
เลขที่ สังกัดจังหวัด ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1 กรุงเทพมหานคร พระกติติพงษ์ สาตฺถิโก วดักก
2 กรุงเทพมหานคร พระธนพล คุณพหโุล วดักก
3 กรุงเทพมหานคร พระธนวฒิุ ฐิตสาโร วดักก
4 กรุงเทพมหานคร พระครูสิทธวิฒันคุณ ฐิตคุโณ วดักระจัง
5 กรุงเทพมหานคร พระมหานารทะ จริยเมธี พระเจดีย์เชียงพญา

7 กรุงเทพมหานคร พระสิทธกิร ชยสิทธฺิ กนัตทาราราม
8 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ อภญิาโณ กลัยาณมิตร วรมหาวหิาร
9 กรุงเทพมหานคร พระมหาชัยนาท กติติธโร กลัยาณมิตรวรมหาวหิาร
10 กรุงเทพมหานคร พระครูใบฎกีาเทเลอร์ สุเมโธ กาญจนสิงหาสน์
11 กรุงเทพมหานคร พระพิเชฐ ปญฺญาธโร กาญจนสิงหาสน์
12 กรุงเทพมหานคร พระมหาอบุล ญาณเมธี กาญจนสิงหาสน์

13 กรุงเทพมหานคร พระมหาพีระพล ฐานจาโร ก าแพง
14 กรุงเทพมหานคร พระมหาล้วน จันทวโร วดัแกว้ไพฑูรย์
15 กรุงเทพมหานคร พระครูเกษมปริยัตยาทร คุณวโีร โกมุทพุทธรังสี
16 กรุงเทพมหานคร พระครูวธิานธรรมศาสน์ สารธมฺโม โกมุทพุทธรังสี
17 กรุงเทพมหานคร พระมหาคมอคัรเดช อหสึาชีโว วดัคฤหบดี
20 กรุงเทพมหานคร พระใบฎกีาทศพล ธมฺมพโล วดัคู้บอน

21 กรุงเทพมหานคร พระมหาเผด็จศึก โสมสิริ จักรวรรดิราชาวาส
22 อบุลราชธานี พระครูสมุห์ โพธิ์ ศรีพนัธ์ พระครูสมหุ ์โพธิ ์ศรีพนัธ์ วดัจันทร์ใน
26 กรุงเทพมหานคร พระมหาบรูณะ ชาตเมโธ ฉิมทายกาวาส

27 กรุงเทพมหานคร พระมหาประเสริฐ ปสฏโฺฐ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

28 กรุงเทพมหานคร พระครูศรีวสุิทธศิาสก์ มหาปญฺุโญ ชนะสงคราม
29 กรุงเทพมหานคร พระปลัดสมเกยีรติ เปมสีโล วดัชัยฉิมพลี
30 กรุงเทพมหานคร พระมหาทวิา ฐานิสฺสโร เขาสามสิบหาบ
31 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชาย โชติญาโณ วดัชัยฉิมพลี
32 กรุงเทพมหานคร พระครูสุนทรสัทธาธกิาร ปสนฺโน วดัชัยพฤกษมาลาราชวรวหิาร
33 กรุงเทพมหานคร พระมหารัวสรรค์ ปยิาจาโร ชัยพฤกษมาลา

34 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ อสฺิสรเมโธ ดอนเมือง
35 กรุงเทพมหานคร พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน วดัดอนเมือง

รายชื่อครสูอนพระปรยิตัิธรรม แผนกธรรม 
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36 กรุงเทพมหานคร พระมหานเรศ สิิริธมฺโม วดัดาวดึงษาราม
37 กรุงเทพมหานคร พระมหาพุฒิกลุ อชฺุโชโต ดาวดึงษาราม
38 กรุงเทพมหานคร พระมหาวเิชียร ปญฺญาวชิโร ดาวดึงษาราม
39 กรุงเทพมหานคร พระสุริยันต์ กตสาโร วดัดิสหงษาราม
40 กรุงเทพมหานคร พระเอกชัย ปโมทโิต วดัดิสหงษาราม

41 กรุงเทพมหานคร พระครูวบิลูธรรมสุนทร ธรีปญัโญ วดัดุสิดาราม
42 กรุงเทพมหานคร พระมหาปรกฤษณ์ กนฺตสีโล ดุสิดารามวรวหิาร
43 กรุงเทพมหานคร พระครูใบฎกีาจินตศักด์ิ จิตฺตปณฺุโณ วดัใต้
44 กรุงเทพมหานคร พระมหาเนธทิรรศน์ ถาวรจิตฺโต วดัไตรมิตรวทิยาราม

45 กรุงเทพมหานคร พระทหาบญุเรือง ขันติสัมปนัโน วดัไตรมิตรวทิยาราม
46 กรุงเทพมหานคร พระมหาเมธพีงษ์ อภวิฑฺฒโน วดัไตรรัตนาราม
47 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดชลชนัฐ กตฺิติวสุิทธฺเิมธี ทองธรรมชาติ วรวหิาร
48 กรุงเทพมหานคร พระมหาวนิัย สุขวหิารี วดัทองธรรมชาติ วรวหิาร
49 กรุงเทพมหานคร พระอดุล อดุโล ทองธรรมชาติ
50 กรุงเทพมหานคร พระมหานิมิตต์ นนฺทสีโล ทองนพคุณ
51 กรุงเทพมหานคร พระมหานิเวศน์ สุวณฺณร สี ทองนพคุณ
52 กรุงเทพมหานคร พระมหาสิงทอง โชติโก ทองนพคุณ
53 กรุงเทพมหานคร พระมหาประสิทธิ์ ปสิทโฺท วดัทองเนียม
54 กรุงเทพมหานคร พระณรงค์ วรธมฺโม วดัทองสุทธาราม
55 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชาย อตฺตคุตฺโต วดัทุง่ลานนา

56 กรุงเทพมหานคร พระมหาอธชินันท์ ปญัญาสิริ วดัเทพลีลา
57 กรุงเทพมหานคร พระมหาเอกชัย อาตปโก วดัเทพลีลา
58 กรุงเทพมหานคร พระมหาบญุธรรม สุธโีร วดัเทพลีลา
59 กรุงเทพมหานคร พระมหาปฐม ชาคโร วดัเทพลีลา
60 กรุงเทพมหานคร พระมหาปญัญา ปญฺญาวโร เทพลีลา
61 กรุงเทพมหานคร พระมหาภชูิต ภริูปญฺโญ วดัเทพลีลา
62 กรุงเทพมหานคร พระมหายศ รตนว โส วดัเทพลีลา
63 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษป์รีชา ฐิตญาโณ วดัเทวราชกญุชร
65 กรุงเทพมหานคร พระมหาวเิชียร กตสาโร นวลจันทร์
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66 กรุงเทพมหานคร พระมหาศักด์ิดา สุทสฺสี วดันวลจันทร์
67 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมพร กตฺิติวณฺโณ นวลจันทร์
68 กรุงเทพมหานคร พระมหาอมร ฐิตสุโข นวลจันทร์
69 กรุงเทพมหานคร พระมหาพงศ์ณภทัร์ กนฺตธโฺม วดัสาครสุ่นประชาสรรค์
70 กรุงเทพมหานคร พระชาติ สุชาโต วดันารีราษฎร์ประดิษฐ์
71 กรุงเทพมหานคร พระขจรศักด์ิ ขนฺติมโย วดันินสุขาราม

73 กรุงเทพมหานคร พระมหาบรรจง จิตฺตส วโร นิมมานรดี
74 กรุงเทพมหานคร พระมหาไพศาล วสิาลวาที วดันิมมานรดี
75 กรุงเทพมหานคร พระมหาอดิศักด์ิ อภปิญฺโญ บรมสถล
76 กรุงเทพมหานคร พระสมศักด์ิ ชาตะวโีร บวัแกว้ศรัทธาธรรม
77 กรุงเทพมหานคร พระมหาเฉลา ธมฺมวโร บางขุนเทยีนนอก
78 กรุงเทพมหานคร พระสมุหพ์รเทพ ภวธมฺโม บางเตย

81 กรุงเทพมหานคร พระสมุหว์ฒิุภทัร วฑฺุฒิภทโฺท วดับางนานอก
82 กรุงเทพมหานคร พระมหาวเิชียร วชิรปญฺโญ บางนาใน
83 กรุงเทพมหานคร พระธวชั ปยิธมฺโม วดัพรหมรังษี
85 กรุงเทพมหานคร พระครูวจิิตรกจิจาทร อธจิิตฺโต วดับางประทนุนอก

86 กรุงเทพมหานคร พระสมุหป์ระสูตร์ กมฺมสุทโฺธ บางมดโสธราราม
88 กรุงเทพมหานคร พระปลัดวสุิทธิศ์รี นนฺทชโย วดับ าเพ็ญเหนือ
89 กรุงเทพมหานคร พระมหาภดิูศ ภมูิปาโล บ าเพ็ญเหนือ
93 กรุงเทพมหานคร พระมหาพิชิตชัย ชิตชโย วดับงึบวั
94 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมยง ภริูเมธี วดับญุศรีมุนีกรณ์

95 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษส์นธยา มงฺคลิโก บณุยประดิษฐ์
96 กรุงเทพมหานคร พระครูอรรถกจิจานุกลู ฐานธมฺโม บณุยประดิษฐ์
97 กรุงเทพมหานคร พระมหาประดิษฐ์ รตนโชโต บณุยประดิษฐ์
98 กรุงเทพมหานคร พระมหาปราโมทย์ วชิฺชาธโร บณุยประดิษฐ์
99 กรุงเทพมหานคร พระมหาปยิะณัฐ ปยิชโย วดัเบญจมบพิตรดุสิตนาราม
100 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมภพ ปญฺุญสมฺภโว วดัเบญจมบพิตร

101 กรุงเทพมหานคร พระมหานัทธวทุ สุมโน ปทมุคงคา
102 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล ปทมุคงคา
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103 กรุงเทพมหานคร พระมหาวโิรจน์ ญาณวโีร ประชาระบอืธรรม

104 กรุงเทพมหานคร พระประสงค์ ฐิตธมฺโม ประยุรวงศาวาสวรวหิาร
105 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชัย สิทธฺเิมธี ประยุรวงศาวาสวรวหิาร

109 กรุงเทพมหานคร พระมหาขวญัชัย ปตฺุตวเิสโส วดัปากน  า ภาษเีจริญ
110 กรุงเทพมหานคร พระมหาเทวา ญาณทสฺสี ปากน  า
113 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุเธยีร์ จตฺตมจฺเฉโร วดัไผ่เลี ยง
114 กรุงเทพมหานคร สุรชัย สุรชโย พรหมรังษี
116 กรุงเทพมหานคร พระครูวนิัยธรกติ ฐิตสุโภ พรหมวงศาราม
117 กรุงเทพมหานคร พระมหาช านาญ พลวฑุโฒ พรหมวงศาราม
118 กรุงเทพมหานคร พระมหารามิศร สนฺตจิตฺโต วดัพรหมวงศาราม

119 กรุงเทพมหานคร พระมหาวฒิุ ญาณิสฺสโร วดัพรหมวงศาราม
120 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมชาย ถิรจิตฺโต วดัพรหมวงศาราม
121 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุนทร ธรีวโร พรหมวงศาราม
122 กรุงเทพมหานคร พระครูวนิัยธร สมควร ธมมธโีรโทะ วดัพรหมสุวรรณสามัคคี
123 กรุงเทพมหานคร พระมหาปอ้ง ชวโร พรหมสุวรรณสามัคคี
124 กรุงเทพมหานคร พระมหาธรีานุวรรตน์ ธนธติิ วดัพระเชตุพน
125 กรุงเทพมหานคร พระมหานพรัตน์ อภชิฺชโว พระเชตุพน
126 กรุงเทพมหานคร พระมหาวเิชียร สิริวฑฺฒโน วดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม
127 กรุงเทพมหานคร พระมหายอด ธนละมุข ปญฺญาวโร วดัพระพิเรนทร์
129 กรุงเทพมหานคร พระมหาแสงอ า เขมร สี วดัพระพิเรนทร์
130 กรุงเทพมหานคร พระมหา อคัรเดช แหวนทองค า อคฺคเตโช วดัพระพิเรนทร์
131 กรุงเทพมหานคร พระปลัดวชิรสกนธ์ นรินโท พระยาสุเรนทร์
132 กรุงเทพมหานคร พระไมตรี ทนฺตกาโย วดัโพธิพ์ุฒตาล
134 กรุงเทพมหานคร พระมหาจอหล้า อนนฺตญาโณ วดัมหาพฤฒาราม
135 กรุงเทพมหานคร พระมหาบรรพต กตฺิติโสภโณ วดัมหาพฤฒาราม
139 กรุงเทพมหานคร พระมหาสังทอง กตฺิติวปิโุล โมลีโลกยาราม
141 กรุงเทพมหานคร พระคงเกยีรติ กตฺิติธโร วดัยางพระอารามหลวง
144 กรุงเทพมหานคร พระครูโกศลวบิลูกจิ ปญุญกาโม วดัยานนาวา
145 กรุงเทพมหานคร พระครูอาทรประสิทธิโสภณ กนฺสิริ ยานนาวา
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146 กรุงเทพมหานคร จันทร์ทยั เขมจนฺทญาโณ ยานนาวา
147 กรุงเทพมหานคร พระครูววิธิธรรมานุสิฐ อริยวาที วดัเวฬุวนาราม
148 กรุงเทพมหานคร พระมหาเปน็เกยีรติ กตฺิติวสุิทโฺธ ยานนาวา
151 กรุงเทพมหานคร พระครูธรรมธร มานพ สุชาโต วดัระฆังโฆสิตาราม
152 กรุงเทพมหานคร พระบวรรังษี พุทธฺญาโณ ระฆังโฆสิตาราม

156 กรุงเทพมหานคร พระมหาจารุวฒัน์ จารุวฑฺฒโน ราชนัดดาราม
158 กรุงเทพมหานคร พระมหาสรเพชร กตฺิติญาโณ ราชบรุณราชวรวหิาร
159 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดธรีนันต์ อานนฺโท ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

161 กรุงเทพมหานคร พระมหาค าเเสน รักเเพง ฐิตเมตโต วดัราชสิทธาราม
162 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุวฑัฒโน ปวรธโีร วดัราชโอรสาราม

163 กรุงเทพมหานคร พระมหาโสภณ วจิิตฺตธมฺโม วดัราชโอรสาราม
164 กรุงเทพมหานคร พระมหาบญุมั่น อคฺคจิตฺโต วดัเรืองยศสุทธาราม

165 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุวรรณ์ สุวโจ วดัเรืองยศสุทธาราม
166 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมศักด์ิ ปญัญาธโร ลาดปลาเค้า
167 กรุงเทพมหานคร พระมหาอมรินทร์ อมรินฺโท ลาดพร้าว

168 กรุงเทพมหานคร พระปลัดสมเกยีรติ อ สุธโร วดัเลา
169 กรุงเทพมหานคร พระมหาสันทดั โชติปญฺโญ วงษล์าภาราม
170 กรุงเทพมหานคร พระมหาคมสันต์ กตปญฺุโญ วมิุตยาราม
173 กรุงเทพมหานคร พระครูปยิธรรมบณัฑิต ปยิธมฺโม วดัวเิศษการ
174 กรุงเทพมหานคร พระครูววิธิธรรมานุสิฐ อริยวาที วดัเวฬุวนาราม

175 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมภาร สุเมธโส เวฬุวนาราม
176 กรุงเทพมหานคร พระปลัดชัชพิสิฐ ธรีปญฺโญ วดัศรีบญุเรือง
178 กรุงเทพมหานคร พระครูปริยัติสิทธวิงศ์ กตฺิติวณฺโณ ศาลาแดง
179 กรุงเทพมหานคร พระบน ปญฺญาวชิโร วดัศาลาแดง
180 กรุงเทพมหานคร พระสมุหพ์ัฒนา กลุวฑฺฒโน วดัศิริพงษธ์รรมนิมิต
181 กรุงเทพมหานคร พระอกุฤษ โชติญาโณ วดัศิริพงษธ์รรมนิมิต

183 กรุงเทพมหานคร พระมหาหล่อ ฐานุตตโร ราชสิทธาราม
184 กรุงเทพมหานคร พระมหาบญุหนา ตปสีโล สร้อยทอง
185 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมจิตร สุทธฺาชีวี สร้อยทอง
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186 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมพร ธมฺมธารี สร้อยทอง
189 กรุงเทพมหานคร พระครูสุชาตวรคุณ สนฺติกโร วดัสังข์กระจายวรวหิาร
190 กรุงเทพมหานคร พระใบฎกีาจักรกฤษณ์ จกกฺวโร วดัสังข์กระจายวรวหิาร
191 กรุงเทพมหานคร พระปลัดดอน ฐานุตฺตโร วดัสังข์กระจาย
192 กรุงเทพมหานคร พระมหารถ วริิยเสฏโฐ วดัสาครสุ่นประชาสรรค์
193 กรุงเทพมหานคร พระประนันทน์ ฉทโฺก วดัสสครสุนประชาสรรค์
194 กรุงเทพมหานคร พระมหาไชยา ชยวโร สามพระยา
195 กรุงเทพมหานคร พระมหาประจักษ์ กติติเมธี วดัสามพระยา
196 กรุงเทพมหานคร พระมหาประภาส โชติเมธี วดัสามพระยา
197 กรุงเทพมหานคร พระมหาวชัระ ติกญฺาโณ สามพระยา

198 กรุงเทพมหานคร พระมหาอรรณพ กตฺิติภทโฺท สามพระยา
199 กรุงเทพมหานคร พระมหาอดุร อตฺุตโร วดัสามพระยา
200 กรุงเทพมหานคร พระสุวรรณเมธาภรณ์ สุวณฺณเมโธ วดัสามพระยา

201 กรุงเทพมหานคร พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร ธาตุทอง
203 กรุงเทพมหานคร พระมหาสัจจวฒัณ์ ปญฺญาวชิโร วดัสิตาราม
204 กรุงเทพมหานคร พระมหาเกรียงศักด์ิ อนิฺทปญฺโญ สุทธวิราราม
205 กรุงเทพมหานคร พระมหาตระกลูชัย จนฺทร สี วดัสุทธวิราราม
206 กรุงเทพมหานคร พระมหาชนัย ฉินฺนกาโม วดัสุวรรประสิทธิ์
207 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมพร วรโท วดัสุวรรณประสิทธิ์

208 กรุงเทพมหานคร พระครูกติติสุวรรณาภรณ์ กตฺิติปาโล สุวรรณารามราชวรวหิาร
209 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัด มารินทร์ ถาวโร วดัสุวรรณาราม
210 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุหสุ์พจน์ ปภสฺสโร สุวรรณารามราชวรวหิาร
211 กรุงเทพมหานคร พระมหาภมูินทร์ สาทโร วดัสุวรรณารามราชวรวหิาร
212 กรุงเทพมหานคร พระธร์ีธวชั ธมฺมธโีร วดัเสมียนนารี

213 กรุงเทพมหานคร พระมหาพรศักด์ิ วรสกโฺก วดัเสมียนนารี
214 กรุงเทพมหานคร พระมหารวม ฐิตญาโณ วดัเสมียนนารี

215 กรุงเทพมหานคร พระครูใบฏกีาชาญชัย สุวณฺโณ วดัเสมียนนารี
217 กรุงเทพมหานคร พระมหาชาญ รตินฺธโร แสนสุข
218 กรุงเทพมหานคร พระมหาชนนท์ อนาลโย แสนสุข
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219 กรุงเทพมหานคร พระมหาวชัรินทร์ ปญฺญาวชิโร วดัแสนสุข
220 กรุงเทพมหานคร พระครูประภทัรสุตธรรม ปภสฺสโร วดัหงส์รัตนาราม
221 กรุงเทพมหานคร พระครูไพบลูยรั์ตนาภรณ์ รตนญาโณ วดัหงส์รัตนาราม
222 กรุงเทพมหานคร พระมหาจันทร์ตา ปภสฺสโร วดัหงส์รัตนาราม

223 กรุงเทพมหานคร พระปลัดสถิตย์ กตฺิติญาโณ หนองแขม
224 กรุงเทพมหานคร พระกมัปนาท สุวโีร หนองจอก
225 กรุงเทพมหานคร พระใบฎกีากฤษฎา กตปญฺุโญ หนองจอก
226 กรุงเทพมหานคร พระสมุหว์ชิาญ ปภากโร กระทุม่ราย
227 กรุงเทพมหานคร พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ สุทธฺปิภาโส วดัหลักส่ี

228 กรุงเทพมหานคร พระมหาทศพร พฺรหมฺโชโต วดับวัผัน
229 กรุงเทพมหานคร พระปลัดธรีศักด์ิ ธรีภทโฺท หรัิญรูจีวรวหิาร
230 กรุงเทพมหานคร พระมหาบญุเหลือ สีลโชโต หรัิญรูจีวรวหิาร
231 กรุงเทพมหานคร พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย วดัใหญ่ศรีสุพรรณ
232 กรุงเทพมหานคร พระมหาอดุลย์ ยโสธโร ใหม่ทองเสน
233 กรุงเทพมหานคร พระมหาทรงยศ ฐานยุตฺโต วดัอนงคาราม
234 กรุงเทพมหานคร พระมหาวนิัย อาทจิฺจวณฺโณ วดัอนงคารามวรวหิาร
235 กรุงเทพมหานคร พระมหาวรีะ ปญฺุญวโีร วดัอนงคาราม
236 กรุงเทพมหานคร พระมหาวรรณศักด์ิ ภริูวฒฺฑโน อมรคีรี

237 กรุงเทพมหานคร พระมหาอนันต์ ญาณจารี อรุณราชวราราม
238 กรุงเทพมหานคร พระมหาอภชิา อภลิาโภ อรุณราชวราราม
239 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อมัพวา
240 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดอรุณ ปญฺุญกาโม วดัอนิทารามวรวหิาร
241 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษเ์อกพล เอกพโล วดัอนิทารามวรวหิาร
242 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุหว์รวฒิุ เขมปญฺโญ อทุยัธาราม
243 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุหส์ ารวย ปญฺญธโร อทุยัธาราม
244 กรุงเทพมหานคร พระครูอทุยัธรรมานุกลู อทิธฺญิาโณ อทุยัธาราม
245 กรุงเทพมหานคร พระใบฎกีาศักด์ิสิทธิ์ อตฺุตมธมฺโม อู่ตะเภา
246 กรุงเทพมหานคร พระครูสุภทัรธรรมวตัร สนฺตจิตฺโต วดักนัมาตุยาราม

248 กรุงเทพมหานคร พระครูพุทธิธรรมมานุศาสน์ สุคนฺโธ วดัเครือวลัย์วรวหิาร
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249 กรุงเทพมหานคร พระครูวบิลูสรกจิ สุขวฑฺฒโน วดัเครือวลัย์วรวหิาร
251 กรุงเทพมหานคร พระผไท คุณโรจโน วดัทองเนียม
253 กรุงเทพมหานคร พระทองสวน ธนลาโภ วดัธรรมมงคล
254 กรุงเทพมหานคร พระบรรลือศักด์ิ สิริสกโฺก วดัธรรมมงคล

255 กรุงเทพมหานคร พระมหาทรงภทัร ธรีธมฺโม วดันรนาถสุนทริการาม
256 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดพีระพงษ์ พีรว โส วดันรนาถสุนทริการาม
257 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมคิด ปญฺญาวโุธ นรนาถสุนทริการาม

262 กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม วดับวรมงคล
264 กรุงเทพมหานคร พระครูธรรมธร สุริยันต์ ปภาโส วดัปทมุวนาราม
265 กรุงเทพมหานคร พระมหาสหชาติ สหชาโต วดัปทมุวนาราม
267 กรุงเทพมหานคร พระครูสมุหก์ฤษดากรณ์ มนฺตวโีร ผ่องพลอยวริิยาราม
268 กรุงเทพมหานคร พระครูสังฆรักษสุ์กรรณ์ ธมฺมธโร วดัผ่องพลอยวริิยาราม
269 กรุงเทพมหานคร พระครูธรรมธรคัมภร์ี คมฺภโีร วดัพระยายัง

271 กรุงเทพมหานคร พระเชวง ชินจาโร วดัพระรามเกา้กาญจนาภเิษก
272 กรุงเทพมหานคร พระมหาพายุ ธรีวฑฺฒโน พระศรีมหาธาตุ

275 กรุงเทพมหานคร พระมงคลปริยัติสุธี ปภสฺสโร มกฏุกษตัริยาราม
276 กรุงเทพมหานคร พระครูธรรมคุต สุทธฺวิจโน วดัมกฏุกษตัริยาราม
277 กรุงเทพมหานคร พระครูวมิลสุตวฒัน์ ชยาลังกาโร มกฏุกษตัริยาราม

278 กรุงเทพมหานคร พระจุลคณิศร วรินฺโท ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
279 กรุงเทพมหานคร พระมหาคณิศร อภญฺิโญ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
280 กรุงเทพมหานคร พระครูพิลาศสรธรรม อคฺคชโย ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
281 กรุงเทพมหานคร พระครูพิศาลสรนาท ปภาโส วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
282 กรุงเทพมหานคร พระครูวจิิตรธรรมคุณ สุทธฺจิตฺโต ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
284 กรุงเทพมหานคร พระครูปริยัติเมธาวฒัน์ ธนิโย วดันรนาถสุนทริการาม
285 กรุงเทพมหานคร พระครูพิพัฒน์ธรรมกจิ โอภาโต ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
286 กรุงเทพมหานคร พระกติติวรประสาธน์ สุขิโต ราชาธวิาส
287 กรุงเทพมหานคร พระศรีวนิัยโสภณ โธตโก วดัราชาธวิาสวหิาร
288 กรุงเทพมหานคร พระมหาดีนัย กตคุโณ ราษฎริิ์บ ารุง
289 กรุงเทพมหานคร พระมหาทวศัีกด์ิ สุจิณฺณธมฺโม วดัราษฎร์บ ารุง
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290 กรุงเทพมหานคร พระมหาสมพร วรวณฺโณ ราษฎร์บ ารุง
291 กรุงเทพมหานคร พระยุทธศักด์ิ ธมฺมทโีป ราษฎร์บ ารุง

292 กรุงเทพมหานคร พระมหาส ารวย นาควโร วดัสัมพันธวงศ์
296 กรุงเทพมหานคร พระมหาเตชนวทิย์ ญาณสุโภ โสมนัสวหิาร
297 กรุงเทพมหานคร พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกขฺี วดัโสมนัสวหิาร
298 กรุงเทพมหานคร พระมหาสุนทร ฐิตรตโน วดัโสมนัสวหิาร
299 กรุงเทพมหานคร พระมหาสามเรือน ปญฺุเญสโก วดัอโศการาม
300 กรุงเทพมหานคร พระมหาถาวร สิริภทโฺท วดัอาวธุวกิสิตาราม
301 กรุงเทพมหานคร พระมหาวายุ กตฺิติสาโร วดัอาวธุวกิสิตาราม
303 กรุงเทพมหานคร พระมหาอมร สิริคุตโต วดัอาวธุวกิสิตาราม
308 นนทบรีุ พระณัฐกฤษ อาภากโร กล้วย
309 นนทบรีุ จิรวชัร์ สุธรรมโม ก าแพง
310 นนทบรีุ พระปลัด นนท์ กตฺิติปญฺโญ วดัโพธิเ์ผือก
311 นนทบรีุ พระคนึง ทปีโก วดัเกดประยงค์ เล็ก ตั งตร
312 นนทบรีุ พระธญัพิสิษฐ์ ชาคโร คลองตาคล้าย
313 นนทบรีุ พระบญุเลียง วรธมฺโม วดัคลองตาคล้าย
314 นนทบรีุ พระครูศรีสิทธกิาร ธมฺมเวที แคนอก
315 นนทบรีุ พระมหากติติกร กตฺิติรกโฺข บางระโหง
317 นนทบรีุ พระครูพิทกัษน์นทกจิ สุธมฺโม วดัต าหนักเหนือ
318 นนทบรีุ พระสมุหสั์มฤทธิ์ ติสสานุตตโร วดัเต็มรักสามัคคี
319 นนทบรีุ พระสุรเชษฐ์ สุรเชฎโฺฐ วดัโตนด
320 นนทบรีุ พระครูวนิัยธรสมศักด์ิ สุจิตฺโต ไทรน้อย
322 นนทบรีุ พระมหาอ านวยพร ธรีธมฺโม บวัขวญั พระอารามหลวง
323 นนทบรีุ พระวโิรจน์ วโิรจโน บวัขวญั
324 นนทบรีุ พระมหาไพศาล สุทธฺสิทโฺธ บวัขวญั พระอารามหลวง
325 นนทบรีุ พระครูศรีปริยัตินนทการ สุทสฺสโน บวัขวญั พระอารามหลวง
326 นนทบรีุ พระอนุศร สิริธโร วดับวัขวญั
327 นนทบรีุ พระมานะ อภวิฑฺฒโน วดับางออ้ยช้าง
329 นนทบรีุ พระมหาวศิรุต นริสฺสโร ไผ่เหลือง
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330 นนทบรีุ พระมหาทวี โพธเิมธี พุทธปญัญา
331 นนทบรีุ พระครูพิทกัษสุ์นทร ปริสุทโฺธ วดัศรีเขตนันทาราม
333 นนทบรีุ พระครูวนิัยธรน้อมชัย สุธมฺโม สนามนอก
334 นนทบรีุ พระเฉลียว ถิรธมฺโม สนามนอก
335 นนทบรีุ พระครูปลัดวชิาญ วชิชาธโร คลองเจ้า
336 นนทบรีุ พระปลัด นพรัตน์ สุเมโธ ส าโรง
337 นนทบรีุ พระมหานิล ฐิตวริิโย วดับางรักใหญ่
338 นนทบรีุ พระสมุหส์ถาพร ยติยุตโต วดัอทุยาน
339 นนทบรีุ พระอานนท์ ฉนฺทธมฺโม วดัอบุลวนาราม
340 นนทบรีุ พระมหาสุรศักด์ิ รุจิธมฺโม ละหาร
341 นนทบรีุ พระครูปลัดปณุยวชิญ์ ปญฺุญวโร เขมาภริตาราม
342 นนทบรีุ พระครูประโพธธรรมนาท ติกขฺปญฺัโญฺ วดัทา่บนัเทงิธรรม
343 นนทบรีุ พระมหาประวทิย์ วฑฺุฒิญาโณ บางขวาง
344 นนทบรีุ พระมหาวษิณุ ธมฺมรตโน วดับางขวาง
345 นนทบรีุ พระมหาอภภิพ อภวิฑฺฒโน บางขวาง
346 นนทบรีุ พระครูปลัดทนิกร อสฺิสโร ราษฎร์นิยม
347 นนทบรีุ พระทวชิ เขมโก วดัราษฎร์นิยม
348 สมุทรปราการ พระครูปญัญาทปีคุณ ปญัญาทโีป วดักลางวรวหิาร
349 สมุทรปราการ พระครูสมุทรสุทธรัิตน์ ปญฺญาภรโณ วดักลางวรวหิาร
350 สมุทรปราการ พระนิต มานิโต วดัครุนอก
351 สมุทรปราการ พระสมจิต ชุติทนิฺโน วดัครุนอก
352 สมุทรปราการ พระครูสมุทรปญัญาวธุ ปญฺญาวโุธ วดัครุใน
353 สมุทรปราการ พระมหาเสน โสภโณ ครุใน
354 สมุทรปราการ พระรัช ธมฺมปาโล ครุใน

355 สมุทรปราการ พระครูสุภทัรกจิจาทร สุวฑฺฒโน ควดัคันลัด
356 สมุทรปราการ พระครูวนิัยธรวทิยา สุตาคโม วดัแค
357 สมุทรปราการ พระครูธรรมธรสุชาติ ฐิตวโร วดัจวนด ารงค์ราชพลขันธ์
358 สมุทรปราการ พระครูธ ารงขันติคุณ ขนฺติสาโร วดัเจริญวราราม
359 สมุทรปราการ พระครูสุคนธสี์ลคุณ คนฺธสีโล วดัชมนิมิตร
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360 สมุทรปราการ พระประมวล ธมฺมาสโย วดัชังเรือง
361 สมุทรปราการ พระครูสังฆรักษท์รงศักด์ิ ธมฺมกาโม วดัชัยมงคล
362 สมุทรปราการ พระมหาบญุสม อาจิณฺณปญฺุโญ วดัชัยมงคล
363 สมุทรปราการ พระครูเกษมปยิธรรม ปยิธมฺโม วดัไตรมิตรวราราม
364 สมุทรปราการ พระครูปรีชาธรรมวจิิตร อภวิโร วดัทรงธรรมวรวหิาร
365 สมุทรปราการ พระครูสุนทรสุตสาร กตปญฺโญ ทอ้งคุ้ง
366 สมุทรปราการ พระครูใบฎกีาสุวนิท์ สุวชิาโน บางกอบวั

367 สมุทรปราการ พระครูปลัดอนุชิต อาจารโสภี วดับางกระเจ้ากลาง
368 สมุทรปราการ พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม วดับางขมิ น
369 สมุทรปราการ พระครูจันทสารสุตกจิ จนฺทสาโร วดับางโฉลงใน
370 สมุทรปราการ พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ปภสฺสโร บางด้วนนอก
371 สมุทรปราการ พระครูสังฆรักษ์วรีะพร แซกรัมย์ จนฺทวโร วดับางน  าผึ งนอก
372 สมุทรปราการ พระสมหส์มบรูณ์ พรหมฺสโร วดับางบอ่
374 สมุทรปราการ พระครูสันตจิตตานุโยค สนฺตกาโม วดับางพึ่ง
375 สมุทรปราการ พระเสน่ห์ ปณุณสิริ บางหญ้าแพรก
376 สมุทรปราการ พระมหาพรเทพ อมรเทโว วดับางหวัเสือ
377 สมุทรปราการ พระครูสมุหสุ์พจน์ สุพจโน วดับางหวัเสือ
378 สมุทรปราการ พระครูปลัดกมล อนุภทโฺท บา้นระกาศ
379 สมุทรปราการ พระครูปลัด ธรีเชษฐ์ ฐานวโร วดัโปรดเกศเชษฐาราม
380 สมุทรปราการ พระครูอาทรประชาสรรค์ ชนาสโภ โปรดเกศเชษฐาราม
381 สมุทรปราการ พระมหาธมัมชาติ สุเมโธ โปรดเกศเชษฐาราม
382 สมุทรปราการ พระมหาธรีวฒัน์ เมธธีมฺโม โปรดเกศเชษฐาราม
383 สมุทรปราการ ฐิติพงษ์ ฐิตวโ๋ส พระสมุทรเจดีย์
384 สมุทรปราการ พระปลัดสมัย ฐิตปญฺโญ พระสมุทรเจดีย์
385 สมุทรปราการ พระรัชพล อตฺุตโม พระสมุทรเจดีย์
386 สมุทรปราการ พระมหาวโิรจน์ อคฺคปญฺโญ พุทธภาวนาราม
388 สมุทรปราการ พระครูศาสนกิจวธิาน พระปลัดจุฬา ฐิตสิริ ฐิตสิริ ไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวหิาร
389 สมุทรปราการ พระครูวมิลสีลคุณ อคฺควโร ไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวหิาร
390 สมุทรปราการ พระอดุลย์ ทนิฺนธมฺโม วดัมงคงโคธาวาส
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391 สมุทรปราการ พระปลัดอดิศักด์ิ โรจโน วดัสวนส้ม
392 สมุทรปราการ พระปลัดวนิัย เตชปญฺโญ หวัคู้
393 สมุทรปราการ พระมหาทองสุข วสุิทธฺสีโล วดัหวัคู้
394 สมุทรปราการ พระครูสุพัฒนกจิวธิาน กตฺิติธโร วดัใหม่
395 สมุทรปราการ พระครูวธิานกติติวฒัน์ กตฺิติวฑฺุโฒ วดัใหม่
396 สมุทรปราการ พระครูธรีธรรมากร ะิรปญฺโญ คลองพระราม
397 สมุทรปราการ พระครูปลัดวสุิทธวิฒัน์ ภริูปญฺโญ วดัคันลัด
398 สมุทรปราการ พระสมุหณ์รงค์ จิรธมฺโม วดัคู่สร้าง
400 สมุทรปราการ พระครูวฒันสีลาจาร วฑฺฒโน อาษาสงคราม

401 สมุทรปราการ สุรศักด์ิ ธมฺมิโก วดัอาษาสงคราม
402 ปทมุธานี พระครูปลัดรัตนวรีวฒัน์ วรปญฺุโญ วดัเขียนเขต
403 ปทมุธานี พระมหากติติ ชิตงฺกโร วดัเขียนเขต
404 ปทมุธานี พระมหาโก้ อมโร วดัเขียนเขต
405 ปทมุธานี พระมหาวนิิจ อาจารสมฺปนฺโน วดัสายสุวพรรณ
406 ปทมุธานี พระครูปทมุศาสนกจิ อภปิณฺุโณ จุฬาจินดาราม
407 ปทมุธานี พระครูสุตธรรมานุโยค อคฺคธมฺโม วดัชินวราราม วรวหิาร
408 ปทมุธานี พระศิริ สิริปญฺุโญ วดัชินวราราม วรวหิาร
409 ปทมุธานี พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ เชิงทา่
410 ปทมุธานี พระครูปริยัติกจิวมิล อาจารสุโภ ตะวนัเรือง
411 ปทมุธานี พระมหาสิทธนินท์ สิทธฺนินฺโท ตะวนัเรือง
412 ปทมุธานี พระมหาทพัยา ปยิวณฺโณ ธญัญะผล
414 ปทมุธานี พระสมรัก ภททฺปญฺโญ วดัน  าวน
415 ปทมุธานี พระครูรัตนภทัรคุณ อติภทโฺท ตระพัง
416 ปทมุธานี สมโภชน์ ฐานสมฺปนฺโน วดับอ่ทอง
417 ปทมุธานี พระครูวสุิทธธิรีาจาร วสุิทธฺาจาโร บางเตยกลาง
418 ปทมุธานี พระครูสมุห ์สุพจน์ สุภกจิฺโจ บางเด่ือ
419 ปทมุธานี พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต วดับางหลวง
420 ปทมุธานี พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ วดับางหลวง
421 ปทมุธานี พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วดับญุบางสิงห์
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422 ปทมุธานี พระมหาทวชิัย อาทโร วดัปญัญานันทาราม
423 ปทมุธานี พระชัยยศ ฐานทนิฺโน วดัเปรมประชา
424 ปทมุธานี พระไพศาล พลวฑฺุโฒ วดัเปรมประชา
425 ปทมุธานี พระสมุหจ์เร อคฺคปญฺโญ ผลาหาร
426 ปทมุธานี พระมหาโชคชัย สิรินฺทชโย พระธรรมกาย
427 ปทมุธานี พระอธกิารยุทธนา ฐิติธมฺโม วดัมงคลรัตน์
428 ปทมุธานี พระครูปลัดประภสัสร ปญฺญาวโุธ โพสพผลเจริญ
429 ปทมุธานี พระครูสังฆรักษ ์สุวทิย์ ถิรปญฺุโญ โพสพผลเจริญ
430 ปทมุธานี พระครูใบฎกีาอาทติย์ อคฺคธมฺโม มะขาม
431 ปทมุธานี พระปลัดบญุปลูก ฐิตเปโม มะขาม
432 ปทมุธานี พระมหาอดุลย์ วฒิุโก วดัมะขาม
433 ปทมุธานี พระมหาประเสริฐ สีลเสฏโฺฐ วดัมูลจินดาราม
434 ปทมุธานี พระมหาบญัชา สารคนฺโธ วดัลาดสนุ่น
๔๓๕ ปทมุธานี พระครูปทมุภาวนาพิสิฐ จนฺทวณฺโณ สวนมะม่วง
436 ปทมุธานี พระประเสริฐชัย ธมฺมธโีร วดัคลองหนึ่ง
437 ปทมุธานี พระมหาค าดี เขมนนฺโท วดัแสงสรรค์
438 ปทมุธานี พระปลัดปรีชา คนฺธโก วดัเเสงสรรค์
439 ปทมุธานี พระมหานิพนธ์ นิปโก วดัโสภาราม
440 ปทมุธานี พระครูวจิิตรปทมุรัตน์ โกวโิล ปา่ไขแสงธรรมาราม
441 ปทมุธานี พระครูปลัดประมวล จารุวณฺโณ วดัทา้ยเกาะใหญ่
442 ปทมุธานี พระสมุหธ์นิก อภธินิโก ปทมุทอง
443 พระนครศรีอยุธยา พระจุฑากรณ์ อภมิงฺคโล กระแชง
444 พระนครศรีอยุธยา พระครูวบิลูพัฒนาภรณ์ สุภทโฺท กฎกีรุ

445 พระนครศรีอยุธยา พระครูวสุิทธธิรรมากร ปญฺญาภรโณ ไกจ่้น
446 พระนครศรีอยุธยา พระครูใบฎกีาปรีชา ปญฺญาวโร ขนอนใต้
447 พระนครศรีอยุธยา พระครูประกาศธรรมวจิิตร อาภสฺสโร วดัค่าย
448 พระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรเจติยาภวิัฒน์ สุนฺทโร เจริญธรรม

449 พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดรัตนวรวฒัน์ ธนปญฺโญ เจ้าเจ็ดนอก
450 พระนครศรีอยุธยา พระสมุหธ์ ามรงค์ อธปิญฺโญ วดัเจ้าเจ็ดนอก
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451 พระนครศรีอยุธยา พระมหาสมชาย ปญฺญาธโีร วดัเจ้าเจ็ดนอก
452 พระนครศรีอยุธยา พระครูประทปีวัชราภรณ์ ปญฺญาทโีป วดัช่างเหล็ก

453 พระนครศรีอยุธยา พระครูโกศลธรรมวงศ์ ธนิสฺสโร วดัตองปุ
454 พระนครศรีอยุธยา พระสมุหเ์ปล่ง จิตฺตปาโล ทา่
455 พระนครศรีอยุธยา พระครูสุชาติวฒิุกจิ อภชิาโต เทพสุวรรณ
456 พระนครศรีอยุธยา พระครูไพโรจน์ปัญญารัต วโิรจโน วดันาคู
457 พระนครศรีอยุธยา พระครูพิบลูรัตนากร ฐานธมฺโม บนัไดช้าง
458 พระนครศรีอยุธยา พระมหาพิทกัษรั์กษ์ กติติวฑฒโน วดัทา่
459 พระนครศรีอยุธยา พระครูวจิิตรธรรมานุรักษ์ ยสปาโล วดับางซ้ายนอก
460 พระนครศรีอยุธยา พระครูขันติธรรมานุวตัร ขนฺติโก บางซ้านใน
461 พระนครศรีอยุธยา พระครูอดุมนวการ อตฺตกาโม วดับา้นแดง

462 พระนครศรีอยุธยา พระครูวรุิฬหก์จิโกศล วชิรญาโณ โบสถ์
463 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดชัยวฒัน์ ปภากโร วดัโบสถ์
464 พระนครศรีอยุธยา พระครูพิสุทธิคุ์ณากร สุทธฺลิาโภ ใบบวั
465 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดชม อลีนจิตฺโต โปรดสัตว์
467 พระนครศรีอยุธยา พระครูวนิัยธรสุเทพ โฆสโก วดัพนัญเชิง
468 พระนครศรีอยุธยา พระมหาจ ารัส จนฺทธมฺโม วดัพนัญเชิงวรวหิาร
470 พระนครศรีอยุธยา พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม วดัพนัญเชิงวรวหิาร
471 พระนครศรีอยุธยา พระมหาโยธนิ ธมมฺญาโณ พนัญเชิงวรวหิาร
472 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดวนิัย วนิโย วดัโพธิล์ าแพน
473 พระนครศรีอยุธยา พระครูใบฏกีาระเบยีบ สุเมโธ ไม้รวก
474 พระนครศรีอยุธยา พระครูศรีปริยัตยาภริม วลลโภ วดัละมุด
475 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดสราวธุ ปญัญาวโุธ วดัลาดชะโด
476 พระนครศรีอยุธยา พระครูวศิาลพัฒนกจิ ภททฺจาโร วดัปทมุวนั
478 พระนครศรีอยุธยา พระมหาชาญ สุทธฺปญฺโญ วดัศักด์ิ
479 พระนครศรีอยุธยา พระครูอาทรบญุวสุิทธิ์ ฐานวโร วดัสมณโกฏฐาราม
480 พระนครศรีอยุธยา พระครูโอภาสกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม วดัสหกรณรรมนิมิตร
481 พระนครศรีอยุธยา พระสามาารถ มหาวริิโย สีกกุ
482 พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริพุทธิศาสตร์ ดร ขนฺติโสภโณ วดัสุคนธาราม
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483 พระนครศรีอยุธยา พระครูอดุมปยิธรรม ปยิธมฺโม หน้าโคก
484 พระนครศรีอยุธยา พระชัยศักด์ิ จนฺทสาโร หน้าต่างนอก
485 พระนครศรีอยุธยา พระปลัดโอภาส โอภาโส วดัหน้าพระเมรุราชิการาม
486 พระนครศรีอยุธยา พระมหาบญัชา ทองงาม ปญฺญาวโร วดัราษฎร์บ ารุง
487 พระนครศรีอยุธยา พระครูวจิิตรธรรมโกศล คุณปญุโญ วดัชูจิตธรรมาราม
488 พระนครศรีอยุธยา พระครูอาทรพพิฒันโกศล สุทสฺสโน วดัทองบอ่
489 พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดศราวธุ สุทสฺสโน นิเวศธรรมประวติั
490 พระนครศรีอยุธยา พระครูประสิทธิธรรมสาร ตาปโส วดัปา่คา
491 พระนครศรีอยุธยา พระครูสังฆรักษช์าตรี ส วฑฺุโฒ วดัโพธิแ์ตงใต้
492 พระนครศรีอยุธยา พระครูกติติสารสุมณฑ์ อภจิิตฺติ วดัเสนาสนาราม
493 พระนครศรีอยุธยา พระครูสุวรรณธรรมรังสี สีลวฑฺโฒ วดัเสนาสนาราม
494 อา่งทอง พระมหาสยาม ปภสฺสโร วดัทา่โขลงกติติยาราม
495 อา่งทอง พระนพดล จนฺทโสภโณ โบสถ์วรดิตถ์
496 อา่งทอง พระครูโสภติกจิจานุกจิ กมโล วดัปา่โมกวรวหิาร
497 อา่งทอง พระครูโพธกิจิจาภรัิกษ์ ธมฺมสาโร วดัโพธิร์าษฏร์
๔๙๘ อา่งทอง พระครูวนิิตธรรมานุรักษ์ มานิโต มงคลธรรมนิมิต
499 อา่งทอง พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร มหานาม
500 อา่งทอง พระครูสมุหน์นทกานต์ ฉนฺทสีโล ไชโยวรวหิาร
501 อา่งทอง พระครูสมุหโ์ชคชัย ทานรโต เรไร
502 อา่งทอง พระอธกิารชัยยุทธ์ ชิยุทโธ ศรีมณฑป
503 อา่งทอง พระหม่อง ฐิตฺเมโธ ฐิตฺเมโธ ชัยมงคล
504 อา่งทอง พระปลัดฉลอง อรุโณ ส่ีร้อย
505 อา่งทอง พระครูวกิรมธรรมโสภณ เตชธมฺโม หนองกร่าง
506 อา่งทอง พระสมชาย ธมฺมโฆสโก วดัหลุมไก่
507 อา่งทอง พระปลัดศุภมิตร เมตฺตาสโย หวัสะแกตก
509 อา่งทอง พระครูสุทธกิจิจาทร สุทธฺญิาโณ วดัอา่งทองวรวหิาร
510 สระบรีุ พระครูคีรีวรเขต ปณฺฑิโต เขาลาดวนาราม
511 สระบรีุ พระครูพิพิธชัยธรรม ชยธมฺโม เขาดิน
512 สระบรีุ พระครูใบฎกีาสมยศ ปสันโน ผึ งรวง
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513 สระบรีุ พระมหาชาญชัย ชยาภรโณ วดัมงคลชัยพัฒนา
514 สระบรีุ พระครูสุนันทกจิโกศล สุวฑฺฒโน วดัดอนทอง
515 สระบรีุ พระปลัดอทุยัวฒิุ นิติสาโร วดับา้นครัว
516 สระบรีุ พระปลัดสมบรูณ์ ชนาสโภ วดัไกเ่ตี ย
517 สระบรีุ พระปลัดออ๊ด ปวฑฺฒโน วดัหนองพันเรือ
518 สระบรีุ พระครูพิสนฑ์สิทธกิาร ธมฺมวโร นิคมวาสี
519 สระบรีุ พระครูเกษมเสลธรรม สีลธโร วดัสวนส าราญ
520 สระบรีุ พระครูถาวรธรรมทตั สุจิตฺโต ซับสนุ่น
521 สระบรีุ พระครูธรรมธรสมเกยีรติ สมสีโล วดับา้นหนิลับ
522 สระบรีุ พระครูปยิธรรมวสิิฐ ยโสธโร วดัทองพุ่มพวง
523 สระบรีุ พระสมุหสุ์ทธ ิวสุิทโฺธ วสุิทโฺธ วดัทองพุ่มพวง
524 สระบรีุ พระครูสุธวีรานุสิฐ ญาณวโีร วดัศรีบรีุรตนาราม
525 สระบรีุ พระครูอาทรกจิจารักษ์ ธมฺมมาภริโต วดัเกาะแกว้อรุณคาม
526 สระบรีุ พระสมุหสุ์ภฤกษ์ ปญฺญาวโุธ วดัโคกกระต่าย
527 สระบรีุ พระครูพิบลูโชติธรรม ชุตินฺธโร วดับางกง
528 สระบรีุ พระสมุหฉ์ลอง รตนปญฺโญ เจ้าฟ้า
529 สระบรีุ พระครูปลัดปฎิกวฒัน์ ฐานวฑฺุโฒ ปา่สัก
530 สระบรีุ พระครูอดุมธรรมพิสุทธิ์ วราสโภ สูง
531 สระบรีุ พระครูวทิติอรรถการ เตชธมฺโม โคกมะตูม
532 สระบรีุ พระครูวบิลูบญุวฒัน์ ฐานธมฺโม หนองผักชีใต้
533 สระบรีุ พระนรา ฐานวโีร บา้นโดน
534 สระบรีุ พระครูสุวรรณธรรมวตัร ชนุตฺตโม หนองพลับ
535 สระบรีุ พระครูพิหารธรรมสุต เมตฺติโก วดัตอยาง
536 สระบรีุ พระอธกิารธวชัชัย เขมโก ศรีนวลตอยาง
537 สระบรีุ พระสุชน จนฺทว โส บา้นม่วง
538 สระบรีุ พระสมุหส์ ารวย ขนฺติธมฺโม หลังสวน
539 สระบรีุ พระครูสุนทรวมิลสีล ฑีฆายุโก อู่ตะเภา
540 สระบรีุ พระมหาวรีะชัย ฐานิสฺสโร วดัดอนทอง
541 สระบรีุ พระอทุยั อภวิโร วดัปา่ลานหนิดาด
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542 สระบรีุ พระธนภณ อริยว โส ถ  าบาดาล
545 ลพบรีุ พระครูปญัญาธรรมานุกลู อาวธุปญฺโญ วดักกโก
546 ลพบรีุ พระครูสุคนธปราการ สุคนฺโธ ก าแพงประชาราม
547 ลพบรีุ พระครูวรจิตตาภรัิกษ์ วรจิตฺโต ใหม่กดุตาเพชร
548 ลพบรีุ พระอธกิารนพ รตนวณฺโณ เกตุ
549 ลพบรีุ พระครูศีลสังวรพิมล สีลสุทโฺธ เขาน้อยราษฏร์บ ารุง
550 ลพบรีุ พระครูจริยาภริาม อคฺจิตโต คลองเม่า
551 ลพบรีุ พระครูปริยัติธรีาภรณ จันทร์โสภณ คลองสุทธาวาส
552 ลพบรีุ พระครูสุคนธบ์ญุเชขต สุคฺนธรังษี คุ้งนาบญุ
553 ลพบรีุ พระมหาริน อคฺคฏฐาโน วดัโคกกระเทยีม
554 ลพบรีุ พระครูปริยัติธรีาภรณ์ วนิโย ไชยดิตถาราม
555 ลพบรีุ พระอธกิารพรเทพ จนฺทโชโต ถ  าตะโก
556 ลพบรีุ พระปลัดพิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ ทะเลวงัวดั
557 ลพบรีุ พระครูประโชติธรรมทตั ชินโชติ โอวาทกาโม ทา่หลวง
558 ลพบรีุ พระบญุรัตน์ มหาวโีร ทุง่ทา่ช้าง
559 ลพบรีุ พระสมุหเ์มธวิฒัน์ ฐิตฺสีโล ปา่กล้วย
560 ลพบรีุ พระครูรังษกีจิจาทร วรุณคุปต์ พรหมรังษี
561 ลพบรีุ พระเมธี สมฺมาปณโญ พัฒนาธรรมาราม
562 ลพบรีุ พระวชิิต กตสาโร มหาโพธิ์
563 ลพบรีุ พระด ารงค์ชัย เมตฺตจิตโต มหาสอน
564 ลพบรีุ พระมหามงคล ธมฺมร สี ยวด
565 ลพบรีุ พระครูรัตนคีรีบริรักษ์ ฐานสุโภ ศรีรัตนคีรี
566 ลพบรีุ พระครูพิศาลโชติวฒัน์ โชติปญัโญ สระตาแวว
567 ลพบรีุ พระครูสุวฒัน์จันทโชติ จนฺทโฃโต สามัคคีประชาราม
568 ลพบรีุ พระครูภทัรปญัญาวธุ กททฺปญุโญ สิงหคู์ยาง
569 ลพบรีุ พระมหาอ านาจ อภปิญฺุโญ นิมิตมงคล
570 ลพบรีุ พระศิริพงษ์ เตชปญฺโญ สิงหคู์ยาง
571 ลพบรีุ พระสมพร ฉนฺทชาโต สิงหคู์ยาง
572 ลพบรีุ พระหน่วง สิริธมฺโม สิงหคู์ยาง
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573 ลพบรีุ พระอธกิารบญุรัตน์ ปณฺุณสีโล หนองตาแดง
574 ลพบรีุ พระครูใบฏกีาวฒันา ฐิตวฑฺฒนเมธี หน่องข่อย
575 ลพบรีุ พระครูอนุวตัรนันทสาร ตืสฺสโร อมัพวนัวนาราม
576 ลพบรีุ พระครูพลญาณวสุิทธิ์ เตชวโร โคกคลีสามัคคี
577 ลพบรีุ พระครูสุเมธาวราภรณ์ สุเมโร พีระภมูาราม
578 ลพบรีุ พระครุวศิิษฏข์ันติคุณ ขนฺติสาโร ลพบรีุวนาราม ธ
579 ลพบรีุ พระครูพินิจธรรมานุวัฒน์ เต๊ะขันหมาก ราษฏร์ศรัทธาท า
580 ลพบรีุ พระครูมนูญธรรมรังสี พระครูมนูญธรรมรังสี วาสนวราราม
581 ลพบรีุ พระครูใบฏกีาปญัญาวติุ วฑฺฒิโก อมัพวนั
582 สิงหบ์รีุ พระครูโสภณโพธธิรรม นมธมฺโม คลองโพธิศ์รี
583 สิงหบ์รีุ พระมหาจรัญ ภททฺจาโร จุกคลี
585 สิงหบ์รีุ พระครูอาทรธรรมานุกลู ถิรธมฺิโม วดัโบสถ์
586 สิงหบ์รีุ พระมหาวชิาญ เขมโชติ เสมาทอง
587 สิงหบ์รีุ พระสมโภช ธมฺมวสุิทโฺธ วดัโบสถ์
588 สิงหบ์รีุ พระครูเกษมธรรมโชติ เขมรโต ประโชติการาม
589 สิงหบ์รีุ พระครูสังฆรักษธ์ ารง ฐิตวริิโย ดาวดึงษ์
590 สิงหบ์รีุ พระมานพ อภโย ประดับ
591 สิงหบ์รีุ พระปลัดเดโชว์ สุคนฺโธ ประสิทธิคุ์ณากร
592 สิงหบ์รีุ พระมหาฟ้าล่ัน จนฺทโชโต พระนอนจักรสีห ์วรวหิาร
593 สิงหบ์รีุ พระมหาอพรสิทธิ์ มหาคุโณ เฉลิมมาศ
594 สิงหบ์รีุ พระมหากติติวฒัน์ กตฺิติวฑฺฒโน พิกลุทอง พระอารามหลวง
595 สิงหบ์รีุ พระมหาด าเนิน ติกปฺญฺโญ วดัโพธิเ์งิน
596 สิงหบ์รีุ พระมหาสัมฤทธิ์ กตฺิติปญฺโญ หนองโขลง
597 สิงหบ์รีุ พระสุมาศ จนฺทธมฺโม หว้ยเจริญสุข
598 สิงหบ์รีุ พระมหาภทัรชัย กจิจชโย วดัแหลมทอง
599 สิงหบ์รีุ พระธนิสร เตชธโร วดัอมัพวนั
600 สิงหบ์รีุ พระนรินทร์ โชติปาโล วดัอมัพวนั
601 สิงหบ์รีุ พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช กฤษณเวฬุพุทธาราม
602 สิงหบ์รีุ พระมหาสงกรานต์ อภริกขฺิโต วดักฤษณเวฬุพุทธราม
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603 สิงหบ์รีุ พระภทัร์ชวศิร์ กตฺิติวโร วดัโบสถ์
604 สิงหบ์รีุ พระครูปลัดเอนก ปณฺุณวฑฺุโฒ วดัโบสถ์
605 สิงหบ์รีุ พระครูพิริยธรรมสาร มหาวโีร วดัโพธิศ์รี
606 สิงหบ์รีุ พระครูอสิรธรรมโสภณ อสฺิสรธมฺโม วดัศรีส าราญ
607 สิงหบ์รีุ พระครูสังฏรักษ ์โชคชัย ธมฺมงฺกโุร วดักฤษณเวฬุพุทธาราม
608 อทุยัธานี เจ้าอธกิารวรัิตน์ สีลสาโร เขาปฐวี
609 อทุยัธานี พระครูสังฆรักวงษ์ ฐานวโร มณีสถิตกปฏิฐาราม
611 อทุยัธานี พระครูอทุานโชติวฒัน์ โชติญาโณ มโนราช
612 อทุยัธานี พระครูอทุติกจิจาภริม จกกฺริตฺโต มณีสถิตกปฏิฐาราม
613 อทุยัธานี พระครูอทุติศาสนกจิ จนฺทสีโล หว้ยขานาง
614 อทุยัธานี พระครูอทุติกติติสาร กตฺิติสาโร คูเมือง
615 อทุยัธานี พระครูอเุทศธรรมปรีชา อหสึโก อมฤตวารี
616 อทุยัธานี พระครูอเุทศธรรมสาทสิ อชิโต วงัสาริกา
617 อทุยัธานี พระครูอเุทศธรรมาภรณ์ รามธมฺโม ใหญ่
618 อทุยัธานี พระครูอเุทศปริยัตยาทร ขนฺติพโล เทพนิมิต
619 อทุยัธานี พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ สุวฑฺฒโน หลุมเข้า
620 อทุยัธานี พระประกอบ ขนฺติธโร เขาปฐวี
621 อทุยัธานี พระมหาโกมล นิรมโล ใหม่จันทราราม
622 อทุยัธานี พระครูภาวนาเจติยารักษ์ ปญฺญาวโร ถ  าพระธาตุเมืองเทพ
623 อทุยัธานี พระมหามานพ โอภาโส ใหม่จันทราราม
624 อทุยัธานี พระมหาสมปอง กิิตฺติปญโญ ผาทัง่
625 อทุยัธานี พระอธกิารศศิธรรม ฐานวโร มะเด่ือ
626 อทุยัธานี พระสมพงษ์ อตฺตสาโร หนองสระ
627 อทุยัธานี พระสามารถ สิริปญฺโญ บา้นไร่
628 อทุยัธานี พระสิทธิ นาถสีโล เขาปฐวี
630 อทุยัธานี พระครูปลัดสุวชั ธมฺมปาโล หนองขุนชาติ
631 อทุยัธานี พระใบฎกีา ปญฺญาธโร หนองหญ้านาง
632 อทุยัธานี พระอธกิารพิบลูย์ ฐานธมฺโม เนินเหล็ก
633 อทุยัธานี พระสมุหส์ถาพร รววิณฺโณ วดัภมูิธรรม
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634 อทุยัธานี พระครูอทุยักจิพิพัฒน์ ชุตินฺธโร บา้นไร่
635 อทุยัธานี พระประสิทธิ์ ถาวโร หนองเรือโกลน
636 ชัยนาท พระครูโกศลชัยพัฒน์ สิริเตโช หนองยาง
637 ชัยนาท พระครูวรุิฬหบ์ญุเขต อนากโุล วดัคลองกลาง
638 ชัยนาท พระสุชาติ สุชาโต วดัโคกแจง
639 ชัยนาท พระบญุช่วย ชาครธมฺโม ส าเภาแกว้
640 ชัยนาท พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร ใหญ่
641 ชัยนาท พระครูวธิานสุตาภริม วรวฑฺฒโน วดัพระบรมธาตุ วรวหิาร
642 ชัยนาท พระครูประกาศสรวฒิุ สุวณฺณร สี ชัยนาท
643 ชัยนาท พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์ ธมฺมวโร วดัโคกโตนด
644 ชัยนาท พระปลัดประธาน ธมฺมสุธี วดัสังฆาราม
645 ชัยนาท พระสมุหส์มศักด์ิ ทปีธมฺโม วดัดอนตะไล้
646 ชัยนาท พระครูโกศลภาวนานุสิฐ ชยนฺโต วดักรุณา
647 ชัยนาท พระมหานิพนธ์ นาควโร วดัโพธิง์าม
648 ชัยนาท พระประเวช ธมฺมสาโร วดัมะปราง
649 ชัยนาท พระปลัดววิตั ขนฺติโก สมอ
650 ชัยนาท พระครูสุธรรมพินิต สุเนตฺโต ดงพระเจดีย์
651 ชัยนาท พระปลัดช านาญ สุทธฺจิตฺโต ทา่โบสถ์
652 ชัยนาท พระมหานิวฒัน์ ชยธมฺโม หนองอา้ยสาม
653 ชัยนาท พระครูอทุติธรรมาภรณ์ กาญจโน วดัพระบรมธาตุ วรวหิาร
654 ชัยนาท พระธรรมธรปรเชษฐ์ ฐานธมฺโม บา้นกล า
655 ชัยนาท พระครูพพิฒัน์ธรรมนันท์ ฐิตธมฺโม ดอนแตง
656 ชัยนาท พระครูสุนทรธรรมวฒิุ ฐานวฑฺุโฒ ปา่สัก
657 ชัยนาท พระครูศุภกจิธรรมากร สุดธมฺโม สร้อยสังสถิตย์
658 ชลบรีุ พระปลัดสมบติั อสิสโร กลาง
663 ชลบรีุ พระครูประภสัร์ธรรมนาถ จนทสโร วดัเกาะจันทน์
664 ชลบรีุ พระปลัดแดง กตปญุโญ วดัเกาะจันทน์
665 ชลบรีุ พระจรัล ฐิตธมัโม วดัเกาะจันทน์
666 ชลบรีุ พระสวา่ง โชติปาโล วดัเกาะจันทน์
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667 ชลบรีุ พระครูถาวรภาวนานุรักษ์ ถิรธมฺโม วดัเขาคีรีรมย์
668 ชลบรีุ พระครูไพจิตรพัฒนการ สุมโณ เขาซก

669 ชลบรีุ พระสมุหน์ิมิตร์ ปริสุทโฺธ วดัเขาดินญาณนิมิต
670 ชลบรีุ พระปลัดไตรวชัร์ จิตฺตปญฺโญ วดัเขาดินวนาราม
674 ชลบรีุ พระมหาสุเทพ อตฺตสนฺโต จรูญราษฎร์
675 ชลบรีุ พระครูวนิัยธรนิทศัน์ นิสโภ ชมภแูกว้
676 ชลบรีุ พระสาคร สาทโร เซิดส าราญ
677 ชลบรีุ พระมหาวขิัย ถามวโร วดัตะเคียนทอง
680 ชลบรีุ พระสมชัย ปญุญกาโม ทุง่เหยีง
681 ชลบรีุ พระครูสังฆรักษส์มทรง กนฺตวโีร ธรรมนิมิตต์
682 ชลบรีุ พระใบฏกีาอดุลย์ ธมฺมธโีร ธรรมนิมิตต์
683 ชลบรีุ พระปลัดเฉลิม ทปีงฺกโร ธรรมนิมิตต์
684 ชลบรีุ พระมหาชญานนท์ พฺรหมฺภทโฺท ธรรมนิมิตต์
685 ชลบรีุ พระครูวจิิตรกจิจากร โฆสนาโม เนินสังข์สฤษฎาราม
686 ชลบรีุ พระปลัดอมร ปริปณฺุโณ วเัเนินสุทธาวาส
687 ชลบรีุ พระมนัสก มนสฺสเทโว วเัเนินสุทธาวาส
689 ชลบรีุ พระครูวชิิตกจิจาภวิฒัน์ จันทโชโต วดัโบสถ์
691 ชลบรีุ พระครูพัฒนกจิจาทร ปญญาชวโน วดับางนาง
692 ชลบรีุ พระใบฎกีาสมหมาย ขนฺติธโร วดับางนาง
693 ชลบรีุ พระมหารุ่งโรจน์ จารุธมฺโม บา้นช้าง
695 ชลบรีุ พระครูบวรพัฒนโสภณ จตฺตาวโิล บา้นไร่
700 ชลบรีุ พระมหาณรงค์ ยโสธโร วดัปา่แกว้
702 ชลบรีุ พระสุวรรณ วริิโย หนองไผ่แกว้
703 ชลบรีุ พระครูสาทรวรกติต์ิ กตฺิติสาโร พันเสด็จนอก
706 ชลบรีุ พระครูวสุิทธกิจิจานุรักษ์ ขนฺติโก ยุคลราษฎร์สามัคคี
707 ชลบรีุ พระครูวินยัธร บญุหนา วรปญฺโญ วรปญฺโญ วดัราษฎร์นิยมธรรม
708 ชลบรีุ พระครูใบฎกีาพัฒนะ อสฺิสโร ไร่หลักทอง
709 ชลบรีุ พระครูประภทัร์ชลธรรม กตปญฺุโญ วดัศรีรัตนาราม
710 ชลบรีุ พระครูวสุิทธิธ์รรมานุสิฐ คุณธมัโม เขาชีจรรย์
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711 ชลบรีุ พระครูสมุหส์มศักด์ิ ตาณรโต นาจอมเทยีน
712 ชลบรีุ พระใบฎกีาทวี อาจิณฺโณ สัตหบี
713 ชลบรีุ พระครูเกษมกติติโสภณ กตฺิติโสภโณ สามัคคีบรรพต
714 ชลบรีุ พระครูโอภาสสิริวงศ์ ปริปณฺุโณ หนองข่า
715 ชลบรีุ พระครูธรรมจริยานุกลู ฐิตญาโน หนองฆ้อ

716 ชลบรีุ พระครูวธิานศุภกจิ กตปญุโญ วดัหนองแช่แวน่
717 ชลบรีุ พระอธกิารสิริชัย ฐานวโร หนองต าลึง
720 ชลบรีุ พระครูปลัดสมคิด ปญุญกาโม วดัหวัถนน
721 ชลบรีุ พระปลัดจรวด มหาปญุโญ วดัหวัถนน
722 ชลบรีุ พระมนัส กตฺิติเมธี ใหญ่อนิทาราม
723 ชลบรีุ พระมหาชูศักด์ิ ชุติวณฺโณ ใหญ่อนิทาราม
724 ชลบรีุ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม ใหญ่อนิทาราม
725 ชลบรีุ พระครูสังฆรักษส์มปอง กนฺตสาโร วดัใหม่ทรายมูล
726 ชลบรีุ พระแผ้ว อาภากโร วดัใหม่ทรายมูล
729 ชลบรีุ พระมนัส มหาวริิโย วดัอา่งเวยีน
730 ชลบรีุ พระมหาธรีพิสิษฐ์ จนฺทสาโร วดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม
731 ชลบรีุ พระปลัดมิ่งขวญั ฐิตสีโล นากระรอก
732 ชลบรีุ พระครูใบฎพีงศกร กตสาโร วเิวการาม

733 ชลบรีุ พระครูเกษมโรจนคุณ เขมโรจโน วดัศรีมหาราชา
734 ชลบรีุ พระครูสุนทรกติติสาร กตฺิติสาโร ศรีมหาราชา
735 ระยอง พระใบฎกีา สงกรานต์ กลฺยาโณ กลฺยาโณ วดักรอกยายชา
736 ระยอง พระอธกิารสิริพิชัย ฉนทภทโท วดัเขาชะเมา
737 ระยอง พระภวูดล อปุสนฺโต วดัเขาส าเภาทอง
738 ระยอง พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม โขดหนิ
740 ระยอง พระครูใบฎกีาสุธิ สุทธฺภิทโฺท คลองปนู
743 ระยอง พระสมุหณั์ฐกติต์ ปญฺญาธโร ช าฆ้อ
744 ระยอง พระมหาบญุรอด อมรทตฺโต วดัชุมนุมใน
745 ระยอง พระสมุหย์ุทธนา จารุธมฺโม ชุมนุมสูง
747 ระยอง พระปลัดธนาวฒิุ ชุติวณฺโณ วดัถนนกะเพรา
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748 ระยอง พระปลัดปรีชา นนฺทโก ถ  าเขาโบสถ์

750 ระยอง พระครูปลัดทนงศักด์ิ ปภาโต วดัทา่เรือ
751 ระยอง พระครูพิมลจริยาภรัิต โชติวโร เนินเขาดิน
753 ระยอง พระครูวลิาศธรรมวงศ์ คนฺธว โส เนินยาง
754 ระยอง พระใบฎกีาอาวธุ ธมฺมาวโุธ เนินสมบรูณ์
755 ระยอง พระครูวริิยานุรักษ์ จิตฺตกาโร วดัในไร่
756 ระยอง พระปลัดช านาญ ปภสฺสโร วดับอ่ทอง

757 ระยอง พระจักรภทัร อภชิาโต บา้นค่าย
758 ระยอง พระใบฏกีาวฒันา อติสุโภ บา้นดอน
760 ระยอง พระครูพิศาลสุตากร สิริมงฺคโล บนุนาค
761 ระยอง พระสมุหน์พดล นาถธมฺโม ปา่ประดู่
763 ระยอง พระครูใบฎกีาคมสัน สนฺตจิตฺโต เภตราสุขารมย์
764 ระยอง พระปลัดพจน์ หริิธมฺโม เภตราสุขารมย์
765 ระยอง พระวนัไชย ปญญาวโร เภตราสุขารมย์
766 ระยอง พระครูสุตวรธรรม วรธมฺโม วดัราชบลัลังก์
767 ระยอง พระปลัดเถ่ง ฐิตคุโณ วดัหนองกรับ
768 ระยอง พระมหาสุรเดช จนฺิิิิิทปูโม วดัลุ่ม
770 ระยอง พระสุทนิ สุทนิฺโน ศรีประชาธรรม
771 ระยอง พระใบฎกีาธรีะศักด์ิ ชิตจิตฺโต วดัส านักกะทอ้น
774 ระยอง พระศักด์ิธรรมรงค์ สมาจาโร สุวรรณรังสรรค์
775 ระยอง พระสมุหว์เิชียร กมฺมสทโฺธ วดัสุวรรณรังสรรค์
776 ระยอง พระครูบวรศีลวฒัน์ สีลธโร หนองกนัเกรา
777 ระยอง พระวรีะศักด์ิ อชุุจาโร หนองสะพาน
778 ระยอง พระมหาไพฑูรย์ โชติวณฺโณ หนองยอนวปิสัสนา
779 ระยอง พระมหาเทวฤทธิ์ ปญฺญาธโร โขดหนิ
781 ระยอง พระสุริยะ เขมาสโย ทุง่ควายกนิ
783 ระยอง พระครูปญัญาศุภสิทธิ์ ปญฺญาวโร วดัคีรีภาวนาราม
785 ระยอง พระครูโกศลศาสนกิจวธิาน อภวิฑฺฒโน วดัหนองหวา้
787 จันทบรีุ พระครูโกศลสาธกุาร รกขฺิตธมฺโม หนองออ้
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788 จันทบรีุ พระครูจันทรกจิโสภณ จนฺทสโร วงัทอง

789 จันทบรีุ พระครูจารุเขมากร ถาวโร ทองทัว่
790 จันทบรีุ พระครูปฏิภาณธรรมโสภิต โชติธมโม วดัไผ่ล้อม
791 จันทบรีุ พระครูพิพิธพัฒนการ โชติโก ทา่อดุม
792 จันทบรีุ พระครูพศิาลธรรมานุศาสน์ อตฺุตโม ทบัช้าง
793 จันทบรีุ พระครพิศิษฏช์ัยวฒัน์ ปวฑฺฒโน วดัพญาล่าง
794 จันทบรีุ พระครูวลิาสจันทคุณ จนฺทวณฺโณ วดักลาง
795 จันทบรีุ พระครูสุวรรณโพธวิรธรรม ขนฺติธมฺโม โพธิท์อง
796 จันทบรีุ พระครูสุทธติารกาภรัิกษ์ ชยปาโล สุทธวิารี
797 จันทบรีุ พระครูโสภณจันทสาร มหาวโีร สระแกว้
798 จันทบรีุ พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ เตชธมฺโม บางสระเกา้
799 จันทบรีุ พระปลัดนิล อคฺคธมฺโม สวนมะม่วง
800 จันทบรีุ พระปลัด พร้อม ถาวโร น  าซับตาพุด

801 จันทบรีุ พระปลัดสมพงษ์ ฐานจนรี แพร่งขาหยัง่
802 จันทบรีุ พระมหาพีรวศิน์ วฑฺุฒญาโณ วดัไผ่ล้อม พระอารามหลวง
803 จันทบรีุ พระมหามานะ รามธมโม ขนุน

804 จันทบรีุ พระมหาอ านาจ ธรีธมฺโม สุทธวิารี
805 จันทบรีุ พระวจิัย วสุิทโธ วดัพลับ
806 จันทบรีุ พระสยาม ฐานธมฺโม วดัเขาช าหา้น
807 จันทบรีุ สุวรรณ เกยีรติสัจจา สุวรรณ สุวณโณ วดัลาด
808 จันทบรีุ พระอธกิารเฉลิม อนิทวฺโีร เขาแดง
809 จันทบรีุ พระครูภาวนาจันทโรภาส สนฺตจิตฺโต จันทร์แสงศรี
812 จันทบรีุ พระใบฎกีาสุรชัย ฐิตสีโล วดัอา่งหนิ
814 จันทบรีุ พระครูสังฆรักษ์ เลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ หนองบวั
815 จันทบรีุ พระครูสารธรรมสุนทร ธมฺมสาโร บอ่พุ
816 จันทบรีุ พระปลัด ประทปี จิตฺตส วโร เขาพลอยแหวน
817 จันทบรีุ พระมหาหงษส์า สีลสุทโฺธ วดักะทงิ
818 จันทบรีุ พระมหาประจักษ์ จารุว โส สุทธวิารี
819 จันทบรีุ พระมหาพรทวี โอภาโส โค้งสนามเปา้
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820 จันทบรีุ พระมหาเสรีย์ ชวโน ตะปอนใหญ่
821 จันทบรีุ พระมหาเอกชัย ปญฺญาวโร วดัสุทธวิารี
822 จันทบรีุ พระกติติ สารกตฺิติ ปา่คลองกุ้ง
824 จันทบรีุ พระคณุเขมาจารคุณ คุตฺตกาโย วดัหนิกอง
825 จันทบรีุ พระตรูจิตรการโกวทิ สิรินนฺโท วดัทรายงาม
826 จันทบรีุ พระครูวบิลูธรรมโมภาส โอภาโส วดัเขาสอยดาวเหนือ
827 จันทบรีุ พระครูสุนทรธรรมววิธิ ชาตสุโภ เขากระแจะ
829 จันทบรีุ พระธรีวฒัน์ อภวิฑฺฒโน จันทนาราม
830 จันทบรีุ พระสมุหว์ชิิต ธนปณฺโญ วดัทรายงาม
831 จันทบรีุ พระธรีวฒัน์ สารตฺถิโก จันทนาราม
832 จันทบรีุ พระครูไพศาลวรกจิจาทร อนิฺทว โส กลางเกา่
833 ตราด พระครูสังฆรักษส์มบรูณ์ วราโภ เกาะลอย
834 ตราด พระเฉลิม อคฺคจิตฺโต วดัคลองพร้าว
835 ตราด พระปลัดไว ปญฺญาธโร คลองแอง่
836 ตราด พระปลัดชวลิต ชวลิโต วดัโคก
837 ตราด พระครูวสุิทธิบ์วรกจิ ปริสุทโฺธ วดัทา่กระทอ้น
838 ตราด พระมหาเมธวีฒัน์ สมจิตฺโต เทพนิมิต
839 ตราด พระมหาสมาน รกขฺิโต นนทรีย์
840 ตราด พระครูกติติญาณวจิักษ์ กตฺิติญาโณ เนินตากแดด
841 ตราด พระอธกิารพรศักด์ิ สุธโีร บางกระดาน
842 ตราด พระนิคม ฉนฺทสุโภ บา้นโปง่
843 ตราด พระอธกิารสทาจาร สมาจาโร วดัมุมสงบ
844 ตราด พระครูใบฎกีามนู มนุทนฺโต โยธานิมิต พระอารามหลวง
845 ตราด พระปลัดชูศักด์ิ ญาณส วโร โยธานิมิต พระอารามหลวง
846 ตราด พระครูวธิานธรรมสุนทร พลวโร วงษพ์ัฒนา
847 ตราด พระสมุหน์ัฐพล วรปญฺโญ วดัวเิวกวราราม
848 ตราด พระมหาประสิทธิ์ กตฺิติปญฺโญ หว้งน  าขาว
849 ตราด พระมหาชัชวาลย์ ชลิโต วดัหว้งพัฒนา
850 ตราด พระครูบวรศีลคุณ คุณญฺโญ มณีกาญจนาราม
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851 ตราด พระครูครุนาถสมาจาร ฐิตพโล เมืองเกา่แสนตุ่ม
852 ตราด พระครูสุนทรวรธชั ปภาโต วรดิตถาราม
853 ตราด พระครูวโิรจน์วริิยคุณ โชติงฺกโร วดัวสิิทธกิาราม
854 ตราด พระครูกติติวฒันคุณ กตฺิติเตดช รัตนวนาราม
855 นครปฐม พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม วดักกตาล
856 นครปฐม พระครูสุจิตพิพัฒน์ จิตฺตทนฺโต วดักงลาด
857 นครปฐม พระถวลิ ตนฺติปาโล จินดาราม
858 นครปฐม พระครูอดุลประชารักษ์ กตฺิติธโร เจริญราษฎร์บ ารุง
859 นครปฐม พระพรส าราญ สมาจิตฺโต ดอนเสาเกยีดมิลินบญุยาราม
862 นครปฐม พระมหาไพบลูย์ วปิโุล ทา่ใร
863 นครปฐม พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช วดัทา่เสา
864 นครปฐม พระสมใจ สมจิตฺโต ไทยาวาส
๘๖๗ นครปฐม พระกมลเดช วนิิจันโท วดับวัปากทา่
868 นครปฐม พระนครินทร์ ธมฺมินฺทโชติ วดัพระงามพระอารามหลวง
869 นครปฐม พระปลัดเฉลิมพล จารุวณฺโณ พะเนียงแตก
870 นครปฐม พระใบฎกีาสุชิน กตฺิติทนิฺโน พุทธธรรมรังษ๊
871 นครปฐม พระครูวนิัยธรสมนึก ธมฺมปาโล วดัโพธร์าษฎศ์รัทธาธรรม
874 นครปฐม พระครูสังฆวชิัย อาภาธโร วดัมหาสวสัด์ินาคพุฒาราม
875 นครปฐม พระปลัดเฉลิมศักด์ิ จนทว โส รางกระทุม่
877 นครปฐม พระครูปฐมธรีวฒัน์ ฐิตธมฺโม วดัไรขิง
878 นครปฐม พระครูปฐมสาธวุฒัน์ ฐิตสาโร ส่ีแยกเจริญพร
879 นครปฐม พระมหาอานนท์ พุทธฺรกขฺิโต พระปฐมเจดีย์
880 นครปฐม พระปลัดพล ติกขฺวโีร วดัล าเหย
881 นครปฐม พระครูใบฎกีาโอฬาร โอฬาโร วงัตะกู
882 นครปฐม พระครูวนิัยธรสุทน สุริยูปโม วงัตะกู
883 นครปฐม พระครูปลัดสาธวุฒัน์ ยโสธโร วงัตะกู
884 นครปฐม พระครูโกศลธรรมรัตน์ จิตฺตกโร วงัน  าเขียว
885 นครปฐม พระใบฎกีาอดุมศักด์ิ ทปีธมฺโม วงัน  าเขียว
886 นครปฐม พระครูไพศาลกติติวรรณ สิริวญฺโณ เวฬุวนาราท
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888 นครปฐม พระมหาธวิา วรธมฺโม วดัศีรษะทอง
889 นครปฐม พระถาวร กตฺิติคุโณ ศาลาตึก
890 นครปฐม พระครูวชิัยธรรมานุกลู ฉนฺทธมฺโม วดัสระส่ีเหล่ียม
891 นครปฐม พระปลัดสมพล พลปญฺโญ วดัสระส่ีเหล่ียม
892 นครปฐม พระสมศักด์ิ สิกสฺโภ วดัส าโรง
893 นครปฐม พระปลัดประพจน์ สุปภาโต ส าโรง
894 นครปฐม พระครูปฐมสิทธชิัย อคฺคเตโช สุขวราราม
895 นครปฐม พระวฒันา ฐานปญฺโญ สุขวฒันาราม
897 นครปฐม พระสมศักด์ิ สนฺตจิตฺโต หว้ยจระเข้
899 นครปฐม พระครูปลัดเอกราช ชยวฑฺุโฒ หว้ยพลู
901 นครปฐม พระครูสมุหธ์วชัชัย เขมจาโร หอมเกร็ด
902 นครปฐม พระเสาร์ กตฺิติโก ทา่ต าหนัก
903 นครปฐม พระธรีนันท์ โรจโน วดัเสนหา
905 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนกจิโสภณ วรญาโณ กาญจนบรีุเกา่
906 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนธรรมโชติ อชุุโชโต วดัเขาตองเมืองลับแล
907 กาญจนบรีุ พระครูนิโครธสุตคุณ สุคันโธ เขาพังเจริญผล
908 กาญจนบรีุ พระมหามนู ปยิสีโล วดัเขาเม็งอมรเมศร์
909 กาญจนบรีุ พระครูสิริกาญจโนภาส วา่ง วดัเขาวงั
910 กาญจนบรีุ พระครูสุชัยกาญจนกจิ ไม่ทราบ เขาเหล็ก
911 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ปสนฺโน วดัไชยชุมพลชนะสงคราม
912 กรุงเทพมหานคร พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมัมปสฏโฐ วดัไชยชุมพลชนะสงคราม
914 กาญจนบรีุ พระมหาณรงค์ อตฺตทโม ดงพง
915 กาญจนบรีุ พระครูสังฆรักษอ์รุณ ปภสสฺโร ดงสัก
916 กาญจนบรีุ พระครูสุพฒันกาญจนกิจ สุภทโฺท วดัดอนขมิ น
917 กาญจนบรีุ พระรพีพงษ์ ฐิตวงัโส วดัดอนขมิ น
918 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนสมาจาร สมาจาโร ดอนงิ ว
919 กาญจนบรีุ พระมหาแวนสัน พุทธฺสีโล สระส าเภาทอง
920 กาญจนบรีุ พระครูสารกาญจนกจิ กจิฺจสาโร วดัดอนเจดีย์
921 กาญจนบรีุ พระสมุหท์องพูล สิริปญฺโญ ต้นล าไย
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922 กาญจนบรีุ พระอธกิารส าพาน สุทธฺสิทโฺธ ถ  าเขาชะอางค์
923 กาญจนบรีุ พระครูสังฆรักษธ์รีะเดช โฆสิตธมฺโม ถ  าเขามุสิเชิดชูธรรม
924 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนธรรมสถิต ไม่ทราบ ถ  าประทนุ
925 กาญจนบรีุ พระธรรมธร (อนุวฒัน์) อนุวฑฺฒโน หนองนกแกว้
926 กาญจนบรีุ พระปลัดมานะ ฐิติสีโล ทา่เรือ
927 กาญจนบรีุ พระมหาไพรัช ฐิตว โส วดัทุง่ลาดหญ้า
928 กาญจนบรีุ พระสุรชัย สุทธฺโิก ทุง่ลาดหญ้า
929 กรุงเทพมหานคร พระครูวรธรรมประภาส จกกฺวโร วดัทุง่ลาดหญ้า
930 กาญจนบรีุ พระครูสุตกจิวธิาน ญาณวโีร วดัเขาล้านธรรมาราม
931 กาญจนบรีุ พระมหาสมยศ สุทธฺญิาโน เทวสังฆาราม
932 กาญจนบรีุ พระมหาธวชัชัย ชุติปญฺโญ วดัเนินพระงาม
933 กาญจนบรีุ พระครูสังฆรักษส์มภพ ธมฺมธโีป ดอนงิิิว
934 กาญจนบรีุ พระครูปลัดอภสิิทธิ์ อภสิมฺปนฺโน บงึหวัแหวน
935 กาญจนบรีุ พระครูวนิัยธรเอกพงษ์ เอกวณฺโณ โปง่เสี ยว
936 กาญจนบรีุ พระครูวิบูลกาญจโนภาส ปริปณุโณ พระแทน่ดงรังวรวหิาร
937 กาญจนบรีุ พระครูสุทธสิารโสภติ สุทธญิาโณ วดัพุตะเคียน
938 กาญจนบรีุ พระครูกาจนธรรมเชษฐ์ ปยิสีโล วดัพุเลียบ
939 กาญจนบรีุ พระอธกิารอานนท์ สุภากาโร ม่วงเฒ่า
940 กาญจนบรีุ พระใบฎกีาวจิิตร อนุชาโต วดัรางกระต่ายรังสรรค์
941 กาญจนบรีุ พระชิน นิปโก วดัลูกแก
942 กาญจนบรีุ พระรังสรรค์ จนฺทว โส วดัลูกแก
943 กาญจนบรีุ พระครูปญัญากาญจนวงศ์ สคารโว วงัจาน
944 กาญจนบรีุ พระครูโสภณกาญจนพสุิทธิ์ นาควโร วงัผาแดง
945 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนกติติชัย ตนฺติปาโล วงัรักราษฎร์บ ารุง
946 กาญจนบรีุ พระครูปภสัสรกาญจนกจิ ปภสัสโร วเิศษสุขาราม
947 กาญจนบรีุ พระอธกิารไพโรจน์ ปโยโค ศรีเกษตราราม
948 กาญจนบรีุ พระปลัดรุ่งเพ็ชร ปยิสีโล ศรีสุวรรณาวาส

949 กาญจนบรีุ พระครูปริยัติกาญจนโสภณ จันทโชโต สมเด็จเจริญ
950 กาญจนบรีุ พระครูเหมวรรโณภาส อปุสันโต สระลงเรือ
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951 กาญจนบรีุ พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสันโน สันติราษฎร์บ ารุงวราราม
952 กาญจนบรีุ พระครูพิศาลกาญจนกจิ สุธมัโม หนองกระทุม่
953 กาญจนบรีุ พระปลัดอดุลย์ อตุโล หนองตะโก
954 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนธรรมชัย ชยธมัโม หนองไม้แกน่
955 กาญจนบรีุ พระครูอนุกลูกาญจนวงศ์ มหาวโีร หนองไม้เอื อย
957 กาญจนบรีุ พระครูโสภณกาญจนพฒัน์ ธมัมโชโต หว้ยสะพาน

958 กาญจนบรีุ พระครูปลัดสมชาย พรหมจาโร หวายเหนียว
960 กาญจนบรีุ พระครูกาญจนธรีวงศ์ ฐานัตตโร ใหม่เจริญผล
961 กาญจนบรีุ พระมหามานะ สีลเตโช ใหม่เจริญผล
962 กาญจนบรีุ พระครูวนิัยธรถวลิ ถาวรธมัโม อดุมมงคล
963 กาญจนบรีุ พระหนูเล็ก ขันติมโน บา้นทวน
964 กาญจนบรีุ พระมหาสมคิด กมโล รัชดาภเิษก
965 กาญจนบรีุ พระสุเทพ ภริูปณฺโณ เวฬุวนั
966 สุพรรณบรีุ พระปลัดเขตขันฑ์ อสฺิสโร การ้อง
967 สุพรรณบรีุ พระมหาพิชัย ธมฺมวชิโย วดัเขาท าเทยีม
968 สุพรรณบรีุ พระสมุหว์ริิยะ มหาวริิโย คีรีรัตนาราม
969 สุพรรณบรีุ พระครูปลัดณัฐวฒิุ วฑฺุฒิสาโร จ าปา
970 สุพรรณบรีุ พระปลัดพิชิต สุพิชิโต จ าปี
971 สุพรรณบรีุ พระครูวนิัยธรชิตวชิัย ฌานวโร ชีสุขเกษม
972 สุพรรณบรีุ พระครูใบฎกีาสุรเวช ปภสฺสโร ไชนาวาส
973 สุพรรณบรีุ พระสมุหน์ิพนธ์ จรณธมฺโม ดงตาล
974 สุพรรณบรีุ พระครูธรรมธรไพฑูรย์ อนุภทโฺท ดงอู่ทอง
975 สุพรรณบรีุ พระครูสิทธปิญัญากร ธนปญฺโญ ดอนไร่
976 สุพรรณบรีุ พระนรินทร์ ชาคโร วดัทา่ช้าง
977 สุพรรณบรีุ พระศรายุทธ สิริสาโร วดัทา่พระยาจักร
978 สุพรรณบรีุ พระครูขันตยานุสิฐ ธมฺมสาโร วดัทุง่เข็น
979 สุพรรณบรีุ พระมหามงคล ถิรญาโณ วดัทุง่คอก
980 สุพรรณบรีุ พระสุนันท์ สุนนฺโท บรรหารแจ่มใส
981 สุพรรณบรีุ พระครูปลัดประภสัพันธ์ ปนาโท วดัหวัโพธิ์
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982 สุพรรณบรีุ พระอธกิารสมนึก เขมวโร วดับางบอน
983 สุพรรณบรีุ พระสมุหป์ระพันธ์ ฐิตสาโร วดับางเลน
984 สุพรรณบรีุ พระปลัดประหยัด กติติโก วดัปราสาททอง
985 สุพรรณบรีุ พระมหาสมัย สมโย ปา่พระเจ้า
986 สุพรรณบรีุ พระมหาชัชวาลย์ ชยวฑฺุโฒ วดัปา่เลไลยกว์รวหิาร
987 สุพรรณบรีุ พระครูพิพัฒน์วฒิุกร ธรีปญฺโญ วดัปา่เลไลยกว์รวหิาร
988 สุพรรณบรีุ พระปลัดวโิรจน์ วโิรจโน วดัปา่เลไลยกว์รวหิาร
989 สุพรรณบรีุ พระมหาเอกวตัร เอกวฑัฒโน วดัปา่เลไลยกว์รวหิาร
990 สุพรรณบรีุ พระประยูร สนฺติกโร วดัโสภาวราราม
991 สุพรรณบรีุ พระครูเวฬุวันปญัญาวัฒน์ ปญฺญาทโีป วดัไผ่เด่ียว
992 สุพรรณบรีุ พระครูอาทรยติกจิ ปญฺญากาโม พยัคฆาราม
993 สุพรรณบรีุ พระพิชัย จารุวณฺโณ พร้าว
994 สุพรรณบรีุ พระครูอนุกลูปญัญาวธุ ปญฺญาวโุธ โพธาราม
995 สุพรรณบรีุ พระมหาบญัชา เขมวโีร วดัโพธาราม
996 สุพรรณบรีุ พระมหาเอนก กตฺิติคุโณ โพธาราม
997 สุพรรณบรีุ พระครูสุวรรณวรีานุวตัร กตฺิติยาโน วดัโพธิค์ลาน
998 สุพรรณบรีุ พระอธกิารสุรศักด์ิ สุรเตโช วดัลาดหอย
999 สุพรรณบรีุ พระปลัดสมพร กติติโสภโณ ศรีเฉลิมเขต
1000 สุพรรณบรีุ พระสมุหป์ระสิทธิ์ ธมฺมจาโร วดัศรีบวับาน
1001 สุพรรณบรีุ พระครูวสุิทธิส์วรุรณวฒัน์ ปริสุทโฺธ ศาลาทา่ทราย
1002 สุพรรณบรีุ พระปลัดสมควร พุทธฺรกขฺิโต วดัหนองโกสูง
1003 สุพรรณบรีุ พระสมเดช อภลิาโส สระดอนรี
1004 สุพรรณบรีุ พระครูโกมุทสมานคุณ จนฺทโชโต สระบวัก่ า
1005 สุพรรณบรีุ พระครูสุวรรณปทมุรักษ์ ธมฺมวโร สระประทมุ
1006 สุพรรณบรีุ พระครูประโชติสุทธคุิณ ปโชโต สระหลวง
1007 สุพรรณบรีุ พระมหาสรายุทธ เสฎฐฺปตฺุโต วดัสองพี่น้องพระอารามหลวง
1008 สุพรรณบรีุ พระจ าเนียร ปญฺญาธโร สังฆมงคล
1009 สุพรรณบรีุ พระครูศรีสุธรรมนาถ สุธมฺโม วดัสารภี
1010 สุพรรณบรีุ พระครูโกศลสุวรรณาทร โกสโล สุวรรณภมูิ
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1011 สุพรรณบรีุ พระสมุหก์ติิศักด์ิ ยโสธโร วดัใหม่นพรัตน์
1012 สุพรรณบรีุ พระเดช วรเปโม อู่ทอง
1013 สุพรรณบรีุ พระมหาส าเริง จนฺทว โส อู่ทอง
1014 สุพรรณบรีุ พระฉันท์ มหาปญฺโญ ตรีสุทธธิรรม
1015 สมุทรสาคร พระสรรค์ชัย เขมชโย เกตุมดีศรีวราราม
1016 สมุทรสาคร พระครูสิริสารนิวฐิ มหาวโีร เจษฎาราม พระอารามหลวง
1017 สมุทรสาคร พระจ ารัส กตฺิติภทโฺท เจษฎาราม พระอารามหลวง
1018 สมุทรสาคร พระครูสุทธกิจิจานุกลู ธมฺมคุโณ เจษฎาราม พระอารามหลวง
1019 สมุทรสาคร พระมหาคารม ธมฺมปาโล เจษฎาราม พระอารามหลวง
1020 สมุทรสาคร พระครูพิพัฒน์ชัยมงคล ภททฺธมฺโม ชัยมงคล
1021 สมุทรสาคร พระครูสาครสิทธวิฒัน์ ฐิตเตโช ทา่กระบอื
1022 สมุทรสาคร พระครูสาครพัฒนกจิ สิริจนฺโท น่วมกานนท์
1023 สมุทรสาคร พระครูสังฆรักษป์ระสาน ยตฺุตธมโฺม ยุตฺตธมฺโม นาขวาง
1024 สมุทรสาคร พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ บณัฑูรสิงห์
1025 สมุทรสาคร พระครูปลัดสุรัตน์ ธมฺมสุทโฺธ บางปิง้
1026 สมุทรสาคร พระสมุหว์นิัย วมิโล บางยาง
1027 สมุทรสาคร พระปลัดบวรวงศ์ ธมฺมว โส ยกกระบตัร
1028 สมุทรสาคร พระครูวสิิฐกจิสาคร กนฺตสีโล ยกกระบตัร
1029 สมุทรสาคร พระครูสาครธรรมวธิาน ทปีงฺกโร ราษฎร์บ ารุง
1030 สมุทรสาคร พระสมุหสั์นติ ปยิว โส สุทธวิาตวราราม
1031 สมุทรสาคร พระปลัดเกรียงไกร กติติสาโร โสภณาราม
1032 สมุทรสาคร พระเกษม กนฺตสีโล หลักสองราษฎร์บ ารุง
1033 สมุทรสาคร พระครูสมุหไ์กรยสิทธิ์ ฐานโกสโล ออ้มน้อย
1034 สมุทรสาคร พระมหานิพิฐพนธ์ กตฺิติพนฺโธ เจษฎาราม พระอารามหลวง
1035 สมุทรสาคร พระครูอรรถสิทธโิกศล ธมมาขุโธ ราษฎร์ศรัทธากะยาราม
1036 สมุทรสาคร พระครูวมิลธรรมภาณี หเิตสโก ปากบอ่
1037 สมุทรสาคร พระพิสิฎษ์ ชยสิทโฺธ ราษฎร์ศรัทธากะยาราม
1038 สมุทรสาคร พระสมุหก์ฤษดา สมจิตฺโต วดับา้นไร่เจริญผล
1039 ราชบรีุ พระใบฎกีาสุนทร กติติปญฺโญ เกตุปญัญาประชาสรรค์
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1040 ราชบรีุ พระสมุหพ์งษพ์ัฒน์ สุรปญฺโญ วดัเขาดินสุวรรณคีรี
1041 ราชบรีุ พระมหาสายัญ กตปญฺุโญ วดัเขาวงั
1042 ราชบรีุ พระครูใบฎกีาสุพจน์ ธรีว โส โขลงสุวรรณคีรี
1043 ราชบรีุ พระครูปริยัติวฒิุกร ปญฺญาวโร วดัคูหาสวรรค์
1044 ราชบรีุ พระไพรสาร กตปญฺุโญ แคทราย
1045 ราชบรีุ พระมหาสุชาติ สุชาโต โคกบ ารุงราษฎร์
1046 ราชบรีุ พระมหาประสงค์ อาจารสุโภ วดัเจ็ดเสมียน
1047 ราชบรีุ พระปลัดชิน สุนฺทโร แจ้งเจริญ
1048 ราชบรีุ พระปลัดสามารถ ปญัญาวโร วดัโชค
1049 ราชบรีุ พระครูโสภณธรรมศาสน์ ธมฺมสาโร วดัดอนเซ่ง

1050 ราชบรีุ อาทติย์ อธจิิตฺโต วดัถ  าสิงโตทอง
1051 ราชบรีุ พระครูปลัดสมบติั ปริชาโน วดัทา่ราบ

1052 ราชบรีุ พระครูนิวฐิธรรมาภรณ์ อตฺตคุตฺโต วดัทา่เรือ
1053 ราชบรีุ พระอธกิารสมพงษ์ สุธโีร วดัสันติการาม

1054 ราชบรีุ พระครูใบฎกีาอลงกร อลงฺกโร ทุง่หลวง
1055 ราชบรีุ พระณธชัพงศ์ โกสโล วดัมณีโชติ

1056 ราชบรีุ พระปลัดเชย โชติปาโล วดันาหนอง
1057 ราชบรีุ พระครูวธิานสังวรคุณ ปวรสีโล บวังาม

1058 ราชบรีุ พระใบฏกีาประยุทธ ปยุตฺโต Xวดับวังามพระอารามหลวง
1059 ราชบรีุ พระปลัดจารี ธมฺมจารี วดับวังาม
1060 ราชบรีุ พระสุพจน์ ธมฺมกาโม วดับางกะโด
1061 ราชบรีุ พระครูวินัยธรกอบโชคชม สิริธโร ปราสาทสิทธิ์
1062 ราชบรีุ พระสิทธชิัย สิทธฺชิโย วดัพิทกัษเ์ทพาวาส

1063 ราชบรีุ พระค านึง จิรวฑฺฒโน วดัโพธบิลัลังกฺ์
1064 ราชบรีุ สมเกยีรติ กตฺิติโสภโณ มหาธาตุวรวหิาร
1065 ราชบรีุ อภนิันท์ กติติภทัโท วดัมหาธาตุวรวหิาร

1066 ราชบรีุ พระใบฎกีาสราวฒิุ สจฺิจวโร รางบวั
1067 ราชบรีุ พระครูสมุหเ์กรียงศักด์ิ จิตฺตปสาโท วดัพญาไม้
1068 ราชบรีุ พระครูวบิลูกจิสุนทร สุนทโร วาปสุีทธาวาส
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1069 ราชบรีุ พระครูธรรมธรดิเรก สุจิตฺโต หนองกลางด่าน
1070 ราชบรีุ พระครูอรัญปริยัติคุณ ธมฺมรโส วดัหนองพันจันทร์
1071 ราชบรีุ พระมหาอธโิชค สุโชโต หลวงพ่อสดธรรมกายาราม

1072 ราชบรีุ พระมหาสรวศิิษฏ์ กตฺิติชญฺโญ วดัเทพมุนี
1073 ราชบรีุ พระปรีชา สุจิตโต แหลมทอง
1074 ราชบรีุ พระใบฎกีาสมพงษ์ อายุโท ออ้อเีขียว
1075 ราชบรีุ พระครูสันติธรรมาภรัิต สนฺติกโร บา้นโปง่

1076 ราชบรีุ พระครูศาสนกจิจานุรักษ์ วรจิตฺโต หนองปากชัฏ
1077 ราชบรีุ พระมหาสมนึก ครุธมฺโม อริยวงศาราม
1078 ราชบรีุ พระครูเขมาภนิันท์ อภชิโย วดัศรีสุริยวงศาราม

1079 ราชบรีุ พระครูภทัรกจิวกิารคุณ ชินภทโท วดัทา่โขลง
1080 ราชบรีุ พระครูโสภณธรรมวิภูษิต ชิตเทโว วดัสัตตนารถปริวตัรวรวหิาร
1081 ราชบรีุ พระครูวิมลธรรมาภินันท์ ชุตินฺธโร บา้นบอ่
1082 เพชรบรีุ พระครูประสิทธิพ์ัชรสาร จิรวโิรจโน วดัเกษมสุธาราม
1083 เพชรบรีุ พระวาริน จกกฺรตโน แกง่กระจาน
1084 เพชรบรีุ พระครูใบฎกีาเอก กตสาโร แกง่กระจาน
1087 เพชรบรีุ พระปลัดเสนห์ อนุทสฺสี วดัเขาปากช่อง
1088 เพชรบรีุ พระครูวชิรชลธาร ทฆีายุโก วดัคลองสายหนึ่ง
1089 เพชรบรีุ พระครูปลัดสมศักด์ิ จารุว โส วดัชมพูพน
1090 เพชรบรีุ พระครูวชัรชลธรรม เขมปญฺโญ วดัชลธราราม
1091 เพชรบรีุ พระสมุหอ์ านาจ ขนฺทโชโต วดัศรีชุมแสงบญุญาราม
1092 เพชรบรีุ พระครูวชัรกจิจาภรัิกษฺ์ รตนโชโต วดัช่อม่วง
1093 เพชรบรีุ พระเรียบ ปภสฺสโร วดัช่อม่วง
1094 เพชรบรีุ พระครูมนูญสีลสังวร สฺวโร วดัช้างแจงกระจาด
1095 เพชรบรีุ พระมหาสุรินทร์ ฐิตเมโธ วดัไชยสุรินทร์
1096 เพชรบรีุ พระสมคิด หเิตสิโน วดัปากน  า
1097 เพชรบรีุ พระใบฎกีาพายัพ สิริธมฺโม วดัทองนพคุณ
1098 เพชรบรีุ พระมหาสมนึก จนฺทโชโต ทา่คอย
1099 เพชรบรีุ พระใบฏกีาอศัวนิ อธปิญฺโญ ทา่คอย
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1100 เพชรบรีุ พระครูใบฏกีาวพิัฒน์ กตฺิติภทโฺท ทา่คอย
1101 เพชรบรีุ พระครูโกวทิวชิรกร โกวโิท วดัธรรมาราม
1102 เพชรบรีุ พระปลัดนพพร ฐิตปญโญ ธรรมาราม
1103 เพชรบรีุ พระเชาวเลข อติธมฺโม ในกลาง
1104 เพชรบรีุ พระครูสังฆรักษป์ญัญา อนุจารี วดัปากอา่วบางตะบนู
1105 เพชรบรีุ พระสมหบ์วั ทปีธมฺโม วดัพระรูป
1106 เพชรบรีุ พระมหาพีระพงษ์ อาทจิฺจว โส วดัพระรูป
1107 เพชรบรีุ พระครูสังฆรักษส์มโภช ทปีทมฺโม วดัพระรูป
1108 เพชรบรีุ พระปลัดสุวชัร ชยากโร พุพลู
1109 เพชรบรีุ พระครูสังฆรักษธ์รีพงษ์ ธรีว โส วดัม่วงงาม
1110 เพชรบรีุ พระครูวาทวีรวฒัน์ วรีรตโน วดัมหาธาตุวรวหิาร
1111 เพชรบรีุ พระทตัณัชพงศ์ สุขิโต วดัลักษณาราม
1112 เพชรบรีุ พระปลัดณฐรัช ฐานิสฺสโร วดัลักษณาราม
1114 เพชรบรีุ พระเฉลิม ฐานวโร ศีรษะคาม
1115 เพชรบรีุ พระใบฎกีาสมนึก ฐานิโย วดัหว้ยทรายใต้
1116 เพชรบรีุ พระสมุหว์รีวฒัน์ วชิรวโร วดัหว้ยเสือ
1117 เพชรบรีุ พระครูวธิานวชัรพงศ์ สิริวฑฺฒโน วดัหบุกะพง
1118 เพชรบรีุ พระครูพัชรศิลปาคม นริสฺสโร วดัใหญ่สุวรรณาราม วรวหิาร
1119 เพชรบรีุ พระครูปยิธรรมาภยิุต ปยิธมฺิโม วดัมหาสมณาราม
1120 เพชรบรีุ พระครูวนิิจสมณการ อนิทโฺชโต วดัสหธรรมิการาม
1121 เพชรบรีุ พระครูสารธรรมนิเทศ วรจิตฺโต ชายนา
1122 เพชรบรีุ พระมหาอโนทยั อรุโณ วดัสุวรรณมาศมงคล
1123 สมุทรสงคราม พระมหาณทดั ณฏฐิฺโก เกตการาม
1124 สมุทรสงคราม พระนพรัตน์ อนาวโิล วดัประทมุคณาวาส
1126 สมุทรสงคราม พระปลัดจักรพบ กนฺตสีโล วดัละมุด
1127 สมุทรสงคราม พระมหาธนวฒัน์ อาทจิฺจว โส วดัคลองโคน
1128 สมุทรสงคราม พระครูปลัดสมชาย มหาวโีร วดัจุฬามณี
1129 สมุทรสงคราม พระครูสมุหว์ริทธิ์ รตนปญฺโญ แกว้เจริญ
1130 สมุทรสงคราม ชุมพล เปสโร วดัดอนมะโนรา
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1131 สมุทรสงคราม พระธรีะวฒัน์ อภวิฑฺฒโน บางแคน้อย
1132 สมุทรสงคราม พระสมุหก์ติติคม ส วโร วดัเทพประสิทธิค์ณาาส
1133 สมุทรสงคราม พระครูใบฏกีาสมชย้ อยู่สุวรรณ ธรรมมทโีป วดัธรรมประสิทธิ์
1134 สมุทรสงคราม พระอนันตพงศ์ ฐิตลาโภ วดันางพิมพ์
1135 สมุทรสงคราม พระใบฎกีาธนพงษ์ กตฺิติว โส วดับางกล้วย
1137 สมุทรสงคราม พระครูวินัยธรณรงค์ศักด์ิ ฐานิสฺสโน วดับางจะเกร็ง
1138 สมุทรสงคราม พระปลัดวชัรพล กมโล วดับางจะเกร็ง
1139 สมุทรสงคราม พระชาย ชาคโร วดับางน้อย
1140 สมุทรสงคราม พระครูธรรมธรไพบลูย์ ญาณวปิโุล วดัประทมุคณาวาส
1141 สมุทรสงคราม พระมหาสมพร สมส วโร วดัเพชรสมุทรวรวหิาร
1142 สมุทรสงคราม พระมหาจัด จตฺตาลโย ธรรมนิมิต
1143 สมุทรสงคราม พระครูวรีวงศ์ววิฒัน์ สุรว โส เกตการาม
1144 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสันติธรรมานุโยค สุธโีร กยุเหนือ
1146 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูโสภณวนารักษ์ เอกราโช วดัดงไม้งาม
1147 ประจวบคีรีขันธ์ พระวโิรจน์ คุณงฺกโร วดัถ  าคีรีวงค์
1148 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูนิรันดร์นันทคุณ ถาวโร ทบัสะแก
1149 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูปลัดสมคิด สุจิตฺโต วดัธรรมิการามวรวหิาร
1150 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูโสภณฑลมณฑลบริรักษ์ คุณยุตฺโต วดันาหกูวาง
1151 ประจวบคีรีขันธ์ พระมานิต นาถธมฺโม วดันิคมราษฎร์รังสรรค์
1152 ประจวบคีรีขันธ์ พระบญุสวสัด์ิ ชาตวโีร วดับอ่กบ
1153 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูพิทกัษป์ราณเขต ทปีกโร วดัปากคลองปราณ
1154 ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรกาจ สุรธมฺโม วดัปา่สุญญตา
1155 ประจวบคีรีขันธ์ พระประดิษฐ์ ปณฺฑิโต วงัยาว
1156 ประจวบคีรีขันธ์ พระสมุห์ฒัณยวัตรติพงศ์ รมณีโย วงัยาว
1157 ประจวบคีรีขันธ์ พระอธกิารสมหมาย วชิโร วดัวบิลูธรรมาวาส
1158 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูใบฎกีาจุมพล สิริธโร วดัสมอโพรง
1159 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาภกูจิ สุวณฺโณ วดัสามร้อยยอด
1160 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสมุหต่์อศักด์ิ ธมฺมโสภโณ หนองหนิประชาราม
1161 ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต วดัหว้ยทรายขาว
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1162 ประจวบคีรีขันธ์ พระสมุหสิ์ทธิ์ รตนาโภ วดัหวัหนิ
1163 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูใบฎกีาทสัธวนิ คุเณสโก วดัสุขส าราญ
1164 ประจวบคีรีขันธ์ พระครูโอภาสธรรมวงศ์ อตฺุตมสกโฺก วดัธรรมิการามวรวหิาร
1165 ประจวบคีรีขันธ์ พระเสน สิริปญฺุโญ วดัสุขส าราญ
1166 นครสวรรค์ พระสมศรี ฐิติสาโร เกตุคีรี
1167 นครสวรรค์ พระครูนิธานกจิจาทร กลฺยาณธมฺโม เกา้เลี ยว
1169 นครสวรรค์ พะครูนิพัทธว์รกจิ เขมวโีร เกาะแกว้
1170 นครสวรรค์ พระครูนิเทศเขมรัตน์ เขมปญฺโญ เขาแกว้
1171 นครสวรรค์ พระมงคล เขมปญฺุโญ วดัเขาแกว้
1172 นครสวรรค์ พระครครูนิยมชัยสิทธิ์ จนฺทว โส วดัเขาทอง
1173 นครสวรรค์ พระครูศรีสุตนิเทศก์ รววิณฺโณ เขาใบไม้
1174 นครสวรรค์ พระใบฎกิาอดุมศักด์ิ อตฺุตมสกโฺก คลองธรรม
1175 นครสวรรค์ พระครูนิรภยัวเิทต ธมฺมวโร แคทราย
1176 นครสวรรค์ พระครูนิภาสธรรมาธมิุต ปริมุตฺโต วดัดอนพลอง
1177 นครสวรรค์ พระครูนิปณุปญัโญภาส จิตฺตปญฺโญ วดัดอนโม่
1178 นครสวรรค์ พระครูนิยุตวรเวทย์ สมจิตฺโต วดัตพระอารามหลวง
1179 นครสวรรค์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ไผ่สิงห์
1180 นครสวรรค์ พระมหาสุชาติ มหาคุโณ ไผ่สิงห์
1181 นครสวรรค์ พระครูปลัดสุทธพิงษ์ ธมฺมทสฺสี ทบักฤชกลาง
1182 นครสวรรค์ พระครูวนิัยธรวฑูิร ชานนฺโท ทบักฤชกลาง
1183 นครสวรรค์ พระพงศกร มารชิโน ทบักฤชใต้
1184 นครสวรรค์ พระครูนิคมสุตคุณ รติโก ทา่ตะโก
1185 นครสวรรค์ พระครูนิกรกจิจานุกลู สีลวฑฺฒโน ทา่พระเจริญพรต
1186 นครสวรรค์ พระอธกิารประเสริฐ อสฺิสโร วดันิเวศวฒุาราม
1187 นครสวรรค์ พระครูนิยมศัทธาคุณ ฐิตสทโฺธ วดัทา่มะพลับราษฎร์บ ารุง
1188 นครสวรรค์ พระครูนิวาสวฒิุคุณ ฐิตว โส วดัเทพนม
1189 นครสวรรค์ พระครูนิทานภทัรกจิ สุภทโฺท วดัเทพสวรรค์สีมาราม
1190 นครสวรรค์ พระครูนิมิตศีลาภรณ์ ฐิตสีโล เทพสุทธาวาส
1191 นครสวรรค์ พระมหาชัยวฒัน์ จตฺตมโล วดัไทรเหนือ
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1192 นครสวรรค์ พระวลัลภ เตชปญฺโญ ธรรมโสภณ
1193 นครสวรรค์ พระครูใบฎกีามณฑล เขมโก นครสวรรค์ พระอารามหลวง
1194 นครสวรรค์ พระครูนิรันตรสุตกจิ กตปญฺุโญ นครสวรรค์ พระอารามหลวง
1195 นครสวรรค์ พระใบฎกีาพัฒนชัยน์ จารุวณฺโณ นครสวรรค์ พระอารามหลวง
1196 นครสวรรค์ พระครูนิวฐิธรรมพิทกัษ์ โชติวโร วดันิวฐิธรรมาราม
1197 นครสวรรค์ พระอธกิารอานุภาพ อภโย เขาถ  าพระ
1198 นครสวรรค์ พระครูนิมิตสันตยากร สนฺตจิตฺโต วดัโบสถ์เทพนิมิต
1199 นครสวรรค์ พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ ปริปณฺุโณ วดัหลังเขา
1200 นครสวรรค์ พระครูนิวตุถ์กติติวฒัน์ กตฺิติวฑฺุโฒ โพนทอง
1201 นครสวรรค์ พระครูนิทศัน์ธรรมโกศล กมฺมการี มรรครังสฤษด์ิ
1202 นครสวรรค์ พระครูนิธานสีลวงศ์ ปยิสีโล วดัปางสุด
1203 นครสวรรค์ พระครูนิติภทัรธรรม ภททฺธมฺโม วดัยางโทน
1204 นครสวรรค์ พระอธกิารประสิทธิ์ ทปีธมฺโม ย่านมัทรี
1205 นครสวรรค์ พระครูนิพัทธศี์ลคุณ องฺกโุร วดัลาดยาว
1206 นครสวรรค์ พระมหาอรัญ กนฺตจารี วดัลาดยาว
1207 นครสวรรค์ พระครูนิภาภทัรกจิ ฐิตฺสทโฺธ วรนาถบรรพต พระอารามหลวง

1208 นครสวรรค์ พระครูศรีศาสนนิวฐิ อคฺควณฺโณ วดัวงัข่อยสามัคคีธรรม
1209 นครสวรรค์ พระครูนิรมิตกจิจาทร อนุจารี วดัวงัม้า
1210 นครสวรรค์ พระครูนิสิตธรรมานุยุต ฐิตเวโท วดัศรีสุธรรมาราม
1211 นครสวรรค์ พระใบฎกีาธรีพงษ์ จิตฺตปญฺุโญ วงัเลาประชานิมิต
1212 นครสวรรค์ พระครูนิปณุวรานุกจิ กสุสจิตฺโต วดัส้มเสี ยว
1213 นครสวรรค์ พระครูนิภากรธรรมมานุกลู ถาวรธมฺโม วดัส้มเสี ยว
1214 นครสวรรค์ พระกญัจน์ภาส สนฺติกโร สระโบสถ์
1215 นครสวรรค์ พระครูสมุหบ์ญุเยีย่ม ติกขฺปญฺโญ วดัราษฎร์สามัคคีธรรม
1217 นครสวรรค์ พระครูนิพันธป์ญัญาธร อานนฺโท สุบรรณาราม
1218 นครสวรรค์ พระปลัดชูชาติ วชิรญาโณ แสงสวรรค์
1219 นครสวรรค์ พระครูนิทานกจิจานุยุต อริยว โส วดัหนองกลับ
1220 นครสวรรค์ พระครูนิพัทธ์กัลฺยาณวัฒน์ กลฺยาโณ หนองโก
1221 นครสวรรค์ พระครูนิวตุถ์วบิลูกจิ อนาวโิล วดัหนองขี ใต้
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1222 นครสวรรค์ พระมหาปกรณ์ ปญฺญาวฑฺุโฒ หนองปลิง
1223 นครสวรรค์ พระครูนิสัยสุตากร นรินฺโท นครสวรรค์
1224 นครสวรรค์ พระปลัดสมชัย สุวฑฺฒโน หวัเขาตาคลี
1226 นครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมวตัร ทปีธมฺโม หาดเสลา
1227 นครสวรรค์ พระครูสังฆรักษไ์สว ชยธมฺโม วดัพุทธนิมิต
1228 นครสวรรค์ พระวลัลภ คุณวโร วดัเทพมงคลปานสาราม
1229 ก าแพงเพชร พระครูไพโรจน์วชิรากร โรจนธมฺโม วดัหนองกระทุม่ใหม่
1230 ก าแพงเพชร พระครูเกษมวชัรกจิ รตนโชโต ทฆีายุการาม
1232 ก าแพงเพชร พระครูพิทกัษว์ชิรกจิ ฐิตญาโณ วดัพัฒนราษฎร์บ ารุง
1234 ก าแพงเพชร พระครูวชิรปญัโญภาส สุปญฺโญ ไทรงามใต้
1236 ก าแพงเพชร พระครูสาทรวชิรกจิ โสภณคุโณ บอ่สามแสน
1237 ก าแพงเพชร พระครูสาทรวชิรกติต์ิ ถาวรสีโล วดัคฤหบดีสงฆ์
1238 ก าแพงเพชร พระครูสิทธวิชิรธรรม โชติธมฺโม น้อยวรลักษณ์
1239 ก าแพงเพชร พระครูสุตวชิรากร สุนฺทรธมฺโม หนิดาต
1241 ก าแพงเพชร พระครูสุภทัรวชิรกจิ กจิฺจสาโร วดัเนินส าราญ
1242 ก าแพงเพชร พระครูสุมนวชิรสาร สุมโน วงัพระธาตุ
1243 ก าแพงเพชร พระครูอาทรวชิรกจิ ฐานิสฺสโร ไตรภมูิ
1244 ก าแพงเพชร พระอธกิารจเร ธรีธมฺโม วดัคลองราษฎร์เจริญ
1245 ก าแพงเพชร พระสมุหก์นัตินันท์ สุจิณฺณธมฺโม วดัคยาง พระอารามหลวง
1246 ก าแพงเพชร พระบ ารุง อภชิฺชโว อา่งทอง
1247 ก าแพงเพชร พระครูสุธรรมวชิรสาทร อารธมฺโม วดับาง
1251 ก าแพงเพชร พระมหาทองกอ สิริธมฺโม พระบรมธาตุ
1252 ก าแพงเพชร พระมหาวรีชิต ญาณคุโณ วดัเนินส าราญ
1253 ก าแพงเพชร พระครูวาปวีชิรวสุิทธิ์ วสุิทธฺาจาโร คลองน  าเย็นเหนือ
1254 ก าแพงเพชร พระครูโกศลวชิรกจิ วตีโรโค วดัประดู่ลาย
1256 ก าแพงเพชร พระครูสุตวชิรสาทร สุชาโต แสงสุริยาราม
1257 ก าแพงเพชร พระมหาแสงเพชร สณฺหวาโจ ปา่วงัชะโอน
1259 ก าแพงเพชร พระอธกิารค าภา สิริปญุโญ วดัเกาะต าแย
1260 ก าแพงเพชร พระสมจิตร สิริปญฺโญ มอมะร่ืน
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1263 ก าแพงเพชร พระครูอปุถัมภว์ชิรคุณ ธรีปญฺโญ มอส าราญ
1264 ก าแพงเพชร พระสมุหณ์รงค์ ขนฺติโก หนองแดน
1266 ก าแพงเพชร พระมหากฤษดา ญาณิสสโร วดัใหม่ธงชัย
1267 ก าแพงเพชร พระครูปลัดสิทธกิรณ์ วรญาโณ เจริญสุข
1268 ก าแพงเพชร พระครูโสภณวชัรคุณ รตนโชโต วดันาควชัรโสภณ
1269 ก าแพงเพชร พระครูสิทธฐิานคุณ ฐานวโร พัฒนานิคม
1270 พิจิตร พระครูสิริสุธรรมวงศ์ ธมฺมปาโล กดุประดู่
1271 พิจิตร พระครูพิริยสาธกุจิ ญาณวโีร เขาทราย
1272 พิจิตร พระมหาทวี วชิรญาโณ ศรีรัตนวราราม

1273 พิจิตร พระวรีะชน จนฺทธมฺโม คลองรุน
1274 พิจิตร พระปลัดวนิัย เอกคฺคจิตฺโต คลองทราย
1275 พิจิตร พระนิวฒัน์ สิริธโร ทบัคล้อ

1276 พิจิตร พระครูวเิศษชินทตั ชินทตฺโต วดัทา่บวั
1277 พิจิตร พระมหาจรัญ อตุตโร วดัทา่หลวง พระอารามหลวง
1278 พิจิตร พระปลัดณัฐพล ยสชาโต วดัทา่หลวง พระอารามหลวง
1279 พิจิตร พระครูพิทรูนคราภรัิกษ์ นรินฺโท วดันครชุม
1280 พิจิตร พระปลัดจักรกริช อารยธมฺโม วดัทา่หลวง พระอารามหลวง
1282 พิจิตร พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณฺ โพธิล์อย
1283 พิจิตร พระครูวสิิฐธรรมสุนทร สุนฺทรธมฺโม ไทรโรงโขน
1284 พิจิตร พระครูพิทกัษป์ทมุเขต ปริชาโน บงึบวั

1285 พิจิตร พระสมุหพ์นม มงฺคลิโก วดัปา่มะคาบ
1286 พิจิตร พระครูปลัดวนัชนะ สุธมฺโม โพทะเล
1287 พิจิตร พระครูสมุหส์มพงษ์ ฉนฺทธมฺโม วดัโพธิแ์ดน
1288 พิจิตร พระครุพิพัฒน์สุตคุณ เตชธโร วดัโพธิท์อง
1289 พิจิตร พระปลัดทศันพล เขมจาโร โพธิป์ระทบัช้าง
1290 พิจิตร พระครูพิเศษวาปพีิสัย ปยิาจาโร วงักระสูบ

1291 พิจิตร พระสมศักด์ิ กตฺิติวฑฺุโฒ วดัวงักลม
1292 พิจิตร พระใบฎกีาโกมิน ปสนนจิตโต วดัวงัปลาทู

1293 พิจิตร พระรุ่ง จนฺทปูโม สากเหล็ก
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1294 พิจิตร พระสุโข ภททฺาจาโร วดัสากเหล็ก
1295 พิจิตร พระอธกิารธนิต ธมฺมสาโร ตะกรุดไร
1296 พิจิตร พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ส านักขุนเณร

1297 พิจิตร พระครูวจิิตรสราภรัิกษ์ เขมจิตฺโต หนองพยอม
1298 พิจิตร พระปลัดพายัพ มหาญาโณ หนองสะเดา

1299 พิจิตร พระครูวธิรูธรรมวมิล อมโล หนองหลวง
1300 พิจิตร พระครูวทิติชัยวฒัน์ กววิ โส วดัหว้ยแกว้

1301 พิจิตร พระสมุหว์รัิจ ธมฺมธโีร วดัหวัดง
1302 พิจิตร พระครูพิเชษฐ์วรดิตถ์ ปนฺนภาโร วดัหาดแตงโม
1303 พิจิตร พรครูวสุิทธนิิภากร นิภาธโร ใหม่สุขสวรรค์
1304 เพชรบรูณ์ พระมหาสุนทร สนฺตจิตฺโต วดัคงสมโภชน์
1305 เพชรบรูณ์ พระครูพัชรคณาภรัิกษ์ จารุวณฺโณ โคกมน
1306 เพชรบรูณ์ พระครูสถิตพัชรธรรม ธมมกาโม ตาล
1307 เพชรบรูณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวทิ สุขุมาลปญฺโญ ทุง่สมอ
1308 เพชรบรูณ์ พระครูเกษมพัชรสาร กนฺตสาโร ธตัุงคาราม
1309 เพชรบรูณ์ พระครูสุภทัธพัชโรดม สุภทโฺท เนินมะค่าน้อย
1310 เพชรบรูณ์ ไกรสร สุรเตโช ในเรืองศรี
1311 เพชรบรูณ์ หนูพร ฉนฺทธมฺโม ในเรืองศรี
1312 เพชรบรูณ์ พระครูสุตพัชรบรรพต สนฺติกโร บรรพตาราม
1313 เพชรบรูณ์ พระครูพัชรสุภาจาร สุภาจาโร บา้นโภชน์
1314 เพชรบรูณ์ พระปลัดธรีะศักด์ิ อนิฺทปญฺโญ โคกพัฒนาราม
1315 เพชรบรูณ์ เจ้าอธกิารเชาวรั์ตน์ ฐิตธมฺโม ปา่เรไรทอง
1316 เพชรบรูณ์ พระสมุหว์รัิตน์ ปริปณฺุโณ ประชานิมิต

1317 เพชรบรูณ์ พระมหาอนันต์ จิตฺตส วโร ประชานิมิต
1318 เพชรบรูณ์ พระสมุหไ์พฑูรย์ กนฺตสีโล ประชานิมิต
1319 เพชรบรูณ์ พันธุเ์ทพ ฐิตเมโธ วดัพุเตยประสิทธิ์
1320 เพชรบรูณ์ พระครูสุธรรมพัชรานุยุต ธมฺจาโร เพชราราม
1321 เพชรบรูณ์ พระครูปญัญาพัชรสิทธิ์ พลญาโณ โพธิก์ลาง
1322 เพชรบรูณ์ พระครูโพธพิัขรธรรม อนิฺทวโีร วดัโพธิก์ลาง
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1323 เพชรบรูณ์ พระมหาหาญกล้า คุณากโร โพธิง์าม
1324 เพชรบรูณ์ พระครูโพธพิัชรบวร วรธมฺโม โพธิศ์รีธรรมาราม
1325 เพชรบรูณ์ พระอธกิารพิทกัษ์ ฐิตสทโฺธ โพธิศ์รีสองคร
1326 เพชรบรูณ์ พระบญุรุ่ง สมฺปณฺุโณ วดัไพรสณฑ์ศักดาราม
1327 เพชรบรูณ์ พระนาวี ชุติธมฺโม วดัไพรสณฑ์ศักดาราม
1328 เพชรบรูณ์ พระครูบรรพตพัชรกติต์ิ ปญฺญาธโร ภเูขาทอง
1329 เพชรบรูณ์ พระบรรเลง ตปสีโล วดัมหาธาตุ
1330 เพชรบรูณ์ พระมหาอนุชา โสตฺถิวชิโย วดัมหาธาตุ
1331 เพชรบรูณ์ พระครูสุตพัชรานุวตัร ธมฺมธโร มหาธาตุ
1332 เพชรบรูณ์ พระมหาพงษพ์ันธุ์ กลฺยาโณ มหาธาตุ

1333 เพชรบรูณ์ พระมหาวชัระ กตฺิติวชิโย มหาธาตุ
1334 เพชรบรูณ์ พระมหาวสันต์ สุภาวชิโย มหาธาตุ
1335 เพชรบรูณ์ พระครูกมลพัชรประสิธิ์ จิตฺตกาโร รัตนาราม
1336 เพชรบรูณ์ พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์ เตชปญุโญ วงัขาม

1337 เพชรบรูณ์ พระครูนครพัชรโพธิ ธมฺมวโร หนองพลวง
1338 เพชรบรูณ์ พระครูปริยัติพัชรวธิาน ปญฺญาวฑฺุโฒ ศรีมงคล
1339 เพชรบรูณ์ พระครูถววรพัชรโสภณ ฐานวโร ศิริมงคล
1340 เพชรบรูณ์ พระมหาเทพนิมิต รตนโชโต ม่วงชุม
1341 เพชรบรูณ์ เจ้าอธกิารสมคิด ปภสฺสโร วดัสวา่งอารมณ์
1342 เพชรบรูณ์ พระครูวรพัชรศาสน์ วรปญฺโญ หนองไลย์
1343 เพชรบรูณ์ พระมหาคมสันต์ ธรีปญฺโญ หนองแหวน
1344 เพชรบรูณ์ พระครูกติติพัชโรภาส กตฺิติญาโณ เกตุสามัคคธรรม
1345 เพชรบรูณ์ พระใบฎกีาอดิศักด์ิ อธจิิตฺโต ใหม่ทางข้ามสามัคคีธรรม
1346 เพชรบรูณ์ พระครูสิริพัชโรทยั ตปสีโล วดัอนิทร์เตชะสวา่งวราราม
1347 เพชรบรูณ์ พระมนูญ อคฺคธมฺโม บรรพตาราม
1348 เพชรบรูณ์ พระฤทธชิัย ปภาโต วดัปา่สระแกว้
1349 เพชรบรูณ์ พระอเุทน คุณวตฺโต พ่อขุนผาเมือง
1350 พิษณุโลก พระปลัดคมสัน ฐานุตฺตโร แกง่หวา้
1351 พิษณุโลก พระครูศุภกจิจาภรัิต ตาณรโต คลองตาล
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1352 พิษณุโลก พระอธกิารศักด์ิชาย สุทธฺโิก คลองมะเกลือ
1353 พิษณุโลก พระครูสุวจันเสนีย์ สนฺตวาโจ สระไม้แดง
1354 พิษณุโลก พระครูสังฆรักษสุ์ริโย ภทรฺญาโณ จันทร์ตะวนัออก
1355 พิษณุโลก พระครูสุวมิลชัยคุณ ชยปาโล ช่างเหล็ก
1356 พิษณุโลก เจ้าอธกิารปรีชา อตฺุตโม ดงข่อย
1357 พิษณุโลก พระครูไพโรจน์ธรรมสาร สคารโว นครไทยวราราม
1358 พิษณุโลก พระครูวจิิตรศีลสังวร กนฺตสีโล นาเปอะ
1359 พิษณุโลก พระครูพิทกัษบ์รีุเขต ปทมุวณฺโณ นาเมือง
1360 พิษณุโลก พระครูวทิติตันติคุณ ตนฺติปาโล น  าคบ
1361 พิษณุโลก พระครูพิทกัษช์ินรัตน์ ปญฺญาวชิโร พระศรีรัตนมหาธาตุ
1362 พิษณุโลก พระครูรัตนเสนาภมิุข จนฺทาโภ พระศรีรัตนมหาธาตุ
1363 พิษณุโลก พระครูวจิิตรสรการ สุมงฺคลภาณี พระศรีรัตนมหาธาตุ
1364 พิษณุโลก พระครูอาทรธรรมประพุฒิ ธมฺมทโีป พุกระโดน
1365 พิษณุโลก พระครูปลัดธวชัชัย ธวชฺชยเมธี โพธิท์อง
1366 พิษณุโลก พระครูพิพิธชยาภรณ์ สิริวชิโย ไพรสุวรรณ
1367 พิษณุโลก พระครูปลัดบญุเรือง สุทธฺสีโล มะขามเตี ย
1368 พิษณุโลก พระครูโสภณจันทโพธิ จนฺทสิริ ยาง
1369 พิษณุโลก พระสมุหโ์อชา ติกขฺวโีร ยาง
1370 พิษณุโลก พระพัฒนพงษ์ นนฺทโก ย่านใหญ่
1371 พิษณุโลก พระครูสถาพรสังฆกจิ ฐิติอทิธฺิ ราชบรูณะ
1372 พิษณุโลก พระครูสุเมธยติวตัร สุเมโธ ราชมณฑป
1373 พิษณุโลก พระสมุหอ์ านวย นาควโร ราษฎร์เจริญ
1374 พิษณุโลก พระครูผาสุการโกวทิ ปญฺญาสาโร วงฆ้อง
1375 พิษณุโลก พระครูประจักษส์ารธรรม อตฺตมโน วงัไทรย้อย
1376 พิษณุโลก พระปลัดสันติ ตปสีโล วงัประดู่
1377 พิษณุโลก พระครูพิทกัษสี์ลาจาร อชุุจาโร วงัปลาดุก
1378 พิษณุโลก พระธรรมธรชัยยศ โชติโก วดัวงัวารีศรีศรัทธาธรรม
1379 พิษณุโลก พระครูอดุลธรรมสาร โอภาโส ศรีมงคล
1380 พิษณุโลก พระครูฉันทธรรมโสภณ ธมฺมจฺฉนฺโท ศรีโสภณ
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1381 พิษณุโลก พระครูประภศัร์ปัญญาสาร ปญฺญาธโร สระไม้แดง
1382 พิษณุโลก พระมหาวโิรจน์ อนงฺคโณ สวนร่มบารมี
1383 พิษณุโลก พระมหาอตัตพล ฐิตปญฺุโญ สะกดัน  ามัน
1384 พิษณุโลก พระครูอาทรโชติวฒัน์ รตินฺธโร สุดสวาสด์ิ
1385 พิษณุโลก พระครูสันติพนาทร ติสรโณ สันติวนั
1386 พิษณุโลก พระครูประภัศร์โสตถิคุณ ตโมนฺโท สุดสวาสด์ิ
1387 พิษณุโลก พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ ถาวรธมฺโม สุนทรประดิษฐ์
1389 พิษณุโลก พระครูวบิลูสิทธธิรรม จนฺทธมฺโม หนองพยอม
1390 พิษณุโลก พระครูวนิิตศีลขันธ์ จนฺทปูโม หนองลาน
1391 พิษณุโลก พระครูวนิิฐธรรมทตั ทสฺสนธมฺโม หนองออ้
1392 พิษณุโลก พระครูวรุิฬหธ์รรมสถิต พลวฑฺโฒ หน้าพระธาตุ
1393 พิษณุโลก พระมหาสมศักด์ิ อสฺสโว หนองไผ่ล้อม
1394 พิษณุโลก พระครูปยิวรรณสุนทร ปยิวณฺโณ หว้ยดั ง
1395 พิษณุโลก พระใบฎกีากรณรงค์ชิษณ์ุ ปภสฺสโร หาดใหญ่
1396 พิษณุโลก เจ้าอธกิารดนัย เตชปญฺโญ อรัญวาศรีคีรีบรรพต
1397 สุโขทยั พระครูประภาตธรรมานันท์ วรธมฺโม บา้นนา
1398 สุโขทยั พระครูพิทกัษก์จิโกศล นนฺทปสาโท ก าแพงงาม
1399 สุโขทยั พระครูพิพิธธรรมมงคล อนิฺทปญฺโญ กลางดง
1400 สุโขทยั พระครูพิศาลสิริวฒัน์ สิริวฑฺฒโน สวา่งอารมณ์
1401 สุโขทยั พระครูโพธปิรีชา ปริชาโน ศรีมหาโพธิ์
1402 สุโขทยั พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ วสิารโท ลานหอย
1403 สุโขทยั พระครูวบิลูธรรมานุกลู ธรีปญฺโญ เหมืองนา
1404 สุโขทยั พระครูวลิาสบญุสิทธิ์ ปญฺุญสิริ ทา่เกษม
1405 สุโขทยั พระครูวสุิทธิธ์รรมานุกลู อนิฺทญาโณ หมอสามัคคีธรรม
1406 สุโขทยั พระครูสมุหสิ์ริวรงค์ ติกขฺปญฺโญ คลองตะเคียน
1407 สุโขทยั พระครูสุกติยานุรักษ์ โชติโย วาลุการาม
1408 สุโขทยั พระครูสุจิตธรรมสุนทร ธมฺมจาโร กงไกรลาศ
1409 สุโขทยั พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา จนฺทว โส คลองกระจง
1410 สุโขทยั พระครูโสภติกจิจานุกลู อปุสนฺโต คูหาสุวรรณ
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1411 สุโขทยั พระปลัดบญุสม เมตฺติโก ส านัก
1412 สุโขทยั พระใบฎกีาล าพึง ฐิตธมฺโม มนต์คีรี
1413 สุโขทยั พระปลัดพิพัฒน์ ปยิธมฺโม สามพวง
1414 สุโขทยั พระมหาดวงอ านาจ สิริมงฺคโล สวรรคาราม
1415 สุโขทยั พระมหาวรีเทพ โชติธมฺโม ราษฎร์ศรัทธาธรรม
1416 สุโขทยั พระครูสุมนสุตกจิ ฐิตมโน ราชธานี
1417 สุโขทยั พระเรืองเดช วรจิตฺโต ธรรมปญัญาราม
1418 สุโขทยั พระครูปราโมชสิทธานุยุต สิทธฺนินฺโน หนองโวง้
1419 สุโขทยั พระสนอง ฐิตเมโธ บา้นนา
1420 สุโขทยั พระอธกิารสมคิด วรปญฺโญ หนองตูม
1421 สุโขทยั พระล  า พลจิตฺโต มาบปา่เลา
1422 สุโขทยั พระมหาธญัปกรณ์ ชยนฺโต ศรีสหกรณ์
1423 สุโขทยั พระครูประคุณสาธกุจิ ปคุโณ แสนตอ
1424 สุโขทยั พระครูอโสกสันตยากร สนฺติกโร ตล่ิงชัน
1425 สุโขทยั พระครูวนิัยธรธรีวฒัน์ กตสาโร คุ้งยาง
1426 สุโขทยั พระใบฎกีาสัญญพงศ์ คุณากโร คลองยอ
1427 สุโขทยั พระปลัดอนุชา วรปญฺโญ ราษฎร์ศรัทธาธรรม
1428 สุโขทยั พระครูใบฎีกาเอกลักษณ์ ปณฺุณวฑฺุโฒ ขวาง
1429 สุโขทยั พระครูจารุธรรมสาทร จารุธมฺโม คลองเขนง
1430 สุโขทยั พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน คลองเขนง
1431 สุโขทยั พระพงศ์พัฒน์ อสฺิสโร บา้นซ่าน
1432 สุโขทยั พระอธกิารวนัเฉลิม ถิรปญฺโญ หนองบวั
1433 สุโขทยั พระปลัดสมศักด์ิ สุปภาโส พระศรีรัตนมหาธาตุฯ
1434 สุโขทยั พระแดนชัย ชยวฑฺฒโน ปา่นาบญุ
1435 อตุรดิตถ์ พระไกร อภนินฺโท วดัปากฝาง
1436 อตุรดิตถ์ พระครูบรรพตธรรมรุจิ รุจิตฺธมฺโม วดัคีรีวงกฏ
1437 อตุรดิตถ์ พระครูปราโมทย์วรตุณ อกญฺิจโน วดัวงัโปง่
1438 อตุรดิตถ์ พระครูปญัญาผาสุกจิ ปญฺญาวฑฺุโฒ น  าาิงหใ์ต้
1439 อตุรดิตถ์ พระครูปยิกจิไพบลูย์ ปริปณฺุโณ วดัสักลาย
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1440 อตุรดิตถ์ พระครูพิทกัษส์ารคุณ ญาณคุโณ วดัผาเลือด
1441 อตุรดิตถ์ พระครูไพศาลธรรมคุณ เตชธมฺโม วดัวงัแดงหมู่สอง
1442 อตุรดิตถ์ พระสามารถ อภฌิฺฌาโณ วดัปา่เซ่า
1443 อตุรดิตถ์ พระครูวหิารกจิจานุยุต ธกฃิุโต วดัหมอนไม้
1444 อตุรดิตถ์ พระครูสถิตสันติธรรม สมาหโิต เสกษนาราม
1445 อตุรดิตถ์ พระครูสีหบญุโชติ เกตุธมฺโม วดัสิงหศ์รีสวา่ง
1446 อตุรดิตถ์ พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมจิตฺโต วดัใหม่เจริญธรรม
1447 อตุรดิตถ์ พระครูสุวมินวรกจิ ญฺาณวโร วดัทา่ดินแดง
1448 อตุรดิตถ์ พระครอภยัพัฒนาทร อภโย วดัเขาใหญ่สามัคคีธรรม
1449 อตุรดิตถ์ พระครูอนิทสุวรรณสถิตย์ ฐิตเตโช วดัน  าพี 
1450 อตุรดิตถ์ เจ้าอธกิารด ารงค์ สปปฺญฺโญ ไผ่ล้อม
1451 อตุรดิตถ์ พระครูประสิทธิ์ธรรมประคุณ ปสิทโฺธ วดัทุง่เอี ยง
1452 อตุรดิตถ์ พระยงยุทธ อนาลโย วดัมหาธาตุ
1453 อตุรดิตถ์ พระวนิัย วสุิทธฺสาโร วดัเขาแกว้
1454 อตุรดิตถ์ พระชนะ ธมัฺเมสโก ปา่พุทธวโิมกข์
1455 อตุรดิตถ์ พระครูโฆสิตธรรมพินิต โฆสโก ทอ้งลับแล
1456 อตุรดิตถ์ พระอธกิารสมคิด สุภาจาโร วดัยางโทน
1457 อตุรดิตถ์ พระอธกิารเหรียญ ปยิธมฺโม วดัหาดไกต้่อย
1458 อตุรดิตถ์ พระครูกลัยาณกติติวฒัน์ กลฺยาโณ วดัอรัญญิการาม
1459 อตุรดิตถ์ พระครูปยิวาทสังฆกจิ ปยิวาจโก วดับอ่ทอง
1461 อตุรดิตถ์ พระฐนกร กตฺิติธโร อรัญญิการาม
1462 อตุรดิตถ์ พระใบฎกีาพรสุริยะ อนาลโย วดัหว้ยกา้นเหลือง
1463 อตุรดิตถ์ พระครูพุทธบทบริหาร นันทโิต วดัพระยืนพุทธบาทยุคล
1464 อตุรดิตถ์ พระปลัดอารมย์ อนาลโย วดัโพธาราม
1465 อตุรดิตถ์ พระครูอนิทวรีวงศ์ มหาวโีร วดัเกาะเรไร
1466 อตุรดิตถ์ พระสมชาย ปญฺญาทโีป เกาะวารี
1467 อตุรดิตถ์ พระวนิัยธรแสงเพ็ชร์ ธานุตฺตโร วดัปา่กล้วย
1468 อตุรดิตถ์ พระปลัดวสุิทธิ์ ฐิตเมโธ ธรรมาธปิไตย
1469 ตาก พระครูสุนทรตันติรักษ์ ตันติปาโล แม่กเุหนือ
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1470 ตาก พระมหาสุทศัน์ อชุุจาโร โบสถ์มณีศรีบญุเรือง
1471 ตาก พระครูสังฆรักษก์ติติวฒัน์ อคฺคโชโต ชัยชนะสงคราม
1472 ตาก พระครูประโชติจันทสร จนฺทโชโต วดัหนองปรือ
1473 ตาก พระครูใบฎกีาอนุวฒัน์ อนุตฺตโร ชุมพลคีรี
1474 ตาก พระครูปลัดภทัรบฐิ อคฺคปญฺโญ วดัดอนแกว้
1475 ตาก พระปลัดสมศักด์ิ กตฺิติภทโฺท วดัสวา่งอารมณ์
1476 ตาก พระสมุหพ์งษพ์ันธ์ จิตฺตวฑโฒ วดัดอนมูล
1477 ตาก พระครูอาทรสีลวฒัน์ สีรส วโล วดัดอนมูล
1478 ตาก พระครูโกวทิบญุเขต อคฺคจิตฺโต วดัทา่นา
1479 ตาก เจ้าอธกิารสัมพันธ์ ญาณวโีร ไผ่สีซอ
1480 ตาก พระเทพ ปยิสีโล ไผ่สีซอ
1481 ตาก พระครูบรมธาตุกจิจาทร จิตฺตทนฺโต วดัพระบรมธาตุ
1482 ตาก พระครูบรมธาตุธ ารง ฐานิโย พระบรมธาตุ
1483 ตาก พระใบฎกีาสมพร อาสโภ ไพรสณฑ์สุนทร
1484 ตาก พระใบฎกีาสามารถ ปณฺุณปญฺุโญ มณีบรรพตวรวหิาร
1485 ตาก พระสนม ผลญาโณ มณีบรรพตวรวหิาร
1486 ตาก พระปลัดณรงค์ อานนฺโท ศรีมณีวนั
1487 ตาก พระครูสมุหก์ารัณย์ คุณส วโร ช่องแคบ
1488 ตาก พระครูสุชาติวรนิเวศน์ อภชิาโต วงัตะเคียน
1489 ตาก พระครูสาทรปญัญาวิจติร ฐิตปญฺโญ วเิศษวานิช
1490 ตาก พระปลัดดอกดิน นริสฺสโร ลาดยาวใหม่
1491 ตาก พระครูวบิลูธรรมานุยุต ฐิตฺธมฺโม สุวรรณบรรพต
1492 ตาก พระครูอาทรกจิวธิาน สมจิตฺโต หนองหลวง
1493 ล าปาง พระครูชัยสารพิศิษฏ์ สมาจาโร สาแลไชย
1494 ล าปาง พระครูบณุยวรวฒัน์ จนฺทสุวณฺโณ นาปอ้เหนือ
1495 ล าปาง พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ ญาณวโร ล้อมแรด
1496 ล าปาง พระครูประพัฒนก์ิจจานกุูล สุจิตฺโต แม่ต๋ัง
1497 ล าปาง พระครูพิพัฒนวธิาน ปภสฺสโร นิคมสามัคคี
1498 ล าปาง พระครูพิพิธพัฒนสุนทร โชติธมฺโม สบทะ
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1499 ล าปาง พระครูพิศาลบวรกจิ อภปิณฺุโณ แม่ปะดอย
1500 ล าปาง พระครูวจิารณ์ภทัรกจิ อสิิญาโณ บา้นจัว
1501 ล าปาง พระครูวจิิตรพัฒนวมิล ฐิตสาโร น  าผึ งชาวไร่ออ้ย
1502 ล าปาง พระครูวรุิฬหพ์ิพัฒนกจิ ธมฺมพโล พระบาทแม่วะ
1503 ล าปาง พระครูวสุิทธิพ์ัฒนโกวทิ ฐานิสฺสโร ทุง่ฝูง
1504 ล าปาง พระครูปริยัติรัตนสุนทร พุทธฺสิิริ ปา่กล้วย
1505 ล าปาง พระครูสิริพัฒนพิศาล อคฺคธมฺโม แม่วะหลวง
1506 ล าปาง พระครูอดุลพัฒนวมิล พุทสีโร อมุลอง
1507 ล าปาง พระครูอภวิฒัน์นิรันดร์ อภวิฑฺฒโน ศาลาไชย
1508 ล าปาง พระณลงกรณ์ คมฺภรีปญฺโญ บา้นแปน้
1509 ล าปาง พระมหาประพจน์สรัช ญาณธโีร สันฐาน
1510 ล าปาง พระครูภทัรศิลปาคม สิริภททฺเมธี ทุง่บอ่แปน้สามัคคีธรรม
1511 ล าปาง พระมหาทองค า อนิฺทว โส บา้นใหม่
1512 ล าปาง พระมหามานพ มาณโว พระเจดีย์ซาวหลัง
1513 ล าปาง พระศรีมูล จิระวงัโส พระธาตุเสด็จ
1514 ล าปาง พระครูวรธรรมาธร ธมฺมจโร หวัฝาย
1515 ล าปาง พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ สมนฺตปาสาทโิก บา้นเหมี ยง
1516 ล าปาง พระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ พระแกว้ดอนเต้าสุชาดาราม
1517 ล าปาง พระสมชาติ นาถธมฺโม ล้อมแรด
1518 ล าปาง พระครูสมุหส์มบรูณ์ ติสาโร นิคมสามัคคี
1519 ล าปาง พระวนีัส นรธโิป ปา่แข
1520 ล าปาง พระครูกลัยาณสังฆการ กลฺยาณธมฺโม ล้อมแรด
1521 ล าปาง พระปฏเิวช ปภสฺสรจิตโต แม่ปะหลวง
1522 ล าปาง พระครูปริยัติวชัรานุกลู วชิรเมธี ศรีอว้น
1523 ล าปาง พระสมุหภ์านุพงษ์ วสุิทธฺสิาโร ทา่ผา
1524 ล าปาง พระสิทธกิร กลฺยาโณ ล้อมแรด
1525 ล าปาง พระครูพิสุทธิว์รีานุวตัร ฐานวโีร ม่วงชุม
1526 ล าปาง พระปลัดณรงค์ชัย อคฺควโร ดงนั่งคีรีชัย
1528 ล าปาง พระครูธรีพงศ์พิศิษฏ์ ธรีว โส บา้นใหม่
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1529 ล าปาง พระใบฎกีากฤตชญา สิทธฺญิาณเมธี สบจาง
1530 ล าปาง พระมหาธนบญุชัย ทตฺตสิริ ดอนไฟ
1531 ล าปาง พระปลัดธนพล ธนพโล ราษฎร์ประดิษฐ์
1532 ล าปาง พระปรัชญา ปญฺญาวชิโร ทุง่ขาม
1533 ล าปาง พระครูสุวรีญาณโสภณ สุวโีร จ าทรายมูล
1534 ล าปาง พระอธกิารนิติรัตน์ ญาณพโล จ าทรายมูล
1535 เชียงราย พระสมุห ์นิเรศ คมฺภรีเมธี พระเนตร
1536 เชียงราย พระอธกิาจันทร์ ปสนฺนจิตฺโต วดัปา่บง
1537 เชียงราย พระครูพิพัฒน์สุนทรเวช ฐิตสีโล วดัเขาแกว้ดับภยั
1538 เชียงราย พระอธกิารสมภพ สุทธปิภาโส เขื่อนเมือง
1539 เชียงราย พระครูสุนทรวรการ สิริจนฺโท จอเจริญ
1540 เชียงราย พระครูบริสุทธิคี์รีรักษ์ ชีวสุทฺิโธ จอมคีรีพัทธญา
1541 เชียงราย พระวนัชัย ธรีวโร วดัไชยนารายณ์
1542 เชียงราย พระครูกนัตศีลาภริม กนฺตวณฺโน ไชยราษฎร์ส าราญ

1543 เชียงราย พระสมุหเ์รืองฤทธิ์ ญาณเมธี ไชยสถาน
1544 เชียงราย พระปลัดวนัเฉลิม เขมานนฺโท วด้ต้ากลาง
1545 เชียงราย เจ้าอธกิารสมาน ปญฺญาคโม ปา่พุทธเมตตา
1546 เชียงราย พระเอนก สิริวฑฺฒโน วดัน  าจ า
1547 เชียงราย พระครูสุจิณวรคุณ สมาหโิต วดัทา่ข้ามศรีดอนขัย
1548 เชียงราย พระอธกิารศรีนวล เมตฺตจิตฺโต ทุง่ทราย
1549 เชียงราย พระอธกิารรัฐเขต สุเมโธ วดัปา่แดด
1550 เชียงราย พระครูมนัสกติติสถาพร ฐิตมโน วดัทุง่อา่ง
1551 เชียงราย พระใบฎกีาฐิติพล อตฺุตโม แม่ลาววนาราม

1552 เชียงราย พระครูพิศาลนิมมานกจิ ธมฺมสาโร บญุวาทย์
1553 เชียงราย พระครูวจิิตรบวรธรรม อริยว โส ปางไตรแกว้
1554 เชียงราย พระครูพิพิธธรรมสาทร อคฺคปญฺโญ ปา่แงะเมืองชุม
1555 เชียงราย พระชาญนุวตัร ทนฺตจิตฺโต ปา่ซาง
1556 เชียงราย พระอธกิารธนากร ภริูญาโณ ปา่ซางบนุนาก
1557 เชียงราย พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์ ปสนฺนจิตฺโต สันไทรงาม
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1558 เชียงราย พระครูประภศัรปญัญาวธุ กตฺิติญาโณ ปา่บงหลวง
1559 เชียงราย พระครูวสิิฐนวการ อภวิฑฺฒโน วดัปา่ม่วง
1560 เชียงราย พระบญุยัง มหาปญฺโญ ปา่ออ้ร่มเย็น
1561 เชียงราย พระครูสุจิณวรกจิ สุธมฺโม วดัดินด า
1562 เชียงราย พระครูพิศาลธรรมาทร จรณธมฺโม ปา่สักน้อย
1563 เชียงราย จิรเดช จิรธมัโม ปา่หา้
1564 เชียงราย พระครูวสิิฐนพการ อคปญัโญ ปา่หุง่
1565 เชียงราย พระปลัดสมชาย สุทธฺมิโน วดัสันกู่
1566 เชียงราย พระครูสิทธิธรรมประจกัษ์ สิริมงฺคโล ผ้าขาวปา้น
1567 เชียงราย พระครูพิธานพิพัฒนคุณ จิตฺตปญฺโญ พนาลัยเกษม
1568 เชียงราย พระครูสุจิณเจติยานุการ สุทธาจาโร พระธาตุผาเงา
1569 เชียงราย พระครูโกศลธรรมภาณ ธมฺมเวที พระธาตุม่อนหนิแกว้
1570 เชียงราย พระครูใบฎกีา วรส โส วดัพระสิงห ์พระอารามหลวง
1571 เชียงราย พระครูวจิารณ์นวกจิ ธมฺมวโร โพธิช์ัย
1572 เชียงราย พระครูอปุตัถัมภผ์าสุกจิ ผาสุวหิาริโก วดัสันหนองเหลียว
1573 เชียงราย พระครูสังฆรักษอ์ภณัิฐ สุภทโฺท ม่วงแกว้
1574 เชียงราย พระอธกิารอภนิันท์ อภนินฺโท วดัแม่ขะจาน
1575 เชียงราย พระครูนิวฐิสุภาจารคุณ สุภาจาโร วดัแม่สาย

1576 เชียงราย พระครูอดุมพัฒนสุนทร ถาวรคุโณ แม่ออ้ใน
1577 เชียงราย พระปลัดปนุณะพัทน์ เสฏฐฺเมธี แม่ออ้ใน
1578 เชียงราย พระครูปญัญากติติโชติ สิริปญฺโญ ร่องริว
1579 เชียงราย พระจีรพันธ์ อคฺคปญฺโญ วดัราษฎร์ชุมพล
1580 เชียงราย พระครูอภวิฒันวาที อภวิฑฺฒโน ราษฎร์บรูณะ
1581 เชียงราย พระปยิะราช โสภณจิตฺโต วเิชตร์มณี
1582 เชียงราย พระครูรัตนาธมิุต ปริมุตฺโต เวยีงแกว้
1583 เชียงราย พระครูสิทธชิัยทตั ฐานทตฺโต ศรีดอนชัย
1584 เชียงราย พระมหาสมานชัย ธมฺมวโร ศรีบรรพต
1585 เชียงราย พระสุทน ธมฺมิโก ศรีมงคล
1586 เชียงราย พระครูสุจิณกลัยาณธรรม กลิฺยาโณ วดัศรีเมืองมูล
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1587 เชียงราย พระอธกิารศุภฤกษ์ สุเมธโส วดัศรีเวยีง
1588 เชียงราย พระครูพิศาล นวกรรม สจฺจวโร ศรีศักด์ิพัฒนา
1590 เชียงราย พระครูสิริพัฒนเมธี อคฺคเมธี สันคือ
1591 เชียงราย พระอธกิารวริศนนท์ เตชปญฺโญ สันต้นแหน
1592 เชียงราย พระครูสมุหธ์รรมนันท์ กลฺลยาณธมฺโม สันปา่กอ่
1593 เชียงราย พระครูโกศลวรศิลป์ ถิรธมัโม วดัสันมะค่า
1594 เชียงราย พระครูพินิตวหิารการ อนิทวฺโีร สันมะนะ
1595 เชียงราย พระครพัฒนการสุนทร วราสโย สันสลิด
1596 เชียงราย พระอธกิารทวเีดช ขนฺติโก สันสามัคคี
1597 เชียงราย พระสมุหสุ์ภชัย อติธมฺโม สิริพัฒนาราม
1598 เชียงราย พระอธกิารประเสริฐ วรธมฺโม หนองออ้
1599 เชียงราย พระใบฎกีาสุรสิทธิ์ พรหมฺสโร หว้ยเด่ือ
1600 เชียงราย พระครูไพโรจน์สุตรัต จนฺทปชฺโชโต วดัหว้ยน  าขุ่น
1601 เชียงราย พระมหาอภวิรรณ อภวิณฺโณ วดัทา่ข้ามศรีดอนชัย
1602 เชียงราย พระครูวรีะศาสน์พิทกัษ์ วสิารโท อธุราราม
1603 เชียงราย พระครูสมุหค์มสัน ขนฺติโก เม็งรายมหาราช
1604 เชียงราย พรครูเขมสุทธธิรรม ณฏฐิฺกญาโณ วดัเม็งรายมหาราช
1605 พะเยา พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร ฐิตธมฺโม ทุง่กล้วย
1606 พะเยา พระสมุหพ์ิพัฒน์ โสภณเมโธ จ าปาหลวง
1607 พะเยา พระปลัดสมคิด ฐิตเมธี เชียงหมั น
1608 พะเยา อิ่นเเกว้ รตนปญโญ วดับา้นต  าดอนมูล
1609 พะเยา พระครูขันติอนิทเขต ขนฺติธโร วดัทุง่กล้วย
1610 พะเยา พระครูสุทธสัินตยานุกจิ วสุิทโธ นาปรัง
1611 พะเยา พระครูประสิทธพิิมล อนาลโย วดับา้นทุง่
1612 พะเยา พระพนิต ภริูปญฺโญ วดับา้นทุง่
1613 พะเยา พระครูสุตวฒิุการ ฐานวฑฺุโฒ บญุเกดิ
1614 พะเยา พระครูโสภิตบุญญาภรณ์ ปสนฺนจิตฺโต วดับญุงาม
1615 พะเยา พระอธกิารสุมิตร ชิตมาโร สันต้นม่วง
1616 พะเยา พระอธกิารธรียุทธ อธปิญฺโญ ปงใหม่
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1617 พะเยา พระครูสุภทัรชัยโสภณ สิริภทโฺท ปา่แดง
1618 พะเยา พระครูโกศลอรัญวตัร ติสฺสว โส ปา่สัก
1619 พะเยา เจ้าอธกิารอศัวนิ ธรีญาโณ วดัผาลาด
1620 พะเยา พระครูภทัรกจิไพศาล ภททฺโิย วดัโพธาราม
1621 พะเยา พระประพันธ์ ฐิตเมโธ วดัโพธาราม
1622 พะเยา พระครูวสุิทธวิรการ สุทธฺจิตฺโต เมืององิหลวง
1623 พะเยา พระครูธรรมธรบญุเทีย่ง พุทธฺสาวโก ศรีโคมค า
1624 พะเยา พระครูใบฎกีาบญุเล่ือน ฐิติญาโณ ทา่กลอง
1625 พะเยา พระครูอดุลขันติพลากร ขันติพโล ศรีบงัวนั
1626 พะเยา พระครูโกวทิมงคลการ ธรีปญฺโญ วดัศรีก่ิเอี ยง
1627 พะเยา พระครูธ ารงชิโนวาท ชินวโร วดับา้นโซ้
1628 พะเยา พระครูปลัดสมบรูณ์ ปณฺุณสิริ วดัหม้อแกงทอง
1629 พะเยา พระครูโสภติชัยวฒัน์ อภวิฑฺฒโน สันปา่งิ วงาม
1630 พะเยา พระครูพิศาลปยิธรรม ปยิธมฺโม ใหม่นันทะวงษ์
1631 พะเยา พระครูใบฎกีาเฉลิมพล อริยว โส วดัหลวงราชสัณฐาน
1632 พะเยา พระครูอปุถัมภจ์ันทวงศ์ จนฺทว โส วดัหลวงราชสัณฐาน
1633 พะเยา พระครูสังฆรักษว์ชิระ วชิรปญฺโญ หลวงราชสัณฐาน
1634 พะเยา พระครูโกศลธรรมวภิฃั กตฺิติโสภโณ วดัหว้ยข้าวก่ า
1635 พะเยา พระครูอาทรสิรคุปต์ สิริคุตฺโต หว้ยข้าวก่ า
1636 พะเยา พระสมชาย อธปิญฺโญ วดัหว้ยข้าวก่ า
1637 พะเยา พระครูอดุมพัฒโนภาส ปภาโส วดัหวัข่วงแกว้
1638 พะเยา พระครูประพฒัน์อรรถากร ปญฺุญกาโม นาปรัง
1639 พะเยา พระมหาญาณพงศ์ สิริปญุโญ วดัอนาลโยทพิยาราม
1640 แพร่ พระครูกนัตสีลพิธาน กนฺตสีโล กลาง
1641 แพร่ พระเนตร บญุซ้อน ปภาโส กลาง
1642 แพร่ พระประพนัธ์ เสนาธรรม อทุทฺโย วดักลาง
1643 แพร่ พระครูวทิติพัฒนวมิล สุธมฺโม กาซ้อง
1645 แพร่ พระครูจารุศีลากร จารุธมฺโม แช่ฟ้า
1646 แพร่ พระครูประโฃติเขมากร ฐิตปญฺโญ โชคเกษม
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1647 แพร่ พระครูสมุหพ์นมไพร สิริธมฺโม ไชยามาตย์
1648 แพร่ พระครูพิสณฑ์พัฒนกจิ ฐิตสาโร ต้าแปน้
1649 แพร่ พระครูวรีการโกวทิ ติกขฺวโีร ดอนมูล
1650 แพร่ พระครูปราโมชชัยทศัน์ ปญัญานันโท วดัเด่นทพัชัย
1653 แพร่ พระครูคัมภีรปัญญานุยุต คมฺภรีธมฺโม ทุง่น้าว
1654 แพร่ พระผัด ปญฺญาวฑุโฒ ทุง่แล้ง
1655 แพร่ พระครูสุวิมลพฒันาภรณ์ สุวฑฺฒโน ธรรมเมือง
1656 แพร่ พระครูประสิทธวิรการ ธมฺมสุนทโร วดันาแก
1657 แพร่ พระครูอุดมพิพัฒนาภรณ์ ขนฺติโก บญุเย็น
1658 แพร่ พระครูมนูญสารกจิ พลญาโณ บญุเริง
1659 แพร่ พระครูอดุลพัฒนโสภณ ปญฺญาวโร วดัปทมุ
1660 แพร่ พระครูปัญญาจินดาวัฒน์ ปญฺญาวชิโร วดัพนมขวญั
1661 แพร่ พระครูสุจินต์รัตนาธมิุต ปริสุทโฺธ พระธาตุจอมแจ้ง
1662 แพร่ พระครูบณัฑิตเจติยานุการ ฐิตเมโธ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

1663 แพร่ พระครูใบฎกีาอเุทน สิริสุวณฺโณ วดัร่องแดง
1664 แพร่ พระอธกิารนิรุตต์ ธมฺมว โส สันกลาง
1665 แพร่ พระครูวจิิตรปริยัตยาทร ธมฺมถาวโร พระบาทมิ่งเมืองวรวหิาร
1666 แพร่ พระธนภทัร์ วชิรปญฺโญ วดัพระบาทมิ่งเมืองวรวหิาร
1667 แพร่ พระครูโกศัยสุนทรกจิ จนฺทวณฺโณ พระบาทมิ่งเมืองวรวหิาร
1668 แพร่ พระมหานพณัช เขมานนฺโท วดัพระบาทมิ่งเมืองวรวหิาร
1669 แพร่ พระครูสุจิณธรรมานุยุต ธมฺมจารี วดัศรีชุม
1670 แพร่ พระปฐมพงษ์ ปญฺญาธโีป พระบาทมิ่งเมือง
1671 แพร่ พระอธกิารวไิชย จิตตฺสุโภ สันกลาง
1673 แพร่ พระครูวรบณุยากร สจฺจธมฺโม วงัโปง่
1674 แพร่ พระสุธรรม อาภากโร วดัน  าช า
1675 แพร่ พระครูปญัญาพลากร ปญฺญพโล ศรีบญุน า
1676 แพร่ พระปลัดสมบรูณ์ สิริวณฺโณ นาตุ้ม
1677 แพร่ พระครูปริยัติชยาลังการ ปยิธมฺโม นาฮาง
1678 แพร่ พระครูวจิิตรธรรมสาธก ชาตวโีร สัมฤทธบิญุ
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1679 แพร่ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ สุเมโธ วดัสุนทรนิวาส
1683 แพร่ รัตนสุขวฒัก์ สุขวฒัโน เหมืองหม้อ
1684 แพร่ พระครูวรวรรณนพวงศ์ ธนปญฺโญ วดัใหม่วงศ์วรรณ
1685 น่าน พระครูถาวรรัตนานุกจิ ฐิตธมฺโม วดัต้นผึ งสามัคคีธรรม
1688 น่าน พระครูสถาพรสุนทรเขต ฐิตโสภโณ วดันาราบ
1689 น่าน พระครูสุปญุญานันท์ อภปิญฺุโญ วดันาหวาย
1691 น่าน พระครูโฆษตินันทเขต สิริจนฺโท วดัทุง่ฆ้อง
1693 น่าน พระครูจารุวรรณชัยวัฒน์ จารุวณฺโณ วดัดอนแกง่
1694 น่าน พระครูอปุถัมภน์ันทกจิ ชีวสุทโฺธ วดันิโครธาราม
1698 น่าน พระครูโอภาสธรรมถาวร ถิรธมฺโม ปางมอญ
1702 น่าน พระมหาบญุช่วย สีลเตโช ราษฎร์บ ารุง
1710 น่าน พระครูพิธานนันทกจิ ปภสฺสโร วดัร้อง
1713 น่าน พระครูบวรธรรมรักษ์ ธมฺมวโร วดัศาลา
1717 น่าน พระครูกติติธรรมวสุิทธิ์ กตฺิติสาโร ไหล่น่าน
1718 เชียงใหม่ พระครูประสิทธิ์พทุธศาสน์ สิริวณฺโณ วดักลางเวยีง
1719 เชียงใหม่ พระปลัดวรียุทธ ธรีว โส วดักองลม
1720 เชียงใหม่ พระครูวโิรจน์จริยานุกลู วฑฺุฒิจารี พระธาตุดอยสะเกด็
1721 เชียงใหม่ พระครูโสภณบญุวตัร จนฺทร สี ก าแพงหนิ
1722 เชียงใหม่ พระครูโอภาสวรกติต์ิ กติติสมโท วดักิ่วแลน้อย
1723 เชียงใหม่ พระครูสังวรสุทธนิันท์ สัญญโต กู่แดง
1724 เชียงใหม่ พระครูธรีกจิจารักษ์ ธรีว โส วดัจอมทอง
1725 เชียงใหม่ ทวนทอง พระทวนทอง วดีจ าลอง
1726 เชียงใหม่ พระมหาเจตนา สุนฺทรเมธี วดัเจ็ดยอดพระอารามหลวง
1727 เชียงใหม่ พระมหาสมบรูณ์ อธปิญุโญ เจ็ดยอด พระอารามหลวง
1729 เชียงใหม่ พระครูโสภณจิตสังวร สญญจิตโต วดัดอนจืน
1730 เชียงใหม่ พระมหาอภวิฒัน์ จารุวณัโณ วดัดอยสัพพัญญู

1731 เชียงใหม่ พระมหาไกรจิตต์ กตฺิติปญฺโญ ดับภยั
1732 เชียงใหม่ พระครูพิศิษฏป์ุญญาภรัิกษ์ มหาปญุโญ วดัทา่ข้าม
1733 เชียงใหม่ พระสุพัฒน์ สิริมงฺคโล วดัทา่ข้าม
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1734 เชียงใหม่ พระครูสมุหธ์นกฤต วสุิทโฺธ ทา่ตอน
1735 เชียงใหม่ พระใบฎีกา อนิสม พนัธสุา พระอนิสม อาภทฺธโร วดัทา้วบญุเรือง
1736 เชียงใหม่ พระครูอาทรธรรมสารัตถ์ สารตฺถิโก วดัทุง่น้อย
1737 เชียงใหม่ พระครูสาธรธรรมบาล ธมมปาโล น  าแพร่

1740 เชียงใหม่ พระธงไชย กตฺิติญาโณ บา้นขุน
1741 เชียงใหม่ พระครูโกวทิชาครธรรม ชาคโร บา้นปอ้ก
1742 เชียงใหม่ พระครูอเุทนปญัญารังษี ปญญาวชิโร บา้นเปยีง
1743 เชียงใหม่ พระครูศรีปริยัตยานุกจิ อนาลโย บา้นโปง่

1744 เชียงใหม่ พระครูสุตพลสิทธิ์ อภพิโล หว้ยบง
1747 เชียงใหม่ พระครูสังวรสีลานุรักษ์ สีลส วโร ปา่บงหลวง

1748 เชียงใหม่ พระครูสุทธวินาพิทกัษ์ ปริสุทโฺธ วดัต้นโชค
1749 เชียงใหม่ พระครูประพัฒน์ชินวงศ์ ชินว โส ปา่เหมือด
1750 เชียงใหม่ พระครูสารกติติวมิล กติติสาโร พระธาตุขุนโกน๋
1751 เชียงใหม่ พระครูสิริปริยัติวสิิฐ ธรีาวฑฺุโฒ พระธาตุดอยสะเกด็
1753 เชียงใหม่ พระมหาคมสัน ฐิตญาโณ วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิา
1754 เชียงใหม่ พระครูสมุหสุ์เมศ สุเมโธ พระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร
1755 เชียงใหม่ พระครูสิทธิปริยัตยานุกลู ถิรเมธี วดัพระธาตุศรีจอมทอง วรวหิ
1756 เชียงใหม่ พระครูพิจิตรสรการ สิริปญฺุโญ วดัพระธาตุศรีจอมทอง
1758 เชียงใหม่ พระมหาอภชิัย กตฺิติญาโณ วดัพระธาตุศรีจอมทอง
1759 เชียงใหม่ พระศรีศิลปาจารย์ ปญฺญาวโร วดัพระธาตุศรีจอมทอง
1760 เชียงใหม่ พระครูสาทรกจิโกศล ชวนปญฺโญ วดัสารภี
1761 เชียงใหม่ พระครูโกศลสังฆพิทกัษ์ ญาณเมธี วดัพระนอนสบคาบ
1763 เชียงใหม่ พระครูปลัดอทุยั รตนปญโญ วดัพระสิงห ์วรมหาวหิาร
1764 เชียงใหม่ พระประวทิย์ ชยวฑฺุโฒ วดัพันตอง
1765 เชียงใหม่ พระครูสุนทรพัฒนาภรัิต สุเมโธ พันหลัง
1767 เชียงใหม่ พระครูวรสัจจานุกลู สจฺจวโร วดัเมืองขอน
1771 เชียงใหม่ พระครูสุตธรรมวจิิตร วจิิตฺตธมฺโม วดัรังษสุีทธาวาส
1773 เชียงใหม่ พระครูโกวทิธรรมาวธุ ธมฺมธโีร เขื่อนผาก
1774 เชียงใหม่ พระปลัดสุวรรณ สุวณฺโณ วดับา้นแปะ
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1775 เชียงใหม่ พระครูประภาตกิจจานยุุต ติกขฺปญโญ วดัขันแกว้
1776 เชียงใหม่ พระมหาเนติวฒิุ เนติวฑฺุโฒ ศรีโสดา พระอารามหลวง
1777 เชียงใหม่ พระมหาองัคาร ญาณเมธี ศรีโสดา พระอารามหลวง
1778 เชียงใหม่ พระธานี เขมธมฺโม สันต้นม่วงเหนือ
1779 เชียงใหม่ พระใบฎกีาเสาร์ค า ธรีธมฺโม สะเมิง
1780 เชียงใหม่ พระใบฎกีายุทธนา กนฺตสีโล สะเมิง
1781 เชียงใหม่ พระมหาธรีวชัร์ ธรีว โส วดัสันปงงาม
1782 เชียงใหม่ พระครูสุคนธสุ์ตโสภณ สุวณฺณสิริ วดัสุคันธวารี
1783 เชียงใหม่ พระอทิธพิัทธ์ สุจิตฺโต วดัสุวรรณาราม

1785 เชียงใหม่ พระครูปณุณนพสิทธิ์ สติสมฺปนฺโน วดัใหม่ขบประทาน
1786 เชียงใหม่ พระครูสิริอมราภรัิต ฐานรโต อมราราม
1787 เชียงใหม่ พระมหาคณิต กตฺิติญาโณ อนิทาราม
1788 เชียงใหม่ พระครูประพัฒน์สังฆกจิ ขนฺติธโร วดัอตุตาราม
1791 เชียงใหม่ พระครูวนิัยสารโกศล สุธมฺโม เจดีย์หลวง
1792 เชียงใหม่ พระครูวมิลธรรมรัต วมิลธรรมรัต วดัสันติธรรม
1793 เชียงใหม่ พระครูสังฆรักษ ์ก าธร เขมจิตฺโต โรงธรรมสามัคคี
1794 เชียงใหม่ พระครูปยิธนาทร ธนสกโฺก วดัปา่ดาราภริมย์
1795 เชียงใหม่ พระครูสมุหท์วี อนิฺทว โส วดัศรีมุงเมือง
1801 ล าพูน พระครูมหาพุทธาภรัิกษ์ อมรธมฺโม พระเจ้าตนหลวง
1803 ล าพูน พระมานัส ฐานวโร สบล้อง
1804 ล าพูน พระครูวมิลสุตาภรณ์ จนฺทร สี วดัดอนน้อย
1806 ล าพูน พระครูบริสุทธิสั์งขวจิิตร สุทธฺจิตฺโต ธรรมสังเวช
1807 ล าพูน พระครูอดุลสุตาภนิันท์ กลฺยาณธมฺโม วดัปา่แดด
1808 ล าพูน พระครูอนิทวรรณธ ารง อนิฺทปญฺโญ วดัปา่สีเสียด
1809 ล าพูน พระครูพิลาศธรรมวนิิต ธมฺมวโร ปา่เหยีง
1811 ล าพูน พระมหาพุทธพิงศ์ สิริคุตฺโต วดัพระพุทธบาทตากผ้า
1813 ล าพูน พระครูสถิตสารคุณ ฐิตสาโร หนองผาขาว
1814 ล าพูน พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ โบสถ์น  าดิบ
1827 ล าพูน พระมหาทนงศักด์ิ ญาณสิริ วดัพระธาตุหริภญุชัย



เลขที่ สังกัดจังหวัด ชื่อ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อครสูอนพระปรยิตัิธรรม แผนกธรรม 

1832 ล าพูน พระสมุหภ์คัศุก สุจิติิฺโต วดัศรีบญุเรือง
1839 ล าพูน พระมหาศุทธพันธ์ สิริญาโณ วดัฆ้องค า
1844 ล าพูน พระครูมนูญกจิจาทร กตฺิติปญฺโญ วดัทากาศ
1845 ล าพูน พระครุบรรพตขันตยานุยุต ขนฺติธโร วดัทาดอยค า
1848 ล าพูน พระครูธ ารงวรีพิทกัษ์ มหาวโีร ศรีมงคล
1849 ล าพูน พระครูวรีกจิสถาพร ฐิตญาโณ ทาสบเส้า
1858 แม่ฮ่องสอน พพระครูอนุกลุกลัพจน์ กลฺยาณวาโจ ต่อแพ
1859 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสรณ์ศาสนกจิ ภททฺปญฺโญ ม่วยต่อ
1860 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสารสัทธานุกจิ สทธฺาธโิก ไม้ฮุง
1861 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสารสุนทร - ตาลเจ็ดต้น

1863 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสนธิธ์รรมกจิ เมธโิก วดัหมอกจ าแป่
1864 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสารนันทสิทธิ์ นนฺทโก วดัประตูเมือง
1865 แม่ฮ่องสอน พระปลัดสมศักด์ิ ถาวรจิตฺโต โพธาราม
1866 แม่ฮ่องสอน พระใบฏกีาเสกสรรค์ ธมมฺทโีป วดัโพธาราม

1867 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุยุตธรรมเกษม ฐิตธมฺโม ปา่ขาม
1868 แม่ฮ่องสอน พระลอกา้ วชิโย วดักลางทุง่
1869 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุกลูวรัิชกจิ วริิยธมฺโม ม่วยต่อ
1870 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุศาสน์โสภณ อภวิฑฺฒโน วดัม่วยต่อ
1871 แม่ฮ่องสอน พระปลัดสมศักด์ิ ชนาสโภ ม่วยต่อ
1872 แม่ฮ่องสอน พระสมุหถ์วลัย์ ฐิตปญุโญ แม่ลาน้อย
1873 แม่ฮ่องสอน พระอนิสม ฐิตสาโร แม่ลาน้อย
1874 แม่ฮ่องสอน เจ้าอธกิารจีระศักด์ิ จิรธมฺโม อมราวาส
1875 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสิฐกติติคุณ สมานฉันฺโท วดักติติวงศ์
1876 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุรักษพ์ัฒนคุณ ปภสฺสโร วดัผาผ่า
1877 แม่ฮ่องสอน พระครูอนโุชติสุวรรณวิศาล วเิสฎโฺฐ สุรรณรังษี
1878 แม่ฮ่องสอน พระปลัดอาทติย์ อาทจิฺโจ วดัปางล้อ
1879 แม่ฮ่องสอน พระสมุหเ์ฉลิม สุทธฺมโน ทุง่แล้ง
1880 แม่ฮ่องสอน พระสมุหจ์ิรวฒัน์ อภชิาโน ม่วยต่อ
1881 แม่ฮ่องสอน พระสมุหสุ์ริยะ นนฺทภาโส สบปอ่ง
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1882 แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสรณ์คุณ อภชิโย วดัสบหารเหนือ

1883 แม่ฮ่องสอน พระศิริยุทธ ฐิตญาโณ ผาบอ่งใต้
1884 อดุรธานี พระครูถาวรธรรมประโชติ ถาวรธมฺโม เกษมสันตาราม
1885 อดุรธานี พระครูสถิตสีลคุณ ฐิตสีโล เจริญธรรมวาส
1886 อดุรธานี พระครูวชิัยสิทธกิาร จนฺทว โส ไชยนาถวราราม
1887 อดุรธานี เจ้าอธกิารสมเพียร ธมฺมธโีป ทา่บอ่
1888 อดุรธานี พระอาทติย์ อกกฺโชโต ดอนค า
1889 อดุรธานี พระครูประทปีรัตโนภาส สิริจนฺโท ทองสายพัฒนาราม
1890 อดุรธานี พระครูปญัญาสิทธวิฒัน์ ฉนฺทสาโร ทพิย์ศรีปญัญา
1891 อดุรธานี พรครูโชติรัตนคุณ โชติปญัโญ โนนสะอาด
1892 อดุรธานี พระสวาสด์ิ อคฺคธมฺโม พุทธนิมิต
1893 อดุรธานี พระครูชินวรววิฒัน์ ชินวโร บรูพา
1894 อดุรธานี พระสัมฤทธิ์ ธรีปญฺโญ บรูพา
1895 อดุรธานี พระสมหมาย มหาวโีร บรูพา
1896 อดุรธานี พระครูเกษมพัฒนสุนทร เขมวโร บรูพา
1897 อดุรธานี พระครูวบิลูสุทธคุิณ วสุิทโฺธ ปา่ดงยางพรพิบรูณ์
1898 อดุรธานี พระครูอทุยัวนาภรัิกษ์ อทุโย ปา่นาไห
1899 อดุรธานี พระมหาสมบติั นาคเสโน รอยพระพุทธบาทนฤนาถ
1900 อดุรธานี พระครูสุเมธธรรมกจิ ฐิตเมโธ ปา่ศรีเพียปู่
1901 อดุรธานี พระครูวบิลูธรรมรัต รตนิโก ปา่สามัคคีสันติธรรม
1902 อดุรธานี พระครูสุวธิานสุนทรกจิ สมจิตฺโต พรสวรรค์
1903 อดุรธานี พระครูมัญจาภรัิกษ์ ยโสธโร พระแทน่
1904 อดุรธานี พระครูพุทธสิิริวรรณ อนิทวณฺโณ พุทธไพวรรณ
1905 อดุรธานี พระครูโพธชิยานุการ สิริปญฺัโญ โพธิช์ัยงิ วเหนือ
1906 อดุรธานี พระครูโพธสิิริรักษ์ จนฺทโก โพธิศ์รี
1907 อดุรธานี พระครูปริยัติโพธพิิทกัษ์ ฐานวโร โพธิศ์รีทุง่
1908 อดุรธานี พระครูอดุมธรีธรรม ธรีธมฺโม โพธิศ์รีทุง่
1909 อดุรธานี พระครูนิมิตสาธวุฒัน์ ชวโน ภทูองเทพนิมิต
1910 อดุรธานี พระมหาพงษสิ์น ถิรจิตฺโต มัคคราราม
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1911 อดุรธานี พระครูโสภณธรรมประยุต สิริภทโฺท มัชฌิมบรีุ
1912 อดุรธานี พระครูสังฆรักษธ์งชัย จิตฺตส วโร มัชฌิมาวาส
1913 อดุรธานี พระครูปญัญารัตนวมิล สิริปญฺโญ รัตนศรีบญุรือง
1914 อดุรธานี พระครูสุพจน์วรนาถ สุวโจ เวฬุวนั
1915 อดุรธานี พระครูสิริปทมุรักษ์ ธมฺมทนิฺโน ศรีแกว้บวับาน
1916 อดุรธานี พระมหาอ าพล อธปิญฺโญ ศรีจันทราราม
1917 อดุรธานี พระครูสิริจันทราภรณ์ วสิารโท ศรีจันทราราม
1918 อดุรธานี พระครูโกศลสิริธรรม โกสโร ศรีบญุเรือง
1919 อดุรธานี พระครูปญัญาธรรมสาทร ฐิตธมฺโม ปา่ประชาสามัคคี
1920 อดุรธานี พระมหาสุรชาติ ธรีธมฺโม ศรีสวา่งบรมสุข
1921 อดุรธานี พระครูโกวทิบวรธรรม โกวโิท นิยมบวร
1922 อดุรธานี พระวรีะพันธุ์ ปญฺญาทโีป ศรีสุธาทพิย์
1923 อดุรธานี พระมหาทนิกร ปภสฺสโร ศรีสุธาทพิย์
1924 อดุรธานี พระครูพิทกัษธ์รรมรังษี อภนินฺโท สระแกว้
1925 อดุรธานี พระจิรานุวตัร กนฺตสีโล สระมณี
1926 อดุรธานี พระครูสุตวรีคุณาธาร ญาณวโีร สระมณี
1927 อดุรธานี พระครูวสุิทธปิญัญาคุณ สุรปญฺโญ สวา่งดงยาง
1928 อดุรธานี พระครูวชิัยสมาจาร สมาจาโร สวา่งพัฒนาราม
1929 อดุรธานี พระสมุหท์องล้วน ติสฺสวโร สวา่งโยมาลัย
1930 อดุรธานี พระมหารัฐธรรมนูญ โชติโก สวา่งโยมาลัย
1931 อดุรธานี พระศราวฒิุ ปยิธโร มัชฌิมาวาส
1932 อดุรธานี พระครูสุตสุวรรณาภรณ์ ปญัญาทโีป สะอาดเรืองศรี
1933 อดุรธานี พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวภิาณี สะอาดเรืองศรี
1934 อดุรธานี พระครูสีลคุณารักษ์ กตสีโล สังฆคณาราม
1935 อดุรธานี เจ้าอธกิารค ายอด สุวโจ สามัคคีบ าเพ็ญผล
1936 อดุรธานี พระมหาพิชัยภษูติ เหวถ่ั่น สุนทรประดิษฐ์
1937 อดุรธานี พระมหากศุล เถี่ยนดึ ก สุนทรประดิษฐ์
1938 อดุรธานี พระครูโอภาสรัตนคุณ รตนปญฺโญ หลวงเพ็ญ
1939 อดุรธานี พระมหาเผด็จ ผาสุกาโม หลวงเพ็ญ
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1940 อดุรธานี พระครูอดุมธรีธรรม ธมฺมธโร อดุมอนิทราวาส
1941 อดุรธานี พระครูธรีธรรมาภมิณฑ์ ธมฺมธโีร หลวงเพ็ญ
1942 อดุรธานี พระครูสุวรรณสีลคุณ กนฺตสีโล อมัพวนัวนาราม
1943 อดุรธานี พระครูปญัญาสีลาจาร ปญฺัญาสาโร เหล่าหลวง
1944 อดุรธานี พระครูประสิทธิธ์รรมานุศาสน์ ปยิธมฺิโม ไชยาราม
1945 อดุรธานี พระครูธรีปญัญานุยุต ธรีปญฺัโญ บา้นม่วง
1947 อดุรธานี พระอธกิารสุสวสัด์ิ ธรีปญฺโญ ปา่อุ่มจาน
1948 อดุรธานี พระมหาสมหมาย มหาวโีร หล่าหลวง
1949 อดุรธานี พระมหาทวิากร ญาโนภาโส โพธสิมภรณ์
1950 อดุรธานี พระมหาถาวร สีลส วโร ศรีผดุงพัฒนา
1951 อดุรธานี พระประดิษฐ์ รตนปญฺโญ โพธสิมภรณ์
1952 อดุรธานี พระสุวฒัน์ จนฺทว โส โพธสิมภรณ์
1953 อดุรธานี พระสมโภชน์ เขมปญฺโญ โพธสิมภรณ์
1954 อดุรธานี พระครูไพศาลเจติยารักษ์ พลฺวฑุโฒ มหาธาตุเจดีย์
1955 อดุรธานี พระครูปยิเจติยาทร ปยิธโร มหาธาตุเจดีย์
1956 อดุรธานี เจ้าอธกิารทองอนิทร์ ติกขฺวโีร มหาธาตุเจดีย์
1957 อดุรธานี พระสมุหเ์สรี ปญฺญาสาโร โยธานิมิตร
1958 อดุรธานี พระมหารุ่งศักด์ิ อรุโณ โยธานิมิตร
1959 อดุรธานี พระครูสุภทัรธรรมนันท์ สุภทโฺท อมัพวนาราม
1960 อดุรธานี พระครูโกวทิสังฆการ รตนปญฺโญ อรัญญิกาวาส
1961 หนองคาย พระครูปญัญาธรรมวตัร ปญญาธโร กาหม
1962 หนองคาย พระณรงค์ชัย ธมัมธโร ศิลาเลข
1963 หนองคาย พระมหาสวสัด์ิ อหิิสโก กมุภประดิษฐ์
1964 หนองคาย พระอธกิารสุดใจ อภญิาโณ ดอนโพธิ์
1965 หนองคาย พระครูพิพัฒน์จันทรังษี ญาณฺฉนฺโท จันทรังษ ีวราราม
1966 หนองคาย พระอธกิารพุทธพัฒน์ พุทธสโร จุมพลเมือง
1967 หนองคาย พระครูประภากรกติติคุณ ปภากโร ธาตุด า
1968 หนองคาย พระครูสิทธมิังคโลภาส สุมงฺคโล ชุมพล
1969 หนองคาย พระครูอดุมฐิติคุณ อนุตตโร ชุมแพ
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1970 หนองคาย พระครูปยิสีลวสุิทธิ์ ปยิสีโล ธรรมคุณ
1971 หนองคาย พระทองดี คงคสุวณฺโณ นาคประดิษฐ์มีชัย
1972 หนองคาย พระครูบรรพตธรรมานวุัตร ฐานิสฺสโร โนนเกษม
1973 หนองคาย พระปลัดนันทวฒัน์ กนตสาโร ปา่ส่างค า
1974 หนองคาย พระครูวาปสุีนทรฉันท์ ฉันทโก เปงจานเหนือ
1975 หนองคาย พระอธกิารจิรธนวฒัน์ ธมมจารี สามัคคีชัย
1976 หนองคาย พระมหาปยิะพงษ์ ธรีปญฺโญ พระธาตุราษฎร์บ ารุง
1977 หนองคาย พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฒโน โพธิช์ัย
1978 หนองคาย พระใบฎกีาวงค์กด ติกขฺวโีร โพธรุิกขาราม
1979 หนองคาย พระครูสุวรรณรัตนสุนทร ญาณวโร โพนค า
1980 หนองคาย พระครูบญุกจิจาภริม กตปญุโญ ภริมยาราม
1981 หนองคาย พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ ฐานธมัโม มณีโคตร
1982 หนองคาย พระครูอดุมรัตนรังษี วรปญัโญ ยอดแกว้
1983 หนองคาย พระครูอดุมธรรมวสิิฐ อตุตโม ราษฎร์ด าริ
1984 หนองคาย พระครูสังฆรักษสุ์พจน์ พากโุล โพธิง์าม
1985 หนองคาย พระครูปริยติัรัตนาลงกรณ์ ภททฺเมธี ศรีชมชื่น
1986 หนองคาย พระครูสุธรรมวรานุวตัร สุภโร ศรีสุธรรม
1987 หนองคาย พระครูอนุกลูวรกจิ อาภสสโร ศรีสุมังคล์
1988 หนองคาย พระมหาสุวนิ ขนฺติโก ศิริขัณฑ์
1989 หนองคาย พระมหากศุล สมาจาโร บอ่น  าสถิตย์
1990 หนองคาย พระอธกิารมิตรชัย อนุตตโร วาปเีกษตร
1991 หนองคาย พระครูรัตนสราภริม สิริจนฺโท สระแกว้
1992 หนองคาย พระครูสุวรรณธรรมรักษ์ ฐานธมฺโม สพานทอง
1993 หนองคาย พระมหายุทธศิลป์ จิณณธมโม สิริมงคล
1994 หนองคาย พระมหาเทยีบ อตุโล สุขส าราญวนาราม
1995 หนองคาย พระครูสังฆการโกศล อตฺตดุตฺโต สุขาราม
1996 หนองคาย พระครูสุกจิสุนทร ธมัมวโร สุภกจิเจริญ
1997 หนองคาย พระครูปยิธรรมพินิต ปยิธมัโม หนองเรือค า
1998 หนองคาย พระครูสมุหฤ์ทยั อสฺิสโร หลวงพิสัยเจติยาราม



เลขที่ สังกัดจังหวัด ชื่อ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อครสูอนพระปรยิตัิธรรม แผนกธรรม 

1999 หนองคาย พระครูวสุิทธสีิลคุณ วสุิทโธ อมัพวนั
2000 หนองคาย พระมหาวฒิุนันท์ รตนโชโต ธาตุด า
2001 หนองคาย เจ้าอธกิารทนงศักด์ิ สิริธมฺโม อรัญญวาสี
2002 หนองคาย พระมหาวทิลู สิริธโร จันทรสามัคคี
2003 หนองคาย พระมหาวฒันะชัย ชยวฑัฒโน จันทรสามัคคี ธ
2004 สกลนคร พระพงสวดั อภวิณฺโณ กดุแฮด
2005 สกลนคร พระครูสกลวมิลกจิ ไม่มี โพนงาม
2006 สกลนคร พระครูโพธสัิงวรคุณ ไม่มี นาโพธิ์
2007 สกลนคร พระคุณสุตเขตธรรมสถิต ไม่มี โคกนามี
2008 สกลนคร พระครูนิติสารสุนทร นิติสาโร โพธิช์ัย
2009 สกลนคร พระมหาไพศาล รตนญาโณ ศิริสมภรณ์
2010 สกลนคร พระครูกติติโพธรัิต ไม่มี โพธิค์ า
2011 สกลนคร พระอธกิารขจรศักด์ิ อติภทฺิโท ศรีสุภกัด์ิ
2012 สกลนคร พระพงษศั์กด์ิ ปสนฺนจิตฺโต ธรรมาบรูพาราม
2013 สกลนคร พระครูวจิักษธ์รรมรัต ธมฺมธโร ศรีชมชื่น
2014 สกลนคร พระครูปคุณสิริธรรม ไม่มี หลุบเลา
2015 สกลนคร พระครูสกลธรรมวจิิตร ไม่มี บา้นนาออ้ย
2016 สกลนคร พระครูนิวาสธรรมสุนทร ไม่มี นิวาสถาน
2017 สกลนคร พระครูสกลวรานุกจิ ไม่มี พระธาตุเชิงชุม
2018 สกลนคร พระครูสุพัฒน์วรธรรม ไม่มี ม่วงลาย
2019 สกลนคร พระครูรัตนธรรมภวิฒัน์ ไม่มี ยางอาจ
2020 สกลนคร พระสมุหส์มหมาย กตสาโร หนองไผ่
2021 สกลนคร พระปลัดวษิณุศักด์ิ ธรีวโร เสบญุเรือง
2022 สกลนคร พระเสนาะ วรธมฺโม โนนสะเคียน
2024 สกลนคร พระครูปริยัติสิริวฒัน์ ไม่มี โพธิศ์รี
2025 สกลนคร เจ้าอธกิารเฉลิมพลษกรณ์ สุจิตฺโต ใต้บา้นหนั
2026 สกลนคร พระทวตัรชัย สิริชโย เกาะแกว้วราราม
2027 สกลนคร พระประสิทธิ์ ปภาโส โพธิศ์รี
2028 สกลนคร พระอธกิารสมาน เปมสีโล สวา่งภมูิดล
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2029 สกลนคร พระครูวมิลวรานุกจิ ไม่มี ไตรภมูิ
2030 สกลนคร พระครูสกลวริิยคุณ ไม่มี ทุง่
2031 สกลนคร พระครูววิฒัน์ธรรมสถิต ไม่มี บรูพานิวาส
2032 สกลนคร พระครูสุทธญิาณคุณ ไม่มี ดอนมุย
2033 สกลนคร พระมหาธนมล กตฺิติสาโร สมสนุก
2034 สกลนคร พระปลัดวศิิษฐ์ ชวาโน บรูพา
2035 สกลนคร พระณัฐภทัร คนฺธสีโล บา้นหนองไผ่ล้อม
2036 สกลนคร พระมหาเกยีรติศักด์ิ กตฺิติสถฺโก แจ้งแสงอรุณ
2037 สกลนคร พระธรรมรงค์ สิริภทฺิโท ปา่แกว้เจรญธรรม
2038 สกลนคร พระครูฐิติธรรมมงคล ไม่มี ปา่ชุมชนพัฒนา
2039 สกลนคร พระครูสังฆรักษ์ แสงเพชร ฐิตปญฺุโญ บะหวัเมย
2040 สกลนคร พระครูโสภณธรรมจารุ ไม่มี บะหวัเมย
2041 สกลนคร เจ้าอธกิารบญุเลิศ ปริปณฺุโณ หนองนกกด
2042 สกลนคร พระธรีะพล ธรีปญฺโญ ศิริด ารงวนาราม
2043 สกลนคร พระมหาธนพร กตฺิติธโร ปา่อสิรธรรม
2044 บงึกาฬ พระครูประสิทธิ์ธรรมาภวิัฒน์ สุธมฺโม เซกาเจติยาราม
2045 บงึกาฬ พระครูเกษมเจติยานุรักษ์ อตฺุตโม เซกาเจติยาราม
2046 บงึกาฬ พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ ปญฺญาธโร ปิน่แกว้อมัไพรวลัย์
2047 บงึกาฬ พระครูปยิธรรมวบิลู ธมฺมสาโร วดัราษฎร์บรูณะ
2048 บงึกาฬ พระครูอคัรสุทธคุิณ อคฺคธมฺดม ศรีชมชื่น
2049 บงึกาฬ พระครูสุทธธิรรมภาณ มหาปญฺุโญ วดัศรีชมภพูัฒนาราม
2050 บงึกาฬ พระครูประทีปธรรมานวุัตร ทปีธมฺโม ศรีสมบรูณ์
2051 บงึกาฬ พระคารมณ์ ธรีปญฺโญ วดัศิริมงคลวราราม
2052 บงึกาฬ พระครูอดุมธรรโมภาส กตฺิติภทโฺท สวา่งคงคาราม
2053 บงึกาฬ พระประเทอืง ถาวโร วดัศิริมงคลวราราม
2055 บงึกาฬ พระครูประทีปธรรมานยุุต ธมฺมทโีป วดัสังฆธรรมาราม
2056 บงึกาฬ พระครูสันติคุณาภรณ์ ธมฺมวโร เซกาเจติยาราม
2057 บงึกาฬ พระครูประสิทธิรั์ตนภรณ์ รตนญาโณ วดัสามัคคีธรรม
2058 บงึกาฬ พระครูอรุณธรรมานุยุต ธมฺิมทนิฺโน แสงสวา่งภมูิ
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2059 เลย พระครูสุวรรณธรีคุณ อธโิก วดัปา่ลาดหนิอนิทร์แปลง
2060 เลย พระครูปภสัสรบญุวฒัน์ ปภสฺโร ตาลเด่ียว
2061 เลย พระครูวรดิตถ์ขันติธรรม ขันฺติโก วดัทา่ข้าม
2062 เลย พระครูบญุเขตคุณากร ผลปญฺุโญ วดันาหงษ์
2063 เลย พระครูอมรธรรมานุสิฐ วรธมฺโม เนรมิตวปิสัสนา
2064 เลย พระครูอรุณวรกจิ ฐานวโร วดัดอนหอพัฒนาราม
2065 เลย พระครูปญัญาวชิโรดม ปริปณฺุโณ วดัโนนส าราญ
2066 เลย พระครูโฆษทิธรรมรัตน์ โฆสโก วดัโนนศรีชมพู
2067 เลย พระครูไพโรจน์พัฒนคุณ ปวฒฺฒโน วดับา้นโปง่พัฒนาราม
2068 เลย พระครูสุวรรณศิลารักษ์ เหมวณฺัโณ วดับูท่องศิลา
2069 เลย พระครูปยิธรรมนิวฐิ กนฺตธมฺโม วดัปา่ใต้
2070 เลย พระครูใบฎกีากติติเดชา วเิสสคุโณ วดัปา่นาฝาย
2071 เลย พระครูปญุญวรากร กตปญฺุโญ วดัปา่เลไลยก์
2072 เลย พระครูอดุมจันทโชติ จนฺทวโร วดัแผงศรีวทิยาราม
2074 เลย พระครูสุธรรมสิริคุณ ปภาโส วดัโพธิช์ัย
2075 เลย พระครูมงคลโพธวิตัร อตฺุตมปญฺโญ โพธิช์ัยมงคล
2076 เลย พระครูจันทปญุโญภาส กตปญฺุโญ วดัโพธิศ์รี
2077 เลย พระครูประสิทธิว์รญาณ อทิธญิาโณ วดัโพนข่า
2078 เลย พระครูไพโรจน์ชยากร ปญฺุญผโล วดัโพนชัย
2079 เลย พระมหาชนาธปิวฒัน์ โอภาโส วดัโพนชัย
2080 เลย พระครูนรินทรานุวตัร นรินฺโท โพนทอง
2081 เลย พระครูอมรธรรมวฒิุ อมโร วดัโพนสวา่งนาทอง
2082 เลย พระปลัดกฤชสุธี มหาวโีร วดัโคกสวา่ง
2083 เลย พระครูศรีภทัรวมิล มหาญาโณ วดัศรีชมชื่น
2084 เลย พระครูปลัดยง นิติสาโร ศรีบญุเรือง
2085 เลย พระครูวสุิทธวิรญาณ วรญาโณ ศรีมงคล
2086 เลย พระมหาฤทธิศั์กด์ิ ญาณาภริโต วดัศรีวชิัยวนาราม
2087 เลย พระครูพิพิธธรรมจักร จกกฺวโร ศรีสงคราม
2088 เลย พระครูสุทธสิิริโสภณ ชินว โส วดัศรีสะอาดโพนทนั
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2089 เลย พระครูสิริจันทสุมณฑ์ จนฺทว โส วดัศรีหนิตั ง
2090 เลย พระครูกติติอาจารคุณ อาจารสมฺปนฺโน ศิริมงคล
2091 เลย พระครูประภสัร์รัตนคุณ จนฺทปูโม วดัสวา่งเกาะแกว้
2092 เลย พระครูอรุณพัฒนาทร ธมฺมสโร สวา่งอารมณ์วฒันา
2093 เลย พระครูปริยัติธรรมโกศล โกสโล วดัสันติวนาราม
2094 เลย พระครูวฒิุธรรมสถิต ฐิตธมฺโม วดัใหม่เจริญธรรม
2095 เลย พระครูโสภณกติติวรากร กตฺิติโสภโณ วดัปา่นิมิตอดุมพร
2096 เลย พระครูพิสุทธศีิลคุณ วสุิทธฺสีโล วดัศรีสุทธาวาส
2097 เลย พระมหาจิณกมล อภริตโน วดัศรีสุทธาวาส
2098 เลย พระนาวา คนฺธวโร วดัศรีสุทธาวาส
2099 เลย พระมหาจักพล สิริธโร วดัศรีสุทธาวาส
2100 เลย พระพุชฌงศ์ ปญฺญาวโร วดัศรีสุทธาวาส
2101 หนองบวัล าภู พระไพฑูรย์ ญาณวโร จันทรประสิทธิ์
2102 หนองบวัล าภู พระครูสุวรรณปญัญาภวิัฒน์ คุณสาโร ฐิติปญัญาราม
2103 หนองบวัล าภู พระครูวมิลธรรมนิมิตร วมิโล เทพนิมิตร
2104 หนองบวัล าภู พระครูสตธรรมาธร ยโสธโร ศรีสุวรรณเลไลย์
2105 หนองบวัล าภู พระครูพิสิฐสีลานุกลู อารธมฺโม นันทวชิัย
2106 หนองบวัล าภู พระสมุหส์มชาย ปภสฺศโร นันทวชิัย
2107 หนองบวัล าภู พระครูสุวรรณวรีวฒัน์ ธมฺมทนิฺโน บรูพาราม
2108 หนองบวัล าภู พระครูอดุมธรรมโสภณ อนุตตฺโร ปา่โนนทอง
2109 หนองบวัล าภู พระครูไพศาลกติติวมิล ขันติสาโร โพธิช์ัยสมสะอาด
2110 หนองบวัล าภู พระครูปริยัติบรรณกจิ สุวณฺโณ โพธิช์ัยสมสะอาด
2111 หนองบวัล าภู พระครูวจิิตรขันติธรรม ขนฺติจิตโต โพธิท์อง
2112 หนองบวัล าภู พระนรงค์ นริสฺสโร โพธิท์อง
2113 หนองบวัล าภู พระครูประภาศสิริวฒัน์ อตฺตทนฺโต มีชัยราษฎร์บ ารุง
2114 หนองบวัล าภู พระอธกิารนุน ปภสฺสโร ทุง่โปร่งวนาราม
2115 หนองบวัล าภู พระมหาอาทติย์ อาภาธโร เรืองอทุยัศิริมงคล
2116 หนองบวัล าภู พระครูปริยัติพัฒนสุนทร ติสฺสโร สมจิตรพัฒนา
2117 หนองบวัล าภู พระครูมงคลกจิโกศล มหาวโีร ศรีสุมังคลาราม
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2118 หนองบวัล าภู พระครูอดุมสิริธรรม สิริธมัฺโม ศรีสวา่งอดุมพร
2119 หนองบวัล าภู พระครูธรีธรรโมภาส ธรีธมฺโม มัชฌิมเขตมงคล
2120 หนองบวัล าภู พระอธกิารสถิตย์ สมาจาโร ศิริมงคล
2121 หนองบวัล าภู พระครูสิริโยภาส ปภสสโร สวา่งชัยศรี
2122 หนองบวัล าภู พระครูปริยัติจนัทประโชติ จนทปชฺโชติ สวา่งวนาราม
2123 หนองบวัล าภู พระครูวสิารธรรมานุกจิ วสิารโท สวา่งอารมณ์
2124 หนองบวัล าภู พระครูโอภาสนวการ จนฺโทภาโส สวา่งอารมณ์
2125 หนองบวัล าภู พระประทปี ขันติโก สวา่งอารมณ์
2126 หนองบวัล าภู พระครูสุธรรมพัฒนาทร ครุธมฺโม สามัคคีเจริญธรรม
2127 หนองบวัล าภู พระมหารังสรรค์ ญาณส วโร สวา่งอารมณ์
2128 หนองบวัล าภู พระครูอุดมธรรมประคุณ ปณุณโก สามัคคีธรรม
2129 หนองบวัล าภู พระครูประยุตสีลาจาร จกกฺวโร ศรีชมภู
2130 หนองบวัล าภู พระอธกิารประดิษฐ์ สุทนิโน อมัพวนาราม
2131 หนองบวัล าภู พระครูอดุมพัฒนคุณ สุเมโธ อดุมพัฒนาราม
2132 หนองบวัล าภู พรครูวริิยธรรมโสภติ โชติธมฺโม ปา่จุลบณัฑิตาราม
2133 หนองบวัล าภู พระครูปทุมธรรมาภิบาล ธมฺมรโต มหาชัย
2134 หนองบวัล าภู พระครูจิตตสังวร จิตฺตปาโล ศรีสุมังคล์
2135 หนองบวัล าภู พระประวทิย์ ทปีธมฺโม วดัโสภณาวนั
2136 ขอนแกน่ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ จนฺทร สี เกาะแกว้
2137 ขอนแกน่ พระครูสุทธสีิลาภวิฒัน์ ปยิสีโล สระแกว้
2138 ขอนแกน่ พระสมุหช์ูศักด์ิ โชติโก สมบรูณ์
2139 ขอนแกน่ พระครูสิริปริยัติวรากร ธมฺมชารี เขื่อนอบุลรัตน์
2140 ขอนแกน่ พระครูประสิทธิกิตติญาณ กตฺิติญาโณ จันทรประสิทธิ์
2141 ขอนแกน่ พระครูปริยัติประสิทธคุิณ สุรเมธี จันทรประสิทธิ์
2142 ขอนแกน่ พระมหาศรีรวย ญาณวฑฺุโฒ จันทรประสิทธิ์
2143 ขอนแกน่ พระส าเนียง อคฺตจิตฺโต สวา่งโนนงาม
2144 ขอนแกน่ พระครูศรีภทัราภรัิกษ์ ชินฺทตฺโต ชัยศรี
2145 ขอนแกน่ พระมหายุทธศักด์ฺ ยุตฺตธมฺโม ชัยศรี
2146 ขอนแกน่ พระมหาเฉลิมชัย กตฺิติสาโร พัฒนสีลา
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2147 ขอนแกน่ พระมหาณวฒัน์ กตปญฺุโญ ชัยศรี
2148 ขอนแกน่ พระมหาโกมล คุณากโร ชัยศรี
2150 ขอนแกน่ พระปลัดอทุศิ กตสาโร โนนสูง
2151 ขอนแกน่ พระครูเวฬุพัฒนาทร สุฑฺพโต ดุสิตาราม
2152 ขอนแกน่ พระครูเกษมธรรมสุนทร เขมธมฺโม สวา่งอารมณ์
2153 ขอนแกน่ พระครูสถิตธรรมวรคุณ ถิรญาโน ทรงศิลา
2155 ขอนแกน่ พระครูปริยัติสารการ จตฺตมโล ทา่น าิพอง
2156 ขอนแกน่ พระมหาเดชอดุม อตฺุตมจารี เทพปรูณาราม
2157 ขอนแกน่ พระมหาอธวิฒัน์ ภทรฺกวี ศรีชมชื่น
2158 ขอนแกน่ พระมหารุ่งชัย ยสินฺธโร ธาตุ
2159 ขอนแกน่ พระมหาธงชัย วลิาสินี ธาตุ
2160 ขอนแกน่ พระสมุหช์าญชัย ผาสุโก นาโหล่ง
2161 ขอนแกน่ พระครูปริยัติสารวมิล ภททฺรเมธี นิเนศน์วทิยาราม
2162 ขอนแกน่ พระอดุลสารกจิ อรุณญฺญาโณ นิเวศน์วทิยาราม
2163 ขอนแกน่ พระครูขันติยานุกจิโกศล ขนฺติโก นิเวศน์วทิยาราม

2164 ขอนแกน่ พระประเสริฐ รณญฺชโย บริบรูณ์
2166 ขอนแกน่ พระครูประดิษฐ์บญุธรรม อสฺิสรธมฺโม บญุบาลประดิษฐ์
2167 ขอนแกน่ พรมหาจรินทร์ จนฺทธมฺโม ประชาพัฒนาราม
2168 ขอนแกน่ พระครูประสิทธิ์ธรรมานกุูล ฐิตญาโณ ประสิทธิธ์รรมสาร
2169 ขอนแกน่ พระครูวริิยคุณสาร วริิโย พิมลธรรมาราม
2170 ขอนแกน่ พระครูอนุกลูสารธรรม ถิรธมฺโม โพธิก์ลาง
2171 ขอนแกน่ พระครูประดิษฐ์โพธธิรรม อาจาโร โพธิช์ัยบา้นไผ่
2172 ขอนแกน่ พระมหาโกศล จิตฺตปญฺโญ หนองดู่
2173 ขอนแกน่ พระครูจารุวรรณสาร จารุวญฺโณ โพธิธ์าตุ
2174 ขอนแกน่ พระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส โพธิ์
2175 ขอนแกน่ พระครูโพธจิันทสาร จนฺทสาโร โพธิศ์รี
2176 ขอนแกน่ พระทวศัีกด์ิ ฐิตมโน โพธิศ์รีส าราญ
2177 ขอนแกน่ พระครูกติติวราภนิันท์ อภนินฺโท โพนเลา
2178 ขอนแกน่ พระครูสิริตาลงกรณ์ สุจิตฺโต มงคลศรีสวนกวาง
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2179 ขอนแกน่ พระมหาทลูทองใจ อสฺิสโร มธวุณัโณวาส
2180 ขอนแกน่ พระปลัดองิค์ฤทธิ์ อตฺุตโม มรรคผดุงศรี
2181 ขอนแกน่ พระพุฒธา อธปิญฺโญ มหาปราสาทเขมาภริตาราม
2182 ขอนแกน่ พระมหานิคม สิริธมฺโม มิ่งเมืองพลาราม

2183 ขอนแกน่ พระมหาธรียุทธ ธรีภทโฺท ยางค า
2184 ขอนแกน่ พระใบฎกีาสมปอง ธมฺมปาโล ราษฎร์สังขรณ์
2185 ขอนแกน่ พระใบฎกีาวชัระ วสุิทธวิริิโย ศรีจันทร์
2186 ขอนแกน่ พระปลัดเล็ก อานนฺโท พิมลธรรมาราม
2187 ขอนแกน่ พระมหากนก กติติวฑุโฒ จารุกติบ ารุง
2188 ขอนแกน่ พระมหาพาศิษฐ์ ชื่อเดิมพระมหาปกรณ์ โชติปญฺโญ บรูพาราม
2189 ขอนแกน่ พระครูปทมุสิทธคุิณ เมตฺเตยฺโย ศรีปทมุ
2190 ขอนแกน่ พระครูปลัดทองล้วน สิริจนฺโท ศรีพิมล
2191 ขอนแกน่ พระครูประโชติกจิจาทร วรธมฺโม ศรีสวา่ง
2192 ขอนแกน่ พระครูพิทกัษก์จิจานุกลู จิรสูโภ ศิริพนปญุญาวาส
2193 ขอนแกน่ พระปลัดไพรฑูรย์ ปยิสีโล สวา่งค าออ้
2195 ขอนแกน่ พระครูรัตนสารธรรม ถาวโร สระแกว้
2196 ขอนแกน่ พระครูสุวรรณสราภวิัฒน์ อนาลโย สระทอง
2197 ขอนแกน่ พระครูสันติสารคุณ อคฺคจิตฺโต สุทธาวาส
2198 ขอนแกน่ พระสมุหช์าตรี ชาคโร สุภนิมิตร
2199 ขอนแกน่ พระมหาพรรณศักด์ิ อชิโต สะอาด
2200 ขอนแกน่ เจ้าอธกิารบญุรอด ฐานวโร หนองนาค า
2201 ขอนแกน่ พระครูอโศกสุธรรมวงศ์ อคฺควโฺส อโสการาม
2202 ขอนแกน่ พระครูกนัตธรรมสาร กนฺตธมฺโม อมัพวนั
2203 ขอนแกน่ พระมหาพฤหสับ์ ปญฺญาวโร ทรงธรรม
2204 ขอนแกน่ พระมหาพูลศักด์ฺ สุทธฺญิาโณ ค าแคนเหนือ
2205 ขอนแกน่ พระสมุหช์าคริณ พุทธฺสาโร วดัคุ้มจัดสรร
2206 ขอนแกน่ พระผุย วชิาโน โนนส านัก
2207 ขอนแกน่ พระครูไพศาลสารธรรม จารุวณฺโณ ปา่สันติสุข
2208 ขอนแกน่ พระศรัญย์ ปญฺญาวโร วดัศรีจันทร์
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2209 ขอนแกน่ พระครูสมุหสุ์รเดช ภริูปญฺโญ ศรีจันทร์
2210 ขอนแกน่ พระครูววิธิธรรมคุณ เขมธโร สวรรค์คงคา
2211 ขอนแกน่ พระครูญาณวรสิทธิ์ อนลโส สันติการาม
2212 ขอนแกน่ พระครูสันติธรรมคุณากร รกขฺิตธมฺโม สันติธวนาราม
2213 ขอนแกน่ พระครูกติติวฒันวสุิทธิ์ กตฺิติวสิาโล สุทธไิชยาราม
2214 ขอนแกน่ พระครูสิริกลัยาณคุณ มหาปญฺโญ สุวรรณรังษี
2215 มหาสารคาม พระอนิถนอม มหาวโีร วดัใต้โกสุม
2216 มหาสารคาม พระอธกิารณรงค์ มหาญาโณ วดัศรีชุมพร
2217 มหาสารคาม พระครูสุติวชิัยธรรม ชยธมฺโม วดักลางเชียงยืน
2221 มหาสารคาม พระครูจันทสุทธาภรณ์ จนฺทสุทโธ ดงเค็ง
2223 มหาสารคาม พระครูสถิตถาวรธณรรม ถาวโร แดงโพง
2227 มหาสารคาม พระครูสุตธรรมนิวฐิ อตฺตทนฺโต วดัเทพศิริหนองกงุ
2228 มหาสารคาม พระครูวชิัยบญุพิศิษฎ์ ฐิตปญฺุโญ วดันาควชิัย
2229 มหาสารคาม สติ โชติธมโม นานกเขียน
2230 มหาสารคาม พระครูวรีธรรมานุศาสน์ มหาวโีร บรบอืสราราม
2232 มหาสารคาม พระมหาสุขีนันท์ จิรสีโล บา้นยาง
2242 มหาสารคาม พระครูสุวรรณสุทธารม สุจิตฺโต โพธิท์อง
2243 มหาสารคาม พระอธิการสันติ สนฺติกโร สนฺติกโร วดัโพธิศ์รี
2244 มหาสารคาม พระครูกติิเหมคุณ กติิปญฺโญ โพธิศ์รีจินาราม
2245 มหาสารคาม พระครูอรุณชยานุวตัร อทุโย วดัมหาชัย พระอารามหลวง
2246 มหาสารคาม พระครูอุปถัมภธ์รรมานุกูล จารุธมฺโม วดัมหาชัย
2250 มหาสารคาม พระวสิาสสุนทรธรรม สุนฺทโร วดัวงัโจดโสภาราม
2252 มหาสารคาม พระครูวบิลูโสตถิธรรม ปยิธมฺโม ศรีสวสัด์ิ
2253 มหาสารคาม พระอนนท์ ปญญนนฺโท ศรีอรุณ
2254 มหาสารคาม พระครูรัตนปญัญาธร รตนปญฺโญ สองเหนือ
2256 มหาสารคาม เจ้าอธกิารปญัญา ปญฺญาวโร เกษบรีุดอนกอ่
2257 มหาสารคาม พระครูประโชติพพิฒันกจิ กจิฺจสาโร บรูพาหนองบวั
2258 มหาสารคาม พระครูวโิรจน์ปญัญาวธุ ติกขปญฺโญ หนองผง
2261 มหาสารคาม พระครูถาวรบญุโชติ ถามวโร วดัอภสิิทธิ์
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2262 มหาสารคาม พระครูวนิัยธรภมูินทร์ วรโท อภสิิทธิ์
2263 มหาสารคาม พระครูสมุห ์ประยุทธ์ ปยุตฺโต วดัมหาชัยพระอารามหลวง
2265 มหาสารคาม วรีะวฒัน์ วปิโุล วดัปา่วงัเลิง
2267 ร้อยเอด็ พระครูโกศลบวรกจิ อธปิญฺโญ วดัหนองใหญ่
2268 ร้อยเอด็ พระครูดิตถธรรมานุกลู เตชธมฺโม ทา่ม่วง

2273 ร้อยเอด็ พระครูประโชติปัญญาประยตุ ชุติปญฺโญ สวา่งอารมณ์
2274 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติธรรมวสุิทธิ์ สมาหโิต วดัศรีบญุเรือง
2275 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติวธิานกจิ จิรสุโภ วดัศรีอาราม
2276 ร้อยเอด็ พระครูปญัญาวริิยสุนทร อคฺควณฺโณ วดัปา่ปญัญาวิิิริยาราม

2277 ร้อยเอด็ พระครูปยิชัยกจิจานุกลู ปยิวณฺโณ สระทอง
2281 ร้อยเอด็ พระครูศรีปริยัติวราทร ชินวโร บรูพาภริาม
2282 ร้อยเอด็ พระครูสุตกจิวมิล ติสฺสว โส วดักลาง

2283 ร้อยเอด็ พระครูสุตมัชฌิมาภรณ์ อธปิญุโญ วดักลางมิ่งเมือง
2284 ร้อยเอด็ พระครูสุทธชิัยสุนทร วสุิทโฺธ วดัโพธิช์ัยศรี
2285 ร้อยเอด็ พระครูสุทธิธรรมประภัศร์ ปภสฺสโร สะอาดธรรมทาน
2286 ร้อยเอด็ พระครูสุนทรปโิยภาส ปยิธมฺโม วดับา้นอนามัย
2288 ร้อยเอด็ พระครูโสภณวรากร ฉววิณฺโณ ดอนน  าค า
2290 ร้อยเอด็ พระครูอดุมปญัโญภาส อคฺคปญฺโญ บา้นกล้วย
2292 ร้อยเอด็ พระประสิทธิ ์ไชยด า สุขิโต วดัไพร์สัณสามคีธรรม
2293 ร้อยเอด็ พระปลัดนคร จนฺทธมฺโม เมืองสรวงเกา่

2294 ร้อยเอด็ พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี บรูพาภริาม
2297 ร้อยเอด็ พระมหาอดุร ธมฺมปญฺโญ บา้นอน้
2298 ร้อยเอด็ พระปลัดยงยุทธ ชุตินฺธโร โพธิร้์อยต้น
2300 ร้อยเอด็ พระวริิยะ ธมฺมทโีป วดัคลองกลาง

2302 ร้อยเอด็ พระครูปญัญาสมาธคุิณ อคฺคปญฺโญ สิงคาราม
2303 ร้อยเอด็ พระอนันต์ อภนินฺโท วสัศรีวไิลมงคล

2304 ร้อยเอด็ พระสุชาติ จนฺทปชฺโชโต วดับรูพาภริามพระอารามหลวง

2306 ร้อยเอด็ พระมหาเฉลิมพล โชติโก บา้นเปลือยนอก
2307 ร้อยเอด็ พระมหาประเสริฐ อตฺุตมเมธี บรูพาภริาม พระอารามหลวง
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2308 ร้อยเอด็ พรพระพิน ฐิตธมฺโม วดัหนองคู
2310 ร้อยเอด็ พระครูวนิัยธรวราวฒิุ มหาวโร บา้นหนองบัว่
2311 ร้อยเอด็ พระครูปลัดหฤษฎ์ ญาณกาโร วดับา้นเหล่างิ ว
2312 ร้อยเอด็ พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล สวา่งสระทอง
2313 ร้อยเอด็ พระครูภทัทจิตตาภริม เอกคฺคจิตฺโต ส าราญรมย์

2314 ร้อยเอด็ พระมหาประดิษฐ์ ฐานวโร ดอนวเิวก
2315 ร้อยเอด็ พระปลัดอรรถพล อตฺถพโล ดอนเกลือ
2316 ร้อยเอด็ เจ้าอธกิารณัฐวฒิุ ฐานวฑฺุโฒ บา้นกู่
2319 ร้อยเอด็ พระมหาวชิรวทิย์ วชิรญาโณ วดัมิ่งเมือง
2320 ร้อยเอด็ พระครูกติติคุณารักษ์ ปวโร วดัโพธิศ์รี
2321 ร้อยเอด็ พระครูคุณสารพินิจ อคฺควโร วดัศรีทองไพบล์ูวราราม
2322 ร้อยเอด็ พระครูปริยัติวรกจิจาทร จนฺทวณฺโณ มิ่งเมือง

2323 ร้อยเอด็ พระครูมงคลวชิรคุณ ชินวโร วดัปา่ศรีไพรวนั
2325 กาฬสินธุ์ พระครูสุนทรวริิยาภรณ์ วายาโม วดักกต้อง
2326 กาฬสินธุ์ พระมหาบญุมี ธมฺมสาโร กลาง พระอารามหลวง
2327 กาฬสินธุ์ พระอธกิารแคน คตญาโณ จิกงาม
2328 กาฬสินธุ์ พระครูสุจินตธรรมคุณ คุณวโร ชุมทางสวา่งอารมณ์
2329 กาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ทตฺิตวฑฺฒโน วดัไตรภมูิ
2330 กาฬสินธุ์ พระครูปยิธรรมานุยุต ปยินนฺโท วดับา้นกกตาล
2331 กาฬสินธุ์ พระชยุต โชติวโร ใหม่สามัคคี
2332 กาฬสินธุ์ พระครูสุกจิธรรมานุยุต ธมฺมิโก วดับา้นโนนยาง
2333 กาฬสินธุ์ พระครูรัตนศีลสังวร สญญโม บา้นบอ่แกว้
2334 กาฬสินธุ์ พระครูโอภาสธรรมประยุต รกขฺิตธมฺโม วดับา้นวงัมน
2335 กาฬสินธุ์ พระครูอบุลสุกกาธคุิณ ปญฺญาปโชโต บา้นหนองบวัทอง
2336 กาฬสินธุ์ พระมหาวทิมนต์ กสุลจิตฺโต ปทมุรังษี
2337 กาฬสินธุ์ พระครูประยุตขันติธรรม ขนฺติโก วดัปา่กดุหวา้
2338 กาฬสินธุ์ พระครูปญัญาคัมภรีาภรณ์ คมฺภรีปญฺโญ อร่ามมงคล
2339 กาฬสินธุ์ พระครูโพธิช์ัยพัฒนคุณ ฐานุตฺตโร โพธิช์ัยบา้นโพน
2340 กาฬสินธุ์ พระจีรวฒัน์ ศรีหาพล ฐานกโร บา้นโพนนาดี



เลขที่ สังกัดจังหวัด ชื่อ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อครสูอนพระปรยิตัิธรรม แผนกธรรม 

2341 กาฬสินธุ์ พระครูปริยัติยาภรณ์ ธรีวณฺโณ มัชฌิมาวาส
2342 กาฬสินธุ์ พระมหาบญุถม ฐาวโร สวา่งกงุศรี
2343 กาฬสินธุ์ พระปลัดสมพงษ์ กตฺิติปญฺโญ สองหอ้ง
2344 กาฬสินธุ์ พระมหาประดุง สมาหโิต สามชัยวนาราม
2346 กาฬสินธุ์ พระปลัดสุพจน์ สุเมโธ ปยิะมงคล
2347 กาฬสินธุ์ พระครูอดุมธรรมวฒิุ นราสโภ วดัหนองยางเหนือ
2348 กาฬสินธุ์ พระอทุยั จารุธมฺโม หนองหอไตร
2349 กาฬสินธุ์ พระครูนิคมกจิจานุกลู อรุโณ อรัญญิกาเสนานิคม
2350 กาฬสินธุ์ พระครูวบิลูวฒิุกร จกกฺวโร อโศการาม
2351 กาฬสินธุ์ พระครูอัมพวันธรรมาภริม กนฺตสีโล วดัอมัพวนับา้นชาด
2352 กาฬสินธุ์ เจ้าอธกิารโกวทิย์ กติติญาโณ อทุยักดุโดน
2353 กาฬสินธุ์ พระมหาสมาน นาควโร วดัใต้โพธิค์  า
2355 กาฬสินธุ์ พระครูวิจติรปญัญาโกศล กสุลจิตฺโต วดัประชานิยม
2356 กาฬสินธุ์ พระครูภทัรคุณาภรณ์ ชิตมโน วดัประชานิยม
2357 กาฬสินธุ์ พระอนุวฒัน์ จันทโชโต ประชานิยม
2358 กาฬสินธุ์ พระศุกลวฒัน์ ฐิตวฑฺฒโน วดัปา่บา้นค าใหญ่
2359 กาฬสินธุ์ พระครูวนิัยธรเชษฐา เขมจาโร วดัปา่พัฒนาราม
2360 กาฬสินธุ์ พระครูสมุหพ์ิเชษฐ์ ปภสฺสโร โพธพิุทธคุณ
2361 กาฬสินธุ์ พระครูอรุณธรรมวฒัน์ อรุโณ วดัวารีวนั
2362 กาฬสินธุ์ พระครูจารุธรรมสุนทร จารุวณฺโณ วารีวนั
2363 กาฬสินธุ์ พระครูพิพิธชัยโชติ อภชิโย วดัอรุณราษฎร์บ ารุง
2364 อบุลราชธานี เจ้าอธกิารประภาส ปภากโร บรีุรมย์
2365 อบุลราชธานี พระมหานิโรจน์ วฑฺฒโน วดัสุธรรมาราม
2366 อบุลราชธานี พระครูชยปญฺุญากร พลปญฺโญ บรูพา
2367 อบุลราชธานี พระครูสุภกิจธรรมประโชติ ชุตินฺธโร เขื่องกลาง
2368 อบุลราชธานี พระครูปริยัติธรรมจารี อนุจารี ทา่ไห
2369 อบุลราชธานี พระครูเกษมบญุญาภริาม อสฺสโว ธาตุสวนตาล
2370 อบุลราชธานี พระไพบลูย์ อภชิโว วดับา้นพับ
2371 อบุลราชธานี พระครูโสภณอาภากร อาภากโร บา้นแขม
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2372 อบุลราชธานี พระอธกิารสุบน ปภาโส วดับา้นซะซอม
2373 อบุลราชธานี พระครูโพธเิขตวรคุณ อนิทปญโญ โพธาราม
2374 อบุลราชธานี พระครูสังวรวฒันคุณ สญฺญโม กดุกั่ว
2375 อบุลราชธานี พระครูอดุมปญัญาวฒัน์ ปญญาวฑฺฒโน ภกูระแต
2376 อบุลราชธานี พระครูสุวรรณโสตถิคุณ ขนฺติสาโร วดัอดุมพัฒนา
2377 อบุลราชธานี พระครูอดุมธรรมประสุต ปสุโต ทา่บอ่แบง
2378 อบุลราชธานี พระมหาสุเมธี สมาจาโร สุวรรณาราม
2379 อบุลราชธานี พระครูสุธรรมโฆสิต สุรสกโฺก วดัมะลิวลัย์
2380 อบุลราชธานี พระอธกิารไพทลู ยโสธโร ศรีลาลัย
2381 อบุลราชธานี พระครูอดุมผลานุกจิ มนโส อตุตมผลาราม
2382 อบุลราชธานี พระครูปญัญาอรรถกจิ ปญฺญาวโร โนนงาม
2384 อบุลราชธานี พระใบฎกีาสุริยา ธมฺมวโร หนองเปด็
2385 อบุลราชธานี พระปลัดบรรจง สุจิตฺโต หนองเปด็
2386 อบุลราชธานี พระมหาสมภพ กตฺิตญาโณ วดัไชยมงคล
2387 อบุลราชธานี พระสุรเชษฐ์ ปญฺญาวโร หนองเปด็
2388 อบุลราชธานี เจ้าอธกิารทองพูล จนฺทโสภโณ โนนแดง
2389 อบุลราชธานี พระครูโสภณวฒันคุณ อนาวโิล วดัโนนวฒันาราม
2390 อบุลราชธานี พระอธกิารสมัย สนฺตมฺโน วดัโคกสะอาด
2391 อบุลราชธานี พระสุเทยีน สีลส วโร น  ายืน
2392 อบุลราชธานี พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ เตชปญฺโญ วดัปา่หวัน  า
2393 อบุลราชธานี พระครูกติติปริยัติคุณ อตฺุตมปญโญ ปา่จันทรรังษี
2394 อบุลราชธานี พระ นิสันต์ิ โกวโิท โพธิต์าก
2395 อบุลราชธานี พระ สมคิด ทปีธมฺโม โพธิต์าก
2396 อบุลราชธานี พระครูอดุมวรดิตถ์ ธมฺมจาโร ส าโรงพัฒนาราม
2397 อบุลราชธานี พระครูโพธสิิริญาณวงศ์ พทธฺญาโณ ดุสิตามราม
2398 อบุลราชธานี เจ้าอธกิารสมปอง ฉนฺทโก ดอนสวา่ง
2399 อบุลราชธานี พระครูพิพัฒน์จันทรคุณ กตปญุโญ โนนค้อ
2400 อบุลราชธานี พระครูอบุลธรรมวโิรจน์ โชติปญัญโญ ม่วงสามสิบ
2401 อบุลราชธานี พระครูกติติชยากร กตฺิติคุโณ วดัยางเครือ



เลขที่ สังกัดจังหวัด ชื่อ ฉายา สังกัดวัด

รายชื่อครสูอนพระปรยิตัิธรรม แผนกธรรม 

2402 อบุลราชธานี พระครูสมุหท์องชัย ปญฺญาธโร สารพัฒนึก
2403 อบุลราชธานี พระสุภดล ฐิตสีโล สารพัฒนึก
2404 อบุลราชธานี พระครูสุธรรมประสุต สุธมฺโม ดอนชาด
2405 อบุลราชธานี พระครูปริยัติสิทธคุิณ ปริปณุโณ วดัค านางรวย
2406 อบุลราชธานี พระครูวารินทร์ธรรมานุกิจ ติกขฺปญัโญ วารินทราราม
2407 อบุลราชธานี พระใบฎกีาอทุยั อตฺถกาโม ค าขวาง
2408 อบุลราชธานี พระครูวาปปีทมุกจิ สิริปาโล วดัหนองกนิเพล
2409 อบุลราชธานี พระครูโสภณนพรัตน์ กนฺตฺสีโล แกว้มงคล
2410 อบุลราชธานี พระครูชัยมงคลสาร โฆสโก วดันาโพธิน์้อย
2411 อบุลราชธานี พระครูนพรัตนานุยุต ปยิสีโล ไชยมงคล
2412 อบุลราชธานี พระครูพัฒนธรรมรังษี จิตฺตสิวโร วดัธรรมรังษี
2413 อบุลราชธานี พระอธกิารหมอน จนฺทโชโต มิ่งมงคล
2414 อบุลราชธานี พระครูโสภณพัฒนวสิิฐ สุภทโฺท วดัโพนงาม
2415 อบุลราชธานี พระสมพร วชิรธมฺโม นานวล
2416 อบุลราชธานี พระครูกติติวชิรคุณ กตฺิติคุโณ วดัค าเจริญสุข
2417 อบุลราชธานี พระครูโกวทิพัฒนานุกลู อชิโต บุง่แกว้วงค์ประดิษฐ์
2418 อบุลราชธานี พระครูสิริปญุญาคม สิริปญฺุโญ ศรีอดุม
2419 อบุลราชธานี พระครูสังฆรักษ ์บญุมี กติติภทัโท สวา่งโพธิศ์รี
2420 อบุลราชธานี พระปลัดปรีชา อภโย นาหวา้
2421 อบุลราชธานี พระวงศ์นิวตัร รกขฺิตว โส บา้นส าโรง
2422 อบุลราชธานี พระครูสมุหพ์ีระพงศ์ กตฺิติวโีร มหาวนาราม
2423 อบุลราชธานี พระมหาจตุพงษ์ ธมฺมสาโร ศรีพลแพง
2424 อบุลราชธานี พระสุพจน์ ธมฺมโก หนองขี เหน็
2425 อบุลราชธานี พระมหานาวี กติติเมธี เวตวนัวทิยาราม
2426 อบุลราชธานี พระมหาอานุภาพ ฐานิสฺสโร วดัปา่เล่า
2427 อบุลราชธานี พระเกรียงไกร ธมฺมญาโณ บรูพา
2429 อบุลราชธานี พระครูวโิรจน์ธรรโนบล สุชาโต วดัปา่โสภณาราม
2430 อบุลราชธานี พระครูอบุลธรรมวศิิษฐ์ กลยาโณ วดับรูพา
2431 อบุลราชธานี พระครูอมรธรรมสโร อมโร พระธาตุหนองบวั
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2432 อบุลราชธานี พระครูปญัญาธรีคุณ ธรีปญฺโญ ศรีอบุลรัตนาราม
2433 อบุลราชธานี พระครูปลัดปรีชา กตปญุโญ ศรีอบุลรัตนาราม
2434 อบุลราชธานี พระครูอบุลคณานุสิฐ สุนฺทโร สุปฏันาราม
2435 อบุลราชธานี พระครูวินัยธรจิรานุวัฒน์ จิรวฑิฺฒโน วดัวารีอดุม
2436 ศรีสะเกษ พระอธกิารประดิษฐ์ สคาวโร วดักนัตรวจหนองส าราญ

2437 ศรีสะเกษ พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนฺตีว โส กนัทรอมใต้
2438 ศรีสะเกษ พระครูนิวฐิปญุญกจิ ธรีปญฺโญ กนัทรารมณ์
2439 ศรีสะเกษ พระวนิัย ธนปญฺโญ วดักลัยาโฆสิตาราม
2440 ศรีสะเกษ พระมหาพุทธวิฒัน์ ปญฺญาธโร เจียงอศีรีมงคลวราราม
2441 ศรีสะเกษ พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน เกยีรติแกว้สามัคคี
2442 ศรีสะเกษ พระครูปลัดทยุตธร ปริญฺญาโณ วดัเกยีรติแกว้สามัคคี
2443 ศรีสะเกษ พระครูพิศาลอาจารคุณ อาจารสุโภ ขนาเกา่
2444 ศรีสะเกษ พระครูวรีธรรมาวธุ มหาวโีร ขะยูง
2445 ศรีสะเกษ พระครูจิรธรรมโกศล จิรว โส เจ๊กโพธพิฤกษ์
2446 ศรีสะเกษ พระครูวจิิตรสุนทรธรรม สุธมฺโม เจียงอฯี
2447 ศรีสะเกษ พระครูอภนิันทธ์รรมพนิิจ ชยาภนินฺโท คูเมือง
2448 ศรีสะเกษ พระครูอดุลกจิโสภณ เตชะปญฺโญ ดวนใหญ่
2449 ศรีสะเกษ พระครูสันติธรรมกจิ สนฺติธมฺโม เดียงตะวนัตก
2450 ศรีสะเกษ พระอธกิารกฤษณะ ธนปญฺโญ วดัตาเหมา
2451 ศรีสะเกษ พระครูวรีธรรมสาทร ติกขวโีร ต าแย
2452 ศรีสะเกษ พระครูปภาสสันติคุณ สนฺตจิตฺโต ทกัษณิธรรมนิเวศน์
2453 ศรีสะเกษ พระทองสุ โชติปาโล หนองหวัช้าง
2454 ศรีสะเกษ พระครูสุเมธรัตนวสุิทธิ์ สุเมโธ ทุง่ศรีนวล
2455 ศรีสะเกษ พระประดิษ ธรีว โส นาครินทร์
2456 ศรีสะเกษ พระอานนท์ เมธโิก วดันิวาสสุวรรณาราม
2457 ศรีสะเกษ พระครูสังวรวรานุกลู ส วโร โนนชมพู
2459 ศรีสะเกษ พระครูบรูพาสุตาภรณ์ ภริูปญโญ วดัโนนลาน
2460 ศรีสะเกษ พระครูพิิพิธเมธากร ปณฺฑิโต บา้นกอก
2461 ศรีสะเกษ พระปลัดนิคม จนฺทว โส บา้นเกิ ง
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2462 ศรีสะเกษ พระครูไพโรจน์อนิทสาร วโิรจโน วดับา้นขะยูง
2463 ศรีสะเกษ พระครูวจิิตรกาญจนเขต สุจิตฺโต บา้นด่าน
2464 ศรีสะเกษ พระครูสถิตธรรมาภมิณฑ์ ฐานธมฺโม บา้นดู่
2465 ศรีสะเกษ พระครูวมิลรัตนโพธคุิณ มหาวโีร วดับา้นตูม
2466 ศรีสะเกษ พระอธกิารขวญัชัย อาภากโร บา้นนา
2467 ศรีสะเกษ พระครูโสภณสังวรคุณ จิตฺตส วโร วดับา้นผึ ง
2468 ศรีสะเกษ พระครูปลัดธรีพงษ์ ธรีเมธี วดัอะลาง
2469 ศรีสะเกษ พระปลัดบ ารุง สุวณฺณวณฺณี ปรือคัน
2470 ศรีสะเกษ พระสัมฤทธิ.์ อธวิโร ปลาเดิด
2471 ศรีสะเกษ พระมหาดนัยธร ติกขฺปญฺโญ เจียงอศีรีมงคลวราราม
2472 ศรีสะเกษ พระครูปยิธรรมพิสุทธิ์ ปยิธมฺโม วดัปา่เบญจลักษ์
2473 ศรีสะเกษ พระสมาน สุวฑฺฒโน ค้อทอง
2474 ศรีสะเกษ พระครูโอภาสปญุญาภรณ์ กตปญฺุโญ บา้นผือมอญ
2475 ศรีสะเกษ พระปลัดเสาร์ ติกขฺวโีร โพธิน์้อย
2476 ศรีสะเกษ พระครูอมรโพธสุินทร อมโร โพธิร์าษฎร์สามัคคี
2477 ศรีสะเกษ พระสมุหสุ์ทศัน์ เขมธโร ทีพ่ักสงฆ์บา้นผือพอก
2478 ศรีสะเกษ พระครูสิทธกิติติสาร กตฺิติสาโร ม่วงเป
2479 ศรีสะเกษ พระมหาบรรจง อารยธมฺโม วดับอ่แกว้
2480 ศรีสะเกษ พระครูวชิรปญัญานุกลู จนฺทปญฺโญ วดัเมืองคง
2481 ศรีสะเกษ พระครูสังวรวชิรธรรม จิตฺตส วโร ยางเครือ
2482 ศรีสะเกษ พระครูสมุหภ์มร จนฺทว โส ระเบาะ
2483 ศรีสะเกษ พระมหากงัวาล โฆสโก วดัศรีปรางค์กู่
2485 ศรีสะเกษ พระคูรสุเมธอดุมคุณ สุเมโธ ลุมพุก
2486 ศรีสะเกษ พระสุพิศ สุจิตฺโต วดัศรีโพนดวน
2487 ศรีสะเกษ พระครูปภาสโพธวิรคุณ สุปณโญ ศิริสวา่ง
2488 ศรีสะเกษ พ่ระครูโพธสัิจจารักษ์ สจฺจวโร วดับา้มสามขา
2489 ศรีสะเกษ พระครูอรุณปญฺุโญภาส มหาปญฺุโญ วดัส าโรงเกยีรติ
2490 ศรีสะเกษ พระครูสุตวราทร เตชวโร เสรีพัฒนา
2491 ศรีสะเกษ พระครูสีลสาราภนิันท์ เตชสีโล หนองค้า
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2492 ศรีสะเกษ พระครูสถิตขันติคุณ ขนฺติพโล หนองแคนใหญ่
2493 ศรีสะเกษ พระครูปริยัติการโกศล ปญฺญาทโีป หนองแคน
2494 ศรีสะเกษ พระใบฏกีาอนุวฒัน์ ฐานธมฺโม หนองงูเหลือมใต้
2495 ศรีสะเกษ พระครูสุภัทรธรรมโสภณ สุภทโฺท หนองบวัดง
2496 ศรีสะเกษ พระสมุหภ์านุพงศ์ ปภาโส หนองหยอด
2497 ศรีสะเกษ พระอธกิารสุทศัน์ ธรีธมฺโม บา้นพัเนา
2498 ศรีสะเกษ พระครูวาทธีรรมกจิ ติตฺสโร หนองหนิ
2499 ศรีสะเกษ พระอธกิารจุน สุชีโว หว้ยยาง
2500 ศรีสะเกษ พระครูสุตธรรมววิฒัน์ อริยว โส อาวอย
2501 ศรีสะเกษ พระปลัดอภวิชิญ์ สุวฑฺฒโน วดัปา่ศรีส าราญ
2502 ศรีสะเกษ พระสมเกยีรติ จิตตฺส วโร วดัปา่พุทธนิมิต
2503 ศรีสะเกษ พระปลัดพยุงศักด์ิ สุธมฺโม หลวงสุมังคลาราม
2504 ศรีสะเกษ พระครูธรรมสารสาธติ เตชธมฺโม วดัประชานิมิต
2505 ศรีสะเกษ พระครูวเิชียรรังสรรค์ จนฺทปูโม วดัหนองสิมใหญ่
2506 ศรีสะเกษ พระครูสิทธญิาณโสภณ อริญฺชโย วดัประชานิมิต
2507 ยโสธร พระครูพัฒนธรรมกจิ ชาครธมฺโม กระจายนอก
2508 ยโสธร พระวรเทศน์ กตปญฺุโญ กดุชุม
2509 ยโสธร พระมหาอริญชัย อชิโต กู่จาน
2510 ยโสธร พระมหาเทพณรินทร์ ญานวโร ค าผักหนาม
2511 ยโสธร พระครูอาทรธรรมสิริ ถิระธรรมโม วดัค าศิริ
2512 ยโสธร พระครูสุกจิธรรมากร กตธมฺโม เซียงเพ็ง
2513 ยโสธร พระอธกิารจ าปี ธรีปญฺโญ ตับเต่าเกา่
2514 ยโสธร พระครูสังฆรักษย์มนา สนฺตจิตฺโต นาจาน
2515 ยโสธร พระพิบลูวรานุกจิ สมงฺคิโก โพธิศ์รี
2516 ยโสธร พระครูพิศาลกจิจานุการ ฐิตญาโณ บา้นเขื่องค า
2517 ยโสธร พระมหาศุภชัย ญาณธโีร บา้นโซง
2518 ยโสธร พระมหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม บรูพารามใต้
2519 ยโสธร พระอธกิารส าราญ จนฺทสาโร โพธิศ์รี
2520 ยโสธร พระครูโพธสิิทธวิฒัน์ ปญฺญาวชิโร โพธสิมโพธิ์
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2521 ยโสธร พระครูสุรปญัญาภมิณฑ์ สุรปญฺโญ ฟ้าหยาด
2522 ยโสธร พระครูปยิธรรมวสุิทธิ์ ปยิธมฺโม ฟ้าหยาด
2523 ยโสธร พระอธกิารสะกฏิ วสิิฏโฺฐ วดัฟ้าหว่นใต้
2524 ยโสธร พระมหาสุพรรณ์ วสิารโท มหาธาตุ
2525 ยโสธร พระครูปริยัติกติตยากร กตฺิติโก มหาธาตุ
2526 ยโสธร พระครูปญัญาธรรมวนิิจ ปญฺญาธโร ส าโรง
2527 ยโสธร พระครูสุเมธวฒิุคุณ อธปิญฺโญ หนองตาไก้
2528 ยโสธร พระใบฎกิาบรรพต กตปญฺุโญ หนองตุ
2529 ยโสธร พระครูจันทศีลวมิล จนฺทสีโล หนองบวั
2530 ยโสธร พระครูวนิัยธรวฒิุพงษ์ กสุลจิิตโต เหมือดแอ่
2531 ยโสธร พระณัฐวฒิุ ฐานุตฺตโร วดัอรรถสดมมณฑา
2532 ยโสธร พระครูบญุวฒัน์โสภณ เขมโก วดัประชาอทุศิ
2533 ยโสธร พระครูวรธรรมสโมธาน ภริูปญฺโญ วดัปา่ค าม่วง
2534 ยโสธร พระครูวลิาสธรรมประยุต ประยุตโต วดับุง่หวาย
2535 ยโสธร พระมหาสถิรวชิญ์ สิริมังคโล วดัประชาอทุศิ
2536 ยโสธร พระอทุยั ขนฺติโก หอกอ่ง
2537 ยโสธร พระครูโสภณธรรมภาณ เมธโิก ปา่ประชาบ ารุง
2538 อ านาจเจริญ พระครูเนกขัมสิริคุณ สิริจนฺโท วดัเนกขัมมาราม
2539 อ านาจเจริญ พระครูวรรณคุณาภรณ์ รตฺนวณฺโณ วดัดอนขวญั
2540 อ านาจเจริญ พระครูวาปรัีตโนภาส โอภาโส ดงมะยาง
2541 อ านาจเจริญ พระครูวโิรจน์วรานุกลู โชติวโร เค็งใหญ่
2542 อ านาจเจริญ พระครูสุเขตปภากร ปภาโส วดัหนองนาเทงิ
2543 อ านาจเจริญ พระครูสุเขตวฒิุคุณ ฐานวฑฺุโฒ วดันายม
2544 อ านาจเจริญ พระครูสุธรรมสารกจิ สุธมฺโม วดัหวัดง
2545 อ านาจเจริญ พระถวลัย์ อภวิณฺโณ ม่วงสวาด์ิ
2546 อ านาจเจริญ พระใบฎกีาสมบรูณ์ ถาวโร ดอนม่วง
2547 อ านาจเจริญ พระมหาชัยณรงค์ โชติโสภโณ วดัสระเกษ
2548 อ านาจเจริญ พระหนูสินธ์ ยสินฺธโร วดัหนองนาเทงิ
2549 อ านาจเจริญ พระครูพุทธปิญัญาคุณ วรวฑฺุโฒ โพธาราม
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2550 อ านาจเจริญ พระครูปริยัติอดุมกจิ ฐิตธมฺโม วดัฤกษอ์ดุม
2551 อ านาจเจริญ พระครูสุตธรรมรังษี จนฺทว โส สระรังษี
2552 อ านาจเจริญ พระครูสุวธิารนวกจิ พระครูสุวิธารนวกิจ ตรีสุขาราม
2553 อ านาจเจริญ พระครูสิริศาสนาธรรม ชุตินันโท วดัเชือกนอก
2554 อ านาจเจริญ พระครูโอภาสจนัทราภรณ์ จนฺทาโภ หนองขาม
2555 อ านาจเจริญ พระอาทติย์ อาทจิฺโจ ปจัฉิมวนั
2556 อ านาจเจริญ พระเอกศักด์ิ สิริปญัโญ สระเกษ
2557 อ านาจเจริญ พระครูประดิษฐ์ปัญญาคุณ ฐานวโร วดัพันธวชิา
2559 อ านาจเจริญ พระมหาสุทธวิฒัน์ จนฺทโชโต วดัศรีใคร
2561 อ านาจเจริญ พระมหานันทวฒิุ วฑฺุฒิญาโณ วดัอ านาจ
2562 อ านาจเจริญ ฉลอง สมาจาโร ระฆังทอง
2563 อ านาจเจริญ พระมหาวทิยา ฐานธมฺโม วดัอาษาสงคราม
2564 อ านาจเจริญ พระมหาสายัญ ขนฺติธโร ส าราญนิเวศ
2565 อ านาจเจริญ พระมหาพิชิตศักด์ิ ฐานวโีร ส าราญนิเวศ
2566 นครพนม พระครูคณิตศรกจิจานุยตุ นรินโท วดัคณิฺศธรรมิการาม
2567 นครพนม พระครูสุปญัญาภวิฒัน์ กตปญุโญ ปญัญาวนาราม
2568 นครพนม พระครูอนุกลูพัฒนานุกจิ พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ ดอนนางหงส์
2569 นครพนม พระครูสถิตมงคลการ ยสวฒัฑโก ตาลกดุ
2571 นครพนม พระครูสมุหช์ีวา ฐานุตฺตโร ทรายค า
2572 นครพนม พระครูคัมภร์ีมงคลกจิ คมฺภรีปญฺโญ วดัทุง่ศรีมงคล
2573 นครพนม พระครูวชิัยญาณววิฒัน์ กตฺิติญาโณ ชนะสังวร
2574 นครพนม พระครูสุนทรชยาภวิฒัน์ รกขฺิตธมฺโม วดัธาตุมหาชัย
2575 นครพนม พระใบฎกีาอธกิรณ์ นนฺทสาโร วดัธาตุมหาชัย
2576 นครพนม พระครูพพิฒัน์เจติยานุกจิ สุจิตฺโต ธาตุศรีคุณ
2577 นครพนม พระอธกิารถวลิ สุตฺตวโร นากระทมื
2579 นครพนม พระไพจิต จิตตปญัโญ นายอภริมย์
2580 นครพนม พระครูปยิปญัโยภาส ปญฺญาวฑฺฒโน วดัมโนธรรมทาน
2581 นครพนม พระครูอมรธรรมานุยุต อมโร วดัปา่โนนน  าค าทรงธรรม
2582 นครพนม พระครูวรพิพัฒนกจิ ครุธมฺโม วดัพระซอง
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2583 นครพนม พระมหาเอกพล ญาณธโีร พระธาตุพนม
2584 นครพนม พระใบฎกีาเมตตา สนฺตกาโย พระธาตุพนม
2585 นครพนม พระมหาอารีย์ พลาธโิก พระธาตุพนม วรมหาวหิาร
2586 นครพนม พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ มหานาโค โพธิช์ัย
2587 นครพนม พระครูโพธอิาภากร อาภากโร วดัโพธสิมพร
2588 นครพนม พระครูขันติสารสถิต ขันติโก ราษฎร์สามัคคี
2589 นครพนม พระครูโอภาสสารคุณ กตสาโร ศรีจอมแจ้ง
2590 นครพนม พระครูกติติพัฒนสุนทร กติติว โส ศรีจ าปา
2591 นครพนม ภทัรพงค์ ปญฺญาวโุธ ศรีชมชื่น
2592 นครพนม พระครูประสิทธิส์รการ วรวชิฺโช ศรีชมภู
2593 นครพนม พระครูสุวรรณบญุรังษี อตฺตโชโต วดัศรีทอง
2594 นครพนม พระครูสุภทัรวริิยคุณ ภทัทมุนี ศรีสงคราม
2595 นครพนม พระอธกิารบญุญารักษ์ ปริชาโน สร้างพอก
2596 นครพนม พระครูสุวฒัน์ วรีวงศ์ ถาวโร สร้างแกว้
2597 นครพนม พระบญุช่วย ปญุญสวโร สะพานสูง
2598 นครพนม พระสมุหอ์นุสิทธิ์ อตฺตทโีป วดัอมัพวนั
2599 นครพนม พระครูสารธรรมานุรักษ์ คมฺภรีธมฺโม วดัดอนโมง
2600 นครพนม พระมหาวชิัย ปภสฺสโร บุง่ฮี
2602 นครพนม พระมหาด ารงค์ มงฺคลิโก วดัสมประสงค์วนาราม
2603 นครพนม พระมหาวรชัย วรเมธาวี ศรีเทพประดิษฐาราม
2604 มุกดาหาร พระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์ อภวิโร 611389562
2605 มุกดาหาร พระอธิการมานพ อทิฺธิเตโช พระอธกิารมานพ อทิฺธเิตโช ขัวสูง
2607 มุกดาหาร เจ้าอธกิารเดือนดิน สุปติฏฐิฺโต วดัอรุณรัศมี
2611 มุกดาหาร พระอธกิารวชัระ สุเมธี วดัสังวรณ์
2612 มุกดาหาร พระครูโพธธิรรมธาดา ธมฺมธโีร วดัโพธิศ์รีแกว้
2613 มุกดาหาร พระครูมณีรัตโนภาส จนฺทโชโต วดัมณีรัตนาราม
2615 มุกดาหาร พระครูสิทธกิารโกวทิ ยโสธโร วดัศรีประดิษฐาราม
2616 มุกดาหาร พระทวี เตชธมฺโม วดัศรีมณี
2618 มุกดาหาร พระครูวสิิฐศีลคุณ มหาคุโณ วดัศรีสะอาด
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2620 มุกดาหาร พระครูสุมังคกจิโกศล ธรีสกโฺก วดัศรีสุมังค์
2621 มุกดาหาร พระครูสันตจิตตานุรักษ์ สมจิตโต ศิลาวเิวก
2622 มุกดาหาร พระครูประภากรธรรมานุยตุ ปภากโร มัชฌิมาวาส
2626 มุกดาหาร พระปลัดพลวตั ฉนฺทกาโม ปญุญานุสรณ์
2627 มุกดาหาร พระครูวรีธรรมบรรหาร ปณฺฑิโต สุรัตนาราม
2628 นครราชสีมา พระครูปทปีนันทคุณ ทปีโก ถนนคต
2629 นครราชสีมา พระครูธ ารงวรรณคุณ สิริวณฺโณ โนนไทย
2630 นครราชสีมา พระครูประจิตธรรมธชั ถามิโก วดัหนองผักไร

2631 นครราชสีมา พระครูประโชติชัยคุณ จนฺทโชโต มะรุม
2632 นครราชสีมา พระครูปญัญาธรรมคุณ ญาณธมฺโม มะขามเฒ่า
2633 นครราชสีมา พระครูปญัญาวฒันกจิ ปญฺญาวฑฺฒโน มะเกลือใหม่
2634 นครราชสีมา พระครูปญัญวฒิุคุณ ปญฺญาพโล เมืองที
2635 นครราชสีมา พระครูพิบลูกจิจานุกจิ สนฺตจิตฺโต ใหม่สามัคคีธรรม
2636 นครราชสีมา พระครูพิมลกจิจาทร จตฺตมโล บา้นใหญ่
2637 นครราชสีมา พระครูพิศาลภทัรคุณ ฐานุตฺตโร ดอนใหญ่
2638 นครราชสีมา พระครูไพโรจน์ธรรมกจิ โชติปญฺโญ หว้ยทราย
2639 นครราชสีมา พระครูภาวนาปทมุกจิ เขมาสโย บงึ
2640 นครราชสีมา พรรครูสถิตปญัญาธรรม พุทธฺญาโณ ปอบดิ
2641 นครราชสีมา พระครูสุทธธิรรมวภิชั ธมฺมเตโช ทา่ลาดขาว
2642 นครราชสีมา พระครูสุคนธศีลวฒัน์ ธรีธมฺโม โคกเปราะหอม
2643 นครราชสีมา พระครูสุตกจิสารวมิล กตฺิติสาโร ใหม่สันติ
2644 นครราชสีมา พระครูสุตธรรมวสิิฐ เมตฺตจิตฺโต เดิม
2645 นครราชสีมา พระครูสูธรรมคุต ธมฺมคุตฺโต ดอนหวาย
2646 นครราชสีมา พระครูสุธรรมประภากร ปภงฺกโร ไพ
2647 นครราชสีมา พระครูสุนทรธรรมประสาท ปสนฺโน ดอนชมพู
2648 นครราชสีมา พระครูสุมงคลสังฆกจิ อาจาโร สุมังคลาราม
2649 นครราชสีมา พระครูสุมนสราธคุิณ สุมโน ส านักตะคร้อ
2650 นครราชสีมา พระครูโสภติญาณประยุต ธมฺมพโล ญาณโสภติวนาราม
2651 นครราชสีมา พระครูอมรชัยคุณ อมรปญฺโญ สุชัยคณาราม
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2652 นครราชสีมา พระครูอดุมสีลพรต อตฺุตมธมฺโม ศรีษะละเลิง
2653 นครราชสีมา พระปลัดชัยณรงค์ สีลสาโร ประชาคมาราม
2654 นครราชสีมา พระครูประโชติธรรมภาณ พรหมโชโต กู่สามัคคี
2655 นครราชสีมา พระปลัดทองสุข สิริจนฺโท หนองยาง
2656 นครราชสีมา พระมหามนัส สุขสุคนฺโธ มิตรภาพวนาราม
2657 นครราชสีมา พระครูประภาตธรรมโกศล สุชาโต บงึ
2658 นครราชสีมา พระปลัดบรรจง มหานาโค วดัใหญ่สุขัง

2659 นครราชสีมา พระปลัดประสงค์ชัย อนาลโย หนองหวัแรต
2660 นครราชสีมา พระครูอดุมสุขโกศล วชิยเมธี ถ  าอดุมสุข
2661 นครราชสีมา พระครูพัชรโพธคุิณ ปญฺญาวชิโร โพธิท์องเจริญ
2662 นครราชสีมา พระครูโสภติโรจนากร ยสินฺธโร วดัขี เหล็ก

2663 นครราชสีมา พระครูสุวรรณสารานุกลู กตสาโร พลับทอง
2664 นครราชสีมา พระบญุเยีย่ม ปญฺญาธโร หวัสะพาน
2665 นครราชสีมา พระครูศรีสมณวงศ์ ชิตมาโร พายัพ
2666 นครราชสีมา พระมหาวชิรา ปญฺญาธโร ดงเค็ง
2667 นครราชสีมา พระครูศรีสิทธวิธิาน วโิรจโน วดัตะปนั
2668 นครราชสีมา พระมหาสุรศักด์ิ ฐิตธมฺโม สมอราย
2669 นครราชสีมา พระมหาอ านวย กมฺมสุทโฺธ หนองหวัฟาน
2670 นครราชสีมา พระมหาอดุม ฐานกโร วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิห

2671 นครราชสีมา พระครูบณัฑิตชยการ ปณฺฑิโต หนองโจด
2672 นครราชสีมา พระครูอคัรศีลวสุิทธิ์ วสุิทธฺสีโล ปางแก
2673 นครราชสีมา พระสมุหภ์าษติ สิริวณฺโณ เดิม
2674 นครราชสีมา พระส าอางค์ อาทโร หนองบวัลาย
2675 นครราชสีมา พระครูสุจิตธรรมาวธุ สุสมานโน ใหม่กลอ
2676 นครราชสีมา พระครูวชิิตศุภการ ชินว โส หนองจะบก
2677 นครราชสีมา พระปลัดก าพล ธมฺมสโร บา้นออ้
2678 นครราชสีมา พระครูจันทปทมุาภรณ์ จนฺทโิม ใหม่หนองบวัรี
2679 นครราชสีมา พระครูสุนทรกจิจานุการ จิรสุโภ คลองตะแบก
2680 นครราชสีมา พระชูชาติ กนฺตธมฺโม สีคิ วคณาราม
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2681 นครราชสีมา พระสมุหพ์ิเชฐ กมฺมสุโภ สวา่งวนาราม
2682 นครราชสีมา พระมนัส ฐิตจิตฺโต สีคิ วคณาราม
2683 นครราชสีมา พระครูใบฎกีานิคม กตฺิติญาโณ ชัยศรีคณาราม
2684 นครราชสีมา พระชาตรี ปยิธมฺโม ประชานิมิตร
2685 นครราชสีมา พระสมุหว์รีชน อตฺุตโร วดัหว้ยพรหม

2686 นครราชสีมา พระคงเดช สุภทโฺท ประชานิมิตร
2687 นครราชสีมา พระครูสุตกจิวรคุณ ธมฺมปาโล วดัทองหลาง

2688 นครราชสีมา พระครูธรรมธรสมโภชน์ ฐิตสีโล วเิวกวนาราม
2689 นครราชสีมา พระปลัดทศัพงษ์ ทสฺสนีโย บรูพ์
2690 นครราชสีมา พระมหาวรัิช เตชธมฺโม บา้นหว้ยยาง
2691 นครราชสีมา พระครูวรพุทธารักษ์ ภริูปญฺโญ นอก
2692 นครราชสีมา พระครูโอภาสกจิจานุกลู ตนฺติปาโล ศิริบา้นไร่
2693 นครราชสีมา พระปลัดสิทธพิงษ์ โสภณจิตฺโต หนองคึม
2695 นครราชสีมา พระครูปลัดสราวฒิุ กตฺิติวฑฺฒโน คีรีวนัต์
2696 นครราชสีมา พระครูอดุมสุตาภรณ์ สมวโร ตลาดไทรเกา่
2697 นครราชสีมา พระครูใบฎกีาอานนท์ เขมานนฺโท วดัจงกอ
2698 นครราชสีมา พระครูถาวรธรรมวธิาน ถิรธมฺโม ปา้ยอบุล
2699 นครราชสีมา พระครูธวชัชยาภรณ์ ชยธโช ศาลาลอย
2700 นครราชสีมา พระครูปรีชาวชิรธรรม สุวชิโร วชิราลงกรณวราราม

2701 นครราชสีมา พระครูปญัญาศีลโสภณ พระสมจิตร สิริปัญโญ วดัปา่คีรีวลัล์ิ
2703 นครราชสีมา พระมงคลรัตนสุธี สุขจิตฺโต ศาลาลอย
2704 นครราชสีมา พระครูวบิลูโพธวิตัร เตชธโร ปา่โพธิท์อง

2705 นครราชสีมา พระครูสิริเจติยาภบิาล ญาณวโีร ศาลาทอง
2706 นครราชสีมา พระครูสุวรรณเจติยานุกูล โอปายิโก ปา่โนนมัน

2707 นครราชสีมา พระครูสุวมิลวรญาณ สิกขฺาสโภ ปา่หนองตาล
2708 นครราชสีมา พระครูโสภติพรหมคุณ ธมฺมชีโว วดัพรหมวหิาร
2709 นครราชสีมา พระปลัดจงสวา่ง อาภากโร ปา่ศิลาทอง
2710 นครราชสีมา พระปลัดรวด ชวโน ปา่จักราช
2711 นครราชสีมา พระครูสิทธธิรรมานุยุต สุขิโต ปา่ญาณสิทธาราม
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2712 นครราชสีมา พระครูธรรมพัฒนาทร สมชาโต ปา่ประชาชื่น
2713 นครราชสีมา พระใบฎกีาประเสริฐ กนฺตธมฺโม ปา่ศิริวนับรรพต
2714 บรีุรัมย์ พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร วดักลาง พระอารามหลวง
2715 บรีุรัมย์ พระครูใบฎกีาประเทอืง ปโมทโิต วดักลางพระอารามหลวง
2717 บรีุรัมย์ พระมหาประเสริฐ ธรีวชิโร วดักลางนางรอง
2718 บรีุรัมย์ พระสมุหจ์ าเริญ คุตฺตวฑฺฒโน วดักลางนางรอง
2720 บรีุรัมย์ พระชาตรี ติกขฺปรกกฺโม ขุนกอ้ง
2721 บรีุรัมย์ พระปลัดเจนยุทธ กสุลจิตโต วดัโกลาง
2724 บรีุรัมย์ พระครูสุตจินดาภรณ์ ญาณสมฺปนฺโน วดัโคกซาด
2725 บรีุรัมย์ พระมหาสุรศักด์ิ จิรสุโภ ชัยชุมแสง

2726 บรีุรัมย์ พระครูอรัญธรรมรังษี อธวิโร ชายอรัญ
2727 บรีุรัมย์ พระสนม ปริปณฺุโณ วดัชุมพร
2729 บรีุรัมย์ พระครูสุตกนัตาภรณ์ สิรินฺธโร ดงบงั
2730 บรีุรัมย์ พระครูวทิรูธรรมาภริม ยสินฺธโร ตาเหล็ง
2732 บรีุรัมย์ พระใบฎกีาอดุม สุตธมฺโม วดัทา่เรียบ
2733 บรีุรัมย์ พระครูนิมิตรธรรม ธมฺมวโร วดัเทพนิมิตร
2735 บรีุรัมย์ พระใบฏกีาศุภชัย สุนฺทโร โนนดินแดงใต้
2737 บรีุรัมย์ เจ้าอธกิารวนิัย จารุวณฺโณ โคกวดั
2738 บรีุรัมย์ พระครูประสิทธิ์ธรรมโชติ โชติธมฺโม บา้นดอน
2739 บรีุรัมย์ พระครูวโิรจน์ธรรมาภิรักษ์ วโิรจโน วดับา้นสะแกซ า
2740 บรีุรัมย์ พระปลัดค าพล ธมฺมปญฺโญ หนองแขม
2743 บรีุรัมย์ พระประมวล ยโสธโร แพงพวย
2744 บรีุรัมย์ พระอธกิารสมร ญาณวโีร เมืองแฝก
2745 บรีุรัมย์ พระครูสุตตกติติสุนทร ฐานิสฺสโร เย้ยปราสาท
2746 บรีุรัมย์ พระสมชาย ปญฺญาธโร วดัร่องมันเทศ
2747 บรีุรัมย์ พระครูสถิตธรรมวสุิทธิ์ จนฺทโิ ละลวด
2748 บรีุรัมย์ พระมหาปญัญาวรวฒัน์ สิริภทโฺท ศรีสวสัด์ิ
2749 บรีุรัมย์ พระสุทศัน์ จารุธมฺโม วดัศรีส าโรง
2750 บรีุรัมย์ นายบรรจง อกัษรณรงค์ พระครูปัญญาพลานุกลู ศาลาลอย
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2751 บรีุรัมย์ พระอธกิารธรรมาภรณ์ กลฺยาโณ ศิริสุขาราม
2752 บรีุรัมย์ พระปลัดปราจิน ปภากโร เกตุเหนือ
2753 บรีุรัมย์ พระครูปทมุสราภรณ์ จนฺทสุทโฺธ วดัสระบวั
2754 บรีุรัมย์ พระครูกติติธรรมาภริม อคฺคธมฺโม วดัสะเดา
2755 บรีุรัมย์ พระอธกิารทองภาส กติติปาโล ส าโรงราษฎร์สามัคคี
2757 บรีุรัมย์ พระครูสุวรรณธรรมาภริาม มหาวโีร สุวรรณาราม
2761 บรีุรัมย์ พระครูอินทปัญญาภิรมย์ อนิฺทปญฺโญ วดัใหม่เรไรทอง
2762 บรีุรัมย์ พระครูพชิิตวรรณาภิราม ชิตมาโร ฬุวรรณาราม
2763 บรีุรัมย์ พระปลัดวไิล เตชธโร หนองผะองค์
2766 บรีุรัมย์ พระครูสังวรศาสนกจิ  สัญญโม วดัปา่ยางน  าใส
2767 บรีุรัมย์ พระครูสุนทรธรรมวจิิตร อนาวโิล วดัปา่รุ่งอรุณ
2769 สุรินทร์ พระครูสิทธปิญัญาธร ปญฺญาธโร กลางชุมพลบรีุ
2770 สุรินทร์ พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี วดักลาง
2771 สุรินทร์ พระมหานัย โกวโิท กลาง
2772 สุรินทร์ พระครูรัตนธรรมนิวฐิ จนฺทธมฺโม เกาะแกว้สิริสุข
2773 สุรินทร์ พระครูประภากรณ์บุญโสภณ ประภากโร ขวาวใหญ่
2775 สุรินทร์ พระมหาวนัชัย สีลเตโช จ าปา
2776 สุรินทร์ พรครูสิริธรรมวสิิฐ ฐิตธมฺโม วดัเเจ้งศรีโพธิท์อง
2777 สุรินทร์ พระครูชัยมงคลธรรมนาถ นาถธมัโม ชัยมงคล
2778 สุรินทร์ พระครูบรูพาธรรมาภนิันท์ สุนนฺโท ใต้บรูพาราม
2779 สุรินทร์ พระครูเกษมธรรมวสิิฐ ติกขฺปญฺโญ ทุง่สวา่งนารุ่ง
2780 สุรินทร์ พระวรเชษฐ์ โฆสโก ทุง่สวา่งนารุ่ง
2781 สุรินทร์ พระครูปลัดฉลอง อภนินฺโท วดัธาตุ
2782 สุรินทร์ พระสมุหศั์กด์ิชาย สญฺญจิตฺโต นาโพธิ์
2783 สุรินทร์ พระครูเกษมธรมพิมล เสขธมัโม นารายณ์บริุนทร์
2784 สุรินทร์ พระริศักด์ิ กติติโก นิลาเทเวศน์
2785 สุรินทร์ เจ้าอธกิาร ธาตุ โสมศรี ปภสฺสโร อดุมพรหมวหิาร
2786 สุรินทร์ พระสมุหจ์ุล ฐานวโีร ฐานวโีร วดับา้นกาบเชิง
2787 สุรินทร์ พระปลัดนพรุจ จกกฺวโร วดับา้นตรมไพร
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2788 สุรินทร์ พระครูวรดิตถ์ธรรโมภาส วลาโภ ทา่ลาด
2789 สุรินทร์ พระปลัดสุระ ญาณธโร วดันาโพธิ์
2790 สุรินทร์ พระครูถาวรธรรมซิจิตร ถิรจิตฺโต บา้นนะเวยีง
2791 สุรินทร์ พระมหาสมบติั อชุุจาโร วดับา้นหนองพวง
2792 สุรินทร์ พระครูสุธรรมกจิโกศล สุภทโฺท บ าเพ็ญธรรม
2793 สุรินทร์ พระครูจันทโชติวรธรรม จนฺทโชโต บรูณ์สะโน
2794 สุรินทร์ พระครูปริยัติปทมุารักษ์ มหานายโก ปทมุทอง
2795 สุรินทร์ พระสุภร์ี คมฺภรีธมฺโม วดัปราสาทขุมดิน
2796 สุรินทร์ พระลอง รตฺนญาโณ ระหารสามัคคีธรรม
2797 สุรินทร์ พระครูสังฆรักษเ์กษม วชิฺชาธโร วดัพรหมสุรินทร์
2798 สุรินทร์ พระครูพนมวนัจันทสาร จนฺทสุวณฺโณ พระพุทธบาทพนมดิน
2799 สุรินทร์ พระครูโสภณโพธพิิทกัษ์ อปุคุตฺโต วดัโพธิง์าม
2800 สุรินทร์ พระครูโพธจิริยานุวตัร เตชธมฺโม โพธิศ์รีวรรณาราม
2801 สุรินทร์ พระครูกลัยาณธรรมโฆษ กลฺยาโณ วดัโมฬีวงษา
2802 สุรินทร์ พระครูประทปีธรรมวงศ์ อริยว โส วดัศรีสวา่งโคกสะอาด
2803 สุรินทร์ พระปลัดทองค า โอภาโส วดัศรีสวา่งโคกสะอาด
2804 สุรินทร์ เจ้าอธกิารจรัส อนิฺทสโร ศรีสุวรรณราช
2805 สุรินทร์ พระวทิยา สิริสาโร วดัศาลาเย็น
2806 สุรินทร์ พระครูสมุหพ์ัฒนา กตฺิติร สี ศาลาลอย
2807 สุรินทร์ พระมหาประเสริฐ อลีโน วดัศิลาอาสนาราม
2808 สุรินทร์ พระครูอนุกลูวฒิุกจิ ฐานวฑุโฒ วดัสวา่งแสนทอง
2809 สุรินทร์ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ ปริญญาโน วดัสหมิตรบ ารุง
2810 สุรินทร์ พระพงษศั์กด์ิ พลญาโณ วดัสามราษฎร์นุกลู
2811 สุรินทร์ จ านูญ อริยปญฺโญ ส าโรง
2812 สุรินทร์ พระใบฎกิาสมบรูณ์ สุคิโต วดัส าโรงพัฒนาราม
2813 สุรินทร์ พระครูสุนทรธรรมธารี มุนินฺโท สุนทรธรรมาราม
2814 สุรินทร์ พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ อภวิณฺโณ วดันิมิตรัตนาราม
2815 สุรินทร์ พระครูโพธสุิวรรณรัตน์ คมฺภรีมุนี วดัสุวรรณรัตน์โพธยิาราม
2816 สุรินทร์ เจ้าอธกิารณรงค์ชัย ปสาโท จ าปาขี เหล็ก
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2817 สุรินทร์ พรครูสุวฒัน์ธรรมาวธุ อาภรโน อาวธุยุทธยาราม
2818 สุรินทร์ พระมหาจันทร์ อาภสฺสโร วดัหนองแคนน้อย
2819 สุรินทร์ พระครูรัตนธรรมานุกลู ธมฺมธโร วนัอทุมุพร
2820 สุรินทร์ พระสัณพิชญ์ ปญฺญาซฑฺฒโน บรูพาราม
2821 สุรินทร์ เจ้าอธกิารชัชวาล ชินวโร วดัโตกอาโพนสวาย
2822 สุรินทร์ พระครูมงคลปภสัสรศีลคุณ กจิฺจธโร แสงธรรม
2823 ชัยภมูิ พระครูกนกชัยโสภณ มนาโป โกรกตาแปน้
2824 ชัยภมูิ พระครูกติติชัยสุนทร กตฺิติทตฺโต วดับา้นโปร่งหนองนายอู
2825 ชัยภมูิ พระครูญาณสารวสุิทธิ์ ญาณสมฺปนฺโน วดัศรรสุมังคลาราม
2826 ชัยภมูิ พระครูนันทธรรมาภรณ์ นฺนทโิก ดาวเรือง
2827 ชัยภมูิ พระครูประจักษธ์รรมาวธุ ธมฺมาวโุธ วดัคีรีคงคาวนาราม
2828 ชัยภมูิ  พระครูปริยัตญาณโสภณ ฐิตญาโณ บา้นหนองบวัระเหว
2829 ชัยภมูิ พระครูปยิธรรมธชั ปยิธโร แจ้งสวา่ง
2830 ชัยภมูิ พระครูพิทกัษช์ยานุกจิ สุมโน ชัยภมูิพิทกัษ์
2831 ชัยภมูิ พระครูโพธธิรรมประยุต สมฺปนฺโน โพธิศ์รี
2832 ชัยภมูิ พระครูวรเจติยาภรัิกษ์ กลฺยาโณ ปา่หนองดินด า
2835 ชัยภมูิ พระครูเวฬุสิทธญิาณ ยาณสิทธิ วดับา้นตะลอมไผ่
2836 ชัยภมูิ พระครูสังฆรักษ์สีลวัณตะ รกขฺิตธมฺโม วดัปา่ศิลางาม
2837 ชัยภมูิ พระครูสังวรชัยคุณ จิตฺตคุตฺโต นิคม
2838 ชัยภมูิ พระครูสีลธราทร ทสฺสนีโย วดัศิลาดาด
2839 ชัยภมูิ พระครูสุทธธิรรมโกศล อภนินฺโท ศรีสะอาด
2841 ชัยภมูิ พระครูโสภณธรรมารักษ์ ยโสธโร วดัหนองประดู่
2842 ชัยภมูิ พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ จนฺทโสภโณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

2843 ชัยภมูิ พระครูอนุการโกวทิ อนิฺทวณฺโณ โบราณ
2844 ชัยภมูิ พระครูอนุรักษช์ัยคุณ รกขฺิโต วดับา้นโนนม่วง
2845 ชัยภมูิ พระครูอรุณธรรมสถิต สิริธมฺโม วดัสวา่ง
2846 ชัยภมูิ พระครูสมุหสุ์ทศัน์ ชินว โส ราษี
2847 ชัยภมูิ พระครูคัมภรีสิทธคุิณ คมฺภโีร บรูพา
2848 ชัยภมูิ พระครูประภศัร์ธรรมากร ปสนฺโน ชีลอง
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2849 ชัยภมูิ พระครูปริยัติวฒันคุณ ฐานุตฺตโม บงึบาล
2850 ชัยภมูิ พระครูวาปชีัยธรรม รววิณฺโณ วดัหนองสองหอ้ง
2851 ชัยภมูิ พระครูวิจกัษธ์รรมาภนันท์ อภนินฺโท นครบาล
2852 ชัยภมูิ พระครูสิทธถิาวรคุณ ถาวโร วดัยางเกี่ยวแฝก
2853 ชัยภมูิ พระครูสุตธรรมโสภณ จนฺทโสภโณ วดัหนองตะครอง
2854 ชัยภมูิ พระครูวชิัยธรรโมภาส ฐานุตฺตโร วงัสวา่ง
2855 ชัยภมูิ พระครูอรรถธรรมโกศล อตฺถโกสโล บงึบริบรูณ์
2856 ชัยภมูิ พระบณัฑิต ปณฺฑิโต อโศการาม
2857 ชัยภมูิ พระปลัดวรีะพงษ์ กตฺิติภทโฺท วดัหงษท์อง
2858 ชัยภมูิ พระอธกิารจิรวฒัน์ จกกฺวโร มะเกลือ
2859 ชัยภมูิ พระครูธรรมชัยโสภณ ธมฺมิสฺสโร วดัใหม่วเิวกประชาสรรค์
2860 ชัยภมูิ พระมานะ กนฺตปญฺโญ วดัทรงศิลา
2861 ชัยภมูิ พระมหาเทวะ จารุวณฺโณ ซับสายออ
2863 ชัยภมูิ พระมหาวนิัย กตฺิติสมฺปนฺโน วดัชัยภมูิพิทกัษ์
2864 ชัยภมูิ พระอธกิารประสิทธิ ์ป คุตฺตธมฺโม โนนเชือก
2865 ชัยภมูิ พระมหาสุริยา ชาชิยเมธี หว้ยหนิฝน
2868 ชัยภมูิ พระมหากอ้ง ฐานงฺกโร วดัศรีสนามคงคา
2870 ปราจีนบรีุ พระครูกติติปญัญาธร กติติปญัโญ เขาวงค์
2871 ปราจีนบรีุ พระครูวรดิตถ์กติติสาร ปนฺนภาโร ทา่ข่อย
2872 ปราจีนบรีุ พระมหาสุเวยีง สุจิตโต ทา่พาณิชย์
2873 ปราจีนบรีุ พระครูประโชติพรหมวรคุณ พรหมโชโต วงักวาง
2874 ปราจีนบรีุ พระครูปริยัติบญุวฒัน์ ปญฺุญกาโม วดัโคกสวา่ง

2875 ปราจีนบรีุ พระครูรัตนเขตาภริมย์ ธรีวงัโส รัตนเนตตาราม
2876 ปราจีนบรีุ พระครูจันทสารสุนทร จนฺทสาโร บา้นกดุตาเสก
2877 ปราจีนบรีุ พระครูประสุตสีลคุณ ปยิสีโล ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
2878 ปราจีนบรีุ พระครูวสิิฐกจิจาภรณ์ อภชิาโต ลิรัญดอน
2879 ปราจีนบรีุ พระครูวสุิทธสีลคุณ จนฺทปูโม หนองสะแก
2880 ปราจีนบรีุ พระครูโสภณกจิจานุการ รตนโขโต สง่างาม
2881 ปราจีนบรีุ พระครูสุทธโพธกิจิ อาภากโร โพธิง์าม
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2882 ปราจีนบรีุ พระครูโสภณจันทวมิล จนฺทโสภโณ โนนสะอาด
2883 ปราจีนบรีุ พระครูโอภาสทปีคุณ ชินว โส หวัไผ่
2884 ปราจีนบรีุ พระทองแกว้ อายุโท สระมะเขือ
2885 ปราจีนบรีุ พระใบฎกีาประสงค์ ปยิธมฺโม สง่างาม
2886 ปราจีนบรีุ พระครูปยิธรรมพิทกัษ์ ปยิธมฺโม พิทกัษโ์สภณ
2887 ปราจีนบรีุ พระศักดา ยโสธโร บางคาง
2888 ปราจีนบรีุ พระจิรวฒัน์ อคฺคจิตโต ปา่มะไฟ
2889 ปราจีนบรีุ พระพศ ขนฺติธโร โพธิศ์รี
2890 ปราจีนบรีุ องอาจ โชติญาโณ ใหม่กรงทอง
2891 ปราจีนบรีุ พระมหาขุนทอง อคฺควโร วดับางแตน
2892 ปราจีนบรีุ พระมหาสุเมธ วรปญฺโญ คลองมะไฟ
2893 ปราจีนบรีุ พระมหาอาทติย์ อธวิโร วดันิโครธาวาส
2894 ปราจีนบรีุ พระธรรมธรชุมพล อาจาโร ทุง่ประพาส
2895 ปราจีนบรีุ พระครูสังฆรักษ์ราเชนทร์ รตนญาโณ สนามพลี
2896 ปราจีนบรีุ พระครูสังฆรักษ์ญาณพัฒน์ สนฺตจิตฺโต หนองชาติ
2897 ปราจีนบรีุ พระอธกิารบญุลม โกวโิท อา่งศิลา
2898 ปราจีนบรีุ พระครูอาทรสังฆกจิ อาภสฺสโร บางกระเบา
2899 ปราจีนบรีุ พระปลัดวรีะพงษ์ ชยรคโน หวักรด
2900 ปราจีนบรีุ พระสามารถ ขนฺติโก โคกปา่แพง
2901 ปราจีนบรีุ พระอนุสรณ์ สนฺตจิตฺโต วดัใหม่ประชุมชน
2902 ปราจีนบรีุ พระครูปลัดศราวฒิุ กตปญฺุโญ เนินหอม
2903 ปราจีนบรีุ พระสมุหส์มดี ธมฺมธโีร หนองหชู้าง
2904 ปราจีนบรีุ พระครูนิเทศกธ์รรมานุกลู จิตฺตสุโภ สง่างาม
2905 ปราจีนบรีุ พระครูปลัดธรีะชัย อชิโต ปา่ทรงคุณ
2906 ปราจีนบรีุ พระวชัระ ปญฺญาวชิโร ปวเิวการาม
2907 นครนายก พระอธกิารเสนาะ นิติสาโร วดักระดาน
2908 นครนายก พระครูปลัดไพรัตน์ ปภากโร วดัเลขธรรมกติต์ิ
2909 นครนายก พระปลัด ไพศาล ทรัพยป์ระเสริฐ ปภากโร วดัวหิารขาวเจติยาราม
2910 นครนายก พระอธกิารบญุลือ ปยิสีโล วดัศรีสุวรรณ
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2911 นครนายก พระมหาธาตรี แสงคุณ ชาคโร วดัหนองแฟบ
2912 นครนายก พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ ฐิติสมฺปนฺโน เอกฉัตร
2913 นครนายก พระมหาภวตั ภวตฺโสภโณ ปทมุวงษาวาส
2914 นครนายก พระมหาชลิต ขนฺติพโล แชมโค้ง
2915 นครนายก พระอธกิารจิรพัทธ์ เขมปญฺโญ วดัเบญจภาศ
2916 นครนายก พระมหาสุทธศัิกด์ิ อาภาธโร วดัโพธิป์ากพลี
2917 นครนายก พระนิวฒัน์ จารุวณฺโณ วดัศรีมงคล
2918 นครนายก พระครูรัตตคีรีรักษ์ ภททฺเสวี เขาแดง
2919 นครนายก พระครูบรรพตสีลาภิรมย์ อาชิโต เขานางบวช
2920 นครนายก พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ จนฺทโก เขาพระ
2921 นครนายก พระมหาพิทกัษ์ คุณากโร วดัวงัยายฉิม
2922 นครนายก พระครูใบฎกีาใหม่ อายุวฑฺฒโน วดับา้นขาม
2923 นครนายก พระมหาไสว นาถปญฺโญ อดุมธานี
2924 นครนายก พระมหาบรรพต กตฺิติปญฺโญ อดุมธานี พระอารามหลวง
2925 นครนายก พระมหาวโิรจน์ จนฺทโิก เชี่ยวโอสถ
2926 นครนายก พระสายันต์ ผลญาโณ วดัเชี่ยวโอสถ
2927 นครนายก พระปลัดสุทนิ ชุติวณฺโณ เชี่ยวโอสถ
2928 นครนายก พระครูสังฆรักษพ์าน ฐานวฑฺุโฒ วดัประสิทธเิวช
2929 นครนายก พระมหาเอกฉัตร เอกฉตตโร เอกฉตตโร ทา่แดง
2930 นครนายก พระมุนีนายก อณิมุตฺโต ต าหนัก
2931 นครนายก พระครูวทิติสังฆการ ถิรจิตฺโต วดัโยธรีาษฎร์ศรัทธาราม
2932 นครนายก พระครูสันตจิตวรคุณ อชฺชลิโต สันตยาราม
2933 นครนายก พระมหาฆโนทยั โฆสคุโณ วดัโยธรีาษฎร์ศรัทธาราม
2934 ฉะเชิงเทรา พระประพนธ์ ปภาโส เกาะแกว้เวฬุวนั
2935 ฉะเชิงเทรา พระครูโอภาสปญัญาวรคุณ โอภาโส วดัเกาะไม้แดง
2950 ฉะเชิงเทรา พระครูวชิรญาณโสภณ วชิรญาโณ วดัไทรทอง

2953 ฉะเชิงเทรา พระนภสัพันธ์ ชนฺติธมฺโม วดับางตลาด
2955 ฉะเชิงเทรา พระสายัณห์ ธมฺมจาโร บา้นกล้วย
2957 ฉะเชิงเทรา พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ ปญฺญาวชิโร วดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์
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2958 ฉะเชิงเทรา พระปลัดปญัญา อตัตทตัโต วดั บา้นโปง่เจริญ
2960 ฉะเชิงเทรา พระครูปริยัติปณุณเขตคณารักษ์ สิริภทโฺท มาบนาดี
2964 ฉะเชิงเทรา พระครูโอภาสสราธคุิณ อาสโภ สุทธาวาส
2968 ฉะเชิงเทรา พระมหาชาตรี เตชธมฺโม วดัโสธร
2969 ฉะเชิงเทรา พระครูปทมุกติติวฒัน์ กตฺิติญาโณ วดัหนองยางโพธาราม
2970 ฉะเชิงเทรา พระครูรัตนกจิจาทร ชวโน หนองศิลาราม

2971 ฉะเชิงเทรา พระครูสุตสีตลาธคุิณ ฐานสมฺปนฺโน วดัหว้ยน าิทรัพย์
2972 ฉะเชิงเทรา พระมหาเทวฤทธิ์ จนฺทเมธี วดัหว้ยน  าทรัพย์
2975 ฉะเชิงเทรา พระสมุหอ์ านวย อนาลโย วดัโพธิ์

2979 สระแกว้ พระครูวสิิฐรัตนคุณ วสิารโท สระแกว้ พระอารามหลวง
2980 สระแกว้ พระครูวรีจันทรังสี อภปิณฺุโณ แสงจันทร์
2981 สระแกว้ พระครูศรีอดุมธารคณารักษ์ เขมว โส วงัสมบรูณ์
2982 สระแกว้ พระครูสถิตวรธรรมคุณ ฐานวโีร ตะโก
2983 สระแกว้ พระครูสังฆรักษสุ์ชีพ สุจิตฺโต เจริญสุข
2984 สระแกว้ พระครูสิริจันโทภาสวมิล จนฺทปญฺโญ โคกสวา่ง
2985 สระแกว้ พระพีรพิชญ์ ยโสธโร นครธรรม
2986 สระแกว้ พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ คลองคันฉอ
2987 สระแกว้ พระอธกิารบณัฑิต ปญฺญาวโีร ทา่ช้าง
2988 สระแกว้ พระมหาธนพนธ์ กตฺิติปาโล เขาปา่แกว้
2989 สระแกว้ พระครูสุทธพิัฒนโสภณ กมฺฺสุทโฺธ ทุง่มหาเจริญ
2990 สระแกว้ พระครูประโชติสัทธาธิคุณ สัทธาธโิก ตาหลังใน
2991 สระแกว้ พระครูภทัรกจิจานุการ สิริภทโฺท เขาปา่แกว้
2992 สระแกว้ พระมหานาวนิ ฐิตสีโล หนองจาน
2993 สระแกว้ พระมหาเกยีรติศักด์ิ อาภทธฺโร สระแกว้ พระอารามหลวง
2994 สระแกว้ พระครูสุธรรมรัตน์ ธมฺมกาโม วงัรี
2995 สระแกว้ พระมหาประสูตร ตนฺติปาโล แซร์ออ
2996 สระแกว้ พระครูอนบุรรพตวรพิทักษ์ อสฺสโว วงัมน
2997 สระแกว้ พระครูอนบุรรพตวรพิทักษ์ เขมวโร เขาน้อย
2998 สระแกว้ พระสมุหเ์อกทศัน์ สาทโร วงัเจริญ
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2999 สระแกว้ พระสมุหสุ์ดตา อาภสฺสโร ไพจิตรสามัคคีธรรม
3000 สระแกว้ พระมหาพิสิฎฐ์ ปญฺญาวชิโร คลองหาด
3001 สระแกว้ พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร สารคุณสโมสร
3002 สระแกว้ พระมหาสิชล ฐิตสีโล คลองหาด
3003 สระแกว้ พระสมสมัย กตฺิติปญฺโญ หนองจาน
3004 สระแกว้ พระอธกิารพีรพงศ์ กนฺตสีโล แกง่ส าราญ
3006 สระแกว้ พระมหายุทธนา ติสฺสโร หนองหล่ม
3007 สระแกว้ พระมหาสันติ โสภโณ เหล่าออ้ย
3008 สระแกว้ พระอธกิารชาติ กลยาโณ ไทรเด่ียวศรัทธาราม
3010 นครศรีธรรมราช พระครูโสภติสุวาที ญาณมุนี เขาปรีดี
3011 นครศรีธรรมราช พระครูจิรธรรมกติต์ิ จิรธมฺโม คลองน้อย
3012 นครศรีธรรมราช พระครูประพัฒน์ธรรมกจิ ธมฺมทโีป ควนคลัง
3013 นครศรีธรรมราช พระครูบณัฑิตธรรมรัต ปณฺฑิโต ควนยูง
3014 นครศรีธรรมราช พระครูพทุธเจติยาภมิณฑ์ พุทธฺสโร เจดีย์
3015 นครศรีธรรมราช พระอธกิารประพัฒน์ ผาสุโก แจ้ง
3016 นครศรีธรรมราช พระครูปญัญาสุทธคุิณ สุรปญฺโญ ทา่พญา
3017 นครศรีธรรมราช พระครูอดุลธรรมรัตน์ จนฺทวณฺโณ ทา่ยาง
3018 นครศรีธรรมราช พระครูปญัญากติตยาธร กตฺิติปญฺโญ ทา่สูง
3019 นครศรีธรรมราช พระปลัดบชูาเกยีรติ ปริปณฺุโณ นพรัตนาราม
3020 นครศรีธรรมราช พระปลัดไพโรจน์ อตุโล น  าตก
3021 นครศรีธรรมราช พระครูขันติศรัทธาคุณ อหสึโก บา้นงาม
3022 นครศรีธรรมราช พระครูสมุหว์เิชียร ฐานวโีร บญุนารอบ
3023 นครศรีธรรมราช พระครูไพศาลพฒันานุยุต สิริวณฺโณ ประดู่พัฒนาราม
3024 นครศรีธรรมราช พระครูสุธรรมปยิาภรณ์ ธมฺมกาโม ปยิาราม
3025 นครศรีธรรมราช พระครูสุตพรหมคุณ ปญุญกโุล พรหมโลก
3026 นครศรีธรรมราช พระครูพพิฒัน์ธรรมานุศาสก์ ปริปญฺโญ พรหมโลก
3027 นครศรีธรรมราช พระปลัดสัณหวชั ณฎฐวชิโร โพธวิงศาราม
3028 นครศรีธรรมราช พระครูอนิทปญัญานุยุต อนิฺทปญฺโญ ภเูขาล าทงั
3029 นครศรีธรรมราช พระสมศักด์ิ รกชฺิตธมฺโม ภเูขาหลัก
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3030 นครศรีธรรมราช พระครูสันติธาราทร สนฺติธมฺโม มุขธาราม
3031 นครศรีธรรมราช พระครูวเิชียรสุวรรณารัตน์ สนฺทฎิฐิโก แม่เจ้าอยูห่วั
3032 นครศรีธรรมราช พระครูปญัญาสิริสุนทร สิริปญฺโญ ไม้เรียง
3033 นครศรีธรรมราช พระครูปลัดวรวงศ์มุนี ธมฺมโชติ ล านาว
3034 นครศรีธรรมราช พระปลัดศรชัย เตชธมฺโม นาเหรง
3035 นครศรีธรรมราช พระใบฎกีาภราดร ปญฺญาวชิโร ศิลาชลเขต
3036 นครศรีธรรมราช พระมหาจรูญศักด์ิ โฆสิตภาณี สวนขัน
3037 นครศรีธรรมราช พระครูประทีิปสุตากร ปญฺญาทโีป สามัคยาราม
3038 นครศรีธรรมราช พระครูพิพัฒนานุการ ชินปตฺุโต เสาธงทอง
3039 นครศรีธรรมราช พระปลัดยุทธนา ยุทธฺโน เสาธงทอง
3040 นครศรีธรรมราช พระครูใบฎกีาบรรจบ นาควโร หญ้า
3041 นครศรีธรรมราช พระบญุฤทธิ์ ทปีงฺกโร หน้าพระบรมธาตุ
3042 นครศรีธรรมราช พระครูประทปีชัยธรรม ปญฺญาทโีป ใหญ่ชัยมงคล
3043 นครศรีธรรมราช พระครูสีลาภรัิกษ์ ฐานสีโล อมัพวนั
3044 นครศรีธรรมราช พระอนุรักษ์ อนุรกชฺิโต พระมหาธาตุ วรมหาวหิาร
3045 นครศรีธรรมราช พระนรินทร วารชาโต พระมหาธาตุ วรมหาวหิาร
3046 นครศรีธรรมราช พระปลัดประวทิย์ ธนปญฺโญ วัิงม่วง
3047 นครศรีธรรมราช พระครูบริหารสังฆกจิ กนฺตสีโล รามประดิษฐ์
3048 นครศรีธรรมราช พระครูไพศาลปัญญาวิศิษฎ์ ฐิตปญฺโญ รามประดิษฐ์
3049 นครศรีธรรมราช พระครูมหาเจติยาภิวัฒน์ คุณพโล พระมหาธาตุ วรมหาวหิาร
3050 นครศรีธรรมราช พระครูเมธธีรรมรัต ญาณวโร บางพระ
3051 นครศรีธรรมราช พระปลัดอรชุน อภจิิตฺโต บางหวา้
3052 นครศรีธรรมราช พระครูเมธธีรรมโภช กลฺยาณเมธี พระมหาธาตุ วรมหาวหิาร
3053 นครศรีธรรมราช พระครุสิทธกิารโกศล กตปญฺุโญ มหสิสราราม
3054 นครศรีธรรมราช พระครูเหมเจติยาภบิาล อนิฺทโสภโิต พระนคร
3055 นครศรีธรรมราช พระปลัดสุริยา อาภาโค พระมหาธาตุ วรมหาวหิาร
3056 ชุมพร พระครูรัตนทปีานุยุต อาจารสุโภ วดัเกาะแกว้ดุษยิารังสฤษฏ์
3057 ชุมพร พระสมโภชน์ ฐานโชโต วดัแกว้อนิทยาราม
3058 ชุมพร พระครูศรีหรัิญธรรมาทร อาจิตปญฺุโญ ขันเงิน
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3059 ชุมพร พระครูปปยิธรรมรส สุมงฺคโล วดัขุนกระทงิ
3060 ชุมพร พระครูวนิัยธรวรรณไชย สิริวณฺโณ วดัเขากล้วย
3061 ชุมพร พระมหาขวญัชัย อคฺคชโย คีรีวงก์

3062 ชุมพร พระครูปลัดธวชั ธวชฺโช วดัถ  าบางน  าจืด
3063 ชุมพร พระครูพิศิษฐ์พัฒนคุณ โชติธมฺโม ชุมพรรังสรรค์

3064 ชุมพร พระครูวนิัยธรบรรพต ทฆีายุโก วดัเชิงคีรี
3065 ชุมพร พระครูนิวฐิปญัญาคุณ ปญฺญาคุณ ดอนวาส

3066 ชุมพร พระครูอทุยัธรรมธารี อทุโย วดัในเหมือง
3067 ชุมพร พระครูพิชัยสุตธารารักษ์ กตฺิติสกโฺก ด่านประชากร

3068 ชุมพร พระครูสุตธรรมรัต เตชวโร วดัวเิวการาม
3070 ชุมพร พระครูสถิตธรรมธร ฐิตสาโล วดับางแหวน
3071 ชุมพร พระครูปลัดศิริโชค สิริธมฺโม วดัปากคลอง
3072 ชุมพร พระครูศรีธรรมวเิทศ ปญฺโญตาโส ปากน  าชุมพร
3073 ชุมพร พระปลัดสุรชัย ชยธมฺโม โพธเิกษตร
3074 ชุมพร พระครูปลัดศีลวฒัน์ ธมฺมจารี ราชบรูณะ
3075 ชุมพร พระสมุหท์วศัีกด์ิ อตฺถกาโม วัดราชบรุณะ พระอารามหลวง

3076 ชุมพร พระสมุหป์ระยุทธิ์ ปชฺโชโต ถ  าเขาเงิน
3077 ชุมพร พระปลัดไชยา สุทฺิธสีโล ราษฏร์บ ารุง
3078 ชุมพร พระครูรัตนธรรมานันท์ รตโน คอออม
3079 ชุมพร พระปลัดประเสริฐ กตปญุโญ วาลุการาม
3080 ชุมพร พระครูธรรมธรทนงศักด์ิ โกสโล วดัศรีสุเทพ
3081 ชุมพร พระปลัดกติติ อชิโต บางหมาก
3082 ชุมพร พระครูโสรัสวรปญัญา ปญฺญาวโร วดัสุวรรณคีรี
3083 ชุมพร พระรพี ธมฺมวโร สุวรรณธาราราม
3084 ชุมพร พระณัฐพจน์ ขนฺติธโร สุวรรณธาราราม
3085 ชุมพร พระครูพิจติรพัฒนานุโยค จิตฺตปาโล หวัถนน
3086 ชุมพร พระครูสังฆรักษท์วี อสโม เอราวณันันทยิาราม
3087 ชุมพร พระประสิทธิ์ ฐานิสฺสโร สุบรรณนิมิตร
3088 ชุมพร พระอธกิารสัมพันธ์ อมโร โตนด
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3089 ชุมพร พระครูศีลคุณธาดา จิตมโน ถ  าขวญัเมือง
3090 ชุมพร พระครูวสุิทธิธ์รรมโฆสิต ติสฺโส ถ  าเขาปขี
3092 ชุมพร พระสมศักด์ิ โชติปาโล ถ  าขวญัเมือง
3093 ชุมพร พระครูอธุชัยธรรมสถิต ธมฺมชโย โพธกิาราม

3094 สุราษฏร์ธานี พระสมุหป์ระดิษฐ์ เตชปญฺุโญ สถลธรรมาราม
3095 สุราษฏร์ธานี พระครูสุตวราภยิุต ปญัญาวโุฑ เกษตราราม
3096 สุราษฏร์ธานี พระครูศรีวชืัยธรรมคุณ วชิโย วดัเกาะธรรมประทปี
3097 สุราษฏร์ธานี พระมหาอ านวย อธปิญฺโญ เขานิพันธ์
3098 สุราษฏร์ธานี พระครูธรรมิศราภรณ์ คมฺภรีธมฺโม วดัถนนสุวรรณประดิษฐ์
3099 สุราษฏร์ธานี พระสมุหว์รัิช ธรีปญฺโญ คลองตาล
3101 สุราษฏร์ธานี พระสุคนธ์ ธมฺมทนิฺโน จันทร์ประดิษฐาราม
3102 สุราษฏร์ธานี พระครูสุภทัรธรรมโชติ ธมฺมโชโต วดัอมัพาราม
3103 สุราษฏร์ธานี พระครูวชิัยธรรมรัต สุจิณฺโณ วดัชมพูพนัส
3104 สุราษฏร์ธานี พระครูวรีสังฆานุกลู อนิทวโีร ดอนกะถิน
3105 สุราษฏร์ธานี พระครูถาวรธรรมากร อจลธมฺโม ดอนกะถิน
3106 สุราษฏร์ธานี พระอธกิารศิริพงษา ภททฺปญฺโญ ดอนมะลิ
3107 สุราษฏร์ธานี พระครูสารพุทธพิงษ์ พุทธฺสาโร สุราษฎร์ธานี
3108 สุราษฏร์ธานี พระสมุหว์รีชัย อนิฺทวณฺโณ เกษมบ ารุง
3109 สุราษฏร์ธานี พระปลัดนนทณัฏฏ์ ชินวโร ย่านดินแดง
3110 สุราษฏร์ธานี พระอธกิารประสาทพร ติสฺสโร วดัทา่ข้าม
3111 สุราษฏร์ธานี พระครูสถิตวฒันาภรณ์ ฐิตลาโภ ทา่ตล่ิงชัน
3112 สุราษฏร์ธานี พระประเสริฐ สุทธฺจิตฺโต วดัทา่ไทร
3113 สุราษฏร์ธานี พระครูประสาทสรคุณ ปยิว โส ธรรรมบชูา
3114 สุราษฏร์ธานี พระปลัดอ านวย ฐานจาโร วดันันทาราม
3116 สุราษฏร์ธานี พระครูปริยัติธ ารงคุณ สญฺญโต วดับญุบนัเทงิ
3117 สุราษฏร์ธานี พระครูสหมุ์ดิฐภมูิ จิรธมฺโม วดัประิชาวงศาราม
3118 สุราษฏร์ธานี พระครูประสิทธชิลธรรม อภปิสนฺโน วดัประสิทธาราม
3119 สุราษฏร์ธานี พระครูจิรเจติยาทร ธมฺมจารี วดัพระบรมธาตุไชยา
3120 สุราษฏร์ธานี พระครูวนิัยธรทวศัีกด์ิ สิริปญฺโญ ปากตรัง
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3121 สุราษฏร์ธานี พระครูมหาเจติยารักษ์ เขมจาฌร วดัพระบรมธาตุไชยา
3122 สุราษฏร์ธานี พระสุริยา กนฺนตสีโล วดัพระพรหม
3123 สุราษฏร์ธานี พระครูวสุิทธธิรุาทร ปริสุทโธ วดัเพ็งประดิษฐาราม
3124 สุราษฏร์ธานี พระใบฎกีาเศกสรร จรณสุทโฺธ ภเูขาน้อย
3125 สุราษฏร์ธานี พระปลัดสมเจตน์ กตฺิติสาโร วชิรประดิษฐ์
3126 สุราษฏร์ธานี พระครูสุตธรรมสิทธิ์ สิริธมฺโม วดัสมหวงั
3127 สุราษฏร์ธานี พระครูสุมงคลรัตนากร พุทธฺนาโถ สุมังคลาราม
3128 สุราษฏร์ธานี พระครูนิโครธนันทคุณ อานนฺโธ หนองไทร
3129 สุราษฏร์ธานี พระครูวนิัยธรสุรศักด์ิ ปญฺญาวโร วดัอมัพวนั
3130 สุราษฏร์ธานี พระครูธรีธรรมานุกลู จิรธมฺโม คลองตาล
3131 สุราษฏร์ธานี พระครูอาคมปญัญาคุณ ปญฺญาคโม ตรณาราม
3132 สุราษฏร์ธานี พระอธกิารเดชา สุมงฺคโล คลองชะอุ่น
3134 สุราษฏร์ธานี พระสมุหว์ิิระชัย วรีชโย สามัคคีผดุงพันธ์
3135 ภเูกต็ พระครูสุนทรกติยานุกลู ปญุญกาโม ในหาน
3136 ภเูกต็ พระครูสังฆกจิวมิล กตปญฺโญ ทา่เรือ
3137 ภเูกต็ พระครูสุทธสีิลานุโยค สุทธฺสีโล ทา่เรือ
3138 ภเูกต็ พระครูศรีกติยาธร กตฺิติโสภโณ พระนางสร้าง
3139 ภเูกต็ พระมหาสรเพ็ชร อสฺิสรธมฺโม พระนางสร้าง
3140 ภเูกต็ พระครูนิมิตกจิจาทร สุธโีร มงคลนิมิตร พระอารามหลวง
3141 ภเูกต็ พระครูเมตตาภริม อตฺถธมฺโม มงคลนิมิตร พระอารามหลวง
3142 ภเูกต็ พระครูลัฏฐิธรรมรัต ปมุทโิต ลัฎฐิวนาราม
3143 ภเูกต็ พระมหาเรียน รตโน วชิิตสังฆาราม
3144 ภเูกต็ พระมหาวนิิจ วรธมฺโม วชิิตสังฆาราม
3145 ภเูกต็ พระครูสุพจน์ธรรมาทร สุทธฺจิตฺโต สวา่งอารมณ์
3146 ภเูกต็ พระมหาทวศัีกด์ิ นนฺทธมโม สิริสีลสุภาราม
3147 ภเูกต็ พระครูสุวรรณธรรมวนิิจ ฐิตรตโน สุวรรณคีรีเขต
3148 ภเูกต็ พระชอุ่ม ปคุณธมฺโม อนุภาษกฤษฎาราม
3149 ภเูกต็ พระครูสัทธาธคุิณ สัทธฺาธโิก ปา่อร่ามรัตนาราม ธรรมยุต
3171 กระบี่ พระราชสุทธวิมิล ยโสธโร กระบีน่้อย
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3172 กระบี่ พระครูพิจิตรศุภการ ฐานิสฺสโร กระบีน่้อย
3173 กระบี่ พระโชคอนุชิต สนฺติกโร แกว้โกรวาราม
3174 กระบี่ พระสุพร คุณธมฺโม วดัแกว้โกรวาราม
3175 กระบี่ พระครูพิพัฒน์พนมกจิ อาภสฺสโร เขาพนม
3176 กระบี่ พระครูประภาสธรรมมาวธุ อรุโณ คลองสน
3177 กระบี่ พระปราโมทย์ กตฺิติมงฺคโล วดัเฉลิมพนมเขต
3178 กระบี่ พระประดิษฐ์ อาทโร วดัทบัปริก
3179 กระบี่ พระครูสุวมิลธรรมานุกลู ฐิตสิริ นาเหนือ
3180 กระบี่ พระครูโอภาสธรรมาวธุ ปภาโส บางผึ ง
3181 กระบี่ พระครูศรีธรรมาวธุ สิริมนุญฺโญ วดัโภคาจูฑามาตย์
3182 กระบี่ พระครูโสภติธรรมนิเทศ กสุลจิตฺโต วดัราษฎร์รังสรรค์
3183 กระบี่ พระครูสีลสุวรรณากร ฐิตสีโล วดัสุวรรณธาราราม
3184 กระบี่ พระครูอาทรธรรมาวธุ อสฺิสโร ไสไทย
3185 กระบี่ พระใบฎกีาเชียว จนฺทโชโต ราษฎร์รังสรรค์
3186 กระบี่ ไพบลูย์ พระไพบลูย ์อตฺถยตฺุโต อา่วลึกเหนือ
3187 พังงา พระมหาเอกรัตน ์อาภากโร อาภากโร ศรีนิคม
3188 พังงา พระครูใบฎกีาสมโภช จตฺิตส วโร จิตฺตส วโร คมนียเขต
3189 พังงา พระครูพิพัฒน์คมนียเขต สนติกโร คมนียเขต
3190 พังงา พระครูโฆษติกจิจาทร อภนินฺโท โฆสิตาราม
3191 พังงา พระสมุหพ์ิมล สุวณฺโณ สุวณฺโณ ดอนปริง
3192 พังงา พระครูพศิาลกิจจานุรักษ์ สุขิโต นิตมสโมสร
3193 พังงา พระมหาธรียุทธ ธรีว โส ธรีว โส ไสเสียด
3194 พังงา พระปลัดโสภณ ปสนฺนจิตฺโต ปสนฺนจิตฺโต ประชุมโยธี
3195 พังงา พระเพชร วริิยธมฺโม วริิยธมฺโม ประชุมโยธี
3196 พังงา พระปลัดจิรวฒัน์ อภินนฺโท อภนินฺโท ประพาสประจิมขต
3197 พังงา พระครูสิริธรีาภรณ์ ธรีภทโฺท มณีศรีมหาธาตุ
3198 พังงา พระธงชัย หริิธมฺโม มะปริง
3199 พังงา พระครูสัจจญาณประยุต สจฺจญาโณ มาตุคุณาราม
3200 พังงา พระครูพินิตกจิจาทร อาจาโร สวนวาง
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3201 พังงา พระปลัดคมกฤษณ์ หติจตฺิโต หติจิตฺโต สามัคคีธรรม
3202 พังงา พระปลัดจ าเริญ อภวิโร อภวิโร เหมืองประชาราม
3203 พังงา พระครูไพโรจน์วฒิุธรรม ธมฺมวฑฺุโฒ ปา่สวนงาม
3204 ระนอง พระสมุหส์นิท ติสฺสเทโว สุวรรณคีรี
3205 ระนอง พระอธกิารวรัิช อนิฺทโก มัชฌิมเขต
3206 ระนอง พระครูภทัรสรคุณ ปภสฺสโร เวฬุวนั
3207 ระนอง พระครูสังฆรักษณ์รงค์ ฐานุตฺตโร ตรอกปรือ
3208 ระนอง พระครูปทมุธารารักษ์ หริิธมฺโม ปทมุธาราราม
3209 ระนอง พระครูนิยมธรรมาวธุ วฑฺฒนธมฺโม ธรรมาวธุาราม
3210 ระนอง พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร สุวรรณคีรีวหิาร
3211 ระนอง พระธนพล ธนพโล สุวรรณคีรีวหิาร
3212 ระนอง พระปลัดวหิาร กตกสุโล สุวรรณคีรีวหิาร
3213 ระนอง พระครูวชิรวนิัยสุนทร วนิโย หาดส้มแปน้
3214 ระนอง พระครูวมิลกจิจาภรณ์ กตฺิติภทโฺท อปุนันทาราม
3215 ระนอง พระนบพร กตฺิติสทโฺท อปุนันทาราม
3216 ระนอง พระมงคล มงฺคโล อปุนันทาราม
3217 ระนอง พระเอกสิทธิ์ ชุตินฺธโร อปุนันทาราม
3218 ระนอง พระปลัดจิรเดช อตฺุตมจิตฺโต ราชกรูดล่าง
3219 ระนอง พระสมุหว์เิชียร วชิรปญฺโญ สุวรรณคีรีวหิาร
3220 ระนอง พระสมศรี สมลาโภ บา้นหงาว
3221 ระนอง พระครูวนิัยธรเสรี สิริธมฺโม ปญุญาราม
3222 ระนอง พระครูสถิตธรรโมภาส โอภาโส สถิตย์ธรรมาราม
3223 สงขลา พระมหาพรหมพิริยะ ปภสฺสโร อา่วบวั
3224 สงขลา พระครูโสภณคณาภบิาล ปญฺญาคโม โคกเหรียง
3225 สงขลา พระครูพัฒนาปญัญาทร ปญฺญาทโีป โคกเหรียง
3226 สงขลา พระครูวศิิษฏส์ารธรรม รววิณฺโณ วดัสะพานไม้แกน่
3228 สงขลา พระครูโสตถิธรีคุณ ธมฺมธโีร คงคาสวสัด์ิ
3232 สงขลา พระครูปคุณสังฆกจิ ปคุโณ ดินลาน
3233 สงขลา พระครูพิมลชลธาร เตชธมฺโม ชลธาราวาส
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3234 สงขลา พระครูสถิตสุตพจน์ ฐิตธมฺโม คงคาเลียบ
3235 สงขลา พระครูกติติธรมมานุกลู กตฺิติโสภโณ บางดาน
3236 สงขลา พระครูปราโมทย์ฑรรมกิจ ฐานธมฺโม แหลมทราย
3237 สงขลา พระครูปลัดประสิทธิ์ รกขฺิตธมฺโม หวัปอ้มใน
3238 สงขลา พระปลัดสมปอง ปญฺยาสโม ไทรงาม
3239 สงขลา พระมหาเจริญ สุวณฺโณ ไทรงาม
3240 สงขลา พระโอภาส มนาโป หวัเค็ด
3242 สงขลา พระสมุหป์ระดิษฐ์ ฐิตธมฺโม ไสทอ้น
3243 สงขลา พระสมุหว์ชัรินทร์ อติพโล ไทรใหญ่
3244 สงขลา พระครูโกศลกจิจาทร กสุโล เขาตกน  า
3245 สงขลา พระครูนันทสารกจิ อานนฺโท จะทิ งพระ
3246 สงขลา พระครูพิทกัษช์ัยวงศ์ เตชปญฺโญ สนามไชย
3248 สงขลา พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ ปณฺฑิโต ยางทอง
3249 สงขลา พระสมุหข์าว อธปิญฺโญ ยางทอง
3252 สงขลา พระมหาคล่อง เตชปญฺโญ วดัธรรมโฆษณ์
3253 สงขลา พระสมุหจ์ าเนียร โชติปญฺโญ ตางหน
3254 สงขลา พระครูชยุตสุตคุณ อนุตฺตโร วดัทา่ข้าม
3255 สงขลา พระครูมงคลถาวรกจิ กรวทิโฺธ วดัมหตัตมังคลาราม
3256 สงขลา พระครูวนิัยธรประภาศ กตปญฺุโญ โคกสมานคุณ
3257 สงขลา พระครูอทุยัธรรมธาดา อตฺตทนฺโต วดัม่วงค่อม
3258 สงขลา พระครูสังฆรักษส์าธติ ฐิตสาโร โคกสมานคุณ
3259 สงขลา พระอดุม อกญิจโน ควนลัง
3260 สงขลา พระครูปลัดด ารงค์ ถิรจิตโต ควนลัง
3261 สงขลา พระครูสังฆรักษท์ะนงศักด์ิ จิรวฑฺฒโน โคกสมานคุณ
3262 สงขลา พระมหาวรรณ ธมมจาโร หงษป์ระดิษฐาราม
3263 สงขลา พระครูประภสัสรปัญญาคุณ ชวนปญฺโญ วดัทุง่แนะ
3264 สงขลา พระโสภณ สุรปญฺโญ วดัปา่กนัตพงษ์
3265 สงขลา พระปลัดเมธี ปยิธมฺโม วดัโคกพยอมสุการาม
3266 สงขลา พระปลัดฤทธพิร จารุวณฺโณ วดัหวัถนน
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3267 สงขลา พระครูบวรสรนาท ฐานิสฺสโร เขากลอย
3268 สงขลา พระครูกติติศาสนคุณ อนุโชโต ปา่สัก
3269 สงขลา พระครูกิตติสารธรรมวัฒน์ กตกจิฺโจ บา้นขาว
3270 สงขลา พระครูโกศลอรรถกจิ เปสโล วดัโคกเปีย้ว
3271 สงขลา พระครูพิสุทธธิรรมโชติ โชติธมฺโม ประดิษฐ์สโมสร
3272 สงขลา พระครูปภสัสรสีลโสภณ ปภสฺสโร อมฤตวราราม
3273 สงขลา พระครูประทปีวทิยาคุณ พระครูประทปีวิทยาคุณ เกษตรชลธี
3275 สงขลา พระครูบวรชัยวฒัน์ เมธโิก กอบกลุรัตนาราม
3276 พัทลุง พระครูอาคมสิทธเิวช ฐานคฺโค ขันประชาสรรค์
3277 พัทลุง พระครูปญัญารัตนาธาร ปญฺญาธโร ควนปริง
3278 พัทลุง พระมหาจเร ปญฺญาธโร คูหาสวรรค์
3279 พัทลุง พระมหาสราวฒิุ สราวฑฺุโฒ คูหาสวรรค์
3280 พัทลุง พระครูสมุหจ์ิรายุทธ จิรายุทโฺธ ควนแร่
3281 พัทลุง พระปลัดบญุเชิด อาทโร ตะโหมด
3282 พัทลุง พระครูสมุหป์ระเทอืง ฐานิสฺสโร ต านาน
3283 พัทลุง พระครูปลัดประสิทธิ์ ปสฏโฺฐ ทะเลน้อย
3284 พัทลุง พระครูศรีรัตนชัย ปญฺุญิทธฺโิก ปรางค์ชัย
3286 พัทลุง พระปลัดส าเริง ฐิตญาโณ ปณุณาวาส
3287 พัทลุง พระครูสุธรรมวฒัน์ สุชีโว วดัพิกลุทอง
3288 พัทลุง พระครูพิพัฒน์กติติคุณ ววิฑฺฒโน ควนปริง
3289 พัทลุง พระอธกิารมรกต อคฺคปญฺโญ ไร่เหนือ
3290 พัทลุง พระปลัดทวศัีกด์ิ ชุติมนฺโต หว้ยเนียง
3291 พัทลุง พระครูประภศัร์ธรรมวาที ปภสฺสโร หวัเตย
3292 พัทลุง พระครูพิสิฐพัฒนคุณ ธมฺมปาโล อภยาราม
3293 พัทลุง พระครูพิศาลธรรมภชัน์ ธมฺมนาโถ ภผูาภมิุข
3294 สตูล พระครูกติติคุณาทร สุภาจาโร อาทรรังสฤษฎิ์
3295 สตูล พระครูชลมุขวธิาน พระครูชลมุขวธิาน ปากบารา
3296 สตูล พระครูปลัดพนม จิรธมฺโม ทุง่ขมิ น
3297 สตูล พระครูปยิสีลวมิล พระครูปยิสีลวมิล ถ  าเขาจีนธรีประดิษฐ์
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3298 สตูล พระครูวมิลธรรมรส พระครูวิมลธรรมรส ชนาธปิเฉลิม
3299 สตูล พระครูวฒิุญาณโสภณ พระครูวฒิุญาณโสภณ ปาล์มพัฒนาราม
3300 สตูล พระครูเขมพัชรากร พระครูเขมพัชรากร มงคลมิ่งเมือง
3301 สตูล พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ ฐิติคุโณ ชนาธปิเฉลิม พระอารามหลวง

3302 สตูล พระครูโสภณปญัญาสาร พระครูโสภณปญัญาสาร นิคมพัฒนาราม
3303 สตูล พระครูโสภณวริิยกติติ พระครูโสภณวิริยกติติ วดัทุง่ขมิ น
3304 สตูล พระครูอดุลสัจจธรรม พระครูอดุลสัจจธรรม หว้ยไทร
3305 สตูล พระครูอดุลสามัคคยาธร พระครูอดุลสามัคคยาธร วงัผาสามัคคี
3306 สตูล พระมหาชัยวฒัน์ ชยธมฺโม หน้าเมืองสตูล
3307 สตูล พระปลัดนิพนธ์ นิพนฺโธ วดัปาล์มพัฒนาราม
3308 สตูล พระเดชา คุณวโร ปณัณรสาราม
3309 สตูล พระครูนราทรธรรมคุณ พระครูนราทรธรรมคุณ ชมภนูิมิตร
3310 สตูล พระครูสุนทรสิริสาร พระครูสุนทรสิริสาร กมุภลีบรรพต
3311 ปตัตานี พระครูโกศลกติติคุณ พลวโร วดับนัลือคชาวาส
3312 ปตัตานี พระครูสุตกจิสโมสร ปญฺัญาวโร วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลว

3313 ปตัตานี พระมหามงคล โชติปญฺโญ ควนนอก
3314 ปตัตานี พระปลัดสุพจน์ มหาลาโภ วดัสารวนั
3315 ปตัตานี พระครูมงคลคุณาธาร ธนะสุข วดันพวงศาราม
3316 ยะลา พระมหาสุริยัน เขมจารี คอกช้าง
3317 ยะลา พระครูวศิาลประชาทร มงฺคโล จันทร์ธาดาประชาราม
3318 ยะลา พระครูเกษมธรรมธาดา เขมานนฺโท จันทร์ธาดาประชาราม
3319 ยะลา พระครูประโชตธรรมานุยุต โชติโก ดิตถมงคล
3320 ยะลา พระครูสิทธปิญุญาคม จุลนาโค คูหาภมิุข
3322 ยะลา พระครูวรพุทธาภรัิกษ์ ปสฺุสวโร พุทธภมูิ
3323 ยะลา พระวนัชัย ฐิตปญฺุโญ ยูปาราม
3324 ยะลา พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม ป นิโรธสังฆาราม
3325 นราธวิาส พระครูบริหารสังฆานุวตัร กตฺิติสาโร ประชุมชละารา
3326 นราธวิาส พระครูประกาศศาสนคุณ ปภาโต น  าขาวยะกา
3327 นราธวิาส พระครูปญัญาภริมย์ ปญฺญาธโร ประชาภริมย์
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3328 นราธวิาส พระครูพิสุทธิป์ระชาทร ยติกโร วดักาหลงคีรีธรรมาราม
3329 นราธวิาส พระครูโอภาสชลธาร ฐิติโก ชลธาราสิงเห
3330 นราธวิาส ประเวศ รามช่วย ถาวรธมโม วดัเกษตรธกิาราม
3331 นราธวิาส พระปลัดบญุสืบ จิตฺตปญฺุโญ โกลกเทพวมิล
3332 นราธวิาส พระปลัดสมพงษ์ สมว โส บางนรา
3333 นราธวิาส พระครูขันติธรรมาธร ขนฺติธโร โคกตา
3334 นราธวิาส พระครูอดุลวรีาคม กนฺตวโีร ชลธาราวาส
3335 นราธวิาส พระครูสิทธคุิณาทร สญฺญโต ขวญัไม้งาม
3336 นราธวิาส พระมหาขันธวฒัน์ คุณวฑฺุโฒ โบราณสถิตย์
3337 นราธวิาส พระครูประดิษฐ์ขันติคุณ ขันติธโร วดัประดิษฐ์บปุผา
3338 นราธวิาส พระครูอนุกจิสุนทร ปญฺุญโชโต ตันหยงมัส

ไม่พบข้อมูล กรุงเทพมหานคร พระมหาอนุมา อตฺตทนฺโต วดัหนองตาดใหญ่
ไม่พบข้อมูล นครปฐม พระมหากมล สุจิตฺโต วดับอ่ตะกั่วพุทธาราม
ไม่พบข้อมูล นครราชสีมา พระมหาไพศาล ยสปาโล หลักร้อย
ไม่พบข้อมูล บรีุรัมย์ พระศรายุธ สิริธโร ประชาสวสัด์ิวนาราม
ไม่พบข้อมูล พระนครศรีอยุธยา พระมหาศรีทนต์ สมจาโร วดัสุคันธาราม
ไม่พบข้อมูล พิจิตร พระปวรวฒัน์ ฐานิสฺสโร วดับา้นน้อย
ไม่พบข้อมูล พิจิตร พระครูพิพัฒน์ปริยัติคุณ สิริคุตโต วดัวงักลม
ไม่พบข้อมูล พิจิตร อนุรักษ์ ธนปญฺโญ ทา่ช้าง
ไม่พบข้อมูล พิจิตร พระเกยีรติศักด์ิ กตทโีป หว้ยแกว้
ไม่พบข้อมูล ศรีสะเกษ พระเทีย่ง อนาลโย ศรีขุนหาญ
ไม่พบข้อมูล สมุทรสาคร พระสุรพงษ์ ขนฺติโก วดันางสาว
ไม่พบข้อมูล อ านาจเจริญ พระวนิัย ฐานวโร วดันายม
ไม่พบข้อมูล นนทบรีุ พระมหามงคล อภมิงฺคโล แคนอก
ไม่พบข้อมูล กรุงเทพมหานคร พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ โพธทิอง


