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สังกัดวัด

รายชือ่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2558

สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ที่ รหัสประจ าตัว ชือ่/ฉายา/นามสกุล
สังกัดวัด

ที่ รหัสประจ าตัว ชือ่/ฉายา/นามสกุล
วัด ต าบล อ าเภอ จงัหวัด

1 007/001 พระมหาค าพันธ์   กตฺิติโสภโณ/หอมหวน ธาตุ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
2 007/002 พระรุ่งตะวัน   สิริวณฺโณ/แดงบญุเรือง สามขา (ชัยมงคล) สามขา โพนทราย ร้อยเอด็
3 007/003 พระกอ้งเกยีรติ   คุณวโร/ค าภกัดี ศรีทองไพบลูย์วราราม ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
4 007/004 พระอภชิิต   อธิจิตฺโต/โชติกาล บา้นดู่ หนองแวง เมือง ร้อยเอด็
5 007/005 พระมหาสุริยา   ฐิตเมธี/โฮมจุมจัง คุ้มวนาราม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
6 007/006 พระครูปลัดรังษี   จนฺทสาโร/จันทร์ท ามา วารีกฎุาราม โพนทราย โพนทราย ร้อยเอด็
7 007/007 พระปลัดสมเกยีรติ   จนฺทสาโร/เชื้อจิต พลับพลาชัย ทา่หาดยาว โพนทราย ร้อยเอด็
8 007/008 พระครูสิทธิธรรมวิบลู/พระอธิการไสว  เตชธโร/เดชศรี บปุผาราม ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอด็
9 007/009 พระมหาณรงศักด์ิ   อริยว โส/อาจวงษา วารีกฎุาราม โพนทราย โพนทราย ร้อยเอด็
10 007/010 พระวิระพงษ์   วิสุทโฺธ/เพิ่มทอง เวฬุวนาราม ยางค า โพนทราย ร้อยเอด็
11 007/011 พระโกสินทร์   ทนิฺนญาโณ/ชินสุข มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
12 007/012 พระครูกลัยาณธรรมานุศาสน์/พระสุนทร จิรธมฺโม/พลทมิน หนองพอก หนองพอก ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
13 007/013 พระภวูนัย   สนฺติกโร/ไชยทพิย์ โพธิท์องพัฒนาราม น้ าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
14 007/014 พระอรรถพล   อตฺถพโล/ปะกาโส ดอนเกลือ บงึงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็
15 007/015 พระครูปลัดสุริยา   จนฺทวณฺโณ/ดอกรัง มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
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16 007/016 พระปลัดออ่น   มหทิธฺิโก/ระหุ่ง หนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
17 007/017 พระอธิการอเุทน   นรินฺโท/สังฆมณี บา้นปาุเม้าเหนือ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
18 007/018 พระมหาธีรานนท ์  ปริปณฺุโณ/ล่ าสัน ปาุสันติธรรม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
19 007/019 พระประเสริฐศักด์ิ   ธีรธมฺโม/เลาหะปาเลศ อตุมพิชัย ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
20 007/020 พระเทยีน   ปญฺญาวโร/ฮุยสุสดี ศิลาอาสน์ นาเมือง เสลภมูิ ร้อยเอด็
21 007/021 พระปญัญา   ปญฺญาธโร/มากมูล ทา่นคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
22 007/022 พระจิตติ   จิตฺตธมฺโม/ทรงราศรี บา้นแคนเหนือ ขอนแกน่ เมือง ร้อยเอด็
23 007/023 พระกลุพล   จารุว โส/นันทะดี บา้นหนองเทงิ หนองแวง เมือง ร้อยเอด็
24 007/024 พระมหาจรูญโรจน์   กวิว โส/ปาโส ธาตุ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
25 007/025 พระโชคชัย   สิริจนฺโท/ญาตินิยม ธาตุ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
26 007/026 สามเณรนิยม   พิมพกนัต์ ศรีสุพลธาวาส อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอด็
27 007/027 พระอธิการสุวิทย์   สิริวณฺโณ/สอนโกษา อมัพวัณ สะอาดสมบรูณ์ เมือง ร้อยเอด็
28 007/028 พระสงกรานต์   ฉนฺทธมฺโม/ไวสูงเนิน ดงบา้นนา มะอึ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
29 007/029 พระสายัณห ์  เตชธโร/สุมาลี บา้นผ าใหญ่ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอด็
30 007/030 พระมหาวิทยานุวัฒน์   ปญฺญาวโร/ศรีสุระ ดงบา้นนา มะอึ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
31 007/031 สามเณรสุปญัญา   ประทมุชาติ ศรีสุพลธาวาส อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอด็
32 007/032 พระครูกติติคุณารักษ์/พระสมชัย   ปวโร/มิโน โพธิศ์รี บา้นเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอด็
33 007/033 พระธรรมนูญ   อาจารสุโภ/กรุดเพชร อมัพวัณ บา้นเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอด็
34 007/034 พระสมชวน   เมธิโก/สานนท์ เมืองสรวงเกา่ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอด็
35 007/035 พระประทปี   ปญฺญาปทโีป/เย็นอารมย์ เมืองสรวงใหญ่ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอด็
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36 007/036 พระทนงศักด์ิ   ทนิฺนญาโณ สระแกว้ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
37 007/037 พระประเสริฐ   อตฺุตมเมธี/ฤทธิแสง บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
38 007/038 พระรัชวุฒิ   กจิฺจสาโร/พลเวียง กลางหมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอด็
39 007/039 พระพงษ์พัฒน์   ฐิตวฑฺฒโน/ศรีวงษ์ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
40 007/040 พระนวชาติ   นราธีโป/ประชาชิตร ศรีสุพลธาวาส อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอด็
41 007/041 พระทรงชัย   วรปญฺโญ/มัสพงษ์ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
42 007/042 พระสุริยะ   ชวนปญฺโญ/ศรีสุระ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
43 007/043 พระถวิล   ยสินฺธโร/แสงสุด ศรีสว่าง รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอด็
44 007/044 พระประเสริฐ   อภโย/ศักด์ิสุระ บา้นหวัแฮด รอบเมือง เมือง ร้อยเอด็
45 007/045 พระค านวน   ปณฺุณโก/นาคมนต์ บา้นขอนแกน่เหนือ ขอนแกน่ เมือง ร้อยเอด็
46 007/046 สามเณรชาญชัย   จ าปาจันทร์ บญุศิริวราราม โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
47 007/047 พระไพบรูณ์   อาภากโร/ศิริ หนองโคก หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
48 007/048 สามเณรวัชระ   เจียมภเูขียว ทา่นคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
49 007/049 พระวิสันต์   สิริคุตฺโต/สังฆะเวช บา้นโสกเชือก โพธิสั์ย ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
50 007/050 พระสุทศัน์   สุทสฺสนเมธี/โสวภาส ศรีสุพลธาวาส อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอด็
51 007/051 พระค าไชย   สิริวณฺโณ/แสงสะโส เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
52 007/052 พระธีระยุทธ   วชิรญาโร/อทุธิสินธุ์ สระปทมุ บวัแดง ปทมุรัตต์ ร้อยเอด็
53 007/053 พระขวัญชัย   ชยวุฑฺโฒ/แสนณรงค์ เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
54 007/054 พระอธิการสุวิท   เตชธโร/วิบรูณ์ ปาุยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
55 007/055 พระอดุร   ชุตินฺธโร/เพียสาระ สุวารีวิหาร ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
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56 007/056 พระปองพล   ปญฺญาวชิโร/พันธโคต ปาุน้ าค าพัฒนา หวัช้าง สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
57 007/057 พระธัญศิษฐ์   สุทธฺปญฺโญ/กอบญุ ปาุศรีโพนทอง แวง โพนทอง ร้อยเอด็
58 007/058 พระเกยีรติศักด์ิ   ญาณธโร/ตามชัย บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
59 007/059 พระบรรชา   วรธมฺโม/วงษา โนนสว่าง เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
60 007/060 พระภาสกร   พลญาโณ/ประหนุ เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
61 007/061 พระไพทรูย์   กนฺตสีโล/โปมิน ศรีสะอาด หนองแวง เมือง ร้อยเอด็
62 007/062 พระมหากฤษดา   พุทธฺญาโณ/เศรษฐ์ศิวานนท์ แสนระลึก เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
63 007/063 พระกฤษฎาธรณ์   จนฺทโชโต/บตุรชม แสนระลึก เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
64 007/064 พระสันติ   สนฺตจิตฺโต/ชะเนียน หนองเรือ หนองบวั อาจสามารถ ร้อยเอด็
65 007/065 พระทกัษิณ   ทนิฺนปญฺโญ/นิลพุฒ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
66 007/066 พระสุชาติ   สุชาโต/วิสูงเร อมัพวนาราม(บา้นม่วงน้ า) ปาฝา จังหาร ร้อยเอด็
67 007/067 พระครูปริยัติวิธานกจิ/พระมหาโทน   จิรสุโภ/โนนยง ศรีอาราม ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอด็
68 007/068 พระสุเทพ   ถิรธมฺโม/ปองไป ศรีอาราม ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอด็
69 007/069 พระสนิท   อรุโณ/แน่นอดุร ศรีมงคลวนาราม ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอด็
70 007/070 พระครูชุมพรศีลโสภติ/พระบดุสา  ฐิตปญฺโญ/คันสินธุ์ ปาุศรีเมยวดี เมยวดี เมยวดี ร้อยเอด็
71 007/071 พระณัฐพงษ์   ญาณวุฑฺโฒ/สาเกตุ เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
72 007/072 พระอธิการสมบรูณ์   ฐานิสฺสโร/ไชยหานิชย์ บา้นหนองตอกแปนู สระคู สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
73 007/073 พระอนุชา   วิสุทโฺธ/แพงสีทา ทุ่งอดุมพรบา้นเขวา ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
74 007/074 พระอธิการสุนทร   ญาณวโร/พันธุศ์รี สังข์ทอง สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
75 007/075 พระครูวินัยธรปญัญา   อภวิฑฺฒโน/บตุรพรม มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
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76 007/076 พระสราวุธ   ธีรปญฺโญ/ปดัตังทานัง สระปทมุ บวัแดง ปทมุรัตต์ ร้อยเอด็
77 007/077 พระครูประทปีจันทาภรณ์/พระเปง็ศูลย์  อาสโม/คุณวิบลูย์ บา้นค้อ ช้างเผือก สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
78 007/078 พระวรุฒ   อาภากโร/บญุไชยแสน หนองหญ้าม้า ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
79 007/079 พระพิษณุ   ฐานุตฺตโร/อคัรบาล สาครพัฒนาราม น้ าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
80 007/080 พระมหาพงษ์พัฒน์   พุทธฺกวี/คงโพธิ์ สระทอง ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
81 007/081 พระศุภกร   สุภกโร/กองพิธี ไตรภมูิ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
82 007/082 พระเมทนิ   ธมฺมทนิฺโน/มูลมณี บา้นเหล่าจั่น ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
83 007/083 พระอธิการไกรทอง   อสฺิสโร/กาละดี กลาง หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
84 007/084 พระเปล่ียน   สุรกโฺข/ศรีนานนท์ ใต้ หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
85 007/085 พระกวีทศัน์   สุภทโฺท/เมาะลาษี สว่างจิต ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอด็
86 007/086 พระอธิการสุวัฒน์   สนฺตจิตฺโต/สาระวิถี นาค า อุ่มเม้า ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
87 007/087 พระศิริวัชพล   ปสนฺโน/วรกมลวัฒนศิริ ปาุศรีโพธิช์ัย บวัค า โพธิช์ัย ร้อยเอด็
88 007/088 พระประเสริฐ   กตฺิติวณฺโณ/ศรีทองจันทร์ บา้นกู่ มะอึ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
89 007/089 พระปยิวัฒน์   รติโก/ศรีหาคลัง ละมัยบ ารุง บงึนคร ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
90 007/090 พระมหาชินวัฒน์   โชติธมฺโม/หรบรรณ์ ทุ่งโชติธรรม พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอด็
91 007/091 พระสุริยา   โอภาโส/วงษ์ตรี กดุแคนวนาราม ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
92 007/092 พระมหารัชมงคล   อานนฺโท/ศิริอนันต์มณี บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
93 007/093 สามเณรกติติพิชญานันท ์  ลาพันธุ์ สว่างอารมย์ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
94 007/094 พระเฉลิมศักด์ิ   สุทธฺิญาโณ/ประกาแกน่ทราย โกลิยการาม สะอาดสมบรูณ์ เมือง ร้อยเอด็
95 007/095 พระมหาเฉลิมพล   โชติโก/พูลเพิ่ม บา้นเปลือยนอก รอบเมือง เมือง ร้อยเอด็
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96 007/096 พระวิสุทธิ ์  จนฺทสาโร/เวียงนนท์ แกว้ดวงดี ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอด็
97 007/097 พระทรงยศ   จิรธมฺโม/แกน่จันทร์ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
98 007/098 พระวีระชัย   ถิรปญฺโญ/ศรีค าภา มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
99 007/099 พระครูอมัพวันอาจารคุณ/พระอนุพงศ์ อาจาโร/สระแพงน้อย อมัพวัน เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
100 007/100 พระครูถาวรบญุสถิต/พระบญุมา ปญฺุญาสาโร/ขันอาสา ปาุสุขสวัสด์ิ บอ่พันขัน สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
101 007/101 พระสุนัน   อาสยสุโภ/ส าลีงาม โพนทองใหญ่ แวง โพนทอง ร้อยเอด็
102 007/102 พระฐดลรัตน์   พทธฺธมฺโม/สันดี หนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
103 007/103 พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์   ชยรตโน/ขันโท เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
104 007/104 พระบรรจง   ปญฺญาวุโธ/ค าแหงพล เทวาพิทกัษ์ ผักแว่น จังหาร ร้อยเอด็
105 007/105 พระโชคชัย   อตฺุตโม/พัฒนสาร ปาุแซงแหลมโนนสวรรค์ แสนชาติ จังหาร ร้อยเอด็
106 007/106 พระศักด์ิสิทธิ ์  สุจิตฺโต/ขีดหนองคู ศรีทองไพบลูย์วราราม ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
107 007/107 พระอธิการก าธร   อภนินฺโท/อุ่นอนิทร์ อุ่มเม่า เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
108 007/108 พระเจียง   ยโสธโร/ศรีสงคราม อุ่มเม่า เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
109 007/109 พระอธิการถวิล   สุทธฺิญาโณ/บญุวิเศษ ประชารังสรรค์ แคนใหญ่ เมือง ร้อยเอด็
110 007/110 พระอธิการไพฑูรย์   ญาณเมธ/ีอุ่มสมัย นิมิตคณาราม แคนใหญ่ เมือง ร้อยเอด็
111 007/111 พระเจษฎาภรณ์   จิตฺตส วโร/สุวรรณ์ ฝึกฝน โคกสูง โพนทอง ร้อยเอด็
112 007/112 พระสถิต   ปภากโร/แกว้ดี ทา่นคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
113 007/113 พระประสพ   สิริปญฺโญ/พรมศร อตุมพิชัย ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
114 007/114 พระสุระศักด์ิ   ธมฺมปญฺโญ/พันธ์นิล อบุลพรทพิย์ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอด็
115 007/115 พระเด่นชัย   ยโสธโร/สุขพิพัฒน์ บา้นหนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
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116 007/116 พระธนากร   ถิรธมฺโม/แพงค าดี บา้นเปลือยนอก รอบเมือง เมือง ร้อยเอด็
117 007/117 พระครูอนันตสารโสภณ/พระอนันท ์  อชุุจาโร/พจนา ปาุหนองแสงทุ่ง แวง โพนทอง ร้อยเอด็
118 007/118 พระพิทกัษ์   จารุว โส/นาเวียง หนองนกเอี้ยง จ าปาขัน สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
119 007/119 พระธวัชชัย   อคฺคปญฺโญ/ฟูองเสียง กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
120 007/120 พระพงษ์พันธ์   สิริธมฺโม/ทองสุทธิ์ บา้นเขวา ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
121 007/121 พระบญุเกดิ   ฉนฺทธมฺโม/สุริโย ปาุพระธาตุอปุมุง โพธิศ์รีสว่าง โพนทอง ร้อยเอด็
122 007/122 พระล าพูล  ชุตินฺธโร/สินธุแ์สน ปาุศรีโพธิช์ัย บวัค า โพธิช์ัย ร้อยเอด็
123 007/123 พระรัตน์   สุภทโฺท/แมดเจริญ สว่างอารมณ์ บา้นเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอด็
124 007/124 พระกษิเดช   ฉฬภญฺิโญ/พลเยี่ยม ปาุศรีโพนทอง แวง โพนทอง ร้อยเอด็
125 007/125 พระนัฐวุฒิ   สิริจนฺโท/ศรีจันทร์ ปาุบา้นโนนสว่าง บงึเกลือ เสลภมูิ ร้อยเอด็
126 007/126 พระชัย   ชุตินฺธโร/พลเยี่ยม ปาุศรีโพนทอง แวง โพนทอง ร้อยเอด็
127 007/127 พระสุวิทย์   สุทธฺิญาโณ/เนตรวงษ์ บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
128 007/128 พระสันติ   สนฺติปาโล/ท าขุรู ปาุดอนดู่ธรรมาราม อง่ีอง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
129 007/129 พระธวัชชัย   คุณวีโร/โพโสภา บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
130 007/130 พระอธิการทองมี   กาญฺจโน/สูงหางหา้ว สมุทรชัยศรี ทา่หาดยาว โพนทราย ร้อยเอด็
131 007/131 พระครูสุตพัฒนาภรณ์/พระมหาจักรพัฒน์ อมโร/ทองหุ้น ดอนสนามชัย ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
132 007/132 พระประเวช   สุขวโห/สิงหด์ง สุทศัน์ หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
133 007/133 พระมหาไพทรูย์   จิตฺตทนฺโต/ลุนพันธ์ สุทศัน์ หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
134 007/134 พระใบฎกีาประยูร   สุนฺทโร/ข่าขันมะลี โพธิท์อง หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
135 007/135 พระอธิการอนันต์   วิสารโท/วงษาปดันา พันธุวาส โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
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136 007/136 พระมนต์ภทัร์   นรินฺโท/ทองชุมจีรพัฒน์ ทา่นคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
137 007/137 พระสุภาพ   อภชิาโต/โทนหงส์สา หงส์สุวรรณาวาส เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
138 007/138 พระสมหมาย   อตฺถสิทโฺธ/พืชสิงห์ สุทศัน์ หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
139 007/139 พระมหาวินัย   ภริูปญฺโญ/ทวิาพัฒน์ สุปญัญาราม นาเลิง เสลภมูิ ร้อยเอด็
140 007/140 พระมหาสายันณ์   ถาวโร/จัตุพล สุทศัน์ หวัช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
141 007/141 พระถนอม   ครุธมฺโม/ศรีโชระ มงคลประสิทธิ์ นาโพธิ์ เมือง ร้อยเอด็
142 007/142 พระอธิการวิรัตน์   ฐานวุฑฺโฒ/ท าสุนา บา้นโนนทนั บา้นบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
143 007/143 พระครูอคัรธรรมวราภรณ์/พระอธิการบญุเลิศ ฐานวโร/เสนปอภาร หนองแดง บา้นบอก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
144 007/144 พระมหาบนัลือ   จนฺทโสภโณ/วะลัยใจ บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
145 007/145 สามเณรธนพงศ์ มะปะเภา เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
146 007/146 พระทองใส   จิรสุโภ/สุ่มมาตรย์ วารีอบุล นิเวศน์ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
147 007/147 สามเณรสากล   ประดากรณ์ ทา่นคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
148 007/148 พระสุเมธ   สุเมโธ/มีเนตร เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
149 007/149 พระมหาสุทา   ปญฺญาสิริ/ประกอบผล บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
150 007/150 พระสมาน   จิตฺตสนฺโต/จงใจสิทธิ์ ศรีสว่าง รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอด็
151 007/151 พระมหาเอกลักษณ์   อกกฺปญฺโญ/พุทไธสง ศรีทองนพคุณ กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
152 007/152 พระสกล   ฐิตเมโธ/จันเหลือง ศรีทองไพบลูย์วราราม ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
153 007/153 พระอนุสรณ์   ปรกกฺโม/ยิ่งยง สว่างหนองแวง หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
154 007/154 พระอ าพร   ธมฺมวีโร/สุดหนองหว้า บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
155 007/155 พระชาตรี   จตฺตมโล/ชุมแสง หนองสมบรูณ์ โพธิช์ัย พนมไพร ร้อยเอด็
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156 007/156 พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์/พระทองค า ถาวโร/เชื้อหอม หนองเหล็ก โพธิช์ัย พนมไพร ร้อยเอด็
157 007/157 พระมหาอชิรวิชญ์   โอภาโส/แสนบญุศิริ ดงเค็ง ปาุสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
158 007/158 พระบญัฑิต   สุเมธโส/ยอดดี บา้นหนองบวัเลิง ปาุสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
159 007/159 พระสมศักด์ิ   อตฺตสาโร/พวงจันทร์ แจ่มอารมณ์ สะอาดสมบรูณ์ เมือง ร้อยเอด็
160 007/160 พระล าพูล   ปภงฺกโร/สิทธิสาร ดงคร่ังใหญ่ ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
161 007/161 พระส ารวย   อคฺคธมฺโม/เอื้อสลุง ทา่นคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
162 007/162 พระชัยยะ   โกมโล/แกว้มะไฟ บา้นกล้วย สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
163 007/163 พระสุริยา   จารุธมฺโม/หงษ์ชุมแพ สีมาราษฎร์วนาราม จังหาร จังหาร ร้อยเอด็
164 007/164 พระภสักรณ์   สุวฑฺโฒ/นนนุศาสตร์ บา้นเหล่าใหญ่ โพธิท์อง ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
165 007/165 พระประกาสิต   ชุตินฺธโร/สัตนาโค วิมลนิวาส เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
166 007/166 สามเณรปองคุณ   ทมุโยมา บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
167 007/167 พระครูนิติธรรมโกศล/พระนิติพล   อริยว โส/ภสูอาด ปาุน้ าค าพัฒนา หวัช้าง สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
168 007/168 พระธงชัย   ปญฺญาคโม/รูปสะอาด บา้นหาด ผักแว่น จังหาร ร้อยเอด็
169 007/169 พระยุทธพล   สุวโจ/ส่องสพ สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
170 007/170 พระมหาพิมล   วิมโล/พรมเมือง บา้นเปลือยนอก รอบเมือง เมือง ร้อยเอด็
171 007/171 พระเกรียงไกร  สมจิตฺโต/ทองมา เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
172 007/172 พระวิระพล   สุทนฺโต/ส าแดงเดช บา้นดินด า ดินด า จังหาร ร้อยเอด็
173 007/173 พระมหาพงษ์ศักด์ิ   ถาวรธมฺโม/เศษสรรพ์ บา้นปาุบาก ขอนแกน่ เมือง ร้อยเอด็
174 007/174 พระยุรนันท ์  ภททฺธมฺโม/ขุนสันเทยีะ ขุนเทหนองสิม ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
175 007/175 พระมหาสมถิ่น   ถิรธมฺโม/ทองเคน ไตรภมูิ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
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176 007/176 พระภราดร   ชุตินฺธโร/เศรษฐีธร บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
177 007/177 เจ้าอธิการทองปาน   อคฺควณฺโณ/แสนสัญญา ปาุปญัญาวิริยาราม ค าพองุ โพธิช์ัย ร้อยเอด็
178 007/178 พระปลัดคงศักด์ิ   คุณวนฺโต/นนทบตุร ธรรมประดิษฐาราม ขวาว เสลภมูิ ร้อยเอด็
179 007/179 พระชัยยุทธ   สุเมโธ/ผดุงสมัย ดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
180 007/180 พระมหาวีรพัตษ์   ฉินฺนาลโย/จอมค าศรี จันทร์สว่าง อุ่มเม้า ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
181 007/181 พระมหาธวัชชัย   อาภานนฺโท/แสนสัญญา ปาุปญัญาวิริยาราม ค าพองุ โพธิช์ัย ร้อยเอด็
182 007/182 พระอธิการรังสรรค์   สุนทโร/ธรรมโส บา้นแดนสวรรค์ หนองแคน ปทมุรัตต์ ร้อยเอด็
183 007/183 พระพิเชษฐ์   จนฺทมณฺฑโล/มูลเจริญ บา้นนาน้อย นาใหญ่ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
184 007/184 พระมหาสัญจร   โกวิโท/ระดาไสย บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
185 007/185 พระบญุธรรม   กนฺตธมฺโม/โชติชัย หนองเหล็ก โพธิช์ัย พนมไพร ร้อยเอด็
186 007/186 พระรัฐพงษ์   พลญาโณ/สิงหส์าธร สระแกว้ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
187 007/187 สามเณรเทวกลุ   ฝุุนทอง สว่างหนองแวง หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
188 007/188 พระเชษฐา   ถิรญาโร/ไชยค าภา เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
189 007/189 พระบณิฑ์   ฐิตธมฺโม/บญุแสง หนองครอง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
190 007/190 พระสมจิตร   สุทธฺิจิตฺโต/จิตรมานะ เหล่าง้ิว(ทุ่งนิมิต) จังหาร จังหาร ร้อยเอด็
191 007/191 พระพิษณุ   พลญาโณ/สาลี สว่างอารมณ์ น้ าออ้ม เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
192 007/192 พระมหาทรงฤทธิ ์  โฆสิตสทโฺท/หนิจันทร์ ธาตุนาใหญ่ นาใหญ่ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
193 007/193 พระมหาบรรยาย   ฐิตธมฺโม/นามบตุร บวรนิเวศน์ สระนกแกว้ โพนทอง ร้อยเอด็
194 007/194 พระแบงค์   โฆสคุโณ/ศรีแสง ธาตุนาใหญ่ นาใหญ่ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
195 007/195 พระธวัชชัย   อนิฺทโชโต/พลพฤกษ์ ธาตุนาใหญ่ นาใหญ่ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
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196 007/196 พระมหาสุพี   อนิฺทปญฺโญ/มหาครุฑ ปรุา หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอด็
197 007/197 สามเณรนนทชัย   สมศรี คุ้มวนาราม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
198 007/198 พระทองศรี   ปญฺญาธโร/สามารถ บา้นนา จังหาร จังหาร ร้อยเอด็
199 007/199 พระอศัวิน   วฑฺฒโน/กยุวาปี สระแกว้ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
200 007/200 พระวิวัฒน์   อธิปญฺโญ/เสาสมภพ สีมาราษฎร์วนาราม จังหาร จังหาร ร้อยเอด็
201 007/201 พระค าแดง   สิริธมฺโม/ภมูิศรี กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
202 007/202 พระสุภาส   เตชวโร/ยมรัตน์ กลาง สระคู สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
203 007/203 พระทองใบ   กนฺตธมฺโม/วันนิจ สีมาราษฎร์วนาราม จังหาร จังหาร ร้อยเอด็
204 007/204 พระเจษฎา   ธมฺมสุโภ/ศรีวงศ์ นิกรบ ารุง ดอกไม้ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
205 007/205 พระสุทวิัส   สุทธฺิญาโณ/สินพรม สว่างอารมณ์ น้ าออ้ม เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
206 007/206 พระต้อม   จิรธมฺโม/มะวงค์ เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
207 007/207 พระมหาทนิกร   ปภสฺสโร/สอนภกัดี บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
208 007/208 พระพิชัย   กตฺิติคุโณ/วงสุเพ็ง ปาุสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
209 007/209 พระพิทกัษ์   อนิฺทสโร/มุทนาเวช ราษฎร์บ ารุง ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอด็
210 007/210 พระทนิกร   ทนิฺนวโร/มะลิ บา้นนิเวศน์ ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
211 007/211 พระครูสุธรรมวุฒิคุณ/พระสมชาย  วุฑฺฒิธมฺโม/มูลมณี บา้นเขวา ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
212 007/212 พระสมบรูณ์   ปญฺญาวชิโร/ศรีงาม เขมาวาส บา้นเกา่น้อย ไพศาล ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
213 007/213 พระสมคิด   สมจาโร/อปัมะโน เอกสัตย์บ ารุง นิเวศน์ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
214 007/214 พระสันติ  สิริธมฺโม/ไชยวาส สุวารีวิหาร ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
215 007/215 พระไชยา   เตชปญฺโญ/อุ่นมาร ทา่บอ่ หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอด็
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216 007/216 พระณันธศักด์ิ   ปภาโส/เงินนาม สุวารีวิหาร ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
217 007/217 พระทวีศักด์ิ   ฐิตวิริโย/สิทธิโพธิง์าม สระปทมุ บวัแดง ปทมุรัตต์ ร้อยเอด็
218 007/218 พระสุบรรณ   โสภณสีโล/บนิทรัุน ดอนสนามชัย ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
219 007/219 พระชโลทร   อนิฺทวณฺโณ/พัทจารี บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
220 007/220 พระสุทธิพงษ์   รตนร สี/สุ่มมาตย์ บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
221 007/221 สามเณรอาทติย์   นาชัยลาน บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
222 007/222 พระมหาอดุมพร   วิสุทโฺธ/เชาว์นามล บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
223 007/223 พระชาญชัย   ปภากโร/โสณะชัย กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
224 007/224 พระสุทธิคุณ   สุทธิคุโณ/จรูญรุ่ง บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
225 007/225 พระอดุมศักด์ิ   อนิฺทโชโต/เนตรมุข คงคาวารี พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอด็
226 007/226 พระวุฒิไกล   ทปีธมฺโม/บญุผาลา อหงิสาราม หนองบวั อาจสามารถ ร้อยเอด็
227 007/227 พระสุทนิ   จกกฺวโร/ราชวัฒน์ บรูพา หนองบวั อาจสามารถ ร้อยเอด็
228 007/228 พระพิทกัษ์   อตฺุตโม/บรูณะอดุม ราษฎร์บ ารุง เหล่าน้อย เสลภมูิ ร้อยเอด็
229 007/229 พระมหาศักด์ิสิทธิ ์  สิทธฺิมูโล/มูลสิติ โพธาราม โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอด็
230 007/230 สามเณรธนกร   สีหาใต้ กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
231 007/231 พระโกมล   วชิรญาโณ/ผลาโชติ บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
232 007/232 สามเณรวุฒิชัย   ชะปแูสน สาเกตุนคร ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
233 007/233 พระไพโรจน์   คเวสโก/ธรรมโท สุวารีวิหาร ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
234 007/234 สามเณรสุเมธ   จันทร์พิทกัษ์ ขอนแกน่ใต้ ขอนแกน่ เมือง ร้อยเอด็
235 007/235 พระจิรวัฒน์   จิรวฒฺทโน/เนตรศิริ ศรีบญุเรือง ภเูขาทอง โพนทอง ร้อยเอด็
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236 007/236 พระอธิการสวัสด์ิ   วชิรปญฺโญ/วิเศษชาติ บา้นเหม้า(ภมูิสวรรค์) สระคู สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
237 007/237 พระรัตพล   เมตฺติโก/พิศพงษ์ ปาุศรีรัตน์วนาราม สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
238 007/238 พระเด่นชัย   เตชวโร/ถุงน้ าค า บา้นโนนสวรรค์ โนนรัง เมือง ร้อยเอด็
239 007/239 พระก าพล   กตฺิติปญฺโญ/กะตะโท สว่างอารมณ์ น้ าออ้ม เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
240 007/240 พระธรรมกติต์ิ   ปญฺญาวชิโร/จ าพรชัยนันต์ ปาุศรีโพนทอง แวง โพนทอง ร้อยเอด็
241 007/241 พระพุฒศิษฐ์   สิริปญฺโญ/จ าพรชัยนันต์ ปาุศรีโพนทอง แวง โพนทอง ร้อยเอด็
242 007/242 พระล าพอง   ชินเตโช/เดชทะศร แสงประทปี หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอด็
243 007/243 พระเชิดพงษ์   ยตินฺธโร/บตุรดา สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
244 007/244 พระพรไพสน   จนฺทสโร/แสดรัมย์ หนองศรีทอง โพธิช์ัย พนมไพร ร้อยเอด็
245 007/245 พระมหาเอนก   อมรเวโช/มูลมณี บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
246 007/246 พระมหาเรืองชัย   วชิรญาโณ/ประเสริฐสังข์ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
247 007/247 พระปญัญา   กตฺิติธโร/เกษทอง ศรีทองไพบลูย์วราราม ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
248 007/248 พระประเสริฐ   สิริมงฺคโล/วงศ์จ าปา ไทยเจริญเหล่าหวัภู กกกงุ เมืองสรวง ร้อยเอด็
249 007/249 พระสุวิทย์   ปภสฺสโร/ไชยรัตน์ ไทยเจริญเหล่าหวัภู กกกงุ เมืองสรวง ร้อยเอด็
250 007/250 พระไชณรงค์   สีลสาโร/ศรระวัฒน์ ปาุโนนพริก ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
251 007/251 พระนิกลุ   ปชฺโชโต/โพธิจิตร ปาุโนนพริก ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
252 007/252 พระสุวิทย์   สุวิชฺชาโน/มนปราณีต เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
253 007/253 พระณัฐวุฒิ   วิริยธโร/เสน่หา บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
254 007/254 พระครูปลัดธนากร   ญาณกาโร/โรจวีรกร บา้นเหล่าง้ิว จังหาร จังหาร ร้อยเอด็
255 007/255 พระอธิการส ารวย   เตชวโร/คันทะมาตย์ อนุราชคณาราม นาอดุม โพนทอง ร้อยเอด็
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226 007/256 พระครูโสภณวรากร/พระฉวี   ฉวิวณฺโณ/สีลาเกตุ ดอนน้ าค า สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
257 007/257 พระเผชิญ   กตปญฺุโญ/ช านาญเอื้อ ฉิมพลีวัน พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอด็
258 007/258 พระครูใบฎกีาเสมียน   มหาคมฺภโีร/ล้ าเลิศ ปาุอดุมทรัพย์บารมีธรรม โคกสูง โพนทอง ร้อยเอด็
259 007/259 พระโกศล   กปัโก มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
260 007/260 พระมหาศุภฤกษ์   ปญฺญาวโร/ภกูาบ มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
261 007/261 พระบญุเลิศ   อาจารสุโภ/พรมจ้อย บอ่แกว้ ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอด็
262 007/262 สามเณรฤทธิเกยีรติ   ทมไพร มิง่เมือง กลาง เสลภมูิ ร้อยเอด็
263 007/263 สามเณรสุริยา คะลีล้วน เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
264 007/264 พระภานุวัฒน์   สจฺจวโร/ทมุไสว ศรีโพธิท์อง นาเลิง เสลภมูิ ร้อยเอด็
265 007/265 พระปจิม   ธนวีโร/พันธัง โนนเมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
266 007/266 สามเณรเกริกพล ยะภกัดี เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
267 007/267 พระทองคูณ   ถิรปญฺโญ/ลาพานิช ปาุศรีโพธิท์อง สระแกว้ พนมไพร ร้อยเอด็
268 007/268 สามเณรวินัย   ชมชารี ปาุศรีโพธิท์อง สระแกว้ พนมไพร ร้อยเอด็
269 007/269 พระวุฒิชัย   ชยธมฺโม พลับพลาชัย พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอด็
270 007/270 พระสุทศัน์   สจฺจวโร/จันทะคาม บา้นหนองยูง หนองแวง เมือง ร้อยเอด็
271 007/271 พระครูพุทธิวรธรรม/พระโผน ธมฺมวโร/โพธิสิ์ทธิ์ พุทธรรมน้ าพุ รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอด็
272 007/272 พระธนกร   ปญฺุญรโต/อามาตมนตรี พุทธนิมิต(วัดปาุบา้นแดง) เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
273 007/273 พระอภวิัฒน์   อกกฺโชโต/จูรณาลักษณ์ เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
274 007/274 สามเณรเอกศักด์ิ   โพธาราม บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
275 007/275 สามเณรดนัย   สารบรรณ ศรีบญุเรือง สว่าง โพนทอง ร้อยเอด็
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276 007/276 พระพิทกัษ์   จารุว โส/นาเวียง หนองนกเอี้ยง จ าปาขัน สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
277 007/277 พระพนมกร   กตฺตวีโร/เนตรทพิย์ บา้นโนนสะอาด ขอนแกน่ เมือง ร้อยเอด็
278 007/278 พระธนกร   กตปญฺุโญ/ศรีริบาล ศรีรัตน์(สีแกว้) สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
279 007/279 พระอดิศักด์ิ   วิสุทธฺสีโล/แสงสีสม อบุลพรทพิย์ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอด็
280 007/280 พระสุขสันต์   สุเมโธ/ศิริเวช บา้นขอนแกน่ใต้ ขอนแกน่ เมือง ร้อยเอด็
281 007/281 พระจักรพงษ์   วฑฺฒโน/ทาราศรี ธาตุ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
282 007/282 พระวิโรจน์   วชิโร/สร้อยเสนา โนนสูง ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอด็
283 007/283 พระแดงน้อย   ปภาโส/ออ้ค า วารีอบุล นิเวศน์ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
284 007/284 พระรุ่งอรุณ   ธมฺมรโต/ตึกสมบรูณ์ ปาุแซงแหลมโนนสวรรค์ แสนชาติ จังหาร ร้อยเอด็
285 007/285 สามเณรสมพงษ์   บตุรชน วิมลนิวาส เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
286 007/286 พระสวัสด์ิ   ปญฺญาวโร/กลุสุวรรณ โพธาราม โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอด็
287 007/287 พระสมชาย   เตชปญฺโญ/วัลลี บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
288 007/288 พระธาดา   อภญฺิจโน/วิรุณพันธ์ บา้นปลาคูณ ทา่หาดยาว โพนทราย ร้อยเอด็
289 007/289 สามเณรนพรัช   อารีสนั่น บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
290 007/290 พระวัลลภ   ฐิตปญฺโญ/ทองบอ่ สวรรคงคา โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
291 007/291 พระกติติธัช   วชิรปญฺโญ/ธานีวรรณ บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
292 007/292 พระนรินทร์   สีลเตโช/สาไชยันต์ บา้นปาุแหน สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
293 007/293 พระมงคล   รตนญาโณ/แซ่ฉั่ว บา้นโพนทอง ทา่หาดยาว โพนทราย ร้อยเอด็
294 007/294 สามเณรชัยวัฒน์   ช่างถม สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
295 007/295 พระบญุมา   ทตฺิตวชิโร/อ ารุง ธาตุสุนทร ยางค า โพนทราย ร้อยเอด็
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296 007/296 พระวีรภทัร   ธมฺมสาโร/แซ่โง้ว โนนงาม เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็
297 007/297 พระจรัสแสง   จนฺทโชโต/ภมูิง่ศรี บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
298 007/298 พระประเทอืง   สุวีโร/สุริยะมาตย์ เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
299 007/299 พระสถิตย์  ขนฺติธโร/โพธิท์อง นิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
300 007/300 พระสุทศัน์   ธมฺมสโร/ล าภา บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
301 007/301 สามเณรเรวัติ   ต้นนามล กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
302 007/302 พระสุตมัชฌิมาภรณ์/พระมหาละมัย  อธิปญฺุโญ/สังสนั่น กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
303 007/303 พระบวรนันท ์  ธมฺมวโร/กั้วมาลา สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
304 007/304 สามเณรกวิน   กล่อมปญัญา กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
305 007/305 สามเณรวิชัย   แสนสัญญา กลางมิง่เมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
306 007/306 พระนรินทร์   สุนิมฺมโล/หงส์ชุม ราษฎรสามัคคี เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
307 007/307 พระปริยากร   ปญฺญาธโร/บญุชูศรี กลาง สระคู สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
308 007/308 พระอนุชิต   อนิฺทวีโร/จุลนาค บรูพาภริาม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
309 007/309 พระทองใส   สุภว โส/สุวรรณศรี โพธิส์ว่าง นิเวศน์ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
310 007/310 พระวรเชษฐ   อทิธฺิเตโช/ศรีแนน คุ้มวนาราม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
311 007/311 พระชาญชัย   คุณงฺกโร/สนองผัน ไพบลูย์ ไพศาล ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
312 007/312 สามเณรอาทติย์   โซ่พลร่าม คุ้มวนาราม ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
313 007/313 พระมนตรี   ชุตินฺธโร/ค าเกดิ บา้นสิงหไ์คล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
314 007/314 พระส ารวย   ญาณสมฺปญฺโน/ถิ่นค าไสย์ สุวรรณาราม ค าพองุ โพธิช์ัย ร้อยเอด็
315 007/315 พระวัชพงษ์   ปยิวณฺโณ/ไชยบรีุ นิมิตธัญญาผล ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอด็
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316 007/316 พระวาทนิ   กนฺตสีโล/บวับญุ บา้นเหล่าใหญ่ ดงลาน เมือง ร้อยเอด็
317 007/317 พระวิชัย   อนิฺทปญฺโญ/ลิที ปาุหนองสระพัง หนองพอก ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
318 007/318 พระจ านงค์   ฐิตปญฺุโญ/ปากวิเศษ โนนสว่างชัยศรี นาแซง เสลภมูิ ร้อยเอด็
319 007/319 พระครูใบฎกีาบญุเพ็ง   สุตธมฺโม/จ าปาสุข บงึพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
320 007/320 พระธีรวัฒน์   ธมฺมธโร/แกว้โพธิ์ ศรีรัตน์ (วัดปาุสีแกว้) สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
321 007/321 พระปลัดยนต์   อภริญาโณ/ยมรัตน์ เจริญอมัพวัน นาใหญ่ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
322 007/322 พระอธิการสมุหพ์รม   ปญฺญาวโร/นามลัย แจ่มอารมณ์ ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
323 007/323 พระชาญชัย   คเวสโก/กมุผัน บา้นโคกสาย หนองแวง เมือง ร้อยเอด็
324 007/324 พระกมล   พุทธฺญาโณ/บญุชมภู กลางบา้นเหล่า โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอด็
325 007/325 พระประชัน   กตสาโร/อาทติย์ต้ัง โพธาราม โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอด็
326 007/326 พระบญุญฤทธิ ์  อาจารสมฺปนฺโน/วิไชยโคตร ปาุบา้นดู่อโีต้ ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ ร้อยเอด็
327 007/327 พระพฤทธิ ์  ยโสธโร/ศรีวงศ์ นิกรบ ารุง ดอกไม้ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
328 007/328 พระกติติรุต   นรินฺโท/เปลรินทร์ สว่างหวังัว โพธิศ์รีสว่าง โพนทอง ร้อยเอด็
329 007/329 พระสมคิด   นิติสาโร/ธรรมคุณ ศรีรัตน์(วัดปาุสีแกว้) สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
330 007/330 พระครูปลัดวิบลูย์พงค์   สิริจนฺโท/เนตรมุข คงคาวารี พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอด็
331 007/331 พระวินัย   จารุวณฺโณ/รักษากลุ บรูพา หนองบวั อาจสามารถ ร้อยเอด็
332 007/332 พระนิคม   สนฺตจิตฺโต/หนัตุลา ปาุโนนนางซ่ัน ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
333 007/333 พระครูปลัดอนุตร   อนุตฺตโร/วงศ์อนุ ปาุโนนนางซ่ัน ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
334 007/334 พระสมโภชน์   สมสาโร/จ าปาบรีุ เปลือยน้อย สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
335 007/335 พระอดุม   อธิจิตฺโต/ชมเชย โพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอด็
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336 007/336 พระอาคม   อปุสนฺโต/อโุคตร หนองเม็ก หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอด็
337 007/337 พระนิพนธ์   ทนฺตจิตฺโต/ไชยสุวรรณ ศรีรัตน์วนาราม สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็
338 007/338 พระศุภชัย   ปมุตฺโต/นากอ้นทอง หนองกงุศรีสง่างาม นาอดุม โพนทอง ร้อยเอด็
339 007/339 พระครูปริยัติพัฒนาทร/พระมหามงคล ฐิตธมฺโม/สีล้ าเลิศ ปาุนาเหนือ จุมจัง กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์
340 007/340 พระอธิการวัชรกร   สาทโร/ขันโอฬาร ราษฎร์คงคาสีมาราม หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
341 007/341 พระอนุศิษฏ ์  สิริปญฺุโญ/ฤทธิรุ่์ง บรูพาโคกล่าม หวัหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์
342 007/342 พระมหายิ่งสันต์   ภทรฺาภสิิทธิ/กมลสาร สว่างใต้ ร่องค า ร่องค า กาฬสินธุ์
343 007/343 พระเกรียงไกร   อตฺถกาโม/ยุบลชู ปาุพัฒนาราม ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
344 007/344 พระประกติ   อนิฺทวีโร/โสภากลุ ปาุรัตนมงคล ศิลา เมือง ขอนแกน่
345 007/345 พระราชัน   ปสฺุสทตฺโต/ธงศรี โพธิง์าม กดุขอนแกน่ ภเูวียง ขอนแกน่
346 007/346 พระมหาด ารงค์   กตฺิติสาโร/ชุมมา บา้นเกา่บอ่ หนองแกว้ หวัตะพาน อ านาจเจริญ
347 007/347 พระวิสิษฐ   จิตฺตจิตฺโต/พรมชาติ โต๊ะโมะ ภเูขาทอง สุคิริน นราธิวาส
348 007/348 พระธัญญะ   ฐิตญาโณ/รัตนโสภณพันธุ์ จันทร์ บางกรวย บางกรวย นนทบรีุ
349 007/349 พระไพบลูย์   สมจิตฺโต/แคนวัง โพนงอย ขั้นไดใหญ่ เมือง ยโสธร
350 007/350 พระเฉลิมชาติ   สุชาโต/ขมวดทรัพย์ สุรพิมพาราม กมุภวาปี กมุภวาปี อดุรธานี
351 007/351 พระมหาเถลิงเกยีรติ   เตชวโร/เพียรสิงห์ ปาุแกว้เจริญธรรม วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
352 007/352 พระธานินทร์   ธมฺมธีโร/พิมพิลา มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม
353 007/353 พระเกริกตระการ   มหาปญฺโญ/ปะวะเสนัง ปาุอดุมมงคล หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
354 007/354 พระมังกร   จิรธมฺโม/ไชยทพิย์ ใต้ดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปปีทมุ มหาสารคาม
355 007/355 พระครูสุตธรรมนิวิฐ/พระอทุยั  อตฺตทนฺโต/โยธาภกัดี เทพศิริหนองกงุ เสือโกก้ วาปปีทมุ มหาสารคาม
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356 007/356 พระมหาปตัพงษ์   เตชปญฺโญ/หาญศรีภมูิ หวัดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
357 007/357 พระมหามนตรี   สุทธฺจิตฺโต/ทนีหงษ์ หวัดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
358 007/358 พระมหาธรรมวุฒิกร   อธิปญฺโญ/อกัษร ทรงศิลา สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
359 007/359 พระอธิการประจักษ์   วิจกขฺโณ/ปดิตานะ หนองงู สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
360 007/360 พระครูวิศิษฐ์บญุญากร/พระศักด์ิสุริยา  กตปญฺุโญ/ปะระทงั โคกเครือ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
361 007/361 พระสุรศักด์ิ   เขมจาโร/หลงอาจ อรัญญา ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
362 007/362 พระแสวง   สีลเตโช/เบญจศิล หนองจิก บา้นกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
363 007/363 พระธานินทร์   ธีรธมฺโม/ประกริะสา โสมนัสประดิษฐ์ หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
364 007/364 พระสมพร   ติสฺสวโร/อนุสัตย์ โพธาราม หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
365 007/365 พระธีรพงศ์   ธีรว โส/ปริุศรี ติกขมณีวรรณ เสือโกก้ วาปปีทมุ มหาสารคาม
366 007/366 พระบญุสวน   อธิปญฺุโญ/ทาโว บา้นนาฝาย หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
367 007/367 พระอธิการกอ้งกดิากร   ปญฺญาธโร/ชาวด่าน ดอนพัน ดงใหญ่ วาปปีทมุ มหาสารคาม
368 007/368 พระทรงพล   กตผโล/ธรรมโรเวศน์ ราษฎร์สังคม หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
369 007/369 พระเกษม   ขนฺติธโร/เยาวนารถ ประชาสามัคคี ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
370 007/370 พระมหาทวี   สุทธฺสีโล/เกณสาคู พยัคฆภมูิวราราม ปะหลาน พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
371 007/371 พระมหาวิทรูย์   ธมฺมวุฑฺโฒ/บญุมาพิลา ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
372 007/372 พระไชยา   ขนฺติโก/พูลเจริญ หนองหญ้าปล้อง บา้นกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
373 007/373 พระจ าลอง   จนฺทโชโต/พิลาภณัฑ์ รัตนมานิตย์ กา้มปู พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
374 007/374 พระสมุหน์ิสัย   กสุโล/วิเศษดี บา้นโนนจาน เมืองเตา พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
375 007/375 พระเธวิน   เทวินฺโท/ปะวะโค บรูพาหว้ยหลาว เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
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376 007/376 พระวิทยา   อตฺตทนฺโต/สง่าศรี พยัคฆภมูวราราม ปะหลาน พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
377 007/377 พระครูโอภาสธรรมสถิตย/์พระอธิการไมตรี ปริปญฺุโณ/บญุสิทธิ์ ทุ่งสว่าง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
378 007/378 พระปลัดนิยม   นิยมาคโม/โหว่สงคราม ประชาบ ารุง ตลาด เมือง มหาสารคาม
379 007/379 พระหงษ์ทอง   กตธมฺโม/ชารีพร พยัคฆภมูิวราราม ปะหลาน พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
380 007/380 พระธงชัย   อาสโภ/นะวะสี กลาง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
381 007/381 สามเณรพงศธร   โคนาโล หวัดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
382 007/382 สามเณรนันทพงษ์   อาปดัชิง หวัดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม
383 007/383 พระอรงค์กรณ์   อคฺคธมฺโม/เหนือผุยผาย เวฬุวาศรี หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
384 007/384 พระชวนทรง   อนิฺทปญฺโญ/ปนิะโต หนองกงุ หนองกงุ นาเชือก มหาสารคาม
385 007/385 พระครูวาปกีติติธัช/พระปรีชา กตฺิติภทโฺท/แดนหนองแปน วัดหนองแก หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
386 007/386 พระวีระศักด์ิ   วีรจิตฺโต/มะแกว้ ศิริหนองกงุ เสือโกก้ วาปปีทมุ มหาสารคาม
387 007/387 พระสุภาพ   เขมโก/พิมพ์พาพันธ์ เพียนาม หนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ
388 007/388 พระขุนไกร   ฐานิสฺสโร/ลินลาศ มะกรูด ค าเนียม กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ
389 007/389 พระสุชาติ   ปริปญฺโญ/มารศรี พยุห์ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
390 007/390 พระสุทนิ   กตฺิติวณฺโณ/อุ่มอบ บา้นเสียว เสียว โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ
391 007/391 พระไพฑูรย์   ปญฺญาวชิโร/รัตน์วิไสย์ ประชารังสรรค์ หว้ยทบัทนั หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ
392 007/392 พระปญัญา   ฐานิสฺสโร/บญุโสม ปาุศรีส าราญ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ
393 007/393 พระวิชัย   วิชโย/ใสกระจ่าง น้ าค า น้ าค า เมือง ศรีสะเกษ
394 007/394 พระไชยรัตน์   ทปีโก/ไชยปญัญา ผักบุ้ง จาน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ
395 007/395 พระอธิการเสถียร   จิตฺตคุตฺโต/หาญมานพ หนองกก บวัหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
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396 007/396 พระอทุยั   เขมวีโร/มลิลา บา้นธาตุ ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
397 007/397 พระภคัธร   กตฺิติญาโร/อสุนี ณ อยุธยา ปาุพงสิม จานแสนไชย หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ
398 007/398 พระวุฒิไกร   ธิตวุฑฺฒิ/สมพร กลัยาโฆสิตาราม เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
399 007/399 พระอดุมศักด์ิ   ส วโร/น้อยจีน ที่พักสงฆ์ดงบา้นเกา่ ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
400 007/400 พระไพรวรรณ์   อธิจิตฺโต/จันทร แสงจันทร์ หนองเชียงทนู ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
401 007/401 พระอทุยั   ญาณวีโร/ธงไชย ปาุบา้นเสียวเกา่ เสียว โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ
402 007/402 พระสุรศักด์ิ   ปยิธมฺโม/ถาวร ทุ่งไชย ทุ่งไชย อทุมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
403 007/403 พระสุขโข   ธีรธมฺโม/อุ่นแกว้ กระมัล โพธิว์งศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
404 007/404 พระอธิการชาญฤทธิ ์  เขมธมฺโม/ไชยสุวรรณ โนนใหญ่ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
405 007/405 พระสมเกยีรติ   จนฺทสาโร/จันทะสน โนนสูงวนาราม กนัทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
406 007/406 พระอธิการไชยา   เอกวณฺโณ/ไชยดี สว่างอารมณ์ คูซอด เมือง ศรีสะเกษ
407 007/407 พระอภวิิชญ์   สุวฑฺฒโน/ค านัน สว่างอารมณ์ คูซอด เมือง ศรีสะเกษ
408 007/408 พระครูวีรธรรมสาทร/พระเล่ือน   ติกขฺวีโร/ภบูาล ต าแย ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
409 007/409 พระนิจสัน   ฐิตญาโณ/จันทศรี ต าแย ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
410 007/410 พระสมบรูณ์   จารุธมฺโม/พวงพั่ว ศรีนันทาราม บา้นเปาู หนองสูง มุกดาหาร
411 007/411 พระมหายงยุทธ์   ยสินฺธโร/เพ็งจันทร์ ซ าผักแว่น ภเูงิน กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
412 007/412 พระชัยยนต์   สิริปญฺุโญ/นามธรรม บา้นแดง คูซอด เมือง ศรีสะเกษ
413 007/413 พระศรชัย   สิริปญฺโญ/พิริจสุริย์ เกยีรติแกว้สามัคคี ศรีแกว้ ศรีแกว้ ศรีสะเกษ
414 007/414 พระสาคร   สญฺญจิตฺโต/รองสุพรรณ บรูพาบา้นผ้ึง ทาม กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ
415 007/415 พระธีระชัย   สุเมโธ/สมจิตต์ โนนด่ัง หนองแกว้ เมือง ศรีสะเกษ
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416 007/416 พระจิรวัฒน์   อริญฺชโย/บวังาม ปาุด ารงพุทธธรรม หนองหญ้าลาด กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
417 007/417 พระกติติพงษ์   ติกขฺปรกกฺโม/ผ่องปญัญา ปาุด ารงพุทธธรรม หนองหญ้าลาด กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
418 007/418 พระเอกภาพ   ถิรธมฺโม/บดุดาวงศ์ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ
419 007/419 พระอธิการนิคม   ถาวโร/สุวรรณพันธ์ หนองเม็ก ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
420 007/420 พระมหาสมเกยีรติ   กนฺตสาโร/วงศ์ขะแยะ หนองหว้า พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
421 007/421 พระปรีดา   ฐานวีโร/จันทะพิลา กลาง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
422 007/422 พระมานพ   จิรวฑฺฒโณ/เฉยชิต บา้นส าโรงพลัน ส าโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
423 007/423 พระอภยัวงศ์   อนาลโย/ศรเพ็ชร บา้นหว้ย บวัหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
424 007/424 พระสมพงษ์   อติธมฺโม/ขันวิเศษ ประชานิมิต ก าแพง อทุมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
425 007/425 พระสมพร   จารุวณฺโณ/เทยีมใสย อเีซ อเีซ โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ
426 007/426 พระสมถวิล   อนุตฺตโร/พุทธระสุ อสิาณ(บา้นโนนส้ัน) หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
427 007/427 พระมานะ   จิรวฑฺฒโน/มัน่ยืน สุนทรธรรมาราม บวัโคก ทา่ตูม สุรินทร์
428 007/428 พระชัยยงค์   เตชวโร/ใจกล้า จ าปา ในเมือง เมือง สุรินทร์
429 007/429 พระวีรชัย   วีรธมฺโม/ภมูิสุข พนมศิลาราม นาบวั เมือง สุรินทร์
430 007/430 พระศาสตรา   ญาณานนฺโท/เจริญสกลุ นาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
431 007/431 พระน้อย   ฐิตว โส/จาบทอง โพธิริ์นทร์วิเวก เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
432 007/432 พระจุล   สิริจนฺโท/ชาติงาม สว่างหนองคา รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทร์
433 007/433 พระครูโสภติวัชรธรรม บรูพาราม ในเมือง เมือง สุรินทร์
434 007/434 พระสมโภชน์   จิตฺตปญฺโญ/ทรัพย์มี ไตรรัตนาราม นอกเมือง เมือง สุรินทร์
435 007/435 พระฉลอง   ฉฬภญฺิโญ/แสนดี ศรีสว่างทุ่งโก หนองเมธี ทา่ตูม สุรินทร์
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436 007/436 พระอทุศิ   สุชาโต/พิญโญ บา้นมะโนวนาราม บา้นจารย์ สังขะ สุรินทร์
437 007/437 พระเสง่ียม   อจโล/เสาว์ทอง กลางสว่างอารมณ์ ทุ่งกลุา ทา่ตูม สุรินทร์
438 007/438 พระวิสุทธิ ์  ปฏพิโล/ศรีพิมพ์ ศาลาลอยยางกระจับ พรมเทพ ทา่ตูม สุรินทร์
439 007/439 พระโชติ   อติพโล/ภาษี สระประทมุ ทองหลาง บา้นใหม่ไชยพจน์ บรีุรัมย์
440 007/440 พระปยิณัฐ   ปยิธโร/เสมารัมย์ หนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก บรีุรัมย์
441 007/441 พระประเสริฐ   คมฺภรีปญฺโญ/ชงอนรัมย์ ปาุบา้นตะเคียน บวัทอง เมือง บรีุรัมย์
442 007/442 พระอธิการชื่น   จิตฺตปาโล/พิมพ์นนท์ นาหลวง หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมย์
443 007/443 พระสมยศ   เตชปญฺโญ/แจ้งแสง บา้นด่าน บา้นด่าน บา้นด่าน บรีุรัมย์
444 007/444 พระสุวิทย์   ปริชาโน/ชามะลิ หนองตอน้อย ดู่ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอด็
445 007/445 พระทองพูน   ฐานุตฺตโร/เที่ยงดีฤทธิ์ ค้อธิหนองม่วง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
446 007/446 พระสมเพชร   สุจิณฺโณ/พาดฤทธิ์ อรุณสวัสด์ิ สะอาดสมบรูณ์ เมือง ร้อยเอด็
447 007/447 พระหงษ์ทอง   จิตฺตส วโร/มารัมย์ ประชารังสรรค์ หว้ยทบัทนั หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ
448 007/448 พระพรชัย   สิริจนฺโท/โมฆรัตน์ ส าราญนิวาส ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอด็
449 007/449 พระอนุสรณ์   กตปญฺุโญ/ทมิเนื่อง ราษฏร์ศิริ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
450 007/450 พระอธิการพยุงศักด์ิ   สุธมฺโม/ไชยแสน ปาุบา้นกลาง ดงรัก ภสิูงห์ ศรีสะเกษ
451 007/451 พระสุรัตน์   ธีรปญฺโญ/สุระสิงห์ บา้นละเอาะ ละเอาะ น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
452 007/452 พระจาตุรพงษ์   ฐานุตฺตโร/กระสังข์ คูเมือง หนองครก เมือง ศรีสะเกษ
453 007/453 พระบรรยง   ฐานวโร/วงศ์มาสา กระเบา มะยูง อทุมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
454 007/454 พระมหาอ าคา   วรปญฺโญ/สุขแดง ปาุศรีส าราญ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ
455 007/455 พระเกง่   คมฺภโีร/บวัจันทร์ บา้นเปอืย พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
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456 007/456 พระอภเิดช   เอหปิสฺสิโก/แม่นทอง ปาุโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
457 007/457 พระอธิการพยุงศักด์ิ   สุธมฺโม/ไชยแสน ปาุบา้นกลาง ดงรัก ภสิูงห์ ศรีสะเกษ
458 007/458 พระศักรินทร์   จนฺทสาโร/ไชยโพธิ์ ปาุโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมือง สุรินทร์
459 007/459 พระกรกมล   ปภากโร/อาญาเมือง หนองบวั หนองบวั ศีขรภมูิ สุรินทร์
460 007/460 พระสมบรูณ์   มหาภญฺิโญ/ราชบตุร อทุมุพร เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
461 007/461 พระสมร   เตชธมฺโม/นาชัยเวท เทพรักษาวนาราม เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
462 007/462 พระเรืองฤทธิ ์  ธมฺมจาโร/ปอูงจัตุรัส ปราสาท ระแงง ศีขรภมูิ สุรินทร์
463 007/463 พระอนุชิต   ปณฺฑฺโต/ค าศรีพล ปาุโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมือง สุรินทร์
464 007/464 พระพงษ์เพชร   ธมฺมทโีป/แจทอง ปาุโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมือง สุรินทร์
465 007/465 พระวัชรินทร์   กตสาโร/วัชระจตุรงค์ โพธิร์าษฎร์สามัคคี สลักได เมือง สุรินทร์
466 007/466 พระสมุหเ์ขตโสภน   ธีรปญฺโญ/เข็มแกว้ สุทธาวาส หนองขวาว ศีขรภมูิ สุรินทร์
467 007/467 พระวัชรากร   สิริญาโณ/มณีกร ต าปงู นาดี เมือง สุรินทร์
468 007/468 เจ้าอธิการไพรบลูย์   ปสนฺนมโน/ประคองใจ เทพบวัลอย เบดิ รัตนบรีุ สุรินทร์
469 007/469 พระครูประโชติปญัญาธร/พระอมรชัย โชติปญฺโญ/ยุทธภณัฑ์ บา้นม่วง ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
470 007/470 พระสายแพร   กตปญฺุโญ/พร้ิงเพราะ ศาลาเย็น ตากกู เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
471 007/471 พระชยุต   ชยากโร/เข็มพะมัย อทุมุพร เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
472 007/472 พระศักด์ิ   กตฺิติญาณร สี/เพ็ญ กะทมวนาราม นาบวั เมือง สุรินทร์
473 007/473 พระสุริยา   จิรธมฺโม/ธรรมรักษา หนองบวั ในเมือง เมือง สุรินทร์
474 007/474 พระปรัชญา   ชยวุฑฺโฒ/ถิ่นแถว หนองบวั ในเมือง เมือง สุรินทร์
475 007/475 พระพีรยุทธ   ธมฺมสรโณ/มีมาก ธรรมธีราราม ในเมือง เมือง บรีุรัมย์
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476 007/476 พระณรงค์ฤทธิ ์  ปญฺญาภรโณ/พรหมมาโนช ธรรมธีราราม ในเมือง เมือง บรีุรัมย์
477 007/477 พระเปล่ง   อาภสฺธโร/ชะงักรัมย์ ศิริมงคล จันดุม พลับพลา บรีุรัมย์
478 007/478 พระนิรันดร์   สุรปญฺโญ/โอง่รัมย์ ธรรมธีราราม ในเมือง เมือง บรีุรัมย์
479 007/479 พระบญุเลิศ   นาควโร/นิ่มสุวรรณ์ อสิาณ ในเมือง เมือง บรีุรัมย์
480 007/480 พระอธิการประเสริม   ญาณทโีป/แมลงผ้ึง สวายสอ ถนนหกั นางรอง บรีุรัมย์
481 007/481 พระสนอง   รตนญาโณ/สถานเถื่อน จินดาราม ผไทรินทร์ ล าปายมาศ บรีุรัมย์
482 007/482 พระแสง   วชิโร/คะดีเวียง โพธิพฤกษาราม ทา่ตูม ทา่ตูม สุรินทร์
483 007/483 พระสุพรรณ์   สิริภทโฺท/โยธะคง สุวรรณาราม ค าพองุ โพธิช์ัย ร้อยเอด็
484 007/484 พระวิธาน   อาภาธโร/ฐานโอภาส อนิทนิน อคัคะค า โพธิช์ัย ร้อยเอด็
485 007/485 พระประชัน   กตฺิติธโร/บญุตรี เหนือ ในเมือง เมือง ร้อยเอด็
486 007/486 พระสุชิน   ชาตวีโร/เจริญรัมย์ ปาุเลไชย์ (บา้นใหม่) สามแวง หว้ยราช บรีุรัมย์
487 007/487 พระอนุชา   โพธิญาโร/ผลาผล ปาุเจริญธรรม วังหลวง เสลภมูิ ร้อยเอด็
488 007/488 พระปยิะพงศ์   ธมฺมจาโร/สารคร บา้นขัดเค้าพัฒนา หนิกอง สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
489 007/489 พระมหาจ าปา   สนฺตกาโย/วรรณโน บา้นหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็
490 007/490 พระสุพัฒน์   ฐานวีโร/บญุน า หนองเข็ง โพนเขท เมือง ศรีสะเกษ
491 007/491 พระปราโมทย์   จารุธมฺโม/เลิศพันธ์ นิกรบ ารุง ดอกไม้ สุวรรณภมูิ ร้อยเอด็

492 007/492 พระครูสิทธิปญัญาวัฒน์ / สุโทสา ศิรินาราม ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอด็

493 007/493 พระอธิการประเมิน   อนิฺทปญฺโญ/บตุรสาคร ดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
494 007/494 พระศรเพชร ฐิตสกกฺโร / โยกนัยา ปาุศรีมงคล สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็

495 007/495 พระสมบรูณ์  สุธมฺโม/นามโคตร วัดนาดี พักแพว กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ
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496 007/496 พระมหาปญัญา อภปิญฺโญ / แสงแกว้ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ
497 007/497 พระครูปลัดไกรสร   กติติเมธี/รุ่งเรือง มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม

498 007/498 พระสมสฤษฎ ์  สุทธฺิญาโณ/นิลแกว้ ทกัษิณวารีสิริสุข ล าดวน ล าดวน สุรินทร์

499 007/499 พระธีรวัฒน์   ธีรปญฺโญ/ชัยหมอก กลาง ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมย์

500 007/500 พระประยุธ ปญฺญาวโร / เย็นตรี โคกไม้แดง ส าโรงใหม่ ละหานทราย บรีุรัมย์


