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ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด สนร.คณะจังหวัด

1 พระครูสุกิจพัฒนาทร กตคุโณ บึงเจริญ บุรีรัมย์

2 พระครูเกษมธรรมพิสิฐ ธมฺมจาโร โคกใหญ่ บุรีรัมย์

3 พระครูปลัดประดิษฐ์ อุตฺตโม หนองเหล็ก บุรีรัมย์

4 พระครูวินัยธรมานะ กตสาโร ตะคร้อ นครราชสีมา

5 พระครูสมุห์ประกอบ ธมฺมรโต สะพาน นครราชสีมา

6 พระสมุห์จตุพร จกฺกวโร วัดด่านทองประชาสามัคคี บุรีรัมย์

7 พระสมุห์จีรศักด์ิ ปิยสีโล โสดารามบ่อน ้าใส สุรินทร์

8 พระสมุห์อมรเทพ อมรธมฺโม มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

9 พระอธิการเปรม โชติปญฺโญ ทุง่พนมวัง นครราชสีมา

10 พระอธิการปาน ปญฺญาพโล พายัพ นครราชสีมา

11 พระอธิการสมาน ญาณสาโร ดงเย็น บุรีรัมย์

12 พระวันเฉลิม สุจิตฺโต กลาง กาฬสินธุ์

13 พระธนบดี ธมฺมทินฺโน บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

14 พระวราวุฒิ มหาวโร บ้านเปลือยใหญ่ ร้อยเอ็ด

15 พระเด่นชัย ฐิตญาโณ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด

16 พระศาสตราวุธ โชติธมฺโม อุทกวราราม ร้อยเอ็ด

17 พระปัญญา กิตฺติปญฺโญ สุปัญญาราม ร้อยเอ็ด

18 พระสมคิด สมจิตฺโต สะแก นครราชสีมา

19 พระณัฐวุฒิ วชิรญาโณ สะแก นครราชสีมา

ผู้สอบผ่านปี ๒๕๖๔

บัญชลีงทะเบียน
บัญชรีายนามพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ะเขา้รับประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒
ณ วัดโสธรวราราม อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

วันศุกร์ที ่๑ เดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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20 พระธนกฤต กิตฺติปญฺโญ พายัพ นครราชสีมา

21 พระจิรพงศ์ กตธมฺโม โนนขี ตุ่น นครราชสีมา

22 พระกฤษฎา สมาจาโร ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา

23 พระสุเมธ สุเมโธ บ้านไร่ นครราชสีมา

24 พระสมควร จารุธมฺโม บ้านไร่ นครราชสีมา

25 พระทนงศักด์ิ ฐิตธมฺโม บ้านไร่ นครราชสีมา

26 พระจิรพล จิรธมฺโม วิเวกการาม นครราชสีมา

27 พระธีรพงษ์ ติกฺขปญฺโญ บุละกอ นครราชสีมา

28 พระสักด์ิรินทร์ วรสทฺโท บุละกอ นครราชสีมา

29 พระนนทวัฒน์ โคตฺตธมฺโม สุทธจินดา นครราชสีมา

30 พระวัชรพล กิตฺติญาโณ บ้านติม บุรีรัมย์

31 พระศราวุธ ญาณาวุโธ ชัยศรี บุรีรัมย์

32 พระธงชัย ปญฺญาวโร โพธิค์งคา บุรีรัมย์

33 พระทองด้า ทมกิจฺโจ ใหม่สายตะกู บุรีรัมย์

34 พระวรรณ ญาณสุโภ จตุราษฎร์บ้ารุง บุรีรัมย์

35 พระอู๊ด เตชธมฺโม สุภโสภณ บุรีรัมย์

36 พระบุญร่วม กลฺยาณธมฺโม กลาง บุรีรัมย์

37 พระศปัญ ธีรปญฺโญ พระครูน้อย บุรีรัมย์

38 พระสมชาย มหาวีโร โพธิค์งคา บุรีรัมย์

39 พระปิยะพงษ์ ธมฺมทีโป โพธาราม บุรีรัมย์

40 พระอภิรัฐ ขนฺติพโล บุตาวงษ์ บุรีรัมย์

41 พระโชคชัย วุฑฺฒิธมฺโม บุตาวงษ์ บุรีรัมย์

42 พระสุรเชษฐ์ คุณวโร บุตาวงษ์ บุรีรัมย์

43 พระกิตติชัย จิตฺตธมฺโม วัดชัยมงคล บุรีรัมย์
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44 พระเอกพงษ์ มหาวีโร วัดชัยมงคล บุรีรัมย์

45 พระณัฐพล เตชปญฺโญ หนองกี่ บุรีรัมย์

46 พระวัฒนา อตฺถกาโม ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

47 พระสุพรรณพร อาภสฺสโร ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

48 พระสมคิด กิตฺติญาโณ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

49 พระธนพล โกวิโก ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

50 พระนิติสุข สุขิโต ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

51 พระสกล สนฺตมโน ศิลาดาด ชัยภูมิ

52 พระสมชาย สมจิตฺโต ศรีมหาโพธิ์ ชัยภูมิ

53 พระสายรุ้ง ฐิตนาโถ หนองสองห้อง ชัยภูมิ

54 พระพงศกร ขนฺติธมฺโม ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์

55 พระชอบ เขมวโร บ้านข่า สุรินทร์

56 พระปัญญา รกฺขิตธมฺโม สง่างาม ปราจีนบุรี

57 พระวิฑูรย์ อภิปุญฺโญ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

58 พระชูชาติ อธิวโร ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

59 พระเสฏฐวุฒิ จนฺทธมฺโม ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

60 พระสมศักด์ิ กตปุญฺโญ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

61 พระอัครนันท์ นาถปุญฺโญ เกาะแดง ปราจีนบุรี

62 พระธนยศ กิตฺติปญฺโญ เกาะแดง ปราจีนบุรี

63 พระสุรเชฏฐ์ ปุญฺญกาโม โพธิศ์รี ปราจีนบุรี

64 พระอมรชัย อมรชโย ปวิเวการาม ปราจีนบุรี

65 พระประสิทธิ ์ภทฺรชโย พราหมณี นครนายก

66 พระมนตรี ขนฺติวโร พราหมณี นครนายก

67 พระศักด์ิสิทธิ ์ฐานากโร พราหมณี นครนายก
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68 พระอรรถพร เขมกาโร อุดมธานี นครนายก

69 พระนิคม รกฺขิตธมฺโม อุดมธานี นครนายก

70 พระราเชนทร์ ปภากโร ช้าง นครนายก

71 พระประภาสพงษ์ จิตฺตปสาโท เชี่ยวโอสถ นครนายก

72 พระชาติชาย ติสฺสวโร วังสมบูรณ์ สระแก้ว

73 พระศิริภัสกร ธมฺมธโร โพธิท์อง ขอนแก่น

74 พระธัชมงคล กิจฺจธโร มิ่งเมืองพลาราม ขอนแก่น

75 พระยอดเพชร ฐานงฺกโร อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

76 พระชิตณรงค์ นนฺทสาโร แสงสว่างโพธิท์อง กาฬสินธุ์

77 พระนฤพนธ์ มหาสกฺโก หนองจะบก นครราชสีมา

78 พระพรชัย คมฺภีรปญฺโญ ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา

79 พระธนาคม กตนาโถ หนองไข่น ้า นครราชสีมา

80 พระสมพงษ์ วุฒิสาโร ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

81 พระเสมียน สนฺติโก สุภัทบูรพาราม บุรีรัมย์

82 พระธรรมรงค์ วรญาโณ ขุนก้อง บุรีรัมย์

83 พระพงษ์พัฒน์ ฐิตปุญฺโญ วัดโคกตาเงิน บุรีรัมย์

84 พระสมพงษ์ สุขิโต ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์

85 พระศตนันทน์ นนฺทธมฺโม ใหม่ศรีมากทอง สุรินทร์

86 พระนพสิทธิ ์สิทฺธิญาโณ อมรินทราราม สุรินทร์

87 พระชิตชาย สุรปญฺโญ สระบัวแดง สุรินทร์

88 พระวสัน ปิยสีโล บางแตน ปราจีนบุรี

89 พระวันชนะ สิริสาโร บางแตน ปราจีนบุรี

90 พระมนตรี มหชฺฌาสโย หนองเกตุ ปราจีนบุรี

91 พระศรีวิชัย อาทิตจิตฺโต อุดมธานี นครนายก
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92 พระพิศุทธิ ์วิสุทฺโธ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา

93 พระขจร ขนฺติสาโร โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา

94 พระสุทธิชัย ภูริชโย สมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

95 สามเณรกิตติพงษ์ ทมโยธา ชัยศรี ขอนแก่น

96 สามเณรสุรพัศ มีพันธ์ ชัยศรี ขอนแก่น

97 สามเณรศิรสิทธิ ์ต้นศรี ชัยศรี ขอนแก่น

98 สามเณรอลงกรณ์ เจ็ดกระโทก ชัยศรี ขอนแก่น

99 สามเณรธีรวิทย์ แฝงจันดา ชัยศรี ขอนแก่น

100 สามเณรอัษฎาวุธ นักท้านา ชัยศรี ขอนแก่น

101 สามเณรพงศกร ติวสร้อย ชัยศรี ขอนแก่น

102 สามเณรธนชล จารนัย สุวรรณาวาส มหาสารคาม

103 สามเณรธีรพัฒน์ เจริญศิริ ป่าโคกดินแดง มหาสารคาม

104 สามเณรพสิษฐ์ สุกปร่ัง บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

105 สามเณรธนพงษ์ เทีย่งแก้ว บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

106 สามเณรสุกฤษฏิ ์โพธิราช บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

107 สามเณรธีรพัฒน์ พูลเพิม่ เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด

108 สามเณรประณิธาน ชรากามุด เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด

109 สามเณรนนทวัฒน์ ทุมชาติ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

110 สามเณรฉัตรมงคล ทมานนท์ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

111 สามเณรธีระศักด์ิ บัวศรีธรานนท์ มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

112 สามเณรสุพจน์ ศรีโยธี มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

113 สามเณรฐานวุฑฒ์ เจริญราษฎร์ สุปัญญาราม ร้อยเอ็ด

114 สามเณรณัชพล โกฏค้างพลู บึง นครราชสีมา

115 สามเณรอรรณพ คร้่าสุข บึง นครราชสีมา
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116 สามเณรวรเมธ บุญพา ประโดก นครราชสีมา

117 สามเณรณัฐภัทร จันทะค่อม ประโดก นครราชสีมา

118 สามเณรนภัสกร สุวรรณเหลา บ้านเพชร นครราชสีมา

119 สามเณรทวีทรัพย์ บุญลา สะแก นครราชสีมา

120 สามเณรพีรพงษ์ จีนมะเริง สะแก นครราชสีมา

121 สามเณรกฤษดา แก้วใส ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา

122 สามเณรพุฒิเมธ เพ็ชรราม ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา

123 สามเณรพิศิษฐ์ จันทร์มงคล ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา

124 สามเณรวชัญญู นุ่มยองใย ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา

125 สามเณรณัฐพงศ์ ลิ มปิไพศาล ดอนขวาง นครราชสีมา

126 สามเณรอัครวัฒน์ อุไรพันธ์ คีรีวันต์ นครราชสีมา

127 สามเณรสามารถ ฝากชัยภูมิ คีรีวันต์ นครราชสีมา

128 สามเณรปราโมทย์ ขันตี คีรีวันต์ นครราชสีมา

129 สามเณรสุชัญญา แฟนพิมาย คีรีวันต์ นครราชสีมา

130 สามเณรเซียวฮัว โล ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

131 สามเณรธนาทิป กล่าวรัมย์ กลาง บุรีรัมย์

132 สามเณรอาณัติ ทรัพย์สุวรรณ์ ทรงศิลา ชัยภูมิ

133 สามเณรอรชุนห์ บุตรวงค์ ทรงศิลา ชัยภูมิ

134 สามเณรปิน่พงศ์ สินลือนาม ทรงศิลา ชัยภูมิ

135 สามเณรนาวิน นาเจ็ก ทรงศิลา ชัยภูมิ

136 สามเณรณัฐติภูมิ ศรีอุ่น ทรงศิลา ชัยภูมิ

137 สามเณรณัฐพงศ์ ตะวงษ์ ทรงศิลา ชัยภูมิ

138 สามเณรทศพล ปรุธัมเม ทรงศิลา ชัยภูมิ

139 สามเณรทินภัทร แก้วส้าราญ ทรงศิลา ชัยภูมิ
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140 สามเณรภูผา พันยาง ทรงศิลา ชัยภูมิ

141 สามเณรวัฒนศักด์ิ นวลแสง ทรงศิลา ชัยภูมิ

142 สามเณรสรรเพชร เติมวงษ์ ทรงศิลา ชัยภูมิ

143 สามเณรอธิษฐ์ จันทเขต ทรงศิลา ชัยภูมิ

144 สามเณรวีระยุทธ จ้าปาศรี ทรงศิลา ชัยภูมิ

145 สามเณรสมเดช แพ้ชัยภูมิ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

146 สามเณรอดิเทพ โพเกตุ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

147 สามเณรสราวุฒิ หวังเสียวกลาง ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

148 สามเณรกิตติพงษ์ ชะยมชัย ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

149 สามเณรสนอง ขันนอก ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

150 สามเณรอภิวันท์ อุเทนสุต ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

151 สามเณรกิตติศักด์ิ หารอาคม ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

152 สามเณรพีรพงษ์ สร้อยเนียม ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

153 สามเณรอุ้มบุญ บุญทัน ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

154 สามเณรทินกร หมั่นชาติ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

155 สามเณรรัฐภูมิ เกษมศรี สามัคคีอุทิศ ชัยภูมิ

156 สามเณรอนุวัฒน์ รักชัยภูมิ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

157 สามเณรธันยบูรณ์ ค้างาม ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

158 สามเณรกรุงศรี สิมมาวงษ์ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

159 สามเณรวัชรินทร์ แก้วพวง ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

160 สามเณรรัฐภูมิ แก้วคูณ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

161 สามเณรสุรัตน์ บรรยง ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ

162 สามเณรพีระวัฒน์ ชูพรม ใหม่ศรีมากทอง สุรินทร์

163 สามเณรนวพล ยอดส้าเภา บ้านผือ สุรินทร์
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164 สามเณรพูนสุข พากล้า บ้านผือ สุรินทร์

165 สามเณรชาย สระบัวแดง สุรินทร์

166 สามเณรธนภัทร ทองสุข หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

167 สามเณรภูวงศ์ ไชยะวงศ์ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

168 สามเณรแดนนี่ กิ่งสวัสด์ิ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

169 สามเณรอภิสิทธิ ์วงกวน หนองโพธิ์ นครนายก

170 สามเณรกิตติ บุญโรจน์ ชัยศรี ขอนแก่น

171 สามเณรตรีวิทย์ มาตรา ชัยศรี ขอนแก่น

172 สามเณรธีรนาฏ ลือโสภา พยัคฆภูมิวราราม มหาสารคาม

173 สามเณรนคินทร์ พลตื อ แก้วส้าเร็จ กาฬสินธุ์

174 สามเณรกลวัชร ศรีไกรรัตน์ สว่างใต้ กาฬสินธุ์

175 สามเณรเสฏฐวุฒิ พิลาสุข บ้านอ้น ร้อยเอ็ด

176 สามเณรยุทธพิชัย โพธิสูง หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด

177 สามเณรสุธี ค้าชาย เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด

178 สามเณรปริญญา โพธิพ์ันธ์ไม้ สะแก นครราชสีมา

179 สามเณรอัสกร จันทะกา ดอนขวาง นครราชสีมา

180 สามเณรพงศธร ประดับจิตร คีรีวันต์ นครราชสีมา

181 สามเณรธรา ซิน ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

182 สามเณรธนากร ก้อนทอง บัวถนน บุรีรัมย์

183 สามเณรทวีศักด์ิ ใสสดศรี เย้ยปราสาท บุรีรัมย์

184 สามเณรพัธรดนัย ทาพรม ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์

185 สามเณรจันทกร เหมาะเป็นดี อุทุมพร สุรินทร์

186 สามเณรคูณค้า วงพระจันทร์ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

187 สามเณรมงคลชัย เสียงฆอ้ง ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก
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188 สามเณรสถิตพล ผิวสา โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
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189 พระครูสุพัฒนวรคุณ ฐานสมฺปุญฺโณ โพธิศ์รีส้าพันตา ปราจีนบุรี

190 พระครูอุดมชัยสิริ อนุตฺตโร ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

191 พระครูวชิรญาณสถิต วชิรญาโณ เทพประดิษฐ์ บุรีรัมย์

192 พระครูปลัดพิทักษ์ วิสุทฺโธ ไตรภูมิ ร้อยเอ็ด

193 พระครูสมุห์เอกชัย   ชยานนฺโท อัมพวัน บุรีรัมย์

194 พระครูสมุห์ณรงค์ ฐิติธมฺโม คีรีวัน นครนายก

195 พระใบฎีกาบุญเกิด อิทฺธิมนฺโต ทัพรั ง นครราชสีมา

196 พระใบฎีกาพิสิษฐ์ ปิยวณฺโณ ตะกุด นครราชสีมา

197 พระสมุห์พรชัย ฐานวโร ธาตุ ขอนแก่น

198 พระอธิการมงคล มหามงฺคโล เขาพระอังคาร บุรีรัมย์

199 พระอธิการรชตะ ธมฺมิโก เชี่ยวโอสถ นครนายก

200 พระอธิการสมชาย สุเมธโส สง่าท่าชลนที บุรีรัมย์

201 พระอธิการสุขุม เตชธมฺโม ส้าโรงพัฒนา บุรีรัมย์

202 พระกิตติพงษ์   สุนฺทโร โพธิท์อง ขอนแก่น

203 พระปฏิภาณ ปิยปุตฺโต โพธิท์อง ขอนแก่น

204 พระกวีพันธ์ พทฺธกวี โพธิท์อง ขอนแก่น

205 พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน โพธิท์อง ขอนแก่น

206 พระวรพล คุณวโร ชัยศรี ขอนแก่น

207 พระสมาน ปภสฺสโร ชัยศรี ขอนแก่น

ผู้สอบผ่านปี ๒๕๖๕

บัญชลีงทะเบียน
บัญชรีายนามพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ะเขา้รับประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒
ณ วัดโสธรวราราม อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

วันศุกร์ที ่๑ เดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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208 พระคมกฤษ ปญฺญาภรโณ ชัยศรี ขอนแก่น

209 พระหาญศึก  ธมฺปญฺโญ โพธิช์ัยบ้านไผ่ ขอนแก่น

210 พระอภิชัย พฺรหฺมว้โส สะอาด ขอนแก่น

211 พระชัยประสิทธิ ์ภทฺทธมฺโม สุวรรณาวาส มหาสารคาม

212 พระธนากร ถาวโร สว่างคงคา กาฬสินธุ์

213 พระสุริยา ปุญญกาโม อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

214 พระบุญช่วย ปริปุณฺโณ ชัยมงคล กาฬสินธุ์

215 พระบัญญัติ ยโสธโร มัชฌิมาวาส กาฬสินธุ์

216 พระสุยนต์ ฐิตสทฺโธ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ์

217 พระนเรศ อธิปุณฺโญ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ์

218 พระทรงวิทย์ ถิรจิตฺโต อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ์

219 พระสังคม สิริจนฺโท นางนวล กาฬสินธุ์

220 พระศักด์ิดา ฐิตธมฺโม นางนวล กาฬสินธุ์

221 พระอ้านาจ ฐิตมโน ศรีสว่างโพธิท์อง กาฬสินธุ์

222 พระปรเมษฐ์ ปรเมธี บ้านอ้น ร้อยเอ็ด

223 พระวรากร ปริยตฺติเมธี บ้านอ้น ร้อยเอ็ด

224 พระสุที  ปิยวณฺโณ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด

225 พระถิน ฐิตวิริโย หนองใหญ่ ร้อยเอ็ด

226 พระสุทธินันท์ จนฺทสาโร หนองใหญ่ ร้อยเอ็ด

227 พระไกรจรินทร์ อคฺคธมฺโม หนองใหญ่ ร้อยเอ็ด

228 พระฉัตรชัย สีลส้วโร นิเวศน์ ร้อยเอ็ด

229 พระสุวรรณ จนฺทโชโต กลาง ร้อยเอ็ด

230 พระสุระชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ กลาง ร้อยเอ็ด

231 พระปภาวิน ฐานุตฺตโร กลาง ร้อยเอ็ด
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232 พระสราวุฒิ สิริวณฺโณ กลาง ร้อยเอ็ด

233 พระอภิชาติ อริยว้โส กลาง ร้อยเอ็ด

234 พระพงษ์พันธ์ สิริธมฺโม ไตรภูมิ ร้อยเอ็ด

235 พระบุญญฤทธิ ์สมจิตฺโต ไตรภูมิ ร้อยเอ็ด

236 พระสมใจ สุมโน สุทัศน์ ร้อยเอ็ด

237 พระเวช สิริเวชฺโช สุทัศน์ ร้อยเอ็ด

238 พระมณฑล มหาภิญฺโญ สุทัศน์ ร้อยเอ็ด

239 พระปัญญา วรปญฺโญ สุทัศน์ ร้อยเอ็ด

240 พระเกณฑ์ กนฺตธมฺโม สุทัศน์ ร้อยเอ็ด

241 พระวรเมศวร์ สุเมธโส โนนหมัน นครราชสีมา

242 พระปราโมทย์ ถาวโร สะแก นครราชสีมา

243 พระปิยะ ปิยาภิว้โส พายัพ นครราชสีมา

244 พระอดิลักษณ์ กิตฺติคุโณ ทุง่สว่าง นครราชสีมา

245 พระภูรี ธีรว้โส ทุง่สว่าง นครราชสีมา

246 พระชนะพล วรญาโณ กระโดน นครราชสีมา

247 พระเฉลิมพันธ์ ธมฺมจาโร ดอนขวาง นครราชสีมา

248 พระไพศาล วิสาโร พลับพลา นครราชสีมา

249 พระรุ้งตระกาล อนามโย นอก นครราชสีมา

250 พระวรุฒ วรจิตฺโต ตะกุด นครราชสีมา

251 พระดิษพงษ์  โชติธฺมโม คีรีวันต์ นครราชสีมา

252 พระสันติ ปริปุณฺโณ คีรีวันต์ นครราชสีมา

253 พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ ด่านใน นครราชสีมา

254 พระญาณภพ จกฺกวโร กลาง บุรีรัมย์

255 พระชุติพนธ์ อนาวิโล กลาง บุรีรัมย์
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256 พระภาณุวัฒน์ สุมโน กลาง บุรีรัมย์

257 พระธีรพงษ์ ฐานวุฒโฒ ธรรมธีราราม บุรีรัมย์

258 พระอดิลักษณ์ วรวฑฺฒโน ป่าหนองปรือ บุรีรัมย์

259 พระพิน จารุวณฺโณ ป่าละหานทราย บุรีรัมย์

260 พระขวัญเมือง วราสโภ บ้านยาง บุรีรัมย์

261 พระนะ สุรปญฺโญ โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

262 พระจักรกฤษ ปภสฺสโร โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

263 พระทองอินทร์ ญาณวโร ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์

264 พระแสงเพ็ชร กิตฺติสาโร ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์

265 พระต้นตระการ สุจิณฺณธมฺโม ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์

266 พระมนูญ ฐิตมโน ท่าสว่าง บุรีรัมย์

267 พระเสกสรร เทวธมฺโม โพธิย์่อย บุรีรัมย์

268 พระพิเชษฐ์ชัย จิตฺตโสภโณ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์

269 พระวรวุฒิ วิสุทฺธิเมธี หนองน ้าทิพย์ บุรีรัมย์

270 พระอาคม วิชชาธโร อมราวาส บุรีรัมย์

271 พระบุญธรรม โกสโล เขาพระอังคาร บุรีรัมย์

272 พระด้ารงค์ ติกฺขวิริโย เขาพระอังคาร บุรีรัมย์

273 พระวันชัย เอ็มประโคน แสลงโทน บุรีรัมย์

274 พระณัฐภัทร ธมฺมิโก ป่าบ้านกรวด บุรีรัมย์

275 พระคุณากร ฐิตโสมนสฺโส บ้านดอนสมบูรณ์ บุรีรัมย์

276 พระส้าราญ นนฺทิโก ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

277 พระเสกสรร จนฺทสาโร ไพรีพินาศ ชัยภูมิ

278 พระวีระ กุสลจิตฺโต หนองนาแซง ชัยภูมิ

279 พระณัฏฐ์ กิตฺติภทฺโท ชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ
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280 พระสมพงษ์ ขนฺติโก อัมพา ชัยภูมิ

281 พระสุชาติ ปภากโร ตาลนาแซง ชัยภูมิ

282 พระสมโพช สุจิณฺโณ อัมพา ชัยภูมิ

283 พระประดิษฐ์ โกสโล สง่า ชัยภูมิ

284 พระพงศกร ปภาโส สระบัวแดง สุรินทร์

285 พระอธิภัทร อธิจจิตฺโต ดงพระราม ปราจีนบุรี

286 พระเมษ์ฆนิทร์  ฐานวโร หัวกรด ปราจีนบุรี

287 พระสันติ รวิว้โส ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

288 พระฤดี ปภสฺสโร ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

289 พระเด่น ชิตมาโร บางแตน ปราจีนบุรี

290 พระสุรศักด์ิ ธนปาโล บางแตน ปราจีนบุรี

291 พระรัตนโชติ รตนโชโต โพธิศ์รีส้าพันตา ปราจีนบุรี

292 พระพิทักษ์ เกสโร พราหมณี นครนายก

293 พระสัมภาษณ์ เตชวโร พราหมณี นครนายก

294 พระสมพร พฺรหฺมโชโต พราหมณี นครนายก

295 พระประชุม สิริวฑฺฒโน พราหมณี นครนายก

296 พระเอนก นิสโก พราหมณี นครนายก

297 พระธนภูมิ ทนฺตจิตฺโต พราหมณี นครนายก

298 พระชาญชัย ปุตฺตมงฺคโล พราหมณี นครนายก

299 พระสุนทร สทฺธาธิโก อุดมธานี นครนายก

300 พระวราวิทย์ อธิปญฺโญ อุดมธานี นครนายก

301 พระอุบล ปทุโม อุดมธานี นครนายก

302 พระสุวิช อคฺคธมฺโม อุดมธานี นครนายก

303 พระสมชาย สุเมโธ อุดมธานี นครนายก
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304 พระธีรเดช ธนปญฺโญ อุดมธานี นครนายก

305 พระอนันต์ อนุนนฺโท อุดมธานี นครนายก

306 พระจักรกฤษณ์ กตปุญฺโญ อุดมธานี นครนายก

307 พระสันติ สุมงฺคโล อุดมธานี นครนายก

308 พระศรีศักด์ิ อนิปฺผโล หนองโพธิ์ นครนายก

309 พระอ้านาจ ฐานธมฺโม ช้าง นครนายก

310 พระณพัชร ปริปุณฺโณ ช้าง นครนายก

311 พระสังวาลย์ ปญฺญาธโร ช้าง นครนายก

312 พระสุเทพ คุณพโล ช้าง นครนายก

313 พระจรูญ   ฐิตธมฺโม ช้าง นครนายก

314 พระอุไทย ปญฺญาวโร ช้าง นครนายก

315 พระปัญจวิชช์ นาควโร ช้าง นครนายก

316 พระโสภณวิชญ์ ปภงฺกโร ช้าง นครนายก

317 พระสมศักด์ิ ติกฺขปญฺโญ ช้าง นครนายก

318 พระพีรพัฒน์ พทฺธสีโล ช้าง นครนายก

319 พระกัณฑรากร ปญฺญาวุโธ ช้าง นครนายก

320 พระดวงดี กนฺตธมฺโม เชี่ยวโอสถ นครนายก

321 พระนิพล อภิฉนฺโท เชี่ยวโอสถ นครนายก

322 พระมนตรี สุมโน เชี่ยวโอสถ นครนายก

323 พระทชภณ อภิปาโล โพธิท์อง ขอนแก่น

324 พระเฉลิมพล ขนฺติพโล ชัยศรี ขอนแก่น

325 พระภูวเนตร ฐิตสาโร ชัยศรี ขอนแก่น

326 พระสมชาย สุจิตฺโต ชัยศรี ขอนแก่น

327 พระสมใจ ปสนฺโน ชัยศรี ขอนแก่น
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328 พระเสกสรร ติกฺขวายาโม โพธิช์ัยบ้านไผ่ ขอนแก่น

329 พระศักด์ิชัย กตปุญฺโญ มัชฌิมาวาส ขอนแก่น

330 พระเกษม วรปญฺโญ มัชฌิมาวาส กาฬสินธุ์

331 พระพัฒนพงศ์ ภทฺทธมฺโม สระทอง ร้อยเอ็ด

332 พระสันติสุข โสภโณ สระประทุม ร้อยเอ็ด

333 พระทองจันทร์ กิตฺติญาโณ ไตรภูมิ ร้อยเอ็ด

334 พระพีระเวช ชาติโก พระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา

335 พระศุภกิตต์ิ สุภกิจฺโจ ปะค้า นครราชสีมา

336 พระจตุรัส ปภงฺกโร บุละกอ นครราชสีมา

337 พระสุชาติ อรุโณ บุละกอ นครราชสีมา

338 พระณรงค์ฤทธิ ์กิตฺติโก ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

339 พระอุบล อชิโต ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

340 พระกิตติวัฒน์  กลมสโม ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

341 พระอัยการ ธมฺมากโร สุทธจินดา นครราชสีมา

342 พระนเรศ กนฺตนโร สุทธจินดา นครราชสีมา

343 พระอดิศักด์ิ ปุญฺญสกฺโก ป่าศรัทธารวม นครราชสีมา

344 พระนัฐพงศ์ โชติโก เย้ยปราสาท บุรีรัมย์

345 พระเกตุสีทอน อตฺตวโร บัวถนน บุรีรัมย์

346 พระอุดร อุตตฺโม ปราสาททอง บุรีรัมย์

347 พระเพชร ขนฺติธมฺโม อัมพา ชัยภูมิ

348 พระวรัญญู ปริปุณฺโณ อัมพา ชัยภูมิ

349 พระวิทยา สุมงฺคโล ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

350 พระจรัญ ขนฺติพโล ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ

351 พระกันต์ินันท์ นนฺทิโย พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ
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352 พระณรงค์ กนฺตสาโร พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ

353 พระนพดล ฐิตสุโภ เลียบน ้าไหล ชัยภูมิ

354 พระปัญญา เตชปญฺโญ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

355 พระกิ่งมั่นคง ยุตฺตธมฺโม ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

356 พระจีระศักด์ิ กนฺตสีโล ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี

357 พระชาตรี ชาตวีโร โพธิศ์รีส้าพันตา ปราจีนบุรี

358 พระอภิชาติ จารุวณฺโณ พราหมณี นครนายก

359 พระบริหาร นาถสีโล อุดมธานี นครนายก

360 พระส้าเริง ฐิตสีโล อุดมธานี นครนายก

361 พระสุรเดช ปญฺญาวุฑฺโฒ อุดมธานี นครนายก

362 พระธนัท จนฺทาโภ อุดมธานี นครนายก

363 สามเณรกิตติพงษ์ หมื่นหน้า โพธิท์อง ขอนแก่น

364 สามเณรกันต์พงศ์ กองธรรม โพธิท์อง ขอนแก่น

365 สามเณรปฏิภาณ สีสม ชัยศรี ขอนแก่น

366 สามเณรศรายุทธ์ แก่นพันธ์ สะอาด ขอนแก่น

367 สามเณรเจษฏา บุญจันทร์ศรี กลาง กาฬสินธุ์

368 สามเณรวิศรุต ภูสีน ้า กลาง กาฬสินธุ์

369 สามเณรวายุภักษ์ การะยะ กลาง กาฬสินธุ์

370 สามเณรปพัฒน์ สูสี ห้วยสีทน กาฬสินธุ์

371 สามเณรธนวัฒน์ ภูขมร อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

372 สามเณรศักรินทร์ ชาญสาริกรณ์ อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

373 สามเณรโชคชัย นาคเกิด อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

374 สามเณรไกรภพ วงษ์แสง อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

375 สามเณรกรวิชญ์ เถาว์ชาลี อร่ามมงคล กาฬสินธุ์
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376 สามเณรวรเชษฐ์ จงมีธรรม สว่างใต้ กาฬสินธุ์

377 สามเณรนิลพัทธ์ กมลภพ สว่างใต้ กาฬสินธุ์

378 สามเณรณัฐพล ปัญญา ชัยมงคล กาฬสินธุ์

379 สามเณรวิทยา โสวันทา ชัยมงคล กาฬสินธุ์

380 สามเณรขจร เรืองเสนา ป่ากุดท่าลือ กาฬสินธุ์

381 สามเณรกิตติภูมิ ภูต้องใจ ป่ากุดท่าลือ กาฬสินธุ์

382 สามเณรนวพล สงเปือย ป่ากุดท่าลือ กาฬสินธุ์

383 สามเณรณัฐพงศ์ พลตื อ แก้วส้าเร็จ กาฬสินธุ์

384 สามเณรทรัพย์สิน ธงหาร แก้วส้าเร็จ กาฬสินธุ์

385 สามเณร มินทร์ธาดา ผลานิสงค์ แก้วส้าเร็จ กาฬสินธุ์

386 สามเณรวิวัฒณ์ชัย ถูเด่น นางนวล กาฬสินธุ์

387 สามเณรบุรัสกร งอยภูธร ไชยวาร กาฬสินธุ์

388 สามเณรพงศ์ ทิพเนตร หนองบัว กาฬสินธุ์

389 สามเณรณัฐวุฒิ โมรี หนองบัว กาฬสินธุ์

390 สามเณรกฤษณะ สิงหะ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

391 สามเณรปัญญา เพชรนาคี หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด

392 สามเณรบวรรพีพงค์ ยาคง วารีกุฎาราม ร้อยเอ็ด

393 สามเณรกฤษฎา ชัยสา วารีกุฎาราม ร้อยเอ็ด

394 สามเณรเฉลิมชัย บัวธรา มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

395 สามเณรทินภัทร ศรีสร้อย มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

396 สามเณรเอกราช ศรีโยธี มิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

397 สามเณรอภิวัตร เพลงสระกษ สะแก นครราชสีมา

398 สามเณรบุญฤทธิ ์ศรีวะโสภา พายัพ นครราชสีมา

399 สามเณรกฤตภาส วงศ์เมือง พายัพ นครราชสีมา
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400 สามเณรนิติภัทธ์ หาญจันอัด อิสาน นครราชสีมา

401 สามเณรพงศธรณ์ ปิน่เพชร อิสาน นครราชสีมา

402 สามเณรฉัตรนุกุล ยอดแก้ว ดอนขวาง นครราชสีมา

403 สามเณรเสกสรร สุขใหม่ หนองบัวศาลา นครราชสีมา

404 สามเณรกมลภพ มูลเหล็ก วิปัสสนารังกาใหญ่ นครราชสีมา

405 สามเณรอภิชัย ตึกโพธิ์ คีรีวันต์ นครราชสีมา

406 สามเณรสิทธศาสตร์ ดาวประถมพันธ์ คีรีวันต์ นครราชสีมา

407 สามเณรจุลภักด์ิ สติภา กลาง บุรีรัมย์

408 สามเณรปาณชัย เขียวอุดสา กลาง บุรีรัมย์

409 สามเณรธนกร ปะเถตัง กลาง บุรีรัมย์

410 สามเณรพลพล สัมพันธ์แพร กลาง บุรีรัมย์

411 สามเณรรุ่งโรจน์ แสงสว่าง กลาง บุรีรัมย์

412 สามเณรณัฏฐกิตต์ิ แซ่อึ ง กลาง บุรีรัมย์

413 สามเณรชลธี พิกุล กลาง บุรีรัมย์

414 สามเณรชนสรณ์ อาษากิจ กลาง บุรีรัมย์

415 สามเณรสถาพร อาตขันธ์ กลาง บุรีรัมย์

416 สามเณรวิวัฒนการ ชะนะหาญ กลาง บุรีรัมย์

417 สามเณรธัญเทพ สุนทอง กลาง บุรีรัมย์

418 สามเณรน้าชัย นาคประโคน กลาง บุรีรัมย์

419 สามเณรอทิวา พงษ์พรม กลาง บุรีรัมย์

420 สามเณรภานุพงษ์ เกษไธสง กลาง บุรีรัมย์

421 สมเณรนวิน ส้าราญใจ กลาง บุรีรัมย์

422 สามเณรพงศกร แก้วมณีชัย กลาง บุรีรัมย์

423 สามเณรชูประดิษฐ์ ใจใหญ่ กลาง บุรีรัมย์
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424 สามเณรวิทยา จ้าปีประโคน กลาง บุรีรัมย์

425 สามเณรธันวา สอื นรัมย์ กลาง บุรีรัมย์

426 สามเณรนราเอก อังศุมาส กลาง บุรีรัมย์

427 สามเณรบุพกร ปิน่ค้า กลาง บุรีรัมย์

428 สามเณรวัชรดนัย ดวงศรี กลาง บุรีรัมย์

429 สามเณรธนโชติ ค้าแพทย์ กลาง บุรีรัมย์

430 สามเณรณัฐพล นิสจันทร กลาง บุรีรัมย์

431 สามเณรธีระพันธ กมลรัมย์ กลาง บุรีรัมย์

432 สามเณรเดชอุดม พูนเอก กลาง บุรีรัมย์

433 สามเณรทวีสุข หูประโคน กลาง บุรีรัมย์

434 สามเณรภุมรินทร์ คุมาประโคน กลาง บุรีรัมย์

435 สามเณรสุรเดช มณีวรรณ กลาง บุรีรัมย์

436 สามเณรทศพร ปัดภัย ธรรมธีราราม บุรีรัมย์

437 สามเณรชาญชัย โพธิกัน ธรรมธีราราม บุรีรัมย์

438 สามเณรกรกช จันทร์อยู่จริง โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

439 สามเณรศุภรัตน์ จ้าปา โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

440 สามเณรปุญญพัฒน์ เวียนประพันธ์ โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

441 สามเณรทรงภพ ทับที โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

442 สามเณรณัฐวัฒน์ โพธิว์ัฒน์ โนนดินแดงใต้ บุรีรัมย์

443 สามเณรกล้าณรงค์ วงค้าสิงห์ ท่าสว่าง บุรีรัมย์

444 สามเณรพงษ์ภูวดล ครองเพชรวัฒนา ท่าสว่าง บุรีรัมย์

445 สามเณรณัฐพล ตรวจมรรคา ท่าสว่าง บุรีรัมย์

446 สามเณรสิรภัทร สิริมา ท่าสว่าง บุรีรัมย์

447 สามเณรสุริยันต์ สระทองทา ท่าสว่าง บุรีรัมย์
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448 สามเณรรามศักด์ิ ฉัตรทัน ท่าสว่าง บุรีรัมย์

449 สามเณรสรวิชญ์ กองสนั่น ท่าสว่าง บุรีรัมย์

450 สามเณรอนุสิทธิ ์กลมกล่อม ชุมแสง ชัยภูมิ

451 สามเณรสหภูมิ วันเพชร ชุมแสง ชัยภูมิ

452 สามเณรประกิต  นิสัยตรง ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ

453 สามเณรรัฐภัทร์  รัตนอมรศิลป์ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

454 สามเณรณัฐชนน กลางเมือง เกาะมะไฟ ปราจีนบุรี

455 สามเณรภัทรพงษ์ ศิลาบุตร ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี

456 สามเณรอดิศร แจ่มแจ้ง ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี

457 สามเณรนิรภัฏ สุขเหมือน ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี

458 สามเณรจิรเมธ ปิน่ประดับ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี

459 สามเณรสุรชาติ สิริประโคน หนองโพธิ์ นครนายก

460 สามเณรอนุวัฒน์ ไชยดี หนองโพธิ์ นครนายก

461 สามเณรธนภัทร  ปิน่น้อย หนองโพธิ์ นครนายก

462 สามเณรภูรินทร์ ไชยดี หนองโพธิ์ นครนายก

463 สามเณรรวีโรจน์ ลาภถาวร หนองโพธิ์ นครนายก

464 สามเณรวิชัย มณีแสง หนองโพธิ์ นครนายก

465 สามเณรวีรภัทร เยรัมย์ หนองโพธิ์ นครนายก

466 สามเณรชิษณุพงศ์ ดั นนอก หนองโพธิ์ นครนายก

467 สามเณรสราวุธ ดั นนอก หนองโพธิ์ นครนายก

468 สามเณรอิทธิ เวชการนนท์ หนองโพธิ์ นครนายก

469 สามเณรอภิชิต ปิยะวงศ์ หนองโพธิ์ นครนายก

470 สามเณรสักอาลุน ทะวีสด ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก

471 สามเณรวันชัย นครแสน ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
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472 สามเณรธวัชชัย มานยีมุด ใหม่ไพรวัลย์ สระแก้ว

473 สามเณรปริญญา สุริทะรา ธาตุ ขอนแก่น

474 สามเณรพีระพัฒน์ สัสดีไกรสร ตราชูวนาราม ขอนแก่น

475 สามเณรธนธรณ์ ละอองค้า ชัยศรี ขอนแก่น

476 สามเณรนพดล ฤาชา ชัยศรี ขอนแก่น

477 สามเณรวรวุฒิ คลังระหัด ชัยศรี ขอนแก่น

478 สามเณรบัญญวัต หาทอง มหาชัย ขอนแก่น

479 สามเณรกิตติภพ อ้วนมาตรา มหาชัย ขอนแก่น

480 สามเณรนภัทรพงษ์ สายสินธ์ อร่ามมงคล กาฬสินธุ์

481 สามเณรมัทพล พื นผา หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด

482 สามเณรดอน วิไลวง หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด

483 สามเณรอภินันท์ ภูยาแพทย์ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด

484 สามเณรจารุวัฒน์ เอี่ยมศรี หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด

485 สามเณรไวทิน นาเมืองรักษ์ พิกุลทอง นครราชสีมา

486 สามเณรฐิติโชติ สงวนวงศ์ ป่าอภัยวัน นครราชสีมา

487 สามเณรปริญญา ประสพหิน กลาง บุรีรัมย์

488 สามเณรอนุวิท  แสงหิน โนนงิ ว บุรีรัมย์

489 สามเณรอัษฎาวุท เขียวเขว้า ชุมแสง ชัยภูมิ

490 สามเณรขจรศักด์ิ ทัดแก้ว บ้านผือ สุรินทร์

491 สามเณรรานิน ตุลา หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

492 สามเณรวันติน เจียง หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี

493 สามเณรจิตติพัฒน์ นาชัยเพชร ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก

494 สามเณรสิทธิชัย สังข์ค้า ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

495 สามเณรนพรัตน์ สังโวยลี ใหม่ไพรวัลย์ สระแก้ว


