
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั เกรด หมายเหตุ

1 4617011315 เจา้อธิการเจริญ กิตฺติคุโณ เล็กช้ิน กรับพวงเหนือ 3.86 อนัดบั 1
2 4617011382 พระมหาวรสายใย จิรวโํส นาคคูณ แกว้สุริยฉ์าย 3.78 อนัดบั 1
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั เกรด หมายเหตุ

3 4617011650 พระมหาวิชยั เขมาโณ จตุัรงคเ์ดโชชยั สุดสวาสด์ิ 3.71 อนัดบั 1
4 4617011552 พระมหาเอกชยั อาภากโร คงรอด พนัปี 3.64 อนัดบั 1
5 4617011391 พระครูศรีปริยติัวิธูร ภทฺทธมฺโม พวงทอง กาํแพงดิน 3.53 อนัดบั 1
6 4617011366 พระครูพิบลูโชติธรรม โชติธมฺโม จาํหนดั พนัปี 3.66 อนัดบั 2
7 4617011421 พระครูวีรธรรโมภาส านวีโร กนันะวงศ์ ชุมพลศรี 3.6 อนัดบั 2
8 4617011480 พระครูสังวราภินนัท์ สวํโร พงษป์ระยรู ดงหมี 3.58 อนัดบั 2
9 4617011374 พระครูพิพิธพฒันกิจ กาญฺจนธโร เช้ือแกว้ ราษฎร์นิยม 3.52 อนัดบั 2
10 4617011510 พระครูสุมณฑธ์รรมกิจ จนฺทโก ถ่ินหลกัร้อย กระบงัมงัคลาราม 3.52 อนัดบั 2
11 4617011595 พระสอด รกฺขิตจารี เพียสา ราชบูรณะ 3.49 อนัดบั 2
12 4617011692 พระสุบรรณ อหึสโก กลัยาเข่ียน ท่าหลวง 3.49 อนัดบั 2
13 4617011412 พระครูวิมลธรรมรักขิต รกฺขิโต บุญศรี วงัทองวราราม 3.46 อนัดบั 2
14 4617011439 พระวีระชยั อธิปุญฺโ แซ่ดา้น กระบงัมงัคลาราม 3.4 อนัดบั 2
15 4617011404 พระครูวิบลูธรรมโชติ โชติโก วฒันบุญโชติ สามเรือน 3.33 อนัดบั 2
16 4617011323 พระครูประทวน สิริสาโร เชฐสิงห์ ประชาราม 3.32 อนัดบั 2
17 4617011358 พระครูไพศาลกิจจาทร สิริธโร ป่ินโตนด คีรีสุวรรณาราม 3.29 อนัดบั 2
18 4617011731 พระครูอุปถมัถส์นัติคุณ เสนสนฺติ สุทธิพยุ โพนไทรงาม 3.18 อนัดบั 2
19 4617011676 พระอธิการวีระพงษ์ ตวีโร วีระรัตน์ หนองจิก 3.07 อนัดบั 2
20 4617011471 พระปลดัสมหมาย จารุธมฺโม ทองทว้ม คลองเขนง 3.04 อนัดบั 2
21 4617011544 พระสมุห์อาํนวย อคฺควณฺโณ ธรรมสอน แกว้สุริยฉ์าย 3.61
22 4617011536 พระครูโสภณธรรมวิภชั ธมฺมภาโค เอ่ียมบึงลาํ พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.43
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23 4617011331 พระครูปิยวรรณสุนทร ปิยวณฺโณ ทองดี หว้ยดั้ง 3.35
24 4617011455 พระอธิการสมชาย ฌานวโร แวะสันเทียะ ไผ่ใหญ่ 3.28
25 4617011463 พระครูพิพฒัน์อาจารคุณ อาจาโร พยคัฆภาพ โคกสลุด 3.23
26 4617011684 พระวีระฤทธ์ิ าณวีโร พิพฒันทรกุล ธรรมจกัร 2.98
27 4617011498 พระครูปลดันนัทอ์ภิวฒัชญ์ จนฺทสาโร ราชวงศา พระพุทธบาทเขาสมอแคลง 2.97
28 4617011587 พระพวงเจริญ าณรํสี ยอดสิน ท่าหลวง 2.87
29 4843010804 พระมหานิช สุวีโร เกษร ท่าหลวง 3.77
30 4843010782 พระมหาชิตพล อตฺตคุตฺโต พวงบุญ ท่าหลวง 3.72
31 4843010855 พระนิกร ฌานวโร วนัภูสิตร์ บางเพียรวิลยัรัตน์ 3.72
32 4843010774 พระมหาจรัญ ตวโํส รักคลํ้า ท่าหลวง 3.62
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั เกรด หมายเหตุ

33 4843010847 พระณรงค์ กิจฺจธโร มจัจุ บางเพียรวิลยัรัตน์ 3.6
34 4843010812 พระมานพ มนาโป เกตุมณี บางเพียรวิลยัรัตน์ 3.55
35

4843010821 พระวิโรจน์
ติปุญฺโ ขาํมอญ ท่าหลวง 3.51

36 4843010766 พระครูศรีปริยติัวิสิฐ ธมฺมวิริโย พุ่มจนัทร์ ท่าหลวง 3.44
37 4843010791 พระปลดัณรงคธ์รรม กตธมฺโม หงษสิ์บสอง ท่าหลวง 3.41
38 4843010758 พระครูพิศิษฎป์ุญญาสาร วรปุญฺโ ทดัไทย พระพายหลวง 3.39
39 4843010871 พระวิโรจน์ สิรินฺธโร บุญเรือง คุง้ยางใหญ่ 3.27
40 4843010839 พระชลอ ภูริปญฺโ จนัทิมา โรงชา้ง 3.26
41 4843010863 พระครูพิศาลธรรมวตัน์ สวตฺถิโก บุญคุม้ครอง บุ่งวงัง้ิว 3.19
42 4417031754 พระชูศิลป์ ติสาโร แตรุ่้งเรืองชยักุล ตาปะขาวหาย 2.75 รุ่นท่ี 51
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั เกรด หมายเหตุ

1 4617021281 พระทองเหลือ รตโน แยม้ศิริ ปากยาง 3.87 อนัดบั 1
2 4617021175 พระวินยัธรภูวดล ภูวเมโธ เพชรทอง คีรีสุวรรณาราม 3.62 อนัดบั 2
3 4617021191 พระมหาสมปอง คมฺภีรทสฺสี สีชมพู พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.62 อนัดบั 2
4 4617021248 เจา้อธิการเกษม อนาลโย มัน่สุวรรณ หนองพยอม 3.49 อนัดบั 2
5 4617021132 พระมหากิตติทศัน์ ธมฺมานนฺโท นามนนท์ ทา้ยตลาด 3.47 อนัดบั 2
6 4617021388 พระวิวฒัน์ ปญฺาวชิโร ชาดวรรณวงศ์ สุนทรประดิษฐ์ 3.47 อนัดบั 2
7 4617021370 พระมหาวิชยั สุวิชโย อุตไธสง พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.42 อนัดบั 2
8 4617021361 พระเรืองชยั ชยทสฺสี กาํริสุ ราชบูรณะ 3.41 อนัดบั 2
9 4617021337 พระมานิตย์ ปญฺาโชโต กุลมาก อรัญญิก 3.38 อนัดบั 2
10 4617021396 พระวินยัธรศกัด์ินรินทร์ กตสาโร โตษยานนท์ จนัทร์ตะวนัตก 3.35 อนัดบั 2
11 4617021311 พระประเสริฐ กิตฺติโก ชูสุวรรณ พระขาวชยัสิทธ์ิ 3.33 อนัดบั 2
12 4617021329 พระประเสริฐ จกฺกวโร เยน็ฉํ่า กงไกรลาส 3.29 อนัดบั 2
13 4617021272 พระถวิล จนฺทวโํส เนียมสลุด ราษฎร์เจริญ 3.24 อนัดบั 2
14 4617021264 พระณฐัพงษ์ คุณสมฺปนฺโน ศรีสุนทรพินิต ดงเดือย 3.24
15 4617021434 พระสุระ สุเมโธ เทียนคาํ ทองหลาง 3.17
16 4617021141 พระจีรวฒั จิรเมธี ปัญญาเป้ียว พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.12
17 4617021302 พระบุญจนัทร์ จิรธมฺโม มีเทียม ป่ามะคาบ 2.97
18 4617021124 พระขวญัทุ่ง านกิตฺติโก โหมดจ๋ิว พระศรีรัตนมหาธาตุ 2.8
19 4617021353 พระรุ่งโรจน์ ติโชโต สวา่งวฒันาภทัราภรณ์ ท่าหลวง 2.66
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั เกรด หมายเหตุ

1 4617031472 พระวิเชียร วชิรธมฺโม มุง้อยา่ง ท่าหลวง 3.94 อนัดบั 1
2 4617031456 พระภาณุพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต อู่แสนขนัธ์ พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.71 อนัดบั 1
3 4617031511 พระสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ อํ่ากร่าง พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.58 อนัดบั 1
4 4617031430 พระณฐัวฒิุ สิริวฑฺฒโน มนสัมโนธรรม ท่าหลวง 3.55 อนัดบั 2
5 4617031448 พระบุญส่ง ปิยสีโล ผาด่าน ราชบูรณะ 3.49 อนัดบั 2
6 4609030896 พระมหามานะ ถิรมนฺตี วงัหงษา ตากฟ้า 3.37 อนัดบั 2
7 4617031626 พระรุ่งเรือง รติโก น่ิมคาํ คูหาสุวรรณ 3.28 อนัดบั 2
8 4617031413 พระมหากิตติวฒัน์ กิตฺติสมฺปนฺโน จนัทร์เหลือง ตน้สน 3.16 อนัดบั 2
9 4617011641 พระวสันต์ อติชาคโต พิมพส์อน พระพุทธบาทเขาสมอแคลง 3.12 อนัดบั 2
10 4617031481 พระศิรภพ มหามงฺคโล อาจใหญ่ พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.05 อนัดบั 2
11 4617031715 พระสิทธิศกัด์ิ ธมฺมานนฺโท พลอาจ พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.14
12 4617031634 พระวสันต์ สุภทฺโท เลิศมงคล ศรีวิสุทธาราม 2.98
13 4617031677 พระมหาสวา่ง โชติโก แขสระนอ้ย พระศรีรัตนมหาธาตุ 2.89
14 4617031588 พระธนายทุธ อาภาธโร วนัทองสุข ธรรมจกัร 2.88
15 4617031642 พระวฒิุคม ทีปธมฺโม บุญตา บึงพระ 2.87
16 4617011625 เจา้อธิการณฏัฐธ์น กิตฺติปญฺโ จินตนา กลาง 2.85
17 4617031561 พระขวญัตา ปญฺาวชิโร เพชรดีคาย ราชบูรณะ 2.75
18 4617031651 พระสมบติั ปิยวณฺโณ ธูปเหมือน บางพยอม 2.68
19 4617031529 พระสุพตัชยั สุภทฺโท ติณโกฎ พระศรีรัตนมหาธาตุ 2.60
20 4617031499 พระสมควร สจฺจาโณ ร่วมรัก หาดใหญ่ 2.57
21 4617031669 พระสราวธุ ตสวํโร ชยัเทพ พระศรีรัตนมหาธาตุ 2.46
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