
หน้าที ่1

เลขที่
กรอกฟอรม์

1 พระธรรมสุธี หัวล ำโพง กรุงเทพฯ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 1 พระธรรมสุธี นรินฺโท วดัหัวล ำโพง
2 พระครูประภสัสรสุตกิจ สุวรรณำรำม กรุงเทพฯ 2 พระครูประภสัสรสุตกจิ ปภสัสโร วัดสุวรรณำรำม

3 พระครูปริยัติธรรมคุณ ช ำนิหตัถกำร กรุงเทพฯ
4 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ นำงนอง วรวิหำร กรุงเทพฯ 4 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ ชุติปญฺโญ วดันำงนองวรวหิำร

5 พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ ปลูกศรัทธำ กรุงเทพฯ 5 พระครูปลัดสุวฒันวสุิทธคุิณ สุรสมฺปตฺติ วดัปลูกศรัทธำ

6 พระครูพิพิธธรรมภำณ ประยุรวงศำวำส กรุงเทพฯ 6 พระครูพิพิธธรรมภำณ อำจำรสิริ ประยุรวงศำวำสวรวหิำร

7 พระครูพศิำลปริยตัยำนุกูล ก ำแพง กรุงเทพฯ มรณภำพ เลขำวดัหัวล ำโพงแจง้เมื่อ 24พ.ค.64 11.00น. 7 พระเทพสุวรรณเมธี กิตฺติปญฺโญ สุวรรณำรำม
8 พระครูววิธิธรรมำนุสิฐ ดร. เวฬุวนำรำม กรุงเทพฯ 8 พระครูววิธิธรรมำนุสิฐ อริยวำที วัดเวฬุวนำรำม

9 พระครูสุนทรจำรุวรรณ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 9 พระครูสุนทรจำรุวรรณ จำรุวณฺโณ วดัทุ่งครุ
10 พระครูโสภณปริยตัยำนุกจิ (อตฺถเวที) ประยรุวงศำวำส กรุงเทพฯ 10 พระครูโสภณปริยตัยำนุกจิ อัตถะวที ประยรุวงศำวำส

11 พระครูอนุสิฐวชัรธรรม ม่วงแค กรุงเทพฯ 11 พระครูอนุสิฐวชัรธรรม วชิรธมฺโม วดัม่วงแค
12 พระเทพปฏภิำณกวี ประยรุวงศำวำส กรุงเทพฯ 12 พระเทพปฏิภำณกวี อำคมปุญฺโญ วดัประยรุวงศำวำส

13 พระธรรมวชิรเมธ ี(วรีป  ฺโ ) หงษรั์ตนำรำม กรุงเทพฯ 13 พระธรรมวชริเมธี วรีปญฺโญ วัดหงส์รัตนำรำม

14 พระธรรมโพธิมงคล (ปยิสีโล) นิมมำนรดี กรุงเทพฯ 14 พระธรรมโพธิมงคล ปิยสีโล นิมมำนรดี
15 พระปริยัติวรำนุกูล นิมมำนรดี กรุงเทพฯ 15 พระปริยัติวรำนุกูล วรีเมธี นิมมำนรดี
16 พระมหำเขมำนันท์ ปิยสีโล ลำดปลำเค้ำ กรุงเทพฯ 16 พระมหำเขมนันท์ ปิยสีโล วัดลำดปลำเค้ำ

17 พระมหำครชิต ญำณวโร อนิทรวิหำร กรุงเทพฯ 17 พระมหำครชิต ญำณวโร วัดอนิทรวิหำร

18 พระมหำจ ำรูญ กสุลจตฺิโต นำคปรก กรุงเทพฯ 18 พระมหำจ ำรูญ กุสลจิตฺโต นำคปรก
19 พระมหำชำญชยั  พรฺหมฺปติฏโฐ เทพลีลำ กรุงเทพฯ 19 พระมหำชำญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ เทพลีลำ
20 พระมหำณรงค์ชัย ฐำนธมโฺม สร้อยทอง กรุงเทพฯ 20 พระมหำณรงค์ชัย ฐำนธมฺโม สร้อยทอง
21 พระมหำณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม อรุณรำชวรำรำม กรุงเทพฯ 21 พระมหำณัฐวฒิุ ถิรธมฺโม วดัอรุณรำชวรำรำม

22 พระมหำนที จนฺทสำโร บณุยประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 22 พระมหำนที จนฺทสำโร บุณยประดิษฐ์

23 พระมหำนิยม ติสฺสวโร เรืองยศสุทธำรำม กรุงเทพฯ 23 พระมหำนิยม ติสฺสวโร เรืองยศสุทธำรำม

24 พระมหำประกิต ฐิตสีโล โพธิ์พฒุตำล กรุงเทพฯ 24 พระมหำประกิต ฐิตสีโล วัดโพธิ์พุฒตำล

25 พระมหำประนต สุวณฺณวณฺโณ คลองเตยใน กรุงเทพฯ ลำสิกขำ เลขำวัดหวัล ำโพงแจ้งมำเมื่อ 24พ.ค.64 11.00น.

26 พระมหำไพฑูรย ์รตนเมธี แสนสุข กรุงเทพฯ
27 พระมหำวรวฒิุ ฐิตสีโล ประยงค์กติติวนำรำม กรุงเทพฯ
28 พระมหำวรีศักด์ิ ธมฺมธโช จักรวรรดิรำชำวำส กรุงเทพฯ 28 พระมหำวรีศักด์ิ ธมฺมธโช วัดจักรวรรดิรำชำวำส

29 พระมหำสนั่น สุจิตฺโต สุคันธำรำม กรุงเทพฯ
30 พระมหำสมศักด์ิ ทนฺตจิตฺโต รำษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 30 พระมหำสมศักด์ิ ทนฺตจตฺิโต รำษฎร์บูรณะ

31 พระมหำส ำรำญ ธรีเมธี รัชฎำธิษฐำน กรุงเทพฯ 31 พระมหำส ำรำญ ธรีเมธี รัชฎำธิษฐำน รำชวรวิหำร

32 พระมหำสุทัศน์ สุขวฑฺฒโน บ้ำนกลำง กรุงเทพฯ 32 พระมหำสุทัศน์ สุขวฑฺฒโน บ้ำนกลำง

รายชื่อพระปริยตันิิเทศก์ทั่วประเทศ

เลขที่ ชือ่ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อที่กรอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชื่อตารางซ้ายไดเ้ลย)

ชือ่-ฉายา วัด จังหวัด

รายชือ่ส าหรบัตรวจสอบเลขที่

หมายเหตุ
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รายชือ่ส าหรบัตรวจสอบเลขที่

หมายเหตุ

33 พระมหำอนุสิต สุขสิริ ศิริพงษ์ธรรมนิมติ กรุงเทพฯ 33 พระมหำอนุสิต สุขสิริ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมติ

34 พระมหำอภิชำติ กรณฺยวสี ทัศนำรุณสุนทริกำรำม กรุงเทพฯ 34 พระมหำอภชิำติ กรณฺยวสี วดัทัศนำรุณสุนทริกำรำม

35 พระมหำอำทิตย์ อมโร ทองบน กรุงเทพฯ 35 พระมหำอำทิตย์ อมโร ทองบน
36 พระเทพเวที (อำภำกโร) สังเวชวศิยำรำม กรุงเทพฯ 36 พระเทพเวที อำภำกโร วดัสังเวชวศิยำรำม

37 พระรำชวรเมธี (พฺรหมฺรังสี) ประยรุวงศำวำส กรุงเทพฯ 37 พระเทพปวรเมธี พฺรหฺมร สี ประยุรวงศำวำสวรวหิำร

38 พระศรีธรรมภำณี ประยรุวงศำวำส กรุงเทพฯ 38 พระศรีธรรมภำณี '- ประยรุวงศำวำส

39 พระสิริชัยโสภณ ดำวดึงษำรำม กรุงเทพฯ 39 พระสิริชัยโสภณ คมฺภรีปญฺโญ ดำวดึงษำรำม

40 พระรำชนันทมุนี บัวขวญั นนทบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 40 พระรำชนันทมุนี สุขวโร บัวขวัญ พระอำรำมหลวง

41 พระโสภติกติติธำดำ ธมฺมทินโน แจ้งศิริสัมพันธ์ นนทบุรี 41 พระโสภติกติติธำดำ ธมฺมทนิฺโน แจ้งศิริสัมพนัธ์

42 พระครูวมิลสุวรรณกร จนฺทวโร กู้ นนทบุรี 42 พระครูวิมลสุวรรณกร จนฺทวโร กู้
43 พระมหำเชฏฐกร ชยำนนฺโท แพรก นนทบุรี 43 พระมหำเชฏฐกร ชยำนนฺโท แพรก
44 พระมหำชวลิต อธมิุตฺโต มะสง นนทบุรี มรณภำพ นบ0034/594 28 ก.ย. 64

45 พระอุดมสิทธนิำยก(ก ำพล คุณงฺกโร) บำงออ้ยช้ำง นนทบุรี 45 พระอุดมสิทธินำยก คุณงฺกโร บำงอ้อยช้ำง
46 พระมหำสวสัด์ิ ฐิตวณฺโณ บ่อ นนทบุรี 46 พระมหำสวสัด์ิ ฐิตวณฺโณ วดับ่อ
47 พระเทพสมุทรมุนี กลำง สมทุรปรำกำร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 47 พระเทพสมุทรมุนี ชำตวิสุทฺธิ วดักลำงวรวหิำร

48 พระมหำประเสริฐ มหำนำโค กลำง สมทุรปรำกำร 48 พระมหำประเสริฐ มหำนำโค วดักลำงวรวหิำร

49 พระครูภำวนำสมณคุณ ชัยมงคล สมทุรปรำกำร 49 พระครูภำวนำสมณคุณ ปริปุณฺโณ วดัชัยมงคล
50 พระวชิรธรรมวธิำน สุคันธำวำส สมทุรปรำกำร (เดิมพระครูศรีสมุทรวำหะ) 50 พระครูศรีสมุทรวำหะ สมำหิโต สุคันธำวำส
51 พระมหำวทิูร ธมฺมโชโต ใหญ่ สมทุรปรำกำร 51 พระมหำวทิูร ธมฺมโชโต วดัใหญ่
52 พระธรรมรัตนำภรณ์ เขียนเขต ปทุมธำนี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 52 พระธรรมรัตนำภรณ์ โชตินฺธโร วดัเขียนเขต
53 พระมหำรพพิร กนฺตสำโร เขียนเขต ปทุมธำนี 53 พระมหำรพิพร กนฺตสำโร วดัเขียนเขต
54 พระมหำศิวพล พลเมธี เขียนเขต ปทุมธำนี 54 พระมหำศิวพล พลเมธี วดัเขียนเขต
55 พระมหำจุมพล จิตฺตพโล ต ำหนัก ปทุมธำนี 55 พระจุมพล จิตฺตพโล ต ำหนัก
56 พระครูประสำธน์ธรรมโสภณ (ประยูร สิริจนฺโท) จันทน์กะพอ้(ธ) ปทุมธำนี 56 พระครูประสำธน์ธรรมโสภณ สิริจนฺโท จันทน์กะพอ้ พระอำรำมหลวง

57 พระธรรมรัตนมงคล พนัญเชิงวรวหิำร พระนครศรีอยธุยำ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 57 พระธรรมรัตนมงคล กตสำโร พนัญเชิง
58 พระครูศรีปริยตัยำนุยตุ อตฺตทโม เกตุ พระนครศรีอยธุยำ 58 พระครูศรีปริยตัยำนยุตุ อตฺตทโม เกตุ
59 พระครูภำวนำรัตนพิสุทธิ์ (พระครูปลัดรัตนวรวัฒน)์ เกำะแก้ว พระนครศรีอยธุยำ 59 พระครูภำวนำรัตนพิสุทธิ์ สุขุมำโล เกำะแก้ว
60 พระมหำสรรทำล กตสนฺติ เจ้ำเจ็ดนอก พระนครศรีอยธุยำ 60 พระมหำสรรทำล กตสนฺติ เจ้ำเจ็ดนอก
61 พระมหำชุมพล ถิรธมฺโม พนัญเชิงฯ พระนครศรีอยธุยำ 61 พระมหำชุมพล ถิรธมฺโม วดัพนัญเชิงวรวหิำร

62 พระมหำเวชยันต์ เวชยนโฺต สุวรรณดำรำรำมฯ พระนครศรีอยธุยำ 62 พระมหำเวชยนัต์ เวชยนฺโต สุวรรณดำรำรำม รำชวรวหิำร

63 พระมหำบรรณ ปญฺญำธโร ใหญ่ชยัมงคล พระนครศรีอยธุยำ 63 พระมหำบรรณ์ ปญฺญำธโร วดัใหญ่ชัยมงคล

64 พระมหำทองสำ  นำถวิริโย เสนำสนำรำม(ธ) พระนครศรีอยธุยำ 64 พระมหำทองสำ นำถวริิโย เสสนำรำม



หน้าที ่3

เลขที่
กรอกฟอรม์

รายชื่อพระปริยตันิิเทศก์ทั่วประเทศ

เลขที่ ชือ่ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อที่กรอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชื่อตารางซ้ายไดเ้ลย)

ชือ่-ฉายา วัด จังหวัด

รายชือ่ส าหรบัตรวจสอบเลขที่

หมายเหตุ

65 พระเทพสุวรรณมุนี(กนฺตสีโล) ต้นสน อ่ำงทอง ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 65 พระเทพสุวรรณมนุี กนฺตสีโล วดัต้นสน
66 พระศรีวิสุทธิโสภณ(เตชวีโร) ปำ่โมกวรวหิำร อ่ำงทอง 66 พระศรีวิสุทธิโสภณ เตชวโีร วดัป่ำโมก วรวหิำร

67 พระครูสุตำนุยตุ(สุนำโค) บ้ำนแก อ่ำงทอง 67 พระครูสุตำนุยุต สุนำโค วดับ้ำนแก
68 พระครูปริยัติภทัรกิจ วดัเกำะ อ่ำงทอง ย้ำยไปสังกดัวัดดอนบพุภำรำม สุพรรณบรีุ อท0034/633 : 27 ก.ค. 64 68 พระครูปริยัติภัทรกิจ ปภำสิริ ท่ำอิฐ
69 พระธรรมปิฎก พระพทุธบำท สระบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 69 พระธรรมปิฎก อภิวฑฺฒโน พระพุทธบำท รำชวรมหำวหิำร

70 พระรำชธรีำภรณ์ พระพุทธฉำย สระบุรี 70 พระรำชธีรำภรณ์ ฐิตเมโธ พระพุทธฉำย
71 พระศรีปริยัติเวที พระพทุธบำท สระบุรี 71 พระศรีปริยัติเวที สุวฑฺฒโน วัดพระพุทธบำท

72 พระวิสุทธิโสภณ สุขมุำโล เขำแก้ววรวหิำร สระบุรี 72 พระวิสุทธิโสภณ สุขุมำโล เขำแก้ว
73 พระเทพเสนำบดี กวศิรำรำม ลพบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 73 พระเทพเสนำบดี '- วดักวศิรำรำม

74 พระกติติญำณเมธี ภริูปญฺโ กลำง ลพบุรี 74 พระกติิญำณเมธี ภริูปุญฺโญ วดักลำง
75 พระภวนำสมนคุณ เขำสมโภชน์ ลพบุรี แก้ไขชื่อ 75 พระภำวนำสมณคุณ ฐำนคุโณ เขำสมโภชน์
76 พระมหำสมบติั อสฺิสรธมโฺม โคกกะเทียม ลพบุรี 76 พระมหำสมบัติ อิสฺสรธมฺโม วัดโคกกระเทยีม

77 พระมหำณรงค์ วฑฺฒโน ตองปุ ลพบุรี 77 พระมหำณรงค์ วฑฺฒโน ตองปุ
78 พระครูภำวนำโสภณ ป่ำธรรมโสภณ ลพบุรี 78 พระครูภวนำโสภณ ฐิตธมฺโม วดัปำ่ธรรมโสภณ

79 พระมหำมำนิตย์ จำรุวณฺโณ ป่ำธรรมโสภณ ลพบุรี 79 พระมหำมำนิตย์ จำรุวณฺโณ ป่ำธรรมโสภณ

80 พระมหำชินภัทร อภิวฑฺโน พัฒนำธรรมำรำม ลพบุรี 80 พระมหำชินภัทร อภิวทฒโน พฒันำธรรมำรำม

81 พระครูสิริจริยำภรณ์ เสำธงทอง ลพบุรี 81 พระครูสิริจริยำภรณ์ สิปฺปชโย เสำธงทอง
82 พระครูสิริสิกขวธิำน เสำธงทอง ลพบุรี 82 พระครูสิริกขวิธำน มหำธโีร เสำธงทอง
83 พระมหำบ ำรุง ปยิำจำโร เสำธงทอง ลพบุรี มรณภำพ ลบ0034/1061 : 1 ต.ค. 64 83 พระมหำบ ำรุง ปิยำจำโร เสำธงทอง
84 พระเทพปริยัติสุธี พระนอนจกัรสีห์ สิงห์บุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 84 พระเทพปริยติัสุธี ยตฺุตธมฺโม วดัพระนอนจกัรสีหว์รวหิำร

85 พระศรีปริยัตโยดม พระนอนจกัรสีห์ วรวหิำร สิงห์บุรี ลำสิกขำ 31 ม.ค.64 สห0034/1629 : 30 ก.ย. 64

85 พระมหำสุทธชิัย ฐิตชโย พรหมบุรี สิงห์บุรี

ต้ังแทน เลขที ่85 พระศรี
ปริยัตโยดม เร่ิมปฏบิติั
หน้ำที ่31 ม.ค. 64 สห
0034/1629 : 30 ก.ย. 64

85

86 พระครูสิริพรหมโสภติ พกิุลทองพระอำรำมหลวง สิงห์บุรี 86 พระครูสิริพรหมโสภิต กิตฺติปำโล วัดพกิุลทอง พระอำรำมหลวง

87 พระมหำทองเล่ือน ทกขฺชโย โพธิ์ศรี(ธ) สิงห์บุรี 87 พระมหำทองเล่ือน ทกฺขชโย วดัโพธิ์ศรี
88 พระมหำกติต์ิธเนศ อำนนโฺท น้อยนำงหงษ์ สิงห์บุรี 88 พระมหำกิตต์ิธเนศ อำนนฺโท น้อยนำงหงษ์
89 พระรำชอุทัยโสภณ หนองขนุชำติ อุทัยธำนี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 89 พระรำชอทุยัโสภณ สมชำโน หนองขุนชำติ
90 พระครูอปุกติปริยติัโสภณ มณีสถิตกปฏิฐำรำม อุทัยธำนี 90 พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ สุมงฺคโล มณีสถิตกปฏิฐำรำม

91 พระครูอุทัยสุตกิจ ลำนสัก อุทัยธำนี 91 พระครูอุทัยสุตกิจ จนฑฺสุวณฺโณ ลำนสัก
92 พระมหำไมตรี อำสภชโย หนองขนุชำติ อุทัยธำนี 92 พระมหำไมตรี อำสภชโย หนองขุนชำติ
93 พระมหำสังวำลย ์กตกุสโล หนองหลวง อุทัยธำนี 93 พระมหำสังวำลย์ กตกุสโล หนองหลวง



หน้าที ่4

เลขที่
กรอกฟอรม์
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หมายเหตุ

94 พระสุธวีรำภรณ์ พระบรมธำตุ ชัยนำท 94 พระสุธวีรำภรณ์ เขมปญฺโญ วัดพระบรมธำตุ วรวิหำร

95 พระครูอุดมชัยสิทธิ์ ดักคะนน ชัยนำท 95 พระครูอดุมชัยสิทธิ์ ปภำโส ดักคะนน
96 พระมหำบุญเรียง สิริจนฺโท ดอนประดู่ ชัยนำท 96 พระมหำบุญเรียง สิริจนฺโท ดอนประดู่
97 พระมหำวสัิน จทนฺโชโต ทับขี้เหล็ก ชัยนำท 97 พระมหำวสัิน จนฺทโชโต ทับขี้เหล้ก
98 พระมหำสมเกยีรติ กตฺิติโสภี โพธิ์งำม ชัยนำท 98 พระมหำสมเกียรติ กิตฺติโสภี วดัโพธิ์งำม
99 พระมหำอ ำนำจ เตชวโร โพธิ์ศรีศรัทธำธรรม ชัยนำท 99 พระมหำอ ำนำจ เตชวโร วัดศรีสิทธิกำรำม

100 พระเทพชลธำรมุนี บำงพระวรวหิำร ชลบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 100 พระเทพชลธำรมุนี '- บำงพระ
101 พระมหำสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ตำลล้อม ชลบุรี 101 พระมหำสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ตำลล้อม
102 พระมหำคมสันต์ ชินวโร บ่อทองรำษฎร์บ ำรุง ชลบุรี 102 พระมหำคมสันต์ ชินวโร บอ่ทองรำษฎร์บ ำรุง

103 พระมหำเจริญ จิรวฑฺุโฒ เขำถ้ ำ ชลบุรี 103 พระมหำเจริญ จิรวฑฺุโฒ เขำถ้ ำ
104 พระครูวบิูลปริยัติกิจ เขำพทุธโคดม ชลบุรี 104 พระครูวิบูลปริยัติกิจ จนฺทปญฺโญ วัดเขำพุทธโคดม

105 พระมหำจรัญ อำภำกโร สัตหีบ ชลบุรี 105 พระมหำจรัญ จนฺทธมฺโม สัตหีบ
106 พระมหำเดช โสภณจตฺิโต ชัยมงคล ชลบุรี 106 พระมหำเดช โสภณจิตฺโต วดัชัยมงคล พระอำรำมหลวง

107 พระมหำสุทธิพงษ ์พลสิทโฺธ หนองอ้อ ชลบุรี 107 พระมหำสุทธพิงษ์ พลสิทฺโธ วดัหนองอ้อ
108 พระมหำถำวร ฐำนวโร สุทธำวำส ชลบุรี 108 พระมหำถำวร ฐำนวโร สุทธำวำส
109 พระมหำบญุนภสัร์ ถิรปญุโญ หนองไก่เถือ่น ชลบุรี 109 พระมหำบญุนภสัร์ ถิรปุญฺโญ หนองไก่เถือ่น

110 พระเทพสิทธเิวที เนินพระ ระยอง ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 110 พระเทพสิทธเิวที โชติกโร เนินพระ
111 พระมหำยทุธนำ ธมฺมว โส หนองสนม ระยอง 111 พระมหำยุทธนำ ธมฺมว โส หนองสนม
112 พระมหำนิพนธ ์วรีพโล เนินพระ ระยอง 112 พระครูศรีสิทธกิำรโกศล ดร วรีพโล วดัตะพงใน
113 พระมหำบุญแกว้ ฐำนงฺกโร ลุ่ม(พระอำรำมหลวง) ระยอง 113 พระมหำบุญแก้ว ฐำนงฺกโร วดัลุ่ม
114 พระรำชจันทโมลี บูรพำพิทยำรำม จันทบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 114 พระรำชจนัทโมล วมิโล วัดบรูพำพทิยำรำม

115 พระรำชธรรมเมธี โค้งสนำมเป้ำ จันทบุรี 115 พระรำชธรรมเมธี ปญฺญำทโีป โค้งสนำมเป้ำ
116 พระครูสุจิตกิตติวฒัน์ บ้ำนอ่ำง จันทบุรี 116 พระครูสุจติกติติวฒัน์ สุจิตฺโต วดับ้ำนอ่ำง
117 พระมหำชนก เขมกำโม ศรีเมือง จันทบุรี 117 พระมหำชนก เขมกำโม ศรีเมือง
118 พระครูสิริวรำดิสัย ไผ่ล้อม จันทบุรี 118 พระครูสิริวรำดิศัย วรำสโย วดัไผ่ล้อม พระอำรำมหลวง

119 พระบุรเขตธรรมคณี บำงปรือ ตรำด ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 119 พระบรุเขตธรรมคณี รกขฺิตธมโฺม บำงปรือ
120 พระมหำวินัยธร วินยธโร สุวรรณมงคล ตรำด 120 พระมหำวนิัยธร วนิยธโร สุวรรณมงคล
121 พระเทพมหำเจติยำจำรย์ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 121 พระเทพมหำเจติยำจำรย์ ปญฺญำสิิริ พระปฐมเจดีย์

122 พระศรีวสุิทธวิงศ์ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 122 พระศรีวสุิทธวิงศ์ ปวิชฺชญฺญู พระปฐมเจดีย์

123 พระครูโกวทิสุตกำร โคกเขมำ นครปฐม 123 พระครูโกวทิสุตกำร อภชิำโน โคกเขมำ
124 พระมหำสุธ ี อำสโภ เชิงเลน นครปฐม 124 พระมหำสุธี อำสโภ วดัเชิงเลน
125 พระมหำณรงค์ มหำปญฺโญ บำงน้อยใน นครปฐม 125 พระมหำณรงค์ มหำปญฺโญ บำงน้อยใน
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126 พระครูปลัดเพลิน  ภทฺทปญฺโญ ประชำรำษฎร์บ ำรุง นครปฐม
127 พระเมธีธรรมำนันท์ ธมฺมำนนฺโท ดอนหวำย นครปฐม
128 พระเทพปริยัติโสภณ ไชยชุมพลชนะสงครำม กำญจนบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 128 พระเทพปริยัติโสภณ วิสุทฺธิปญฺโญ วัดไชยชุมพลชนะสงครำม

129 พระครูศรีกำญจนวสุิทธิ์ ไชยชุมพลชนะสงครำม กำญจนบุรี 129 พระครูศรีกำญจนวสุิทธิ์ อนิทวิสุทโธ วัดไชยชุมพลชนะสงครำม

130 พระโสภณกำญจนำภรณ์ ไชยชุมพลชนะสงครำม กำญจนบุรี 130 พระโสภณกำญจนำภรณ์ จนทฺสุวณฺโณ ไชยชุมพลชนะสงครำม

131 พระเมธปีริยัติวบิูล ไชยชุมพลชนะสงครำม กำญจนบุรี 131 พระเมธีปริยัติวิบลู สิริธโร วัดไชยชุมพลชนะสงครำม

132 พระมหำสุวัฒน์ วุวฑฺฒโน วงัศำลำ กำญจนบุรี 132 พระมหำสุวฒัน์ สุวฑฺฒโน วงัศำลำ
133 พระเทพเมธำภรณ์ สิริกำญจนำรำม(ธ) กำญจนบุรี 133 พระเทพเมธำภรณ์ วรำสโย วดัสิริกำญจนำรำม

134 พระมงคลกิตติวบิูลย์ วิมลโภคำรำม สุพรรณบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 134 พระมงคลกิตติวิบูลย์ กิตฺติเสโน วัดวิมลโภคำรำม

135 พระครูวิบูลเจติยำนุรักษ์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 135 พระครูวบิลูเจติยำนุรักษ์ ปุญฺญกำโม ดอนเจดีย์
136 พระครูศรีอรรถศำสก์ ป่ำเลไลยกว์รวหิำร สุพรรณบุรี 136 พระครูศรีอรรถศำสก์ มหำอตฺโถ วดัป่ำเลไลยกว์รวหิำร

137 พระครูพิมลสุวรรณเขต วิมลโภคำรำม สุพรรณบุรี 137 พระครูพมิลสุวรรณเขต สุวณฺโณ วัดวิมลโภคำรำม

138 พระครูสิริสุวรรณำภรณ์ คอกววั สุพรรณบุรี 138 พระครูสิริสุวรรณำภรณ์ ภริูปญฺโญ วดัคอกววั
139 พระครูสุตำภรณ์พิสุทธิ์ ไผ่โรงววั สุพรรณบุรี 139 พระครูสุตำภรณ์พิสุทธิ์ เตชพโล ไผ่โรงววั
140 พระครูศรีรัตนวภิษูิต พระศรีรัตนมหำธำตุ สุพรรณบุรี 140 พระครูศรีรัตนวิภูษิต กัลยำโณ วดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

141 พระมหำจตุพล ญำณธีโร สวนหงษ์ สุพรรณบุรี 141 พระมหำจตุพล ญำณธโีร สวนหงส์
142 พระมหำทศวร กิตฺติวฑฺฒโน พรสวรรค์ สุพรรณบุรี 142 พระมหำทศวร กิตฺติวฑฺฒโน วดัพรสวรรค์
143 พระมหำกิตติ กิตฺติโก ธญัญวำรี สุพรรณบุรี 143 พระมหำกิตติ กิตฺติโก ธญัญวำรี
144 พระครูสิริสิกขกำร เขำดิน สุพรรณบุรี 144 พระครูสิริสิกขกำร อภิกำญฺจโน เขำดิน
145 พระเทพสำครมุนี เจษฎำรำม สมุทรสำคร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 145 พระเทพสำครมุนี ปญฺญำวุโธ เจษฎำรำม พระอำรำมหลวง

146 พระมหำวีรธิษณ์ วรินฺโท ป้อมวเิชยีรโชติกำรำม สมุทรสำคร 146 พระมหำวีรธิษณ์ วรินฺโท ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

147 พระมหำอำนนท์ ภริูวฑฺฒโน เจษฎำรำม สมุทรสำคร 147 พระมหำอำนนท์ ภริูวฑฺฒโน เจษฎำรำม พระอำรำมหลวง

148 พระมหำ ดร.วโิรจน์ ญำณวโีร ใหมร่ำชนกุลู สมุทรสำคร 148 พระมหำวโิรจน์ ญำณวโีร วัดใหม่รำษฎร์นกุลู

149 พระมหำแม้น คุปตรสี ป่ำชยัรังสี (ธ) สมุทรสำคร 149 พระมหำแม้น คุปตร สี ป่ำชัยรังสี
150 พระธรรมปัญญำภรณ์ มหำธำตุวรวหิำร รำชบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 150 พระธรรมปัญญำภรณ์ ชินวโฺส วดัมหำธำตุวรวหิำร

151 พระมหำนนธฺรรมพล ขนติฺวโร เขำน้อย รำชบุรี 151 พระมหำนนธรรมพล ขนฺติวโร เขำน้อย
152 พระครูพิศำลจริยำนุกิจ ช่องลม รำชบุรี 152 พระครูพศิำลจริยำนกุจิ ฐิตสำโร วดัช่องลม
153 พระมงคลธรรมำภรณ์ สัตตนำรถปริวตัร รำชบุรี 153 พระมงคลธรรมำภรณ์ สุธมฺโม วัดสัตตนำรถปริวัตร

154 พระวชิรธรรมคณี หนองจอก เพชรบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 154 พระวชริธรรมคณี สุวโีร วัดหนองจอก
155 พระรำชเมธำกรกวี สนำมพรำหมณ์(ธ) เพชรบุรี 155 พระรำชเมธำกรกวี ถิรวนิโย สนำมพรำหมณ์

156 พระมหำวรพจน ์คมภฺรีปญฺโญ มหำธำตุฯ เพชรบุรี 156 พระมหำวรพจน์ คมฺภรีปญฺโญ วดัมหำธำตุวรวหิำร

157 พระมหำศักฎำ สุมโน ป่ำวิสุทธิคุณ เพชรบุรี 157 พระมหำศักฎำ สุมโน วดัป่ำวสุิทธคุิณ
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158 พระมหำอโนทัย พลวฑฺโก บำงล ำพู เพชรบุรี 158 พระมหำอโนทัย พลวฑฺฒโก วดับำงล ำภู
159 พระภำวนำวสุิทธโิสภณ อติสกโฺข ประดู่พระอำรำมหลวง สมทุรสงครำม ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 159 พระภำวนำวสุิทธโิสภณ อติสกฺโข ประดู่ พระอำรำมหลวง

160 พระมหำนพพล กนฺตสีโล ตะโหนดรำย สมทุรสงครำม 160 พระมหำนพพล กนฺตสีโล วัดตะโหนดรำย

161 พระครูสุตธรรมำนุวตัร เพชรสมุทรวรวหิำร สมทุรสงครำม 161 พระครูสุตธรรมำนุวตัร จกฺกธมฺโม วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

162 พระเทพสิทธวิมิล คลองวำฬ    ประจวบคีรีขันธ์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 162 พระเทพสิทธิวิมล สุทนฺโต วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

163 พระเมธคุีณำภรณ์ เกำะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 163 พระเมธคุีณำภรณ์ สิริวณฺโร วัดเกำะหลัก พระอำรำมหลวง

164 พระศรีปริยัติเมธี คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 164 พระปริยัติเมธี ปญฺญำสิริ วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

165 พระครูสุธธีรรมำนุเทศ คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 165 พระครูสุธธีรรมำนุเทศ ฐิตทินฺโน วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

166 พระมหำวรีชัย ธรีภทฺโท รอดประดิษฐ์ ประจวบคีรีขันธ์ 166 พระมหำวรีชัย ธรีภทฺโท วดัรอดประดิษฐ์

167 พระมหำเสนำะ ถริปญฺโญ คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 167 พระมหำเสนำะ ถิรปญฺโญ วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

168 พระมหำนพดล วชิรเมธี คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 168 พระมหำนพดล วชิรเมธี วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

169 พระมหำสมจริง สุวณฺณโชโต หว้ยทรำยขำว ประจวบคีรีขันธ์ 169 พระมหำสมจริง สุวณฺณโชโต วัดห้วยทรำยขำว

170 พระมหำเกรียงไกร โกฏิรตโน คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 170 พระมหำเกรียงไกร โกฏริตโน วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

171 พระรำชสุทธโิมลี ธรรมิกำรำมวรวหิำร (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ 171 พระรำชสุทธิโมลี กโตภำโส วดัธรรมิกำรำมวรวหิำร

172 พระครูปริยัติธรรมสำร ธรรมิกำรำมวรวหิำร (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ 172 พระครูปริยติัธรรมสำร ธมฺมธโร วดัธรรมิกำรำมวรวหิำร

173 พระเทพปริยัติเมธี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 173 พระเทพปริยติัเมธี สิริธโร นครสวรรค์ พระอำรำมหลวง

174 พระครูศรีสุธรรมนิวฐิ ไทรเหนือ นครสวรรค์ 174 พระครูศรีสุธรรมนิวฐิ สุขโชโต วดัไทรเหนือ
175 พระศรีสุทธพิงศ์ ศรีสุธรรมำรำม นครสวรรค์ 175 พระศรีสุทธพิงศ์ ปฏภิำโณ วัดศรีสุธรรมำรำม

176 พระครูศรีธรีำนันท์ ดงพลับ นครสวรรค์ 176 พระครูศรีธรีำนันท์ ธรีำนนฺโท วดัดงพลับ
177 พระมหำประเสริฐ  ปณฺุณสิริ ทับกฤชกลำง นครสวรรค์ 177 พระมหำประเสริฐ ปุณฺณสิริ ทับกฤชกลำง
178 พระมหำสุชำติ  ถิรญำโณ หนองกลับ นครสวรรค์ 178 พระมหำสุชำติ ถิรญำโณ หนองกลับ
179 พระธรรมภำณพิลำส คูยำง ก ำแพงเพชร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ.

180 พระมหำน้อม นมกำรี พฒันรำษฎร์บ ำรุง ก ำแพงเพชร

181 พระครูสิริปริยัติวมิล บ้ำนไร่ ก ำแพงเพชร 181 พระครูสิริปริยติัวิมล ทิวงฺกโร วดับ้ำนไร่
182 พระมหำบญุสงค์  ญำณส วโร กุฏกิำรำม ก ำแพงเพชร

183 พระมหำสุขุม อุตฺตโม บุญมั่นศรัทธำรำม ก ำแพงเพชร 183 พระมหำสุขุม อุตฺตโม บุญมั่นศรัทธำรำม

184 พระเทพวชัรำภรณ์ (พระรำชสำรโมลี) นำควัชรโสภณ(ธ) ก ำแพงเพชร

185 พระรำชสิทธเิวที ท่ำหลวง พิจิตร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 185 พระรำชสิทธิเวที วโิรจโน วดัท่ำหลวง พระอำรำมหลวง

186 พระศรีวกิกรมมุนี (วชิรเมธ)ี ตะพำนหิน พิจิตร 186 พระศรีวกิรมมุนี วชิรเมธี วดัตะพำนหิน

187 พระเมธีธรรมประนำท (ปฏภิำณเมธี) ท่ำหลวง พิจิตร 187 พระเมธธีรรมประนำท ปฏภิำณเมธี วดัท่ำหลวง พระอำรำมหลวง

188 พระครูศรีปริยัติวิธูร (ภทฺทธมฺโม) ก ำแพงดิน พิจิตร 188 พระครูศรีปริยติัวธิรู ภททฺธมฺโม วดัก ำแพงดิน
189 พระครูศรีรัตนวิเชียร (เขมำสโย) ท่ำบัวทอง พิจิตร 189 พระครูศรีรัตนวิเชียร เขมำสโย วดัท่ำบัวทอง
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190 พระมหำมำนพ วมิลเมธี มงคลทบัคล้อ พิจิตร 190 พระมหำมำนพ วมิลเมธี มงคลทับคล้อ

191 พระมหำแฝด จนฺทโก มงคลทบัคล้อ พิจิตร 191 พระมหำแฝด จนฺิทโก วัดมงคลทบัคล้อ

192 พระมหำเมธ ีจนฺทว โส หำดมูลกระบอื พิจิตร 192 พระมหำเมธี จนฺทว โส วัดหำดมูลกระบือ

193 พระครูสิริสุตโสภณ ส ำนักขุนเณร พิจิตร 193 พระครูสิริสุตโสภณ จนฺทโสภโณ ส ำนักขุนเณร
194 พระครูวศิิษฏป์ริยัติคุณ พร้ำว พิจิตร 194 พระครูวศิิษฏ์ปริยัติคุณ โสวโร วดัพร้ำว
195 พระศรีพัชโรดม มหำธำตุ เพชรบรูณ์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 195 พระศรีพัชโรดม กิตฺติญำโณ วดัมหำธำตุ พระอำรำมหลวง

196 พระครูสุตพัชรบรรพต เกษมญำติ บรรพตำรำม เพชรบรูณ์ 196 พระครูสุตพัชรบรรพต สนฺติกโร บรรพตำรำม
197 พระมหำอนันต์ จตฺิตส วโร ประชำนิมิต เพชรบรูณ์ 197 พระมหำอนันต์ จิตฺตส วโร ประชำนิมิต
198 พระมหำสิทธำ สิทฺธชิโย พระธำตุผำซ่อนแกว้ เพชรบรูณ์ 198 พระมหำสิทธำ สิทฺธชิโย พระธำตุผำซ่อนแกว้

199 พระมหำภำคภมู ิภทฺทเมธี มหำธำตุ เพชรบรูณ์ 199 พระมหำภำคภูมิ ภทฺทเมธี วดัมหำธำตุ
200 พระครูปริยติัพชัรกจิ วงค์ค ำจันทร์ ศรีฐวน เพชรบรูณ์ 200 พระครูปริยัติพัชรกิจ รกขิตธมโม ศรีฐำนปิยำรำม

201 พระรำชรัตนสุธี พระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 201 พระรำชรัตนสุธี มหำวำยำโม พระศรีรัตนมหำธำตุ

202 พระมหำปณิธำน สุเมโธ พระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก 202 พระมหำปณิธำน สุเมโธ วดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

203 พระมหำจักรกฤช ปญฺญำธโร พระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก 203 พระมหำจกัรกฤช ปญฺญำธโร วดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

204 พระครูปัญญำรัตนำทร พระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก 204 พระครูปัญญำรัตนำทร สิริปญฺโญ วดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

205 พระครูกติติรัตนำนุกลู(จนัดี) พระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก 205 พระครูกิตติรัตนำนุกูล กิตฺติญำโณ วดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

206 พระมหำพิชัย ธมฺมว โส ตำปะขำวหำย พิษณุโลก 206 พระมหำพิชัย ธมฺมว โส วดัตำปะขำวหำย

207 พระครูรัตนสุตำภรณ์ ธีรวฑฺฒโน พระศรีรัตนมหำธำตุ พิษณุโลก 207 พระครูรัตนสุตำภรณ์ ธีรวฑฺฒโน วดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

208 พระรำชวมิลเมธี หนองโวง้ สุโขทัย ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 208 พระรำชวิมลเมธี จนฺทปญฺโญ หนองโวง้
209 พระมหำอำคม จนทฺสีโล เขำอินทร์ สุโขทัย 209 พระมหำอำคม จนฺทสีโล เขำอินทร์
210 พระครูสุธรรมวโรทยั ธมมฺว โส คุ้งยำง สุโขทัย 210 พระครูสุธรรมวโรทัย ธมฺมว โส คุ้งยำง
211 พระครูสุเมธพัฒโนทัย สุรเมโธ ไทยชุมพล สุโขทัย 211 พระครูสุเมธพฒัโนทัย สุรเมโธ ไทยชุมพล
212 พระมหำกำยสิทธิ์ สิทธฺำภภิู บึงครอบศรัทธำรำม สุโขทัย 212 พระมหำกำยสิทธิ์ สิทฺธำภภิู บงึครอบศรัทธำรำม

213 พระมหำพงศ์พลกร คุณำกโร บึงครอบศรัทธำรำม สุโขทัย 213 พระมหำพงศ์พลกร คุณำกโร บงึครอบศรัทธำรำม

214 พระมหำพรเทพ ตนติฺปำโล สังฆำรำม สุโขทัย 214 พระมหำพรเทพ ตนฺติปำโล สังฆำรำม
215 พระปัญญำกรโมลี ท่ำไม้เหนือ อุตรดิตถ์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 215 พระนิพนท์ ปญฺญำสำโร ท่ำไม้เหนือ
216 พระศรีปริยัติวมิล คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ 216 พระศรีปริยติัวิมล ปริธมฺโม วดัคลองโพธิ์
217 พระอุดมปิฏก คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ 217 พระอดุมปิฏก(พม.วิจำรณ์) มหำปญฺโญ คลองโพธิ์
218 พระครูศรีบุณยำคม มงคลนิมิตร อุตรดิตถ์ 218 พระครูศรีบุณยำคม(พระพเยำว)์ ปุญญำคโม มงคลนิมิตร
219 พระครูสิริภทัรโกศล หนองคันธมำศ อุตรดิตถ์ 219 พระครูสิริภัทรโกศล(พระสุข) โสภณจิตโต ท่ำถนน
220 พระครูสุสีลวตัร บ้ำนใหมโ่พธิเ์ยน็ อุตรดิตถ์ 220 พระครูสุสีลวตัร(พระล้อม) คนฺธำโร บ้ำนใหม่โพธิ์เย็น

221 พระมหำเปร่ียม อำจนิฺโณ ท่ำถนน อุตรดิตถ์ 221 พระเปร่ียม อำจิณฺโณ ท่ำถนน
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222 พระมหำเทวประภำส วชิรญำณเมธี คุ้งตะเภำ อุตรดิตถ์ 222 พระมหำเทวประภำส วชิรญำณเมธี วดัคุ้งตะเภำ
223 พระเทพสิทธำคม ท่ำไม้แดง ตำก ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 223 พระเทพสิทธำคม กิตฺติปำโล ท่ำไม้แดง
224 พระครูศรีบุญญำกร(บุญส่ง ปุญฺญกสุโร) ดอนแก้ว ตำก 224 พระครูศรีบุญญำกร ปญฺุญกุสโล ดอนแก้ว
225 พระครูอนุกูลวรกำร ผำสุขกำโม ดอนแก้ว ตำก 225 พระครูอนุกลูวรกำร ผำสุขกำโม ดอนแก้ว
226 พระมหำกฤตชญำ สุภำจำโร ไผ่ล้อม ตำก 226 พระมหำกฤตชญำ สุภำจำโร ไผ่ล้อม
227 พระมหำมำโนช อภินนฺโท อุ้มผำง ตำก 227 พระมหำมำโนช อภนินฺโท อุ้มผำง
228 พระมหำอ ำพล สมฺปนฺนพลโล ท่ำช้ำง ตำก 228 พระมหำอ ำพล สมปฺนนฺพโล ท่ำช้ำง
229 พระมหำสุรัตน์ สุรตโน โพธคุิณ ตำก 229 พระมหำสุรัตน์ สุรตโน โพธคุิณ
230 พระจินดำรัตนำภรณ์ พระแกว้ดอนเต้ำสุชำดำรำม ล ำปำง ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 230 พระจนิดำรัตนำภรณ์ กตกิจฺโจ พระแกว้ดอนเต้ำสุชำดำรำม

231 พระปิฎกโมลี จองค ำ ล ำปำง 231 พระปิฎกโมลี ชยสิทฺโธ จองค ำ
232 พระมหำธรีวฒัน์ ฌำณธโีร ต้นธงชัย ล ำปำง 232 พระมหำธีรวัฒน์ ญำณธโีร สวนดอก
233 พระครูสำทรพฒันกจิ(อภโย) ต้นมืน่ ล ำปำง 233 พระครูสำทรพฒันกจิ อภโย ต้นมืน่
234 พระครูสิริรัตนโสภติ ดร. พระแกว้ดอนเต้ำสุชำดำรำม ล ำปำง 234 พระครูสิริรัตนโสภติ โสวณฺณสิริ พระแกว้ดอนเต้ำสุชำดำรำม

235 พระครูศรีวรกิจ พระเจดีย์ซำวหลัง ล ำปำง 235 พระครูศรีวรกิจ สุจิณฺโณ พระเจดียซ์ำวหลัง

236 พระมหำอินจันทร์ คุเณสโก พระเจดีย์ซำวหลัง ล ำปำง 236 พระมหำอินจนัทร์ คุเณสโก พระเจดียซ์ำวหลัง

237 พระครูสิริธรรมวภิัช ยโสภโณ สวนดอก ล ำปำง 237 พระครูสิริธรรมวภิัช ยโสภโณ สวนดอก
238 พระครูเกษมธรุำทร เขมจำโร สัณฐำน ล ำปำง 238 พระครูเกษมธุรำทร เขมจำโร สันฐำน
239 พระรัตนมุนี พระแก้ว เชียงรำย รก.ประธานศูนย์ประจ าจังหวัด/รก.จจ. 239 พระรัตนมุนี วสิำรโท วดัพระแก้ว
240 พระครูปริยัติโกวทิ เจ็ดยอด เชียงรำย 240 พระครูปริยัติโกวิท โกวโิท วดัเจ็ดยอด
241 พระมหำสุบรรณ มหำคฺมภีโร เจดีย์หลวง เชียงรำย 241 พระมหำสุบรรณ มหำคมฺภีโร วดัเจดีย์หลวง

242 พระมหำวสวัตต์ิ นนทฺธมมฺวโร น้ ำม้ำ เชียงรำย 242 วสวตัต์ื นนทฺธมมฺวโร วดัน้ ำม้ำ
243 พระมหำจรินทร์ อริญฺชโย บ้ำนถ้ ำ เชียงรำย 243 พระมหำจรินทร์ อริญฺชโย วดับ้ำนถ้ ำ
244 พระครูวรกิตติวมิล ป่ำข่ำ เชียงรำย 244 พระครูวรกิตติวมิล จกฺกวโร วดัป่ำข่ำ
245 พระครูประพฒัน์ธรรมโชติ ป่ำบงหลวง เชียงรำย 245 พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ ธมฺมโชโต ป่ำบงหลวง
246 พระมหำสมศักด์ิ รตนชโย ฝ่ังหมืน่ เชียงรำย 246 พระมหำสมศักด์ิ รตนชโย ฝ่ังหมิน่
247 พระมหำประสิทธิ ์สุเมโธ พระธำตุผำเงำ เชียงรำย 247 พระมหำประสิทธิ์ สุเมโธ วดัพระธำตุผำเงำ

248 พระครูศรีวรวัฒน์ (อ สุกำโร) พระสิงห์ เชียงรำย 248 พรครูศรีวรวฒัน์ อ สุกำโร วดัพระสิงห์
249 พระครูสุธวีรกิจ พระสิงห์ เชียงรำย 249 พระครูสุธวีรกิจ วสิำรโท พระสิงห์
250 พระมหำบัญชำ สุสมฺปนฺโน พระสิงห์ เชียงรำย 250 พระมหำบัญชำ สุสมฺปนฺโน วดัพระสิงห์
251 พระครูศรีพัฒนกิตต์ิ แม่สลองใน เชียงรำย 251 พระครูศรีพฒันกติต์ิ กตฺิติวฑฺฒนเมธี วัดแม่สลองใน

252 พระมหำภำคิน สิริภทฺโท รำษฎร์ชมุพล เชียงรำย 252 พระมหำภำคิน สิริภทฺโท วดัถ้ ำพระผำคอก

253 พระครูสิริพัฒนเมธี สันคือ เชียงรำย 253 พระครูสิริพัฒนเมธี อคฺคเมธี สันคือ
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254 พระครูสิริสันตยำกร สันติคีรี เชียงรำย 254 พระครูสิริสันตยำกร สุปัญโญ สันติคีรี
255 พระครูปริยัติชัยวฒัน์ สันมะนะ เชียงรำย 255 พระครูปริยติัชัยวฒัน์ ภทฺรมุนี สันมะนะ
256 พระมหำสังเวียน กวิสฺสโร อ ำมำตย์ เชียงรำย 256 พระมหำสังเวียน กวสฺิสโร อ ำมำตย์
257 พระรำชปริยัติ ศรีโคมค ำ พะเยำ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 257 พระรำชปริยัติ อรินฺทโม ศรีโคมค ำ
258 พระครูสิริปริยัตยำนุกูล ดอนไชย พะเยำ 258 พระครูสิริปริยตัยำนกุลู รำมธมฺโม ดอนไชย
259 พระครูศรีปิยโกศล ตำลถ้วย พะเยำ 259 พระครูศรีปยิโกศล ปญฺุญสมฺปนฺโน ตำลถ้อย
260 พระครูสิริวรนำถ บุญเกิด พะเยำ 260 พระครูสิริวรนำรถ กตฺิติภทฺโท บุญเกิด
261 พระครูศรีรัตนโสภณ สุคุณโสภี ม่อนป่ำสัก พะเยำ
262 พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีโคมค ำ พะเยำ 262 พระครูโสภณปริยติัสุธี ถิรธมฺโม ศรีโคมค ำ
263 พระมหำภทัรวัฒน ์มหำคุเณสี ศรีโคมค ำ พะเยำ 263 พระมหำภทัรวัฒน์ มหำคุเณสี วดัศรีโคมค ำ
264 พระมหำศิวกร ปญฺญำวชิโร (ตันตุ้ย) ศรีโคมค ำ พะเยำ 264 พระมหำศิวกร ปญฺญำวชิโร วดัศรีโคมค ำ
265 พระครูพิศำลสรกจิ สุทินโน ศรีโคมค ำ พะเยำ 265 พระครูพิศำลสรกจิ สุทิโน วดัศรีโคมค ำ
266 พระมหำพงษ์ประภำกรณ์ วสุิทฺธญิำณเมธี ศรีโคมค ำ พะเยำ 266 พระมหำพงษป์ระภำกรณ์ วิสุทธิญำณเมธี วดัศรีโคมค ำ
267 พระมหำจติกำรก ์อภปิุญฺโญ สถำน พะเยำ 267 พระมหำจิตรกำรก์ อภปิุญฺโญ สถำน
268 พระรำชเขมำกร พระบำทมิ่งเมือง แพร่ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 268 พระรำชเขมำกร ภริูทตฺโต พระบำทมิง่เมืองวรวิหำร

269 พระครูสิริสุเมธำกร บ้ำนปง แพร่ 269 พระครูสิริสุเมธำกร ฐิตเมโธ บ้ำนปง
270 พระมหำรำนัญชำนนท์ ชินว โส พระบำทมิ่งเมือง แพร่ 270 พระมหำรำนัญชำนนท์ ชินว โส พระบำทมิง่เมืองวรวิหำร

271 พระครูสิริวรรณรัชต ร้องกวำง แพร่ 271 พระครูสิริวรรณรัชต์ สิริวณฺโณ ร้องกวำง
272 พระครูพิบูลพัฒนโกศล โศภนำลัย แพร่ 272 พระครูพิบูลพัฒนโกศล ธรีปญฺโญ โศภนำลัย
273 พระรำชศำสนำภบิำล พญำภ ู น่ำน ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/รก.จจ. 273 พระรำชศำสนำภิบำล วชิรปญฺโญ พญำภ ูพระอำรำมหลวง

274 พระปริยัติบัณฑิต พระธำตุช้ำงค้ ำ น่ำน 274 พระปริยติับัณฑิต กิตฺติเมธี วดัพระธำตุช้ำงค้ ำ วรวหิำร

275 พระครูปริยัตินันทสุธี พญำภ ู น่ำน 275 พระครูปริยติันันทสุธี ชวนปญฺโญ พญำภ ูพระอำรำมหลวง

276 พระมหำเกรียงไกร อหึสโก บุญยืน น่ำน 276 พระมหำเกรียงไกร อหึสโก บุญยืน
277 พระครูสิรินันทวทิย์ ดอนมูล น่ำน 277 พระครูสิรินันทวิทย์ รตนปญฺโญ วดัดอนมูล
278 พระเทพปริยัติ เจ็ดยอด พระอำรำมหลวง เชียงใหม่ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 278 พระเทพปริยัติ ขนฺติโกก เจด็ยอด พระอำรำมหลวง

279 พระครูบัณฑิตปริยตัยำทร ข้ำวแท่นหลวง เชียงใหม่ มรณภำพ ชม 0034/1184 1 มิ.ย. 64

279 พระมหำธนำคำร ธนำกโร ป่ำดำรำภิรมย์(ธ) เชียงใหม่ ต้ังแทน 279 พระครูบณัฑิตปริยัตยำทร วัดสันทรำยหลวง 279 พระมหำธนำคำร ธนำกโร ป่ำดำรำภิรมย์

280 พระมหำชำญชัย ธมฺมเมธี คันธำวำส เชียงใหม่ 280 พระมหำชำญชัย ธมฺมเมธี วดัคันธวำส
281 พระครูสุตพัฒโนดม  จำรุวณฺโณ  เจ็ดยอด พระอำรำมหลวง เชียงใหม่ 281 พระครูสุตพฒัโนดม ผศ ดร จำรุวณฺโณ เจด็ยอด พระอำรำมหลวง

282 พระครูปริยัติกิจมงคล ช่ำงเค่ิง เชียงใหม่ 282 พระครูปริยัติกิจมงคล มหำปญโญ ช่ำงเค่ิง
283 พระครูสุตกิจำภริม ดอยสัพพญัญู เชียงใหม่ 283 พระครูสุตกจิจำภริม อำทิจโจ วัดดอยสัพพญัญู

284 พระมหำอนิสอน  คุณวุฑฺโฒ ปทุมสรำรำม เชียงใหม่ 284 พระมหำอนิสอน คุณวฑุโฒ ปทุมสรำรำม
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285 พระมหำสมบัติ  ชวนเมธี ผำบ่อง เชียงใหม่ 285 พระมหำสมบัติ ชวนเมธี วดัผำบ่อง
286 พระครูสิริเจติยำนุกูล พระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร เชียงใหม่ 286 พระครูสิริเจติยำนุกลู สิริปญฺโญ พระธำตุดอยสุเทพ

287 พระสุวรรณเมธี พระธำตุศรีจอมทองวรวหิำร เชียงใหม่ 287 พระสุวรรณเมธี ปญฺญำปโชโต วดัพระธำตุศรีจอมทอง วรวหิ

288 พระครูศรีสิงหกิจวเิทศ พระสิงห์วรมหำวิหำร เชียงใหม่
289 พระครูสุตภทัรกิตต์ิ(ณัชภพ)   กิตฺติภทโท ร้องสร้ำน เชียงใหม่ 289 พระครูสุตภัทรกติต์ิ(ณัชภพ) กตฺิติภทโท ร้องสร้ำน
290 พระครูศรีธวชัโสภณ ศรีบุญเรือง เชียงใหม่ 290 พระครูศรีธวัชโสภณ เกตุธมฺโม วัดศรีบุญเรือง

291 พระวมิลมุนี ศรีโสดำ พระอำรำมหลวง เชียงใหม่ 291 พระวมิลมุนี '- ศรีโสดำ พระอำรำมหลวง

292 พระครูโสภณกิตติญำณ หนองอ้อ เชียงใหม่ 292 พระครูโสภณกติติญำณ กิตติญำโณ หนองอ้อ
293 พระมหำอนิสอน  ติกขฺวิริโย ออนกลำง เชียงใหม่ 293 พระมหำอนิสอน ติกฺขวริิโย ออนกลำง
294 พระครูสิริอินทวงศ์ อินทำรำม เชียงใหม่ 294 พระครูสิริอินทวงศ์ ติกฺขญำโณ อินทำรำม
295 พระเทพรัตนนำยก พระธำตุหริภญุชัย ล ำพูน ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 295 พระเทพรัตนนำยก ทตฺตสิริ พระธำตุหริภุญชัยฯ

296 พระครูไพศำลธรรมำนุสิฐ ประตูป่ำ ล ำพูน
297 พระครูสิริวชิโรภำส ป่ำม่วง ล ำพูน 297 พระครูสิริวชิโรภำส วชิรเมธี วดัป่ำม่วง
298 พระครูสิริสุตำภรัิต ห้วยกำน ล ำพูน 298 พระครูสิริสุตำภรัิต ติกฺขญำโณ ห้วยกำน
299 พระครูกติติปริยัตินิเวศน์ แมส่ำรปำ่ขำม ล ำพูน 299 พระครูกติติปริยติันเิวศน์ กิตฺติเชฏโฐ แม่สำรป่ำขำม

300 พระมหำพิศดำร ปิยวณฺโณ พระธำตุหริภญุชัย ล ำพูน
301 พระมหำศิริศักด์ิ สิกขฺำสโภ สันหลวง ล ำพูน
302 พระครูกัลยำณปริยัติกิจ พระพุทธบำทตำกผ้ำ ล ำพูน 302 พระครูกัลยำณปริยัติกิจ กลฺยำณธโร วัดพระพทุธบำทตำกผ้ำ

303 พระสุมณฑ์ศำสนกติต์ิ จนทฺำโภ พระธำตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 303 พระสุมณฑ์ศำสนกิตต์ิ จนฺทำโภ พระธำตุดดอยกองมู

304 พระมหำอนิศวร อคฺคปญฺโญ ต่อแพ แม่ฮ่องสอน 304 พระมหำอินศวร อคฺคปญฺโญ ต่อแพ
305 พระธรรมวมิลมุนี มัชฌิมำวำส อุดรธำนี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 305 พระธรรมวิมลมุนี อโนมปญฺโญ มัชฌิมำวำส
306 พระครูสิริวสุิทธำภรณ์ มัชฌิมำวำส อุดรธำนี 306 พระครูสิริวิสุทธำภรณ์ ปภสฺสโร มัชฌิมำวำส
307 พระมหำสำยบวั กิตฺติโสภโณ มัชฌิมำวำส อุดรธำนี 307 พระมหำสำยบัว กิตฺติโสภโณ มัชฌิมำวำส
308 พระมหำไพบูลย์ ธรีธมฺโม พทุธนมิติร(ธ) อุดรธำนี 308 พระมหำไพบูลย์ ธรีธมฺโม พุทธนิมิต
309 พระมหำชชัวำล คุณธมฺโม โพธสิมภรณ์(ธ) อุดรธำนี 309 พระมหำชัชวำล คุณธมฺโม โพธสิมภรณ์
310 พระครูสุทธปิัญญำวฒัน์ โพธสิมภรณ์(ธ) อุดรธำนี 310 พระครูสุทธปิัญญำวฒัน์ อภชิำโน โพธสิมภรณ์
311 พระมหำสุริยำ ปญฺญำวชิโร โพธสิมภรณ์(ธ) อุดรธำนี ไม่อยูพ่ท คืนเงินงบ 64  อด0034/772

312 พระครูเมธีธรรมนิติ(จันทร์หอม ชิตเมธ)ี โพธสิมภรณ์(ธ) อุดรธำนี 312 พระครูเมธีธรรมนิติ ชิตมธี โพธสิมภรณ์
313 พระรำชรัตนำลงกรณ์ โพธิ์ชัย หนองคำย ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 313 พระรำชรัตนำลงกรณ์ สุวโีร โพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง

314 พระศรีญำณวงศ์ (ปณฺฑิตเสวี) ศรีชมภอูงค์ต้ือ หนองคำย 314 พระศรีญำณวงศ์ ปณฑิตเสวี ศรีชมภูองค์ต้ือ

315 พระเทพกิตติมุนี ศรีษะเกษ หนองคำย 315 พระเทพกิตติมุนี วชิรญำโณ ศรีษะเกษ
316 พระครูสิริธรรมำภรณ์ ปยิธมฺโม นิเวสคชสำร หนองคำย 316 พระครูสิริธรรมำภรณ์ ปิยธมโม นิเวสคชสำร
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317 พระมหำจงยทุธ กตฺิติยตฺุโต โพธิ์ชัย หนองคำย 317 พระมหำจงยุทธ กติติยตุโต โพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง

318 พระมหำสำมำรถ อภิวฑฺโน ศรีษะเกษ หนองคำย 318 พระมหำสำมำรถ อภิวฑฺฒโน ศรีษะเกษ
319 พระครูภำวนำธรรมโฆสิต ธรีปญฺโญ โพธิ์ชัย หนองคำย 319 พระครูภำวนำธรรมโฆสิต ธรีปญฺโญ โพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง

320 พระครูปริยัติชยำภวิฒัน์ สุทธญิำโณ โพธิ์ชัย หนองคำย 320 พระครูปริยัติชยำภิวฒัน์ สุทธญิำโณ โพธิ์ชัย
321 พระมหำพิชิต อตุลเวโท โพธิ์ชัย หนองคำย

322 พระครูปริยติัสำรโสภติ จนทฺปชฺโชโต จันทรสำมัคคี(ธ) หนองคำย 322 พระครูปริยติัสำรโสภิต จนทฺปชโฺชโต หนองโง้งเฉลิมมงคล

323 พระเทพสิทธโิสภณ พระธำตุเชงิชมุ สกลนคร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 323 พระเทพสิทธิโสภณ กิตฺติโสภโณ วัดพระธำตุเชิงชุม

324 พระมหำวรเชษฐ์ ปิยวีโร เจริญศรี สกลนคร 324 พระมหำวรเชษฐ์ ปิยวโีร ใหมเ่จรืญศิลป์

325 พระครูศรีปริยตัยำลังกำร แจ้งแสงอรุณ สกลนคร 325 พระครูศรีปริยติัยำลังกำร อำจำรสุโก วดัแจ้งแสงอรุณ

326 พระมหำพรีะพล พทุธฺิธมฺโม นำเวง สกลนคร มรณภำพ สน0034/356 : 24 มี.ค. 64

327 พระมหำสมฤทยั กิตฺติปำโล บูรพำ สกลนคร 327 พระมหำสมฤทัย กิตฺติปำโล บูรพำ
328 พระครูสุตสกลกำร โพธิ์ชัยโพนใหญ่ สกลนคร 328 พระครูสุตสกลกำร ฐิตมโน วัดโพธิช์ัยโพนใหญ่

329 พระมหำพงษ์ศักด์ิ ชยเทโว เสบุญเรือง สกลนคร 329 พระมหำพงษ์ศักด์ิ ชยเทโว เสบุญเรือง
330 พระครูปริยัติสุวรรณรังษี อรุณแสงทอง สกลนคร 330 พระครูปริยติัสุวรรณรังษี ปิยวณฺโณ วดัอรุณแสงทอง

331 พระรำชภำวนำโสภณ เซกำเจติยำรำม บึงกำฬ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 331 พระรำชภำวนำโสภณ ภริูปญฺโญ เซกำเจติยำรำม

332 พระมหำศุภวิชญ์ กวิสฺสโร เทพนิมิต บึงกำฬ 332 พระครูสุตวริิยำลังกำร กวสฺิสโร วดัเทพนิมิต
333 พระครูสุทธธิรรมญำณ ป่ำเทพวิมุติ(ธ) บึงกำฬ 333 พระครูสุทธธิรรมญำณ รตนญำโณ ป่ำเทพวมิุต
334 พระครูสุตวรธรรมพินิจ (ประวิทย์ ปยิธมฺโม) ศิริมงคลวรำรำม บึงกำฬ 334 พระครูสุตวรธรรมพินิจ ปิยธมฺโม ศิริมงคลวรำรำม

335 พระศรีอำริยฉำย มหำโพธสิตฺโต สุวรรณำรำม บึงกำฬ 335 พระมหำศรีอำริยฉำย มหำโพธิสตฺโต วัดสุวรรณำรำม

336 พระรำชปรีชำมุนี ศรีบุญเรือง เลย ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 336 พระรำชปรีชำมุนี สุมนชำโต ศรีบุญเรือง
337 พระมหำธรีะชัย สุจิตฺโต โพธิ์งำม เลย 337 พระมหำธรีะชัย สุจิตฺโต โพธิ์งำม
338 พระมหำยรุนันท์ สุมงฺคโล โพนชัย เลย 338 พระมหำยรุนันท์ สุมงฺคโล วดัโพนชัย
339 พระครูสุตคุณำลงกรณ์ ศรีบุญเรือง เลย 339 พระครูสุตคุณำลงกรณ์ กตคุโณ วัดศรีบุญเรือง

340 พระครูปลัดยุทธพิชัย ญำณสิทฺธเิมธี ศรีบุญเรือง เลย 340 พระครูปลัดยทุธพชิัย ญำณสิทฺธเิมธี ศรีบุญเรือง
341 พระมหำวิรพรรณ ทีปว โส ศรีบุญเรือง เลย 341 พระมหำวริพรรณ เศษถำ ศรีบุญเรือง
342 พระมหำธนวัฒน์ ปริยตฺติเมธี ศรีบุญเรือง เลย 342 พระมหำธนวฒัน์ ปริยตฺติเมธี ศรีบุญเรือง
343 พระครูปริยัตยำทร ศรีวิชัยวนำรำม เลย 343 พระครูปริยัตยำทร จตฺตมโล วดัศรีวชิยัวนำรำม

344 พระมหำปภำพิช วชิรธมโฺม ศรีวิชัยวนำรำม เลย 344 พระมหำปภำพิช วชิรธมฺโม วดัศรีวชิยัวนำรำม

345 พระครูสังฆรักษ์พชรพล รตนวำที แสงอรุณ เลย 345 พระครูสังฆรักษ์พชรพล รตนวำที แสงอรุณ
346 พระมหำกฤษณกร กนฺตผโล ศรีภมูิ เลย 346 พระมหำกฤษณกร กนฺตผโล ศรีภมูิ
347 พระครูบวรธรรมนิวฐิ ปมุตฺโต ศรีสุทธำวำส(ธ) เลย ต้ังแทน พม.อำทติย์ อภนินฺโท ตรวจสอบเอกสำรก่อน 347 พระครูบวรธรรมนิวฐิ ปมุตฺโต วัดศรีสุทธำวำส

348 พระรำชวชิรธำดำ วดัศรีสระแกว้ หนองบัวล ำภู ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 348 พระรำชวชิรธำดำ นิรุตติเมธี ศรีสระแก้ว
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349 พระอุดมคุณำภรณ์ สว่ำงอำรมณ์ หนองบัวล ำภู 349 พระอดุมคุณำภรณ์ นิมฺมโล สวำ่งอำรมณ์
350 พระครูศรีปัญญำวสิิฐ ศิริบุญธรรม หนองบัวล ำภู 350 พระครูศรีปญัญำวสิิฐ ธรีปญฺโญ ศิริบุญธรรม
351 พระมหำอภิชำติ อภินนฺโท สุวรรณำรำม หนองบัวล ำภู 351 พระมหำอภชิำติ อภนินโท สุวรรณำรำม
352 พระมหำสมหมำย ฐิตสำโร ศิริชัยเจริญ หนองบัวล ำภู 352 พระมหำสมหมำย ฐิตสำโร ศิริชัยเจริญ
353 พระเทพวสุิทธคุิณ บ้ำนหนองกุง ขอนแก่น ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 353 พระเทพวิสทธิคุณ ชินว โส หนองกุง
354 พระครูศรีวชิิรกิตติคุณ จอมศรี ขอนแก่น 354 พระครูศรีวชริกติติคุณ กิตฺติคุโณ จอมศรี
355 พระมงคลปริยัติธำดำ ชัยศรี ขอนแก่น 355 พระมงคลปริยติัธำดำ จริวฑฺฒโน ชัยศรี
356 พระครูสิริสุตำภรณ์ ธำตุ ขอนแก่น 356 พระครูศิริสุตำภรณ์ กตฺิติวณฺโณ ธำตุ
357 พระมหำทนงค์  สุมโน โนนสวรรค์ ขอนแก่น 357 พระมหำทนงค์ สุมโน โนนสวรรค์
358 พระครูปัญญำสำรโกศล ศรีจันทร์ ขอนแก่น 358 พระครูปัญญำสำรโกศล ภริูปญฺโญ ศรีจันทร์
359 พระครวิทสุทธิธีรคุณ เขมิโก ศรีจันทร์ ขอนแก่น 359 พระครูวิสุทธิธีรคุณ เขมิโก ศรีจันทร์
360 พระครูสิริปริยัติสำร สิริธโร บูรพำรำม ขอนแก่น 360 พระครูสิริปริยติัสำร สิรินฺธโร บูรพำรำม
361 พระมหำจริทธิ์ วชิรเมธี เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 361 พระมหำจริทธิ์ วชิรเมธี เขื่อนอุบลรัตน์

362 พระครูสำรปิยธรรม ปิยธมฺโม สะอำด ขอนแก่น 362 พระครูสำรปิยธรรม ปิยธมฺโม สะอำด
363 พระครูสุตธรรมำนุกูล สุตธมฺโม นำยมวรำรำม ขอนแก่น 363 พระครูสุตธรรมำนกุลู สุตธมฺโม นำยมวรำรำม

364 พระมหำเกยีรติศักด์ิ กตฺิติโมฬี โพธิ์ศรี ขอนแก่น 364 พระมหำเกยีรติศักด์ิ กิตฺติโมฬี โพธิ์ศรี
365 พระมหำประจักษ์ ปิยทสฺสี เทวรำช ขอนแก่น 365 พระมหำประจักษ์ ปิยทัสสี เทวรำช
366 พระครูสิริสังวรธรรม ส วโร สวำ่งน้ ำใส ขอนแก่น 366 พระครูสิริสังวรธรรม ส วโร สวำ่งน ำิใส
367 พระมหำภรัิฐกร อ สุมำลี ธำตุ ขอนแก่น 367 พระมหำรัฐกรณ์ อ สุมำลี ธำตุ
368 พระมหำเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห โพธิ์ทอง ขอนแก่น 368 พระมหำเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห โพธิ์ทอง
369 พระมหำสวัสด์ิ สจฺจวำที สว่ำงอำรมณ์ ขอนแก่น 369 พระมหำสวสัด์ิ สจฺจวำที สวำ่งอำรมณ์
370 พระมหำธีรศักด์ิ จนทฺธมโฺม สระกญัญำรำช ขอนแก่น 370 พระมหำธรีศักด์ิ จนฺทธมฺโม สระกญัญำรำช

371 พระครูปริยัติสุวธิำน รกฺขิโต นำมูลพุทธำวำส ขอนแก่น 371 พระครูปริยติัสุวิธำน รกฺขิโต นำมูลพุทธำวำส

372 พระเทพสิทธำจำรย์ มหำชัย มหำสำรคำม ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 372 พระเทพสิทธำจำรย์ ญำณวุฑฺโฒ วัดมหำชัย พระอำรำมหลวง

373 พระครูวรกิจสุนทร อภสิิทธิ์ มหำสำรคำม

374 พระมหำธรีพงษ์ ธรีว โส ดอนกลำงวนำรำม มหำสำรคำม

375 พระมหำประกิต ฐิตญำโณ ทองนพคุณ มหำสำรคำม 375 พระมหำประกิต ฐิตญำโณ ทองนพคุณ
376 พระครูปริยัติจันทสำร วิเศษสมบรูณ์ มหำสำรคำม

377 พระมหำสิทธนินท์ สิทฺธนินฺโท หนองหน่อง มหำสำรคำม

378 พระมหำวชัระ ติสฺสว โส ทรงศิลำ มหำสำรคำม 378 พระมหำวชัระ ติสฺสว โส ทรงศิลำ
379 พระมหำสมพร จนทฺว โส มหำชัย มหำสำรคำม 379 พระมหำสมพร จนฺทว โส วัดมหำชัย พระอำรำมหลวง

380 พระครูปริยติัคณำทร(ยทุธพล ปภสฺสโร) สุวรรณำรำม มหำสำรคำม 380 พระครูปริยติัคณำทร ปภสฺสโร สุวรรณำวำส
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381 พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน มหำชัย มหำสำรคำม 381 พระครูปลัดพงษเ์ดช สุขวฑฺฒโน วัดมหำชัย พระอำรำมหลวง

382 พระมหำปรีชำ ฐิตพโล ประชำบ ำรุง(ธ) มหำสำรคำม

383 พระรำชพรหมจริยคุณ บ้ำนเปลือยใหญ่ ร้อยเอ็ด ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 383 พระรำชพรหมจริยคุณ สุกฺกธมฺโม บ้ำนเปลือยใหญ่

384 พระมหำอุดร ธมฺมปญฺโญ บ้ำนอ้น ร้อยเอ็ด 384 พระมหำอุดร ธมมฺปญฺโญ บ้ำนอ้น
385 พระครูสุตกิจจำนุยุต บูรพำภิรำม ร้อยเอ็ด 385 พระครูสุตกิจจำนุยุต สิริโสภโณ บูรพำภริำม
386 พระครูศรีเทวำพิทักษ์ รำษฎร์บ ำรุง ร้อยเอ็ด 386 พระครูศรีเทวำพิทักษ์ วรชยเมธี วดัรำษฎร์บ ำรุง

387 พระครูปริยัติโชติยำภรณ์ ท่ำสวำ่ง ร้อยเอ็ด 387 พระครูปริยติัโชติยำภรณ์ จำรุวณฺโณ ท่ำสวำ่ง
388 พระครูปริยัติสุทธคุิณ บูรพำ ร้อยเอ็ด 388 พระครูปริยติัสุทธคุิณ สุทฺธจตฺิโต บูรพำ
389 พระครูสุตวรธรรมกิจ ป่ำหวำ่นไฟ ร้อยเอ็ด 389 พระครูสุตวรธรรมกจิ โสภโณ วัดป่ำหว่ำนไฟ

390 พระครูสุตเจติยำภบิำล ธำตุ ร้อยเอ็ด 390 พระครูสุตเจติยำภิบำล กววิ โส ธำตุ
391 พระครูบวรวำรีพิทักษ์ วำรีกฎุำรำม ร้อยเอ็ด 391 พระครูบวรวำรีพทิักษ์ อริยว โส วัดวำรีกุฎำรำม

392 พระมหำปุณชัย ญำณเมธี สันติวเิวก ร้อยเอ็ด 392 พระมหำปุณชัย ญำณเมธี วดัสันติวเิวก
393 พระมหำณรงค์ พลญำโณ โพนสูง ร้อยเอ็ด 393 พระมหำณรงค์ พลญำโณ วดัโพนสูง
394 พระมหำตวงสิทธิ์ ฉวิวณฺโณ สระทอง ร้อยเอ็ด
395 พระมหำวีระนิต อภธิมฺโม โพธำรำม ร้อยเอ็ด 395 พระมหำวรีะนิต อภธิมฺโม โพธำรำม
396 พระมหำเฉลิมพล โชติโก บำ้นเปลือยนอก ร้อยเอ็ด 396 พระมหำเฉลิมพล โชติโก บ้ำนเปลือยนอก

397 พระครูปริยัติวรศำสน์ สันติวหิำร ร้อยเอ็ด 397 พระครูปริยัติวรศำสน์ คมฺภรีปญฺโญ วดัสันติวหิำร
398 พระครูปริยติัวรกจิจำทร (สุริยำ) มิง่เมือง(ธ) ร้อยเอ็ด 398 พระครูปริยัติวรกิจจำทร จนฺทวณฺโณ มิง่เมือง
399 พระครูวรธรรมธชั สวำ่งคงคำ กำฬสินธุ์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 399 พระครูวรธรรมธชั ธมฺมจำโร สวำ่งคงคำ
400 พระครูปัญญำมัชฌิมำนุกลู ปญฺญำวชิโร กลำง กำฬสินธุ์ 400 พระครูปัญญำมัชฌิมำนุกลู ปัญญำวชิโร วดักลำง
401 พระครูศรีธรรมโกศล สุภำจำโร สิมนำโก กำฬสินธุ์ 401 พระครูศรีธรรมโกศล สุภำจำโร สิมนำโก
402 พระมหำสมหมำย ชินทตฺโต ไตรภมูิ กำฬสินธุ์ 402 พระมหำสมหมำย ชินทตฺโต วัดตำดแม่นำยเทพนิมิต

403 พระครูปริยติัโพธธิรรม วรธมฺโม อร่ำมมงคล กำฬสินธุ์ 403 พระครูปริยติัโพธธิรรม วรธมฺโม อร่ำมมงคล
404 พระครูสุตวชิโรภำส ปญฺญำวชิโร หนองบัว กำฬสินธุ์ 404 พระครูสุตวชิโรภำส ปญฺญำวชิโร ศรีสวำ่งโพธิ์ทอง

405 พระมหำบัวพนัธ ์ฉนฺทโสภโณ ใต้โพธิ์ค้ ำ กำฬสินธุ์ 405 พระมหำบัวพนัธ์ ฉนฺทโสภโณ วดัใต้โพธิ์ค้ ำ
406 พระมหำสุนทร ชำติเมธี อโศกำรำม กำฬสินธุ์ 406 พระมหำสุนทร ชำตเมธี อโศกำรำม
407 พระครูสิริวรวฒัน์(บุญเลิศ) ปำ่อมัพวัน(ธ) กำฬสินธุ์ 407 พระครูสิริวรวัฒน์ อำจำโร วัดป่ำอมัพวัน

408 พระครูไพศำลปัญญำคุณ(วินัย) ประชำพินิจ(ธ) กำฬสินธุ์ 408 พระมหำวนิัย มหปปฺญฺโญ วัดประชำพินิจ

409 พระมหำสมบูรณ์ จิตฺตสมฺปุณฺโณ ประชำนิยม(ธ) กำฬสินธุ์ 409 พระมหำสมบรูณ์ จตฺิตสมฺปุณฺโณ วดัประชำนิยม

410 พระเทพวรำจำรย์ มณีวนำรำม อบุลรำชธำนี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 410 พระเทพวรำจำรย์ วรวญฺิญู วัดมณีวนำรำม

411 พระรัตนวมิล ยำงน้อย อบุลรำชธำนี 411 พระรัตนวมิล ติกฺขิโน ยำงน้อย
412 พระครูปริยัติวโรบล (แสง ปภำกโร) ดอนยูง อบุลรำชธำนี 412 พระครูปริยติัวโรบล ปภำกโร ดอนยูง
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413 พระมหำยุธยำ อภปิญฺโญ ศรีโพธิ์ชัย อบุลรำชธำนี 413 พระมหำยุธยำ อภปิญโญ ศรีโพธิ์ชัย
414 พระครูศรีธรรมโสภติ (เปมโิย) โนนทอง อบุลรำชธำนี 414 พระครูศรีธรรมโสภติ เปมิโย โนนทอง
415 พระครูปริยัติธัญญำภรณ์ ฉันทำรำม อบุลรำชธำนี 415 พระครูปริยติัธัญญำภรณ์ สญญโม ฉันทำรำม
416 พระครูศรีพิพัฒนคุณ เรียบปะอำวใต้ อบุลรำชธำนี 416 พระครูศรีพิพัฒนคุณ '- เรียบปะอำวใต้

417 พระมหำตะวนั ติกขฺปญฺโญ (รตนปญฺโญ) สิงหท์องสุภำรักษ์ อบุลรำชธำนี 417 พระมหำตะวนั ติกขปญโญ สิงห์ทองสุภำรักษ์

418 พระมหำพรชัย วลฺลโภ เจริญทัศน์ อบุลรำชธำนี 418 พรมหำพรชัย วลฺลโภ เจริญทัศน์
419 พระครูศรีสุตำลังกำร บ้ำนนำขนัน อบุลรำชธำนี 419 พระครูศรีสุตำลังกำร นิภำธโร วัดบำ้นนำขนัน สว่ำงอำรมณ์

420 พระศรีรัตนโนบล(สุริโย อตฺุตมเมธ)ี วำรินทรำรำม อบุลรำชธำนี 420 พระศรีรัตนโนบล อุตตมเมธี วำรินทรำรำม

421 พระมหำไพทูล ชุตินฺธโร ปำกน้ ำ อบุลรำชธำนี 421 พระมหำไพทูล ชุตินฺธโร บ้ำนบำก
422 พระครูสุธีธรรโมบล (บุญส่ง) ป่ำธรรมโกศล(ธ) อบุลรำชธำนี 422 พระครูสุธีธรรโมบล อภวิณฺโณ ป่ำธรรมโกศล

423 พระครูอบุลกจิโกศล (สัญญำ ปริปุณฺโณ) สุมังคลำรำม(ธ) อบุลรำชธำนี 423 พระครูอบุลกจิโกศล ปริปุณโณ สุมังคลำรำม
424 พระรำชกิตติรังษี เจยีงอีศรีมงคลวรำรำม ศรีสะเกษ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 424 พระรำชกิตติรังษี สนฺตจิตฺโต วัดเจยีงอศีรีมงคลวรำรำม

425 พระศรีธรรมำภรณ์ ทุ่งสวำ่ง ศรีสะเกษ 425 พระศรีธรรมำภรณ์ รตนวณฺโณ วดัทุ่งสวำ่ง
426 พระครูสิริปริยัติกำร เพียนำม ศรีสะเกษ 426 พระครูสิริปริยติักำร ปคุโณ เพียนำม
427 พระครูศรีรัตนำภรัิกษ์ เกียรติแก้วสำมัคคี ศรีสะเกษ 427 พระครูศรีรัตนำภิรักษ์ จกฺกธมโม เกยีรติแกว้สำมคัคี

428 พระมหำสมชำย ขนฺติธโร กลัยำโฆสิตำรำม ศรีสะเกษ 428 พระมหำสมชำย ขนฺติธโร วดักัลยำโฆสิตำรำม

429 พระครูศรีมงคลปริยติักจิ เจียงอมีงคลวรำรำม ศรีสะเกษ 429 พระครูศรีมงคลปริยติักจิ สิทฺธวิโร วัดเจยีงอศีรีมงคลวรำรำม

430 พระมหำสนอง ขนฺติธโร ศิริวรำวำส ศรีสะเกษ 430 พระมหำสนอง ขนฺติธโร ศิริวรำวำส
431 พระมหำมังกร  กนฺตปญฺุโญ โคกโพน ศรีสะเกษ 431 พระมหำมังกร กนฺตปุญฺโญ วดัโคกโพน
432 พระครูเมธีปัญญำภิวัฒน์ บ้ำนหนองปลำเข็ง ศรีสะเกษ 432 พระครูเมธปีญัญำภวิฒัน์ ปญฺญำวฒฺโน วดับ้ำนหนองปลำเข็ง

433 พระมหำยุทธกิจ ปญฺญำวโุธ บักดอง ศรีสะเกษ 433 พระมหำยุทธกิจ ปญฺญำวุโธ บักดอง
434 พระมหำถำวร จนฺทสิริ ทุ่งศรีนวล ศรีสะเกษ 434 พระมหำถำวร จนฺทสิริ ทุ่งศรีนวล
435 พระมหำธงชัย ฐิตโสภโณ บ้ำนเขิน ศรีสะเกษ 435 พระมหำธงชัย ฐิตโสภโณ วดับ้ำนเขิน
436 พระครูอมรศัพท์ ปำ่ศรีส ำรำญ ศรีสะเกษ 436 พระครูอมรศัพท์ วรีธมฺโม วัดประชำนิมิต

437 พระเทพวงศำจำรย์ มหำธำตุ ยโสธร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 437 พระเทพวงศำจำรย์ คุตฺตสีโล มหำธำตุ
438 พระครูเมธปีริยัติธำดำ บูรพำรำมใต้ ยโสธร 438 พระครูเมธีปริยัติธำดำ ขนฺติธโร บูรพำรำมใต้
439 พระครูศรีธรรมำนุกูล ไทยเจริญ ยโสธร 439 พระครูศรีธรรมมำนุกูล ขนฺติธโร ไทยเจริญ
440 พระครูปริยัติคณำภรัิกษ์ สวำ่ง ยโสธร 440 พระครูปริยัติคณำภรัิกษ์ อคฺคธมฺโม สวำ่ง
441 พระครูเมธธีรรมบัณฑิต ยำงตลำด ยโสธร 441 พระครูเมธีธรรมบณัฑิต จิรปุญฺโญ ยำงตลำด
442 พระครูปริยัติวรีวงศ์ มหำธำตุ ยโสธร 442 พระครูปริยติัซีรวงศ์ ผลญำโณ วดัมหำธำตุ
443 พระรำชปรีชำญำณมุนี บ่อชะเนง อ ำนำจเริญ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 443 พระรำชปรีชำญำณมุนี มหำวริิโย บ่อชะเนง
444 พระครูสิริสีลวตัร อ ำนำจ อ ำนำจเริญ 444 พระครูสิริสีลวัตร สุจิตฺโต วดัอ ำนำจ
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445 พระมหำอำคม สุมณีโก ศรีใคร อ ำนำจเริญ 445 พระมหำอำคม สุมณีโก ศรีใคร
446 พระมหำทินกร อิสฺสโร ศรีบุญเรือง อ ำนำจเริญ 446 พระมหำทินกร อิสฺสโร วัดศรีบุญเรือง

447 พระมหำส ำลี กิตฺติปญฺโญ ปัจฉิมวนั อ ำนำจเริญ 447 พระมหำส ำลี กิตฺติปญฺโญ ปัจฉิมวนั
448 พระมหำค ำมี อมโร หนองไฮ อ ำนำจเริญ 448 พระมหำค ำมี อมโร หนองไฮ
449 พระมหำสมคิด ฐิตคุโณ อนงคำรำม อ ำนำจเริญ 449 พระมหำสมคิด ฐิตคุโณ อนงคำรำม
450 พระครูถำวรศำสนคุณ ส ำรำญนเิวศน์ อ ำนำจเริญ 450 พระครูถำวรศำสนคุณ สุธมฺโม ส ำรำญนิเวศ พระอำรำมหลวง

451 พระครูสิริสมำจำรคุณ(วเิชียร อนุตตฺโร) โนนโพธิ์ อ ำนำจเริญ 451 พระครูสิริสมำจำรคุณ สมำจำโร โนนโพธิ์
452 พระเทพวรมุนี พระธำตุพนม นครพนม ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 452 พระเทพวรมุนี พระเทพวรมุนี วดัพระธำตุพนม

453 พระรำชสิริวฒัน์ สวำ่งสุวรรณำรำม นครพนม 453 พระรำชสิริวฒัน์ สุวชิำโน วดัสวำ่งสุวรรณำรำม

454 พระศรีวสุิทธเิมธี พระธำตุพนม นครพนม 454 พระศรีวิสุทธิเมธี ปุตฺตวโร พระธำตุพนม

455 พระมหำพษิณุ ปญฺญำเสฏโฐ โกศลมัชฌิมำวำส นครพนม ต้ังแทน พระครูสุนันท์ธรรมสถิตย์ 455 พระมหำพิษณุ ปญฺญำเสฏโฺฐ วัดโกศลมัชฌิมำวำส

456 พระมหำศิริวัฒน์  สิริวุฑฺโฒ มหำธำตุ นครพนม 456 พระมหำศิริวัฒน์ สิริวฑฺุโฒ มหำธำตุ
457 พระมหำชัยวุฒิ  พทุธฺวโร โพธิ์ชัย นครพนม 457 พระมหำชัยวฒิุ พุทฺธวโร วดัโพธิ์ชัย
458 พระครูปริยัติโพธคุิณ น้อยโพธิ์ค ำ นครพนม 458 พระครูปริยัติโพธิคุณ ฐำนิสฺสโร น้อยโพธิ์ค ำ
459 พระครูกิตติสุตำนุยุต มหำธำตุ นครพนม 459 พระครูกิตติสุตำนุยุต ฐิตปญฺโญ วดัมหำธำตุ
460 พระรำชรัตนโมลี ศรีบุญเรือง มุกดำหำร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 460 พระรำชรัตนโมลี กตฺปุญโญ ศรีบุญเรือง
461 พระครูประจักษ์บุญญำทร ศรีมงคลใต้ มุกดำหำร 461 พระครูประจักษบ์ญุญำทร พระครูประจักษ์บุญญำทร ศรีมงคลใต้
462 พระมหำยทุธวฒัน์ ธมฺมวฑฺโน เกษมสุข มุกดำหำร 462 พระมหำยุทธวัฒน์ ธมมฺวฑฺฒโน วดัเกษมสุข
463 พระมหำภริูทัตต์ ภริูทตฺโต รอยพระพทุธบำทภมูโนรมย์ มุกดำหำร 463 พระมหำภูริทัตต์ ภริูทตฺโต วดัรอยพระพุทธบำทภมูโนรมย์

464 พระเทพสีมำภรณ์ บึง นครรำชสีมำ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 464 พระเทพสีมำภรณ์ กนฺตจำรี บึง
465 พระเมธสุีตำภรณ์ คีรีวนัต์ นครรำชสีมำ 465 พระเมธีสุตำภรณ์ อุปมงฺกโร คีรีวนัต์
466 พระสีหรำชสมำจำรมุนี พระนำรำยณ์มหำรำช นครรำชสีมำ 466 พระสีหรำชสมำจำรมุรี จิรปุญฺโญ วดัพระนำรำยณ์มหำรำช วรวหิ

467 พระครูนันทประโชติ บัว นครรำชสีมำ 467 พระครูนันทประโชติ ชุตินนฺโท บัว
468 พระมหำวิเชียร กลฺยำโณ หนองเข้ นครรำชสีมำ 468 พระมหำวเิชียร กลฺยำโณ หนองเข้
469 พระครูศรีปริยัติพิธำน บ้ำนหำญ นครรำชสีมำ 469 พระครูศรีปริยัติพธิำน ฐำนุตฺตโร บ้ำนหำญ
470 พระครูสิริปริยัตยำนุกิจ เดิม นครรำชสีมำ 470 พระครูสิริปริยตัยำนกุจิ ปวโร เดิม
471 พระครูปริยัตยำคม ตะคร้อ นครรำชสีมำ 471 พระครูปริยตัยำคม สนฺตจิตฺโต ตะคร้อ
472 พระครูสิริปัญญำพิมล หนองแวง นครรำชสีมำ 472 พระครูสิริปัญญำพิมล กิตฺติปญฺโญ หนองแวง
473 พระมหำสุรเชฎฐ์ ปิยธมฺโม ตะกดุเครือปลอก นครรำชสีมำ 473 พระมหำสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม ตะกดุเครือปลอก

474 พระมหำสุพตัร์ วชิรำวุโธ พำยัพ นครรำชสีมำ 474 พระมหำสุพัตร์ วชิรำวโุธ พำยัพ
475 พระครูปริยัตินันทกิจ ทองพนมวัน นครรำชสีมำ 475 พระครูปริยติันันทกจิ อภนินฺโท ทองพนมวนั
476 พระมหำสุรพงษ์ เขมจำโร บึงพระ นครรำชสีมำ 476 พระมหำสุรพงษ์ เขมจำโร บึงพระ
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477 พระมหำนนัทพทัธ ์เกสวสมำโน ป่ำเมืองแกว้ นครรำชสีมำ 477 พระมหำนันทพทัธ์ เกสวสมำโน ป่ำเมืองแก้ว
478 พระครูศรีปริยัตโยปกำร สระประทุม นครรำชสีมำ 478 พระครูศรีปริยัตโยปกำร อธโิต สระประทุม
479 พระครูศรีวริิยำภรณ์ บุละกอ นครรำชสีมำ 479 พระครูศรีวิริยำภรณ์ พุทฺธวริิโย บุละกอ
480 พระมหำพงเชฏฐ์ ธีรว โส พำยัพ นครรำชสีมำ 480 พระมหำพงษ์เชฏฐ์ ธรีว โส พำยัพ
481 พระมหำบญุยงั ฐิติญำโณ เพียไซย์ นครรำชสีมำ 481 พระมหำบุญยัง ฐิติญำโณ เพียไซย์
482 พระมหำพรีะวฒัน์ ฐิตญำณเมธี บึง นครรำชสีมำ 482 พระมหำพีระวัฒน์ ฐิตญำณเมธี บึง
483 พระเทพรัตนดิลก ศำลำลอย นครรำชสีมำ 483 พระเทพรัตนดิลก จตฺิตทนฺโต ศำลำลอย
484 พระศรีธรรมวงศำจำรย์ ป่ำศรัทธำธรรม นครรำชสีมำ 484 พระศรีธรรมวงศำจำรย์ ฐิตโชโต วัดป่ำศรัทธำรวม

485 พระอุดมธรีคุณ สุทธจินดำ นครรำชสีมำ 485 พระอุดมธรีคุณ วิสุทฺเธสโก สุทธจนิดำ วรวหิำร

486 พระเทพปริยัตยำจำรย์ กลำง บุรีรัมย์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 486 พระเทพปริยตัยำจำรย์ โชติญำโณ กลำง จังหวดับุรีรัมย์

487 พระศรีปริยัติธำดำ โพธิ์ย่อย บุรีรัมย์
488 พระมงคลสุตกิจ กลำง บุรีรัมย์ 488 พระมงคลสุตกิจ ปุญฺญสิริ กลำง จังหวดับุรีรัมย์

489 พระครูสมุหส์มพร สุทฺธญำโณ เยย้ปรำสำท บุรีรัมย์ 489 พระครูสมุห์สมพร สุทฺธญำโณ เย้ยปรำสำท
490 พระมหำบรรลือ ฐำฺนธมฺโม จ ำปำ บุรีรัมย์
491 พระมหำบุญเลิศ สนฺติกโร บุตำวงษ์ บุรีรัมย์ 491 พระมหำบญุเลิศ สนฺติกโร บุตำวงษ์
492 พระมหำแสงจันทร์ กิตฺติญำโณ บัวถนน บุรีรัมย์ ซ้ ำกบับำลี เลือกบำลี ตัดนิเทศก ์รอหนังสือ 492 พระมหำแสงจนัทร์ กิตฺติญำโณ วดับัวถนน
493 พระมหำอทุัย อนิฺทปญฺโญ อุดร บุรีรัมย์ 493 พระมหำอุทัย อนิทปัญโญ วดัอุดร
494 พระมหำถนอม อำนนฺโท ปรำสำทสูง บุรีรัมย์ 494 พระมหำถนอม อำนนฺโท ปรำสำทสูง
495 พระมหำวิจำรณ์ ภำณิวโร อัมพวนำรำม บุรีรัมย์ 495 พระมหำวจิำรณ์ ภำณิวโร อัมพวนำรำม
496 พระรำชวมิลโมลี ศำลำลอย สุรินทร์ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 496 พระรำชวิมลโมลี ปิยสีโล ศำลำลอย
497 พระมหำสุรเดช สุรเตโช ระแงง สุรินทร์ 497 พระมหำสุรเดช สุทฺธเิมธี ระเเงง
498 พระมหำคัคนำนต์ จำรุวณฺโณ สุวรรณวำรี สุรินทร์ 498 พระมหำคัคนำนต์ รำรุวณฺโณ สุวรรณวำรี
499 พระมหำวสิำตย์ ธมฺมิโก บ้ำนกำบเชิง สุรินทร์ 499 พระมหำวสิำตย ์ธมมฺโิก ธมฺมิโก วดับ้ำนกำบเชิง

500 พระมหำบุญประสิทธิ ์ปริปุณฺโณ โคกก่อง สุรินทร์ 500 พระมหำบญุประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ โคกก่อง
501 พระมหำโชตนิพิฐพนธ ์สุทฺธจตฺิโต ใหมศ่รีมำกทอง สุรินทร์ 501 พระมหำโฌชตนิพฐิพนธ์ สุทฺธจตฺิโต ใหมศ่รีมำกทอง

502 พระครูปญัญำสุธรรมนิเทศก(์ธนพัฒน์ ญำณธโีร) ศำลำลอย สุรินทร์ 502 พระครูปัญญำสุธรรมนิเทศก์ ญำณธโีร วัดศำลำลลอย

503 พระมหำธนันชญัญ ์ปุญฺญเมธิโก(จกัรัฐิเมธ) บูรพำรำม(ธ) สุรินทร์ 503 พระมหำธนันชญัญ์ ปญฺุญเมธิโก บูรพำรำม
504 พระรำชชัยสิทธสุินทร(ฉว ีมหทฺธโน) ไพรีพินำศ ชัยภมูิ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/รก.จจ.

505 พระครูศรีปริยัติพิมล ไพรีพินำศ ชัยภมูิ 505 พระครูศรีปริยัติพิมล ปญฺญำภรโณ วดัไพรีพินำศ
506 พระครูโสภณภทัรกิจ ทรงศิลำ ชัยภมูิ 506 พระครูโสภณภทัรกจิ สิริจนฺโท ทรงศิลำ
507 พระครูสุตชัยคุณ ชัยสำมหมอ ชัยภมูิ 507 พระครูสุตชัย สจฺจวโร วัดชัยสำมหมอ

508 พระครูสิริเมตตำธรรม ปำ่เมตตำธรรม ชัยภมูิ 508 พระครูสิริเมตตำธรรม อติสนฺโต ปำ่เมตตำธรรม
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509 พระครูปริยัติชโยดม บำงอ ำพันธ์ ชัยภมูิ 509 พระครูปริยติัชโยดม ปิยชโย บำงอ ำพันธ์
510 พระมหำธนรัตน์ คุตฺตว โส ทรงธรรม ชัยภมูิ 510 พระมหำธนรัตน์ คุตฺตว โส วดัทรงธรรม บ้ำนกอก

511 พระมหำวฑูิรย์ สิทฺธเิมธี ชัยภมูพิิทักษ์ ชัยภมูิ 511 พระมหำวฑูิรย์ สิทฺธเิมธี วัดชัยภมูพิทิกัษ์

512 พระครูปลัดพรีะพนัธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ วงัทองสำมัคคีธรรม ชัยภมูิ 512 พระครูปลัดพรีะพนัธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ วงัทองสำมัคคีธรรม

513 พระพิศำลศึกษำกร ศรีโพธมิำลัย ปรำจีนบุรี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 513 พระพิศำลศึกษำกร ยโสธโร ศรีโพธมิำลัย
514 พระมหำสมนึก กิตฺติโสภโณ บำงกระเบำ ปรำจีนบุรี 514 พระมหำสมนึก กิตติโสภโณ บำงกระเบำ
515 พระมหำอกุฤษ ปภสฺสโร ทุ่งหนองอ้อ ปรำจีนบุรี 515 พระมหำอุกฤษ ปภสฺสโร ทุ่งหนองอ้อ
516 พระมหำศุภโชค ธีรปญฺโญ ทับลำน ปรำจีนบุรี 516 พระมหำศุภชัย ธรีปญฺโญ ทับลำน
517 พระมหำโชควรรธน ์อำภำกโร ปวิเวกำรำม(ธ) ปรำจีนบุรี 517 พระมหำโชควรรธ์ อำภำกโร ปวเิวกำรำม
518 พระรำชพรหมคุณ พรำหมณี นครนำยก ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 518 พระรำชพรหมคุณ สุภำจำโร พรำหมณิี พระอำรำมหลวง

519 พระมหำสุกฤษ ์ ปญฺญำวโร อุดมธำนี นครนำยก 519 พระมหำสุกฤษฐ์ิ ปญฺญำวโร อุดมธำนี พระอำรำมหลวง

520 พระมหำสิริสวัสดิย์  ธีรปภำโส พรำหมณี นครนำยก 520 พระมหำสิริสวัสดิย์ ธรีปภำโส พรำหมณิี พระอำรำมหลวง

521 พระรำชปริยัติสุนทร โสธรวรำรำม ฉะเชิงเทรำ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 521 พระรำชปริยัติสุนทร ปสนฺโน วัดโสธรวรำรำม

522 พระมหำน.อ.สุวรรณ กมพฺุวณฺโณ ปิตุลำธริำชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรำ

523 พระครูปริยัติธรรมกิจ ปิตุลำธริำชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรำ

524 พระมหำกิจจำ กตกจฺโจ แพรกนกเอี้ยง ฉะเชิงเทรำ

525 พระศรีกิตติเมธี เทพนิมิตร(ธ) ฉะเชิงเทรำ

526 พระมหำกฤษณ์ธนินต์ โสธรวรำรำม ฉะเชิงเทรำ

527 พระรัตนสรำธิคุณ จิตฺตปำโล หนองกะพ้อ สระแก้ว ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 527 พระรัตนสรำธคุิณ จิตฺตปำโล หนองกะพ้อ
528 พระครูสุตปัญญำวธุ หนองกะพ้อ สระแก้ว 528 พระครูสุตปัญญำวธุ ปัญญำวุฑโธ หนองกะพ้อ
529 พระมหำหลอด รตนญำโณ บึงพระรำม สระแก้ว 529 พระมหำหลอด รตนญำโณ บึงพระรำม
530 พระสิริวฒิุเมธี เหล่ำอ้อย สระแก้ว 530 พระสิริวฒิุเมธี กนฺตำโภ เหล่ำอ้อย
531 พระมหำพชร กิตติวรเมธี สระแก้ว สระแก้ว 531 พระมหำพชร กิตฺติวรเมธี สระแก้ว พระอำรำมหลวง

532  พระมหำค ำคูณ จนฺทโชโต คลองหำด สระแก้ว 532 พระมหำค ำคูณ จนฺทโชโต คลองหำด
533 พระรำชปริยัติเวที มุมป้อม นครศรีธรรมรำช ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 533 พระรำชปริยติัเวที กิตฺติปญฺโญ มุมป้อม
534 พระมหำบุญช่วย ปคุโณ แจ้ง นครศรีธรรมรำช 534 พระมหำบุญช่วย ปคุโณ แจ้ง
535 พระมหำสมศักด์ิ ปรมำภนินทฺี มะนำวหวำน นครศรีธรรมรำช 535 พระมหำสมศักด์ิ ปรมำภินนฺที มะนำวหวำน
536 พระครูสุธรรมคณำรักษ์ (ฃ้อย) ธมฺมกำโม คีรีกนัทรำวำส นครศรีธรรมรำช 536 พระครูสุธรรมคณำรักษ์ ธมฺมกำโม คีรีกนัทรำวำส

537 พระครูสุนทรพจนบัณฑิต(พระมหำสหัส ฐิตสำโร) เจดีย์หลวง นครศรีธรรมรำช 537 พระครูสุนทรพจนบัณฑิต ฐิตสำโร เจดีย์หลวง
538 พระมหำบวร ปวรธมฺโม บุญนำรอบ นครศรีธรรมรำช 538 พระมหำบวร ปวรธมฺโม บุญนำรอบ
539 พระมหำชำนนท์ สิริจนฺโท เทวดำรำม นครศรีธรรมรำช 539 พระมหำชำนนท์ สิริจนฺโท เทวดำรำม
540 พระมหำกฤษฎำ ธมมฺวำที ประทุมทำยกำรำม นครศรีธรรมรำช 540 พระมหำกฤษฎำ ธมฺมวำที ประทุมทำยกำรำม
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541 พระมหำศิริวัฒน ์ภริูปญโญ ศิลำชลเขต นครศรีธรรมรำช 541 พระมหำศิริวัฒน์ ภริูปญฺโญ ศิลำชลเขต
542 พระมหำสมพงค์ ฐำนวโร บูรณำวำส นครศรีธรรมรำช 542 พระมหำสมพงศ์ ฐำนวโร บูรณำวำส
543 พระครูปริยัติกิจสุนทร(สุธร์ี สงฺฆเสโน) แร่รำษฎร์สุทัศน์ นครศรีธรรมรำช 543 พระครูปริยติักจิสุนทร สงฺฆเสโน แร่รำษฎร์สุทัศน์

544 พระครูวรีสุตำกร (ชำกรี ปญฺญำวโีร) พระพรหม นครศรีธรรมรำช 544 พระครูวีรสุตำกร ปญฺญำวีโร พระพรหม
545 พระครูอรุณสุตำลังกำร (ปรีดำ ขนฺติโสภโณ) แจ้ง นครศรีธรรมรำช 545 พระครูอรุณสุตำลังกำร ขนฺติโสภโณ แจ้ง
546 พระมหำอนุรักษ์ อภิรกโฺข ชัยชุมพล นครศรีธรรมรำช 546 พระมหำอนุรักษ์ อภริกฺโข ชัยชุมพล
547 พระมหำสุพจน์ สุเมโธ บ่อล้อ นครศรีธรรมรำช 547 พระมหำสุพจน์ สุเมโธ บ่อล้อ
548 พระมหำพงศ์เพชร วชิรโมลี โพธำรำม นครศรีธรรมรำช 548 พระมหำพงศ์เพชร วชิรโมลี โพธำรำม
549 พระมหำยุทธพล ขนฺติธมฺโม ท่ำไทร นครศรีธรรมรำช 549 พระมหำยทุธพล ขนฺติธมฺโม ท่ำไทร
550 พระครูสิริธรรมำภรัิต พระมหำธำตุฯ(ธ) นครศรีธรรมรำช 550 พระครูสิริธรรมำภรัิต อริยธมฺโม พระมหำธำตุ วรมหำวหิำร

551 พระรำชวจิิตรปฏภิำณ รำชบุรณะ ชุมพร ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 551 พระรำชวจิติรปฏิภำณ '- วัดรำชบรุณะ
552 พระสิริปริยัติวงศ์(จันทร์ ฐิตว โส) ขันเงิน ชุมพร
553 พระครูศรีศำสนคุณ นำสร้ำง ชุมพร 553 พระครูศรีศำสนคุณ ชวนปญฺโญ วดันำสร้ำง
554 พระครูศรีธรรมโชติ นำทุ่ง ชุมพร 554 พระครูศรีธรรมโชติ ธมฺมโชโต นำทุ่ง
555 พระมหำปรีชำ จกฺกวโร ขันเงิน ชุมพร 555 พระมหำปรีชำ จกฺกวโร ขันเงิน พระอำรำมหลวง

556 พระครูศรีกิตตยำทร รำชบุรณะ ชุมพร 556 พระครูศรีกติตยำทร กิตฺติเมธี วดัรำชบุรณะ พระอำรำมหลวง

557 พระมหำวรีะ วรีปญโญ วำลุกำรำม ชุมพร
อยู่นอกพท.ชุมพร ชพ
0034/0073 : 24 ก.พ. 64

558 พระมหำชัยศิลป ์ชยโชติ ดอนทรำยแก้ว ชุมพร 558 พระมหำชัยศิลป์ ชยโชติ ดอนทรำยแก้ว

559 พระเทพมงคลกวี โพธิกำรำม(ธ) ชุมพร 559 พระเทพมงคลกวี ฐำนยุตฺโต วัดโพธิกำรำม

560 พระครูปริยัตยำภริม ไตรธรรมำรำม สุรำษฎร์ธำนี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 560 พระครูปริยตัยำภริม สมฺปณฺุโณ วดัไตรธรรมำรำม

561 พระครูปริยัติคุณำวธุ กลำงใหม่ สุรำษฎร์ธำนี 561 พระครูปริยัติคุณำวุธ ภริูปญฺโญ กลำงใหม่
562 พระครูศรีปริยติัชยำภรณ์ เวยีง สุรำษฎร์ธำนี 562 พระครูศรีปริยติัชยำภรณ์ ธมฺมปวโร วดัเวยีง
563 พระครูสิริธรรมวัฒนำกร เวยีงสระ สุรำษฎร์ธำนี 563 พระครูสิริธรรมวฒันำกร ณฏฐฺว โส เวยีงสระ
564 พระครูศรีสุวรรณำภรณ์ ปภำโส แหลมสุวรรณำรำม สุรำษฎร์ธำนี 564 พระครูศรีสุวรรณำภรณ์ ปภำโส แหลมสุวรรณำรำม

565 พระมหำศรำวธุ สรำวโุธ พัฒนำรำม สุรำษฎร์ธำนี 565 พระมหำศรำวธุ สรำวโุธ พัฒนำรำม
566 พระมหำกิตติศักด์ิ โอภำโส ท่ำไทร สุรำษฎร์ธำนี 566 พระมหำกิตติศักด์ิ โอภำโส ท่ำไทร
567 พระครูศรีกำญจนำภิวัฒน์ อุภยัชนำรำม สุรำษฎร์ธำนี 567 พระครูศรีกำญจนำภวิัฒน์ จนฺทโร วัดอุภยัชนำรำม

568 พระครูวินยัธรสมชยั ขนติฺขโม ธรรมบูชำ สุรำษฎร์ธำนี 568 พระครูวินยัธรสมชยั ขนฺติขโม ธรรมบูชำ
569 พระครูเมตตำภริม มงคลนิมิตร ภเูก็ต รก.ประธานศูนย์ฯ/จจ. 569 พระครูเมตตำภริม อตฺถธมฺโม มงคลนิมิตร พระอำรำมหลวง

570 พระครูโสภณสุตำทร อนภุำษกฤษฎำรำม ภเูก็ต 570 พระครูโสภณสุตำทร ฐำนวโร อนุภำษกฤษฎำรำม

571 พระครูปริยัตยำนุยุต วชิิตสังฆำรำม ภเูก็ต 571 พระครูปริยัตยำนุยุต จิตฺตกำโร วิชิตสังฆำรำม

572 พระครูสุตพัฒนำทร วชิิตสังฆำรำม ภเูก็ต 572 พระครูสุตพฒันำทร อหึสโก วิชิตสังฆำรำม
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573 พระมหำสุภำพ สุวชิำโน ถำวรคุณำรำม(ธ) ภเูก็ต 573 พระมหำสุภำพ สุวชิำโน วดัถำวรคุณำรำม ธรรรมยุต

574 พระรำชวรำกร  กะพังสุรินทร์ ตรัง ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 574 พระรำชวรำกร วรเสรี กะพังสุรินทร์
575 พระมหำโอทก อริยปคุโณ มัชฌิมภมูิ ตรัง 575 พระมหำโอทก อริยปคุโณ มัชฌิมภมูิ
576 พระมหำสุวรรณ วิชชำธโร กะพังสุรินทร์ ตรัง 576 พระมหำสุวรรณ วชิฺชำธโร กะพังสุรินทร์
577 พระมหำวนิัย จนฺทว โส ควนนมิติศิลำ ตรัง 577 วนิัย จนฺทว โส ควนนิมิตสิลำ

578 พระมหำนพรัตน์ ปริชำโน เจริญร่มเมือง ตรัง 578 นพรัตน์ ปริชำโน เจริญร่มเมือง

579 พระรำชสุทธวิมิล กระบี่น้อย กระบี่ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 579 พระรำชสุทธิวิมล ยโสธโร กระบี่น้อย
580 พระมหำญำณพล ญำณปญฺโญ มหำธำตุวชิรมงคล กระบี่ 580 พระมหำญำณพล ญำณปญฺโญ มหำธำตุวชิรมงคล

581 พระครูวสิิฐศำสนกำร นิคมสโมสร พังงำ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 581 พระครูวสิิฐศำสนกำร กนฺตสีโล วัดนิคมสโมสร

582 พระมหำนครินทร์ อนำลโย บำงคร่ัง พังงำ 582 พระมหำนครินทร์ อนำลโย อนำลโย บำงคร่ัง
583 พระมหำประจวบ สุหชฺโช มงคลสุทธำวำส พังงำ 583 พระมหำประจวบ สุหชฺโช สุหชฺโช มงคลสุทธำวำส

584 พระระณังคมุนีวงศ์ สุวรรณคีรีวหิำร ระนอง ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 584 พระระณังคมุนีวงศ์ โชติวโร สุวรรณคีรีวิหำร

585 พระครูสิริตโปทำนุรักษ์ (เจษฎำ สิริวณฺโณ) ตโปทำรำม ระนอง 585 พระครูสิริตโปทำนรัุกษ์ สิริวณฺโณ ตโปทำรำม
586 พระมหำพพิฒัน์ สุจณฺิโณ นกงำง ระนอง 586 พระมหำพิพัฒน์ สุจิณฺโณ นกงำง
587 พระรำชวรเวที โคกสมำนคุณ สงขลำ ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 587 พระรำชวรเวที ติกฺขปญฺโญ วัดโคกสมำนคุณ

588 พระมหำธนู ปญฺญำวุฑฺโฒ เอก สงขลำ
589 พระมหำจรูญ ธรีธมฺโม เปรมศรัทธำ สงขลำ 589 พระมหำจรูญ ธรีธมฺโม วัดเปรมศรัทธำ

590 พระมหำชำตรี ญำณสิริ ชัยมงคล สงขลำ 590 พระมหำชำตรี ญำณสิริ ชัยมงคล พระอำรำมหลวง

591 พระมหำบุญฤทธิ ์ปุญฺญิทฺธิ รำษฎร์บ ำรุง สงขลำ 591 พระมหำบญุฤทธิ์ ปุญฺญิทฺธิ วดัหัวป่ำ
592 พระครูสุตปัญญำกร นำม่วง สงขลำ
593 พระมหำเอกชัย ชุติมนฺโต น้ ำกระจำย สงขลำ 593 พระมหำเอกชัย ชุติมนฺโต วดัใหม่ทุ่งคำ
594 พระมหำวรียุทธ ์อภวิโีร  วัดโคกเปีย้ว สงขลำ 594 พระมหำวรียุทธิ์ อภวิโีร วดัโคกเปี้ยว
595 พระครูสิริสุตคุณ อัมพวนำรำม พัทลุง ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 595 พระครูสิริสุตคุณ ฐิตปุญโญ อัมพวนำรำม
596 พระครูกำแก้ว โคกชะงำย พัทลุง 596 พระครูกำแก้ว คณิสฺสโร โคกชะงำย
597 พระมหำปรีชำ ภริูภทฺโท คูหำสวรรค์ พัทลุง 597 พระมหำปรีชำ ภริูภทฺโท คูหำสวรรค์
598 พระศรีธรรมประสำธน์ (พระครูศรีกติติคุณ) จรณำรำม พัทลุง 598 พระศรีธรรมประสำธน์ กิตฺติปำโล จรณำรำม
599 พระครูปริยัติอัมพวำทร อัมพวนำรำม พัทลุง 599 พระครูปริยติัอมัพวำทร กมฺมสุทฺโธ อัมพวนำรำม
600 พระมหำคลี จำรุว โส ควนกำหลง สตูล ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 600 พระมหำคลี จำรุว โส ควนกำหลง
601 พระครูวนิัยธรสุวจิกัขณ์ มหำปญฺโญ ดุลยำรำม สตูล 601 พระครูวนิัยธรสุวจิกัขณ์ มหำปญัโญ ดุลยำรำม
602 พระสิริจริยำลังกำร ตำนีนรสโมสร ปัตตำนี ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 602 พระสิริจริยำลังกำร อุชุจำโร วดัตำนีนรสโมสรพระอำรำมหลว

603 พระมหำพภิพ ภูริปญฺโณ หัวควน ปัตตำนี 603 พระมหำพิภพ '- วดัหัวควน
604 พระมหำอภวิัฒน์ อภวิัฑฒโน รำษฎร์บรูณะ ปัตตำนี 604 พระมหำอภวิัฒน์ '- วัดรำษฎร์บรูณะ



หน้าที ่20

เลขที่
กรอกฟอรม์

รายชื่อพระปริยตันิิเทศก์ทั่วประเทศ

เลขที่ ชือ่ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อที่กรอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชื่อตารางซ้ายไดเ้ลย)

ชือ่-ฉายา วัด จังหวัด

รายชือ่ส าหรบัตรวจสอบเลขที่

หมายเหตุ

605 พระรำชปัญญำมุนี เวฬุวนั ยะลำ

ประธานศูนย์ประจ า
จังหวัด/จจ. ซ  าครูบาลี
เลขที ่1370 ยล0034/93 :
 9 ก.พ. 64

605 พระรำชปญัญำมุนี ปวฑฺฒโน เวฬุวนั

606 พระโสภณธรรมมุนี นิโรธสังฆำรำม ยะลำ 606 พระโสภณธรรมมนุี ปสนฺนจิตฺโต นิโรธสังฆำรำม

607 พระมหำกรกฎ เขมปญฺโญ คอกช้ำง ยะลำ
ตัดนิเทศก์ เปน็ครูบาลี 
เลขที1่372 ยล0034/93 : 
9 ก.พ. 64

608 พระครูโสภณสุตำธร เมือง ยะลำ 608 พระครูโสภณสุตำธร โชติปฺญโญ วัดเมืองยะลำ

609 พระเทพศีลวสุิทธิ์ ประชุมชลธำรำ นรำธวิำส ประธานศูนยป์ระจ าจังหวัด/จจ. 609 พระเทพศีลวิสุทธิ์ ทนฺตจตฺิโต ประชมุชละำรำ

610 พระมหำศุภกฤต สุจิตฺโต(พระมหำศุกร์) ทองดีประชำรำม นรำธวิำส 610 พระมหำศุภกฤต สุจิตฺโต ทองดีประชำรำม

611 พระมหำปรำชญ์ชยตุย ์อริยว โส รำชบูรณะ(ช้ำงไห)้ นรำธวิำส 611 พระมหำปรำชญ์ชยตุย์ อริยว โส วัดรำษฎร์บรูณะ

612 พระมหำจักรกฤช อภจิกโฺก ป่ำดำรำภิรมย์(ธ) เชียงใหม่ 612 พระมหำ จักรกฤช อภจิกฺโก วัดป่ำดำรำภิรมย์



หน้าที่ 21

เลขที่
กรอกฟอรม์

1 พระมงคลสิทธิกำร กลัยำณมิตร 1 กรุงเทพมหำนคร พระมงคลสิทธิกำร กนฺตสีโล กลัยำณมิตร

2 พระมหำปัญญำ โฆสทินฺโน กลัยำณมิตร 2 กรุงเทพมหำนคร พระมหำปัญญำ โฆสทินฺโน วัดกลัยำณมิตร

3 พระมหำสรำวุธ  ชินวโร กลัยำณมิตร ลำออก 3
4 พระครูกำญจนกจิจำรักษ์(บัณฑิต) กำญจนสิงหำสน์ 4 กรุงเทพมหำนคร พระครูกำญจนกจิจำรักษ์ ปภสฺสโร วัดกำญจนสิงหำสน์

5 พระครูศรีกำญจนสุนทร  (วันทอง) กำญจนสิงหำสน์ 5 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีกำญจนสุนทร มหำปญฺโญฺ วดักำญจนสิงหำสนว์รวหิำร

6 พระมหำสวัสด์ิ  เกสรเมธี คฤหบดี 6
7 พระมหำชวลิต  ญำณเมธี คลองครุ 7
8 พระมหำไพบูลย์  สนฺติกโร คลองครุ 8

9 พระมหำสมคิด  สมจิตฺโต คลองครุ 9
10 พระมหำเกษมศักด์ิ ธมฺมธีโร คลองเตยใน 10

11 พระมหำธนำวัฒน์ ภูมินนฺโท คลองเตยใน 11 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธนำวัฒน์ ภูมินนฺโท วัดคลองเตยใน
12 พระครูศรีธรรมำทร   คูหำสวรรค์วรวหิำร 12
13 พระมหำชำญชิต  อตุตมเมธี จักรวรรดิรำชำวำส 13 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชำญชิต อตฺุตมเมธี จกัรวรรดิรำชำวำส

14 พระมหำยุทธพิชัย สิริชโย จักรวรรดิรำชำวำส 14 กรุงเทพมหำนคร พระมหำยทุธพชิยั สิริชโย วัดจักรวรรดิรำชำวำส

15 พระมหำธนิต  ขนฺติโก ชนะสงครำม 15 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธนิต ขนฺติโก ชนะสงครำม

16 พระมหำประจักร ธมฺมวิภูโต ชนะสงครำม 16 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประจักร ธมฺมวิภูโต วัดชนะสงครำม

17 พระมหำภำณุ  ภำณุโก ชนะสงครำม 17 กรุงเทพมหำนคร พระมหำภำณุ ภำณุโก วัดชนะสงครำม

18 พระมหำวิรัตน์  อำจำรสุโภ ชนะสงครำม 18 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิรัตน์ อำจำรสุโภ ชนะสงครำม

19 พระมหำเสริม   คเวสโก ชนะสงครำม 19 กรุงเทพมหำนคร พระมหำ เสริม คเวสโก วัดชนะสงครำม

20 พระศรีภัททิยบดี  ชนะสงครำม 20 กรุงเทพมหำนคร พระศรีภทัทิยบดี ฐิตสำโร ชนะสงครำม

21 พระศรีวัชรมุนี   ฐิตเมโธ ชนะสงครำม 21 กรุงเทพมหำนคร พระศรีวัชรมุนี ฐิตเมโธ วดัชนะสงครำมรำชวรมหำวหิำร

22 พระโสภณธรีคุณ(ประสิทธิ ์ อกกฺวณฺโณ) ชนะสงครำม 22 กรุงเทพมหำนคร พระโสภณธรีคุณ อกกฺวณฺโณ วัดชนะสงครำม

23 พระมหำธรีวสิิฏฐ์  วสิิฏฐฺเวที ชัยฉิมพลี 23 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธีรวิสิฏฐ์ วิสิฏฐเวที ชัยฉิมพลี

24 พระมหำสุทธิพจน์  สุทฺธิเมธี ชัยฉิมพลี 24 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี วัดชัยฉิมพลี

25 พระอดุมวรญำณ สุจิตฺโต ชัยฉิมพลี 25 กรุงเทพมหำนคร พระอุดมวรญำณ พระมหำสุวิทย์ สุจิตฺโต วัดชัยฉิมพลี

26 พระปริยัติโศภณ  ธีรวโร ดอนเมือง 26 กรุงเทพมหำนคร พระปริยัติโศภณ ธีรวโร วัดดอเมือง

27 พระมหำสมบูรณ์กติต์ิ  ฐิตสีโล ดอนเมือง 27 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมบูรณ์กิตต์ิ ฐิตสีโล ดอนเมือง พระอำรำมหลวง

28 พระมหำปั่นนะ อธิปญฺโญ ดอนเมือง 28 กรุงเทพมหำนคร พระมหำปั่นนะ อธิปญฺโญ วัดดอนเมือง

29 พระมหำชัยทัต   ชยทตฺเสวี ดำวดึงษำรำม 29 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชัยทัต ชยทสฺเสวี วัดดำวดึงษำรำม

30 พระมหำดนัย   ธมฺมพุทฺธี ดำวดึงษำรำม ลำสิกขำ 30
31 พระมหำบญุเกดิ   ปญฺญำปวุฑฺฒี ดำวดึงษำรำม 31 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบญุเกดิ ปญฺญำปวุฑฺฒี วัดดำวดึงษำรำม

32 พระมหำปรีดำ  โพธิสิริ ดำวดึงษำรำม ลำสิกขำ 32
33 พระมหำพลกฤษณ์ ฐิตเมธี ดำวดึงษำรำม 33 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพลกฤษณ์ ฐิตเมธี วัดดำวดึงษำรำม

34 พระศรีศำสนบัณฑิต ดำวดึงษำรำม 34 กรุงเทพมหำนคร พระศรีศำสนบัณฑิต ติสฺสรวำที วัดดำวดึงษำรำม

35 พระมหำสุวิทย์  อตฺุตมสีโล ดุสิดำรำม 35 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุวิทย์ อตฺุตมสีโล ดุสิดำรำม วรวิหำร

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่



หน้าที่ 22

เลขที่
กรอกฟอรม์

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่

36 พระมหำสมคิด  สุนฺทรธมฺโม ไตรมิตรวทิยำรำม 36 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมคิด สุนฺทรธมฺโม วดัไตรมิตรวทิยำรำม

37 พระศรีรัตนำกร   ไตรมิตรวทิยำรำม 37 กรุงเทพมหำนคร พระศรีรัตนำกร สุเมโธ วดัไตรมิตรวทิยำรำม

38 พระอดุมปรีชำญำณ ไตรมิตรวทิยำรำม 38 กรุงเทพมหำนคร พระอุดมปรีชำญำณ สุขเมธี วดัไตรมิตรวทิยำรำม

39 พระมหำประเสริฐ   หิตกกฺโร  ทองธรรมชำติ 39 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประเสริฐ หิตกกฺโร วัดทองธรรมชำติ

40 พระมหำสมยศ   สุทฺธิสิริ ทองธรรมชำติ 40 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมยศ สุทฺธิสิริ วัดทองธรรมชำติ

41 พระมหำส ำริต ญำณสิทฺธิ ทองธรรมชำติ 41 กรุงเทพมหำนคร พระมหำส ำริต ญำณสิทฺธิ วัดทองธรรมชำติ

42 พระมหำยวุเรศ  ปญฺญำวชิโร ทองนพคุณ 42 กรุงเทพมหำนคร พระมหำยวุเรศ ปญฺญำวชิโร ทองนพคุณ

43 พระมหำวงศ์ศักด์ิ  อำภำกโร ทองนพคุณ 43 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวงศ์ศักด์ิ อำภำกโร วัดทองนพคุณ

44 พระมหำวินัย  รตนว โส ทองนพคุณ 44
45 พระศรีธีรพงศ์ (อดุม สำรเมธี) ทองนพคุณ 45 กรุงเทพมหำนคร พระศรีธีรพงศ์ สำรเมธี วัดทองนพคุณ

46 พระมหำชัยพร  ชยธโร เทพธิดำรำม 46 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชัยพร ชยธโร เทพธิดำรำม

47 พระมหำสมพงษ์  พฺรหมฺจำรี เทพธิดำรำม 47 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมพงษ์ พฺรหฺมจำรี วดัเทพธดิำรำม วรวหิำร

48 พระมหำอดุม  อติเมโธ เทพธิดำรำม ลำออก 48
49 พระวิสุทธิวรำภรณ์ เทพธิดำรำม 49 กรุงเทพมหำนคร พระวสุิทธวิรำภรณ์ กตฺิติภทฺโท วดัเทพธดิำรำม วรวหิำร

50 พระมหำจตุพล  อธิปญฺโญ เทพลีลำ 50 กรุงเทพมหำนคร พระมหำจตุพล อธิปญฺโญ เทพลีลำ

51 พระมหำชัยยทุธ์  กิตฺติญำโณ เทพลีลำ 51 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชัยยทุธ์ กตฺิติญำโณ วัดเทพลีลำ
52 พระมหำประสำน  อิทธปิฺญโญ เทพลีลำ 52 กรุงเทพมหำนคร พระปทัธนธีมนัตำ อทิฺธิปญฺโญ วัดเทพลีลำ

53 พระมหำพิชัย ชวนปญฺโญ เทพลีลำ 53 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพิชัย ชวนปญฺโญ เทพลีลำ

54 พระมหำชินณพัฒน์  อนิฺทปญฺโญ (ชื่อเดิมภริูทัตต์) เทพลีลำ 54 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชินณพฒัน์ '- วัดเทพลีลำ

55 พระมหำรุ่งสุริยำ  สุเมโธ เทพลีลำ 55 กรุงเทพมหำนคร พระมหำรุ่งสุริยำ สุเมโธ เทพลีลำ

56 พระมหำวุฒิชัย  ธมฺมวิชฺโช เทพลีลำ 56 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวุฒิชัย ธมฺมวิชฺโช เทพลีลำ

57 พระมหำเวียงกมล  อภิชฺชยำนนฺโท เทพลีลำ 57 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเวียงกมล อภิชฺชยำนนฺโท วัดเทพลีลำ

58 พระมหำสกำย   อนิฺทปญฺโญ เทพลีลำ 58 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสกำย อนิฺทปญฺโญ วัดเทพลีลำ

59 พระมหำสุนทร  โอภำโส เทพลีลำ 59 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุนทร โอภำโส เทพลีลำ

60 พระมหำวัฒนำ  อตฺตสำโร เทพำกร 60
61 พระมหำอภลัิกษณ์  อนำลโย เทพำกร 61 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอภลัิกษณ์ อนำลโย วัดเทพำกร

62 พระมหำมนูญ  ปริญฺญำโณ เทวรำชกญุชร 62 กรุงเทพมหำนคร พระมหำมนูญ ปริญญำโณ เทวรำชกญุชร วรวิหำร

63 พระมหำทัยนคร  เขมจำโร นวลจันทร์ 63 กรุงเทพมหำนคร พระมหำทัยนคร เขมจำโร นวลจันทร์

64 พระมหำมนู  เมธิโก นวลจันทร์ 64 กรุงเทพมหำนคร พระมหำมนู เมธิโก นวลจันทร์
65 พระมหำเสกสรร  สนฺตวำโล นวลจันทร์ 65 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเสกสรร สนฺตวำโล วัดนวลจันทร์

66 พระมหำหลำวทอง  อตฺุตมจตฺิโต นวลจันทร์ 66 กรุงเทพมหำนคร พระมหำหลำวทอง อตฺุตมจิตฺโต นวลจันทร์
67 พระมหำเจริญ ทิวงฺกโร นวลนรดิศ 67 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเจริญ ทิวงฺกโร นวลนรดิศ

68 พระมหำพุทธิเมธ  สนฺตวำโจ นวลนรดิศ 68 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพทุธิเมธ สนฺตวำโจ นวลนรดิศ วรวิหำร

69 พระมหำธงชัย  ถิรธมฺโม น้อยนพคุณ 69
70 พระมหำนุกลู  มหำวีโร น้อยนพคุณ 70
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71 พระมหำพศิำลวิชญ์  จกกฺวรินโฺท น้อยนพคุณ 71 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพศิำลวิชญ์ จกกฺวรินฺโท น้อยนพคุณ

72 พระมหำสุริยำ ภูริปญฺโญ น้อยนพคุณ 72 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุริยำ ภูริปญฺโญ น้อยนพคุณ

73 พระครูศรีปริยัติวิกรม   นิมมำนรดี 73 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีปริยัติวกิรม ทินฺนำโภ วัดนิมมำนรดี

74 พระมหำพงศธร ธมฺมภำณี นิมมำนรดี 74 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพงศธร ธมฺมภำณี วัดนิมมำนรดี

75 พระมหำวชิรวิชญ์   วชิรเมธี นิมมำนรดี 75 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวชิรวชิญ์ วชิรเมธี นิมมำนรดี

76 พระมหำสุทิน   ฐิตญำโณ นิมมำนรดี 76 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุทิน ฐิตญำโณ วัดนิมมำนรดี

77 พระมหำชินวัฒน์  ปภสฺสโร บพิตรพิมุข 77 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชนิวัฒน์ ปภสฺสโร บพิตรพิมุข

78 พระมหำไพโรจน์  ปภสฺสโร บพิตรพิมุข ซ้ ำกบัเลขที่ 1230 เพรำะยำ้ยไปบุรีรัมย์ 78
79 พระมหำเธียรบดี  ฐิตจิตฺโต บำงขุนเทียนนอก 79 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเธียรบดี ฐิตจิตฺโต บำงขุนเทียนนอก

80 พระมหำศิริวัฒน์   ปิยธมฺโม บำงนำนอก 80 กรุงเทพมหำนคร พระมหำศิริวฒัน์ ปิยธมฺโม บำงนำนอก

81 พระมหำสุชำติ   จนฺทโชโต บำงนำนอก 81 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุชำติ จนฺทโชโต บำงนำนอก

82 พระมหำทนงศักด์ิ หิเตสี บำงนำใน 82 กรุงเทพมหำนคร พระมหำทนงศักด์ิ หิเตสี บำงนำใน

83 พระมหำปภัทท์  ปญฺญำวุโธ บำงนำใน 83
84 พระมหำวิลัย  เขมนนฺโท บำงนำใน 84 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิลัย เขมนฺนโท บำงนำใน

85 พระศรีศำสนวงศ์ (สนอง อนุภทฺโท) บำงนำใน 85
86 พระมหำไพบูลย์  วิปุโล บำงเสำธง 86
87 พระมหำเอรำวัฒน์  อิสฺสรธมฺโม บ ำเพญ็เหนือ 87
88 พระมหำภำนุมำศ  ภำนุร สี บุญรอดธรรมำรำม 88 กรุงเทพมหำนคร พระมหำภำนุมำศ ภำนุร สี วัดบุญรอดธรรมำรำม

89 พระครูวัฒนสุตำนุกลู   บณุยประดิษฐ์ 89 กรุงเทพมหำนคร พระครูวฒันสุตำนุกลู ลทฺธคุโณ บุณยประดิษฐ์

90 พระมหำทศพร  วิสุทฺธิร สี บณุยประดิษฐ์ 90 กรุงเทพมหำนคร พระมหำทศพร วิสุทฺธิร สี บุณยประดิษฐ์

91 พระมหำนิพนธ์  อหึสโก บณุยประดิษฐ์ 91 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนิพนธ์ อหึสโก บุณยประดิษฐ์

92 พระมหำบุญทัน  จิตฺตวิสุทฺธิ บณุยประดิษฐ์ 92 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบุญทัน จิตฺตวิสุทฺธิ บุณยประดิษฐ์

93 พระมหำอ ำนำจ  ปสำโท บณุยประดิษฐ์ 93 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอ ำนำจ ปสำโท บุณยประดิษฐ์

94 พระมหำจรีวัฒน์  กนฺตวณฺโณ เบญจมบพิตร 94 กรุงเทพมหำนคร พระมหำจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม

95 พระมหำมำนะ  มุนิว โส เบญจมบพิตร 95 กรุงเทพมหำนคร พระมหำมำนะ มุนิว โส วดัเบญจมบพิตรดุสิตนำรำม

96 พระมหำธีรวิชญ์  วชิรำโภ เบญจมบพิตรกฎุิ14 96 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธีรวิชญ์ วชิรำโภ วดัเบญจมบพิตรดุสิตนำรำม

97 พระมหำสมชำย  ปญฺญำภรโณ เบญจมบพิตรกฎุิ15 97 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมชำย ปญฺยำภรโณ วดัเบญจมบพิตรดุสิตนำรำม

98 พระมหำมำนิตย ์ มหำปญฺโญ เบญจมบพิตรกฎุิ22 98 กรุงเทพมหำนคร พระมหำมำนติย์ มหำปัญฺโญ วดัเบญจมบพิตรดุสิตนำรำม

99 พระอดุมบัณฑิต เบญจมบพิตรกฎุิ34 99 กรุงเทพมหำนคร พระอุดมบัณฑิต สุทฺธิญำณเมธี วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม

100 พระมหำคงธฤต กตฺิติโรจโน เบญจมบพิตร 100 กรุงเทพมหำนคร พระมหำคงธฤต กตฺิติโรจโน เบญจมบพิตร

101 พระครูศรีปริยตัยำภมิณฑ์    ปทุมคงคำ 101 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีปริยตัยำภิมณฑ์ เขมนโว ปทุมคงคำ
102 พระครูปลัดสุวฒันวมิลคุณ (บญุถนิ) ปทุมคงคำ 102 กรุงเทพมหำนคร พระครูปลัดสุวฒันวมิลคุณ ถำวโร วัดปทุมคงคำ

103 พระมหำภำณุพงศ์  พรฺหมฺสิริ ปทุมคงคำ 103 กรุงเทพมหำนคร พระมหำภำณุพงศ์ พฺรหฺมสิริ วัดปทุมคงคำ

104 พระมหำอริญชย์   ฐิตสิริ ปทุมคงคำ 104 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอริญชย์ ฐิตสิริ วัดปทุมคงคำ

105 พระมหำสมชำย ชินทตฺโต ประยรุวงศำวำส 105
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106 พระมหำสุทธิพงษ์  สุทธิว โส ประยรุวงศำวำส 106 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุทธพิงษ์ สุทฺธิว โส วัดประยุรวงศำวำส

107 พระมหำเกล่ือน กตฺิติโก ปำกน้ ำ 107 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเกล่ือน กตฺิติโก วัดปำกน้ ำ

108 พระมหำครรชิต สุชิตคนฺโธ ปำกน้ ำ 108 กรุงเทพมหำนคร พระมหำครรชิต สุชิตคนฺโธ วัดปำกน้ ำ

109 พระมหำเคนน้อย สีลคุโณ ปำกน้ ำ 109 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเคนน้อย สีลคุโณ ปำกน้ ำ

110 พระมหำช ำนำญ มหำชำโน ปำกน้ ำ 110 กรุงเทพมหำนคร พระมหำช ำนำญ มหำชำโน วัดปำกน้ ำ

111 พระมหำเดชจ ำลอง พุทฺธิเตโช ปำกน้ ำ 111 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเดชจ ำลอง พุทฺธิเตโช ปำกน้ ำ

112 พระมหำประนอม  กตฺิติปญฺโญ ปำกน้ ำ 112 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประนอม กตฺิติปญฺโญ ปำกน้ ำ

113 พระมหำวิรัตน์  อภิรตโน ปำกน้ ำ 113 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิรัตน์ อภิรตโน วัดปำกน้ ำ

114 พระมหำศิริศักด์ิ  ทตฺตสิริ ปำกน้ ำ 114 กรุงเทพมหำนคร พระมหำศิริศักด์ิ ทตฺตสิริ วดัปำกน้ ำ ภำษเีจริญ

115 พระมหำสำยฝน  มณิโชติ ปำกน้ ำ 115
116 พระมหำเสนำะ  กตฺิติเสโน ปำกน้ ำ 116 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเสนำะ กตฺิติเสโน วัดปำกน้ ำ

117 พระมหำหวน  ยสำโส ปำกน้ ำ 117 กรุงเทพมหำนคร พระมหำหวน ยสำโส วัดปำกน้ ำ

118 พระรำชปริยัติกวี  ปำกน้ ำ 118
119 พระมหำจิรัตถกร  อริโย พรหมวงศำรำม 119 กรุงเทพมหำนคร พระมหำจิรัตถกร อริโย วัดพรหมวงศำรำม

120 พระมหำพงษ์ทวี กตฺิติภทฺโท พรหมวงศำรำม 120 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพงษท์วี กตฺิติภทฺโท พรหมวงศำรำม

121 พระมหำมนตรี  ฐิติญำโณ พรหมวงศำรำม 121 กรุงเทพมหำนคร พระมหำมนตรี ฐิติญำโณ วัดพรหมวงศำรำม

122 พระมหำประกอบ  อนิทฺปญฺโญ พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 122 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประกอบ อนิทปัญโญ วัดพระเชตุพน

123 พระมหำประจวบ ยุตฺตโยโค พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 123 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประจวบ ยุตฺตโยโค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

124 พระมหำลักษณ์  อำรทฺธวิริโย พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 124
125 พระมหำวรีะยทุธ จิตฺตำนุปสฺสี พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 125 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวีระยุทธ จิตฺตำนุปสฺสี พระเชตุพน

126 พระมหำสมหวัง ฐิตส วโร พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 126 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมหวงั ฐิตส วโร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

127 พระมหำสิน เอกคฺคจิตฺโต พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 127 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสิน เอกคฺคจิตฺโต พระเชตุพน

128 พระมหำอนนท์   โพธิเมธี พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 128 กรุงเทพมหำนคร พระมหำ อนนท์ สิงห์เล็ก พระมหำอนนท์ โพธเิมธี พระเชตุพนวมิลมังคลำรำม

129 พระมหำอคัรเดช ชยมงฺคโล พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 129 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอคัรเดช ชยมัวคะโล วัดพระเชตุพน

130 พระมหำกมล  กมลเสฏฺโฐ พระพิเรนทร์ 130 กรุงเทพมหำนคร พระมหำกมล กมลเสฏฺโฐ พระพิเรนทร์

131 พระมหำปรีชำ  ปภงฺกโร พระพิเรนทร์ 131 กรุงเทพมหำนคร พระมหำปรีชำ ปภงฺกโร พระพิเรนทร์

132 พระศรีสิทธิมุนี โพธินิมิตรฯ 132 กรุงเทพมหำนคร พระศรีสิทธิมุนี ชยเมธี โพธนิมิิตรสถิตมหำสีมำรำม

133 พระมหำระพิน  รตนญำโณ มงคลวรำรำม 133
134 พระมหำบุญกอง คุณำธโร มหรรณพำรำม 134
135 พระมหำสมำน  ชำตวิริโย มหรรณพำรำม ลำสิกขำ 135
136 พระมหำดอกรัก  ปิยสีโล มหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ 136
137 พระมหำด ำเนิน  วรปญฺโญ มหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ 137 กรุงเทพมหำนคร พระมหำด ำเนิน วรปญฺโญ วดัมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์

138 พระมหำเตชินท์   สิทฺธำภิภู มหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ 138 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเตชินท์ สิทฺธำภิภู วดัมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์

139 พระมหำล ำใย   ชุตินฺธโร มหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ 139 กรุงเทพมหำนคร พระมหำล ำใย ชุตินฺธโร วดัมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์

140 พระมหำวินัย วชิรเมธี มหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ 140 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวินัย วชิรเมธี มหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์
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141 พระมหำชูชีพ   ขนฺติสำโร มหำพฤฒำรำม 141 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชูชีพ ขนฺติสำโร วัดมหำพฤฒำรำม วริหำร

142 พระมหำณรงค์   จนฺทูปโม มหำพฤฒำรำม 142 กรุงเทพมหำนคร พระมหำณรงค์ จนฺทูปโม วัดมหำพฤฒำรำม วริหำร

143 พระมหำเดชำ  จิตญำณเมธี มหำพฤฒำรำม 143 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเดชำ จิตญำณเมธี มหำพฤฒำรำม

144 พระมหำนิพนธ์  สุคนฺโธ มหำพฤฒำรำม 144 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนิพนธ์ สุคนฺโธ วัดมหำพฤฒำรำม

145 พระมหำสมัคร กมฺมสุทฺโธ มหำพฤฒำรำม 145 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมัคร กมฺมสุทฺโธ วัดมหำพฤฒำรำม

146 พระมหำอ ำนำจ  ฐิตสีโล มหำพฤฒำรำม 146 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอ ำนำจ ฐิตสีโิล วัดมหำพฤฒำรำม วริหำร

147 พระเทพปริยัติโมลี  โมลีโลกยำรำม 147
148 พระมหำโกสุมัญ  วรโกวิโท โมลีโลกยำรำม 148 กรุงเทพมหำนคร พระมหำโกสุมญั วรโกวิโท วัดโมลีโลกยำรำม

149 พระมหำจ ำลอง  ธมฺมวโร โมลีโลกยำรำม 149
150 พระมหำชัยณรงค์  ชินวโร โมลีโลกยำรำม 150 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชัยณรงค์ ชินวโร โมลีโลกยำรำม

151 พระมหำทัศพล คนฺธวโร โมลีโลกยำรำม 151
152 พระมหำธีรสุข  ธมฺมสำโร โมลีโลกยำรำม 152 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธีรสุข ธมฺมสำโร โมลีโลกยำรำม
153 พระมหำนรินทร์  วรเมธี โมลีโลกยำรำม 153 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนรินทร์ วรเมธี โมลีโลกยำรำม

154 พระมหำประดิษฐ์  ธมฺมกำโม โมลีโลกยำรำม 154 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประดิษฐ์ ธมฺมกำโม วัดโมลีโลกยำรำม

155 พระมหำวิทยำเชฏฐ์  วรธมฺโม โมลีโลกยำรำม 155
156 พระมหำศิริชัย วรปุตฺโต โมลีโลกยำรำม 156
157 พระมหำส ำรวญ  สีลส วโร โมลีโลกยำรำม 157 กรุงเทพมหำนคร พระมหำส ำรวญ สีลส วโร วัดโมลีโลกยำรำม

158 พระมหำอภลัิกษณ์  ปญฺญำวโร โมลีโลกยำรำม 158
159 พระมหำโอภำส วรร สี โมลีโลกยำรำม 159
160 พระมหำนุกลู   อภิปุณฺโณ ยำงสุทธำรำม 160
161 พระมหำธำนี  ปญฺญำคโม ยำงสุทธำรำม 161 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธำนี ปญฺญำคโม ยำงสุทธำรำม

162 พระมหำประกำศิต  รตนโชโต ยำงสุทธำรำม 162 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประกำศิต รตนโชโต ยำงสุทธำรำม

163 พระมหำธีรภัทร   ถิรญำโณ ยำนนำวำ 163 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธรีภัทร ถิรญำโณ ยำนนำวำ

164 พระมหำเอก   เมธิกญำโณ ยำนนำวำ 164 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเอก เมธิกญำโณ วัดยำนนำวำ
165 พระครูศรีสังวรำภริม  (เจนวิทย)์ ระฆงัโฆสิตำรำม 165 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีสังวรำภริม จนฺทวณฺโณ ระฆังโฆสิตำรำม

166 พระมหำวิเชียร  ติกขฺญำโณ ระฆงัโฆสิตำรำม 166 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิเชียร ติกขฺญำโณ ระฆังโฆสิตำรำม

167 พระมหำสุริยำ  อภิวฑฺฒโน ระฆงัโฆสิตำรำม 167
168 พระมหำอทุัย  ภูริเมธี ระฆงัโฆสิตำรำม 168
169 พระมหำกติติธัช  สิริปุญฺโญ รัชฎำธิษฐำน ลำออก สฎ.พิเศษ/2564 19 มิ.ย. 64 169 กรุงเทพมหำนคร พระมหำกติติธัช สิริปุญโญ เขต
170 พระมหำประดิษฐ์  โอภำโส รัชฎำธิษฐำน 170 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประดิษฐ์ โอภำโส รัชฎำธิษฐำน

171 พระมหำวัฒนำ  วฑฺฒโน บ่อชะเนง ย้ำยไปอ ำนำจเจริญ อจ 0034/254 21 พ.ค. 64 171 อ ำนำจเจริญ พระมหำวฒันำ วฑฺฒโน หนองไฮ

172 พระครูศรีภำวนำพิธำน(สุชำติ ฐำนิสฺสโร) รำชคฤห์ 172 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีภำวนำพธิำน สุชำติ ฐำนิสฺสโร วัดรำชคฤห์ วรวิหำร

173 พระมหำสุนทร  ถำวรธมฺโม รำชนัดดำรำม 173
174 พระศรีปริยัติวงศ์   (สุทิน) รำชนัดดำรำม 174 กรุงเทพมหำนคร พระศรีปริยัติวงศ์ ถำวโร รำชนัดดำรำมวรวหิำร

175 พระครูสุธีปัญญำวุธ ถำวโร รำชบุรณะ 175 กรุงเทพมหำนคร พระครูสุธีปัญญำวุธ ถำวโร รำชบรุณรำชวรวหิำร
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176 พระมหำบุญเลิศ  มหำเตโช รำชบุรณะ 176 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบญุเลิศ มหำเตโช รำชบรุณรำชวรวหิำร

177 พระครูศรีวรำนุกจิ รำชสิงขร 177
178 พระครูศรีศำสนกจิวิธำน  รำชสิงขร 178 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีศำนกิจวธิำน นิพฺภโย รำชสิงขร

179 พระมหำบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี รำชสิงขร 179 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี รำชสิงขร

180 พระมหำสมศรี  เตชธมฺโม รำชสิงขร 180
181 พระมหำอมัรำช  อมรเสวี รำชสิงขร 181 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอัมรำช อมรเสวี วัดรำชสิงขร

182 พระมหำวีระศักด์ิ หำสธมฺโม รำชสิทธำรำม 182 กรุงเทพมหำนคร พระมหำ วรีะศักด์ิ ทองเเดง หำสธมโม วัดรำชสิทธำรำม
183 พระมหำหล่อ  ฐำนุตฺตโร รำชสิทธำรำม 183 กรุงเทพมหำนคร พระมหำหล่อ ฐำนุตตโร รำชสิทธำรำม
184 พระครูวินัยธรจวณ รำชโอรสำรำม 184 กรุงเทพมหำนคร พระครูวนิยัธรจวณ จรณธมฺโม วัดรำชโอรสำรำม

185 พระมหำกำญจนะ  มหชฺฌำสโย รำชโอรสำรำม 185
186 พระมหำขุนชัย  กตฺิติสุโภ รำชโอรสำรำม 186 กรุงเทพมหำนคร พระมหำขุนชัย กตฺิติสุโภ วัดรำชโอรสำรำม รำชวรวิหำร

187 พระมหำเดชำ กตฺิติปญฺโญ รำชโอรสำรำม 187 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเดชำ กตฺิติปญฺโญ วัดรำชโอรสำรำม

188 พระมหำสะอำด  อนิฺทโชโต รำชโอรสำรำม 188
189 พระครูปริยัตยำนุกลู  เรืองยศสุทธำรำม 189 กรุงเทพมหำนคร พระครูปริยัตยำนุกูล ฐิตสีโล วัดเรืองยศสุทธำรำม

190 พระมหำพลกฤต ยสินฺธโร(ชื่อเดิมธนำภรณ์) เรืองยศสุทธำรำม 190 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพลกฤต ยสินฺธโล วัดเรืองยศสุทธำรำม

191 พระมหำวิสันต์  เขมสจจฺวำที เรืองยศสุทธำรำม ไม่อยูใ่นสังกดั 191
192 พระมหำสนธยำ สุเมโธ เรืองยศสุทธำรำม มรณภำพ 192 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสนธยำ สุเมโธ วัดเรืองยศสุทธำรำม

193 พระมหำสรำวุฒิ  ญำตธมฺโม เรืองยศสุทธำรำม 193 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสรำวุฒิ ญำตธมฺโม เรืองยศสุทธำรำม

194 พระมหำสุทัศน์  ฐำนนนฺโท ละครท ำ 194
195 พระมหำภูชิต  สิริปญฺโญ สนมหมำกหญ้ำ ย้ำยจำกส่วนกลำงไป จ.อบุล จข.0002/2564 195 กรุงเทพมหำนคร พระมหำภูชิต สิริปญฺโญ สนมหมำกหญ้ำ

196 พระมหำพิชญำนันท์  ชยำภิจำรี เวฬุวนำรำม 196 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพิชญำนันท์ ชยำภิจำรี วัดเวฬุวนำรำม

197 พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์ ศรีสุดำรำม 197 กรุงเทพมหำนคร พระครูปริยัติวสุิทธวิงศ์ วิสุทฺธิจำรี วดัศรีสุดำรำมวรวหิำร

198 พระมหำสรพงษ์  ธมฺมำวุโธ ศรีสุดำรำม 198 กรุงเทพมหำนคร พระสรพงษ์ ธมฺมำวุโธ ศรีสุดำรำมวรวิหำร

199 พระครูศรีปรีชำกร   ศรีเอี่ยม 199 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีปรีชำกร ฐิตคุโณ วัดศรีเอี่ยม

200 พระมหำณัฐกรณ์  ณฏฺฐวโร ศรีเอี่ยม 200 กรุงเทพมหำนคร พระมหำณัฐกรณ์ ณฏฺฐวโร วัดศรีออี่ยม

201 พระมหำบำรัน อนำลโย ศรีเอี่ยม 201 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบำรัน อนำลโย วัดศรีเอี่ยม

202 พระมหำธนกฤษ  รตนปญฺโญ (เปล่ียนขื่อ ชื่อเดิมประพันธ์) ศรีเอี่ยม 202 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธนกฤต รตนปญฺโญ วัดศรีเอี่ยม

203 พระมหำสุรชัย  จิตฺตทนฺโต ศรีเอี่ยม 203 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุรชัย ทนฺตจิตฺโต วัดศรีเอี่ยม

204 พระมหำคะนอง  ญำณสิทฺธิ ศำลำแดง 204 กรุงเทพมหำนคร พระมหำคะนอง ญำณสิทฺธิ ศำลำแดง

205 พระมหำพิษณุ สญฺญเมโธ เศวตฉัตรวรวหิำร 205 กรุงเทพมหำนคร พระมหำพิษณุ สญฺญเมโธ วัดเศวตฉัตร
206 พระมหำสมพงษ์  ณฏฺฐิโก เศวตฉัตรวรวหิำร มรณภำพ เลขำ สนร.แจ้ง-ไม่มรณภำพ 206 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชนัย ฉินฺนกำโม วัดสุวรรประสิทธิ์

207 พระมหำด ำเนิน พลวโร ศรีเอี่ยม 207 กรุงเทพมหำนคร พระมหำด ำเนิน พลวโร วัดศรีเอี่ยม

208 พระมหำถำวร เทวมิตฺโต สร้อยทอง  208 กรุงเทพมหำนคร พระมหำถำวร เทวมิตฺโต สร้อยทอง

209 พระมหำทนงศักด์ิ  นลีสุขุมำโล สร้อยทอง 209 กรุงเทพมหำนคร พระมหำทนงศักด์ิ นีลสุขุมำโล วัดสร้อยทอง

210 พระมหำบุญธรรม  ปุญฺญธมฺโม สร้อยทอง ลำออก แจ้งเอง 210
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211 พระมหำบุญส่ง  สิริภทฺโท สร้อยทอง 211 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบญุส่ง สิริภทฺโท สร้อยทอง

212 พระมหำประกำศิต  อำจำรปำลี สร้อยทอง 212 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประกำศิต อำจำรปำลี วัดสร้อยทอง

213 พระมหำปรีชำ  ภทฺทปญฺโญ สร้อยทอง 213 กรุงเทพมหำนคร พระมหำปรีชำ ภทฺทปญฺโญ สร้อยทอง

214 พระมหำสนอง  นำควโร สร้อยทอง ลำออก แจ้งเอง 214
215 พระมหำสมชัย  รตนญำโณ สร้อยทอง 215 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมชัย รตนญำโณ สร้อยทอง

216 พระรำชปัญญำสุธี   (อทุัย) สร้อยทอง 216 กรุงเทพมหำนคร พระรำชปญัญำสุธี ญำโณทโย สร้อยทอง

217 พระศรีปริยัติสุธี (ปรีชำ) สร้อยทอง 217 กรุงเทพมหำนคร พระศรีปริยติัสุธี จิตฺตปริสุทฺโธ สร้อยทอง

218 พระครูศรีวิเทศวรธรรม สระเกศ ไมป่ฏบิัติหน้ำที ่เลขำ สนร.แจง้ 218
219 พระมหำนภันต์  สนฺติภทฺโท สระเกศ ไมป่ฏบิัติหน้ำที ่เลขำ สนร.แจง้ 219
220 พระมหำสมชำย  วิริยวโร ทุ่งคำ ย้ำยจำกวดัสระเกศ กทม.ไปสังกดัวดัทุง่คำ นรำธวิำส นธ0034/061 : 12 ม.ค. 64 220 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมชำย วิริยวโร สระเกศรำชวรมหำวิหำร

221 พระมหำอภิชัย  ญำณวิชโย สระเกศ 221 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอภิชัย ญำณวิชโย สระเกศรำชวรมหำวิหำร

222 พระมหำคฑำวุธ อคฺควโร สังเวชวิศยำรำม 222 กรุงเทพมหำนคร พระมหำคฑำวุธ อคฺควโร วัดสังเวชวิศยำรำม

223 พระมหำชุติภัค  อภินนฺโท สังเวชวิศยำรำม 223 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชุติภคั อภินนฺโท วัดสังเวชวิศยำรำม

224 พระมหำชูศักด์ิ ธมฺมสโร สำมพระยำ 224 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชูศักด์ิ ธมฺมสโร วัดสำมพระยำ

225 พระมหำถนอม  ชยนฺโต สำมพระยำ 225 กรุงเทพมหำนคร พระมหำถนอม ชยันโต วัดสำมพระยำ
226 พระมหำสุรเดช  สนฺติธมฺโม สำมพระยำ 226 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุรเดช สนฺติธมฺโม วัดสำมพระยำ
227 พระมหำอรรถพล ปญฺญำโชติ สำมพระยำ 227 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอรรถพล ปัญญำโชติ สำมพระยำวรวหิำร

228 พระศรีปริยัติดิลก  สำมพระยำ 228 กรุงเทพมหำนคร พระศรีปริยติัดิลก ตนฺติปำโล วัดสำมพระยำ

229 พระมหำสุรัตน์  จำรุว โส สุทธำวำส 229
230 พระมหำจรัญ   นนฺทเสวี สุทัศนเทพวรำรำม 230
231 พระมหำธีระวัฒน์ ธิติโชติ สุทัศนเทพวรำรำม 231 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธรีะวฒัน์ '- สุทศันเทพวรำรำม

232 พระมหำวีระชัย  ปญฺญำภิภู สุทัศนเทพวรำรำม 232 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวีระชัย ปัญญำภิภู วัดสุทัศนเทพวรำรำม

233 พระมหำสิงหำ  ส ฆสิรี สุทัศนเทพวรำรำม 233 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสิงหำ ส ฆสิรี สุทศันเทพวรำรำม

234 พระมหำปณธร จนฺทสีโล สุทัศนเทพวรำรำม(146/10คณะ10) 234 กรุงเทพมหำนคร พระมหำปณธร จนฺทสีโล สุทศันเทพวรำรำม

235 พระมหำเสนิญุสม์   สมทสฺสี สุทศันเทพวรำรำม(146/1คณะ1) 235 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเสนิญุสม์ สมทสฺสี สิุทศันเทพวรำรำม

236 พระมหำสุรชัย   ชยำภิวฑฺฒโน สุทศันเทพวรำรำม(146/4คณะ4) 236
237 พระมหำวิเชียร  อนุตฺตโร สุวรรณประสิทธิ์ 237 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิเชียร อนุตฺตโร วัดสุวรรณประสิทธิ์

238 พระมหำหมูรัก  นำควโร สุวรรณประสิทธิ์ 238 กรุงเทพมหำนคร พระมหำหมูรัก นำควโร วัดสุวรรณประสิทธิ์

239 พระครูสุธีจันทวงศ์ (ชอบ จนฺทว โส) สุวรรณำรำม 239 กรุงเทพมหำนคร พระครูสุธจีนัทวงศ์ จนฺทว โส วัดสุวรรณำรำม

240 พระมหำเพชร  ชนำสโภ สุวรรณำรำม 240 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเพชร ชนำสโภ วัดสุวรรณำรำม
241 พระมหำสุขสันต์ิ  สุขวฑฺฒโน สุวรรณำรำม 241 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุขสันต์ิ สุขวฑฺฒโน วัดสุวรรณำรำม

242 พระมหำเสฎฐวุฒิ  วชริญำโณ สุวรรณำรำม 242 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเสฏฐวฒิุ วชิรญำโณ วัดสุวรรณำรำม

243 พระมหำไพฑูรย์  วชิรธมฺโม เสมียนนนำรี 243 กรุงเทพมหำนคร พระมหำไพฑูรย์ วชิรธมฺโม ตรำชูวนำรำม

244 พระมหำมำนพ  กตฺิติเมโธ เสมียนนำรี 244 กรุงเทพมหำนคร พระมหำมำนพ กตฺิติเมโธ วัดเสมียนนำรี

245 พระมหำสนั่น  สนฺตจิตฺโต เสมียนนำรี 245 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสนั่น สนฺตจิตฺโต เสมียนนำรี
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246 พระมหำกฤษณพงษ์  กิตฺติว โส แสนสุข 246 กรุงเทพมหำนคร พระมหำกฤษณพงษ์ กตฺิติว โส แสนสุข

247 พระมหำธนฑิต ธนปำโล แสนสุข 247 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธนฑิต ธนปำโล วัดแสนสุข

248 พระมหำสุนำน  ติสฺสว โส แสนสุข 248 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุนำน ติสฺสว โส แสนสุข
249 พระมหำเดช  กนฺตเมธี หงส์รัตนำรำม 249 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเดช กนฺตเมธี วัดหงส์รัตนำรำม

250 พระมหำสันติ ญำณเมธี หงส์รัตนำรำม 250 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสันติ ญำณเมธี หงส์รัตนำรำม

251 พระมหำบุญร่วม  อภิปุญฺโญ หนังรำชวรวหิำร 251 กรุงเทพมหำนคร พรมหำบญุร่วม อภิปุญโญ หนังรำชวรวิหำร

252 พระมหำสมบัติ  อภิชฺชโว หลักส่ี 252 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมบัติ อภิชฺชโว วัดหลักส่ี พระอำรำมหลวง

253 พระมหำนิต  นำคริสฺสโร หัวล ำโพง 253 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนิต นำคริสฺสโร วัดหัวล ำโพง

254 พระมหำประชุม   สิริธมฺโม หัวล ำโพง 254 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประชุม สิริธมฺโม วัดหัวล ำโพง

255 พระมหำแสงเพชร ญำโณทโย หัวล ำโพง 255 กรุงเทพมหำนคร พระมหำแสงเพชร ญำโณทโย หัวล ำโพง

256 พระมหำเอกชัย  อปุวฑฺฒโน หัวล ำโพง 256 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเอกชยั อปุวฑฺฒโน หัวล ำโพง

257 พระมหำสมพงษ์  อำสโภ ใหญศ่รีสุพรรณ 257 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมพงษ์ อำสโภ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

258 พระมหำถนอม   ถิรจิตฺโต อนงคำรำม 258 กรุงเทพมหำนคร พระมหำถนอม ถิรจิตฺโต อนงคำรำมวรวิหำร

259 พระมหำสมเดช ยสธำรี อนงคำรำม 259 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมเดช ยสธำรี อนงคำรำมวรวิหำร

260 พระมหำเอกชัย  ผำสุโก อนงคำรำม 260 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเอกชยั ผำสุโก วดัอนงคำรำมวรวหิำร

261 พระมหำธิติกร  โอภำโส อมรคีรี 261 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธิติกร โอภำโส อมรคีรี

262 พระครูศรีวิรุฬหกจิ อมรคีรี 262 กรุงเทพมหำนคร พระครูศรีวรุิฬหกกิจ ฐำนวโร อมรคีรี

263 พระมหำสำยันต์  ธมฺมทีโป อมรคีรี 263 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสำยนัต์ ธมฺมทีโป อมรคีรี

264 พระมหำนพพร อริยญำโณ อรุณรำชวรำรำม 264 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนพพร อริยญำโณ อรุณรำชวรำรำม

265 พระมหำศุภโชค  สิริโชติ อรุณรำชวรำรำม 265 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบุญรุ่ง สิริโชติ อรุณรำชวรำรำม

266 พระศรีสุทธิเวที  (ขวัญ ถิรมโน) อรุณรำชวรำรำม 266 กรุงเทพมหำนคร พระศรีสุทธิเวที ถิรมโน อรุณรำชวรำรำม
267 พระมหำประเสริฐ  อทิฺธิปญฺโญ อินทำรำมวรวิหำร 267 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประเสริฐ อทิฺธิปญฺโญ อนิทำรำม

268 พระมหำสมชำย กตฺิติปญฺโญ อดุมรังสี 268 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมชำย กตฺิติปญฺโญ อดุมรังสี

269 พระมหำสมยศ  ปุณฺณยโส ดวงแข(ธ) 269
270 พระปรีชำมงคลญำณ เทพศิรินทรำวำส(ธ) 270 กรุงเทพมหำนคร พระปรีชำมงคลญำณ วฑฺฒนชโย เทพศิรินทรำวำส

271 พระมหำสมภพ  สมฺภโว เทพศิรินทรำวำส(ธ) 271 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมภพ สมฺภโว เทพศิรินทรำำส

272 พระศรีวิศำลคุณ วรญำโณ เทพศิรินทรำวำส(ธ) 272 กรุงเทพมหำนคร พระศรีวิศำลคุณ วรญำโณ วดัเทพศิรินทรำวำส

273 พระมหำธันยวัฒน์  ธีรญำโณ ธำตุทอง(ธ) 273 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธันยวัฒน์ ธีรญำโณ ธำตุทอง

274 พระมหำยุทธนำ  ธีรปญฺโญ ธำตุทอง(ธ) 274 กรุงเทพมหำนคร พระมหำยทุธนำ ธีรปญฺโญ วัดธำตุทอง พระอำรำมหลวง

275 พระมหำสมหมำย  ปญฺญำวโร นรนำถสุนทริกำรำม(ธ) 275 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมหมำย ปัญญำวโร นรนำถสุนทริกำรำม

276 พระอมรมุนี  โชติธมฺโม นรนำถสุนทริกำรำม(ธ) 276 กรุงเทพมหำนคร พระอมรมุนี โชติธมฺโม นรนำถสุนทริกำรำม

277 พระมหำนคร  ปิยธมฺโม บรมนิวำส(ธ) 277
278 พระมหำเวียงชัย ยตินฺธโร บรมนิวำส(ธ) ไม่อยูใ่นสังกดั 278
279 พระมหำกรุงรัตนะ ธชรตโน บวรนิเวศวหิำร(ธ) 279
280 พระมหำจตุพล  พลญำโณ บวรนิเวศวหิำร(ธ) 280 กรุงเทพมหำนคร พระมหำจตุพล พลญำโณ วัดบวรนิเวศวิหำร
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281 พระมหำธวัชชัย ปญฺญำชโย บวรนิเวศวหิำร(ธ) 281 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธวชัชัย ปญฺญำชโย วัดบวรนิเวศวิหำร

282 พระศรีวิสุทธิกวี  (ไฉน) บวรนิเวศวหิำร(ธ) 282
283 พระมหำสุขมโนญำณ  สุภวิสฺสุโก บวรนิเวศวหิำร(ธ) 283
284 พระกติติสำรสุธี ปทุมวนำรำม(ธ) 284 กรุงเทพมหำนคร พระกติติสำรสุธี สีลสมฺปนฺโน ปทุมวนำรำม รำชวรวหิำร

285 พระมหำนนทรัตน์  ชยำนนฺโท ปทุมวนำรำม(ธ) 285 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนนทรัตน์ ชยำนนฺโท วัดปทุมวนำรำม

286 พระมหำวิชิต อคฺคชิโต ปทุมวนำรำม(ธ) 286 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิชิต อคฺคชิโต วัดปทุมวนำรำม

287 พระมหำศรำวธุ  สุนฺทรธมฺโม ปทุมวนำรำม(ธ) 287 กรุงเทพมหำนคร พระมหำศรำวุธ สุนฺทรธมฺโม ปทุมวนำรำม
288 พระมหำศุชัยกรณ์  สิทฺธิเมธี ประยรุวงศำวำส 288 กรุงเทพมหำนคร พระมหำศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี ประยรุวงศำวำสวรวิหำร

289 พระมหำณัฐวุฒิ ฐิตวฑฺฒโน ผ่องพลอยวิริยำรำม(ธ) 289 กรุงเทพมหำนคร พระมหำณัฐวุฒิ ฐิตวฑฺฒโน วดัผ่องพลอยวริิยำรำม

290 พระมหำวุฒิชัย  วุทฺธิชโย ผ่องพลอยวิริยำรำม(ธ) 290 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวุฒิชัย วุทฺธิชโย ผ่องพลอยวริิยำรำม

291 พระมหำณภัทร  ธมฺมรโต พระศรีมหำธำตุ(ธ) 291 กรุงเทพมหำนคร พระมหำณภัทร ธมฺมรโต พระศรีมหำธำตุ

292 พระมหำธรำวิชย์  ธรำวิชฺโช พระศรีมหำธำตุ(ธ) 292 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธรำวิชย์ ธรำวิชฺโช วดัพระศรีมหำธำตุ

293 พระมหำสุรินทร์  สุรินฺทโร พระศรีมหำธำตุ(ธ) 293 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุรินทร์ สุรินฺทโร วดัพระศรีมหำธำตุ

294 พระสุธีวินยำนุวัตร พุทธบูชำ(ธ) 294
295 พระมหำพิทยำ  อฏฺุฐำโน มกุฏกษัตริยำรำม(ธ) เป็นธรรมฑูต ไม่ได้สอน 295
296 พระมหำไมตรี   ปุญฺญำมรินฺโท รำชบพิธ(ธ) 296 กรุงเทพมหำนคร พระมหำไมตรี ปุญฺญำมรินฺิโท วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม

297 พระมหำสิริชัย  สุขญำโณ รำชบพิธ(ธ) 297 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสิริชัย สุขญำโณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม

298 พระมหำวิโรจน์ ปภสฺสโร รำชำธิวำสวิหำร(ธ) 298 กรุงเทพมหำนคร พระมหำวิโรจน์ ปภสฺสโร วัดรำชำธิวำสวิหำร

299 พระมหำบุญพำ  วรปญฺโญ รำษฎร์บ ำรุง(ธ) 299 กรุงเทพมหำนคร พระมหำบุญพำ วรปญโญ รำษฎร์บ ำรุง

300 พระมหำวิโรจน์  วิจยธมฺโม รำษฎร์บ ำรุง(ธ) 300 กรุงเทพมหำนคร พระมหำ วิโรจน์ วิจยธมฺโม รำษฎร์บ ำรุง
301 พระศรีปริยัติมงคล ล ำผักช(ีธ) 301 กรุงเทพมหำนคร พระศรีปริยติัมงคล กตฺิติเมธี ล ำผักชี

302 พระมหำเจริญชัย  อคฺคเตโช สัมมำชัญญำวำส(ธ) 302 กรุงเทพมหำนคร พระมหำเจริญชัย อคฺคเตโช วดัสัมมำชัญญำวำส

303 พระมหำอบุล  นำถกโร สัมมำชัญญำวำส(ธ) 303 กรุงเทพมหำนคร พระมหำอบุล นำถกโร วดัสัมมำชัญญำวำส

304 พระมหำสุพร สนฺติกโร โสมนัสวหิำร(ธ) 304 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุพร สนฺติกโร โสมนัสวิหำร

305 พระมหำสุรัตน์  ธิติพโล โสมนัสวหิำร(ธ) 305 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุรัตน์ ธิติพโล โสมนัสวรวิหำร

306 พระมหำชินวัฒน์  อภิภโว โสมนัสวหิำร(ธ) 306 กรุงเทพมหำนคร พระมหำชนิวัฒน์ อภิภโว โสมนัสวิหำร
307 พระมหำคณำวุฒิ อคฺคปญฺโญ อำวธุวกิสิตำรำม(ธ) ลำสิกขำแล้ว 307 กรุงเทพมหำนคร พระมหำคณำวุฒิ อคฺคปญฺโญ อำวุธวิกสิตำรำม

308 พระมหำธีระวัฒน์  ธีรวฑฺฒโน อำวธุวกิสิตำรำม(ธ) 308 กรุงเทพมหำนคร พระมหำธรีะวฒัน์ ธีรวฑฺฒโน อำวุธวิกสิตำรำม

309 พระมหำประพันธ์  สิรินฺธโร อำวธุวกิสิตำรำม(ธ) 309 กรุงเทพมหำนคร พระมหำประพนัธ์ สิรินฺธโร กรุงเทพมหำนคร

310 พระมหำสมำน  ธมฺมวชิโร อำวธุวกิสิตำรำม(ธ) 310 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมำน ธมฺมวชิโร อำวุธวิกสิตำรำม

311 พระมหำนคร  จิตฺตโสภโณ โบสถ์สำมเสน 311 กรุงเทพมหำนคร พระมหำนคร จิตฺตโสภโณ โบสถ์สำมเสน
312 พระมหำภูวนำถ  ธมฺมนำโถ ศรีสุดำรำม 312 กรุงเทพมหำนคร พระมหำภูวนำถ ธมฺมนำโถ พระแท่นดงรังวรวหิำร

313 พระมหำสมศักด์ิ ธนปญฺโญ วิมุตยำรำม 313 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสมศักด์ิ ธนปญฺโญ วิมุตยำรำม

314 พระมหำสุริยำ  กตฺิติว โส บพิตรพิมุข 314 กรุงเทพมหำนคร พระมหำสุริยำ กตฺิติว โส บพิตรพิมุข

315 พระมหำแสงแกว้ อภโย กู้ 315 นนทบุรี พระมหำแสงแก้ว อภโย กู้
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316 พระครูถำวรสุตกจิ   คลองตำคล้ำย 316 นนทบุรี พระครูถำวรสุตกิจ ถำวโร วัดคลองตำคล้ำย

317 พระมหำชำติ อภิจำรี ชลประทำนรังสฤษด์ิ 317 นนทบุรี พระมหำชำติ อภิจำรี วดัชลประทำนรังสฤษด์ิ

318 พระมหำรำวี อำจำรสมฺปนฺโน เฉลิมพระเกยีรติ 318
319 พระมหำณัฐภัทร ฐิตวชิรเมธี ชลประทำนรังสฤษด์ิ 319 นนทบุรี พระมหำณัฐภทัร ฐิตวชิรเมธี วดัชลประทำนรังสฤษด์ิ

320 พระมหำรุ่ง  ปญฺญำวุฑฺโฒ ชลประทำนรังสฤษด์ิ 320 นนทบุรี พระมหำรุ่ง ปญฺญำวุฑฺโฒ ชลประทำนรังสฤษด์ิ

321 พระมหำสุรศักด์ิ ธนปำโล ชลประทำนรังสฤษด์ิ 321 นนทบุรี พระมหำสุรศักด์ิ ธนปำโล ชลประทำนรังสฤษด์ิ

322 พระมหำพัฒนำ สุวฑฺฒโน เชิงเลน 322 นนทบุรี พระมหำพัฒนำ สุวฑฺฒโน วัดเชิงเลน

323 พระปริยติัคุณำกร(มนัส กนฺตสีโล) บัวขวัญ 323 นนทบุรี พระปริยติัคุณำกร กนฺตสีโล บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

324 พระมหำรุ่งอรุณ อรุณโชติ บัวขวัญ 324 นนทบุรี พระมหำรุ่งอรุณ อรุณโชติ บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

325 พระมหำสมควร จนฺทูปโม บัวขวัญ 325 นนทบุรี พระมหำสมควร จนฺทูปโม บัวขวัญพระอำรำมหลวง

326 พระมหำสวมหมวก  รตนเมธี บัวขวัญ 326 นนทบุรี พระมหำสวมหมวก รตนเมธี บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

327 พระมหำสำยยนต์  จำรุธมฺโม บัวขวัญ 327 นนทบุรี พระมหำสำยยนต์ จำรุธมฺโม บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

328 พระมหำพนม มหำปญฺโญ บัวขวัญ 328 นนทบุรี พนม มหำปญฺโญ บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

329 พระมหำค ำตำ จนฺทสำโร บัวขวัญ 329 นนทบุรี พระมหำค ำตำ จนฺทสำโร บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

330 พระมหำอำนนท์ นนฺทเมธี บำงปรือ นนทบุรีย้ำยไปตรำด ตร 0034/319 23 ม.ิย. 64 330 นนทบุรี พระมหำอำนนท์ นนฺทเมธี สุวรรณมงคล

331 พระมหำกฤษฎำ  ว สสุวณฺโณ บัวขวัญ 331 นนทบุรี พระมหำกฤษฎำ ว สสุวณฺโณ บวัขวัญ พระอำรำมหลวง

332 พระมหำเทพวัลย์ ฐิตโชติ บำงบัวทอง 332 นนทบุรี พระมหำเทพวัลย์ ฐิตโชติ บำงบัวทอง

333 พระมหำธนินทร์รัฐ โชติธมฺโม บำงไผ่ (พ.ม.วิเชียร) 333 นนทบุรี พระมหำธนินท์รัฐ โชติธมฺโม บำงไผ่

334 พระมหำวีระพงษ์ วชิรเมธี บำงไผ่ 334 นนทบุรี พระมหำวีระพงษ์ วชิรเมธี บำงไผ่

335 พระมหำสนั่น จนฺทวณฺโณ บำงไผ่ 335 นนทบุรี พระมหำสนั่น จนฺทวณฺโณ บำงไผ่

336 พระมหำอนุสรณ์ ปญฺญำสิริ บำงไผ่ 336 นนทบุรี พระมหำอนุสรณ์ ปญฺญำสิริ บำงไผ่

337 พระมหำนิล ฐิตวิริโย บำงรักใหญ่ 337 นนทบุรี พระมหำนิล ฐิตวิริโย วัดบำงรักใหญ่

338 พระมหำมณเฑียร วรธมฺโม ละหำร 338 นนทบุรี พระมหำมณเฑียร วรธมฺโม วัดละหำร

339 พระมหำวุฒิชัย อำทิจฺโจ ละหำร 339 นนทบุรี พระมหำวุฒิชัย อำทิจฺโจ วัดละหำร

340 พระมหำสุทธำเมธ สุเมโธ ละหำร 340
341 พระมหำประยทุธ  ยทฺุธปญฺโญ ละหำร 341 นนทบุรี พระมหำประยุทธ ปำนฉลอง ยุทฺธปญฺโญ วัดละหำร

342 พระมหำวีระญำณ ญำณเมธี สมรโกฏิ มรณภำพ นบ0034/1123 : 23 ธ.ค. 63 342
343 พระมหำวัฒนำ จนฺทโชโต อบุลวนำรำม 343 นนทบุรี พระมหำวฒันำ จนฺทโชโต วัดอบุลวนำรำม

344 พระมหำบุญสิน  มหำวีโร ชลประทำนรังสฤษด์ิ ลำออก  นบ0034/1123 : 23 ธ.ค. 63 344
345 พระครูไพศำลศีลคุณ บำงขวำง (ธ) (พระครูปลัดเกษม หำสจตฺิโต) 345 นนทบุรี พระครูไพศำลศีลคุณ หำสจิตฺโต บำงขวำง

346 พระมหำศักด์ิชำย โกวิโท กลำงวรวิหำร 346 สมุทรปรำกำร พระมหำศักด์ิชำย โกวิโท กลำงวรวิหำร
347 พระมหำสุเทพ  อนิฺทวณฺโณ กิ่งแกว้ 347 สมุทรปรำกำร พระมหำสุเทพ อนิฺทวณฺโณ กิ่งแกว้

348 พระมหำวงษ์  กตฺิติโสภโณ ครุใน 348 สมุทรปรำกำร พระมหำวงษ์ กตฺิติโสภโณ วัดครุใน

349 พระมหำบุญชู  อำสโภ จำกแดง ลำออก 349
350 พระมหำไพรัช  สีลสำโร จำกแดง ลำออก ในระบบ 6-7-64 350
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351 พระมหำณัฐพล กลฺยำณธมฺโม จำกแดง ลำออก 351 สมุทรปรำกำร พระมหำณัฐพล กลฺยำณธมฺโม วัดโคกวัด

352 พระมหำไพบูลย์  พุทฺธวิริโย จำกแดง ลำออก 352
353 พระมหำกฤษดำ  โอภำโส จำกแดง 353 สมุทรปรำกำร พระมหำกฤษดำ โอภำโส จำกแดงจำกแดง

354 พระมหำชัยพร เขมำภิรโต จำกแดง 354 สมุทรปรำกำร พระมหำชัยพร เขมำภิรโต อโศกำรำม

355 พระมหำบัณฑิต  สมทิฺธิญำโณ บำงพลีใหญ่ใน 355 สมุทรปรำกำร พระมหำบัณฑิต สมิทฺธิญำโณ วัดบำงพลีใหญ่ใน

356 พระมหำทรงชัย  วิชยเภรี บำงพลีใหญ่ใน 086-332-5576 356 สมุทรปรำกำร พระมหำทรงชัย วิชยเภรี วัดบำงพลีใหญ่ใน

357 พระมหำวุฒิไกร กตฺิติสิทฺโธ บำงพลีใหญ่ใน 357 สมุทรปรำกำร พระมหำวฒิุไกร กตฺิติสิทฺโธ วัดบำงพลีใหญ่ใน

358 พระมหำธนธรณ์  กตฺิติธำรี บำงพลีใหญ่ใน 358 สมุทรปรำกำร พระมหำ ธนธรณ์ กตฺิติธำรี วดัชลประทำนรังสฤษฏ์

359 พระมหำปยิะ   อุตฺตมปญฺโญ โปรดเกศเชษฐำรำม 359 สมุทรปรำกำร พระมหำปิยะ อตฺุตมปญฺโญ โปรดเกศเชษฐำรำม

360 พระมหำประสพ สิริมงฺคโล โปรดเกศเชษฐำรำม 360 สมุทรปรำกำร พระมหำประสพ สิริมงฺคโล โปรดเกศเชษฐำรำม

361 พระมหำสินชัย  สิริปญฺโญ โปรดเกศเชษฐำรำม 361 สมุทรปรำกำร พระมหำสินชัย สิริปญฺโญ โปรดเกศเชษฐำรำม

362 พระมหำสมบัติ   ธนปญฺโญ พระสมทุรเจดีย์ 362 สมุทรปรำกำร ผศ ดร พระมหำสมบติั ธนปญฺโญ ธนปญฺโญ วัดพระสมุทรเจดีย์

363 พระมหำธีรำนนท์ จิรฏฺฐิโก พิชัยสงครำม 363 สมุทรปรำกำร พระมหำธรีำนนท์ จิรฏฺฐิโก วัดพิชัยสงครำม
364 พระมหำฉัตร์ชัย ฉวิวณฺโณ เสำธงกลำง 364 สมุทรปรำกำร พระมหำฉัตร์ชัย ฉวิวณฺโณ เสำธงกลำง

365 พระมหำโอภำศ  ฐำนธมฺโม ศิริเสำธง 365 สมุทรปรำกำร พระมหำโอภำศ ฐำนธมฺโม ศิริเสำธง

366 พระมหำสิทธิพงษ์  ธีรวโร เสำธงนอก 366 สมุทรปรำกำร พระมหำสิทธพิงษ์ ธีรวโร เสำธงนอก

367 พระมหำพนม ฐิตธมฺโม หัวคู้ 367 สมุทรปรำกำร พระมหำพนม ฐิตธมฺโม หัวคู้

368 พระมหำรังสรรค์  โฆสิตปญฺโญ หัวคู้ 368 สมุทรปรำกำร พระมหำรังสรรค์ โฆสิตปญฺโญ หัวคู้

369 พระมหำวิชัย สงฺกจิฺโจ หัวคู้ 369 สระแกว้ พระมหำวิชัย สงฺกจิฺโจ หัวคู้

370 พระมหำด ำรงค์รักษ์  นิรำลโย หัวคู้ 370 สมุทรปรำกำร พระมหำด ำรงค์รักษ์ นิรำลโย หัวคู้

371 พระมหำพรพนัธ ์ สติสมฺปนฺโน หัวคู้ 371 สมุทรปรำกำร พพระมหำพรพัน สติสมฺปนฺโน หัวคู้

372 พระมหำไพบูลย์  จำรุวณฺโณ จำกแดง ลำออก 372
373 พระมหำทรงวทิย์  วริทฺธฐิำยี บำงพลีใหญ่ใน 373 สมุทรปรำกำร พระมหำทรงวิทย์ วริทฺธิฐำยี วัดบำงพลีใหญ่ใน

374 พระมหำไชยสิทธิ ์ นิปโก หัวคู้ 374 สมุทรปรำกำร พระมหำไชยสิทธิ์ นิปโก วัดหัวคู้

375 พระมหำทองสุข  สิริภทฺโท แพรกษำ 375 สมุทรปรำกำร พระมหำทองสุข สิริภทฺโท แพรกษำ

376 พระมหำพลำกร วชิรญำโณ แพรกษำ 376 สมุทรปรำกำร พระมหำพลำกร วชิรญำโณ แพรกษำ

377 พระครูธ ำรงธีรสำร  อภวิฑฺฒโน อำษำสงครำม (ธ) (อภิวัฒน)์ 377 สมุทรปรำกำร พระครูธ ำรงธรีสำร อภิวฑฺฒโน วดัอำษำสงครำม

378 พระมหำไพบูลย์   ฐิตธมฺโม ไกเ่ต้ีย 378 ปทุมธำนี พระมหำไพบูลย์ ฐิตธมฺโม ไกเ่ต้ีย

379 พระมหำทวิช   ธีรชำโต เขียนเขต 379 ปทุมธำนี พระมหำทวิช ธีรชำโต วัดเขียนเขต

380 พระมหำทศพล  อำชิโต เขียนเขต 380 ปทุมธำนี พระมหำทศพล อำชิโต วัดเขียนเขต

381 พระมหำพุฒิสรรค์ ปภสฺสโร เขียนเขต 381 ปทุมธำนี พระมหำพุฒิสรรค์ ปภสฺสโร วัดเขียนเขต

382 พระมหำชิต  ฐำนชิโต เขียนเขต 382 ปทุมธำนี พระมหำชิต ฐำนชิโต วัดเขียนเขต

383 พระครูศรีธญัญำภรณ์(ชูศักด์ิ จริสกฺโก) เขียนเขต ขอลำออก พศจ.แจง้ทำงไลน์ (น้องหนึ่ง) 383
384 พระมหำพิสิฐ วุฑฺฒิเมธี เขียนเขต 384 ปทุมธำนี พระมหำพิสิฐ วุฑฺฒิเมธี วัดเขียนเขต

385 พระมหำอ ำนำจ  อจฺฉริยเมธี คูบำงหลวงอนุกจิวิธูร 385 ปทุมธำนี พระมหำอ ำนำจ อจฺฉริยเมธี วดัคูบำงหลวงอนุกิจวธิรู
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386 พระศรีมงคลเมธี จนัทน์กะพอ้(ธ) 386 ปทุมธำนี พระศรีมงคลเมธี กลฺยำณธมฺโม จันทน์กะพอ้ พระอำรำมหลวง

387 พระครูบัณฑิตำภิวัฒน์ ชัยสิทธำวำส (ยำนะ ปณฺฑิตเสวี) 387 ปทุมธำนี พระครูบัณฑิตำภวิัฒน์ ปณฺฑิตเสวี ชัยสิทธำวำส

388 พระมหำสมเกยีรติ  รวิวณฺโณ เทียนถวำย 388 ปทุมธำนี พระมหำสมเกียรติ รวิวณฺโณ เทียนถวำย

389 พระมหำศุภกจิ   สำรโท บำงหลวง 389 ปทุมธำนี พระมหำศุภกจิ สำรโท วัดบำงหลวง

390 พระมหำจรวย  อชุุจำโร ปัญญำนันทำรำม 390 ปทุมธำนี พระมหำจรวย อชุุจำโร วัดปญัญำนนัทำรำม

391 พระมหำสมพงษ์ กนฺตธมฺโม ปัญญำนันทำรำม 391 ปทุมธำนี พระมหำสมพงษ์ กนฺตธมฺโม วัดปญัญำนนัทำรำม

392 พระมหำปญัญำ   ปญฺญำวโร เปรมประชำ 392 ปทุมธำนี พระมหำปัญญำ ปญฺญำวโร วัดเปรมประชำ

393 พระมหำสมชำย   สนฺติกโร เปรมประชำ ซ้ ำต ำแหน่งพระปริยัตินิเทศกรั์บค่ำตอบแทนครูสอนบำลี 393 ปทุมธำนี พระมหำสมชำย สนฺติกโร วัดเปรมประชำ

394 พระมหำออ่ง   สิทฺธิเมธี เปรมประชำ 394 ปทุมธำนี พระมหำออ่ง สิทฺธิเมธี วัดเปรมประชำ

395 พระมหำธีระชัย   ธีชชโย พระธรรมกำย 395 ปทุมธำนี พระมหำธีระชัย ธีชชโย พระธรรมกำย

396 พระมหำบุญเอื้อน ปุญฺญสำโร พระธรรมกำย 396 ปทุมธำนี พระมหำบญุเอื้อน ปุญฺญสำโร วัดพระธรรมกำย

397 พระมหำไผ่   พุทฺธิสมฺปุณฺโณ พระธรรมกำย ไม่ขอรับค่ำตอบแทนงบ 64 397 ปทุมธำนี พระมหำไผ่ พุทธิสมฺปุณโณ พระธรรมกำย

398 พระมหำสมบติั   อินฺทปญฺโญ พระธรรมกำย 398 ปทุมธำนี พระมหำสมบัติ อนิฺทปญฺโญ วัดพระธรรมกำย

399 พระมหำสุธรรม   สุรตโน พระธรรมกำย 399 ปทุมธำนี พระมหำสุธรรม สุรตโน วัดพระธรรมกำย

400 พระมหำสุรำช ชำติชญฺโญ พระธรรมกำย 400 ปทุมธำนี พระมหำสุรำช ชำติชญฺโญ วัดพระธรรมกำย

401 พระมหำสุวิทย์   ธมฺมิกมุนิ พระธรรมกำย 401 ปทุมธำนี พระมหำสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ พระธรรมกำย

402 พระมหำอนุชิต  ชิตชโย พระธรรมกำย 402 ปทุมธำนี พระมหำอนุชิต ชิตชโย พระธรรมกำย

403 พระมหำอริยะ   อริยชโย พระธรรมกำย 403 ปทุมธำนี พระมหำอริยะ อริยชโย วัดพระธรรมกำย

404 พระมหำด ำรงค์  ปชฺโชตชโย พระธรรมกำย 404 ปทุมธำนี พระมหำด ำรงค์ ปชฺโชตชโย พระะรรมกำย

405 พระมหำยงยุทธ วิชฺชำชโย พระธรรมกำย 405 ปทุมธำนี พระมหำยงยทุธ วิชฺชำชโย พระธรรมกำย

406 พระมหำวิทยำ  จิตฺตชโย พระธรรมกำย 406 ปทุมธำนี พระมหำวิทยำ จิตฺตชโย พระธรรมกำย

407 พระมหำปิยณัฐ ปิยชโย พระธรรมกำย 407 ปทุมธำนี พระมหำปิยณัฐ ปิยชโย วัดพระธรรมกำย

408 พระมหำบรรพชิิต ปสิทธฺชโย พระธรรมกำย 408 ปทุมธำนี พระมหำบรรพชิิต ปสิทฺธชโย พระธรรมกำย

409 พระมหำณัฏฐสิทธิ์  เสฏฺฐชโย พระธรรมกำย 409 ปทุมธำนี พระมหำณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย พระธรรมกำย

410 พระครูสุธปีริยติัคุณ  อภินนฺโท กษตัรำธิรำช 410 พระนครศรีอยุธยำ พระครูสุธีปริยัติคุณ อภินนฺโท วดักษัตรำธริำชวรวหิำร

411 พระมหำคมเพชร  จนิฺตำมโย กษตัรำธิรำช 411
412 พระมหำธวัชชัย อภิปุณฺโณ กษตัรำธิรำช 412 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำธวชัชัย อภิปุณฺโณ วดักษัตรำธริำชวรวหิำร

413 พระมหำนิติพล  มหำปรกกฺโม กษตัรำธิรำช 413 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำนิติพล มหำปรกกฺโม วดักษัตรำธริำชวรวหิำร

414 พระมหำเทพอำทิตย ์  กตฺิติญำโณ ตองปุ 414 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำเทพอำทิตย์ กตฺิติญำโณ ตองปุ

415 พระครูพิสุทธิปริยัติวงศ์ นำอุ่น 415
416 พระมหำสิทธศัิกด์ิ ปภสฺสรจิตฺโต พนัญเชิง 416 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำสิทธศัิกด์ิ ปภสฺสรจิตฺโต พนัญเชิงวรวิหำร

417 พระมหำขุนพล  สมจิตฺโต พนัญเชิง 417 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำขุนพล สมจิตฺโต วัดพนัญเชิง วรวิหำร

418 พระมหำนิยม  หิริธมฺโม พนัญเชิง 418 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำนิยม หิริธมฺโม วดัพนัญเชิงวรวหิำร

419 พระมหำปกรณ์  ฐำนุตฺตโม พนัญเชิง 419 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำปกรณ์ ฐำนุตฺตโม วดัพนัญเชิงวรวหิำร

420 พระมหำพรชัย กตฺิติญำโณ พนัญเชิง 420 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำพรชัย กตฺิติญำโณ วดัพนัญเชิงวรวหิำร
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421 พระมหำสิทธิปญัญำ  ฐิตญำโณ พนัญเชิง 421 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำสิทธปิัญญำ ฐิตญำโณ วดัพนัญเชิงวรวหิำร

422 พระมหำองัคณำ  อนิฺทว โส ศำลำปูน 422 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำองัคณำ อนิฺทว โส วัดพรหมนวิำสวรวิหำร

423 พระมหำอทุัย  ชิตมำโร ใหญ่ชัยมงคล 423 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำอทุัย ชิตมำโร วัดใหญ่ชัยมงคล

424 พระมหำทรงพล  พลวฑฺฒโน ชูจิตธรรมำรำม (ธ) 424 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำทรงพล พลวฑฺฒโน ชูจิตธรรมำรำม

425 พระมหำไพจติร  อุตฺตมธมฺโม ชูจิตธรรมำรำม (ธ) 425 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำไพจิตร อตฺุตมธมฺโม วัดชูจิตธรรมำรำม

426 พระมหำสำยัณห์   เปมสีโล ชูจิตธรรมำรำม (ธ) 426 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำสำยัณห์ เปมสีโล ชูจิตธรรมำรำม

427 พระมหำสำวิตร   โรจนธมฺโม ชูจิตธรรมำรำม (ธ) 427
428 สำมเณรยงยทุธ ์  ท ำพะพนันะ ชูจิตธรรมำรำม (ธ) 428 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำยงยทุธ์ วรยุทฺโธ ชูจติธรรมำรำมพระอำรำมหลวง

429 พระมหำวิทยำ ปญฺญำวฺฑฺโฒ นิเวศธรรมประวัติ (ธ) 429 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำวิทยำ ปญฺญำวุฑฺโฒ นิเวศธรรมประวัติ

430 พระมหำญำณวฒัน์  ฐิตวฑฺฒโน เสนำสนำรำม (ธ) 430 พระนครศรีอยุธยำ พระมหำญำณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน วัดเสนำสนำรำม

431 พระมหำโตนด  กนฺตำโภ จันทร์ 431 อำ่งทอง พระมหำโตนด กนฺตำโภ วัดจันทร์

432 พระมหำศุภฤกษ ์ ปญฺญำธโร ชัยมงคล 432 อำ่งทอง พระมหำศุภฤกษ์ ปญฺญำธโร ขัยมงคล

433 พระมหำกรวิชญ์  ปภำสกำรี ไชโย 433 อำ่งทอง พระมหำ กรวิชญ์ ปภำสกำรี ไชโย

434 พระมหำสิทธิพล สุทฺธิญำโณ ไชโยวรวิหำร 434 อำ่งทอง พระมหำ สิทธิพล สุทฺธิญำโณ ไชโย

435 พระมหำลอนศัล  จรณธมฺโม ต้นสน 435 อำ่งทอง พระมหำลอนศัล จรณธมฺโม ต้นสน

436 พระมหำสรพงษ์  ชินปุตฺโต ต้นสน 436 อำ่งทอง พระมหำสรพงษ์ ชินปุตฺโต วัดต้นสน

437 พระมหำไพรัฐ ปญฺญำวโร นำงในธรรมิกำรำม 437 อำ่งทอง พระมหำไพรัฐ ปญฺญำวโร วดันำงในธมัมิกำรำม

438 พระโสภณปริยัติเมธี(วีระ วีรญำโณ) นำงในธมัมิกำรำม 438 อำ่งทอง พระโสภณปริยติัเมธี วีรญำโณ วดันำงในธมัมิกำรำม

439 พระครูสิริวฒิุกิจ  วฑฺุฒิโก (พิษณุ) สำมโก้ 439 อำ่งทอง พระครูสิริวุฒิกจิ วุฑฺฒิโก สำมโก้

440 พระมหำนันทชัย  กตปญฺโญ อำ่งทอง 440 อำ่งทอง พระมหำนันทชัย กตปญฺโญ ดอนกระต่ำยทอง

441 พระมหำนเรนทร ธมฺมโชโต เขำขี้เหล็ก 441 สระบุรี พระมหำนเรนทร ธมฺมโชโต พระพุทธฉำย

442 พระมหำสมัย อคฺคปญฺโญ พระพุทธบำท 442 สระบุรี พระมหำสมัย อคฺคปญฺโญ พระพุทธบำท รำชวรมหำวิหำร

443 พระมหำเสร็จ  สจฺจวโร พระพุทธบำท 443 สระบุรี พระมหำเสร็จ สจฺจวโร พระพุทธบำท รำชวรมหำวิหำร

444 พระมหำสมศักด์ิ  กวิว โส พระพุทธบำท 444 สระบุรี พระมหำสมศักด์ิ กวิว โส พระพุทธบำท

445 พระมหำเสง่ียม  สุวโจ พระพุทธบำท 445 สระบุรี พระมหำเสง่ียม สุวโจ วัดพระพุทธบำท

446 พระมหำอดิศักด์ิ  กตปุญฺโญ พระพุทธบำท 446 สระบุรี พระมหำอดิศักด์ิ กตปุญฺโญ วัดพระพุทธบำท

447 พระมหำสุเมธำ  ถิรวฑฺฒโน พระพุทธบำท 447 สระบุรี พระมหำสุเมธำ ถิรวฑฺฒโน พระพุทธบำท

448 พระมหำบันเทิง  ปณฺฑิโต พระพุทธบำท 448 สระบุรี พระมหำบันเทิง ปณฺฑิโต วัดพระพุทธบำท

449 พระมหำประพันธ์ศักด์ิ  ทิฏฺฐิวิสุทฺธี หนองสรวง 449 สระบุรี พระมหำประพันธ์ศักด์ิ ทิฏฐิวิสุทฺธี วัดหนองสรอง

450 พระมหำสินชัย  ธมฺมโชโต พระพุทธฉำย 450 สระบุรี พระมหำสินชัย ธมฺมโชโต วัดพระพุทธฉำย

451 พระมหำสมหมำย  ธมฺมเสวี ศรีบรีุรตนำรำม 451 สระบุรี พระมหำสมหมำย ธมฺมเสวี ศรีบุรีรตนำรำม

452 พระมหำณัฐพล  สมำหิโต โนนสภำรำม 452 สระบุรี พระมหำณัฐพล สมำหิโต วัดโนนสภำรำม
453 พระมหำเทอดศักด์ิ  สิริจนฺโท เกำะแกว้อรุณคำม 453 สระบุรี พระมหำเทอดศักด์ิ สิริจนฺโท วัดเกำะแก้วอรุณคำม

454 พระครูศรีรัตนพิศุทธ์ สมุหประดิษฐำรำม 454 สระบุรี พระครูศรีรัตนพศุิทธ์ ปญฺญำวโร สมหุประดิษฐำรำม

455 พระมหำทองค ำ  สุจิตฺโต บัวลอย 455 สระบุรี พระมหำทองค ำ สุจิตฺโต บัวลอย
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456 พระมหำสำยชล  สุธีโร กลำง ย้ำยจำก วัดมงคลชัยพฒันำ สระบรีุ ไปวัดกลำง สุรินทร์ 456 สระบุรี พระมหำสำยชล สุธีโร กลำง
457 พระมหำวจนะ  จิรวฑฺฒโน กวิศรำรำม 457 ลพบุรี พระมหำวจนะ จิรวฑฺโน วัดกวิศรำรำม

458 พระมหำฬีน  วฑฺฒสีโล โคกกะเทียม 458 ลพบุรี พระมหำฬีน วฑฺฒสีโล วัดโคกกระเทียม

459 พระมหำเฮน อนิฺทโชโต โคกกะเทียม 092-695-6607 459 ลพบุรี พระมหำเฮน อนิฺทโชโต วัดโคกกระเทียม

460 พระมหำพิทยำธร  ชุตินฺธโร โคกกะเทียม 460 ลพบุรี พระมหำพิทยำธร ชูตินฺธโร วัดโคกกระเทียม

461 พระมหำสุชิน  กตปุญฺโญ โคกกะเทียม 461 ลพบุรี พระมหำสุชิน กตปฺญฺโญ วัดโคกกระเทียม

462 พระมหำคมสรรค์  ญำณเมธี ส ำรำญ 462 ลพบุรี พระมหำคมสรรค์ ญำณเมธี วัดส ำรำญ

463 พระมหำอดุร  ธมฺมำวุโธ พรหมรังษี 463 ลพบุรี พระมหำอดุร ธมฺมำวุโธ วัดพรหมรังษี

464 พระมหำสิริวัง   ปญฺญำวุฑฺโฒ ยวด 464 ลพบุรี พระมหำสิริวัง ปญฺญำวุทโต วัดยวด

465 พระมหำบุญชัย  ชยปุญฺโญ เสำธงทอง  465 ลพบุรี พระมหำบุญชัย ชยปุญฺโญ เสำธงทอง

466 พระมหำวิรัตน์  ปภสฺสโร พระนอนจกัรสีห์ 466 สิงห์บุรี พระมหำวิรัตน์ ปภสฺสโร พระนอนจักรสีห์

467 พระมหำชัยเฉลิมพล กตพโล พระนอนจกัรสีห์ 080-661-4867 467 สิงห์บุรี พระมหำชัยเฉลิมพล กตพโล วัดตะโหนด

468 พระมหำณัฐพงษ์  ฐิตธมฺโม พระนอนจกัรสีห์ 468 สิงห์บุรี พระมหำณัฐพงษ์ ฐิตธมฺโม วดัพระนอนจักรสีหว์รวหิำร

469 พระมหำพิทักษ์  พุทฺธิสำโร พระนอนจกัรสีห์ 469 สิงห์บุรี พระมหำพิทักษ์ พุทฺธิสำโร วดัพระนอนจักรสีหว์รวหิำร

470 พระมหำวัฒนำ   โชติธมฺโม พระนอนจักรสีหฯ์ 470 สิงห์บุรี พระมหำวฒันำ โชติธมฺโม พระนอนจักรสีห ์วรวิหำร

471 พระมหำสุวิทย์  ฐำนวุฑฺโฒ พระนอนจักรสีหฯ์ 471 สิงห์บุรี พระมหำสุวิทย์ ฐำนวุฑฺโฒ วดัพระนอนจักรสีหว์รวหิำร

472 พระครูสิริปริยัติคุณ  โสธโน พระนอนจกัรสีห์ เดิมเป็นนิเทศก ์ขอกลับมำเป็นครูบำลี 472 สิงห์บุรี พระครูสิริปริยัติคุณ โสธโน วดัพระนอนจักรสีหว์รวหิำร

473 พระมหำเนตร  ปญฺญำวุโธ พิกลุทอง 473 สิงห์บุรี พระมหำเนตร ปญฺญำวุโธ พิกลุทองพระอำรำมหลวง

474 พระมหำเสริมพนัธ์  พรฺหมฺญำโณ พิกลุทอง 089-9001567 474 สิงห์บุรี พระมหำเสริมพนัธ์ พฺรหฺมญำโณ วดัพิกุลทอง พระอำรำมหลวง

475 พระมหำสำยัณห์  ฐำนุตฺตโม พิกลุทอง 475 สิงห์บุรี พระมหำสำยัณห์ ฐำนุตฺตโม พกิลุทอง พระอำรำมหลวง

476 พระมหำเกียรติศักด์ิ  กิตติปำโล โบสถ์ (ธ) 476 สิงห์บุรี พระมหำเกยีรติศักด์ิ กตฺิติปำโล โบสถ์

477 พระมหำนิกร  สหสฺสชโย กฤษณเวฬุพทุธำรำม (ธ) 477 สิงห์บุรี พระมหำนิกร สหสฺสชโย กฤษณเวฬุพทุธำรำม

478 พระครูประพัฒนศีลคุณ กฤษณเวฬุพทุธำรำม (ธ) 478 สิงห์บุรี พระครูประพัฒนศีลคุณ ขนฺติโก วดักฤษณเวฬุพุทธำรำม

479 พระครูอทุัยสุตำภรณ์ หนองขนุชำติ (นรงฤทธิ ์ทีฆำยุโก)  479 อทุัยธำนี พระครูอทุัยสุตำภรณ์ ทีฆำยุโก สะพำนหิน

480 พระมหำมิตร  ธนปญฺโญ หนองขนุชำติ 480 อทุัยธำนี พระมหำมิตร ธนปญฺโญ หนองขุนชำติ

481 พระมหำยงยุทธ  ติกขฺญำโณ บ้ำนไร่ 481 อทุัยธำนี พระมหำยงยทุธ ติกขญำโณ บ้ำนไร่

482 พระครูชัยสิทธิสุตคุณ พรหมวิหำร 482 ชัยนำท พระครูชัยสิทธิสุ์ตคุณ ตนฺติปำโล พรหมวิหำร

483 พระครูสิริชยำนุรักษ์ เด่นใหญ่ 483 ชัยนำท พระครูสิริชยำนุรักษ์ นนฺิทโญ เด่นใหญ่

484 พระมหำฐิติ  รยสโม ธรรมำมูล 086-3979995 484 ชัยนำท พระมหำฐิติ รยสโม วัดธรรมำมูล

485 พระมหำประพล  ปภำกโร จรูญรำษฎร์ 485 ชลบุรี พระมหำประพล ปภำกโร วัดจรูญรำษฎร์

486 พระครูวิสำรทสุตำกร   ช่องเเสมสำร 486 ชลบุรี พระครูวสิำรทสุตำกร สีลเตโช วัดช่องแสมสำร

487 พระมหำจงศักด์ิ   จำรุวณฺโณ ชัยมงคล 487 ชลบุรี พระมหำจงศักด์ิ จำรุวณฺโณ วัดชัยมงคล

488 พระมหำธีรกรำนต์ วิทฺทสุจิตฺโต ชัยมงคล 488 ชลบุรี พระมหำธีรกรำนต์ วิทฺทสุจิตฺโต วัดชัยมงคล พระอำรำมหลวง

489 พระมหำธีรรัตน์ อนนฺตเมธี ชัยมงคล 489 ชลบุรี พระมหำธีรรัตน์ อนนฺตเมธี วัดชัยมงคล พระอำรำมหลวง

490 พระมหำพิเชษฐ์  พุทฺธิสำโร ชัยมงคล 490 ชลบุรี พระมหำพเิชษฐ์ พุทฺธิสำโร วัดชัยมงคล พระอำรำมหลวง
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491 พระมหำศรีภทัรเชษฐ  สิริภทฺรวณฺโณ โคกท่ำเจริญ 491 ชลบุรี พระมหำศรีภทัรเชษฐ สิริภทฺรวณฺโณ วัดชัยมงคล
492 พระมหำอทิธิเดช  ปญฺญำวโร ชัยมงคล 492 ชลบุรี พระมหำอทิธิเดช ปญฺญฺำวโร วัดชัยมงคล

493 พระมหำสิทธธิรรม  ฐิตโสภโณ ทุ่งเหียง 493 ชลบุรี พระมหำสิทธธิรรม ฐิตโสภโณ วัดทุ่งเหียง

494 พระมหำสมำน   เตชวโร ธรรมนิมิตต์ 494 ชลบุรี พระมหำสมำน เตชวโร ธรรมนิมิตต์

495 พระมหำสม   ธมฺมโชโต นอก 495 ชลบุรี พระมหำสม ธมฺมโชโต นอก

496 พระมหำเกษม   ปญฺญำวโร เนินบุญญำรำม 496 ชลบุรี พระมหำเกษม ปญฺญำวโร เนินบุญญำรำม

497 พระมหำศุภจิตร์   ธมฺมำโภ สุวรรณำรัญญิกำวำส 497 ชลบุรี พระมหำศุภจิตร์ ธมฺมำโภ สุวรรณำรัญญกิำวำส

498 พระมหำธรัณสพจน ์ จิตฺตปญฺโญ บำงพระ 498 ชลบุรี พระมหำธรัณสพจน์ จิตฺตปญฺโญ บำงพระวรวิหำร

499 พระมหำพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ ช่องแสมสำร 499 ชลบุรี พระมหำพเิชษฐ์ รตนปญฺโญ ช่องแสมสำร

500 พระมหำชัยณรงค์   ธีรวโร ใหญอ่นิทำรำม 500 ชลบุรี พระมหำชัยณรงค์ ธีรวโร วดัใหญ่อินทำรำม

501 พระมหำบวรศักด์ิ  ณฏฺฐิโก ใหญอ่นิทำรำม 501 ชลบุรี พระมหำบวรศักด์ิ ณฏฺฐิโก ใหญ่อนิทำรำม

502 พระมหำอรุษ  สุขวฑฺฒโน ใหญอ่นิทำรำม 502 ชลบุรี พระมหำอรุษ สุขวฑฺฒโน ใหญ่อนิทำรำม

503 พระมหำชำญวิทย ์  จนฺทปญฺโญ อทุยำนนที 503 ชลบุรี พระมหำชำญวิทย์ จนฺทปญฺโญ อทุยำนนที

504 พระมหำประเวศ  ปยุตฺโต เนินพระ 504 ระยอง พระมหำประเวศ ปยุตฺโต เนินพระ

505 พระมหำปรีชำ สมฺปยุตฺโต ไพรสณฑ์ 505 ระยอง พระมหำปรีชำ สมฺปยุตฺโต วัดไพรสณฑ์

506 พระมหำแสวง  อนิฺทวีโร บ้ำนฉำง 506 ระยอง พระมหำแสวง อนิฺทวีโร วัดบ้ำนฉำง

507 พระมหำกศุล  กสุลภทฺโท ป่ำประดู่ 507 ระยอง พระมหำกศุล กลุสภทฺโท วัดป่ำประดู่

508 พระมหำฤทธิเกยีรติ  ธนวุฑฺโฒ ลุ่ม 508 ระยอง พระมหำฤทธเิกยีรติ ธนวุฑฺโฒ วัดลุ่ม

509 พระมหำวิชำญ  สุวิชำโน ลุ่ม 509 ระยอง พระมหำวิชำญ สุวิชำโน วัดลุ่ม

510 พระมหำสำธิต  สิริวฑฺโฒ สุวรรณรังสรรค์ 510 ระยอง พระมหำสำธิต สิริวฑฺโฒ วัดสุวรรณรังสรรค์

511 พระมหำสังวรณ์   กนฺตสีโล สุทธิวำรี 511 จันทบุรี พระมหำสังวรณ์ กนฺตสีโล วัดสุทธิวำรี

512 พระมหำเชือน   ถิรปุญฺโญ สุทธิวำรี 512 จันทบุรี พระมหำเชือน ถิรปุญโญ สุทธิวำรี

513 พระมหำนำรอน  กตกสุโล มะทำย 513
514 พระมหำแทน   ฐำนุตฺตโร สุทธิวำรี 514 จันทบุรี พระมหำแทน ฐำนุตฺตโร สุทธิวำรี

515 พระมหำเรืองเดช  จนฺทวณฺโณ สุทธิวำรี 515 จันทบุรี พระมหำเรืองเดช จนฺทวณฺโณ สุทธิวำรี

516 พระมหำอมรเทพ  วรธมฺโม ทับไทร 516 จันทบุรี พระมหำอมรเทพ วรธมฺโม ทับไทร

517 พระมหำทิวำ  ฐำนทตฺโต สุทธิวำรี 517 จันทบุรี พระมหำทิวำ ฐำนทตฺโต สุทธิวำรี

518 พระมหำบุญเริง  ฐำนุตฺตโร ทับไทร 518 จันทบุรี พระมหำบุญเริง ฐำนุตฺตโร ทับไทร

519 พระมหำเวียง  อธิปุญฺโญ สุทธิวำรี 519 จันทบุรี พระมหำเวียง อธิปุญฺโญ สุทธิวำรี

520 พระมหำสัญชัย  สนฺตจิตฺโต สุทธิวำรี 520 จันทบุรี พระมหำสัญชัย สนฺตจิตฺโต สุทธิวำรี

521 พระมหำสันติ สนฺติปำโล สุทธิวำรี 521 จันทบุรี พระมหำสันติ สนฺติปำโล สุทธิวำรี

522 พระมหำสุจินต์ สุจิณฺโณ หนองหงส์ 522 จันทบุรี พระมหำสุจินต์ สุจิณฺโณ วัดหนองหงส์

523 พระมหำสมำน  กตปุญฺโญ หนองหงส์ 523 จันทบุรี พระมหำสมำน กตปุญฺโญ วัดหนองหงส์

524 พระมหำคุณำนนท์  ฐำนวีโร ซอยสอง 524 จันทบุรี พระมหำคุณำนนท์ ฐำนวีโร ซอยสอง

525 พระมหำโกรศชนรรทน์   สุเมธโส บูรพำพทิยำรำม 525 จันทบุรี พระมหำโกรศชนรรทน์ สุเมธโส วัดบรูพำพทิยำรำม



หน้าที่ 36

เลขที่
กรอกฟอรม์

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่

330 พระมหำอำนนท์ นนฺทเมธี บำงปรือ นนทบุรีย้ำยไปตรำด ตร 0034/319 23 ม.ิย. 64 330 นนทบุรี พระมหำอำนนท์ นนฺทเมธี สุวรรณมงคล

526 พระมหำวชิรวิช(บุญเพิ่ม) บ่อไร่ 526 ตรำด พระมหำวชิรวชิ(บุญเพิ่ม) สุริยร สี วัดบ่อไร่

527 พระมหำธนรัตน์ ธนรตโน บำงปรือ 527 ตรำด พระมหำธนรัตน์ ธนรตโน วัดบำงปรือ

528 พระมหำกุ้ง  คุณำกโร วิเวกวรำรำม 528 ตรำด พระมหำกุ้ง คุณำกโร วัดวิเวกวรำรำม

529 พระมหำเพ็ช  ฐำนิสฺสโร อำ่วช่อ 529 ตรำด พระมหำเพ็ช ฐำนิสฺสโร วัดอำ่วช่อ

530 พระมหำปทุม  คุณำกโร ง้ิวรำย 530 นครปฐม พระมหำปทุม คุณำกโร วัดง้ิวรำย

531 พระมหำวีระ  วีรปญฺโญ พระงำม 531 นครปฐม พระมหำวีระ วีรปญโญ พระงำม

532 พระอดุมธรรมเมธี พระงำม (สมศักด์ิ      รตนปญฺโญ) 532 นครปฐม พระอดุมธรรมเมธี รตนปญฺโน พระงำม

533 พระมหำไกรวรรณ  ชินทตฺติโย พระงำม 533 นครปฐม พระมหำไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย วัดพระงำม

534 พระมหำวิทูร  สิทฺธิเมธี พระงำม 534 นครปฐม พรพมหำวิทูร สิทฺธิเมธี พระงำม

535 พระครูสุธีเจติยำนุกลู   พระปฐมเจดีย์ 535 นครปฐม พระครูสุธเีจติยำนุกลู กตปุญโญ พระปฐมเจดีย์

536 พระมหำชำญชัย  ชยภิภู พระปฐมเจดีย์ 536 นครปฐม พระมหำชำญชัย ชยำภิภู พระปฐมเจดีย์

537 พระมหำมำณะ  มหำธีโร พระปฐมเจดีย์ 537 นครปฐม พระมหำมำนะ มหำธีโร พระปฐมเจดีย์

538 พระมหำฉัตรชัย  ภทฺทสำโร พระปฐมเจดีย์ 538
539 พระมหำบุญลือ  วิชฺชำกโร พระปฐมเจดีย์ 539 นครปฐม พระมหำบุญลือ วิชฺชำกโร พระปฐมเจดีย์

540 พระมหำวิเชียร  ฐิตปุญฺโญ พระปฐมเจดีย์ 540 นครปฐม พระมหำวิเชียร ฐิตปุญฺโญ พระปฐมเจดีย์

541 พระมหำเชำว์ วรเขโม พระปฐมเจดีย์ 541 นครปฐม พระมหำเชำว์ วรเขโม พระปฐมเจดีย์

542 พระมหำสมัย นิรุตฺติเมธี พระปฐมเจดีย์ 542 นครปฐม พระมหำสมัย นิรุตฺติเมธี พระปฐมเจดีย์

543 พระมหำสมคิด ยสพโล พระปฐมเจดีย์ 543 นครปฐม พระมหำสมคิด ยสพโล พระปฐมเจดียร์ำชวรมหำวหิำร

544 พระศรีธีรวงศ์   พระประโทณเจดีย์ 544
545 พระมหำอุมกิมเชียง อธปิุญฺโญ มหำสวสัด์ินำคพุฒำรำม 545 นครปฐม พระมหำอมุกมิเชยีง อธิปุญฺโญ มหำสวสัด์ินำคพุฒำรำม

546 พระมหำชนะชัย โสตฺถิโก ไร่ขิง 546 นครปฐม พระมหำชนะชัย โสตฺถิโก ไร่ขิง

547 พระมหำณรงค์   พุทฺธสโร วังตะกู 547 นครปฐม พระมหำณรงค์ พุทฺธสโร วังตะกู

548 พระมหำบุญเผ่ือน สุจิตฺโต สระสีมุม 548 นครปฐม พระมหำบญุเผ่ือน สุจิตฺโต สระส่ีมุม

549 พระมหำถำวร     ฐำนวโร ห้วยจระเข้ 549 นครปฐม พระมหำถำวร ฐำนวโร ห้วยจระเข้

550 พระมหำเอนก มหคฺฆปญฺโญ ห้วยจระเข้ 550 นครปฐม พระมหำเอนห มหคฺฆปญฺโญ ห้วยจระเข้

551 พระครูทักษิณำนุกจิ ห้วยจระเข้ พิทยำ ปริญฺญำโณ 551 นครปฐม พระครูทักษิณำนุกิจ ปริญฺญำโณ ห้วยจระเข้

552 พระมหำสมัคร  ธมฺมิโก ห้วยจระเข้ 552 นครปฐม พระมหำสมัคร ธมฺมิโก ห้วยจรเข้

553 พระมหำประจกัษ์  ปญฺญำลำภี พระปฐมเจดีย์ 553 นครปฐม พระมหำประจกัษ์ ปญฺญำลำภี พระปฐมเจดีย์

554 พระมหำธเนศ  จนฺทปญฺโญ ปรีดำรำม 554 นครปฐม พระมหำธเนศ จนฺทปญฺโญ ปรีดำรำม

555 พระครูศรีกำญจนำรักษ์   เขำวงจินดำรำม 555 กำญจนบุรี พระครูศรีกำญจนำรักษ์ นำถปุญโญ เขำวงจินดำรำม

556 พระมหำสุรศักด์ิ สุรสกโฺก คร้อพนัน 556 กำญจนบุรี พระมหำสุรศักด์ิ สุรสักโก คร้อพนัน

557 พระครูศรีกำญจนกติติ   ไชยชมุพลชนะสงครำม 557 กำญจนบุรี พระครูศรีกำญจนกติติ กติติจันโท วัดไชยชุมพลชนะสงครำม

558 พระมหำบุญโชค  พุทฺธสีโล ไชยชมุพลชนะสงครำม 558 กำญจนบุรี พระมหำบญุโชค พุทธสีโล ไชยชุมพลชนะสงครำม

559 พระมหำทวี  ฐำนวุฑฺโฒ ตะคร้อ 559 กำญจนบุรี พระมหำทวี ฐำนวุฑฺโฒ ท่ำตะคร้อ
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560 พระมหำไพรัตน์    กตฺิติปำโล น้ ำตก 560 กำญจนบุรี พระมหำไพรัตน์ กติติปำโล น้ ำตก

561 พระมหำปัญญำ  ธมฺมวีโร พังตรุ 561 กำญจนบุรี พระมหำปัญญำ ธัมมวีโร พังตรุ

562 พระมหำวิจิตร วิสำรโท รำษฎร์ประชมุชนำรำม 562 กำญจนบุรี พระมหำวิจิตร วิสำรโท รำษฎร์ประชุมชนำรำม

563 พระครูกำญจนสุตคุณ   ศรีโลหะรำษฎร์บ ำรุง 563 กำญจนบุรี พระครูกำญจนสุตคุณ อนิทวัณโณ บ้ำนถ้ ำ

803 พระมหำไพบูลย์   วิปุโล ป่ำญำณคุตโต
ย้ำยสังกดัจำกเชียงใหม่
ไปกำญฯ ชม 
0034/1184 1 ม.ิย. 64 803

564 พระครูสิริสีลวิสุทธิ์ บำงจิก (สีนวล  สีลสุทฺโธ) 564 สุพรรณบุรี พระครูสิริสีลวสุิทธิ์ สีลสุทฺโะ บำงจิก

565 พระมหำกติติ  สุจิตฺโต ปรำสำททอง 565 สุพรรณบุรี พระมหำกติติ สุจิตฺโต ปรำสำททอง

566 พระมหำณรงค์  ฐำนจำโร ทุ่งกระเจ็ด 566 สุพรรณบุรี พระมหำณรงค์ ฐำนจำโร ทุ่งกระเจ็ด

567 พระมหำวีระ วีรนำโค พยัคฆำรำม 567 สุพรรณบุรี พระมหำวีระ วีรนำโค พยัคฆำรำม

568 พระมหำขจรศักด์ิ  วีรกตฺิติ พรสวรรค์ 568 สุพรรณบุรี พระมหำขจรศักด์ิ วีรกตฺิติ วัดพรสวรรค์

569 พระมหำลิขิต  ชยวิญฺญู สวนหงส์ 569 สุพรรณบุรี พระมหำลิขิต ชยวิญฺญู วัดสวนหงส์

570 พระมหำสุนทร  สุนฺทรเมธี สวนหงส์ 570 สุพรรณบุรี พระมหำสุนทร สุนฺทรเมธี สวนหงส์

571 พระมหำรัชชำนนท์ อภปิุญฺโญ สวนหงส์ 571 สุพรรณบุรี พระมหำรัชชำนนท์ อภิปุญฺโญ วัดสวนหงส์

572 พระมหำวิชัย  วิชโย สวนหงส์ 572 สุพรรณบุรี พระมหำวิชัย วิชโย วัดสวนหงส์

573 พระมหำอนุวัชร์   อภชิำโต  สองพี่น้อง 573 สุพรรณบุรี พระมหำอนุวัชร์ อภิชำโต สองพี่น้อง

574 พระมหำทินกร  อริโย สองพี่น้อง 574 สุพรรณบุรี พระมหำทินกร อริโย สองพี่น้อง

575 พระมหำประเสริฐ  ธมมฺรกขฺิโต สุวรรณภูมิ 575 สุพรรณบุรี พระมหำประเสริฐ ธมฺมรกขฺิโต วัดสุวรรณภูมิ

576 พระมหำบนัลือศักด์ิ ยสวฑฺฒโก โกรกกรำก 576 สมุทรสำคร พระมหำบันลือศักด์ิ ยสวฑฺฒโก สุทธวิำตวรำรำม พระอำรำมหล

577 พระมหำนิกร   ภูติกโร เจษฎำรำม 577 สมุทรสำคร พระมหำนิกร ภูติกโร เจษฎำรำม พระอำรำมหลวง

578 พระมหำเดชำ  ปญฺญำวโร ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 578 สมุทรสำคร พระมหำเดชำ ปญฺญำวโร ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

579 พระมหำทิวำกร   อำภทฺโท ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 579 สมุทรสำคร พระมหำทิวำกร อำภทฺโท ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

580 พระมหำยวง   ทิวำกโร ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 580 สมุทรสำคร พระมหำยวง ทิวำกโร ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

581 พระมหำวิทยำ   สุวิชฺโช ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 581 สมุทรสำคร พระมหำวิทยำ สุวิชโช ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

582 พระมหำวีรธิษณ์   วริณฺโท ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 582 สมุทรสำคร พระมหำวีรธิษณ์ วรินโท ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

583 พระมหำอนุชิต   สิริวุฑฺโฒ ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 583 สมุทรสำคร พระมหำอนุชิต สิริวุฑฺโท ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

584 พระมหำนิธิสรรค์  ปภสฺสโร ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 584 สมุทรสำคร พระมหำนิธิสรรค์ ปภสฺสโร ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

585 พระมหำพัฒน์  วรเมธี ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 585 สมุทรสำคร พระมหำพัฒน์ วรเมธี ป้อมวิเชียรโชติกำรำม

586 พระมหำทศพล จนฺทว โส ป้อมวเิชียรโชติกำรำม 586 สมุทรสำคร พระมหำทศพล จนฺทว โส บำงปิ้ง

587 พระมหำเจริญ  จิรนนฺโท บำงปิ้ง 587 สมุทรสำคร พระมหำเจริญ จิรนนฺโท บำงปิ้ง

588 พระมหำสมพงษ์   เขมวโร เขำวัง 588 รำชบุรี พระมหำสมพงษ์ เขมวโร วัดเขำวัด

589 พระมหำสมพงษ์ เตชธโช ถ้ ำสิงโตทอง 589 รำชบุรี พระมหำสมพงษ์ เตชธโช ถ้ ำสิงโตทอง

590 พระมหำกิตติพฒัน์  สิทธฺิญำโณ บัวงำม 590 รำชบุรี พระมหำกิตติภพ สิทฺธิญำโณ บัวงำม

591 พระมหำธวัชชัย  จำรุวณฺโณ บัวงำม 591 รำชบุรี พระมหำธวชัชัย จสรุวณฺโณ บัวงำม พระอำรำมหลวง

592 พระมหำประกอบ  นิติธโร บัวงำม 592 รำชบุรี พระมหำประกอบ นิติธโร บัวงำม
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593 พระมหำสุนทร     สุนฺทโร มหำธำตุวรวหิำร 593 สงขลำ พระมหำเอกชยั ชุติมนฺโต วัดใหม่ทุ่งคำ

594 พระครูสิริรำชบุรำนุวัตร หนองหอย (วินัยธรเดชำ  สีลโชโต) 594 รำชบุรี พระครูสิริรำชบุรำนุวัตร สีลโชโต หนองหอย พระอำรำมหลวง

595 พระมหำเด่นศักด์ิ  คุณกโร หนองหอย 595 รำชบุรี พระมหำเด่นศักด์ิ คุณกโร หนองหอย พระอำรำมหลวง

596 พรมหำอดุลณัฎฐ์  ยุตฺตธมฺโม หนองอ้อตะวนัออก 596 รำชบุรี พระมหำอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม วัดจันทำรำม

597 พระมหำวิชชำ ญำณเมธี หลวงพอ่สดธรรมกำยำรำม 597 รำชบุรี พระมหำวิชชำ ญำณเมธี หลวงพ่อสด

598 พระมหำทิวำ  กมฺมสุทฺโธ หลวงพอ่สดธรรมกำยำรำม 598 รำชบุรี พระมหำทิวำ กมฺมสุทฺโธ วดัหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม

599 พระมหำนิกร  ฐำนุตฺตโร หลวงพ่อสดฯ ลำสิกขำ 7/2564 หนังสือจำกวดัในสังกดั 599
600 พระมหำพิเชษฐ์  กนฺตเชฎโฐ หลวงพ่อสดฯ 600 รำชบุรี พระมหำพเิชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ วดัหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม

601 พระมหำประกำศิต  กตฺิติโก อริยวงศำรำม (ธ) 601 รำชบุรี พระมหำประกำศิต กตฺิติโก อริยวงศำรำม

602 พระมหำเฉลียว ฉตฺติโก อริยวงศำรำม (ธ) 602 รำชบุรี พระมหำเฉลียว ฉัตฺติโก อริยวงศำรำม

603 พระครูสิริทัศนียคุณ   ท่ำคอย 603 เพชรบุรี พระครูสิริทัศนียคุณ ปญญำวุโธ ท่ำคอย

604 พระครูศรีธรรมรัตน์   ไร่ดอน 604 เพชรบุรี พระครูศรีธรรมรัตน์ รตนธมฺโม วัดไร่ดอน

605 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ฉนฺทกโร  พลับพลำชัย (ถวิล) 605 เพชรบุรี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ฉนฺทกโร วัดพลับพลำชัย

606 พระมหำไชยพร อิทธฺิวโร (ทศพร) สระบัว 606 เพชรบุรี พระมหำไชยพร อทิธิวโร วัดสระบัว

607 พระมหำสุรวิทย์  สุมงฺคโล มหำธำตุวรวหิำร 607 เพชรบุรี พระมหำสุรวทิย์ สุมงฺคโล วดัมหำธำตุวรวหิำร

608 พระมหำเชิดชู  วรวิชฺชญฺญู ต้นสน 608 เพชรบุรี พระมหำเชิดชู วรวิชฺชญฺญ วัดต้นสน

609 พระมหำพิสุทธิ ์ พิสุทฺธิธมฺโม บุญทวี 609 เพชรบุรี พระมหำพิสุทธิ์ พิสุทฺธิธมฺโม วัดบุญทวี

610 พระมหำส ำรวย  สิริวฑฺโฒ มหำธำตุวรวหิำร 610 เพชรบุรี พระมหำส ำรวย สิริมฑฺโฒ วัดดอนหว้ำ

611 พระมหำสำยัณห์ ทิวำกโร พลับพลำชัย 611 เพชรบุรี พระมหำสำยัณห์ ทิวำกโร วัดพลับพลำชัย

612 พระมหำจตุรภัทร  จนฺทปญฺโญ ต้นสน 612 เพชรบุรี พระมหำจตุรภัทร จนฺทปญฺโญ วัดยำงชุม

613 พระมหำทวีศักด์ิ  ติกขฺปญฺโญ  สหธรรมมิกำรำม (ธ) 613 เพชรบุรี พระมหำทวีศักด์ิ ติกฺิขปญฺโญ วัดสหธรรมิกำรำม ธ

614 พระมหำนพพล  กนฺตสีโล ตะโหนดรำย 614 สมุทรสงครำม พระมหำนพพล กนฺตสีโล วัดตะโหนดรำย

615 พระมหำฉัตรชัย ถำวโร ประดู่ พระอำรำมหลวง 615 สมุทรสงครำม พระมหำฉัตรชัย ถำวโร วัดประดู่ พระอำรำมหลวง

616 พระมหำบุญมี  เขมรโต เพชรสมุทร 616 สมุทรสงครำม พระมหำบุญมี เขมรโต วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

617 พระมหำส ำรอง ปิยธมฺโม เพชรสมุทร 617 สมุทรสงครำม พระมหำส ำรอง ปิยธมฺโม วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

618 พระมหำเสรี   วิจำโร เพชรสมุทรวรวหิำร 618 สมุทรสงครำม พระมหำเสรี วิจำโร วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

619 พระมหำบพิตร   อำภสฺสโร เพชรสมุทรวรวหิำร 619 สมุทรสงครำม พระมหำบพิตร อำภสฺสโร วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

620 พระมหำสมบูรณ์   จตฺตภโย เพชรสมุทรวรวหิำร 620 สมุทรสงครำม พระมหำสมบูรณ์ จตฺตภโย วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

621 พระมหำกฤษณ์  กลฺญำโณ เพชรสมุทรวรวหิำร 621 สมุทรสงครำม พระมหำกฤษณ์ กลฺยำโณ วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

622 พระมหำจุด  ฐิตวฑฺฒโน เพชรสมุทรวรวหิำร 622 สมุทรสงครำม พระมหำจุด ฐิตวฑฺฒโน วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

623 พระมหำสมจิน  อำภสฺสโร เพชรสมุทรวรวหิำร 623 สมุทรสงครำม พระมหำสมจิน อำภสฺสโร วดัเพชรสมุทรวรวหิำร

624 พระมหำปรีชำ  ปริปุณฺโณ เกตกำรำม (ธ) 624 สมุทรสงครำม พระมหำปรีชำ ปริปุณฺโณ เกตกำรำม

625 พระมหำศรำวุธ สรำวุฑฺโฒ กยุบุรี 625 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหำศรำวุธ สรำวุฑฺโฒ วัดกยุบุิรี

626 พระครูปริยัติภัทรวงศ์ เขำโบสถ์ (พงษเ์จริญ  สุจณฺิโณ) 626 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูปริยัติภทัรวงศ์ สุจิณฺโณ วดัเขำโบสถ์ พระอำรำมหลวง

627 พระมหำวิทยำ กตธมฺโม เขำสนำมชัย 627 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหำวิทยำ กตธมฺโม วัดเขำสนำมชัย



หน้าที่ 39

เลขที่
กรอกฟอรม์

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่

628 พระมหำสัญญำ   สิทธฺิญำโณ คลองวำฬ 628 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหำสัญญำ สิทฺธฺญำโณ วดัคลองวำฬ พระอำรำมหลวง

629 พระมหำกฤษดำ  ธีรปญฺโญ ทับสะแก 629 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหำกฤษดำ ธีรปญฺโญ วัดทับสะแก

630 พระครูวินยัธรสุดใจ  จิตฺตสุทฺโธ ทุ่งกลำง 630 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูวินัยธรสุดใจ จิตฺตสุทฺโธ วัดทุ่งกลำง

631 พระครูปภสัสรวิสุทธิ์  อภสุิทโธ ธรรมิกำรำมวรวหิำร (ธ) 631 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูปภัสสรวสุิทธิ์ อภิสุทฺโธ วัดหนองกุ่ม

632 พระมหำทรงศักด์ิ ชยวฑฺฒโน ห้วยสัก 632 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหำทรงศักด์ิ ชยวฑฺฒโน ห้วยสัก

633 พระครูศรีภัทรนิโรธ เกยไชยเหนือ (ประเสริฐ  กตฺิติภทฺโท) 633 นครสวรรค์ พระครูศรีภัทรนิโรธ กตฺิติภทฺโท เกยไชยเหนือ

634 พระรำชปริยัติวิธำน ตำกฟ้ำ 634 นครสวรรค์ พระรำชปริยติัวธิำน สุนฺทรเมธี วัดตำกฟ้ำ

635 พระมหำทัศนัย  ทสฺสนเมธี ตำกฟ้ำ 635 นครสวรรค์ พระมหำทศันัย ทสฺสนเมธี ตำกฟ้ำ พระอำรำมหลวง

636 พระมหำประมำณ  สิทฺธิเมธี ตำกฟ้ำ 636 นครสวรรค์ พระมหำประมำณ สิทฺธิเมธี วดัตำกฟ้ำ พระอำรำมหลวง

637 พระมหำวิชชำกร  กจิฺจเสวี ตำกฟ้ำ (กติจำ  กจิฺจเสวี) 637 นครสวรรค์ พระมหำ กิจจำ '- วัดตำกฟ้ำ

638 พระมหำวิชญ์กันต์  ปฏภิำณกวี ตำกฟ้ำ 638 นครสวรรค์ พระมหำวิชญ์กันต์ ปฏิภำณกวี วดัตำกฟ้ำ พระอำรำมหลวง

639 พระมหำนที  สุโชโต ตำกฟ้ำ 639 นครสวรรค์ พระมหำนที สุโชโต ตำกฟ้ำ

640 พระมหำปรัชญำ  ญำณจำรี ตำกฟ้ำ 640 นครสวรรค์ พระมหำปรัชญำ ญำณจำรี วัดตำกฟ้ำ

641 พระมหำทองใบ  ปริญำโณ ท่ำพระเจริญพรต 641 นครสวรรค์ พระมหำทองใบ ปริญำโณ ท่ำพระเจริญพรต

642 พระมหำสรพงษ์  อตฺตทนฺโต ท่ำพระเจริญพรต 642 นครสวรรค์ พระมหำสรพงษ์ อตฺตทนฺโต ท่ำพระเจริญพรต

643 พระมหำมิ่งขวัญ  อธิปญฺโญ ท่ำพระเจริญพรต 643 นครสวรรค์ พระมหำมิง่ขวัญ อธิปญฺโญ ท่ำพระเจริญพรต

644 พระมหำไพโรจน์  จนฺทปญฺโญ เทพสำมัคคีธรรม 644 นครสวรรค์ พระมหำไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ วดัเทพสำมัคคีธรรม

645 พระครูสิริภูรินิทัศน์   ไทรใต้ 645 นครสวรรค์ พระครูสิริภูรินิทัศน์ ฐิตสคฺโค ไทรใต้

646 พระมหำสุชิน  วชิรญำโณ ไทรเหนือ 646 นครสวรรค์ พระมหำสุชิน วชิรญำโณ วัดไทรเหนือ

647 พระครูสิรินิธิโกศล   นครสวรรค์ 647 นครสวรรค์ พระครูสิรินิธิโกศล ปุญฺญเสฏฺโฐ นครสวรรค์ พระอำรำมหลวง

648 พระครูศรีนิภำกร   นครสวรรค์ 648 นครสวรรค์ พระครูศรีนิภำกร สุธีโร นครสวรรค์ พระอำรำมหลวง

649 พระมหำไฮ้ ธมฺมเมธี นครสวรรค์ 649 นครสวรรค์ พระมหำไฮ้ ธมฺมเมธี นครสวรรค์ พระอำรำมหลวง

650 พระครูสิริโพธำภิรัต   โพธำรำม 650 นครสวรรค์ พระครูสิริโพธำภรัิต ปญฺญำวโร วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

651 พระครูศรีโพธำนุรักษ์   โพธำรำม 651 นครสวรรค์ พระครูศรีโพธำนุรักษ์ ฐิตเตโช วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

652 พระครูสุตโพธำภิรัต โพธำรำม (มนัส   ธมฺมธีโร) 652 นครสวรรค์ พระครูสุตโพธำภิรัต ธมฺมธีโร วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

653 พระครูนิทัศน์โพธำภิยุติ   โพธำรำม 653 นครสวรรค์ พระครูนิทัศน์โพธำภิยุติ อภิวณฺโณ วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

654 พระครูนิทำนโพธำนุยุต   โพธำรำม 654 นครสวรรค์ พระครูนิทำนโพธำนุยุต อคฺคปญฺโญ วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

655 พระครูปริยัติโพธำนุกลู   โพธำรำม 655 นครสวรรค์ พระครูปริยัติโพธำนุกูล สุเตโช วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

656 พระมหำจิรภัทร  จิรธิติเมธี โพธำรำม 656 นครสวรรค์ พระมหำจริภัทร จิรธิติเมธี วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

657 พระมหำสุกใสย  สิกขฺำสโภ โพธำรำม 657 นครสวรรค์ พระมหำสุกใสย สิกขฺำสโภ วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

658 พระมหำเสน่ห์  อภิวณฺโณ โพธำรำม 658 นครสวรรค์ พระมหำเสน่ห์ อภิวณฺโณ วดัโพธำรำม พระอำรำมหลวง

659 พระรำชรัตนเวที วรนำถบรรพต 659 นครสวรรค์ พระรำชรัตนเวที โชติธมฺโม วรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง

660 พระครูศรีวรนิมิต   วรนำถบรรพต 660 นครสวรรค์ พระครูศรีวรนิมิต สุทฺธิญำโณ วัดวรนำถบรรพต พระอำรำมหลว

661 พระมหำตรีเนตร  อริญฺชโย วรนำถบรรพต 661 นครสวรรค์ พระมหำตรีเนตร อริญฺชโย วรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง

662 พระมหำบุญมี  นรเมธี วรนำถบรรพต 662 นครสวรรค์ พระมหำบุญมี นรเมธี วรนำถบรรพต
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663 พระมหำธนะ  สีลสุทฺโธ แสงสวรรค์ 663 นครสวรรค์ พระมหำธนะ สีลสุทฺโธ แสงสวรรค์

664 พระมหำชำนนท์  กลฺยำโณ หนองปลิง 664 นครสวรรค์ พระมหำชำนนท์ กลฺยำโณ หนองปลิง

665 พระมหำอภชิำติ   กตฺิติวรญฺญู ทุ่งสนุ่นรัตนำรำม 665
666 พระมหำวรเดช  วรเตโช โคกเจริญวนำรำม 666 ก ำแพงเพชร พระมหำวรเดช วรเตโช วัดโคกเจริญวนำรำม

667 พระมหำบุญมำ  เขมปุญฺโญ โค้งวิไล 667 ก ำแพงเพชร พระมหำบญุมำ เขมปุญฺโญ โค้งวิไล

668 พระครูศรีวชิรธ ำรง พระบรมธำตุ 668 ก ำแพงเพชร พระครูศรีวชริธ ำรง อำยุโท พระบรมธำตุ

669 พระมหำสนธยำ  ขนฺติพโล พระบรมธำตุ 669 ก ำแพงเพชร พระมหำสนธยำ ขันติพโล พระบรมธมฟธำตุ

670 พระมหำพีรพัฒน์  ภูริปญฺโญ พระบรมธำตุ 670 ก ำแพงเพชร พระมหำพรีพฒัน์ ภูริปญฺโญ พระบรมธำตุ

671 พระมหำอดุมปริยัติ  วรเมธี สังฆำนุภำพ (ยอดรัก) 671
672 พระศรีศำกยวงศ์  ยสชำโต สังฆำนุภำพ (สนั่น) 672
673 พระมหำจตุพล  มหำวีโร สังฆำนุภำพ 673
674 พระมหำบัวกัณฑ์  จนฺทสำโร พระบรมธำตุ 674 ก ำแพงเพชร พระมหำบวักัณฑ์ จนฺทสำโร วัดพระบรมธำตุ

675 พระมหำสุขุม  อตฺุตโม บญุมั่นศรัทธำรำม 675 ก ำแพงเพชร พระมหำสุขุม อตฺุตโม บญุมัน่ศรัทธำรำม

676 พระมหำสำยชล  อธิปญฺโญ พระบรมธำตุ 676 ก ำแพงเพชร พระมหำสำยชล อธิปญฺโญ พระบรมธำตุพระอำรำมหลวง

677 พระมหำดุสิตศักย์   ติกฺขปญฺโญ โค้งวิไล 677 ก ำแพงเพชร พระมหำดุสิตศักย์ ติกขฺปญฺโญ วัดโค้งวิไล

678 พระมหำจรูญ  เขมกำโม ทับคล้อ 678 พิจิตร พระมหำจรูญ เขมกำโม วัดทับคล้อ

679 พระมหำสุวัฒน์ อภินนฺโท ทับคล้อ 679 พิจิตร พระมหำสุวัฒน์ อภินันโท วัดทับคล้อ

680 พระครูศรีปริยัติวิสิฐ     ท่ำหลวง 680 พิจิตร พระครูศรีปริยติัวสิิฐ ธมฺมวิริโย ท่ำหลวง

681 พระมหำณัฐพงศ์  วิสุทฺธิจตฺิโต ท่ำหลวง 681 พิจิตร พระมหำณัฐพงศ์ วิสุทฺธิจิตฺโต วัดท่ำหลวง พระอำรำมหลวง

682 พระมหำอนันต์  ปภำกโร บ้ำนตำล 682 พิจิตร พระครูสิริพัฒนำกร ปภำกโร วัดบ้ำนตำล

683 พระมหำอ ำพร  อทิฺธิญำโณ มงคลทบัคล้อ 683 พิจิตร พระมหำอ ำพร อทิฺธิญำโณ วัดมงคลทับคล้อ

684 พระมหำสิริคุตต์  สิริคุตฺโต วังกลม 684 พิจิตร พระครูพิพัฒน์ปริยติัคุณ สิริคุตโต วัดวังกลม

685 พระมหำธนินทร์   นรำสโก น้ ำวิง่วรำรำม 685 เพชรบูรณ์ พระมหำธนนิทร์ นรำสโภ ล ำบัววัฒนำ

686 พระสุธีวชิรำภรณ์ ประชำนิมิต (ถำวร  ถำวรเมธี) 686 เพชรบูรณ์ พระสุธวีชิรำภรณ์ ถำวรเมธี ประชำนิมิต

687 พระครูศรีพัชรบวร   พระแกว้ 687 เพชรบูรณ์ พระครูศรีพชัรบวร อำริโย พระแกว้

688 พระมหำสมศักด์ิ  สุธีโร ไพรสณฑ์ศักดำรำม 688 เพชรบูรณ์ พระมหำสมศักด์ิ สุธีโร ไพรสณฑ์ศักดำรำม

689 พระมหำวรชิต  อชิตชโย มหำธำตุ 689 เพชรบูรณ์ พระมหำวรชิต อชิตชโย วัดมหำธำตุ

690 พระครูศรีพัชรำทร มหำธำตุ (วุฒิชัย   ถำวโร) 690 เพชรบูรณ์ พระครูศรีพัชรำทร ถำวโร มหำธำตุ

691 พระมหำสุนทร  ธีรธโร สระเกศ 691 เพชรบูรณ์ พระมหำสุนทร ธีรธโร สระเกศ

692 พระครูสิริพัชรำนุศำสน์ สว่ำงสำมัคคี (ทวีป ธมฺมิโก) 692 เพชรบูรณ์ พระครูสิริพชัรำนุศำสน์ ธมฺมิโก สว่ำงสำมัคคี

693 พระมหำอภิเชษฐ์  สจจฺญำโณ สนธกิรประชำรำม (ธ) 693 เพชรบูรณ์ พระมหำอภเิชษฐ์ สจฺจญำโณ สนธิกรประชำรำม

694 พระมหำชุมพล  ปภำกโร จุฬำมณี 694 พิษณุโลก พระมหำชุมพล ปภำกโร วัดจุฬำมณี

695 พระครูนิทัศน์บุญญำกร   ธรรมจักร 695 พิษณุโลก พระครูนิทัศน์บุญญำกร ปุญญผโล ธรรมจักร

696 พระครูสถำพรปริยัติกจิ  ถำมวโร นครไทยวรำรำม 696 พิษณุโลก พระครูสถำพรปริยัติกิจ ถำมวโร นครไทยวรำรำม

697 พระมหำชัชรินทร์  โชติวโร นำงพญำ 697 พิษณุโลก พระมหำชัชรินทร์ โชติวโร นำงพญำ
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698 พระครูศรีรัตนำทร พระศรีรัตนมหำธำตุ 698 พิษณุโลก พระครูศรีรัตนำทร คมฺภีรเวที พระศรีรัตนมหำธำตุ

699 พระครูสิริรัตนสุนทร พระศรีรัตนมหำธำตุ (มณเฑียร  ตนฺติปำโล) 699 พิษณุโลก พระครูสิริรัตนสุนทร ตนฺติปำโล พระศรีรัตนมหำธำตุ

700 พระครูธรรมธรสุบรรณ  จนฺทสุวณฺโณ พระศรีรัตนมหำธำตุ 700 พิษณุโลก พระครูธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ พระศรีรัตนมหำธำตุ

701 พระมหำเนรมิตร  จตฺิตญำโณ พระศรีรัตนมหำธำตุ 701 พิษณุโลก พระมหำเนรมิตร จิตฺตญำโณ พระศรีรัตนมหำธำตุ

702 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ พระศรีรัตนมหำธำตุ (สุเทพ  สุเทวเมธ)ี 702 พิษณุโลก พระครูปลัดสุวฒันพุทธคุิณ สุเทวเมธี พระศรีรัตนมหำธำตุ

703 พระครูพิสิฐรัตนำภิรักษ์   พระศรีรัตนมหำธำตุ 703 พิษณุโลก พระครูพิสิฐรัตนำภิรักษ์ ปณฺฑิโต พระศรีรัตนมหำธำตุ

704 พระมหำปณตพล  กนฺตวณฺโณ พระศรีรัตนมหำธำตุ 704 พิษณุโลก พระมหำปณตพล กนฺตวณฺโณ พระศรีรัตนมหำธำตุ

705 พระมหำวรรณวัฒน์  สุจิตฺโต พระศรีรัตนมหำธำตุ 705 พิษณุโลก พระมหำวรรณวฒัน์ สุจิตฺโต พระศรีรัตนมหำธำตุ

706 พระมหำนิวัธ นิปโก มะขำมเต้ีย 706 พิษณุโลก พระมหำนิวัธ นิปโก มะขำมเต้ีย

707 พระมหำยอดธง  ปญฺญำวชิโร มะขำมเต้ีย มรณภำพ พล 0034/658 29 ม.ิย. 64 707 พิษณุโลก พระมหำยอดธง ปญฺญำวชิโร มะขำมเต้ีย

708 พระมหำยอด  อภิปุญฺโญ พระศรีรัตนมหำธำตุ 708 พิษณุโลก พระมหำยอด อภิปุญฺโญ พระศรีรัตนมหำธำตุ

709 พระมหำสี  ปญฺญำวชิโร หนองนำ 709 พิษณุโลก พระมหำสี ปญฺญำวชิโร หนองนำ

710 พระมหำสิทธิชัย  ปริยตฺติเมธี หนองโว้ง 710 สุโขทัย พระมหำสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี หนองโวง้ พระอำรำมหลวง

711 พระมหำสุธีร์   อสฺิสโร รำษฏร์ศรัทธำธรรม เดิมชื่อสุที 711 สุโขทัย พระมหำสุธีร์ อสฺิสโร พิพัฒน์มงคล

712 พระมหำจันทร์  ชยำภินนฺโท พิพัฒน์มงคล 712 สุโขทัย พระมหำจันทร์ ชยำภินนฺโท พิพัฒน์มงคล

713 พระมหำด ำรงค์  สนฺตจิตฺโต ตระพังทอง 713 สุโขทัย พระมหำด ำรงค์ สนฺตจิตโต ตระพังทอง

714 พระมหำดิเรก  ปิยธมฺโม รำษฎร์ศรัทธำธรรม 714 สุโขทัย พระมหำดิเลก ปิยธมฺโม รำษฏร์ศรัทธำธรรม

715 พระครูปริยัติธรรมำภิสิฐ รำษฎร์ศรัทธำธรรม 715 สุโขทัย พระครูปริยัติธรรมำภสิิฐ สนฺตจิตฺโต รำษฎร์ศรัทธำธรรม

716 พระมหำสกลุ  โกสโล ป่ำข่อย 716 สุโขทัย พระมหำสกลุ โกสโล ป่ำข่อย

717 พระมหำวรำนนท์  อนำวิโล ใหม่สุขเกษม 717 สุโขทัย พระมหำวรำนนท์ อนำวิโล ใหม่สุขเกษม

718 พระมหำประเวศ  ปญฺญำทีโป คลองโพธิ์ 718 อตุรดิตถ์ พระมหำประเวศ ปญฺญำทีโป คลองโพธิ์

719 พระมหำศิริชัย  สุเมโธ คลองโพธิ์ 719 อตุรดิตถ์ พระมหำศิริชัย สุเมโธ คลองโพธิ์ิ

720 พระมหำทวีป  อติชำโต คลองโพธิ์ 720 อตุรดิตถ์ พระมหำทวีป อติชำโต วัดคลองโพธิ์

721 พระมหำทศพร  ปญฺญำวโร คลองโพธิ์ ลำสิกขำ อด0034/90 : 3 ก.พ. 64 721
722 พระมหำจ ำนงค์  ปิยวำจโก คลองโพธิ์ 722 อตุรดิตถ์ พระมหำจ ำนงค์ ปิยวำจโก คลองโพธิ์

723 พระมหำนิยม ญำณสิทฺธิ คลองโพธิ์ 723 อตุรดิตถ์ พระมหำนิยม ญำณสิทฺธิ คลองโพธิ์

724 พระมหำรุ่งสุริยำ  ธมฺมทีโป คลองโพธิ์ 724 อตุรดิตถ์ พระมหำรุ่งสุริยำ ธมฺมทีโป วัดคลองโพธิ์

725 พระมหำภำกร  สิริภทฺโท คลองโพธิ์ 725 อตุรดิตถ์ พระมหำภำกร สิริภทฺโท คลองโพธิ์

726 พระมหำมณฑล ฐิตเวโท คลองโพธิ์ 726 อตุรดิตถ์ พระมหำมณฑล จิตเวโท วัดถ้ ำ

727 พระมหำวิศณุ อธิคโม คลองโพธิ์ 727 อตุรดิตถ์ พระมหำวิศณุ อธิคโม คลองโพธิ์

728 พระมหำธงชัย  อนิฏฺฐุรี คลองโพธิ์ แจง้วำ่ย้ำยไปเชียงใหม่ โทรสอบถำมกอ่น 728 แพร่ พระครูสิริวรโสภติ วรปญฺโญ ศรีดอนค ำ

729 พระมหำชุมพร  นิติสำโร ดอนไชย 729 ตำก พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เดิมชื่อพระมหำชุมพร นิติสำโร วัดอรุณรำชวนำรำม

730 พระมหำธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒนเมธี ดอนไชย 730 ตำก พระมหำธีรวีร์ ชื่อเดิมพระมหำธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ดอนไชย

731 พระมหำเรวัตร์ สุมโน ดอนไชย 731 ตำก พระมหำเรวัตร์ สุมโน ดอนไชย

732 พระครูสุธีวุฒิคุณ โพธิคุณ (นวปฎล  กสุลญำโณ) 732 ตำก พระครูสุธีวุฒิคุณ กสุลญำโณ โพธิคุณ
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733 พระครูศรีสุทธิคณำรักษ์ ท่ำปุย 733 ตำก พระครูศรีสุทธิคณำรักษ์ ฐิตสำสโน ท่ำปุย

734 พระมหำวิชัย เตชพโล ท่ำปุย 734 ตำก พระมหำวิชัย เตชพโล สำมงำออก

735 พระมหำภำสุ  สมำจำโร นำโบสถ์ 735 ตำก พระมหำภำสุ สมำจำโร วัดนำโบสถ์

736 พระมหำจีน  จกกฺวโร นำโบสถ์ 736 ตำก พระมหำจีน จกกฺวโร นำโบสถ์

737 พระมหำสุทิตย์  อชุุโชติ ไผ่สีซอ 737 ตำก พระมหำสุทิตย์ อชุุโชติ ไผ่สีซอ

738 พระมหำสุพรรณ์  จนฺทำโภ พระบรมธำตุ 738 ตำก พระมหำสุพรรณ์ จนฺทำโก วังหม้อ

739 พระครูเมธีวรคุณ  กำญฺจโน มณีบรรพตฯ 739 ตำก พระครูเมธีวรคุณ กำญฺจโน มณีบรรพตวรวิหำร

740 พระครูศรีคีรีรัตน์ มณีบรรพตฯ 740 ตำก พระครูศรีคีรีรัตน์ ปุณฺณรตโน มณีบรรพตวรวิหำร

741 พระมหำอนุกรณ์  อนุกโร รำษฎร์เจริญธรรม 741 ตำก พระมหำอนุกรณ์ อนุกโร วดัรำษฎร์เจริญธรรม

742 พระมหำวิริยะ  มหำวีโร รำษฎร์เจริญธรรม 742 ตำก พระมหำวิริยะ มหำวีโร รำษฎร์เจริญธรรม

743 พระมหำณัฐวุฒิ  กนฺตสีโล อมัพวัน 743 ตำก พระมหำณัฐวุฒิ กนฺตสีโล อมัพวัน

744 พระมหำสมบัติ  ภทฺทปญฺโญ อมัพวัน 744 ตำก พระมหำสมบัติ ภทฺทปญฺโญ อมัพวัน

745 พระมหำมีชัย  คุณสมฺปนฺโน อุ้งผำง ยำ้ยมำจำกก ำแพงเพชร ตก 0034/859 745 ตำก พระมหำมีชัย คุณสมฺปนฺโน อุ้มผำง

746 พระครูสุตชยำภรณ์   ศรีชุม 746 ล ำปำง พระครูสุตชยำภรณ์ '- ศรีชุม

747 พระอดุมธรรมวำที จองค ำ (นำวนิ กญฺจโนภำโส) 747 ล ำปำง พระอุดมธรรมวำที กญฺจโนภำโส จองค ำ

748 พระครูสิริธรรมบัณฑิต มิ่งเมืองมูล (ภำณุวัฒน ์ ปฏภิำณเมธี) 748 ล ำปำง พระครูสิริธรรมบัณฑิต ปฏิภำณเมธี มิ่งเมืองมูล

749 พระมหำยงยุทธ  อคฺคำจำโร จองค ำ 749 ล ำปำง พระมหำยงยทุธ อคฺคำจำโร จองค ำ

750 พระมหำสุธรรม  สนฺติสุโข จองค ำ 750 ล ำปำง พระมหำสุธรรม สนฺติสุโข จองค ำ

751 พระมหำอดิสรณ์  อคฺควุฑฺโฒ พระเจดียซ์ำวหลัง 751 ล ำปำง พระมหำอดิสรณ์ อคฺควุฑฺโฒ พระเจดียซ์ำวหลัง

752 พระมหำชำติฐิติพัศ  สนตฺจิตฺโต แม่สุก (ชื่อเดิม สุชำติ   นัยนำ) 752 ล ำปำง พระมหำชำติฐิติพัศ สนฺตจิตฺโต หนองกอก

753 พระมหำจิรำวัฒน์  จิรเมธี แม่สุก 753 ล ำปำง พระมหำจริำวฒัน์ จิรเมธี แม่สุก

754 พระมหำศุภชัย  สุโภภำโส จองค ำ มรณภำพ ลป 0034/707 13 พ.ค. 64 754
755 พระมหำอทุัย  มหิทฺธิโก จองค ำ 755 ล ำปำง พระมหำอทุัย มหิทฺธิโก สังโฆญำณวสุิทธโิสภณ

756 พระมหำสมยศ ยสสฺสี จองค ำ 756 ล ำปำง พระมหำสมยศ ยสสฺสี จองค ำ

757 พระมหำอำนุภำพ  อภิปำโลภำโส จองค ำ 757 ล ำปำง พระมหำอำนุภำพ อภิปำโลภำโส จองค ำ

758 พระครูพิพัฒนโกวิท  ทุ่งพร้ำว 758 เชียงรำย พระครูพพิธิพฒันโกวทิ สุฑฺฒิจำรี ทุ่งพร้ำว

759 พระมหำกอ้งหล้ำ  ธมฺมร สี  พระธำตุดอยตุง 759 เชียงรำย พระมหำก้องหล้ำ ธมฺมร สี วัดพระธำตุดอย

760 พระมหำเตชินทร์  โชติวโร  พระธำตุดอยตุง 760
761 พระมหำนริศ  ธมฺมำนนฺโท  พระธำตุผำเงำ 761 เชียงรำย พระมหำนริศ ธมฺมำนนฺโท พระธำตุผำเงำ

762 พระมหำอำนนท์  ตนฺติปำโล  พระธำตุผำเงำ 762 เชียงรำย พระมหำอำนนท์ ตนฺติปำโล พระธำตุผำเงำ

763 พระมหำชนำธิป  ชนำธิโป  พระธำตุผำเงำ 763 เชียงรำย พระมหำชนำธิป ชนำธิโป พระธำตุผำเงำ

764 พระมหำไพโรจน์ ขนฺติโก  พระสิงห์ 764 เชียงรำย พระมหำไพโรจน์ ขนฺติโก วัดพระสิงห์

765 พระมหำจรูญ   อำภทฺธโร  พระสิงห์ 765 เชียงรำย พระมหำจรูญ อำภทฺธโร วัดพระสิงห์

766 พระมหำบญุชัย  มหชฺฌำชโย  สันต้นผ้ึง 766 เชียงรำย พระมหำบุญชัย มหชฺฌำสโย สันต้นผ้ึง

767 พระมหำนอง   อำนนฺโท ดอนตัน 767 พะเยำ พระมหำนอง อำนนฺโท ดอนตัน
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768 พระครูสุตปุญโญภำส   ปงสนุก 768 พะเยำ พระครูสุตปุญโญภำส ฐิตปุญฺโญ ปงสนุก

769 พระมหำสิทธทิัศน์   ปญฺญำสิริ ศรีโคมค ำ 769 พะเยำ พระมหำสิทธิทัศน์ ปญฺญำสิริ ศรีโคมค ำ

770 พระครูพินิตธรรมประภำส สุวิชำโน ศรีโคมค ำ (ปวนสุก) 770 พะเยำ พระครูพินิตธรรมประภำส สุวิชำโน ศรีโคมค ำ

771 พระมหำเฉลิม    ธีรปญฺโญ สีมำ 771 พะเยำ พระมหำเฉลิม ธีรปญฺโญ สีมำ

772 พระมหำวิชัย  สิรินฺธโร หย่วน 772 พะเยำ พระมหำวิชัย สิรินฺธโร ดอนมูล

773 พระมหำสุวรรณ  ขนฺติโก อนำลโยพทิยำรำม (ธ) 773 พะเยำ พระมหำสุวรรณ ขันติโก วัดอนำลโยทิพยำรำม

774 พระมหำภำนุพงศ์  วชิรปญฺโญ เชตวัน 774 แพร่ พระมหำภำณุพงษ์ วชิรปญฺโญ สวนเขื่อน

775 พระมหำพิเชษฐชำญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี พระธำตุช่อแฮ มรณภำพ พร 0034/437 27 พ.ค. 64 775 แพร่ พระมหำพเิชษฐชำญ พุทฺธวิฑฺฒนเมธี ถิ่นนอก

776 พระมหำสมชัย  มหำปุญฺโญ พระธำตุช่อแฮ 776 แพร่ พระมหำ สมชยั มหำบุญฺโญ พระธำตุช่อแฮ

777 พระมหำรัชกร  คุณส วโร พระบำทมิง่เมือง 777 แพร่ พระมหำรัชกร คุณส วโร วดัพระบำทมิง่เมืองวรวหิำร

778 พระมหำวีรชัย  ปภสฺสโร พระบำทมิง่เมือง 778 แพร่ พระมหำวีรชัย ปภสฺสโร พระบำทมิ่งเมือง

779 พระมหำสิทธิพร  สุเมธโธ พระบำทมิง่เมือง 779 แพร่ พระมหำสิทธิพร สุเมธโส ส ำเภำ

780 พระวมิลกิจจำภรณ์ (ธรีะศักด์ิ) พระบำทมิง่เมือง 780 แพร่ พระวิมลกิจจำภรณ์ ธมฺมมุนีจำโร วดัพระบำทมิง่เมืองวรวหิำร

781 พระมหำพีรวัฒน์  ปิยเมธี วุฒิมงคล 781 แพร่ พระมหำพีรวัฒน์ ปิยเมธี ศรีสว่ำง

782 พระครูสิริวรโสภิต  (วรปญฺโญ) ศรีดอนค ำ 782
783 พระมหำสมจติร  อุปลวณฺโณ สัมฤทธิบุญ 783 แพร่ พระมหำสมจติร อปุลวณฺโณ สัมฤทธิบุญ

784 พระครูศรีกติติวงศ์   พระธำตุช่อแฮ 784 แพร่ พระครูศรีกิตติวงศ์ ยสชำโต เสด็จ

785 พระครูสุตพัฒนกติต์ิ หนองม่วงไข่ (กิตติศักด์ิ  กิตฺติวฑฺฒโน) 785 แพร่ พระครูสุตพัฒนกิตต์ิ กตฺิติวฑฺฒโน หนองม่วงไข่

786 พระมหำเกรียงศักด์ิ  อำชวปเสฎฺโฐ พญำภู 786 น่ำน พระมหำเกรียงศักด์ิ อำชวปเสฏฺโฐ พญำภ ูพระอำรำมหลวง

787 พระมหำศรำวุธ  ฐิติวุฑฺฒิเมธี พญำภู 787 น่ำน พระมหำศรำวุธ ฐิติวุฑฺฒิเมธี พญำภ ูพระอำรำมหลวง

788 พระครูสุธีปัญญำกร (เทวินทะ) พญำภู 788
789 พระมหำโกศล  พรฺหมฺปญฺโญ พระธำตุแชแ่หง้ 789
790 พระมหำสถิตย์  ชยสิทฺโธ ศรีบุญเรือง 790
791 พระครูโสภิตเจติยำทร พระธำตุแชแ่หง้  (พัชรพล อริยว โส) 791 น่ำน พระครูโสภติเจติยำทร อริยว โส วัดพระธำตุแแชแ่หง้

792 พระมหำสรำวุธ  ธมฺมวุฑฺโฒ น้ ำไคร้ 792 น่ำน พระมหำสรำวุธ ธมฺมวุฑฺโฒ วัดน้ ำไคร้

793 พระมหำปรีชำ กรณฺยวสี พญำภู 793 น่ำน พระมหำปรีชำ กรณฺยวสี พญำภ ูพระอำรำมหลวง

794 พระมหำคัมภีร์  ภูริวฑฺฒโน พระธำตุศรีจอมทอง 794 เชียงใหม่ พระมหำคัมภีร์ ภูริวฑฺฒโน วัดพระธำตุศรีจอมทอง

795 พระมหำเทวินทร์   นิรุตติเมธี พระธำตุศรีจอมทอง 795 เชียงใหม่ พระมหำเทวินทร์ นิรุตฺติเมธี พระธำตุศรีจอมทอง

796 พระครูปลัดสุวฒันมงคลสิทธคุิณ  พระธำตุศรีจอมทอง (ยุวรัตน)์ 796 เชียงใหม่ พระครูปลัดสุวฒันมงคลสิทธคุิณ ยสิสฺสโร วดัพระธำตุศรีจอมทอง วรวหิ

797 พระมหำวัชรินทร์  ภทฺรเมธี พระธำตุศรีจอมทอง 797 เชียงใหม่ พระมหำวชัรินทร์ ภทฺรเมธี พระธำตุศรีจอมทอง

798 พระมหำวิฑูรย์   ภูริเมธี พระธำตุศรีจอมทอง 798 เชียงใหม่ พระมหำวิฑูรย์ ภูริเมธี พระธำตุศรีจอมทอง

799 พระอมรเวที  ชยำภินนฺโท พระธำตุศรีจอมทอง 799 เชียงใหม่ พระอมรเวที ชยำภินนฺโท พระธำตุศรีจอมทอง

800 พระมหำเคน  สนฺติกโร อนิทำรำม 800
801 พระครูศรีสิทธพิมิล  วสุิทฺธเิมธี ศรีบุญเรือง 801 เชียงใหม่ พระครูศรีสิทธิพิมล วิสุทฺธิเมธี วัดศรีบุญเรือง

802 พระมหำเชิดพงษ์  สิริภทฺโท ศรีบุญเรือง 802 เชียงใหม่ พระมหำเชิดพงศ์ สิริภทฺโท ศรีบญเรือง
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803 ยำ้ยจำกเชียงใหม่ไปกำญจนบุรี

804 พระมหำวิเศษ  ปญฺญำวชิโร เชตุพน 804 เชียงใหม่ พระมหำวิเศษ ปญฺญำวชิโร เชตุพน

805 พระมหำอทุัย  ธีรวีโร เชตุพน 805
806 พระมหำจิรศักด์ิ   จิรธมฺโม บุพพำรำม ไม่อยู่ในพื้นที่ อยู่ต่ำงประเทศ ชม 0034/1184 1 มิ.ย. 64 806
807 พระมหำดวงรัตน์   ฐิตรตโน บุพพำรำม 807 เชียงใหม่ พระมหำดวงรัตน์ ฐิตรตโน วัดบุพพำรำม

808 พระมหำสิทธิชัย  เตชวณฺโณ บุพพำรำม 808 เชียงใหม่ พระมหำสิทธิชัย เตชวณฺโณ ชัยมงคล

809 พระมหำอนุพันธ์  อภิวฑฺฒโน ป่ำเป้ำ 809
810 พระมหำชลัน  ภูริวฑฺฒโน อินทำรำวำส 810 เชียงใหม่ พระมหำชลัน ภูริวฑฺฒโน วัดอนิทรำวำส

811 พระมหำวิเชียร  วชิรเมธี พระธำตุดอยดอยสะเกด็ 811 เชียงใหม่ พระมหำวิเชียร วชิรเมธี วัดสวนดอก

812 พระครูธรรมธรชัยวชิิต  ชยำภนินฺโท พระธำตุดอยสุเทพ 812 เชียงใหม่ พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยำภินนฺโท พระธำตุดอยสุเทพรำชวรวหิำร

813 พระมหำเดชรชต สิริญำณเมธี พระธำตุดอยสุเทพ (สุชำติ) 813 เชียงใหม่ พระมหำเดชรชต สิริญำณเมธี วัดพระธำตุดอยสุเทพ

814 พระมหำสุนทร  สุนฺทรเมธี พระธำตุดอยสุเทพ 814 เชียงใหม่ พระมหำสุนทร สุนฺทรเมธี วัดพระธำตุดอยสุเทพ

815 พระมหำหัสธชัย พุทฺธสโร พระธำตุดอยสุเทพ 815 เชียงใหม่ พระมหำหสัธชัย พุทฺธสโร วัดพระธำตุดอยสุเทพ

816 พระมหำสกล  วิโรจนกตฺิติ พระธำตุดอยสุเทพฯ 816 เชียงใหม่ พระมหำสกล วิโรจนกตฺิติ พระธำตุดอยสุเทพ

817 พระครูปริยัติกิจจำภวิัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ พระสิงห์วรมหำวิหำร 817 เชียงใหม่ พระครูปริยติักจิจำภิวัฒน์ ธมฺมวุฑ์โฒ วัดพระสิงห ์วรมหำวิหำร

818 พระครูโสภณปริยัติ  อนิทฺปญฺโญ พระสิงห์วรมหำวิหำร (ชรินทร์)  818 เชียงใหม่ พระครูโสภณปริยัติ อนิฺทปญฺโญ วัดพระสิงห ์วรมหำวิหำร

819 พระมหำประพฒัน์  ปยิธมฺโม ศรีโสดำ 819 เชียงใหม่ พระมหำประพัฒน์ ปิยธมฺโม ศรีโสดำ พระอำรำมหลวง

820 พระมหำธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ สวนดอก 820 เชียงใหม่ พระมหำธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ สวนดอก

821 พระมหำบุญชัย  ปภสฺสรเมธี สวนดอก 821 เชียงใหม่ พระมหำบุญชัย ปภสฺสรเมธี วัดสวนดอก

822 พระมหำศรำวุฒิ  สนฺโตภำโส สวนดอก 822 เชียงใหม่ พระมหำศรำวุฒิ สนฺโตภำโส วัดสวนดอก

823 พระมหำสมบรูณ์  ธมฺมทนิฺโน ป่ำไม้แดง 823 เชียงใหม่ พระมหำสมบูรณ์ ธมฺมทินฺโน ป่ำไม้ไม้แดง

824 พระมหำสุมิตร  ธมฺมชีวี สวนดอก 824 เชียงใหม่ พระมหำสุมิตร ธมฺมชีวี วดัสวนดอก พระอำรำมหลวง

825 พระมหำชนกนัต์(ใส่)  ฐิตพุทฺธิ สันปเูลยสะหลีเวยีงแก้ว ย้ำยวัดจำกวัดสวนดอก ชม 0034/1184 1 ม.ิย. 64 825 เชียงใหม่ พระมหำชนกันต์ ฐิตพุทฺธิ สันปูเลยสะหลีเวยีงแก้ว

826 พระมหำศตวรรษ  คมฺภีรธมฺโม หัวข่วง 826 เชียงใหม่ พระมหำศตวรรษ คมฺภีรธมฺโม วัดหัวข่วง

827 พระมหำพิภพ  จนฺทสิริ อโุมงค์(สวนพทุธธรรม) 827 เชียงใหม่ พระมหำพิภพ จนฺทสิริ วดัอุโมงค์สวนพทุธธรรม

828 พระมหำอสิรเชษฐ์  ปญฺญำวชโิร แม่ริม 828 เชียงใหม่ พระมหำอิสรเชษฐ์ ปัญญำวชิโร วัดสว่ำงเพชร

829 พระมหำประจักษ์  ภูริวฑฺฒโน ดอยสัพพัญญู 829 เชียงใหม่ พระมหำประจกัษ์ ภูริวฑฺฒโน ดอยสัพพัญญู

830 พระมหำรัชวัตร  ฐิตำโภ ดอยสัพพัญญู 830 เชียงใหม่ พระมหำรัชวัตร ฐิตำโภ วัดพระธำตุดอยสุเทพ

831 พระมหำนคิม   มหำภนิกิขฺมโม ท่ำตอน 831 เชียงใหม่ พระมหำนิคม มหำภินิกขฺมโน วัดภำวนำนิมิต

832 พระมหำอุ่น  พลปญฺโญ ท่ำตอน 832 เชียงใหม่ พระมหำอุ่น พลปญฺโญ ท่ำตอน

833 พระครูศรีปัญญำวธุ  ปญฺญำวโุธ วิเวกวนำรำม 833 เชียงใหม่ พระครูศรีปัญญำวุธ ปญฺญำวุโธ วิเวกวนำรำม

834 พระมหำสิทธัตถ์  มหำวีโร วิเวกวนำรำม 834
835 พระมหำจักรพงศ์  ชินเมธ(ีค ำยอดใจ) พระนอนปำเก็ตถี่ ลำสิกขำ ไลน์พศจ. แจง้เมื่อ25-6-64 835
836 พระมหำชัยวฒัน์  ปญฺญำวชิโร บ้ำนขุน 836 เชียงใหม่ พระมหำชัยวฒัน์ ปัญญำวชิโร บ้ำนขุน

837 พระมหำยุทธพงษ์ วีรว โส บ้ำนขุน 837 เชียงใหม่ พระมหำยทุธพงษ์ วีรว โส บ้ำนขุน
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838 พระมหำเอกชัย  ญำณิสฺสโร สวนดอก 838 เชียงใหม่ พระมหำเอกชยั ญำณิสฺสโร สวนดอก พระอำรำมหลวง

839 พระมหำกณัฐ์  ธมฺมสำโร บ้ำนขุน 839 เชียงใหม่ พระมหำกณัฐ์ ธมฺมสำโร บ้ำนขุน

840 พระมหำธนวัฒน์  ธนวฑฺฒโน พระธำตุศรีจอมทอง 840 เชียงใหม่ พระมหำธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน วัดพระธำตุศรีจอมทอง

841 พระมหำเสกสรร  อำภำกโร พระสิงห์ 841 เชียงใหม่ พระมหำเสกสรร อำภำกโร วัดพระสิงห ์วรมหำวิหำร

842 พระมหำฤทธิรงค์ กตฺิติรงฺโค บุพพำรำม ยำ้ยมำจำกล ำปำง ชม 0034/981 842 เชียงใหม่ พระมหำฤทธิรงค์ กตฺิติรงฺโค วัดบุพพำรำม

843 พระมหำเจริญ  กตปญฺโญ เจดียห์ลวงวรวหิำร (ธ) 843 เชียงใหม่ พระมหำเจริญ กตปญฺโญ วัดเจดีย์หลวง

844 พระมหำอดิสร  อนิฺทปญฺโญ เจดียห์ลวงวรวหิำร (ธ) 844 เชียงใหม่ พระมหำอดิสร อนิฺทปญฺโญ เจดีย์หลวง

845 พระมหำอดุร  ทีปว โส เจดียห์ลวงวรวหิำร (ธ) 845 เชียงใหม่ พระมหำอดุร ทีปว โส เจดีย์หลวง

846 พระมหำสุทธสิทธิ์  สุทฺธจตฺิโต สันติธรรม (ธ) 846 เชียงใหม่ พระมหำสุทธสิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต วัดสันติธรรม

847 พระมหำวรพงษ์  วรว โส ปำ่ดำรำภริมย์ (ธ) ติดต่อไม่ได้ปีงบ64 ลพ0034/238 : 18 ก.พ.64 847 เชียงใหม่ พระมหำวรพงษ์ วรว โส วัดปำ่ดำรำภริมย์

848 พระครูวิธำนเจติยำนุกติ พระธำตุหริภญุชัย 848
849 พระมหำเจตณรงค์  ขนฺติธโร เหมืองกวัก 849
850 พระมหำทอง  กตฺิติรตนสมปฺนโฺน พระธำตุหริภญุชัย 850
851 พระมหำอมร   อมโร พระพุทธบำทตำกผ้ำ 851 ล ำพูน พระมหำอมร อมโร วดัพระพุทธบำทตำกผ้ำ

852 พระวรพงษ์  วรว โส ป. พระธำตุหริภญุชัย 852
853 พระมหำทวีรัตน์  ขนฺตยำภรโณ พระธำตุหริภญุชัย 853
854 พระมหำสมพงษ์   ยโสธโร พระพุทธบำทตำกผ้ำ 854 ล ำพูน พระมหำสมพงษ์ ยโสธโร วดัพระพุทธบำทตำกผ้ำ

855 พระมหำแสงจำย  ปริชำโน พระพุทธบำทตำกผ้ำ 855 ล ำพูน พระมหำแสงจำย ปริชำโน วดัพระพุทธบำทตำกผ้ำ

856 พระมหำอนุชำ  อนุชเตปตฺุโต พระพุทธบำทตำกผ้ำ 856 ล ำพูน พระมหำอนุชำ อนุชำตปุตฺโต วดัพระพุทธบำทตำกผ้ำ

857 พระมหำโจ  กตโจโจ พระธำตุหำ้ดวง 857
858 พระครูปริยัติรังสรรค์  ธีรวฑฺฒโน บ้ำนโฮ่งหลวง 858 ล ำพูน พระครูปริยัติสังสรรค์ ธีรวฑฺฒโน วัดบ้ำนโฮ่งหลวง

859 พระมหำชะนะ  ชยวุฑฺโฒ พระพุทธบำทตำกผ้ำ 859
860 พระมหำนพดล  อกญฺิจโน ทำสบเส้ำ 860 ล ำพูน พระมหำนพดล อกญฺิจโน วัดบ้ำนดง

861 พระมหำกอ้งไพร  สำคโร โคเขตตำรำม 861 อดุรธำนี พระมหำกอ้งไพร สำคโร รัตนคูหำ

862 พระมหำวิทยำ  สิริภทฺโท โพธิช์ัยศรี 862 อดุรธำนี พระมหำวิทยำ สิริภทฺโท โพธิช์ัยศรี

863 พระมหำนพดล  วิสุทฺธิสำโร เคำรพ 863 อดุรธำนี พระมหำนพดล วิสุทธิสำโร เคำรพ

864 พระมหำพรชัย  กตปุญฺโญ มัชฌิมบุรี 864 อดุรธำนี พระมหำพรชัย กตปุญฺโญ มัชฌิมบุรี

865 พระครูวินัยธรบญุธง  ปญฺญทธฺโช มัชฌิมำวำส 865 อดุรธำนี พระครูวนิัยธรบุญธง ปุญฺญทฺธโช มัชฌิมำวำส

866 พระครูปริยัติธรรมวัฒน์   มัชฌิมำวำส 866 อดุรธำนี พระครูปริยัติธรรมวฒัน์ จนฺทำโภ มัชฌิมำวำส

867 พระครูธ ำรงสุตภรณ์   ไร่สวรรค์ 867 อดุรธำนี พระครูธ ำรงสุตำภรณ์ สิรินฺธโร ไร่สวรรค์

868 พระมหำอนุชัย  อนุชโย ไวกลูฐำรำม 868 อดุรธำนี พระมหำอนุชัย อนุชโย ไวกลูฐำรำม

869 พระมหำสุธำกร  มนตโม ไวกลูฐำรำม 869 อดุรธำนี พระมหำสุธำกร มนตโม ไวกลูฐำรำม

870 พระมหำนัฐพงษ์  โควินฺโท ไวกลูฐำรำม 870 อดุรธำนี พระมหำณัฐพงษ์ โควินฺโท ไวกลูฐำรำม

871 พระมหำเพิ่มพูน สุขเวสโก ไวกลูฐำรำม ย้ำยมำสอนวดัโมลี กทม. นบ 0031/1100 871 อดุรธำนี พระมหำเพิ่มพูน สุขเวสโก ไวกลูฐำรำม

872 พระมหำพธิิภำณ  ปญฺญำวโร ไวกลูฐำรำม 872 อดุรธำนี พระมหำพิธิภำณ ปญฺญำวโร ไวกลูฐำรำม
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873 พระมหำนพดล  มหำวีโร ศรีคุณเมือง 873 อดุรธำนี พระมหำนพดล มหำวีโร ศรีคุณเมือง

874 พระมหำธีรพันธ์  ฐิตปุญฺโญ ศรีชมชื่น 874 อดุรธำนี พระมหำธรีะพันธ์ ฐิตปุญโญ ศรีชมชื่น

875 พระมหำสุพล  สุพโล ศรีนครำรำม 875 อดุรธำนี พระมหำสุพล สุพโล ศรีนครำรำม

876 พระมหำทองสุข  ธีรปญฺโญ ศิรินทรำวำส 876 อดุรธำนี พระมหำทองสุข ธีรปญฺโญ ศิรินทรำวำส

877 พระมหำสุรพงษ ์ สิทธฺิญำณเมธี สระมณี 877 อดุรธำนี พระมหำสุรพงษ์ สิทธิญำณเมธี สระมณี

878 พระมหำเอกชัย  เอกชโย ธำตุมังคลำรำม 878 อดุรธำนี พระมหำเอกชยั เอกชโย ธำตุมังคลำรำม

879 พระมหำเกรียงไกร  ฐิตวีโร สีตะวนำรำม (ธ) 879 อดุรธำนี พระมหำเกรียงไกร ฐิตวีโร สีตะวนำรำม

880 พระครูสุตปัญญำภิรม   ใหม่สัญญำสิริเขต 880 อดุรธำนี พระครูสุตปญัญำภริม ยโสธโร ใหมสั่ญญำศิริเขต

881 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ โพธิส์มภรณ์ (ธ) (สมภำร ธมฺมโสภโณ) 881 อดุรธำนี พระครูปลัดสุวฒันมงคลคุณ ธมฺมโสภโณ โพธิสมภรณ์

882 พระมหำพงษ์พัฒน์  พุทฺธรกขฺโิต โพธิสมภรณ์ (ธ) 882 อดุรธำนี พระมหำพงษพ์ฒัน์ พุทธรกขฺิโต พุทธโธศรัทธำรำม

883 พระมหำศรำวฒิุ  สิกฺขนวฑฺุฒิโก โพธิสมภรณ์ (ธ) 883 อดุรธำนี พระมหำศรำวุฒิ สิกขฺนวุฑฒิโก โพธิสมภรณ์

884 พระมหำสำยัณ  ติกขฺปญฺโญ จอมมณี 884 หนองคำย พระมหำสำยณั ติกขปญโญ จอมมณี

885 พระครูศรีชัยโพธิ  เขมธโร โพธิช์ัย 885 หนองคำย พระครูศรีชยัโพธิ เขมธโร โพธิ์ชัย พระอำรำมหลวง

886 พระมหำมนตรี  ฉนฺทสีโล เหล่ำสินชัย 886 หนองคำย พระมหำมนตรี ฉนฺทสีโล เหล่ำสินชัย
887 พระครูปริยัติธรรมสถิต   ประดิษฐ์ธรรมคุณ 887 หนองคำย พระครูปริยัติธรรมสถิต เตชพโล ประดิษฐ์ธรรมคุณ

888 พระมหำบรรทม    อตฺุตโม โพธิง์ำม 888 หนองคำย พระมหำบรรทม อตุตโม โพธิง์ำม

889 พระมหำวิชิต  อำภำกโร ทำ่ล่ีศรีสะอำด 889 หนองคำย พระมหำวิชิต อำภำกโร  ่ท่ำล่ีศรีสะอำด

890 พระมหำณรงค์ฤทธิ์  ปญฺญำวโร ค ำเจริญ 890 หนองคำย พระมหำนรงค์ฤทธิ์ ปญฺญำวโร ค ำเจริญ
891 พระมหำชนะชัย   ภูริวฑฺฒโก โพธิช์ัย 891 กระบี่ พระมหำชนะชัย ภูริวัฑฒโก โพธิช์ัย

892 พระมหำสมพงษ์   สุจิตฺโต โพธิสมภำร 892 หนองคำย พระมหำสมพงษ์ สุจิตโต โพธิสมภำร

893 พระครูสถิตจันทโชติ   โพธิสมภำร 893 หนองคำย พระครูสถิตจันทโชติ จันทโชโต โพธิสมภำร

894 พระครูปริยัติกจิจำนุรักษ์   มงคลศรีพนำ 894 หนองคำย พระครูปริยัติกิจจำนรัุกษ์ สญญโต มงคลศรีนำ

895 พระครูสิริธีระคุณ   ไทรเงินธรรมำวำส 895 หนองคำย พระครูสิริธรีะคุณ สุนทโร เจติยภูมิ

896 พระมหำสุวัฒน์  สุวโจ ศรีชมชื่น 896 หนองคำย พระมหำสุวัฒน์ สุวโจ ศรีชมชื่น

897 พระครูศรีธรรมวงศ์   ศรีษะเกษ 897 หนองคำย พระครูศรีธรรมวงศ์ สุชำโต ศรีษะเกษ

898 พระมหำทองปำน  ธมฺมจำโร ป่ำดอนท่ำม่วง 898 หนองคำย พระมหำทองปำน ธมมจำโร ป่ำดอนท่ำม่วง

899 พระเมธีปริยัติธำดำ โนนพระแกว้ (บญุพรม   จำรุปญฺโญ) 899 หนองคำย พระเมธีปริยัติธำดำ จำรุปุญโญ โนนพระแกว้

900 พระมหำสุริยำ  สุริยเมโธ โนนวิเวก 900 สกลนคร พระมหำสุริยำ สุริยเมโธ โนนวิเวก

901 พระครูสุตปัญญำวุฒิ พระธำตุเชิงชุม 901 สกลนคร พระครูสุตปัญญำวฒิุ '- โพนบก

902 พระมหำสมยศ  กลฺยำณกิตติ พระธำตุเชิงชุม 902 สกลนคร พระมหำสมยศ กลฺยำณกติติ แจ้งแสงอรุณ

903 พระมหำสุริยำ  ญำณสิทฺธิ พระธำตุเชิงชุม (ศรีอบมำ) 903 สกลนคร พระมหำสุริยำ ญำณสิทฺธิ แจ้งแสงอรุณ

904 พระครูวิธำนปริยัติธรรม พระธำตุศรีมงคล 904 สกลนคร พระครูวิธำนปริยติัธรรม '- พระธำตุศริีมงคล

905 พระมหำวำสนำ  กลฺยำโณ โพนแพงรัตนสังฆำรำม 905 สกลนคร พระมหำวำสนำ กลฺยำโณ โพนแพงรัตนสังฆำรำม

906 พระมหำชัยยะ  ฐำนวฑฺฒโน โชติรสธรรมำกร 906 บึงกำฬ พระมหำชัยยะ ฐำนวฑฺฒโน โชติรสธรรมำกร

907 พระมหำไพฑูรย์  สิริธมฺโม สุวรรณำรำม 907 บึงกำฬ พระมหำไพฑูรย์ สิริธมฺโม วัดสุวรรณำรำม
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908 พระครูสุตปัญญำธร สว่ำงอทุิศ 908 บึงกำฬ พระครูสุตปัญญำธร เขมวีโร วัดสว่ำงอทุิศ

909 พระมหำอำทิตย์  กลฺยำโณ อรัญญวิเวก 909 บึงกำฬ พระมหำอำทิตย์ กลฺยำโณ อรัญญวิเวก

910 พระครูสุทธิธรรมญำณ ป่ำเทพวมิุตติ (ธ) ซ้ ำพระปริยติันเิทศก ์รับค่ำตอบแทนนเิทศก ์บก0034/133 28 ม.ค. 64 910
911 พระครูโสภณจำรุธรรม   โนนสว่ำงพฒันำ 911 เลย พระครูโสภณจำรุธรรม จำรุธมฺโม โนนสว่ำงพัฒนำ

912 พระมหำประจกัร์  ปภสฺสรจตฺิโต โพนชัย 912 เลย พระมหำประจกัษ์ ปภสฺสรจิตฺโต โพนชัย

913 พระสิริรัตนเมธี โพนชัย (เดิม พระครูศรีรัตนำลังกำร  ) 913 เลย พระสิริรัตนเมธี รตนเมธี วัดโพนชัย

914 พระครูปลัดรชต  ถำมวโร โพธิศ์รี ลำสิกขำ ลย 0034/84 : 10 ก.พ. 64 914
915 พระครูปริยัติภัทรำภรณ์   ภัทรำรำม 915 เลย พระครูปริยติัภัทรำภรณ์ ครุสุวณฺโณ ภัทรำรำม

916 พระครูปริยัติเจติยคุณ ลำดปูท่รงธรรม 916 เลย พระครูปริยติัเจติยคุณ อภิวณฺโณ วัดลำดปูท่รงธรรม

917 พระครูศรีธีรำภรณ์   วำรีสำร 917 เลย พระครูศรีธรีำภรณ์ ยโสธโร วัดวำรีสำร

918 พระครูปริยัติสันติคุณ เวียงล้อม (วรวิทย์  วิสุทฺโธ) 918 เลย พระครูปริยัติสันติคุณ วิสุทฺโธ วัดเวียงล้อม

919 พระมหำอำคม อตฺถเมธี ศรีบุญเรือง 919 เลย พระมหำอำคม อตฺถเมธี วัดศรีบุญเรือง

920 พระครูปริยัติกจิวรวัฒน์   ศรีบุญเรือง 920 เลย พระครูปริยัติกจิวรวฒัน์ สุนฺทโร วัดศรีบุญเรือง

921 พระมหำไพฑูรย ์ ญำณทสฺสนี ศรีวชิัยวนำรำม 921 เลย พระมหำไพฑูรย์ ญำณทสฺสนี วัดศรีวิชัยวนำรำม

922 พระมหำวัชระ  วชิรญำโณ ศรีวชิัยวนำรำม 922 เลย พระมหำวัชระ วชิรญำโณ วัดศรีวิชัยวนำรำม

923 พระครูศรีสุวัฒนำภรณ์   ศรีอบุลพัฒนำรำม 923 เลย พระครูศรีสุวฒันำภรณ์ วุฑฺฒิปญฺโญ วดัศรีอบุลพฒันำรำม

924 พระมหำประเทือง  วรปณฺฑิโต เอรำวัณพฒันำรำม 924 เลย พระมหำประเทือง วรปณฺฑิโต วดัเอรำวณัพัฒนำรำม

925 พระมหำไพบูรณ์  วิปุโล ป่ำห้วยลำด (ธ) 925 เลย พระมหำไพบรูณ์ วิปุโล วัดป่ำห้วยลำด

926 พระครูศรีปริยัติวรำกร ดอนธำตุนรงค์ 926 หนองบวัล ำภู พระครูศรีปริยติัวรำกร สิริวิชโย ดอนธำตุนรงค์

927 พระมหำฉัตรชัย  ชยญำณเมธี ประสำนศรัทธำ 927 หนองบวัล ำภู พระมหำฉัตรชัย ชยญำณเมธี ประสำนศรัทธำ

928 พระมหำศรำวุธ จิรวฑฺฒโน ประสำนศรัทธำ 928 หนองบวัล ำภู พระมหำศรำวุธ จิรวฑฺฒโน ประสำนศรัทธำ

929 พระมหำธงชัย  สิรินฺธโร ประสำนศรัทธำ 929 หนองบวัล ำภู พระมหำธงชัย สิรินฺธโร ประสำนศรัทธำ

930 พระมหำถำวร  ขนฺติสำโร พรหมวิหำร ลำสิกขำ พศ 0034/250 930
931 พระครูอดุมธรรมภำณี ศรีสระแกว้ 931 หนองบวัล ำภู พระครูอดุมธรรมภำณี พลญำโณ ศรีสระแกว้

932 พระมหำไชยณรงค์  ปญฺุญกำโม ศรีสระแกว้ 932 หนองบวัล ำภู พระมหำไชยณรงค์ ปุญญกำโม ศรีสระแกว้

933 พระมหำสุรศักด์ิ  สุวณฺณกำโย ศรีสระแกว้ 933 หนองบวัล ำภู พระมหำสุรศักด์ิ สุวณฺณกำโย ศรีสระแกว้

934 พระครูปริยติัโชติกำร (สมร สุนฺทโร) สว่ำงอำรมณ์ 934 หนองบวัล ำภู พระครูปริยติัโชติกำร '- ป่ำโชติกำรำม

935 พระมหำประทวน  อำภสฺสโร สำยทอง 935 หนองบวัล ำภู พระมหำประทวน อำภสฺสโร สำยทอง

936 พระครูสิรินวกำร  ถำวรธมฺโม ใหม่ศรีมงคล 936 หนองบวัล ำภู พระครูสิรินวกำร ถำวรธมฺโม ใหม่ศรีมงคล

937 พระมหำนิรันดร์  อภวิฑฺฒโน กลำง 937 ขอนแกน่ พระมหำนิรันดร์ อภิวฑฺฒโน กลำง

938 พระครูปริยัติรัตโนบล  สณิหวำที เขือ่นอุบลรัตน์ 938 ขอนแกน่ พระครูปริยัติรัตโนบล สณฺหวำที เขื่อนอบุลรัตน์

939 พระครูปริยัติสำรกจิ (ธเสโน) จอมแจ้ง 939 ขอนแกน่ พระครูปริยติัสำรกิจ ธเนโส จอมแจ้ง

940 พระครูสุตสุนทรธรรม (สุนทฺรเมธี)    จอมแจ้ง 940 ขอนแกน่ พระครูสุตสุนทรธรรม สุนทรเมธี นำเลำะ

941 พระมหำอำทิตย์  โอภำโส จอมศรี 941 ขอนแกน่ พระมหำอำทิตย์ โอภำโส จอมศรี

942 พระครูสุตสำรำนุกลู ดงกลำง (ชัยชำญ  สำรธมฺโม) 942 ขอนแกน่ พระครูสุตสำรำนุกูล สำรธมฺโม ศรีตำล
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943 พระหำสมนึก  ชินว โส จนัทรประสิทธิ์ 943 ขอนแกน่ พระมหำสมนึก ชินวฺโส จันทร์ประสิทธิ์

944 พระครูสิริปริยัติพิมล (พุทฺธสีโล) แจง้สว่ำงนอก 944 ขอนแกน่ พระครูสิริปริยติัพมิล พุทฺธสีโล แจ้งสว่ำงนอก

945 พระมหำสวำส  สุทฺธิญำโณ ชัยศรี 945 ขอนแกน่ พระมหำสวำส สุทฺธิญำโณ กู่ประภำชัย

946 พระมหำพงษ์พัฒน์  จนฺทปชฺโชโต ชัยศรี 946 ขอนแกน่ พระมหำพงษพ์ฒัน์ จนฺทปธฺโชโต บ้ำนเสียว

947 พระมหำส ำรำญ  จนฺทสำโร ชัยศรี 947 ขอนแกน่ พระมหำส ำรำญ จนฺทสำโร บ้ำนเสียว

948 พระมหำอภิสิทธิ์  อภิวฑฺฒโน ชัยศรี 948 ขอนแกน่ พระมหำอภสิิทธิ์ อภิวฑฺฒโน ชัยศรี

949 พระมหำภำนุพงษ์  ภำนุร สี ชัยศรี 949 ขอนแกน่ พระมหำภำนพุงษ์ ภำนุร สี ชัยศรี

950 พระมหำวัชรพล วิสุทฺโธ ชัยศรี 950 ขอนแกน่ พระมหำวัชรพล วิสุทฺโธ ชัยศรี

951 พระมหำบุญส่ง  พุทฺธสโร ชัยศรี 951 ขอนแกน่ พระมหำบญุส่ง พุทฺธสโร ชัยศรี

952 พระมหำเฉลิม  เขมจำรี ตำลเรียง 952 ขอนแกน่ พระมหำเฉลิม เขมจำรี วัดตำลเรียง

953 พระมหำนฤทธิ ์ นริสฺสโร ธำตุ พระอำรำมหลวง 953 ขอนแกน่ พระมหำนฤทธิ์ นริสฺสโร ธำตุ

954 พระมหำสมศักด์ิ  จนฺทธมฺโม ศรีสว่ำง 954 ขอนแกน่ พระมหำสมศักด์ิ จนฺทธมฺโม ศรีสว่ำง

955 พระครูพิเศษสำรคุณ   ธำตุ พระอำรำมหลวง 955 ขอนแกน่ พระครูพเิศษสำรคุณ ฐำนจำโร สวรรค์วนำรำม

956 พระมหำปรัชญ์  นภภูริสิริ ธำตุ พระอำรำมหลวง 956 ขอนแกน่ พระมหำปรัชญ์ ชื่อเดิมพระมหำวรวรรธน์ นภภูริสิริ ธำตุ

957 พระครูปริยัติสำรสุนทร (ติกฺขปญฺโญ) ธำตุกดุกว้ำง 957 ขอนแกน่ พระครูปริยัติสำรสุนทร ติกฺิขปญฺโญ ธำตุกดุกว้ำง

958 พระครูสุตปัญญำสำร (ปญฺญำปทีโป)   บญุบำลประดิษฐ์ 958 ขอนแกน่ พระครูสุตปัญญำสำร ปญฺญำทีโป บญุบำลประดิษฐ์

959 พระอดุมพุทธิญำณ บูรพำรำม (วิชิต   ธมฺมธโร) 959 ขอนแกน่ พระอดุมพทุธญิำณ ธมฺมธโร รำษฎร์บ ำรุง

960 พระครูสิริปริยติัสุธี  (จนฺทนำโม) ป่ำนันทิกวัน 960 ขอนแกน่ พระครูสิริปริยัติสุธี จนฺทนำโม เอี่ยมนันทิกวัน

961 พระมหำเกรียงศักด์ิ  ธมฺมวจิำโร โพธิ์ 961 ขอนแกน่ พระมหำเกรียงศักด์ิ ธมฺมวิจำโร โพธิ์

962 พระมหำพฤติกร   จิรภทฺโท โพธิท์อง 962 ขอนแกน่ พระมหำพฤติกร จิรภทฺโท ท่ำล่ี

963 พระครูศรีชยำนุวตัร  (ปณุณวณฺโณ) มิง่เมอืงพัฒนำรำม 963 ขอนแกน่ พระครูศรีชยำนุวตัร ปุณฺณวณฺโณ มิ่งเมืองพัฒนำรำม

964 พระครูสำรพัฒนำทร  (วสิำรโท) มิง่เมอืงพัฒนำรำม 964 ขอนแกน่ พระครูสำรพฒันำทร วิสำรโท มิ่งเมืองพัฒนำรำม

965 พระมหำสมบุญ  เขมวีโร มิง่เมอืงพัฒนำรำม 965 ขอนแกน่ พระมหำสมบุญ เขมวีโร มิ่งเมืองพัฒนำรำม

966 พระครูสุตธรรมวจิำรณ์(สงกรำนต์  ธมฺมทินฺโน) วจิำรณ์สวำ่งโศก 966 ขอนแกน่ พระครูสุตธรรมวิจำรณ์ ธมฺมทินฺโน วิจำรณ์สว่ำงโศก

967 พระมหำกติติ   อำรยธมฺโม โพธิก์ลำง 967 ขอนแกน่ พระมหำกติติ อำรยธมฺโม สว่ำงจันทร์

968 พระมหำหำญชัย  ฐิตเมโธ วิจำรณำรำม 968 ขอนแกน่ พระมหำหำญชัย ฐิตเมโธ วิจำรณำรำม

969 พระครูปริยติัจันทสำร  (จนฺทสโร) ศรีนวล 969 ขอนแกน่ พระครูปริยัติจันทสำร จนฺทสโร ศรีนวล

970 พระครูสุตกิจโกวทิ  (สมจิตโต) ศรีนวล 970 ขอนแกน่ พระครูสุตกิจโกวิท สมจิตฺโต ศรีนวล

971 พระมหำนวน  สญฺญโม ศรีนวล 971 ขอนแกน่ พระมหำนวน สญฺญโม มุกดำรำม

972 พระมหำทะเบียน  ธีรร สี ศรีบุญเรือง 972 ขอนแกน่ พระมหำทะเบยีน ธีรว สี ศรีมงคล

973 พระครูปริยัติมัชฌิมำนุกลู กลำง 973 ขอนแกน่ พระครูปริยติัมัชฌมิำนุกลู จิรวฑฺฒโน กลำง

974 พระครูสิริปริยัติยำภิวัฒน์ สมศรี 974 ขอนแกน่ พระครูสิริปริยตัยำภิวฒัน์ สญฺญำโม สมศรี

975 พระครูสุตรัตนำนุกจิ สระแกว้ (วุฒิกรณ์  ปทุมวโร) 975 ขอนแกน่ พระครูสุตรัตนำนุกิจ ปทุมวโร ชลประทำน

976 พระมหำปรีชำ    อตฺตคุตฺโต สะอำด 976 ขอนแกน่ พระมหำปรีชำ อตฺตคุตฺโต สะอำด

977 พระมหำวิลเล่ียม  กนฺตสีโล แสงศรีนิยม 977 ขอนแกน่ พระมหำวิลเล่ียม กฯฺตสีโล แสงศรีนิยม



หน้าที่ 49

เลขที่
กรอกฟอรม์

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่

978 พระมหำพิชิต  ธมฺมวิชิโต หนองแวง 978 ขอนแกน่ พระมหำพิชิต ธมฺมวิชิโต หนองแวง

979 พระมหำสุนทร   สุนฺทโร หนองแวง พระอำรำมหลวง 979 ขอนแกน่ พระมหำสุนทร สุนฺทโร หนองแวง

980 พระครูสุตธรรมรักขติ  (รกขฺติจตฺิโต) หนองแวง พระอำรำมหลวง 980 ขอนแกน่ พระครูสุตธรรมรักขิต รกขฺิตจิตฺโต หนองแวง

981 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์(โชค ธมฺมำภิชำโน) ปำ่แสงอรุณ (ธ) 981 ขอนแกน่ พระครูปลัดธรรมจริยวฒัน์ ธมฺมำภิชำโน ป่ำแสงอรุณ

982 พระครูปริยัติเมธำกร บ้ำนโนน (วิศรุต) 982
983 พระครูปริยัติพัฒนคุณ   บรบอืสรำรำม 983 มหำสำรคำม พระครูปริยติัพัฒนคุณ ปญฺญำวุฑฺโฒ วัดหัวช้ำง

984 พระครูสิริปัญญำภรณ์  วสุิทฺโธ หนองยำง 984 มหำสำรคำม พระครูสิริปญัญำภรณ์ วิสัทโธ หนองยำง

985 พระครูปริยัติญำณกวี  ญำณกวี หนองกงุ 985 มหำสำรคำม พระครูปริยัติญำณกวี ญำณกวี วัดหนองกงุ

986 พระครูสิริปัญญำภิวัฒน์ ปจัจิมเชียงยืน (ก้องเกียรติ  อธปิญฺโญ) 986 มหำสำรคำม พระครูสิริปัญญำภิวฒัน์ อธิปญฺโญ เชียงยืน

987 พระมหำณัฐวัตร  ขนฺติธโร สว่ำงวำรี 987
988 พระมหำธีรยุทธ  กตปุญฺโญ โพธิศ์รี 988 มหำสำรคำม พระมหำธรียทุธ์ กตฺิติปุญฺโญ วัดศิริมงคล

989 พระครูสุตบูรพำภิมณฑ์ บูรพำรำม (ไพรินทร์ ฐำนวีโร) 989
990 พระครูปริยัติวรธรรมรังษี โนนรัง 990
991 พระครูสิริสำรโกวิท  ฐำนุตฺตโม อทุัยทิศ 991 มหำสำรคำม พระครูสิริสำรโกวิท ฐำนุตฺตโม วัดอทุัยทิศ

992 พระมหำรัฐภูมี  รตนร สี ขุนพรหมด ำริ 992 มหำสำรคำม พระมหำรัฐภูมี รตนร สี วัดขุนพรหมด ำริ

993 พระมหำศุภชัย  สุวโจ พยัคฆภูมิวรำรำม 993 มหำสำรคำม พระมหำศุภชัย สุวโจ วัดพยัคฆภูมิวรำรำม

994 พระมหำภัศดำ  พฺรหฺมทสฺสี มหำชัย (ชื่อเดิม ศรำวุธ) 994
995 พระมหำอรรถพงษ์ สิริโสภโณ มหำชัย 995
996 พระมหำอ ำนวย  มหำวีโร สุทัศน์ 996 ร้อยเอด็ พระมหำอ ำนวย มหำวีโร สุทัศน์

997 พระครูปริยติักลัยำณกจิ  กลฺยำโณ เมืองสรวงเก่ำ 997 ร้อยเอด็ พระครูปริยติักลัยำณกจิ กลฺยำโณ ปทุวนำรำม

998 พระครูสุตพฒันโชติ  สำรเมธี สว่ำงอำรมณ์ 998 ร้อยเอด็ พระครูสุตพฒันโชติ สำรเมธี สว่ำงอำรมณ์

999 พระครูปริยัตยำภิรม บูรพำภิรำม (ค ำจันทร์  วรธมฺโม) 999 ร้อยเอด็ พระครูปริยัตยำภิรม วรธมฺโม บูรพำภิรำม

1000 พระครูปริยติัโชติญำภรณ์  จำรุวณฺโณ ท่ำสว่ำง ซ้ ำนิเทศก์ รอพศจ.แจ้งกลับว่ำรับต ำแหน่งไหน 1000 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติโชติยำภรณ์ จำรุวณฺโณ ท่ำสว่ำง
1001 พระครูปริยัติธรรมำกร  ฐำนวโร แพงศรี 1001 ร้อยเอด็ พระครูปริยติัธรรมมำกร ฐำนวโร ธำตุอปุมุง

1002 พระครูศรีเทวำพิทักษ์ เทวำพิทักษ์ ซ้ ำนิเทศก์ รอพศจ.แจ้งกลับว่ำรับต ำแหน่งไหน 1002 ร้อยเอด็ พระครูศรีเทวำพทิักษ์ วรชยเมธี วัดรำษฎร์บ ำรุง

1003 พระครูสุตวรธรรมกจิ  โสภโณ ปัจจิม ซ้ ำนิเทศก์ รอพศจ.แจ้งกลับว่ำรับต ำแหน่งไหน 1003 ร้อยเอด็ พระครูสุตวรธรรมกจิ โสภโณ วัดป่ำหว่ำนไฟ

1004 พระมหำชนินทร์  ชวนปญฺโญ อตุมพิชัย 1004
1005 พระมหำถวิล  ปิยธมฺโม ดอนแคน 1005 ร้อยเอด็ พระมหำถวิล ปิยธมฺโม ดอนแคน

1006 พระมหำทองเติม  อำจำรสุโภ บูรพำภิรำม 1006 ร้อยเอด็ พระมหำทองเติม อำจำรสุโภ บูรพำภิรำม

1007 พระมหำทองพิพัฒน์  อำนนฺโท บูรพำภิรำม 1007 ร้อยเอด็ พระมหำทองพิพัฒน อำนนฺโท บูรพำภิรำม

1008 พระมหำไพฑูรย์  จิตฺตทนฺโต สุทัศน์ 1008
1009 พระมหำเรืองยศ  สิริภทฺโท อโสกวนำรำม 1009 ร้อยเอด็ พระมหำเรืองยศ สิริภทฺโท โนนสมบูรณ์

1010 พระมหำสุพี  อนิฺทปญฺโญ ปุรำ 1010 ร้อยเอด็ พระมหำสุพี อนิฺทปญฺโญ ปุรำ

1011 พระมหำอชริวชิญำนนัท ์ อริยเมธโิก บูรพำภิรำม 1011 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติวรเมธี อริยเมธิโก วัดคูเมือง
1012 พระมหำบญุหลำ  ญำณสงฺโข ป่ำเมตตรำธรรม 1012
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1013 พระมหำอดุล  ธีรวโณ กลำงมิ่งเมือง 1013 ร้อยเอด็ พระมหำอดุล ธีรวโร กลำงมิ่งเมือง

1014 พระครูปริยัติศำสนกำร บูรพำภิรำม (บรรจบ  ตนฺติปำโล) 1014 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติศำสนกำร ตนฺติปำโล วัดบูรพำภิรำม

1015 พระครูปริยัติสุทธิคุณ  สุทธฺิจิตฺโต บูรพำ ซ้ ำนิเทศก์ รอพศจ.แจ้งกลับว่ำรับต ำแหน่งไหน 1015 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติสุทธคุิณ สุทฺธจิตฺโต บูรพำ

1016 พระครูสุตพฒันำภรณ์  อมโร ดอนสนำมชัย 1016 ร้อยเอด็ พระครูสุตพัฒนำภรณ์ อมโร ดอนสนำมชัย

1017 พระมหำอนุชิต  สุภทฺโท วดัสระประทุม 1017 ร้อยเอด็ พระมหำำอนุชิต สุภทฺโท สระประทุม

1018 พระครูศรีปริยัตยำนุวัตร ดงกลำง 1018 ร้อยเอด็ พระครูศรีปริยัตยำนุวตัร กตปุญฺโฌ วัดกลำง

1019 พระครูศรีวิริยโสภณ  สุภำจำโร บงึพระลำนชัย (ธ) 1019
1020 พระมหำเอนก  อมรเวโช บงึพระลำนชัย (ธ) 1020 ร้อยเอด็ พระมหำเอนก อมรเวโช วัดบึงพระลำนชยั

1021 พระครูปริยัติชยำทร(นะรงฤทธิ ์เตชปญฺโญ) กลำง 1021 กำฬสินธุ์ พระครูปริยติัชยำทร เตชปญฺโญ สว่ำงหัวนำค ำ

1022 พระมหำสมหมำย  ชินทตฺโต กลำง 1022 กำฬสินธุ์ พระมหำสมหมำย ชินทตฺโต วดัตำดแมน่ำยเทพนิมติ

1023 พระมหำรัตนะ  รตนสิริ ชัยมงคล 1023 กำฬสินธุ์ พระมหำรัตนะ รตนสิริ วัดโพธิช์ัยเสมำรำม

1024 พระครูปัญญำปริยัตยำพร ปฐมแพงศรี (ประหยัด) 1024 กำฬสินธุ์ พระครูปัญญำปริยตัยำทร ฐิตปญฺโญ ปฐมแพงศรี

1025 พระมหำเศรษฐำ  เสฎฐมโน วัดธรรมพทิกัษ์ 1025 กำฬสินธุ์ พระมหำเศรษฐำ เสฏฺฐมโน นำงนวล

1026 พระครูวรธรรมธัช   สว่ำงคงคำ 1026 กำฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช ธมฺมจำโร สว่ำงคงคำ

1027 พระครูสุตประภำกร   สวำ่งหัวนำค ำ 1027 กำฬสินธุ์ พระครูสุตประภำกร อนุตฺตโร วัดสว่ำงหัวนำค ำ

1028 พระมหำกอบกฤต  โสภณปญฺโญ สวำ่งหัวนำค ำ 1028 กำฬสินธุ์ พระมหำกอบกฤต โสภณปญฺโญ สว่ำงหัวนำค ำ

1029 พระครูศรีปริยัติโพธิคุณ(สมควร ทนฺตำจำโร) สวำ่งหัวนำค ำ 1029 กำฬสินธุ์ พระครูศรีปริยติัโพธิคุณ พระมหำสมควร ทันตำจำโร ทันตำจำโร สว่ำงหัวนำค ำ

1030 พระมหำประนอม  ปวโร ส่ีแยกสมเด็จ 1030 กำฬสินธุ์ พระมหำประนอม ปวโร ศรีสมเด็จ

1031 พระครูปริยัติสุตำนยุุต  ยโสธโร หนองบัว 1031 กำฬสินธุ์ พระครูปริยติัสุตำนยุตุ ยโสธโร หนองสำมขำ

1032 พระครูสุตวชิโรภำส   หนองบัว 1032 กำฬสินธุ์ พระครูสุตวชิโรภำส ปญฺญำวชิโร ศรีสว่ำงโพธิท์อง

1033 พระครูปริยติัคุณำนุยตุ  เตชธมฺโม อร่ำมมงคล 1033 กำฬสินธุ์ พระครูปริยัติคุณำนุยุต เตชธมฺโม อร่ำมมงคล

1034 พระครูปริยัติโพธิธรรม   อร่ำมมงคล 1034 กำฬสินธุ์ พระครูปริยติัโพธิธรรม วรธมฺโม อร่ำมมงคล

1035 พระมหำธนภูมิ   จิรสุโภ อโศกำรำม (เปล่ียนชื่อ ชื่อเดิมจรูญ) 1035 กำฬสินธุ์ พระมหำธนูภมูิ จิรสุโภ วิเศษชัยศรี

1036 พระมหำรักฏกัณฐ์โสภณ  กิตฺติวุฑฺโฒ สว่ำงใต้ 1036 กำฬสินธุ์ พระมหำรักฏกณัฐ์โสภณ กตฺิติวุฑฺโฒ วัดสว่ำงใต้

1037 พระมหำคณพิชญ์ศุภ(แสวง  สุมงฺคโล) ส่ีแยกสมเด็จ 1037 กำฬสินธุ์ พระมหำคณพชิญศุ์ภ ชื่อเดิม พระมหำแสวง สุมงฺคโล ส่ีแยกสมเด็จ

1038 พระมหำปภัทท์  ปญฺญำวุโธ บำงนำใน ย้ำยมำกจำก กทฒ. กส 0034/416 1 ก.ย. 63 1038 กำฬสินธุ์ พระมหำปภัทท์ ปัญญำวุโธ ไตรภูมิ

1039 พระครูพิพัฒนบุญโญภำส ประชำนิยม (ธ) 1039 กำฬสินธุ์ พระครูพิพัฒนบุญโญภำส ตปคุโณ นทีศิลำวำส
1040 พระมหำบญุจันทร์   ปญญำวโร หนองเป็ด 1040 อุบลรำชธำนี พระมหำบุญจันทร์ ปญฺญำวโร ม่วงโคน

1041 พระมหำพรชัย  ฉนฺทธมฺโม บ้ำนนำขนัน 1041 อุบลรำชธำนี พระมหำพรชัย ฉนฺทธมฺโม วัดชัยภูมิกำรำม

1042 พระครูสุตประภัศรคุณ   บ้ำนนำขนัน 1042 อุบลรำชธำนี พระครูสุตประภศัรคุณ ปภสฺสโร นำฬิกำวำส
1043 พระมหำจินดำ  สงฺฆภทฺโท พชิโสภำรำม 1043 อุบลรำชธำนี พระมหำจินดำ สงฺฆภทฺโท วัดพิชโสภำรำม
1044 พระมหำปรียำพร  จนฺทสำโร บ้ำนนำขนัน ลำออก อบ 0034/42 1044
1045 พระมหำพงษ์ศักด์ิ  สิทฺธิเมธี บ้ำนนำขนัน 1045 อุบลรำชธำนี พระมหำพงษศั์กด์ิ สิทฺธิเมธี วัดบ้ำนนำขนัน

1046 พระมหำไพทูลย์  ขนฺติสำโร พชิโสภำรำม 1046 อุบลรำชธำนี พระมหำไพทูลย์ ขนฺติสำโร พิชโสภำรำม

1047 พระมหำสมพร  ปภสฺสโร นำขนัน 1047 อุบลรำชธำนี พระมหำสมพร ปภสฺสโร นำขนัน
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1048 พระมหำสมัย  คุณธมฺโม นำขนัน 1048 อุบลรำชธำนี พระมหำสมัย คุณธมฺโม พิโสภำรำม

1049 พระมหำหนูสิน  ฐำนธมฺโม พชิโสภำรำม 1049 อุบลรำชธำนี พระมหำหนูสิน ฐำนธมฺโม พิชโสภำรำม

1050 พระครูศรีพัฒนำพิบูล เขื่อนกลำง (ลิขิต  ผำสุโก) 1050 อุบลรำชธำนี พระครูศรีพัฒนพิบูล ผำสุโก บ้ำนกอก

1051 พระมหำพงษ์ศักด์ิ  อตฺุตโม ยำงน้อย 1051 อุบลรำชธำนี พระมหำพงษศั์กด์ิ อตฺุตโม แสงน้อย

1052 พระมหำอทุัย  อหึสโก แสงเกษม ลำออก อบ0034/42 : 11 ม.ค. 64 1052
1053 พระครูวิบูลสุตกำร   ศรีบูรพำ 1053 อุบลรำชธำนี พระครูวบิลูสุตกำร โฆสิตสทฺโท อมัพวัน

1054 พระมหำทองค ำ  ธมฺมทินฺโน ศรีชมภู 1054 อุบลรำชธำนี พระมหำทองค ำ ธมฺมทินฺโน ศรีชมภู

1055 พระมหำบุญนอง  สิริธมฺโม หนองเป็ด 1055 อุบลรำชธำนี พระมหำบุญนอง สิริธมฺโม ค ำฮี

1056 พระมหำสำคร  รำชเสโน หนองเป็ด 1056 อุบลรำชธำนี พระมหำสำคร รำชเสโน หนองเป็ด

1057 พระมหำสุพันธ์  อนงฺคโณ ป่ำจันทรังษี 1057 อุบลรำชธำนี พระมหำสุพันธ์ อนงฺคโณ ป่ำจันทรังษี

1058 พระมหำบัวกนั  ชินว โส ศรีมงคล 1058 อุบลรำชธำนี พระมหำบัวกนั ชินวโส วัดโนนสว่ำง

1059 พระมหำสุพล  รตนปญฺโญ หนองเมือง 1059 อุบลรำชธำนี พระมหำสุพล รตนปญฺโญ หนองเมือง

1060 พระมหำบุญสี  อภิวโร ด้ำมพร้ำ 1060 อุบลรำชธำนี พระมหำบุญสี อภิวโร ด้ำมพร้ำ

1061 พระมหำออ่นดี  ตปสีโล หัวเรือ 1061 อุบลรำชธำนี พระมหำออ่นดี ตปสีโล วัดหัวเรือ

1062 พระมหำพิทักษ์  สุเมโธ ไชยมงคล 1062 อุบลรำชธำนี พระมหำพิทักษ์ สุเมโธ นำเวียง

1063 พระครูศรีญำณโสภิต ไชยมงคล (สนำน  ญำณกโร) 1063 อุบลรำชธำนี พระครูศรีญำณโสภติ ญำณกโร บ้ำนสิม

1064 พระมหำณรงค์ฤทธิ์  อำนนฺโท ค ำเขือ่นแก้ว 1064 อุบลรำชธำนี พระมหำณรงค์ฤทธิ์ อำนนฺโท ค ำเขื่อนแกว้

1065 พระมหำบุญเฮ็ง  ปญฺญำสิริ ค ำเขือ่นแก้ว 1065 อุบลรำชธำนี พระมหำบุญเฮ็ง ปญฺญำสิริ วัดค ำเขือ่นนแก้ว

1066 พระมหำบุญหลำย  จิรธมฺโม มงคลใน 1066 อุบลรำชธำนี พระมหำบุญหลำย จิระธัมโม วัดหัวขัว

1067 พระครูสิริสุตำภิรม   หนองขุ่น 1067 อุบลรำชธำนี พระครูสิริสุตำภริม อนุตตสีโล วัดหนองขุ่น

1068 พระมหำจ ำนง  ญำณวีโร ปทุมมำลัย 1068 อุบลรำชธำนี พระมหำจ ำนง ญำณวีโร ปทุมมำลัย

1069 พระศรีวิสุทธิมุนี  (กนฺตสีโล) ปำกน้ ำ 1069 อุบลรำชธำนี พระศรีวิสุทธิมุนี กนฺตสีโล ปำกน ำิ

1070 พระมหำธรรมชำติ  วิสุทธฺสทโฺธ มหำวนำรำม 1070 อุบลรำชธำนี พระมหำธรรมชำติ วิสุทธสทโธ มหำวนำรำม

1071 พระมหำมนรัก  กตปุญฺโญ หนองขุ่น 1071 อุบลรำชธำนี พระมหำมนรัก กตปุญฺโญ วัดหนองขุ่น

1072 พระครูปลัดศรีอรุณ  ญำณิสฺสโร มณีวนำรำม ลำสิกขำ อบ0034/42 : 11 ม.ค. 64 1072
1073 พระมหำมงคล  อคฺคธมฺโม มหำวนำรำม 1073 อุบลรำชธำนี พระมหำมงคล อคฺคธมโม วัดบำ้นดอนนกชุม

1074 พระมหำสันติพงษ์  สิทฺธปิุณฺณเมธี ค ำเขือ่นแก้ว 1074 อุบลรำชธำนี พระมหำสันติพงษ์ สิทฺธฺปฺณณเมธี วัดค ำเขื่อนแกว้

1075 พระมหำวิษณุ  ครุธมฺโม ศรีอดุม 1075 อุบลรำชธำนี พระมหำวิษณุ ครุธมฺโม วดัหนองโมงบูรพำรำม

1076 พระมหำสุภี คุณวีโร พชิโสภำรำม 1076 อุบลรำชธำนี พระมหำสุภี คุณวีโร พิชโสภำรำม

1077 พระมหำวิทเนศ  เวทชโย ป่ำอบุลแกว้ 1077 อุบลรำชธำนี พระมหำวิทเนศ เวทชโย พระธรรมกำย

1078 พระมหำนิกร  โสภโณ มณีวนำรำม 1078 อุบลรำชธำนี พระมหำนิกร โสภโณ มณีวนำรำม

1079 พระมหำชำญนัฏฐ์  สุภกจิฺโจ ป้ำยอบุล (ธ) ย้ำยมำจำก จ.อบุลฯ นม 0034/639 25 พ.ค. 64 1079 อุบลรำชธำนี พระมหำชำญนัฏฐ์ สุภกจิโจ ชอ่งเม็กธรรมำรำม

1080 พระมหำวิไลศักด์ิ  ปญฺญำวโร แสนสุข (ธ) 1080 อุบลรำชธำนี วิไลศักด์ิ ปญฺญำวโร แสนสุข

1081 พระครูปัญญำธรรมวฒัน์  ติกขฺปญฺโญ ป่ำสว่ำงวีรวงศ์ (ธ) 1081 อุบลรำชธำนี พระครูปญัญำธรรมวฒัน์ ติกขฺปญฺโญ ป่ำสว่ำงวีระวงศ์

1082 พระมหำบูรณสิทธิ์  อภปิุญฺโญ สุทัศนำรำม (ธ) 1082 อุบลรำชธำนี พระมหำบูรณสิทธิ์ อภิปุญฺโญ วัดสุทัศนำรำม
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1083 พระมหำเจษฎำ  จนฺทำโภ ค ำบอน 1083 ศรีสะเกษ พระมหำเจษฎำ จนฺทสโภ วัดค ำบอน

1084 พระมหำไชยำ  วรธมฺมญฺญู โนนต้ิว 1084 ศรีสะเกษ พระมหำไชยำ ชินธมฺมญฺญู วัดสร้อยทอง

1085 พระครูสิริบุญกจิ  ฉนฺทธมฺโม บ้ำนเกิ้ง 1085 ศรีสะเกษ พระครูสิริบญุกิจ ฉนฺทธมฺโม บ้ำนเกิ้ง

1086 พระครูปริยัติสีลำภรณ์  คนธฺสีโล ระกำ 1086 ศรีสะเกษ พระครูปริยติัสีลำภรณ์ คนฺธสีโล ระกำ

1087 พระมหำวรวิทย ์ วรวิชฺชกิตฺติ โนนต้ิว 1087 ศรีสะเกษ พระมหำวรวทิย์ วรวิชฺชกตฺิติ โนนต้ิว

1088 พระมหำขุนทอง  เขมสิริ ส ำโรงใหญ่ 1088 ศรีสะเกษ พระมหำขุนทอง เขมสิริ วัดส ำโรงใหญ่

1089 พระมหำจันทร์ดี  ปญฺญำวชิโร ปรำสำทเยอเหนือ 1089 ศรีสะเกษ พระมหำจันทร์ดี ปญฺญำวชิโร ปรำสำทเยอเหนือ

1090 พระครูสุตวรำลังกำร ศรีมิ่งเมือง (มนตรี  ฐำนวโร) 1090 ศรีสะเกษ พระครูสุตวรำลังกำร ฐำวโร วัิดศรีมิ่งเมือง

1091 พระครูศรีปริยัติวงศ์  รติว โส ศรีห้วยทับทัน 1091 ศรีสะเกษ พระครูศรีปริยติัวงศ์ รติว โส วดัศรีห้วยทับทัน

1092 พระครูศรีวชิรปัญญำคม ศิริวรำวำส (ประกำย ปญฺญำคโม) 1092 ศรีสะเกษ พระครูศรีวชิรปัญญำคม ปญฺญำคโม ศิริวรำวำส

1093 พระครูสุตกลัยำณคุณ  กลฺยำโณ วังไฮ 1093 ศรีสะเกษ พระครูสุตกลัยสณคุณ กลฺยำโณ วัดวังไฮ

1094 พระมหำขุนทอง  จนฺทวำโร มหำพุทธำรำม 1094 ศรีสะเกษ พระมหำขุนทอง จนฺทวำโร มหำพุทธำรำม

1095 พระมหำชัชวำลย์  โอภำโส สระก ำแพงใหญ่ 1095 ศรีสะเกษ พระมหำชัชวำลย์ โอภำโส สระก ำแพงใหญ่

1096 พระมหำณัฐวุฒิ  วิสุทฺโธ ไพรบึง 1096 ศรีสะเกษ พระมหำณัฐวุฒิ วิสุทฺโธ ไพรบึง

1097 พระมหำมนูญ  จิตฺตนำยโก กระบี่ 1097 ศรีสะเกษ พระมหำมนูญ จิตฺตนำยโก วัดกระบี่

1098 พระครูสุตภัทรำภรณ์ บ้ำนง้อ (สัณหวัช  สุภทฺโท) 1098 ศรีสะเกษ พระครูสุตภทัรำภรณ์ สุภทฺโท บ้ำนง้อ

1099 พระมหำส ำรำญ  สุเมโธ บ้ำนแกงเล้ียว 1099 ศรีสะเกษ พระมหำส ำรำญ สุเมโธ แกงเล้ียว

1100 พระมหำนพรัตน์  กนฺตโสภี เกยีรติแกว้สำมคัคี 1100 ศรีสะเกษ พระมหำนพรัตน์ กนฺตโสภี วดัเกยีรติแกว้สำมคัคี

1101 พระมหำยำ  วำริคุณเมธี ขะยูง 1101 ศรีสะเกษ พระมหำยำ วำริคุณเมธี วัดน้ ำออ้ม

1102 พระมหำวุฒิพงษ์  วุฑฺฒิว โส ศิริวรำวำส 1102 ศรีสะเกษ พระมหำวฒิุพงษ์ วุฑฺฒิว โส ศิริวรำวำส

1103 พระมหำสมศักด์ิ  กลฺยำณจำรี เกยีรติแกว้สำมคัคี 089-9874393 1103 ศรีสะเกษ พระมหำสมศักด์ิ กลฺยำณจำรี วดัเกยีรติแกว้สำมคัคี

1104 พระมหำชินวัฒน์  วำทชโย สระก ำแพงใหญ่ 1104 ศรีสะเกษ พระมหำชนิวัฒน์ วำทชโย พระธรรมกำย

1105 พระมหำสิทธิพร  สิทฺธิวโร เกยีรติแกว้สำมคัคี 1105 ศรีสะเกษ พระมหำสิทธิพร สิทฺธิวโร วดัเกยีรติแกว้สำมคัคี

1106 พระมหำวัชรินทร์ วชรินฺโท เกยีรติแกว้สำมคัคี ลำสิกขำ 20 เม.ย.64 ไลน์พศจ.พีเ่จนจริำ 1106
1107 พระมหำรพีพันธ์  ชินภทฺโท สระก ำแพงใหญ่ 1107 ศรีสะเกษ พระมหำรพพีนัธ์ ชินภทฺโท สระก ำแพงใหญ่

1108 พระมหำรัฐพล  สิริวฑฺฒโน เจียงอศีรีมงคลวรำรำม 1108 ศรีสะเกษ พระมหำรัฐพล สิริวฑฺฒโน เจียงอีศรีมงคลวรำรำม

1109 พระครูสิริวนิัยวฒัน์ สิริจนฺโท หลวงสุมังคลำรำม (ธ) 1109 ศรีสะเกษ พระครูสิริวินัยวัฒน์ สิริจนฺโท วดัหลวงสุมงัคลำรำม

1110 พระครูวัชรสิทธิคุณ  คมนสิทโฺธ ป่ำศรีส ำรำญ (ธ) 1110 ศรีสะเกษ พระวินัยเมธี คมนสิทฺโธ วัดป่ำศรีส ำรำญ

1111 พระมหำสมเด่น  วิสำรโท หลวงสุมังคลำรำม (ธ) ขอลำออก ศก 0034/582 ลำออกเมือ่29ต.ค.63 1111
1112 พระมหำส ำรวย  จิตฺตส วโร ประชำรังสรรค์ (ธ) 1112 ศรีสะเกษ พระมหำส ำรวย จิตฺตส วโร บวรมงคลรำชวรวหิำร

1113 พระครูสิริโชติธรรม บกน้อย 1113 ยโสธร พระครูสิริโชติธรรม โชติปำโล บกน้อย

1114 พระครูสุตอดุมธรรม บ้ำนกล้วย 1114 ยโสธร พระครูสุตอุดมธรรม ยโสธโร บ้ำนกล้วย

1115 พระครูปริยัติพลำกร บูรพำ 1115 ยโสธร พระครูปริยัติพลำกร ฐำนงฺกโร บูรพำ

1116 พระครูศรีปริยัติยำนุกำร บรูพำรำมใต้ 1116 ยโสธร พระครูศรีปริยัตยำนุกำร ธมฺมธโร วัดเทพประทำนพร

1117 พระครูปริยติับูรพำภรัิกษ(์จ ำเนียร  ธีรว โส) บรูพำรำมใต้ 1117 ยโสธร พระครูปริยติับูรพำภิรักษ์ ธีรว โส บูรพำรำมใต้
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1118 พระมหำสุเธียร  สุธีโร บรูพำรำมใต้ 1118 ยโสธร พระมหำสุเธียร สุธีโร วัดบูรพำรำมใต้

1119 พระมหำไพฑูรย์ วิสุทฺธสำโร บรูพำรำมใต้ 1119 ยโสธร พระมหำไพฑูรย์ วิสุทฺธสำโร บูรพำรำมใต้

1120 พระมหำฉัตรเพชร  สุภทฺโท บรูพำรำมใต้ 1120 ยโสธร พระมหำฉัตรเพชร สุภทฺโท บูรพำรำมใต้

1121 พระครูสุตำลังกำร ป่ำจันทวนำรำม 1121 ยโสธร พระครูสุตำลังกำร กลฺยำโณ ป่ำจันทวนำรำม

1122 พระมหำธีระศักด์ิ  พลปญฺโญ มหำธำตุ 1122 ยโสธร ธีระศักด์ิ พลปญฺโญ มหำธำตุ

1123 พระครูสิริชัยสำทร(ชินกร จนฺทสโร) เวินชัย 1123 ยโสธร พระครูสิริชัยสำทร จนฺทสโร เวินชัย

1124 พระมหำมงคล  มหำวีโร อมัพวัน 1124 ยโสธร มงคล มหำวีโร อมัพวัน

1125 พระครูถำวรบุญยำภิวัฒน์   สระเกษ 1125 อ ำนำจเจริญ พระครูถำวรบุญยำภิวัฒน์ ยสินฺธโร วัดสระเกษ

1126 พระครูปริยัติวีรำภรณ์   บ่อชะเนง 1126 อ ำนำจเจริญ พระครูปริยติัวีรำภรณ์ ญำณวีโร บ่อชะเนง

1127 พระครูปริยัติสิทธวิบิูล (ไพบูลย)์ พระศรีเจริญ 1127 อ ำนำจเจริญ พระครูปริยติัสิทธิวิบลู ฉินฺนำลโย สิทธิยำรำม

1128 พระครูปลัดถำวร  สุปญฺโญ บ่อชะเนง มรณภำพ อจ0034/55 : 16 ก.พ. 64 1128 บุรีรัมย์ พระครูสุตวรรณำภรณ์ สุทฺธิญำโณ สุวรรณำรำม

1129 พระมหำอำทิตย์  อริญฺชโย รอยพระพุทธบำทภูมโนรมย์ ย้ำยไปมุกดำหำร  อจ 0034/254 21 พ.ค. 64 1129
1130 พระมหำรัชกรณ์  ฆฏโณ ศรีใคร ลำสิกขำ อจ0034/55 : 16 ก.พ. 64 1130
1131 พระมหำวิเชียร  วรคุโณ บ้ำนเกำ่บ่อ 1131 อ ำนำจเจริญ พระมหำวิเชียร วรคุโณ วัดบ้ำนเกำ่บ่อ

1132 พระมหำสุระศิลป์  ปสนฺโน อ ำนำจ 1132 อ ำนำจเจริญ พระมหำสุระศิลป์ ปสนฺโน อ ำนำจ

1133 พระมหำไทยรัฐ  ทินฺนวโร บ่อชะเนง 1133 อ ำนำจเจริญ พระมหำไทยรัฐ ทินฺนวโร บ่อชะเนง

1134 พระมหำพงษ์พันธุ ์ อคฺคว โส บ้ำนเกำ่บ่อ 1134 อ ำนำจเจริญ พระมหำพงษพ์นัธุ์ อคฺคว โส วัดบ้ำนเกำ่บ่อ

1135 พระมหำสมภำร  วิธูรเมธี บ่อชะเนง 1135 อ ำนำจเจริญ พระมหำสมภำร วิธูรเมธี วัดบ่อชะเนง

1136 พระมหำโชคทวี  ยสินฺธโร ศรีใคร 1136 อ ำนำจเจริญ พระมหำโชคทวี ยสินฺธโร นำไร่ใหญ่

1137 พระมหำเอกรัฐ  เอกรฏฺโฐ บ่อชะเนง 1137 อ ำนำจเจริญ พระมหำเอกรัฐ เอกรฏโฐ บ่อชะเนง

1138 พระมหำเสริมศักด์ิ  ธมฺมวำที ไชยค ำ 1138 อ ำนำจเจริญ พระมหำเสริมศักด์ิ ธมฺมวำที สร้งถ่อนอก

1139 พระวิชัยมุนี   (ไพฑูรย)์ ส ำรำญนิเวศ (ธ) 1139 อ ำนำจเจริญ พระวิชัยมุนี เมตฺตจิตฺโต ส ำรำญนิเวศ พระอำรำมหลวง

1140 พระครูศรีปัญญำสำรคุณ(สมศรี  ปญฺญำสำโร) ส ำรำญนิเวศ (ธ) 1140 อ ำนำจเจริญ พระครูศรีปญัญำสำรคุณ ปญฺญำสำโร แสนสวัสด์ิทัศนำรำม

1141 พระมหำเอกภพ  อำรยธมฺโม ส ำรำญนิเวศ (ธ) 1141 อ ำนำจเจริญ พระมหำเอกภพ อำรยธมฺโม แสนสวัสด์ิทัศนำรำม

1142 พระมหำนิกร  สุนฺทรเมธี ส ำรำญนิเวศ (ธ) 1142 อ ำนำจเจริญ พระมหำนิกร สุนฺทรเมธี วัดส ำรำญนิเวศ

1143 พระครูสุตวรวัฒน์   หนองสะโน 1143 นครพนม พระครูสุตวรวฒัน์ วรำโภ วัดหนองสะโน

1144 พระมหำธนเทพ  ขนฺติโก พระธำตุพนม 1144 นครพนม พระมหำธนเทพ ขนฺติโก วัดพระธำตุพนม

1145 พระมหำรุ้ง  ธีรวโร พระธำตุพนม 1145 นครพนม พระมหำรุ้ง ธีรวโร พระธำตุพนมวรมหำวหิำร

1146 พระครูศรีธรรมประยุทธ ศรีสมบูรณ์ 1146 นครพนม พระครูศรีธรรมประยุทธ ญำณวีโร วัดศรีสมบูรณ์

1147 พระมหำพรพิทักษ์  วรทกโฺข สวำ่งสุวรรณำรำม 1147 นครพนม พระมหำพรพิทักษ์ วรทกโฺข สว่ำงสุวรรณำรำม

1148 พระมหำวสันต์  ภูริปญฺโ ไตรภูมิ 1148 นครพนม พระมหำวสันต์ ภูริปญฺโญ ไตรภูมิ

1149 พระมหำเขำทอง  อรุโณ สวำ่งสุวรรณำรำม 1149 นครพนม พระมหำเขำทอง อรุโณ วดัสวำ่งสุวรรณำรำม

1150 พระมหำยุทธนำ  วรชโย พระธำตุพนม 1150 นครพนม พระมหำยทุธนำ วรชโย พระธำตุพนมวรมหำวหิำร

1151 พระครูเมธีศำสนธ ำรง  วรเสโน พระซอง 1151 นครพนม พระครูเมธศีำสนธ ำรง วรเสโน วัดวังโน

1152 พระมหำจักรพงค์  วิชฺชุว โส พระธำตุพนม 1152 นครพนม พระมหำจักรพงค์ วิชฺชุว โส โคกสว่ำง
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1153 พระมหำสำคร  วรธมฺโมภำโส มหำธำตุ 1153 นครพนม พระมหำสำคร วรธมฺโมภำโส มหำธำตุ

1154 พระมหำวรุฒ  ติกขฺวีโร สวำ่งสุวรรณำรำม 1154 นครพนม พระมหำวรุฒ ติกขฺวีโร สว่ำงสุวรรณำรำม

1155 พระมหำวัฒนำ  ภทฺทเสวี สำรภำณนิมิต (ธ) 1155 นครพนม พระมหำวฒันำ ภัททเสวี สำรภำณนิมิต

1156 พระครูศรีอรัญญกจิจำทร ป่ำป่งขำม 1156 มุกดำหำร พระครูศรีอรัญญกจิจำทร อำจำริโย ป่ำป่งขำม

1157 พระมหำเกษมณี  เตชปญฺโญ ป่ำวิเวก 1157 มุกดำหำร พระมหำเกษมณี เตชปญฺโญ วัดป่ำวิเวก

1158 พระมหำสุธี  โสภโณ ศรีบุญเรือง 1158 มุกดำหำร พระมหำสุธี โสภโณ ศรีบุญเรือง

1159 พระมหำปรีชำ  อนำลโย ศรีมงคลใต้ 1159 มุกดำหำร พระมหำปรีชำ อนำลโย ศรีมงคลใต้

1160 พระมหำสุชิน  ปญฺญำสโภ เกษมสุข 1160
1161 พระครูปริยัติสิทธำนุกำร สว่ำงวนำรำม ประสิทธิ ์ ยสธโร 1161 นครรำชสีมำ พระครูปริยัติสิทธำนุกำร ยสธโร สว่ำงวนำรำม

1162 พระมหำสม  ปิยธมฺโม สำมัคคี 1162 นครรำชสีมำ พระมหำสม ปิยธมฺโม สำมัคคี

1163 พระครูปริยัติธรรมพิมล สะแก (วีรวงศ์  รกขฺิตธมฺโม) 1163 นครรำชสีมำ พระครูปริยัติธรรมพมิล รกขฺิตธมฺโม สะแก

1164 พระครูศรีปริยัติยำรักษ์ สะแก (ประสงค์  กตฺิติปญฺโญ) 1164 นครรำชสีมำ พระครูศรีปริยัตยำรักษ์ กตฺิติปญฺโญ สะแก

1165 พระครูศรีภำวนำวิกรม พำยัพ (ถนอม ถำวโร) 1165 นครรำชสีมำ พระครูศรีภำวนำวกิรม ถำวโร พำยัพ

1166 พระมหำสมพร  โชติธมฺโม บูรพ์ 1166 นครรำชสีมำ พระมหำสมพร โชติธมฺโม บูรพ์

1167 พระมหำอ ำนำจ  สุเมโธ หนองละมั่ง 1167 นครรำชสีมำ พระมหำอ ำนำจ สุเมโธ หนองละมั่ง

1168 พระครูศรีวชิรปัญญำภรณ์ บึง (อนันต์  วชิรปญฺโญ) 1168 นครรำชสีมำ พระครูศรีวชิรปญัญำภรณ์ วชิรปญฺโญ บึง

1169 พระครูอนิทธรรมำภรณ์ ตะคร้อ 1169 นครรำชสีมำ พระครูอนิทธรรมำภรณ์ เทวมินฺโท ตะคร้อ

1170 พระมหำจำตุรณ  อนิฺทปญฺโญ โกศลสิตำรำม 1170 นครรำชสีมำ พระมหำจำตุรณ อนิฺทปญฺโญ โกศลสิตำรำม

1171 พระมหำดุล  จีรวฑฺโฒ โนนไทย 1171 นครรำชสีมำ พระมหำดุล จีรวฑฺโฒ วัดโนนไทย
1172 พระครูปริยัติภิชยำนุกลู กลำงปักธงชยั ทองสุข  เตชปญฺโญ 1172 นครรำชสีมำ พระครูปริยติัชยำนกุลู เตชปญฺโญ วดักลำงปักธงชัย

1173 พระมหำเนติเมธี  รตนปญฺโญ คีรีวันต์ 1173 นครรำชสีมำ พระมหำเนติเมธี รตนปญฺโญ คีรีวันต์

1174 พระครูปริยัติวัฒนธ ำรง บึง (บุญมี  ธมฺมิโก) 1174 นครรำชสีมำ พระครูปริยัติวัฒนธ ำรง ธมฺมิโก บึง

1175 พระมหำประคอง  สิริทตฺโต บึง ขอลำออก นม 0034/514 1175
1176 พระมหำประสิทธิ์  เตชปญฺโญ ศำลำ 1176 นครรำชสีมำ พระมหำประสิทธิ์ เตชปญฺโญ ศำลำ

1177 พระมหำประหยดั  วิสุทฺธิจำรี สะแก 1177 นครรำชสีมำ พระมหำประหยดั วิสุทฺธิจำรี สะแก

1178 พระมหำเมธี  อริยร สี สะแก 1178 นครรำชสีมำ พระมหำเมธี อริยร สี วัดสะแก

1179 พระมหำวสันต์  สนฺติกโร ศำลำ 1179 นครรำชสีมำ พระมหำวสันต์ สนฺติกโร ศำลำ

1180 พระมหำสมเกยีรติ  ผลญำโณ สะแก 1180 นครรำชสีมำ พระมหำสมเกียรติ ผลญำโณ สะแก

1181 พระมหำสมภูมิ  ปญฺญำปสุโต ใหม่ดอนแต้ว (สิฐวิชฐ์  ปญฺญำปสุโต) 1181 นครรำชสีมำ พระมหำสมภมูิ ปญฺญำปสุโต ใหม่ดอนแต้ว

1182 พระมหำสวัสด์ิ กวิสฺสโร บึง 1182 นครรำชสีมำ พระมหำสวัสด์ิ กวิสฺสโร บึง

1183 พระมหำสันติภำพ  โชติปญฺโญ บูรพ์ 1183 นครรำชสีมำ พระมหำสันติภำพ โชติปญฺโญ บูรพ์

1184 พระมหำส ำรวย  คุตฺตสีโล ทุ่งสว่ำง 1184 นครรำชสีมำ พระมหำส ำรวย คุตฺตสีโล ทุ่งสว่ำง

1185 พระมหำส ำเริง  จิตฺตปสำโท โพธิ์ 1185 นครรำชสีมำ พระมหำส ำเริง จิตฺตปสำโท วัดโพธิ์

1186 พระมหำสุเทพ  โสภโณ ศำลำ 1186 นครรำชสีมำ พระมหำสุเทพ โสภโณ ศำลำ

1187 พระมหำอนุชิต  ปคุณธมฺโม พำยัพ 1187 นครรำชสีมำ พระมหำอนุชิต ปคุณธมฺโม ดอนเเขวน
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1188 พระมหำอ ำนวย  โชติปญฺโญ ป่ำอภัยวัน 1188 นครรำชสีมำ พระมหำอ ำนวย โชติปญฺโญ ป่ำอภัยวัน

1189 พระครูปริยัติสีมำภรณ์ บึง (สมคิด  ปคุโณ) 1189 นครรำชสีมำ พระครูปริยติัสีมำภรณ์ ปคุโณ บึง

1190 พระมหำสมเกยีรติ  โสภณกตฺิติ สะแก 1190 นครรำชสีมำ พระมหำสมเกียรติ โสภณกตฺิติ สะแก

1191 พระมหำสมัย  ธมฺมสำโร พำยัพ 1191 นครรำชสีมำ พระมหำสมัย ธมฺมสำโร พำยัพ

1192 พระมหำประสงค์  เขมำจำโร หนองโจด 1192 นครรำชสีมำ พระมหำประสงค์ เขมำจำโร หนองโจด

1193 พระมหำนิรุตต์  อนุตฺตโร ศำลำ 087-2595676 1193 นครรำชสีมำ พระมหำนิรุตต์ อนุตฺตโร ศำลำ

1194 พระมหำศตวรรษ  อตฺตำนุรกขฺี ศำลำ 1194 นครรำชสีมำ พระมหำศตวรรษ อตฺตำนุรกขฺี ศำลำ

1195 พระมหำสุพัฒน์ สิริธโร ศำลำ 1195 นครรำชสีมำ พระมหำสุพัฒน์ สิริธโร ศำลำ

1196 พระมหำอำทิตย์  อภิวจโน คีรีวันต์ 1196 นครรำชสีมำ พระมหำอำทิตย์ อภิวจโน คีรีวันต์

1197 พระครูศรีปัญญำโสภณ ชัยศรีคณำรำม 1197 นครรำชสีมำ พระครูศรีปญัญำโสภณ นำถปญฺโญ ชัยศรีคณำรำม

1198 พระมหำนรำ  อรุโณ ศำลำ 1198 นครรำชสีมำ พระมหำนรำ อรุโณ ศำลำ

1199 พระมหำจริวัฒก์  อภวิฑฺฒโก สุทธจินดำ (ธ) 1199 นครรำชสีมำ พระมหำจิรวัฒก์ อภิวฑฺฒโก สุทธจินดำ วรวิหำร

1200 พระมหำจรีวัฒน์  จริวฑฺฒโน ป่ำสำลวนั (ธ) 1200 นครรำชสีมำ พระมหำจีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ป่ำสำลวัน

1201 พระครูปลัดอรรถจริยำนุกจิ สุทธจินดำ (ธ) (ปรำโมทย ์ รตนว โส) 1201 นครรำชสีมำ พระครูปลัดอรรถจริยำนุกจิ รตนว โส สุทธจินดำ วรวิหำร

1202 พระมหำเอกวัฒน ์ สิริสมปฺนโฺน สุทธจินดำ (ธ) 1202 นครรำชสีมำ พระมหำเอกวฒัน์ สิริสมฺปนฺโน สุทธจินดำ วรวิหำร

1203 พระมหำวิเชียร   คุณธำโร กลำง 1203 บุรีรัมย์ พระมหำวิเชียร คุณธำโร กลำงพระอำรำมหลวง

1204 พระมหำจฤษณเทวินทร์  วิชฺชำกโร กลำง 1204 บุรีรัมย์ พระมหำจฤษณเทวินทร์ วิชฺชำกโร ประชำนิรมิต

1205 พระมหำกติติพัฒน์   สิริชโย กลำง 1205 บุรีรัมย์ พระมหำกติติพฒัน์ สิริชโย กลำง

1206 พระครูศรีปริยัติวบิูลย์ (ไพบูลย์ พทฺุธญำโณ) กลำง(นำงรอง) 1206 บุรีรัมย์ พระครูศรีปริยัตืวบิลูย์ พุทฺธญำโณ กลำง

1207 พระมหำกฤษฎำ กตฺิติธำตำ กลำง(พระอำรำมหลวง) 1207 นครสวรรค์ พระครูนิภำภัทรกิจ ฐิตฺสทฺโธ วรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง

1208 พระครูเกษมปริยัตยำทร(สุพจน ์ เขมจิตฺโต) กลำง(พระอำรำมหลวง) 1208 บุรีรัมย์ พระครูเกษมปริยัตยำทร เขมจิตฺโต กลำง

1209 พระมหำสมอำจ  ปญฺญำธโร โคกเพชร 1209 บุรีรัมย์ พระมหำสมอำจ ปญฺญำธโร วัดโคกเพชร

1210 พระมหำนฤพล  สิริเมธี ตะโก 1210 บุรีรัมย์ พระมหำนฤพล สิริเมธี ตะโก

1211 พระมหำธีระพงษ์  กสฺิสโร ตำคลองสระกลำง 1211 บุรีรัมย์ พระมหำธีระพงษ์ กสฺิสโร ตำกองสระกลำง

1212 พระมหำสมศักด์ิ  จนฺทธมฺโม ธรรมธีรำรำม 1212 บุรีรัมย์ พระมหำสมศักด์ิ จนฺทธมฺโม ธรรมธีรำรำม

1213 พระมหำแสงจันทร์  กิตฺติญำโณ บัวถนน 1213 บุรีรัมย์ พระมหำแสงจนัทร์ กตฺิติญำโณ วัดบัวถนน
1214 พระครูปริยติัธรรมวบิลู (ชว ี อสฺิสโร) บ้ำนโคกเหล็ก 1214 บุรีรัมย์ พระครูปริยัติธรรมวิบลู อสฺิสโร วัดโคกเหล็ก

1215 พระมหำถวิล  พุทธวิริโย บ้ำนตลำดควำย 1215 บุรีรัมย์ พระมหำถวิล พุทธวิริโย ตลำดควำย

1216 พระมหำสมนึก  จิตฺตธมฺโม บ้ำนตะโคง 1216
1217 พระมหำจ ำลอง  จนฺทปญฺโญ บ้ำนตำเสำ 1217 บุรีรัมย์ พระมหำจ ำลอง จันทปัญโญ วัดบ้ำนตำเสำ

1218 พระครูศรีปริยัตยำนุศำสน์  ปญฺญำปสุโต บ้ำนตุโคง 1218
1219 พระครูสิริปริยตัยำภริม(ศุภโชติ  กนตฺวีโร) บ้ำนสูงเนิน 1219 บุรีรัมย์ พระครูสิริปริยัตยำภริม กนตวีโร วัดบ้ำนสูงเนิน

1220 พระมหำทศพร  โสภคฺโค บุตำวงษ์ ลำสิกขำ บร0034/121 : 19 ม.ค. 64 1220
1221 พระมหำเสมอ  อำนนฺโท ประชำบรูณะ 1221
1222 พระมหำธีรวัฒน์  นรินฺโท ป่ำเลไลย์ 1222
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1223 พระครูสุตพลธรรม  คุตฺตสีโล พลสุวรรณ 1223 บุรีรัมย์ พระครูสุตพลธรรม คุตฺตสีโล วัดพลสุวรรณ

1224 พระครูปริยติัวีรธรรม  ฐำนวีโร พัฒนวรำ 1224 บุรีรัมย์ พระครูปริยติัวรีธรรม ฐำนวีโร พัฒนวนำรำม

1225 พระมหำนันทพงศ์  นนฺทว โส สว่ำงโพธิท์องวรำรำม 1225 บุรีรัมย์ พระครูปลัดนันทพงศ์ นนฺทว โส วดัสวำ่งโพธิ์ทองวรำรำม

1226 พระมหำสรำวุธ  สุจิณฺโณ สว่ำงโพธิท์องวรำรำม 1226 บุรีรัมย์ พระมหำสรำวุธ สุจิณฺโณ สว่ำงโพธิท์องวรำรำม

1227 พระมหำพรม  กตฺิติวณฺโณ สุกำวำส 1227
1228 พระครูสุตวรรณำภรณ์  สุทฺธิญำโณ สุวรรณำรำม 1128 บุรีรัมย์ พระครูสุตวรรณำภรณ์ สุทฺธิญำโณ สุวรรณำรำม
1229 พระมหำประหยัด  โฆสิโต บ้ำนตำฮ้อ ย้ำยมำจำกนนทบุรี 1229 บุรีรัมย์ ประหยัด พระมหำประหยดั วัดบ้ำนตำฮ้อ
1230 พระมหำไพโรจน์  ปภสฺสโร ไทยจำนสำมัคคี

ยำ้ยมำจำกส่วนกลำง โอน
งบ 65 1230 บุรีรัมย์ พระมหำไพโรจน์ ปภสฺสโร วดัไทยจำนสำมัคคี

1231 พระครูปริยัติบุญญำทร   โนนสมบูรณ์ 1231 สุรินทร์ พระครูปริยัติบญุญำทร อภิปุญโญ วัดโนนสมบูรณ์

1232 พระครูปริยัติปัญโญภำส สว่ำงอดุมทำ่ศิลำ 1232 สุรินทร์ พระครูปริยติัปัญโญภำส เตชปญฺโญ วดัสวำ่งอดุมท่ำศิลำ

1233 พระมหำเจริญสุข  คุณวีโร ศรีวหิำรเจริญ 1233 สุรินทร์ พระมหำเจริญสุข คุณวีโร ศรีวิหำรเจริญ
1234 พระมหำชำญ  อชิโต อทุุมพร 1234 สุรินทร์ พระมหำชำญ อชิโต อทุุมพร

1235 พระมหำชุมพล  สุพโล แสงบูรพำ 1235 สุรินทร์ พระมหำชุมพล สุพโล แสงบูรพำ

1236 พระมหำบรรจง  ติสรโณ จุมพลสุทธำวำส 1236 สุรินทร์ พระมหำบรรจง ติสรโณ จุมพลสุทธำวำส

1237 พระมหำบญุชอบ  ปญฺุญสำทโร ศำลำลอย 1237 สุรินทร์ พระมหำบญุชอบ ปุญฺญสำทโร ศำลำลอย

1238 พระมหำประเสริฐ  ปำรคุโณ จอมพระ 1238 สุรินทร์ พระมหำประเสริฐ ปำรคุโณ โพธิศ์รีวิเวก

1239 พระมหำพรหมปัญญำ  พฺรหฺมปญฺโญ ไทรงำม 1239 สุรินทร์ พระมหำพรหมปญัญำ พฺรหฺมปญฺโญ วัดไทรงำม

1240 พระมหำวัชรพล  ฐิตปุญฺโญ บรูพำวนำรำม 1240 สุรินทร์ พระครูสิริธรรมสถติ ฐิตปุญฺโญ วัดบรูพำวนำรำม

1241 พระมหำสิริวัฒน์  ปริสุทฺโธ เทพนิมิต 1241 สุรินทร์ พระมหำสิริวัฒน์ ปริสุทฺโธ วัดเทพนิมิต

1242 พระมหำพงษเ์ทพ  ภำวนำวิสุทโฺธ หนองบัว 1242 สุรินทร์ พระมหำพงษ์เทพ ภำวนำวิสุทฺโธ หนองบัว

1243 พระมหำสมพงษ์  ฐิตจิตฺโต กลำงสุรินทร์ 1243 สุรินทร์ พระมหำสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต กลำง

1244 พระมหำสมศักด์ิ  อริโย จุมพลสุทธำวำส 1244 สุรินทร์ พระมหำสมศักด์ิ อริโย จุมพลสุทธำวำส

1245 พระมหำบุญทอง  ปณฺฑิตเมธี จุมพลสุทธำวำส 1245 สุรินทร์ พระมหำบุญทอง ปณฺฑิตเมธี จุมพลสุทธวำส

1246 พระมหำเสำร์  สีหสุวณฺณปตฺุโต พันษี 1246 สุรินทร์ พระมหำเสำร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต พันษี

1247 พระมหำสมร  จนฺทสุวณฺโณ บ้ำนผือ 1247 สุรินทร์ พระมหำสมร จนฺทสุวณฺโณ บ้ำนผือ
1248 พระมหำปริตถ์  รตนวโร บ้ำนผือ 1248 สุรินทร์ พระมหำปริตถ์ รตนวโร บ้ำนผือ

1249 พระมหำมนต์  มนฺติโก สระบัวแดง 1249 สุรินทร์ พระมหำมนต์ มนฺติโก สระบัวแดง

1250 พระมหำสมพัตร์  ปิยธมฺโม บำ้นหนองไม้แก่น 1250 ชัยภูมิ พระมหำสมพัตร์ ปิยธมฺโม วัดบ้ำนหนองไม้แก่น

1251 พระศรีสัจญำณมนุี(สุมนิทร์  ยติกโร) ห้วยหินฝน 1251 ชัยภูมิ พระศรีสัญญำณมุนี ยติกโร ห้วยหินฝน

1252 พระครูสังฆรักษ์ไพศำล  จนฺทธมฺโม ชัยสำมหมอ 1252 ชัยภูมิ พระมหำไพศำล จนฺทธมฺโม วัดชัยสำมหมอ

1253 พระครูสุตธีรธรรม  อนงฺคโณ ทรงศิลำ 1253 ชัยภูมิ พระครูสุตธีรธรรม อนงฺคโณ ทรงศิลำ

1254 พระครูสังฆรักษว์ีระชัย  วชิรสุธี ทรงศิลำ 089-8460579 1254 ชัยภูมิ พระครูสังฆรักษว์รีะชัย วชิรสุธี ทรงศิลำ

1255 พระมหำวีระพล  สุทฺธิจำรี ไพรีพินำศ 1255 ชัยภูมิ พระมหำวรีะพล สุทธิจำรี วัดไพรีพินำศ

1256 พระครูวนิัยธรอภชิำติ  โสภณวำที ชยัภูมิพิทักษ์ 1256 ชัยภูมิ พระครูวนิัยธรอภชิำติ โสภณวำที ชัยภูมิพิทักษ์

1257 พระมหำสุนทร ธีรงฺกโุร ทรงศิลำ ออกจำกพื้นที ่จจ.ชย.พิเศษ ๐๕/๒๕๖๔ วันที ่09/08/2564 แจ้งในระบบ 1257 ชัยภูมิ พระมหำสุนทร ธีรงฺกโุร วัดพำยพัซับใหญ่
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1258 พระมหำวิสรศักด์ิ จนฺทำโภ ไพรีพินำศ 1258 ชัยภูมิ พระมหำวสิรศักด์ิ จนฺทำโภ วัดไพรีพินำศ

1259 พระมหำอดุลย์  พุทฺธรกขฺิโต เลียบน้ ำไหล ออกจำกพื้นที ่จจ.ชย.พิเศษ ๐๕/๒๕๖๔ วันที ่09/08/2564 แจ้งในระบบ 1259
1260 พระมหำนรินทร์  สุรปญฺโญ ห้วยหินฝน 1260 ชัยภูมิ พระมหำนรินทร์ สุรปญฺโญ ห้วยหินฝน

1261 พระมหำระวี  กตฺิติโก เลียบน้ ำไหล 1261 ชัยภูมิ พระมหำระวี กตฺิติโก วัดเลียบน้ ำไหล

1262 พระครูปริยัติชัยโสภณ   ไชยมงคล 1262 ปรำจีนบุรี พระครูปริยติัชัยโสภณ นำคเสโน ไชยมงคล

1263 พระมหำสมคิด   เมตฺตจิตฺโต โป่งไผ่ 1263 ปรำจีนบุรี พระมหำสมคิด เมตตำจิตโต โปร่งไผ่

1264 พระมหำประยรู  ปญฺญำวชิโร ทุ่งแฝก ย้ำยไปสระแก้ว ปจ 0034/2244 1264
1265 พระมหำฉัตรชัย  ยติโก ทุ่งแฝก ย้ำยไปสระแก้ว ปจ 0034/2244 1265
1266 พระมหำประพันธ์  ณฏฺฐิโก ปทุมวนำวำส 1266 ปรำจีนบุรี พระมหำประพนัธ์ ณฏฺฐิโก ปทุมวนำวำส

1267 พระมหำชัยวัฒน์  อคฺคำโภ โพธิศ์รี 1267 ปรำจีนบุรี พระมหำชัยวฒัน์ อคคำโภ โพธิศ์รี

1268 พระมหำประสำน  สิริภทฺโท โพธิศ์รี 1268 ปรำจีนบุรี พระมหำประสำน สิริภทฺโท โพธิศ์รีส ำพันตำ

1269 พระมหำเด่ียวสิงห ์ สุทฺธิจิตฺโต รัตนชมพู 085-6501827 1269 ปรำจีนบุรี พระมหำเด่ียวสิงห์ สุทธิจิตโต คลองกลำง

1270 พระมหำวรพล  กตฺิติปุญฺโญ หนองไผ่ล้อม 087-7092421 1270 ปรำจีนบุรี พระมหำวรพล กติติปุญฺโญ หนองไผ่ล้อม

1271 พระครูปริยติัธรรมำนยุตุ  สิริธมโฺม วังช้ำง 1271 นครนำยก พระครูปริยัติธรรมำนุยุต สิริธมฺโม บ้ำนคลองสำมสิบ

1272 พระมหำสมศักด์ิ  ยสปำโล อดุมธำนี 1272 นครนำยก พระมหำสมศักด์ิ ยสปำโล อดุมธำนี พระอำรำมหลวง

1273 พระครูปทุมปริยัติยำนุกจิ หนองโพธิ์ (ทศพร  กิตฺติโสภโณ) 1273 นครนำยก พระครูปทุมปริยติัยำนุกจิ กตฺิติโสภโณ วัดขุมข้ำว

1274 พระมหำเทวินทร์  วรปญฺโญ ช้ำง 1274 นครนำยก พระมหำเทวินทร์ วรปญฺโญ วดัโพธิแ์ก้วเบญจธำรำม

1275 พระครูปิยสีลคุณ  ปิยสีโล ป่ำศรีถำวรนิมิต (ธ) 1275 นครนำยก พระครูปิยสีลคุณ ปิยสีโล วดัป่ำศรีถำวรนิมิต

1276 พระมหำสมคิด  ธีรว โส เกตุสโมสร 1276
1277 พระมหำอ ำนำจ  ฐำนุตฺตโม ท่ำเกวียน 1277
1278 พระมหำวิเชียร  วชิรว โส ปิตุลำธริำชรังสฤษฎิ์ 1278
1279 พระมหำหนูไกล  เตชวโร ปิตุลำธริำชรังสฤษฎิ์ 1279
1280 พระมหำสุเวียน  สุว โจ โสธรวนำรำม 1280 ฉะเชิงเทรำ พระมหำสุเวียน สุวโจ โสธรวรำรำม

1281 พระมหำทองหล่อ  โฆสโก โสธรวนำรำม 1281
ฉะเชิงเทร

ำ
พระมหำทอง

หล่อ
โฆสโก วัดโสธรวรำรำม

1282 พระครูศรีปริยัติวิมล   โสธรวรำรำม

1283 พระมหำฉลอง  เขมรโต โสธรวรำรำม 1283
ฉะเชิงเทร

ำ
พระมหำฉลอง เขมรโต วัดโสธรวรำรำม

1284 พระมหำปยิะบตุร  ปญฺญำวฑฺฒโน โสธรวรำรำม 1284
1285 พระมหำสนิท  สมนฺตปำสำทโิก โสธรวรำรำม 1285

ฉะเชิงเทร
ำ

พระมหำสนิท
สมนฺตปำสำทิ

โก
โสธรวรำรำม

1286 พระมหำพีชำยมก ์ ปริปุณฺโณ โสธรวรำรำม 1286 ฉะเชิงเทรำ พระมหำพชีำยมก์ ปริปุณฺโณ วัดโสธรวรำรำม

1287 พระมหำเมธำ  อภินนฺโท โสธรวรำรำม 1287 ฉะเชิงเทรำ พระมหำเมธำ อภินนฺโท วัดโสธรวรำรำม วรวิหำร

1288 พระมหำวิทยำ  กตฺิติปญฺโญ โสธรวรำรำม 1288 ฉะเชิงเทรำ พระมหำวิทยำ กตฺิติปญฺโญ วดัโสธรวรำรำมวรวหิำร

1289 พระมหำนนทพร  อำนนฺโท หนองวำ่นเหลือง 1289 ฉะเชิงเทรำ พระมหำนนทพร อำนนฺโท วัดหนองหว่ำนเหลือง

1290 พระมหำสนั่น  โสภโน เกตุสโมสร 1290
1291 พระปัญญำวิสุทธิโมลี เทพนิมิตร (ธ) 1291
1292 พระครูสุตสีลำภรณ์ หนองคุ้ม 1292 สระแกว้ พระครูสุตสีลำภรณ์ จิรสีโล หนองคุ้ม



หน้าที่ 58

เลขที่
กรอกฟอรม์

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่

1293 พระครูศรีปริยัติวรำลังกำร บ่อลูกรัง 1293 สระแกว้ พระครูศรีปริยัติวรำลังกำร สมำจำโร บ่อลูกรัง

1294 พระครูศรีรัตน์สรกจิ สระแกว้ 1294 สระแกว้ พระครูศรีรัตน์สรกิจ รตินฺธโร สระแกว้ พระอำรำมหลวง

1295 พระมหำอ ำนำจ  คุณสมฺปนฺโน คลองหำด 1295 สระแกว้ พระมหำอ ำนำจ คุณสมฺปนฺโน คลองหำด

1296 พระมหำศรำวุธ  จิตฺตทนฺโต เหล่ำออ้ย 1296 สระแกว้ พระมหำศรำวุธ จิตฺตทนฺโต เหล่ำออ้ย

1297 พระมหำทินภัทร  ทินภทฺโท คลองหำด 1297 สระแกว้ พระมหำทินภัทร ทินภทฺโท คลองหำด

1298 พระมหำธนกฤต กตฺิติสมฺปนฺโน วังสมบูรณ์ (เปล่ียนชื่อ ชื่อเดิม สมพงษ)์ 1298 สระแกว้ พระมหำธนกฤต กตฺิติสมฺปนฺโน วังสมบูรณ์

1299 พระมหำพิชัย  เตชำธโร ศำลำล ำดวน 1299 บุรีรัมย์ ประหยัด พระมหำประหยดั วัดบ้ำนตำฮ้อ

1300 พระมหำทวี  วิสำรโท นครธรรม 1300 สระแกว้ พระมหำทวี วิสำรโท นครธรรม

1301 พระมหำอนุชิต  อนนฺตเมธี สนธิ์ 1301 นครศรีธรรมรำช พระมหำอนุชิต อนนฺตเมธี สนธิ์

1302 พระครูศรีกติติธ ำรง พังสิงห์ (กตฺิติคุโณ) 1302 นครศรีธรรมรำช พระครูศรีกิตติธ ำรง กตฺิติคุโณ พังสิงห์

1303 พระมหำเอกกวิน  ปิยวีโร พระมหำธำตุ(ธ) 1303 นครศรีธรรมรำช พระมหำเอกกวิน ปิยวีโร พระมหำธำตุ วรมหำวิหำร

1304 พระมหำจำรุกติต์ิ  อำจำโร มเหยงคณ์(ธ) 1304 นครศรีธรรมรำช พระมหำจำรุกิตต์ิ อำจำโร วัดมเหยงคณ์

1305 พระมหำวิโรจน์  วิโรจโน ขันเงิน 1305 ชุมพร พระมหำวิโรจน์ วิโรจโน '- ขันเงิน

1306 พระมหำสุรินทร์  ธมฺมิโก ขันเงิน 1306 ชุมพร พระมหำสุรินทร์ ธมฺมิโก ขันเงิน

1307 พระมหำชัยศิลป์   ชัยโชติ ขันเงิน 1307 ชุมพร พระมหำชัยศิลป์ ชยโชติ ดอนทรำยแกว้

1308 พระมหำชนะ อริยรำโม ขันเงิน 1308 ชุมพร พระมหำชนะ อริยรำโม ขันเงิน

1309 พระมหำธนำกร  ญำณธำรี ขันเงิน 1309 ชุมพร พระมหำธนำกร ญำณธำรี ขันเงิน พระอำรำมหลวง

1310 พระมหำธรรมกฤษณ์  ธมมฺเมธี ด่ำนประชำกร 1310
1311 พระมหำอดุลย์  อตุลธมฺโม ด่ำนประชำกร 1311 ชุมพร พระมหำอดุลย์ อตุลธมฺโม ด่ำนประชำกร

1312 พระมหำสมศักด์ิ   กจิฺจสำโร ท่ำยำงกลำง 1312 ชุมพร พระมหำสมศักด์ิ กจิฺจสำโร ท่ำยำงกลำง

1313 พระมหำศุภชัย  กตฺิติปำโล นำทุ่ง 1313 ชุมพร พระศุภชัย กติติปำโล หูรอ

1314 พระครูสุตธรรมชัย   จ ำปำ 1314 สุรำษฏร์ธำนี พระครูสุตธรรมชัย สุเมธโส วัดจ ำปำ

1315 พระมหำบุญโฮม   ปริปุณฺณสีโล ท่ำไทร 1315
1316 พระมหำสุธี  ฐิตกรณีโย ท่ำไทร 1316 สุรำษฏร์ธำนี พระมหำสุธี ฐิตกรณีโย ท่ำไทร

1317 พระมหำอตัถพล  จิตฺตทโม ท่ำไทร 1317 สุรำษฏร์ธำนี พระมหำอัตถพล จิตฺตทโม ท่ำไทร

1318 พระมหำสุพัฒน์   สุรว โส พระบรมธำตุไชยำ 1318 สุรำษฏร์ธำนี พระมหำสุพัฒน์ สุรว โส พระบรมธำตุไชยำรำชวรวิหำร

1319 พระมหำกศุล  ยโสธโร ปำกแพรกรัตนำรำม (ธ) 1319 สุรำษฏร์ธำนี พระมหำกศุล ยโสธโร ปำกแพรกรัตนำรำม

1320 พระมหำฐิติวัฒน์  จิรวฑฺโฒ สำมัคคีผดุงพนัธ ์(ธ) 1320 สุรำษฏร์ธำนี พระมหำฐิติวฒัน์ จิรวฑฺโฒ สำมัคคีผดุงพันธ์

1321 พระมหำสุรินทร์  ติสฺสเทโว บ้ำนเกำะสิเหร่ 1321 ภูเกต็ พระมหำสุรินทร์ ติสฺสเทโว บ้ำนเกำะสิเหร่

1322 พระมหำอภิสิทธิ ์ อภิสิทฺโธ บ้ำนเกำะสิเหร่ 1322 ภูเกต็ พระมหำอภสิิทธิ์ อภิสิทฺโธ บ้ำนเกำะสิเหร่

1323 พระมหำหำรือ  เขมจิตฺโต วิชติสังฆำรำม มรณภำพ ภก 0034/103 : 19 ก.พ. 64 1323
1324 พระมหำนที  จนฺทสำโร(สุหำ) วิชติสังฆำรำม 1324 ภูเกต็ พระมหำนที จนฺทสำโร วิชิตสังฆำรำม

1325 พระมหำธเนศ ภูริปญฺโญ วิชติสังฆำรำม 1325 ภูเกต็ พระมหำธเนศ ภูริปญฺโญ วิชิตสังฆำรำม

1326 พระมหำอญัเชิญ   ธีรปญฺโญ อนุภำษกฤษฎำรำม 1326 ภูเกต็ พระมหำอัญเชิญ ธีรปญฺโญ อนุภำษกฤษฎำรำม

1327 พระมหำอคัรวัต  ฉินฺนำลโย อนุภำษกฤษฎำรำม 1327 ภูเกต็ พระมหำอัครวตั ฉินฺนำลโย อนุภำษกฤษฎำรำม
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1328 พระมหำสุชำติ  หิริธมฺโม กะพงัสุรินทร์ 1328 ตรัง สุขำติ หิริธมฺโม คลองน ำิเจ็ด

1329 พระมหำพัฒน์พงษ์  ชยำนนฺโท กะพงัสุรินทร์ 1329
1330 พระมหำวิทยำ  อภินนฺโท กะพงัสุรินทร์ 1330
1331 พระมหำสุชัช  มหำคมฺภีโร กะพงัสุรินทร์ 1331
1332 พระมหำศักยศ์รณ์  คุณปญฺโญ กะพงัสุรินทร์ 1332
1333 พระมหำอภิพล  อภิพโล ประสิทธิชัย 1333
1334 พระมหำทรงวุฒิ  สิริวุฑฺโฒ แกว้โกรวำรำม 1334 กระบี่ พระมหำทรงวุฒิ สิริวุฑฺโฒ วัดแกว้โกรวำรำม

1335 พระครูศรีสุทธำวุธ ธรรมำวุธสรณำรำม อทิธิพล  ภูริปญฺโญ 1335 กระบี่ พระครูศรีสุทธำวุธ ภูริปญฺโญ วดัธรรมำวธุสรณำรำม

1336 พระครูสถิตนรำธิกำร ควนสบำย วิชำญ  นรำธิโป 1336 กระบี่ พระครูสถตินรำธกิำร นรำธิโป วัดคลองท่อม

1337 พระมหำทวีสุข  สิริภทฺโท รำษฎร์รังสรรค์ 1337 กระบี่ พระมหำทวีสุข สิริภทฺโท เขำล่อม

1338 พระครูศรีรัตนำภิรำม ควนสบำย 1338 กระบี่ พระครูศรีรัตนำภิรำม รตนรำโม ควนสบำย

1339 พระครูสุนทรธรรมพนิจิ  สุภทโฺท บ้ำนเตรียม 1339 พังงำ พระครูสุนทรธรรมพินิจ สุภทฺโท บ้ำนเตรียม

1340 พระมหำประจวบ  สุหชฺโช มงคลสุทธำวำส 1340 พังงำ พระมหำประจวบ สุหชโฺช สุหชฺโช มงคลสุทธำวำส

1341 พระมหำเชษฐ์  ภูริจิตฺโต  ปำโมกข์ 1341 พังงำ พระมหำเชษฐ์ ภูริจิตฺโต ภูริจิตฺโต ปำโมกข์

1342 พระครูสุนทรปริยัติคุณ   สิริปุญฺโญ วำรีบรรพต 1342 ระนอง พระครูสุนทรปริยัติคุณ สิริปุญฺโ วำรีบรรพต

1343 พระมหำกฤษณะ  อตฺถยุตฺโต สุวรรณคีรีวิหำร 1343 ระนอง พระมหำกฤษณะ อตฺถยุตฺโต สุวรรณคีรีวิหำร

1344 พระมหำประวิทย์  ปิยสกโฺก สุวรรณคีรีวิหำร 1344 ระนอง พระมหำประวทิย์ ปิยสกโฺก สุวรรณคีรีวิหำร

1345 พระรำชวรเวที (ติกขฺปญฺโญ) โคกสมำนคุณ 1345 สงขลำ พระรำชวรเวที ติกขฺปญฺโญ วัดโคกสมำนคุณ

1346 พระมหำหฤทัย  ภูริวฑฺฒโภ โคกสมำนคุณ  (090-4148330) 1346 สงขลำ พระมหำหฤทยั ภูริวฑฺฒโก วัดโคกสมำนคุณ

1347 พระมหำเมธี ขตฺตปญฺโญ โคกสมำนคุณ 1347 สงขลำ พระมหำเมธี ขตฺตปญฺโญ วัดโคกสมำนคุณ

1348 พระมหำบุญทิพย์   กิตฺติโสภโณ ธรรมโฆษณ์ 1348 สงขลำ พระมหำบญุทพิย์ กตฺิติโสภโณ วัดธรรมโฆษณ์

1349 พระครูสิริเมตตำภรณ์   เปรมศรัทธำ 1349 สงขลำ พระครูสิริเมตตำภรณ์ เมตฺตจิตฺโต วัดสลักป่ำใหม่

1350 พระมหำเจษฎำ  วรเชฏฺโฐ โพธิ์ปฐมำวำส 1350 สงขลำ พระมหำเจษฎำ วรเชฏฺโฐ วดัโพธิป์ฐมำวำส

1351 พระครูสิริญำณวิมล   เกำะบกรัตนำรำม 1351 สงขลำ พระครูสิริญำณวิมล มหำวีโร เกำะบกรัตนำรำม

1352 พระมหำสุธี  ญำณธีโร หงษป์ระดิษฐำรำม 1352 สงขลำ พระมหำสุธี ญำณธีโร หงส์ประดิษฐำรำม

1353 พระมหำพรหม  พฺรหฺมโชโต หงษป์ระดิษฐำรำม 1353
1354 พระมหำวิวัฒน์  วิริโย หำดใหญ่สิตำรำม 1354 สงขลำ พระมหำวิวัฒน์ วิริโย หำดใหญสิ่ตำรำม

1355 พระมหำอำทิตย์  อภิวีริโย หำดใหญ่สิตำรำม (089-7377711) 1355 สงขลำ พระมหำอำทิตย์ อภิวีริโย พระรำมเกำ้กำญจนำภเิษก

1356 พระมหำอดุม  อปุสโม หำดใหญ่สิตำรำม  (094-6074631) 1356 สงขลำ พระมหำอดุม อปุสโม มะม่วงหมู่

1357 พระมหำทวีศักด์ิ  รตนโชโต หำดใหญ่สิตำรำม 1357 สงขลำ พระมหำทวีศักด์ิ รตนโชโต วัดหำดใหญ่สิตำรำม

1358 พระมหำธนู  ปญฺญำวุฑฺโฒ เอก 1358 สงขลำ พระมหำธนู ปญฺญำวุฑฺโฒ วัดเอก

1359 พระมหำพงษ์พันธ์  ว สพนฺโธ คูหำสวรรค์ 1359 พัทลุง พระมหำพงษพ์นัธ์ ว สพนฺโธ คูหำสวรรค์

1360 พระมหำสุวรรณ  อธิวโร คูหำสวรรค์ 1360 พัทลุง พระมหำสุวรรณ อธิวโร คูหำสวรรค์

1361 พระมหำศักด์ิศรี  สิริธมฺโม คูหำสวรรค์ 1361 พัทลุง พระมหำศักด์ิศรี สิริธมฺโม ดอนศำลำ

1362 พระครูสุตธรรมำภิรักษ์ ล ำกะ 1362 พัทลุง พระครูสุตธรรมำภรัิกษ์ อชุุโก ล ำกะ
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เลขที่
กรอกฟอรม์

สงักัดจงัหวดั ชื่อ ฉายา สงักัดวัด

รายชื่อครูสอนพระปริยตัธิรรม แผนกบาลี

หมายเหตุ

รายชื่อส าหรับตรวจสอบเลขที่

ชื่อ-ฉายา วัด

รายชือ่ทีก่รอกเข้าระบบออนไลน์แล้ว (ช่องว่างคือยังไม่กรอก เทียบชือ่ตารางซ้ายได้เลย)

เลขที่

1363 พระมหำจริวัฒน์  อภิวฑฺฒโน คูหำสวรรค์ 1363 พัทลุง พระมหำจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ชำยคลอง

1364 พระสิริจริยำลังกำร รำษฎร์บรูณะ 1364 ปัตตำนี พระสิริจริยำลังกำร '- วดัตำนีนรสโมสรพระอำรำมหลว

1365 พระมหำก้องนภำ อำภำนนฺโท(สิงห์ศร)  รำษฎร์บรูณะ 1365
1366 พระมหำนพดล  สุจิณฺโณ รำษฎร์บรูณะ 1366 ปัตตำนี พระมหำนพดล '- วัดทรำยขำว

1367 พระมหำสมคิด  สมฺปนฺโน รำษฎร์บรูณะ 1367 ปัตตำนี พระมหำสมคิด '- วัดรำษฎร์บูรณะ

1368 พระมหำอภวิัฒน์ อภวิฑฺฒโน รำษฎร์บรูณะ 1368 ปัตตำนี พระมหำอภวิัฒน์ '- วัดรำษฎร์บูรณะ

1369 พระมหำกลด  กตฺิติเมธี รำษฎร์บรูณะ พักกำรสอน คืนค่ำตอบแทนงบ 64 1369 ปัตตำนี พระมหำกลด '- รำษฎร์บูรณะ

1370 พระรำชปัญญำมุนี (พระศรีสุธรรมเมธ)ี เวฬุวัน รับนิเทศก ์ออกครูบำลี ยล0034/93 : 9 ก.พ. 64 1370
1371 พระสิริปัญญำคุณ (สมพล  เขมทตฺโต) เมืองยะลำฯ 1371 ยะลำ พระสิริปัญญำคุณ เขมทตฺโต เมืองยะลำ

1372 พระมหำกรกฏ  เขมปญฺโญ คอกช้ำง ซ้ ำ607นิเทศก ์เปน็ครูบำลี ตัดนิเทศก ์ยล0034/93 : 9 ก.พ. 64 1372 ยะลำ พระมหำกรกฏ เขมปญฺโญ วัดคอกช้ำง

1373 พระมหำด ำเนิน  ธมฺมปำโล พุทธำธิวำส ย้ำยออกนอกพท.ยะลำ ยล0034/93 : 9 ก.พ. 64 1373
1374 พระมหำศุภกฤต  สุจิตฺโต ทองดีประชำรำม (ชื่อเดิมศุกร์) 1374 นรำธิวำส พระมหำศุภกกต สุจิตฺโต ทองดีประชำรำม

1375 พระมหำปริทัศน์ วรกจิฺโจ วัดศรีเอี่ยม 1375 กรุงเทพมหำนคร พระมหำปริทศัน์ วรกจิฺโจ วัดศรีเอี่ยม

1376 พระมหำกติติ  กตฺิติโสภโณ ป่ำอภัยวัน ย้ำยมำจำกชัยภูมิ นม0034/582 11 พ.ค. 64 1376 นครรำชสีมำ พระมหำกติติ กตฺิติโสภโณ ป่ำอภัยวัน


