิ อาภทฺธโร สระแก้ว พระอารามหลวง

2994 สระแก้ว พระครูสุธรรมรัตน์ ธมฺมกาโม วังรี

2995 สระแก้ว พระมหาประสูตร ตนฺติปาโล แซร์ออ

2996 สระแก้ว พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์ อสฺสโว วังมน

2997 สระแก้ว พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์ เขมวโร เขาน้อย

2998 สระแก้ว พระสมุห์เอกทัศน์ สาทโร วังเจริญ

2999 สระแก้ว พระสมุห์สุดตา อาภสฺสโร ไพจิตรสามัคคีธรรม

3000 สระแก้ว พระมหาพิสิฎฐ์ ปญฺญาวชิโร คลองหาด

3001 สระแก้ว พระมหานภสินธ์ุ ยโสธโร สารคุณสโมสร

3002 สระแก้ว พระมหาสิชล ฐิตสีโล คลองหาด

3003 สระแก้ว พระสมสมัย กิตฺติปญฺโญ หนองจาน

3004 สระแก้ว พระอธิการพีรพงศ์ กนฺตสีโล แก่งส าราญ

3006 สระแก้ว พระมหายุทธนา ติสฺสโร หนองหล่ม

3007 สระแก้ว พระมหาสันติ โสภโณ เหล่าอ้อย

3008 สระแก้ว พระอธิการชาติ กลยาโณ ไทรเด่ียวศรัทธาราม

3010 นครศรีธรรมราช พระครูโสภิตสุวาที ญาณมุนี เขาปรีดี

3011 นครศรีธรรมราช พระครูจิรธรรมกิตต์ิ จิรธมฺโม คลองน้อย

3012 นครศรีธรรมราช พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ ธมฺมทีโป ควนคลัง

3013 นครศรีธรรมราช พระครูบัณฑิตธรรมรัต ปณฺฑิโต ควนยูง

3014 นครศรีธรรมราช พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ พุทฺธสโร เจดีย์

3015 นครศรีธรรมราช พระอธิการประพัฒน์ ผาสุโก แจ้ง

3016 นครศรีธรรมราช พระครูปัญญาสุทธิคุณ สุรปญฺโญ ท่าพญา

3017 นครศรีธรรมราช พระครูอดุลธรรมรัตน์ จนฺทวณฺโณ ท่ายาง

3018 นครศรีธรรมราช พระครูปัญญากิตตยาธร กิตฺติปญฺโญ ท่าสูง

3019 นครศรีธรรมราช พระปลัดบูชาเกียรติ ปริปุณฺโณ นพรัตนาราม

3020 นครศรีธรรมราช พระปลัดไพโรจน์ อตุโล น  าตก

3021 นครศรีธรรมราช พระครูขันติศรัทธาคุณ อหึสโก บ้านงาม

3022 นครศรีธรรมราช พระครูสมุห์วิเชียร ฐานวีโร บุญนารอบ

3023 นครศรีธรรมราช พระครูไพศาลพัฒนานุยุต สิริวณฺโณ ประดู่พัฒนาราม
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3024 นครศรีธรรมราช พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ ธมฺมกาโม ปิยาราม

3025 นครศรีธรรมราช พระครูสุตพรหมคุณ ปุญญกุโล พรหมโลก

3026 นครศรีธรรมราช พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์ ปริปญฺโญ พรหมโลก

3027 นครศรีธรรมราช พระปลัดสัณหวัช ณฎฐวชิโร โพธิวงศาราม

3028 นครศรีธรรมราช พระครูอินทปัญญานุยุต อินฺทปญฺโญ ภูเขาล าทัง

3029 นครศรีธรรมราช พระสมศักด์ิ รกฺชิตธมฺโม ภูเขาหลัก

3030 นครศรีธรรมราช พระครูสันติธาราทร สนฺติธมฺโม มุขธาราม

3031 นครศรีธรรมราช พระครูวิเชียรสุวรรณารัตน์ สนฺทิฎฐิโก แม่เจ้าอยู่หัว

3032 นครศรีธรรมราช พระครูปัญญาสิริสุนทร สิริปญฺโญ ไม้เรียง

3033 นครศรีธรรมราช พระครูปลัดวรวงศ์มุนี ธมฺมโชติ ล านาว

3034 นครศรีธรรมราช พระปลัดศรชัย เตชธมฺโม นาเหรง

3035 นครศรีธรรมราช พระใบฎีกาภราดร ปญฺญาวชิโร ศิลาชลเขต

3036 นครศรีธรรมราช พระมหาจรูญศักด์ิ โฆสิตภาณี สวนขัน

3037 นครศรีธรรมราช พระครูประทิีปสุตากร ปญฺญาทีโป สามัคยาราม

3038 นครศรีธรรมราช พระครูพิพัฒนานุการ ชินปุตฺโต เสาธงทอง

3039 นครศรีธรรมราช พระปลัดยุทธนา ยุทฺธโน เสาธงทอง

3040 นครศรีธรรมราช พระครูใบฎีกาบรรจบ นาควโร หญ้า

3041 นครศรีธรรมราช พระบุญฤทธ์ิ ทีปงฺกโร หน้าพระบรมธาตุ

3042 นครศรีธรรมราช พระครูประทีปชัยธรรม ปญฺญาทีโป ใหญ่ชัยมงคล

3043 นครศรีธรรมราช พระครูสีลาภิรักษ์ ฐานสีโล อัมพวัน

3044 นครศรีธรรมราช พระอนุรักษ์ อนุรกฺชิโต พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3045 นครศรีธรรมราช พระนรินทร วารชาโต พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3046 นครศรีธรรมราช พระปลัดประวิทย์ ธนปญฺโญ วิังม่วง

3047 นครศรีธรรมราช พระครูบริหารสังฆกิจ กนฺตสีโล รามประดิษฐ์

3048 นครศรีธรรมราช พระครูไพศาลปัญญาวิศิษฎ์ ฐิตปญฺโญ รามประดิษฐ์

3049 นครศรีธรรมราช พระครูมหาเจติยาภิวัฒน์ คุณพโล พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3050 นครศรีธรรมราช พระครูเมธีธรรมรัต ญาณวโร บางพระ

3051 นครศรีธรรมราช พระปลัดอรชุน อภิจิตฺโต บางหว้า

3052 นครศรีธรรมราช พระครูเมธีธรรมโภช กลฺยาณเมธี พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร



เลขท่ี สังกัดจังหวัด ช่ือ ฉายา สังกัดวัด

รายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

3053 นครศรีธรรมราช พระครุสิทธิการโกศล กตปุญฺโญ มหิสสราราม

3054 นครศรีธรรมราช พระครูเหมเจติยาภิบาล อินฺทโสภิโต พระนคร

3055 นครศรีธรรมราช พระปลัดสุริยา อาภาโค พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3056 ชุมพร พระครูรัตนทีปานุยุต อาจารสุโภ วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฏ์

3057 ชุมพร พระสมโภชน์ ฐานโชโต วัดแก้วอินทยาราม

3058 ชมุพร พระครศูรหีรัิญธรรมาทร อาจติปญฺุโญ ขันเงนิ

3059 ชุมพร พระครูปปิยธรรมรส สุมงฺคโล วัดขุนกระทิง

3060 ชุมพร พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวณฺโณ วัดเขากล้วย

3061 ชมุพร พระมหาขวญัชัย อคฺคชโย ครีวีงก์

3062 ชุมพร พระครูปลัดธวัช ธวชฺโช วัดถ  าบางน  าจืด

3063 ชมุพร พระครพูศิษิฐพั์ฒนคณุ โชตธิมฺโม ชมุพรรังสรรค์

3064 ชุมพร พระครูวินัยธรบรรพต ทีฆายุโก วัดเชิงคีรี

3065 ชมุพร พระครนูวิฐิปัญญาคณุ ปญฺญาคณุ ดอนวาส

3066 ชุมพร พระครูอุทัยธรรมธารี อุทโย วัดในเหมือง

3067 ชมุพร พระครพูชิัยสตุธารารักษ์ กตฺิตสิกฺโก ดา่นประชากร

3068 ชุมพร พระครูสุตธรรมรัต เตชวโร วัดวิเวการาม

3070 ชุมพร พระครูสถิตธรรมธร ฐิตสาโล วัดบางแหวน

3071 ชุมพร พระครูปลัดศิริโชค สิริธมฺโม วัดปากคลอง

3072 ชมุพร พระครศูรธีรรมวเิทศ ปญฺโญตาโส ปากน ้าชมุพร

3073 ชมุพร พระปลัดสรุชัย ชยธมฺโม โพธเิกษตร

3074 ชมุพร พระครปูลัดศลีวฒัน์ ธมฺมจารี ราชบรูณะ

3075 ชุมพร พระสมุห์ทวีศักด์ิ อตฺถกาโม วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง

3076 ชุมพร พระสมุห์ประยุทธ์ิ ปชฺโชโต ถ  าเขาเงิน

3077 ชุมพร พระปลัดไชยา สุทิฺธสีโล ราษฏร์บ ารุง

3078 ชุมพร พระครูรัตนธรรมานันท์ รตโน คอออม

3079 ชุมพร พระปลัดประเสริฐ กตปุญโญ วาลุการาม

3080 ชุมพร พระครูธรรมธรทนงศักด์ิ โกสโล วัดศรีสุเทพ

3081 ชุมพร พระปลัดกิตติ อชิโต บางหมาก

3082 ชุมพร พระครูโสรัสวรปัญญา ปญฺญาวโร วัดสุวรรณคีรี
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3083 ชมุพร พระรพี ธมฺมวโร สวุรรณธาราราม

3084 ชมุพร พระณัฐพจน์ ขนฺตธิโร สวุรรณธาราราม

3086 ชมุพร พระครสูังฆรักษ์ทวี อสโม เอราวณันันทยิาราม

3087 ชมุพร พระประสทิธิ์ ฐานสฺิสโร สบุรรณนมิติร

3088 ชมุพร พระอธกิารสัมพันธ์ อมโร โตนด

3089 ชมุพร พระครศูลีคณุธาดา จติมโน ถ ้าขวญัเมอืง

3090 ชมุพร พระครวูสิทุธิธ์รรมโฆสติ ตสฺิโส ถ ้าเขาปีข

3092 ชมุพร พระสมศักดิ์ โชตปิาโล ถ ้าขวญัเมอืง

3093 ชมุพร พระครอูธุชัยธรรมสถติ ธมฺมชโย โพธกิาราม

3094 สุราษฏร์ธานี พระสมุห์ประดิษฐ์ เตชปุญฺโญ สถลธรรมาราม

3095 สุราษฏร์ธานี พระครูสุตวราภิยุต ปัญญาวุโฑ เกษตราราม

3096 สุราษฏร์ธานี พระครูศรีวืชัยธรรมคุณ วิชโย วัดเกาะธรรมประทีป

3097 สุราษฏร์ธานี พระมหาอ านวย อธิปญฺโญ เขานิพันธ์

3098 สุราษฏร์ธานี พระครูธรรมิศราภรณ์ คมฺภีรธมฺโม วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

3099 สุราษฏร์ธานี พระสมุห์วิรัช ธีรปญฺโญ คลองตาล

3101 สุราษฏร์ธานี พระสุคนธ์ ธมฺมทินฺโน จันทร์ประดิษฐาราม

3102 สุราษฏร์ธานี พระครูสุภัทรธรรมโชติ ธมฺมโชโต วัดอัมพาราม

3103 สุราษฏร์ธานี พระครูวิชัยธรรมรัต สุจิณฺโณ วัดชมพูพนัส

3104 สุราษฏร์ธานี พระครูวีรสังฆานุกูล อินทวีโร ดอนกะถิน

3105 สุราษฏร์ธานี พระครูถาวรธรรมากร อจลธมฺโม ดอนกะถิน

3106 สุราษฏร์ธานี พระอธิการศิริพงษา ภทฺทปญฺโญ ดอนมะลิ

3107 สุราษฏร์ธานี พระครูสารพุทธิพงษ์ พุทฺธสาโร สุราษฎร์ธานี

3108 สุราษฏร์ธานี พระสมุห์วีรชัย อินฺทวณฺโณ เกษมบ ารุง

3109 สุราษฏร์ธานี พระปลัดนนทณัฏฏ์ ชินวโร ย่านดินแดง

3110 สุราษฏร์ธานี พระอธิการประสาทพร ติสฺสโร วัดท่าข้าม

3111 สุราษฏร์ธานี พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ ฐิตลาโภ ท่าตล่ิงชัน

3112 สุราษฏร์ธานี พระประเสริฐ สุทฺธจิตฺโต วัดท่าไทร

3113 สุราษฏร์ธานี พระครูประสาทสรคุณ ปิยว โส ธรรรมบูชา

3114 สุราษฏร์ธานี พระปลัดอ านวย ฐานจาโร วัดนันทาราม
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3116 สุราษฏร์ธานี พระครูปริยัติธ ารงคุณ สญฺญโต วัดบุญบันเทิง

3117 สุราษฏร์ธานี พระครูสหุม์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม วัดประิชาวงศาราม

3118 สุราษฏร์ธานี พระครูประสิทธิชลธรรม อภิปสนฺโน วัดประสิทธาราม

3119 สุราษฏร์ธานี พระครูจิรเจติยาทร ธมฺมจารี วัดพระบรมธาตุไชยา

3120 สุราษฏร์ธานี พระครูวินัยธรทวีศักด์ิ สิริปญฺโญ ปากตรัง

3121 สุราษฏร์ธานี พระครูมหาเจติยารักษ์ เขมจาฌร วัดพระบรมธาตุไชยา

3122 สุราษฏร์ธานี พระสุริยา กนฺนตสีโล วัดพระพรหม

3123 สุราษฏร์ธานี พระครูวิสุทธิธุราทร ปริสุทโธ วัดเพ็งประดิษฐาราม

3124 สุราษฏร์ธานี พระใบฎีกาเศกสรร จรณสุทฺโธ ภูเขาน้อย

3125 สุราษฏร์ธานี พระปลัดสมเจตน์ กิตฺติสาโร วชิรประดิษฐ์

3126 สุราษฏร์ธานี พระครูสุตธรรมสิทธ์ิ สิริธมฺโม วัดสมหวัง

3127 สุราษฏร์ธานี พระครูสุมงคลรัตนากร พุทฺธนาโถ สุมังคลาราม

3128 สุราษฏร์ธานี พระครูนิโครธนันทคุณ อานนฺโธ หนองไทร

3129 สุราษฏร์ธานี พระครูวินัยธรสุรศักด์ิ ปญฺญาวโร วัดอัมพวัน

3130 สุราษฏร์ธานี พระครูธีรธรรมานุกูล จิรธมฺโม คลองตาล

3131 สุราษฏร์ธานี พระครูอาคมปัญญาคุณ ปญฺญาคโม ตรณาราม

3132 สุราษฏร์ธานี พระอธิการเดชา สุมงฺคโล คลองชะอุ่น

3134 สุราษฏร์ธานี พระสมุห์วิิระชัย วีรชโย สามัคคีผดุงพันธ์

3135 ภูเก็ต พระครูสุนทรกิตยานุกูล ปุญญกาโม ในหาน

3136 ภูเก็ต พระครูสังฆกิจวิมล กตปญฺโญ ท่าเรือ

3137 ภูเก็ต พระครูสุทธิสีลานุโยค สุทฺธสีโล ท่าเรือ

3138 ภูเก็ต พระครูศรีกิตยาธร กิตฺติโสภโณ พระนางสร้าง

3139 ภูเก็ต พระมหาสรเพ็ชร อิสฺสรธมฺโม พระนางสร้าง

3140 ภูเก็ต พระครูนิมิตกิจจาทร สุธีโร มงคลนิมิตร พระอารามหลวง

3141 ภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม อตฺถธมฺโม มงคลนิมิตร พระอารามหลวง

3142 ภูเก็ต พระครูลัฏฐิธรรมรัต ปมุทิโต ลัฎฐิวนาราม

3143 ภูเก็ต พระมหาเรียน รตโน วิชิตสังฆาราม

3144 ภูเก็ต พระมหาวินิจ วรธมฺโม วิชิตสังฆาราม

3145 ภูเก็ต พระครูสุพจน์ธรรมาทร สุทฺธจิตฺโต สว่างอารมณ์
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3146 ภูเก็ต พระมหาทวีศักด์ิ นนฺทธมโม สิริสีลสุภาราม

3147 ภูเก็ต พระครูสุวรรณธรรมวินิจ ฐิตรตโน สุวรรณคีรีเขต

3148 ภูเก็ต พระชอุ่ม ปคุณธมฺโม อนุภาษกฤษฎาราม

3149 ภูเก็ต พระครูสัทธาธิคุณ สัทฺธาธิโก ป่าอร่ามรัตนาราม ธรรมยุต

3171 กระบ่ี พระราชสุทธิวิมล ยโสธโร กระบ่ีน้อย

3172 กระบ่ี พระครูพิจิตรศุภการ ฐานิสฺสโร กระบ่ีน้อย

3173 กระบ่ี พระโชคอนุชิต สนฺติกโร แก้วโกรวาราม

3174 กระบ่ี พระสุพร คุณธมฺโม วัดแก้วโกรวาราม

3175 กระบ่ี พระครูพิพัฒน์พนมกิจ อาภสฺสโร เขาพนม

3176 กระบ่ี พระครูประภาสธรรมมาวุธ อรุโณ คลองสน

3177 กระบ่ี พระปราโมทย์ กิตฺติมงฺคโล วัดเฉลิมพนมเขต

3178 กระบ่ี พระประดิษฐ์ อาทโร วัดทับปริก

3179 กระบ่ี พระครูสุวิมลธรรมานุกูล ฐิตสิริ นาเหนือ

3180 กระบ่ี พระครูโอภาสธรรมาวุธ ปภาโส บางผึ ง

3181 กระบ่ี พระครูศรีธรรมาวุธ สิริมนุญฺโญ วัดโภคาจูฑามาตย์

3182 กระบ่ี พระครูโสภิตธรรมนิเทศ กุสลจิตฺโต วัดราษฎร์รังสรรค์

3183 กระบ่ี พระครูสีลสุวรรณากร ฐิตสีโล วัดสุวรรณธาราราม

3184 กระบ่ี พระครูอาทรธรรมาวุธ อิสฺสโร ไสไทย

3185 กระบ่ี พระใบฎีกาเชียว จนฺทโชโต ราษฎร์รังสรรค์

3186 กระบ่ี ไพบูลย์ พระไพบูลย์ อตฺถยุตฺโต อ่าวลึกเหนือ

3187 พังงา พระมหาเอกรัตน์ อาภากโร อาภากโร ศรีนิคม

3188 พังงา พระครูใบฎีกาสมโภช จิตฺตส วโร จิตฺตส วโร คมนียเขต

3189 พังงา พระครูพิพัฒน์คมนียเขต สนติกโร คมนียเขต

3190 พังงา พระครูโฆษิตกิจจาทร อภินนฺโท โฆสิตาราม

3191 พังงา พระสมุห์พิมล สุวณฺโณ สุวณฺโณ ดอนปริง

3192 พังงา พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์ สุขิโต นิตมสโมสร

3193 พังงา พระมหาธีรยุทธ ธีรว โส ธีรว โส ไสเสียด

3194 พังงา พระปลัดโสภณ ปสนฺนจิตฺโต ปสนฺนจิตฺโต ประชุมโยธี

3195 พังงา พระเพชร วิริยธมฺโม วิริยธมฺโม ประชุมโยธี
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3196 พังงา พระปลัดจิรวัฒน์ อภินนฺโท อภินนฺโท ประพาสประจิมขต

3197 พังงา พระครูสิริธีราภรณ์ ธีรภทฺโท มณีศรีมหาธาตุ

3198 พังงา พระธงชัย หิริธมฺโม มะปริง

3199 พังงา พระครูสัจจญาณประยุต สจฺจญาโณ มาตุคุณาราม

3200 พังงา พระครูพินิตกิจจาทร อาจาโร สวนวาง

3201 พังงา พระปลัดคมกฤษณ์ หิตจิตฺโต หิตจิตฺโต สามัคคีธรรม

3202 พังงา พระปลัดจ าเริญ อภิวโร อภิวโร เหมืองประชาราม

3203 พังงา พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม ธมฺมวุฑฺโฒ ป่าสวนงาม

3204 ระนอง พระสมุห์สนิท ติสฺสเทโว สุวรรณคีรี

3205 ระนอง พระอธิการวิรัช อินฺทโก มัชฌิมเขต

3206 ระนอง พระครูภัทรสรคุณ ปภสฺสโร เวฬุวัน

3207 ระนอง พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ ฐานุตฺตโร ตรอกปรือ

3208 ระนอง พระครูปทุมธารารักษ์ หิริธมฺโม ปทุมธาราราม

3209 ระนอง พระครูนิยมธรรมาวุธ วฑฺฒนธมฺโม ธรรมาวุธาราม

3210 ระนอง พระณรงค์ฤทธ์ิ ฐานวโร สุวรรณคีรีวิหาร

3211 ระนอง พระธนพล ธนพโล สุวรรณคีรีวิหาร

3212 ระนอง พระปลัดวิหาร กตกุสโล สุวรรณคีรีวิหาร

3213 ระนอง พระครูวชิรวินัยสุนทร วินโย หาดส้มแป้น

3214 ระนอง พระครูวิมลกิจจาภรณ์ กิตฺติภทฺโท อุปนันทาราม

3215 ระนอง พระนบพร กิตฺติสทฺโท อุปนันทาราม

3216 ระนอง พระมงคล มงฺคโล อุปนันทาราม

3217 ระนอง พระเอกสิทธ์ิ ชุตินฺธโร อุปนันทาราม

3218 ระนอง พระปลัดจิรเดช อุตฺตมจิตฺโต ราชกรูดล่าง

3219 ระนอง พระสมุห์วิเชียร วชิรปญฺโญ สุวรรณคีรีวิหาร

3220 ระนอง พระสมศรี สมลาโภ บ้านหงาว

3221 ระนอง พระครูวินัยธรเสรี สิริธมฺโม ปุญญาราม

3222 ระนอง พระครูสถิตธรรโมภาส โอภาโส สถิตย์ธรรมาราม

3223 สงขลา พระมหาพรหมพิริยะ ปภสฺสโร อ่าวบัว

3224 สงขลา พระครูโสภณคณาภิบาล ปญฺญาคโม โคกเหรียง
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3225 สงขลา พระครูพัฒนาปัญญาทร ปญฺญาทีโป โคกเหรียง

3226 สงขลา พระครูวิศิษฏ์สารธรรม รวิวณฺโณ วัดสะพานไม้แก่น

3228 สงขลา พระครูโสตถิธีรคุณ ธมฺมธีโร คงคาสวัสด์ิ

3232 สงขลา พระครูปคุณสังฆกิจ ปคุโณ ดินลาน

3233 สงขลา พระครูพิมลชลธาร เตชธมฺโม ชลธาราวาส

3234 สงขลา พระครูสถิตสุตพจน์ ฐิตธมฺโม คงคาเลียบ

3235 สงขลา พระครูกิตติธรมมานุกูล กิตฺติโสภโณ บางดาน

3236 สงขลา พระครูปราโมทย์ฑรรมกิจ ฐานธมฺโม แหลมทราย

3237 สงขลา พระครูปลัดประสิทธ์ิ รกฺขิตธมฺโม หัวป้อมใน

3238 สงขลา พระปลัดสมปอง ปญฺยาสโม ไทรงาม

3239 สงขลา พระมหาเจริญ สุวณฺโณ ไทรงาม

3240 สงขลา พระโอภาส มนาโป หัวเค็ด

3242 สงขลา พระสมุห์ประดิษฐ์ ฐิตธมฺโม ไสท้อน

3243 สงขลา พระสมุห์วัชรินทร์ อติพโล ไทรใหญ่

3244 สงขลา พระครูโกศลกิจจาทร กุสโล เขาตกน  า

3245 สงขลา พระครูนันทสารกิจ อานนฺโท จะทิ งพระ

3246 สงขลา พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ เตชปญฺโญ สนามไชย

3248 สงขลา พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ ปณฺฑิโต ยางทอง

3249 สงขลา พระสมุห์ขาว อธิปญฺโญ ยางทอง

3252 สงขลา พระมหาคล่อง เตชปญฺโญ วัดธรรมโฆษณ์

3253 สงขลา พระสมุห์จ าเนียร โชติปญฺโญ ตางหน

3254 สงขลา พระครูชยุตสุตคุณ อนุตฺตโร วัดท่าข้าม

3255 สงขลา พระครูมงคลถาวรกิจ กรวิทฺโธ วัดมหัตตมังคลาราม

3256 สงขลา พระครูวินัยธรประภาศ กตปุญฺโญ โคกสมานคุณ

3257 สงขลา พระครูอุทัยธรรมธาดา อตฺตทนฺโต วัดม่วงค่อม

3258 สงขลา พระครูสังฆรักษ์สาธิต ฐิตสาโร โคกสมานคุณ

3259 สงขลา พระอุดม อกิญจโน ควนลัง

3260 สงขลา พระครูปลัดด ารงค์ ถิรจิตโต ควนลัง

3261 สงขลา พระครูสังฆรักษ์ทะนงศักด์ิ จิรวฑฺฒโน โคกสมานคุณ
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3262 สงขลา พระมหาวรรณ ธมมจาโร หงษ์ประดิษฐาราม

3263 สงขลา พระครูประภัสสรปัญญาคุณ ชวนปญฺโญ วัดทุ่งแนะ

3264 สงขลา พระโสภณ สุรปญฺโญ วัดป่ากันตพงษ์

3265 สงขลา พระปลัดเมธี ปิยธมฺโม วัดโคกพยอมสุการาม

3266 สงขลา พระปลัดฤทธิพร จารุวณฺโณ วัดหัวถนน

3267 สงขลา พระครูบวรสรนาท ฐานิสฺสโร เขากลอย

3268 สงขลา พระครูกิตติศาสนคุณ อนุโชโต ป่าสัก

3269 สงขลา พระครูกิตติสารธรรมวัฒน์ กตกิจฺโจ บ้านขาว

3270 สงขลา พระครูโกศลอรรถกิจ เปสโล วัดโคกเป้ียว

3271 สงขลา พระครูพิสุทธิธรรมโชติ โชติธมฺโม ประดิษฐ์สโมสร

3272 สงขลา พระครูปภัสสรสีลโสภณ ปภสฺสโร อมฤตวราราม

3273 สงขลา พระครูประทีปวิทยาคุณ พระครูประทีปวิทยาคุณ เกษตรชลธี

3275 สงขลา พระครูบวรชัยวัฒน์ เมธิโก กอบกุลรัตนาราม

3276 พัทลุง พระครูอาคมสิทธิเวช ฐานคฺโค ขันประชาสรรค์

3277 พัทลุง พระครูปัญญารัตนาธาร ปญฺญาธโร ควนปริง

3278 พัทลุง พระมหาจเร ปญฺญาธโร คูหาสวรรค์

3279 พัทลุง พระมหาสราวุฒิ สราวุฑฺโฒ คูหาสวรรค์

3280 พัทลุง พระครูสมุห์จิรายุทธ จิรายุทฺโธ ควนแร่

3281 พัทลุง พระปลัดบุญเชิด อาทโร ตะโหมด

3282 พัทลุง พระครูสมุห์ประเทือง ฐานิสฺสโร ต านาน

3283 พัทลุง พระครูปลัดประสิทธ์ิ ปสฏฺโฐ ทะเลน้อย

3284 พัทลุง พระครูศรีรัตนชัย ปุญฺญิทฺธิโก ปรางค์ชัย

3286 พัทลุง พระปลัดส าเริง ฐิตญาโณ ปุณณาวาส

3287 พัทลุง พระครูสุธรรมวัฒน์ สุชีโว วัดพิกุลทอง

3288 พัทลุง พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ วิวฑฺฒโน ควนปริง

3289 พัทลุง พระอธิการมรกต อคฺคปญฺโญ ไร่เหนือ

3290 พัทลุง พระปลัดทวีศักด์ิ ชุติมนฺโต ห้วยเนียง

3291 พัทลุง พระครูประภัศร์ธรรมวาที ปภสฺสโร หัวเตย

3292 พัทลุง พระครูพิสิฐพัฒนคุณ ธมฺมปาโล อภยาราม
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3293 พัทลุง พระครูพิศาลธรรมภัชน์ ธมฺมนาโถ ภูผาภิมุข

3294 สตูล พระครูกิตติคุณาทร สุภาจาโร อาทรรังสฤษฎ์ิ

3295 สตูล พระครูชลมุขวิธาน พระครูชลมุขวิธาน ปากบารา

3296 สตูล พระครูปลัดพนม จิรธมฺโม ทุ่งขมิ น

3297 สตูล พระครูปิยสีลวิมล พระครูปิยสีลวิมล ถ  าเขาจีนธีรประดิษฐ์

3298 สตูล พระครูวิมลธรรมรส พระครูวิมลธรรมรส ชนาธิปเฉลิม

3299 สตูล พระครูวุฒิญาณโสภณ พระครูวุฒิญาณโสภณ ปาล์มพัฒนาราม

3300 สตูล พระครูเขมพัชรากร พระครูเขมพัชรากร มงคลม่ิงเมือง

3301 สตูล พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ ชนาธิปเฉลิม

3302 สตูล พระครูโสภณปัญญาสาร พระครูโสภณปัญญาสาร นิคมพัฒนาราม

3303 สตูล พระครูโสภณวิริยกิตติ พระครูโสภณวิริยกิตติ วัดทุ่งขมิ น

3304 สตูล พระครูอดุลสัจจธรรม พระครูอดุลสัจจธรรม ห้วยไทร

3305 สตูล พระครูอดุลสามัคคยาธร พระครูอดุลสามัคคยาธร วังผาสามัคคี

3306 สตูล พระมหาชัยวัฒน์ ชยธมฺโม หน้าเมืองสตูล

3307 สตูล พระปลัดนิพนธ์ นิพนฺโธ วัดปาล์มพัฒนาราม

3308 สตูล พระเดชา คุณวโร ปัณณรสาราม

3309 สตูล พระครูนราทรธรรมคุณ พระครูนราทรธรรมคุณ ชมภูนิมิตร

3310 สตูล พระครูสุนทรสิริสาร พระครูสุนทรสิริสาร กุมภีลบรรพต

3311 ปัตตานี พระครูโกศลกิตติคุณ พลวโร วัดบันลือคชาวาส

3312 ปัตตานี พระครูสุตกิจสโมสร ปัญฺญาวโร วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลว

3313 ปัตตานี พระมหามงคล โชติปญฺโญ ควนนอก

3314 ปัตตานี พระปลัดสุพจน์ มหาลาโภ วัดสารวัน

3315 ปัตตานี พระครูมงคลคุณาธาร ธนะสุข วัดนพวงศาราม

3316 ยะลา พระมหาสุริยัน เขมจารี คอกช้าง

3317 ยะลา พระครูวิศาลประชาทร มงฺคโล จันทร์ธาดาประชาราม

3318 ยะลา พระครูเกษมธรรมธาดา เขมานนฺโท จันทร์ธาดาประชาราม

3319 ยะลา พระครูประโชตธรรมานุยุต โชติโก ดิตถมงคล

3320 ยะลา พระครูสิทธิปุญญาคม จุลนาโค คูหาภิมุข

3322 ยะลา พระครูวรพุทธาภิรักษ์ ปุสฺสวโร พุทธภูมิ
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3323 ยะลา พระวันชัย ฐิตปุญฺโญ ยูปาราม

3324 ยะลา พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม ป นิโรธสังฆาราม

3325 นราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร กิตฺติสาโร ประชุมชละารา

3326 นราธิวาส พระครูประกาศศาสนคุณ ปภาโต น  าขาวยะกา

3327 นราธิวาส พระครูปัญญาภิรมย์ ปญฺญาธโร ประชาภิรมย์

3328 นราธิวาส พระครูพิสุทธ์ิประชาทร ยติกโร วัดกาหลงคีรีธรรมาราม

3329 นราธิวาส พระครูโอภาสชลธาร ฐิติโก ชลธาราสิงเห

3330 นราธิวาส ประเวศ รามช่วย ถาวรธมโม วัดเกษตรธิการาม

3331 นราธิวาส พระปลัดบุญสืบ จิตฺตปุญฺโญ โกลกเทพวิมล

3332 นราธิวาส พระปลัดสมพงษ์ สมว โส บางนรา

3333 นราธิวาส พระครูขันติธรรมาธร ขนฺติธโร โคกตา

3334 นราธิวาส พระครูอดุลวีราคม กนฺตวีโร ชลธาราวาส

3335 นราธิวาส พระครูสิทธิคุณาทร สญฺญโต ขวัญไม้งาม

3336 นราธิวาส พระมหาขันธวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ โบราณสถิตย์

3337 นราธิวาส พระครูประดิษฐ์ขันติคุณ ขันติธโร วัดประดิษฐ์บุปผา

3338 นราธิวาส พระครูอนุกิจสุนทร ปุญฺญโชโต ตันหยงมัส

ไม่พบข้อมูล กรุงเทพมหานคร พระมหาอนุมา อตฺตทนฺโต วัดหนองตาดใหญ่

ไม่พบข้อมูล นครปฐม พระมหากมล สุจิตฺโต วัดบ่อตะก่ัวพุทธาราม

ไม่พบข้อมูล นครราชสีมา พระมหาไพศาล ยสปาโล หลักร้อย

ไม่พบข้อมูล บุรีรัมย์ พระศรายุธ สิริธโร ประชาสวัสด์ิวนาราม

ไม่พบข้อมูล พระนครศรีอยุธยา พระมหาศรีทนต์ สมจาโร วัดสุคันธาราม

ไม่พบข้อมูล พิจิตร พระปวรวัฒน์ ฐานิสฺสโร วัดบ้านน้อย

ไม่พบข้อมูล พิจิตร พระครูพิพัฒน์ปริยัติคุณ สิริคุตโต วัดวังกลม

ไม่พบข้อมูล พิจิตร อนุรักษ์ ธนปญฺโญ ท่าช้าง

ไม่พบข้อมูล พิจิตร พระเกียรติศักด์ิ กตทีโป ห้วยแก้ว

ไม่พบข้อมูล ศรีสะเกษ พระเท่ียง อนาลโย ศรีขุนหาญ

ไม่พบข้อมูล สมุทรสาคร พระสุรพงษ์ ขนฺติโก วัดนางสาว

ไม่พบข้อมูล อ านาจเจริญ พระวินัย ฐานวโร วัดนายม

ไม่พบข้อมูล นนทบุรี พระมหามงคล อภิมงฺคโล แคนอก
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ไม่พบข้อมูล กรุงเทพมหานคร พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ โพธิทอง


