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๑ พระ กรวิชญ์ ปุญฺญากโร สามบุญเท่ียง
๒ พระ กฤตภาส สุทฺธิปภาโส นุรักษภ์กัดี
๓ พระ กงัวาล ญาณเสฏฺโฐ เมืองแทน
๔ พระ กิจชฎา อคฺคกิจโจ ท าบุญ
๕ พระ กิตติธชั มโนชโย เจนส าโรง
๖ พระ กิตติภูมิ อติเรโก พุ่มเกิด
๗ พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวฒัน์วโรดม
๘ พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา
๙ พระ จกัรชยั อุตฺตมชโย อุดมคุณากร
๑๐ พระ จิระ คุโณภาโส โอภาโส
๑๑ พระ จุลระวี รวิโชโต สุริยากุลพานิช
๑๒ พระ เจริญวฒัน์ อธิเตโช วิษณุเรืองเดช
๑๓ พระ ฉงหลง สตินฺธโร ล่าย
๑๔ พระ ฉลองชยั อภิปญฺโญ เพชรคลา้ย
๑๕ พระ เฉลิมพล อินฺทรตโน เขจรดวง
๑๖ พระ ชนพพล อาทิจฺจวณฺโณ สุขขี
๑๗ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์
๑๘ พระ ชยันิรันดร์ รวิวณฺโณ นาศพฒัน์
๑๙ พระ ชยัหฤษฎ์ ภทฺทชโย นอ้มนอบ
๒๐ พระ ชุมค า อนนฺธิโต ถาวรทรัพยสุ์ข
๒๑ พระ ญตัติพงศ์ ทิพฺพชโย ตะวอ
๒๒ พระ ฐนพล กณิสฺสโร ประทุมรัตน์
๒๓ พระ ฐานพฒัน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน
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๒๔ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ
๒๕ พระ ณธกร จิตฺตชโย ธนเดชวรเมธี
๒๖ พระ ณรงค์ คุณมงฺคโล ยงัให้ผล
๒๗ พระ ณัฏฐกิตต์ิ รวิว  โส เพง็สอนบุตร
๒๘ พระ ณัฐพงศ์ ทานวีโร ป่ินสูรย์
๒๙ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศกัด์ิพงศธร
๓๐ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศกัด์ิพงศธร
๓๑ พระ ณัฐวีถ์ อธิวฑฺฒโน ศิริวฒันพงศ์
๓๒ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จตุัรัส
๓๓ พระ ถาวร ชยคัโค ชยัจกัร
๓๔ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู
๓๕ พระ ธนพงษ์ หิตกฺกโร ใกลผ้ล
๓๖ พระ ธนา ฐานวฑัฒใน อ่ินค า
๓๗ พระ ธนา ฐานวฑฺฒโน อ่ินค า
๓๘ พระ ธนากร ถิรวฒฺโน อินทร์นาก
๓๙ พระ ธนาเจริญ อชฺฌาโภ บุญลา
๔๐ พระ ธวชัชยั ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร
๔๑ พระ ธนัยพงศ์ จตฺตสลฺโล ธรรมาธร
๔๒ พระ ธนัวา จารุธมฺโม ทองสว่าง
๔๓ พระ ธีทตั อคฺคกิตฺติโก พงศภ์ทัรภิญโญ
๔๔ พระ ธีรยทุธ จิตฺตโกสโล สุริยะพรม
๔๕ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วฒันรุ่ง
๔๖ พระ นภาพงษ์ วรว  โส ภกัดีราช
๔๗ พระ นฤเบศ วรสกฺโก ทวียิง่เจริญ
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๔๘ พระ นฤป รวิว  โส เชาวลิต
๔๙ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร
๕๐ พระ บุญทนั สิริวฑฺโฒ หลา้ทู
๕๑ พระ บุรินทร์ นิราลโย สุนทรอมรรัตน์
๕๒ พระ ปฏิมา อาจาโร จนัทะพิลา
๕๓ พระ ปทุมทรัพย์ กมฺพโล กอกายแกว้
๕๔ พระ ปราโมทย์ ถิรญฺชโย ปุ้มไสว
๕๕ พระ พิมาน ญาณานนฺโท อุดสี
๕๖ พระ พีมพิริยะ เมธาโภ เอ่ียมครอง
๕๗ พระ พูนพฒัน์ ฐิติชโย อูปแกว้
๕๘ พระ พูนศกัด์ิ ปุณฺณาโส ปราโมทย์
๕๙ พระ ภาณุวฒัน์ ชุติปญฺโญ เกตุบ ารุง
๖๐ พระ มหรรฆพนัธ์ุ ชยพนฺโธ พนัธ์ุทอง
๖๑ พระ มานพ สิกฺขปสุโต มูลมาตร
๖๒ พระ รณกฤต คณาสโภ เศวตมหกุล
๖๓ พระ วรเมธ สุเมโธ บุญครอบ
๖๔ พระ วรันตพ์งษ์ ธมฺมนนฺโท วงศจิ์นดา
๖๕ พระ วราวุธ ชยวุฑโฒ ไชยยศ
๖๖ พระ วนัชยั ขนัติชโย พรรณาผลากูล
๖๗ พระ วนัชยั ขนัติชโย พรรณาผลากูล
๖๘ พระ วิทยา ปญฺญาสุทฺโธ อมรสุทธิสตัย์
๖๙ พระ วิภูษณะ วิสุทฺธิโก มหาสุทธิกุล
๗๐ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม
๗๑ พระ วิวฒัน์ นนฺทธมฺโม สารกาล
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๗๒ พระ ศรชยั ธมฺมสฺสโร คูหาสุวรรณ
๗๓ พระ สมชาย ภูริมโน ละมา้ย
๗๔ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง
๗๕ พระ สายชล ฐานานนฺโท ถาดจงัหรีด
๗๖ พระ สาริศ พลสุโร วงศกรวรศิษฐ์
๗๗ พระ สิทธิชยั ชยสิทฺโธ ปาณศรี
๗๘ พระ สุทธิพงษ์ จิรสุทฺโธ กางถ่ิน
๗๙ พระ สุทศัน์ กนฺตทสฺสโน เดชพล
๘๐ พระ สุเมธ สิทฺธิพนฺโธ สมจิตร
๘๑ พระ สุรนยั กญฺจโน อญัญโพธ์ิ
๘๒ พระ อดิศร อติสฺสโร ปัญญาคลา้ย
๘๓ พระ อนวชั วฑฺฒโก ณ.บางชา้ง
๘๔ พระ อนุชิต เชฏฐธมฺโม ชิวปรีชา
๘๕ พระ อภิชาติ ปญฺญาธโน ขาวสอาด
๘๖ พระ อคัรวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์
๘๗ พระ อจัพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง
๘๘ พระ อาชวิน ธมฺโมทโย เอ้ืออิงกูล
๘๙ พระ อาทิตย์ อาทิจฺจว  โส ใจตรง
๙๐ พระ อ าพล สจฺจคุโณ อยูพ่รหมชาติ
๙๑ พระ เอก จารุธมฺโม แกว้หาวงษ์
๙๒ พระ เอกอนนัต์ สุทฺธิปภาโส โอถาวร
๙๓ พระ แอร์ ฐานิโย ศรีธิราช
๙๔ สามเณร กิตติพศ วะศรี
๙๕ สามเณร คุณัญญา เขตแดน
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๙๖ สามเณร คุณานนต์ ป่ินแดง
๙๗ สามเณร จกัรกริช วงวิพา
๙๘ สามเณร ชวภณ ตั้งสมบูรณ์
๙๙ สามเณร ณัฐภพ อ่อนแกว้
๑๐๐ สามเณร ณัฐวุฒิ โตะ๊รัมย์
๑๐๑ สามเณร เทวมินทร์ ชาฤทธ์ิ
๑๐๒ สามเณร ธนภทัร แซ่โกย้
๑๐๓ สามเณร นฤพล มุกภกัดี
๑๐๔ สามเณร ปัญญา นนลือชา
๑๐๕ สามเณร พสักร ภู่แสนสอาด
๑๐๖ สามเณร ภราดร หนูนุ่น
๑๐๗ สามเณร ภูริทตั โคตรจนัทร์
๑๐๘ สามเณร ภูวดล คิดอ่าน
๑๐๙ สามเณร ภูวนาถ สุราศรี
๑๑๐ สามเณร มกรา ล่ิมจ าเริญ
๑๑๑ สามเณร เมฆา คุณสมบติั
๑๑๒ สามเณร วสุพล ตรีเนตร
๑๑๓ สามเณร ศรัณย์ ถว้ยทอง
๑๑๔ สามเณร ศศิพนัธ์ ยทุธยง
๑๑๕ สามเณร ศุภกร กองค า
๑๑๖ สามเณร อดิศร พุกต้ือ
๑๑๗ สามเณร อนุชาติ - ค ามี
๑๑๘ สามเณร อคัรชยั ค  าแหงพล
๑๑๙ พระ สุรชยั สุรชโย มากมี
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๑๒๐ พระ ฉ่ีซ่ิง โกวิโท โอว
๑๒๑ พระ ธนพล อตฺตพโล บิดาพวง
๑๒๒ พระ เสถียร ฐิตธมฺโม ข าจิตต์
๑๒๓ พระ ธนัวพงษ์ เขมว  โส พนัธ์กทัลี
๑๒๔ พระ ปิยวฒัน์ วิวฒฺฒโก เอ่ียมละออ
๑๒๕ สามเณร ศุภกานต์ วรรณชะนะ
๑๒๖ พระ วสนัต์ สิทฺธิวโร หอมเพียร
๑๒๗ พระ พิพฒัน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจนัทร์
๑๒๘ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์
๑๒๙ พระ ชานนท์ ชยฺคโค ปิยพฒัน์ธราดล
๑๓๐ พระ ชวลิต จนฺทโชโต รัตนมณี
๑๓๑ สามเณร ณภทัร จนัทวีสมบูรณ์
๑๓๒ พระ สหชัชยั พลปญฺโญ นิกรวงค์


