
ศ. ๓ แผนที่ ๑/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ

๑ พระครูภัทรธีรคุณ (ไสว) ชลิตปฺโญ ลุนบง ๖๑ ๔๐ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ พระมหาสุภชัย มหาปคุโณ ปนสิริ ๖๖ ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๓ พระมหาอธิวัฒน วรวฑฺฒโน มุทาพร ๒๕ ๔ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๔ พระวิชัย ป. อคฺคปฺโญ มาตผาง ๕๔ ๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๕ พระมหาสมโภชน ธีรปฺโญ อินทนะ ๒๓ ๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๖ พระมหาภูชิชย ภูชิตเมธี พอขันชาย ๒๑ ๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๗ พระมหาวัธนชัย วรกิตฺติ ทองนาค ๒๑ ๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๘ พระมหาพิศิษฐ วิจิตฺโต ศิริบุรี ๔๑ ๒๐ ประชานิมิตร บัวใหญ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๙ พระมหาธงชัย กนฺตสีโล ดีพรอม ๓๑ ๙ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
๑๐ พระมหากิตติคุณ กิตฺติคุโณ ไททะนุ ๒๒ ๓ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๑๑ สามเณรธนากร สุนทรวัฒน ๒๒ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๑๒ สามเณรปรภัทร ภาสองชั้น ๑๙ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๑๓ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร ถิรวํโส แสงวรรณ ๕๐ ๒๙ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๔ พระมหาศิษฎิวรรธน ฐิตญาโณ จอยสําเภา ๕๑ ๓๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๕ พระมหาอาวุธ ฐิตคุโณ ยางบุญ ๓๙ ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๖ พระมหายงยุทธ อภินนฺโท ขารบ ๓๑ ๑๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๗ พระมหาภาณุพงศ วุฑฺฒิวํโส มาลัย ๒๓ ๓ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๘ พระมหาสุชาติ สุชาโต ชํานาญพล ๒๓ ๓ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๙ พระมหาวุฒิศักด์ิ ปภาโส ศรีเมือง ๒๒ ๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๐ พระมหาวิศวะ อภิชาโต ชมพูวิเศษ ๒๒ ๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๑ สามเณรนัฐพล สิทธิคํา ๒๐ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๒ สามเณรรุงโรจน ฟู ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๓ พระมหาโสภนวิชญ สมวํโส คํานาโฮม ๔๔ ๑๘ ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
๒๔ พระมหาคงวัฏ อคฺคปฺโญ เลิศโชติวงศ ๓๒ ๙ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย วัดเทพศิรินทราวาส
๒๕ พระมหากฤติเดช กิตฺติเตโช สุทธิโชติปญญา ๔๔ ๗ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย วัดเทพศิรินทราวาส
๒๖ พระมหาวันเฉลิม ธมฺมรโต กินกาน ๒๓ ๓ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย วัดเทพศิรินทราวาส

บัญชีเรียกชื่อนักเรียนเขาสอบความรูประโยค ป.ธ.๗
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานที่สอบ วัดสามพระยา  เขต พระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

So3p7y65



ศ. ๓ แผนที่ ๒/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๗ พระมหาสุทธิพงษ สิริมงฺคโล หมวดหมู ๕๐ ๑๔ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๒๘ พระมหาธนัย อาภายุตฺโต ศักด์ิเทวินทร ๔๗ ๑๔ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๒๙ พระมหาชัยวัฒน อกฺกวํโส หลาวเหล็ก ๓๘ ๑๔ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๐ พระมหาโกวิทย เตชวโร โสดารัตน ๔๗ ๑๓ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๑ พระมหาปยะ ฐานสมฺปุณฺโณ ชูชิต ๓๐ ๑๐ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๒ พระมหาวัชรพล วิสุทฺโธ พรมประศรี ๓๑ ๑๑ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๓ พระมหาจักรพันธ คุณงฺกโร พวงคํามี ๓๑ ๑๑ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๔ พระมหาธวัชชัย สิริธมฺโม ควรสถาน ๓๔ ๑๑ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๕ พระมหาวิษณุ ฐานิสฺสโร บุญเต็ม ๓๗ ๙ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๖ พระมหาเกียรติณรงค ปฺญาธโร ฟกเมฆ ๒๕ ๖ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๗ พระมหายศกร ยโสธโร พรมมาดา ๒๔ ๕ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๘ พระมหาวุฒิพล ธมฺมาวุโธ พรพรหมประทาน ๓๓ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม บางพลี วัดธรรมมงคล
๓๙ พระมหากานต กนฺตสีโล สมุทรโคตา ๓๐ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม บางพลี วัดธรรมมงคล

๔๐ พระมหายุทธนา ธีรปฺโญ เกษสาคร ๒๘ ๘ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
๔๑ พระมหาธีรนุติ์ ธีรวิชฺโช เกตุสุพล ๒๓ ๔ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง

๔๒ พระมหาชัยยา ชยากโร ทิพรักษ ๒๓ ๔ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง

๔๓ พระมหาอลงกรณ อลงฺกโร บัวนา ๓๓ ๑๓ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข
๔๔ พระมหาสิริวัตร ปฺญาวุฑฺโฒ สุวรรณไตร ๒๘ ๘ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข

๔๕ พระมหาอาภากร รตนปฺโญ วงศกําภู ๒๔ ๑ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข

๔๖ สามเณรวีรพงศ มะลิทอง ๒๑ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข

๔๗ สามเณรตาตินนท ปถวี ๑๙ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข

๔๘ พระครูพุทธมนตปรีชา อาวิธาโน ชํานาญกิจ ๕๒ ๓๒ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๔๙ พระมหาตรกล คุณรํสิโก ฉายรัศมีวงศ ๓๔ ๗ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๐ สามเณรวัฒนพงศ การะสิงห ๒๒ ตรีทศเทพ พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๑ พระมหาดงเย็น กตปฺุโญ เพ็ญภักด์ิ ๓๙ ๑๐ พุทธบูชา ทุงครุ วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๒ พระมหาพิรัฐ ภูริปฺโญ ภูจาด ๔๘ ๒๙ บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๓ พระมหาทวีสุข อภิสุโข ยิ้มแยม ๔๕ ๒๗ บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๔ พระมหาบุญเรือง โสมปฺุโญ เวียงแกว ๔๓ ๒๔ บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๕ พระมหาณัชพันธ คุณวโร บุบผาพวง ๔๒ ๑๐ มัชฌันติการาม บางซ่ือ วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๖ พระมหาสมชาย อภิชาโย มุงธิราช ๔๕ ๑๓ เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๗ พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี นาคูณ ๒๘ ๕ เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๘ พระมหาจักรกริช ภูริปฺโญ พรหมจําปา ๓๐ ๘ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๕๙ พระมหาสมชาย ธมฺมานนฺโท ศรีวะสุทธิ์ ๒๘ ๘ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๐ พระมหาหาญชัย อินฺทวีโร ใจศิริ ๒๘ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๑ พระมหาพงษสันต สนฺตจิตฺโต สมศักด์ิ ๒๘ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
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ศ. ๓ แผนที่ ๓/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๒ พระมหาณัฐวุฒิ สุทฺธิจนฺโท เรือนจันทร ๒๗ ๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๓ พระมหาสิทธิโชค ชุตินฺธโร เครือวาคํา ๒๔ ๕ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๔ พระมหาปฏิภาณ กิตฺติเมธิโก ปนตานนท ๒๓ ๓ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๕ พระมหากฤตภัค อคฺคินฺทิโย อินใหม ๒๓ ๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๖ พระมหาณัฐพงษ ขนฺติวโร อินจีน ๓๔ ๑๒ เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๗ พระมหาธนาพร ฐิตเมธี ศักด์ิเศรษฐ ๒๗ ๗ เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๘ พระมหาศิริวัฒน ปุณฺณสิริ จันทรเสถียร ๒๖ ๖ เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๖๙ พระมหาเสทือน ถิรจิตฺโต การะเกษ ๔๔ ๑๙ สุคันธาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๗๐ พระมหาชิดณรงค ชิตนรินฺโท รอบโลก ๒๕ ๕ นอยนพคุณ ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๗๑ พระมหาพิชิตชัย สนฺตมโน สุราทิพย ๓๑ ๑๐ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๒ พระมหาภูชิต สุมณิโก สังฆมณี ๒๙ ๙ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๓ พระมหากิตติศักด์ิ ธมฺมสารสุธี นิสัยกลา ๒๖ ๖ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๔ พระมหาสมพร ฐานิสฺสโร นุมนวล ๒๖ ๖ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๕ พระมหาวุฒิไกร อโนมคุโณ ภาวะพรหม ๒๖ ๖ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๖ พระมหาเกษมสุข มหาธีโร วงศคต ๒๕ ๕ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๗ พระมหาปฐมพงษ ปฺญาคโม กรุมรัมย ๒๕ ๕ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๘ พระมหาพัชรพงษ วชิรวํโส กลมเกลียว ๒๓ ๓ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๗๙ พระมหาคฑาวุฒิ กิตฺติวฑฺฒโน วิชาเกวียน ๒๒ ๒ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๘๐ สามเณรนันทศักดิ์ ทะรีรัมย ๒๓ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ วัดปทุมคงคา
๘๑ พระมหาพงศธร เขมวํโส แสงศรีบุญเรือง ๒๗ ๘ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
๘๒ พระมหาศราวุธ วราวุโธ ภูธร ๒๔ ๔ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
๘๓ พระมหาชยาวุธ ชยาวุโธ คําเขียว ๒๒ ๒ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
๘๔ พระธีรวาท ป. จิรเมธี เมธีสุวรดิษฐ ๔๖ ๒ ถ้ําไตรรัตน ปากชอง วัดปทุมวนาราม
๘๕ พระมหารามิศร สนฺติจิตฺโต สิงหนาท ๔๗ ๑๔ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๘๖ พระมหาสมบูรณ ชินวํโส มาทํามา ๓๓ ๑๔ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๘๗ พระมหาสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพรอม ๔๔ ๑๔ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๘๘ พระมหาวาป วชิรวํโส กิตติบุญญาทิวากร ๓๘ ๑๓ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๘๙ พระมหาสุรสิทธิ์ เตชปฺโญ บุญชั้น ๒๕ ๕ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๙๐ พระมหาทสันติ มหาลาโภ วรรณโภสพ ๔๗ ๒๗ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๑ พระมหาศิริวัฒก โพธิญาโณ โพธิ์นุสนธิ์ ๓๘ ๑๗ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๒ พระมหาพัชรพงศ กิตฺติภทฺโท ธรรมชาติ ๓๘ ๑๓ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๓ พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ทองแยม ๕๕ ๑๒ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๔ พระมหามังกร สิทฺธิเมธี บัวทอง ๓๓ ๑๒ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๕ พระมหาลิขิต สิริมงฺคโล อินศรี ๓๑ ๙ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๖ สามเณรพิชุตม สินเอี่ยม ๒๐ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
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ศ. ๓ แผนที่ ๔/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๙๗ พระมหาจามิกร มาสกโร โชติญาโน ๒๒ ๒ มกุฏกษัตริยาราม พระนคร วัดมกุฏกษัตริยาราม
๙๘ สามเณรกิตติพัชญ อุนปง ๒๐ มกุฏกษัตริยาราม พระนคร วัดมกุฏกษัตริยาราม

๙๙ พระมหาไกรสิทธิ์ ฐานทตฺโต คําศิริ ๕๑ ๓๐ มหรรณพาราม พระนคร วัดมหรรณพาราม
๑๐๐ พระมหาสงบ สนฺตจิตฺโต แกวมาลา ๕๒ ๒๘ มหรรณพาราม พระนคร วัดมหรรณพาราม
๑๐๑ พระมหาดําเนิน วรปฺโญ คณฑา ๕๑ ๒๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ
๑๐๒ พระมหาอุดมเกียรติ รตนธมฺโม รัตนสิทธิยากร ๕๑ ๑๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระนคร วัดมหาธาตุ
๑๐๓ พระมหาสุริยา กลฺยาณเมธี ดงเจริญ ๓๖ ๑๖ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๐๔ พระมหาจิรายุทธ ฐิตาจาโร เรียมนอก ๓๕ ๑๕ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๐๕ พระมหาสยาม อธิปฺโญ ปาปะ ๓๒ ๑๑ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๐๖ พระมหาณฐพล ขนฺติยุตฺโต ชาชุมวงศ ๓๑ ๙ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๐๗ พระมหาณัฐวุฒิ กิตฺติญาณเมธี ประเสริฐศรี ๒๔ ๔ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๐๘ พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี ศรีนุยเพ็ง ๒๔ ๔ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๐๙ พระมหาอัษฎาวุธ จกฺกวตฺติธีโร พิมพสังข ๒๒ ๑ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๑๑๐ พระมหาคําฟู สถิรปฺโญ อริยะ ๕๖ ๒๘ สุทธิวราราม สาทร วัดยานนาวา
๑๑๑ สามเณรเกรียงศักดิ์ บุญมาตุน ๒๐ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร วัดราชบพิธ
๑๑๒ พระมหาสมพร กุสโล แผนทอง ๒๙ ๘ ลําผักชี หนองจอก วัดราชบพิธ

๑๑๓ พระมหาวรเดช อภิเตโช จันทิราช ๒๖ ๕ ลําผักชี หนองจอก วัดราชบพิธ

๑๑๔ พระมหาสุรเดช วิริโย เรือนแจง ๓๗ ๑๗ อาษาสงคราม พระประแดง วัดราชบพิธ

๑๑๕ พระมหาบุญล้ํา ฉนฺทกโร บุญจันทร ๖๒ ๔๒ ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
๑๑๖ พระมหาอรรถพล นนฺทนาโค บุญคงมาก ๓๔ ๑๓ ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
๑๑๗ พระมหาเกรียงไกร สาสนกิตฺติ บุปผามาลา ๒๕ ๕ ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
๑๑๘ พระมหาอัสวิน ขนฺตยาลงฺกาโร โกนสันเทียะ ๓๕ ๑๓ ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
๑๑๙ พระมหาพลาวัฒน เตชปฺโญ ชมภูพ้ืน ๓๒ ๑๒ ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
๑๒๐ พระมหาศาศวัต ฐานวโร กกกลาง ๒๖ ๕ ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
๑๒๑ สามเณรกิตติพงษ ชัยสน ๑๙ ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
๑๒๒ พระมหาอภิวัฒน ภูริวฑฺฒโน ชาญศึก ๒๔ ๔ ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต วัดราชาธิวาสวิหาร
๑๒๓ พระครูศรีปริยัติกิจ อคฺควชิโร เพ็ชรทวี ๕๑ ๓๑ ราชผาติการาม ดุสิต วัดราชาธิวาสวิหาร
๑๒๔ พระมหาฐานันต ญาณเมธี จีนปาน ๓๕ ๒๘ ราชผาติการาม ดุสิต วัดราชาธิวาสวิหาร
๑๒๕ พระมหาศรีเนือน วชิรปฺโญ สีน ๓๘ ๑๘ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๒๖ พระมหาศุภชัย ถิรปฺโญ ตรีกุล ๓๙ ๑๐ ทุงเศรษฐี ประเวศ วัดศรีเอี่ยม
๑๒๗ พระมหานิรุตติ ฐานิสฺสโร ศรีชมภู ๓๐ ๗ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๒๘ พระมหาสหนพ วรสทฺโธ อินทราษา ๖๓ ๖ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๒๙ พระมหาธนากร ธนกโร รุงแสง ๒๔ ๔ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๐ พระมหาปญญา ปฺญาวชิโร เชาจันทรญา ๒๔ ๔ สิริวัฒนาราม พุทธมณฑล วัดศรีเอี่ยม
๑๓๑ พระมหาพีรพงษ โรจนธมฺมเมธี ทาสุรินทร ๒๔ ๒ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
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ศ. ๓ แผนที่ ๕/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๓๒ พระมหาชัยวัฒน ชินวฑฺฒโน พัฒจันทร ๒๑ ๒ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๓ สามเณรณัฐชานนท รอดบุญมา ๒๒ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๔ สามเณรอัครพนธ โคตรสงคราม ๒๑ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๕ สามเณรพงษปกรณ เศียรกระโทก ๒๑ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๖ สามเณรสุริยะ บุญเติม ๒๐ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๗ สามเณรศาสตรศิลป มายขุนทด ๒๐ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๘ สามเณรอรรถนนท นิยอนรัมย ๑๙ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๙ สามเณรยุทธนา เหลาโคตร ๑๙ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐ สามเณรคุณานนต วีระประดิษฐ ๑๗ ศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๑ พระมหาลําพึง ธีรปฺโญ เพ็ญภู ๔๗ ๒๗ สรอยทอง บางซ่ือ วัดสรอยทอง
๑๔๒ พระมหานรวัฒน อภิวฑฺฒโน ๕๓ ๑๓ สรอยทอง บางซ่ือ วัดสรอยทอง
๑๔๓ พระมหาภานุวัฒน ภานุวฑฺโฒ ทองนรินทร ๒๘ ๗ สรอยทอง บางซ่ือ วัดสรอยทอง
๑๔๔ สามเณรมิลธาดา เพ็งมี ๒๐ สรอยทอง บางซ่ือ วัดสรอยทอง
๑๔๕ พระมหาณัฐวุฒิ ธีรปฺโญ วงศาโรจน ๓๓ ๕ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ
๑๔๖ พระมหาณัฐกร ธนปฺโญ เจริญทรัพย ๒๖ ๔ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ
๑๔๗ พระมหาสุรชัย กิตฺติปฺโญ ชูกร ๔๓ ๑๘ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๑๔๘ พระมหากรภัทร อคฺคปฺโญ สิงหทอน ๒๒ ๑ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๑๔๙ พระมหาณัฐพล ณฏฐพโล นนทแกว ๒๑ ๑ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๑๕๐ สามเณรจารุทัศน จินดาศรี ๒๐ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๑๕๑ สามเณรศุภนิมิตร เฉลิมลน ๑๙ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๑๕๒ พระมหาธงชัย สิริธโร ศิริธร ๓๗ ๑๗ อินทรวิหาร พระนคร วัดสามพระยา
๑๕๓ พระมหาปวริศ ปวริสฺสโร อิ่มหนํา ๒๕ ๕ อินทรวิหาร พระนคร วัดสามพระยา
๑๕๔ พระมหาวิโรจน อนงฺคโณ ทุมทอง ๕๓ ๓๑ ใหมอมตรส พระนคร วัดสามพระยา
๑๕๕ พระมหายุรนันท สิริธมฺโม วันทอง ๓๕ ๑๓ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๕๖ พระมหารุงวิกรัย วรญาณเมธี ชัยวร ๒๒ ๓ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๕๗ พระมหากวิน อตฺถวาที มีโชค ๒๒ ๒ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๕๘ พระมหามานะชัย โชติเมธี เกลี้ยงแกว ๒๐ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๕๙ สามเณรคมกฤษ วงศอํามาตย ๒๑ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๖๐ สามเณรภัทรพงษ ม่ังค่ัง ๑๙ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๖๑ สามเณรอานนท ประสมสิน ๑๙ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๖๒ พระมหาศิวัช โลกปทีโป กะการดี ๒๖ ๗ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี
๑๖๓ พระมหาพิศิษฎ เตชวโร สุดารักษ ๒๓ ๔ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี
๑๖๔ สามเณรจตุพล สุระการ ๒๐ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี
๑๖๕ พระมหาสุวิชา ปทุมวณฺโณ ปทุมสูตร ๒๐ ๑ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
๑๖๖ พระมหามงคลชัย จนฺโทภาโส เหลาด้ิม ๒๑ ๑ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
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ศ. ๓ แผนที่ ๖/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๖๗ พระมหาตันติกร ตนฺติปาโล เมืองนอย ๓๐ ๘ บางเพ็งใต มีนบุรี วัดแสนสุข
๑๖๘ พระมหานัท อานนฺโท ชัยเพชร ๒๘ ๔ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
๑๖๙ สามเณรชลลวิทย ผิวงาม ๒๐ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
๑๗๐ พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต พรอมสุวรรณ ๔๖ ๘ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร
๑๗๑ พระพิสิทธิ์ ป. ปฺญาวิสิทฺโธ โสภาวัน ๓๐ ๖ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร
๑๗๒ พระมหาพีรพงศ วีรวํโส สิทธิเทพ ๓๔ ๖ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร
๑๗๓ พระมหาภาณุเวช ธีรงฺกุโร หมอนคํา ๓๕ ๑๕ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๗๔ พระมหาวุฒินันท กิตฺติวุฑฺโฒ อิ่มรัมย ๓๕ ๑๓ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๗๕ พระมหานิต นาคริสฺสโร วักไธสง ๓๔ ๑๓ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๗๖ พระมหาวรวิทย วิชฺชาภินนฺโท ผลออ ๓๔ ๑๒ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๗๗ พระมหาเฉลิมพันธ ญาณวรินฺโท จันละออ ๓๒ ๑๒ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๗๘ พระมหาณธัมม สิริภทฺโท ทองแสน ๓๑ ๑๑ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๗๙ พระมหากิตติพงษ กิตฺติวํโส ศรีทิน ๓๑ ๑๐ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๘๐ พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน เดือยพิมพ ๓๒ ๑๐ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๘๑ พระมหาอิสระ อิสฺสราลงฺกาโร เสนาะพงษ ๒๙ ๙ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๘๒ พระมหาภาณุพงษ ชาตเมธี พลเยี่ยม ๒๕ ๔ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๘๓ พระมหาณาศิส ปภสฺสรปฺโญ ภูตีนผา ๒๔ ๔ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๘๔ พระมหาอนุรักษ สุนฺทรวิลาโส หินซุย ๒๐ ๑ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๘๕ พระมหาสมจิตร ปภากโร ชรารัตน ๔๔ ๒๔ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน
๑๘๖ พระมหาสุริยัน อุตฺตมปฺโญ โยธิกา ๒๕ ๕ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน

๑๘๗ พระมหาธนาวัฒน ภูมินนฺโท อุนจิตต ๒๕ ๕ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน

๑๘๘ พระมหาสุริยา สุริยปฺโญ พลศักด์ิ ๓๒ ๑๒ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน

๑๘๙ พระมหาพุทธจักร กิตฺติภทโท มณีสวน ๒๒ ๑ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน

๑๙๐ พระมหาทนงคชัย กิตฺติญาโณ พงษเถื่อน ๒๗ ๗ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ วัดชัยชนะสงคราม
๑๙๑ พระมหาวรินธร วรินฺทโร เหมือนเทียน ๒๑ ๒ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ วัดชัยชนะสงคราม

๑๙๒ พระมหาสนธยา สุเมโธ ทาลา ๒๖ ๖ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๙๓ พระมหาอธิวัฒน ฐานธมฺโม สุโท ๒๙ ๘ กระทุม ประเวศ วัดกระทุม
๑๙๔ สามเณรกอศักด์ิ นาแพงรัตน ๑๘ กระทุม ประเวศ วัดกระทุม

๑๙๕ พระมหางามพล กิตฺติโสภโณ ตะมาธง ๔๖ ๒๖ ภาษี วัฒนา คณะเขตคลองเตย
๑๙๖ พระมหาชัยวรวัฒน พฺรหฺมวฑฺฒโน มั่งมูลเครือ ๓๔ ๑๓ หลักสี่ หลักสี่ คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี

๑๙๗ พระมหาวีระภัทร ภทฺทวีโร รอดคง ๗๖ ๒๐ ศรีบุญเรือง บางกะป คณะเขตบางกะป
๑๙๘ พระมหาธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปญจะ ๒๙ ๘ ศรีบุญเรือง บางกะป คณะเขตบางกะป

๑๙๙ สามเณรศิรสิทธิ์ พฤกษารมย ๔๖ ลาดบัวขาว สะพานสูง คณะเขตบางกะป

๒๐๐ พระมหาสุชาติ จนฺทโชโต ครามบุญลือ ๕๘ ๓๔ บางนานอก บางนา คณะเขตพระโขนง-บางนา

๒๐๑ พระมหานพพร กิตฺติปฺโญ นามเสนาะ ๗๘ ๑๘ บางนานอก บางนา คณะเขตพระโขนง-บางนา
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ศ. ๓ แผนที่ ๗/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๐๒ พระมหาศราวุฒิ อาจิณฺณธมฺโม เครือวงษ ๓๓ ๑๓ บางนานอก บางนา คณะเขตพระโขนง-บางนา

๒๐๓ พระมหาภานุมาศ ภานุรํสี แกวชนะ ๒๙ ๘ บุญรอดธรรมาราม พระโขนง คณะเขตพระโขนง-บางนา

๒๐๔ พระมหานวลสี สิทฺธิเมธี มุกคํา ๓๐ ๙ บุญรอดธรรมาราม พระโขนง คณะเขตพระโขนง-บางนา

๒๐๕ พระมหาสมิทธิ์ ยสชาโต เกษา ๒๓ ๒ บําเพ็ญเหนือ มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
๒๐๖ พระมหาภูดิศ ภูมิปาโล วัฒฐิยา ๔๔ ๗ บําเพ็ญเหนือ มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี

๒๐๗ สามเณรออนสา เมอมะนีสอน ๒๓ สุทธาโภชน ลาดกระบัง คณะเขตลาดกระบัง
๒๐๘ พระมหาจักรชัย ปฺญาคโม เจริญศรี ๓๘ ๑๘ ลาดปลาเคา ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๒๐๙ พระมหาบัวเรียน ทิวากโร รมจันทรอินทร ๔๐ ๑๗ ลาดพราว ลาดพราว คณะเขตลาดพราว

๒๑๐ พระมหามนู เมธิโก โฮนทุมมา ๔๓ ๒๑ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๑ พระมหากฤษดา กิตฺติญาโณ หลูโยธา ๒๘ ๘ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๒ พระมหาศุภกิจ ปวิชฺชฺู คําเทพ ๒๕ ๕ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๓ พระมหาณัฐพล พลปฺโญ ฤทธิเดช ๒๔ ๕ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๔ พระมหาสมาน จารุธมฺโม ถีจอหอ ๔๘ ๒๕ สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๕ พระมหาตะวัน ธีรวโร ศรีวิชา ๒๘ ๙ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๑๖ พระมหาณัฐพงศ ปฺญาสิริ อุปทุม ๒๒ ๓ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๑๗ พระมหาศุภชาติ สุภชาโต คําบรรลือ ๒๒ ๑ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๑๘ พระมหาอนุสิต สุขสิริ ศรีสุข ๓๘ ๑๗ ศิริพงษธรรมนิมิต บางเขน คณะเขตสายไหม
๒๑๙ พระมหาธนะพร สุรปฺโญ อุนกระสัง ๔๔ ๙ หนองใหญ สายไหม คณะเขตสายไหม

๒๒๐ พระมหาอรรถพล อตฺถวาที สายลุน ๒๗ ๘ หนองจอก หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๒๒๑ พระมหาธีรพงษ สุทฺธญาโณ ปรีเปรม ๒๖ ๖ หนองจอก หนองจอก คณะเขตหนองจอก

๒๒๒ พระมหาณัฐพล ฐานิสฺสโร ศรีเคลือบ ๓๕ ๑๕ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
๒๒๓ พระมหาจักรวาล สุทฺธสีโล ทิพยอุทัย ๓๘ ๑๒ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร

๒๒๔ พระมหาภูมินทร ฐิตญาโณ พูลเพ่ิม ๒๖ ๗ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร

๒๒๕ สามเณรศุภชัย ขวัญโพน ๑๙ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร

๒๒๖ พระมหาสงกรานต ฐานวโร บุปผา ๖๙ ๔๓ กาญจนสิงหาสน ตลิ่งชัน วัดกาญจนสิงหาสน
๒๒๗ พระมหาหาญวิชัย กิตฺติปฺโญ พันทะวงศ ๓๓ ๑๓ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ วัดชัยฉิมพลี
๒๒๘ พระมหานเรศ สิริธมฺโม ใจนุกูล ๖๑ ๓๗ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
๒๒๙ พระมหาพุฒิกุล อุชฺโชโต อุปพรม ๔๐ ๒๐ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๐ พระมหาพลกฤษณ ฐิตเมธี ฤทธิกรพิพัฒน ๓๐ ๑๐ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๑ พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร ราเมศฤทธิกร ๒๖ ๕ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๒ พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี สิงหบุปผา ๒๒ ๓ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๓ พระมหาอภิสิทธิ์ สุธีรรํสี แสงเมือง ๒๑ ๑ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๔ พระมหาอภิสิทธิ์ ภูริวฑฺฒนรํสี จันทไทย ๒๑ ๑ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๕ สามเณรพงษศกร ราสุ ๒๐ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม

๒๓๖ พระมหากฤติณภัทร กิตฺติภทฺโท เลปานนท ๒๔ ๓ ดุสิดาราม บางกอกนอย วัดดุสิดาราม
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ศ. ๓ แผนที่ ๘/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๓๗ สามเณรชนภัย เพ็ชรสี่หม่ืน ๑๙ ดุสิดาราม บางกอกนอย วัดดุสิดาราม

๒๓๘ พระมหานิเวศน สุวณฺณรํสี สุวรรณกูฎ ๕๔ ๓๒ ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ
๒๓๙ พระมหาเกรียงไกร สุภโต ฤทธิชัย ๔๗ ๒๑ ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ

๒๔๐ พระมหาสมประสงค สิทฺธิเมธี จี่พิมาย ๒๖ ๖ ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ

๒๔๑ พระมหาอนันต อนนฺโท รัตนทอง ๕๒ ๓๐ ทองธรรมชาติ คลองสาน วัดทองธรรมชาติ
๒๔๒ พระมหาวิชัย สนฺตมโน อังคะณา ๔๘ ๒๖ นาคกลาง บางกอกใหญ วัดนาคกลาง
๒๔๓ พระมหาสุภชัย สุทฺธิญาโณ จิตณรงค ๔๖ ๒๓ นาคกลาง บางกอกใหญ วัดนาคกลาง
๒๔๔ พระมหาสัณฑวัฒน ฐิตเปโม เรืองอักษร ๔๑ ๑๙ นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
๒๔๕ พระมหาศรัณยกร ปภสฺสรชฺโญ ปภาณภณกุล ๒๐ นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
๒๔๖ พระมหาอํานาจ ปสาโท ประสานทรัพย ๔๗ ๒๕ บุณยประดิษฐ บางแค วัดบุณยประดิษฐ
๒๔๗ พระมหาประดิษฐ รตนโชโต เจริญกุล ๔๗ ๒๕ บุณยประดิษฐ บางแค วัดบุณยประดิษฐ
๒๔๘ พระมหาปราโมทย วิชฺชาธโร ศรีปาน ๓๙ ๑๓ บุณยประดิษฐ บางแค วัดบุณยประดิษฐ
๒๔๙ พระมหาสมชาย ปภสฺสโร กลิ่นจันทร ๓๙ ๒๐ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี วัดประยุรวงศาวาส
๒๕๐ พระมหาสาม อคฺคธมฺโม แสงวงศ ๓๒ ๑๑ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี วัดประยุรวงศาวาส
๒๕๑ พระสมคิด ป. ฐานิสฺสโร พันธชัย ๔๑ ๘ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี วัดประยุรวงศาวาส
๒๕๒ พระมหาชนกชัย ชยทตฺโต นามวิชา ๒๕ ๕ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี วัดประยุรวงศาวาส
๒๕๓ พระมหานลิน ธมฺมโชโต พึ่งเพ็ง ๔๙ ๑๕ ปากนํ้า ภาษีเจริญ วัดปากนํ้า
๒๕๔ พระมหาอุเทน อุเทโน สะอู ๓๑ ๑๑ ปากนํ้า ภาษีเจริญ วัดปากนํ้า
๒๕๕ พระมหาชนินาถ อตฺตนาโถ พิบูลนุรักษ ๒๒ ๒ ปากนํ้า ภาษีเจริญ วัดปากนํ้า
๒๕๖ สามเณรธวัช สีไผแดง ๒๐ ปากนํ้า ภาษีเจริญ วัดปากนํ้า
๒๕๗ พระมหาธนบดี ฐิตเมโธ ชาลี ๒๗ ๗ ภคินีนาถ บางพลัด วัดภคินีนาถ
๒๕๘ พระมหาวิชชนันท มหาปฺุโญ ศรีจันทภาวินทร ๗๔ ๑๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๒๕๙ พระมหาอนันต อนาวิโล เนาวนาน ๔๑ ๑๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๐ พระมหาเกียรติศักด์ิ สุธีโร เบาคํา ๓๒ ๑๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๑ พระมหาฉัตรชัย กนฺตาโภ กลาณรงค ๓๑ ๑๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๒ พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๓๐ ๑๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๓ พระมหาอิทธิศักด์ิ ถิรธมฺโม คําพาลักษณ ๓๕ ๑๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๔ พระมหาชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๙ ๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๕ พระมหาอินทรชิต ชิตินฺทฺริโย ทับทอง ๒๘ ๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๖ พระมหาคณากร สุชาโต สราวุฒน ๓๖ ๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๗ พระมหาคิมหันต ธมฺมวโร พืชการ ๓๒ ๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๘ พระมหาสมศักด์ิ สกฺขิพโล แกวเขียว ๔๘ ๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๖๙ พระมหาขวัญชัย วรสิริ ไชยศรีรัมย ๒๔ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๐ พระมหาอิศราภัทร วรวฑฺฒโน พาทิศศิวรัตน ๒๔ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๑ พระมหาวีระพล วรโมกฺโข ดอนโมกข ๒๓ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
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ศ. ๓ แผนที่ ๙/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๗๒ พระมหาเกรียงไกร อาสภปฺโญ กาญจนามัย ๔๒ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๓ พระมหาวรัช วรโช ขันสิงห ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๔ สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๒๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๕ สามเณรวัชรพงษ ไชยสุระ ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๖ สามเณรชัยวัฒน พะเลียง ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๗ สามเณรพิทักษพงศ แซกี้ ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๘ สามเณรมนตรี เสสา ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๗๙ สามเณรธวัชชัย เทือกทาว ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๐ สามเณรนฤปนาท แซหลี ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๑ สามเณรนภสินธุ แซหลี ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๒ สามเณรปานเทพ ทองประภา ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๓ สามเณรกฤตวิชญ แสสินธุ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๔ สามเณรยศพนธ สุนันทชัย ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๕ สามเณรณัฐพล คําภูวัน ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๖ สามเณรพรสวรรค จันทรหอม ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๗ สามเณรณรงคศักด์ิ รัสเสมอ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๘ สามเณรปรมินทร เอี่ยมศิริ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๘๙ สามเณรคมสันต เลาเลิศ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๐ สามเณรนฤดล อุดมพันธ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๑ สามเณรพิชัยยุทธ นามปญญา ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๒ สามเณรศุภจิตร แกววิลัย ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๓ สามเณรเอกประดิษฐ เจริญราช ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๔ สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๕ สามเณรชยพล มีศรี ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๖ สามเณรภูมินทร ภูจําปา ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๗ สามเณรภานุวัฒน กองทุงมน ๑๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม

๒๙๘ สามเณรสุทธิพงษ ภาคีฉาย ๒๓ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม
๒๙๙ สามเณรทินกร พรมมาอินทร ๒๒ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๐๐ สามเณรธนวัฒน ขันติวงษ ๒๐ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๐๑ สามเณรอริยกานต สวัสด์ิสรเดช ๑๘ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๐๒ พระมหาทัศน โสภโณ เครือวัลย ๔๗ ๒๔ ปฐมบุตรอิศราราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๐๓ พระมหาสุรเชฎฐ กิตฺตินนฺโท อันทะบาล ๓๔ ๑๔ ปฐมบุตรอิศราราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๐๔ พระมหาขุนชัย กิตฺติสุโภ เกียรวาป ๓๕ ๑๕ ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม

๓๐๕ พระมหาสมพงษ ฐานวุฑฺโฒ วงศใหญ ๓๓ ๑๓ ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม

๓๐๖ พระมหาตระการ อินฺทญาโณ พิลาวัน ๒๕ ๕ ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม

So3p7y65



ศ. ๓ แผนที่ ๑๐/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๐๗ พระมหาทิชากร กิตฺติโชโต เรืองสุรเกียรติ ๒๕ ๕ ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม

๓๐๘ พระมหาวรินทร วรินฺโท หุนศาสตร ๓๑ ๗ นางนอง จอมทอง วัดราชโอรสาราม

๓๐๙ พระมหาแสน จนฺทิโม สุขสวัสดิ์ ๕๔ ๓๒ สุวรรณาราม บางกอกนอย วัดสุวรรณาราม

๓๑๐ พระมหาดารา จนฺทโชโต สาเธีย ๓๑ ๑๑ สุวรรณาราม บางกอกนอย วัดสุวรรณาราม

๓๑๑ พระมหาฐิติวัชร กิตฺติญาโณ มาดี ๖๕ ๑๒ บางโพโอมาวาส บางซ่ือ วัดสุวรรณาราม

๓๑๒ พระมหาปรีชา พุทฺธิวํโส โพธิ์ภา ๒๗ ๘ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ วัดหงสรัตนาราม
๓๑๓ พระมหาคงศักด์ิ สุธมฺมวาที งาหอม ๒๓ ๔ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ วัดหงสรัตนาราม

๓๑๔ พระครูศรีวิรุฬหกิจ ฐานวโร ใจกําเนิด ๔๔ ๒๔ อมรคีรี บางพลัด วัดอมรคีรี
๓๑๕ พระมหาวรรณศักด์ิ ภูริวฑฺฒโน ภูวรรณะ ๓๔ ๑๕ อมรคีรี บางพลัด วัดอมรคีรี

๓๑๖ พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ สุขดี ๓๒ ๑๑ อมรคีรี บางพลัด วัดอมรคีรี

๓๑๗ สามเณรอภิเดช เครือมาศ ๑๙ อมรคีรี บางพลัด วัดอมรคีรี

๓๑๘ พระมหาอนันต ญาณจารี บุญลอม ๔๓ ๒๑ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม
๓๑๙ พระมหาเอกภพ ชยาภินนฺโท มณี ๓๓ ๑๒ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๐ พระมหาสมภพ ปฺญาวุฑฺโฒ เวชไธสง ๓๐ ๑๐ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๑ พระมหาสุขสันต กิตฺติญาโณ แสงขัดตา ๒๘ ๘ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๒ พระมหาศุภชัย สุวณฺณโชโต หวยหงษทอง ๒๔ ๕ โกสินารายน บานโปง วัดอรุณราชวราราม

๓๒๓ พระมหาทัตพงศ ญาณาภิสิทฺธิ พัฒนาภิสิทธิ์ ๒๓ ๓ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๔ พระมหาอนุสรณ จนฺทปฺโญ เจริญรอย ๒๓ ๒ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๕ พระมหาจักริน จกฺกิสฺสโร อิศรา ๒๒ ๑ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๖ พระมหาสุวิทย ปวิชฺชกิตฺติ ชัชวาลวงศบุญ ๒๒ ๑ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๗ สามเณรฝอ อัคคสุริยา ๒๒ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๘ สามเณรเปย - ๒๐ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๒๙ สามเณรเมธา โทปอมออน ๑๙ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม

๓๓๐ พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย แสนทวีสุข ๔๙ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๓๑ พระมหาวายุ กิตฺติสาโร สุวรรณกุล ๓๓ ๑๒ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๓๒ พระมหาสุทธิพงษ สุทฺธิปฺโญ ภูมิไชย ๒๖ ๖ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๓๓ พระมหาสุภาษิต สุทฺธิญาโณ โนนนอย ๒๖ ๕ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๓๔ พระมหาภาณุวัฒน อมรกวี ภาวงค ๒๔ ๔ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๓๕ สามเณรจักรพล เปรมสุทธารัตน ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๓๖ พระมหาสมพร วรวณฺโณ เช้ือรามัญ ๕๑ ๓๑ ราษฎรบํารุง บางแค วัดราษฎรบํารุง
๓๓๗ พระมหาดีนัย กตคุโณ แพมขุนทด ๔๒ ๒๒ ราษฎรบํารุง บางแค วัดราษฎรบํารุง
๓๓๘ พระมหาวิชัย กิตฺติวิชโย ชาคําหลอย ๓๙ ๑๙ ราษฎรบํารุง บางแค วัดราษฎรบํารุง
๓๓๙ พระมหาภาณุพงศ สุทฺธวํโส บุญสุข ๒๓ ๓ ราษฎรบํารุง บางแค วัดราษฎรบํารุง
๓๔๐ พระมหาพิพัฒน วิวฑฺฒโน ปญญาบุญ ๔๘ ๒๘ เศวตฉัตร คลองสาน คณะเขตคลองสาน
๓๔๑ พระมหากอหลิ่ง เขมปาลี อองคํา ๓๓ ๑๔ เศวตฉัตร คลองสาน คณะเขตคลองสาน
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๑/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๔๒ พระมหาประมง อริยเมธี สวัสดีลาภา ๕๑ ๓๐ เศวตฉัตร คลองสาน คณะเขตคลองสาน
๓๔๓ พระมหาจักรกริสน กิตฺติญาโณ เสาตรง ๓๘ ๑๒ บางมดโสธราราม ทุงครุ คณะเขตทุงครุ
๓๔๔ พระมหาอภิมุข วชิรญาโณ นิลเปรม ๓๕ ๑๐ เจาอาม บางกอกนอย คณะเขตบางกอกนอย
๓๔๕ พระมหาภาณุเมศวร ฐิตคุโณ สุขชัยวรพัฒน ๓๘ ๙ กําแพง บางขุนเทียน คณะเขตบางขุนเทียน
๓๔๖ พระมหาจตุภัทร อภิชาโต กาญจนเกตุ ๔๑ ๕ ธรรมคุณาราม บางขุนเทียน คณะเขตบางขุนเทียน

๓๔๗ พระมหามนตไพร จนฺทปฺโญ โดดด่ี ๔๖ ๒๖ แสมดํา บางขุนเทียน คณะเขตบางขุนเทียน

๓๔๘ พระมหาสนธชัย ขนฺติธมฺโม แกวหยก ๔๒ ๑๙ ยายรม บางขุนเทียน คณะเขตบางขุนเทียน

๓๔๙ พระมหาอภิชา ชาตวีโร ศรีสุข ๔๐ ๗ แทนวันดีเจริญสุข บางขุนเทียน คณะเขตบางขุนเทียน

๓๕๐ พระมหาคะนอง ญาณสิทฺธิ สีโสดา ๔๘ ๒๘ ศาลาแดง บางแค คณะเขตบางแค
๓๕๑ พระมหาคุณเถง ปฺญาวิสารโท นึม ๒๘ ๘ มวง บางแค คณะเขตบางแค

๓๕๒ พระมหากิติ ฐิตสาโร แซลิ้ม ๓๖ ๑๖ บางบอน บางบอน คณะเขตบางบอน
๓๕๓ พระมหาสุนทร โชติปฺโญ สุทาบุญ ๓๖ ๙ บางบอน บางบอน คณะเขตบางบอน

๓๕๔ พระมหาวิชาญ กิตฺติฐาโน แสงนอย ๕๕ ๑๗ บางบอน บางบอน คณะเขตบางบอน

๓๕๕ สามเณรจิรมิตร อุปทุม ๒๑ โบสถอินทรสารเพชร ภาษีเจริญ คณะเขตภาษีเจริญ
๓๕๖ พระมหาสุเธียร จตฺตมจฺเฉโร คง ๔๑ ๑๘ ไผเลี้ยง หนองแขม คณะเขตหนองแขม
๓๕๗ พระมหาดนัย กิตฺติโสภโณ ตองหลง ๓๕ ๑๕ อุดมรังสี หนองแขม คณะเขตหนองแขม

๓๕๘ พระมหาปภาวิน ปยสีโล ขันพล ๓๓ ๑๓ ไทยลอสแองเจลิส นอรท ฮอลลีวูด คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๓๕๙ พระมหาธนากร โชติปฺโญ รินทอง ๓๘ ๑๘ สุทธาวาส ริเวอรไซด คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๓๖๐ พระครูศรีภัทรวิเทศ อาสโภ ตูแกว ๔๙ ๒๙ พุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต วอรเรน คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๓๖๑ พระมหาวันชัย ภาสุรชโย กอนกลีบ ๓๔ ๑๔ พระธรรมกายแคลิฟอรเนีย อาซูซา คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๓๖๒ พระมหากวีศักด์ิ กิตฺติรกฺโข เจริญจุฑารักษ ๓๖ ๑๒ พระธรรมกายปาลมบีช เลกเวอรท คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๓๖๓ พระมหาคําตา จนฺทสาโร ศรีหวัง ๔๗ ๑๔ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๖๔ พระมหาฐาวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ ไพรสณฑ ๖๐ ๑๓ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๖๕ พระมหาจิรเดช อคฺคปฺปสนฺโน สุทธิภัทร ๔๒ ๑๓ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๖๖ พระมหาทรงธรรม ธมฺมธโร วงศาโรจน ๖๘ ๑๑ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๖๗ พระมหาณรงคชัย วรชโย เขียวขํา ๓๕ ๑๑ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๖๘ พระมหาสุวรรณ สุวณฺณรํสี แกนคํา ๓๑ ๑๐ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๖๙ พระมหาคมสัณห ขนฺติธมฺโม จรรยาม่ัน ๔๒ ๙ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๐ พระมหาภานุพงษ สุทฺธปฺญาวุฑฺฒิ ยะวงศ ๒๙ ๘ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๑ พระมหาเก็บ จิตฺตธมฺมทสฺสี ลุงลาย ๒๙ ๘ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๒ พระมหาทรงศักด์ิ เตชธมฺโม สาระพิมพ ๓๙ ๘ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๓ พระมหาธีระพล ปยวํสทสฺสี หนูแกว ๒๔ ๔ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๔ สามเณรนพรัตน นาคเสน ๒๒ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๕ สามเณรวันจักรี เหลืองภิรมย ๒๐ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๖ สามเณรวีรเดช ศรีคํา ๑๘ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๒/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๗๗ พระมหาอานนท จนฺทวํโส มหตระกูลรังษี ๔๔ ๒๗ บางนา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๘ พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข อุดมเดชาพัฒน ๓๘ ๑๙ บางระโหง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๗๙ พระมหาตุลา ปฺญาวุฑฺโฒ เจตนา ๒๙ ๘ สมรโกฏิ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

๓๘๐ พระมหาเกรียงศักด์ิ กลฺยาโณ นนธิจันทร ๔๕ ๒๔ พิกุลทอง บางกรวย นนทบุรี

๓๘๑ พระมหาวินัย สํวโร สุกรีรักษวิทยา ๓๑ ๘ ศรีประวัติ บางกรวย นนทบุรี

๓๘๒ พระมหาฉลาด จกฺกวโร ทิพยมาลา ๕๐ ๓๐ อุบลวนาราม บางกรวย นนทบุรี

๓๘๓ พระคํารณ ป. จนฺทสิริ ปานพันธ ๕๗ ๓ อุบลวนาราม บางกรวย นนทบุรี

๓๘๔ พระมหาศรีสุวรรณ จารุวํโส พิมเสน ๔๐ ๙ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี

๓๘๕ พระมหาชนะพล ขนฺตยาลงฺกาโร แกวยะ ๒๘ ๘ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี

๓๘๖ พระมหาธาดา ปภสฺสโร ไกรศรีเดช ๒๘ ๗ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี

๓๘๗ พระมหาอภิชัย อภิชโย บุญเรือง ๔๔ ๖ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๘๘ พระมหาอัมพร กิตฺติโสภโณ นุพาลา ๓๐ ๑๐ กู ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๘๙ พระมหาพัฒนา สุวฑฺฒโน แกวพิลา ๓๖ ๑๖ เชิงเลน ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๙๐ พระมหาสมลักษณ อภิวฑฺฒโน เที่ยงธรรม ๕๕ ๒๗ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๙๑ พระมหาสิงหทอง จนฺทโชโต สวัสดี ๔๗ ๒๐ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี

๓๙๒ พระมหาณัฐวุฒิ กลฺยาณเมธี บุญเมือง ๓๔ ๑๔ บางแพรก บางบัวทอง นนทบุรี
๓๙๓ พระมหาวิชชุ สุวีโร สุทุม ๓๔ ๑๒ บางแพรก บางบัวทอง นนทบุรี
๓๙๔ พระครูศรีสมณวัตร อนุภทฺโท พันธุวิทยากุล ๔๖ ๒๗ ไผเหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

๓๙๕ พระมหาสมบัติ สิริวณฺโณ เกตุสุวรรณ ๕๔ ๓๒ สามงาม บางบัวทอง นนทบุรี

๓๙๖ พระมหาอัครวิทย อคฺควิชฺโช ตอบกลาง ๓๓ ๗ เทียนถวาย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๓๙๗ พระมหาวสันต ธมมทีโป นันทวรพงษา ๔๐ ๑๓ สิงห สามโคก ปทุมธานี
๓๙๘ พระมหาสําราญ อคฺคจิตฺโต กําเลิศทอง ๕๐ ๒๑ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

๓๙๙ พระมหาสุพจน นิสฺสมฺมการี อายุวงศ ๔๑ ๘ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

๔๐๐ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ ๔๗ ๒๖ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๑ พระมหาธเนศร ฐานรโต ทรัพยสมบูรณ ๔๓ ๒๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๒ พระมหาสาธิต สมาจาโร นันติวานิช ๔๑ ๒๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๓ พระมหาคณิน คณินฺโท เชิญศิริดํารงค ๓๘ ๑๙ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๔ พระมหาพรหมพินิจ โกวิทธมฺโม วิชากรกุล ๓๖ ๑๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๕ พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน ๓๕ ๑๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๖ พระมหาพิเชษฐ อภิเชฏโฐ ธรรมวิชิตร ๓๗ ๑๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๗ พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฐชโย จันทรโชติ ๓๐ ๑๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๘ พระมหาณัฐวัฒน อมตชโย ลิ้มรัตน ๓๐ ๙ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๐๙ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏโฐ ทิพยเนตร ๒๗ ๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๐ พระมหาพิเชษฐ โยคชโย ชินมา ๒๙ ๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๑ พระมหาทนงศักด์ิ เนกฺขมฺมชโย เติมผล ๒๘ ๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๓/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๔๑๒ พระมหาธานินทร กนฺตมโน คะสุดใจ ๓๖ ๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๓ พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ําอินทร ๔๒ ๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๔ พระมหานันทวัฒน ธมฺมนนฺโท ทองโท ๒๖ ๖ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๕ พระมหาพงศพล ธมฺมพโล สุขพันธ ๒๕ ๖ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๖ พระมหาภีมวัจน ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย ๒๔ ๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๗ พระมหาเกียรติศักด์ิ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว ๒๔ ๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๘ พระมหาวรพงศ ธมฺมิทฺโธ สิริศรีมงคล ๒๓ ๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๑๙ พระมหาธีรศักด์ิ วํสชโย รักสกุล ๒๔ ๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๐ พระมหาอภิวัฒน ปภาชโย ครองยุติ ๒๔ ๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๑ พระมหาเจตนภพ ภวชโย อาสิงสมานันท ๒๓ ๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๒ พระมหาเดชเมธี เมธินฺทชโย ลังกาพินธุ ๒๔ ๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๓ พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๒๒ ๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๔ พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ ครองพันธ ๒๒ ๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๕ พระมหาจักรพันธุ ธมฺมจนฺโท อยูเย็น ๒๒ ๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๖ พระมหาณัฐดนัย จริยาชโย เจริญศรี ๒๑ ๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๗ สามเณรธนบดี ปญญาดี ๒๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๘ สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสงา ๒๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๒๙ สามเณรจอเหล ทูทอง ๒๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๐ สามเณรหงษทอง ไชยศรี ๒๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๑ สามเณรพิทยาธร กรวิจิตตศิลป ๒๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๒ สามเณรธไนศวรรย จิ๋ววิเศษ ๒๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๓ พระมหาสมเด็จ วิทิตฺตชโย ไชยภูมิมา ๓๖ ๑๖ สวางภพ คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๔ พระมหาพรเทพ สิริภทฺโท ขวัญมวง ๔๔ ๑๘ ปญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๕ พระมหารมฉัตร ทิฏฐิธมฺโม สอาดชูชม ๒๙ ๓ ปญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี

๔๓๖ พระมหาทศพล อาชิโต ฟุงสุข ๔๓ ๒๓ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๔๓๗ พระมหาศุภชัย สจฺจญาโณ บุญศิริ ๔๒ ๒๒ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๔๓๘ พระมหาศิวพล พลเมธี ใกลชิด ๒๗ ๗ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๔๓๙ พระครูภาวนาสมณคุณ ปริปุณฺโณ บุญรวม ๖๐ ๔๐ ชัยมงคล เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๔๐ พระมหาชนะพล กตธมฺโม เอี่ยมละออ ๕๑ ๑๔ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๔๑ พระมหาวันดี มหาวรเมธี เบือง ๒๓ ๓ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๔๒ พระมหาธนกร ขนฺติโก จันทรฉาย ๔๖ ๑๙ โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
๔๔๓ พระมหาเจษฎา อธิปฺุโญ พรหมประสิทธิ์ ๓๗ ๑๗ ครุใน พระประแดง สมุทรปราการ
๔๔๔ พระมหาพีรพล อคฺคธมฺโม เขียวหวาน ๔๔ ๙ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๔๕ พระมหานิยม กิตฺติญาโณ หนองประทุม ๔๑ ๘ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๔๖ พระมหาวีระ จนฺทวํโส สุขไกรแกว ๒๘ ๗ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๔/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๔๔๗ พระมหาณรงค ฐานจารี นิลชูจิตต ๕๔ ๗ บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
๔๔๘ พระมหาจักรกฤษณ กิตฺติปฺโญ อภิวันท ๓๓ ๗ กลางสวน พระประแดง สมุทรปราการ
๔๔๙ พระมหาวิโรจน ถาวรจิตฺโต นากเอก ๕๗ ๑๗ บางกระเจากลาง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๕๐ สามเณรณัฐพล มหาโพธิ์ ๑๙ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๑ สามเณรปยกานต ยืนยง ๑๙ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๒ สามเณรธีรภัทร ใหมวงษ ๑๙ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๓ สามเณรอนุวัฒน จันทะนะ ๑๙ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๔ สามเณรจิตติ หลาบสีดา ๑๘ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๕ สามเณรรัตนวิศิษฏ รัตเพชร ๑๘ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๖ สามเณรภาณุวัฒน สุทธิประภา ๑๗ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๗ สามเณรปรวัฒน มุขภักดี ๑๗ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๕๘ พระมหาอาภากร อาภากโร ปองพิมาย ๕๒ ๒๐ ใหญ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
๔๕๙ พระมหาเจตต มหายโส ชัยเดช ๕๒ ๖ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๖๐ พระมหาโยธิน ธมฺมญาโณ สถิตพงศ ๔๐ ๒๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๑ พระสุขสันต ป. สุสนฺโต บุษบง ๕๐ ๑๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๒ พระมหาอภิสิทธิ์ สีลเตโช จันทรสงสิงห ๒๕ ๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๓ พระมหากันตภณ กนฺตภโณ สงวนใจ ๒๓ ๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

๔๖๔ สามเณรจิรวัฒน ใจกวาง ๑๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

๔๖๕ พระมหาสุรชัย ธมฺมธโร ลาภเจริญ ๔๘ ๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๖ พระมหาปรีชา ปฺญาวุโธ โพธิอาสน ๕๑ ๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๗ พระมหาอานนท วชิรานนฺโท จันทสิทธิ์ ๒๕ ๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๘ สามเณรธิติพันธุ จิตรีเชื้อ ๒๒ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๖๙ สามเณรบารมี หวงเงิน ๑๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

๔๗๐ พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช ๒๕ ๖ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๗๑ พระมหาสุพล มุตฺตจิตฺโต พอกพูล ๕๔ ๑๒ สะตือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

๔๗๒ พระมหาธันวศุร สมฺปุณฺโณ แซวอง ๒๙ ๙ ชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๔๗๓ พระมหาทยาธร ทยาธโร พลพรม ๒๑ ๒ ชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

๔๗๔ พระมหาปญญา สิริปฺโญ แกวจันทร ๓๑ ๑๑ ขนอนใต บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

๔๗๕ พระมหาแตง ภูริปฺโญ แซลี ๓๒ ๕ ขนอนใต บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

๔๗๖ พระมหาสงกรานต โชติวํโส วงษา ๓๙ ๑๑ ศิวาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา

๔๗๗ พระมหาสุชีพ สุชีโว มีขันทอง ๔๑ ๒๑ เจาเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา

๔๗๘ พระมหาสิริมงคล ปยมงฺคโล ศรีมันตะ ๒๕ ๔ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา

๔๗๙ พระมหาทองสา นาถวิริโย สิงธนู ๕๓ ๓๐ เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

๔๘๐ พระมหาไพฑูรย ปวรธมฺโม สะเลิศรัมย ๘๐ ๓๒ ตนสน เมืองอางทอง อางทอง
๔๘๑ พระมหาวสันต วสนฺโต สดแสงจันทร ๓๔ ๑๑ บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๕/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๔๘๒ พระมหาสวัสด์ิ ธมฺมปาโล ชมร่ืน ๔๗ ๑๐ กลาง เมืองอางทอง อางทอง
๔๘๓ พระมหาสุกิจ สุกิจฺโจ ภูสีมวง ๖๑ ๑๗ โพธิ์ศรี วิเศษชัยชาญ อางทอง

๔๘๔ พระมหาพิษณุ วุฑฺฒิโก สุพัฒผล ๕๒ ๓๓ สามโก สามโก อางทอง

๔๘๕ พระมหาทศพล เสฏฐโรจโน สวยวิเศษ ๓๔ ๑๓ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
๔๘๖ พระมหาเทอดศักด์ิ สิริจนฺโท สิงหเพ็ชร ๔๕ ๒๕ เกาะแกวอรุณคาม วิหารแดง สระบุรี
๔๘๗ พระครูสุธีปริยัตยาทร วรฺู ติ๊บปญญา ๔๙ ๒๙ สมุหประดิษฐาราม เสาไห สระบุรี
๔๘๘ พระครูศรีรัตนพิศุทธ ปฺญาวโร เชียนจันทึก ๔๑ ๒๐ สมุหประดิษฐาราม เสาไห สระบุรี

๔๘๙ พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร จอมมะเริง ๔๖ ๒๖ ดอนทอง ดอนพุด สระบุรี
๔๙๐ พระมหาจัณฑี อกกฺขโฬ กีม ๓๗ ๑๐ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๔๙๑ พระมหาชัยเฉลิมพล กตพโล รุงหัวไผ ๓๙ ๑๗ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๙๒ พระมหาไพโรจน อภิสาโร ขหนุนศรี ๔๒ ๙ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

๔๙๓ พระมหาณัฐวุฒิ อธิฏฐาโน แกวสะอาด ๒๔ ๔ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

๔๙๔ สามเณรภพโชค ภูศรี ๒๔ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๙๕ พระมหาพิพัฒน รตโน พงษฉาย ๔๒ ๗ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๔๙๖ พระมหาทศพร ปฺญาวโร เหลาโชติ ๔๕ ๒๓ สาธุการาม คายบางระจัน สิงหบุรี
๔๙๗ พระมหาสุพัฒน สิริธโร พิลึก ๓๘ ๑๘ ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
๔๙๘ พระมหาพัลลภ โชติโก โนรี ๓๒ ๗ ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
๔๙๙ พระมหาสุรชัย เขมปฺโญ แซลิ้ม ๕๗ ๒๑ ปากคลองมะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท

๕๐๐ พระมหาธราพงษ ตปสีโล มวงเรือง ๔๘ ๘ ปากคลองมะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท

๕๐๑ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ขวัญสุข ๕๐ ๓๐ โพธิ์งาม สรรพยา ชัยนาท
๕๐๒ พระมหาไพรัช ปริยตฺติธาตา ปริยัติธาดา ๒๔ ๔ โพธิ์งาม สรรพยา ชัยนาท
๕๐๓ สามเณรอภิชา แจมจันทรชนก ๒๐ มณีสถิตกปฏฐาราม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
๕๐๔ พระมหาไมตรี อาสภชโย นนทศิริ ๓๓ ๑๓ หนองขุนชาติ หนองฉาง อุทัยธานี
๕๐๕ พระครูศรีโพธานุรักษ ฐิตเตโช โสภาบุตร ๕๗ ๓๘ โพธาราม เมืองฯ นครสวรรค
๕๐๖ พระครูสุธีโพธาภิรักษ ทีปกโร เจือทอง ๕๖ ๓๔ โพธาราม เมืองฯ นครสวรรค
๕๐๗ พระมหาสมาน ญาณวชิโร ทรายมูล ๕๕ ๓๓ โพธาราม เมืองฯ นครสวรรค
๕๐๘ พระมหาไฮ ธมฺมเมธี แซฉ่ัว ๔๒ ๒๒ นครสวรรค เมืองฯ นครสวรรค
๕๐๙ พระมหาชัยทัต อธิจิตฺโต สุขวโรทัย ๓๕ ๑๓ นครสวรรค เมืองฯ นครสวรรค

๕๑๐ พระมหาวิโรจน วิโรจนเมธี ดิษเจริญ ๓๐ ๙ สามัคคีประดิษฐ ลาดยาว นครสวรรค

๕๑๑ พระมหาวราธร วรวาที วาทยโสภณ ๓๒ ๑๒ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๕๑๒ พระมหาปรีชา วรทสฺสี บุญทอง ๓๐ ๑๐ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๕๑๓ พระมหาศรัณย โสภณจารี เอี่ยมโสภณ ๒๘ ๙ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๕๑๔ สามเณรพงศภัค ฉ่ํากิ่ง ๑๘ สังฆานุภาพ โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
๕๑๕ พระมหายุทธนา สิริมงฺคโล พานทอง ๓๖ ๓ บุญม่ันศรัทธาราม ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
๕๑๖ พระมหาธนพนธ สุตธโร จันทจร ๒๒ ๓ ไพรสณฑรัตนาราม คลองลาน กําแพงเพชร (ธ)
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๖/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๑๗ พระมหาอนนท ญาตธมฺโม อักษรนุกูล ๖๑ ๘ ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร
๕๑๘ พระมหาจีระพงษ ทยาชโย ประกดสคนธ ๓๙ ๑๘ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๕๑๙ พระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย ทิมาใจ ๓๖ ๑๗ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๕๒๐ พระมหาภาคภูมิ ติสฺสชโย ผิวเกลี้ยง ๓๐ ๑๐ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๕๒๑ พระมหาชาญ ฐิตธมฺโม จะแรมรัมย ๕๐ ๒๘ ราษฎรศรัทธา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

๕๒๒ พระมหาสุนทร ธีรธโร เรือนใหญ ๓๙ ๑๙ สระเกศ หลมเกา เพชรบูรณ
๕๒๓ พระเกียรติศักด์ิ ป. สุทสฺสโน พูนผล ๔๕ ๕ ตีบใต หนองไผ เพชรบูรณ
๕๒๔ พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี ภารัง ๓๓ ๑๒ ประชานิมิต วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
๕๒๕ พระธนพัฒน ป. ขนฺติโสภโณ ชาวสวน ๕๑ ๗ ประชานิมิต วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

๕๒๖ พระมหาสรรเสริญ สุตชโย ทายงาม ๔๐ ๑๙ พระวรราชาทินัดดามาตุ ศรีเทพ เพชรบูรณ

๕๒๗ พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย บุญฤทธิ์ ๔๐ ๑๙ พระวรราชาทินัดดามาตุ ศรีเทพ เพชรบูรณ

๕๒๘ พระมหาฉลอง อริยวํโส แสนศึก ๕๔ ๓๔ สนธิกรประชาราม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ (ธ)
๕๒๙ พระมหาชัยยา เขมชโย ผาลี ๔๕ ๒๔ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๕๓๐ พระมหาสนาม รํสิชโย แยมแสง ๔๐ ๒๑ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๕๓๑ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ) สุเทวเมธี ดีเยี่ยม ๓๗ ๑๗ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
๕๓๒ พระมหากิตติกร กิตฺติเมธี แสงทับทิม ๒๑ ๑ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
๕๓๓ พระครูศรีธรรมานุสิฐ ธวชฺชโย พรมจาด ๕๑ ๓๐ ราชธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
๕๓๔ พระมหาเฉลา วลฺลโภ คํ่าสวาง ๖๓ ๓๒ วาลุการาม คีรีมาศ สุโขทัย
๕๓๕ พระมหาภากร สิริภทฺโท ศิริสวัสดิลก ๓๘ ๑๒ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๓๖ พระมหาสนธยา สทฺธาธิโก สังขะเฮียง ๔๐ ๗ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๓๗ พระมหาศุภกานต มุนิวํโส เนตรอน ๒๘ ๗ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๓๘ พระมหาสังวาลย ทมจิตฺโต รุขะจี ๖๔ ๘ คลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ
๕๓๙ พระมหาธเนศ ฐิติโก สมุนวล ๔๔ ๘ คลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ
๕๔๐ พระครูสุธีวุฒิคุณ กุสลญาโณ ทรงประดิษฐ ๕๑ ๒๐ โพธิคุณ แมสอด ตาก
๕๔๑ พระมหาสุรัตน สุรตโน เทพมงคล ๓๐ ๑๐ โพธิคุณ แมสอด ตาก
๕๔๒ พระมหากมล กมลธมฺโม วุฒิพันธ ๒๑ ๒ ดอนไชย แมสอด ตาก
๕๔๓ สามเณรสุมิพล สุขษา ๑๙ จองคํา งาว ลําปาง
๕๔๔ สามเณรสุธิวา ธิมาชัย ๑๘ จองคํา งาว ลําปาง
๕๔๕ สามเณรสุรชิต นามรักษา ๑๘ จองคํา งาว ลําปาง
๕๔๖ สามเณรธนกฤต อินกันหา ๑๕ จองคํา งาว ลําปาง
๕๔๗ พระครูสิริธรรมวิภัช ยโสภโณ เรือนใจ ๕๕ ๓๕ สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง
๕๔๘ พระมหาสัมฤทธิ์ สุทฺธิญาโณ ชุมภูโล ๓๒ ๖ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๔๙ สามเณรนัฐพงษ ประถมวงค ๒๑ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๕๐ สามเณรกิตติโรจน ทองหลอ ๒๑ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๕๑ สามเณรหลู มงคลกิจ ๒๑ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๗/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๕๒ สามเณรโสภณ ชนสยอง ๑๙ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๕๓ พระมหาธีรวิชญ วชิราโภ กําแพงแลว ๓๕ ๑๕ กลางเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๕๔ พระมหาอานนท ตนฺติปาโล ศรีสุวอ ๓๘ ๑๐ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย
๕๕๕ พระมหาประสิทธิ์ สุเมโธ เนตรรังษี ๒๕ ๖ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย
๕๕๖ พระมหาชนาธิป ชนาธิโป ทิพโสต ๒๔ ๕ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย
๕๕๗ พระมหาธนาวุฒิ ภูริทตฺโต ไกรวิริยะกุล ๒๐ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย
๕๕๘ พระครูศรีวรพินิจ คมฺภีรญาโณ อินตะจันทร ๕๖ ๓๖ ศรีโคมคํา เมืองพะเยา พะเยา
๕๕๙ พระครูพินิตธรรมประภาส สุวิชาโน ปวนสุก ๔๖ ๒๕ ศรีโคมคํา เมืองพะเยา พะเยา
๕๖๐ พระมหากําชัย เขมวีโร เตรียมทนะ ๒๖ ๖ ศรีโคมคํา เมืองพะเยา พะเยา
๕๖๑ พระมหาภานุวัฒน ภานุวฑฺฒนเมธี ลครชัย ๒๕ ๕ ศรีโคมคํา เมืองพะเยา พะเยา
๕๖๒ พระมหากิตติพันธ คณุตฺตโม สายสืบ ๒๗ ๗ ทุงหลม เชียงคํา พะเยา
๕๖๓ พระมหาดาว เทวธมฺโม จันทิมา ๒๑ ๑ อนาลโยทิพยาราม เมืองพะเยา พะเยา
๕๖๔ พระมหาภูดิศ สิกฺขาสโภ แควงอินทร ๓๘ ๑๐ ปาแมจริมโสภิตาราม แมจริม นาน (ธ)
๕๖๕ พระมหาปรเมศร อคฺควิชฺโช กันชนะ ๒๙ ๒ ปาแมจริมโสภิตาราม แมจริม นาน (ธ)
๕๖๖ พระครูศรีสิงหกิจวิเทศ ธีรปฺโญ ดวงศิริ ๔๗ ๒๗ พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๖๗ พระมหากฤตบุญ รตินฺธโร หยกจุฑา ๓๑ ๑๑ พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๖๘ พระมหาพงษ ภูริญาโณ ม่ันคง ๒๒ ๒ พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๖๙ พระมหาธณัชพงศ สุพฺรหฺมปฺโญ คิดอาน ๓๓ ๑๓ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๗๐ พระมหาวรรณ ธมฺมปาโล ลุงวิ ๓๓ ๑๓ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๗๑ พระมหาป จารุวํโส นามเพ็ญ ๓๑ ๑๑ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๗๒ พระมหากุลธร กุสลินฺธโร เพชรสมัย ๒๘ ๗ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๕๗๓ พระมหานวล ฐิตสุโข นายสุข ๒๔ ๔ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๕๗๔ พระมหาม้ิน มหากุลโช ลูตะ ๒๑ ๒ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๕๗๕ สามเณรปยะวัฒน แปลงดี ๒๓ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๕๗๖ พระมหาสมชาย ปภากโร ณ เชียงใหม ๕๙ ๓๔ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๗๗ พระมหาสุวัฒน สุวฑฺฒโน เสนเพ็ง ๔๔ ๒๔ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๕๗๘ พระมหาสมนึก โฆสชโย รักขุมแกว ๓๖ ๑๖ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๗๙ พระมหาพรหมเทพ เมตฺติชโย ขันแกว ๓๕ ๑๕ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๕๘๐ พระมหาภาณุวัฒน สุจิณฺโณ อินทรคีรี ๒๙ ๘ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๑ พระมหาธีระ อาทโร ลิ้มสงบ ๔๒ ๑๑ ศรีโสดา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๒ พระมหานิวัต ฐิติโก ลอมรอบพนา ๒๙ ๙ ศรีโสดา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๓ พระมหาประเสริฐ ภทฺทจาโร ยาตํานาน ๔๙ ๒๙ ปาแพง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๔ สามเณรกิตติพงษ คํ้าจุนสวรรค ๒๐ บุพพาราม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๕ พระมหาสุรชัย อธิจิตฺโต กังแฮ ๔๑ ๑๖ ชัยสถาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
๕๘๖ พระมหาพจน มหาญาโณ ชมภู ๔๙ ๑๐ เมืองมาง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๘/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๘๗ พระมหาวชิรพงศ ติกฺขญาโณ จุลทัศน ๔๕ ๑๐ เมืองมาง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๘ พระทองสุข ป. สุปฺโญ อุดมพันธ ๖๗ ๑ เมืองมาง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๘๙ พระมหามิลัน ปฺญาเสฏโฐ เศรษฐะ ๒๕ ๔ พระธาคุดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม
๕๙๐ พระมหาชาตรี ชาครชโย รอดคําทุย ๓๕ ๑๕ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม
๕๙๑ พระมหาจายยี่ วรุฏฐายี นายสาม ๒๗ ๗ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม
๕๙๒ พระมหากุลวุฒิ ปฺญาวุโธ ไครโทง ๔๖ ๒๖ วิเวกวนาราม สันทราย เชียงใหม
๕๙๓ พระมหาวิทวัส มหาวีริโย หารินใสล ๒๙ ๙ ทาตอน แมอาย เชียงใหม

๕๙๔ พระมหาทรงพล ญาณวโร คําม่ัน ๒๒ ๒ ทาตอน แมอาย เชียงใหม

๕๙๕ พระมหาจิรเดช อติภทฺโท วันยา ๒๐ ๑ นิวาสสถาน แมอาย เชียงใหม

๕๙๖ พระมหายอย อิสฺสรปฺโญ ลุงคํา ๒๒ ๓ ดอยสัพพัญู แมวาง เชียงใหม

๕๙๗ พระมหามงคล สนฺตจิตฺโต อินทรดี ๓๐ ๗ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๕๙๘ พระมหาสอ สนฺตมโน จั่นตะ ๒๖ ๖ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๕๙๙ พระมหาสาคร ชินชโย นํามะ ๔๓ ๒๓ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๖๐๐ พระมหาตนตระการ ธมฺมกุสโล พิลาดี ๒๕ ๖ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๖๐๑ พระมหากัณฐ ธมฺมสาโร ขวัญทองยิ้ม ๒๕ ๕ บานขุน ฮอด เชียงใหม
๖๐๒ พระมหานัฐพงษ ธมฺมชลิโต หยกลาภอุดมศรี ๒๔ ๔ บานขุน ฮอด เชียงใหม
๖๐๓ สามเณรเอกชัย อรจง ๒๐ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๖๐๔ สามเณรนัฐวุฒิ นภาแพรวพรรณ ๑๙ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๖๐๕ สามเณรศุภชัย จรูญโกมล ๒๐ บานขุน ฮอด เชียงใหม
๖๐๖ พระมหาเจริญ กตปฺโญ กระพิลา ๓๕ ๑๕ เจดียหลวง เมืองเชียงใหม เชียงใหม (ธ)
๖๐๗ พระมหาอุดร ทีปวํโส ทิพยะ ๓๖ ๑๖ เจดียหลวง เมืองเชียงใหม เชียงใหม (ธ)

๖๐๘ พระมหานพพร ปยวโร อุปพงศ ๖๓ ๑๙ สันติธรรม เมืองเชียงใหม เชียงใหม (ธ)
๖๐๙ พระมหาอมรเทพ อมรเทโว หลานอย ๓๖ ๑๗ สันติธรรม เมืองเชียงใหม เชียงใหม (ธ)

๖๑๐ พระมหาชยาวุธ จิรวฑฺฒโน สัมพันธสิทธิ์ ๒๗ ๘ ปาดาราภิรมย แมริม เชียงใหม (ธ)
๖๑๑ พระมหาบุญชู นิภาธโร ชัยชนะ ๕๖ ๓๖ หนองเสง เมืองลําพูน ลําพูน
๖๑๒ พระมหาคฑาวุธ วิสุทฺธิเมธี ศรีสุนนท ๔๑ ๒๑ ปาอัมพวัน เพ็ญ อุดรธานี
๖๑๓ พระกานณรงค สารโท สารโท ๓๐ ๑ จอมแจงศรีบุญเรือง กุมภวาป อุดรธานี

๖๑๔ พระมหาสุเทพ กิตฺติปาโล จันทรวงค ๕๓ ๑๒ โพธิสมภรณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี (ธ)

๖๑๕ พระมหาคําดี เขมธโร อุบลเขต ๕๗ ๓๖ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
๖๑๖ พระมหาสุทธารวี สุเมโธ สุพรมวัน ๒๒ ๒ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
๖๑๗ พระครูศรีธรรมวงศ สุชาโต นาทันเลิศ ๔๖ ๒๖ ศรีษะเกษ เมืองหนองคาย หนองคาย
๖๑๘ พระมหาสําอางค สิริวิชโย กองบาง ๗๐ ๕๐ ดอนธาตุนรงค โนนสัง หนองบัวลําภู
๖๑๙ พระครูศรีปญญาวิสิฐ ธีรปฺโญ ภูพันนา ๔๓ ๒๓ ศิริบุญธรรม นากลาง หนองบัวลําภู
๖๒๐ พระมหาศราวุธ จิรวฑฺฒโน กรมแสง ๒๘ ๘ ประสานศรัทธา นากลาง หนองบัวลําภู
๖๒๑ พระมหานพรัตน ทตฺตกิตฺติ จิตจารักษ ๒๗ ๘ เซกาเจติยาราม เซกา บึงกาฬ
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๙/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๒๒ พระครูสิริสุตาภรณ (วีระ) กิตฺติวณฺโณ ปามั่น ๗๒ ๕๐ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๖๒๓ พระมหานฤทธิ์ นริสฺสโร วงศเมืองแกน ๓๗ ๑๖ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๖๒๔ พระมหาปรัชญ นภภูริสิริ อัตถาพร ๓๔ ๑๕ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๖๒๕ พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี บุดดานาง ๓๐ ๙ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๖๒๖ พระมหาศราวุธ อินฺทิญาณกวี พอธานี ๒๓ ๓ นาถวนาราม เมืองขอนแกน ขอนแกน
๖๒๗ พระมหาบุญสง พุทฺธสโร พุดทา ๕๒ ๑๐ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๒๘ พระมหาณวัฒน กตปฺุโญ ภูนาชัย ๓๑ ๑๑ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๒๙ พระมหาภานุพงศ ภานุรํสี รักษา ๒๘ ๙ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๐ พระมหาสุวิทย จนฺทโชโต มนตรี ๕๑ ๙ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๑ พระมหาดิเรก รตินฺธโร ปอสี ๓๙ ๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๒ พระมหาภาคภูมิ จิรภทฺโท รามัฒิษา ๓๖ ๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๓ พระมหาอานนท อานนฺทเมธี เหลาชัย ๒๒ ๓ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๔ พระมหาชานนท ธมฺมวาที พรรณขาม ๒๐ ๑ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๕ สามเณรอดินันท หงษโพธิ์ไชย ๒๒ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๖ สามเณรเกียรติศักด์ิ สิงหสุข ๑๙ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๗ สามเณรจารุบุตร นอยเวียง ๑๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๘ พระมหาพีระวัฒน ภูริวฑฺฒโน มะณีภักดี ๒๖ ๖ หนองกุง นํ้าพอง ขอนแกน
๖๓๙ พระครูสิริปริยัติสุธี จนฺทนาโม จันทะนาม ๕๖ ๓๗ โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแกน
๖๔๐ พระมหาบุญสง ญาณวีโร ศรีจันทรหอม ๗๔ ๖ โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแกน
๖๔๑ พระครูสิริสารโกวิท ฐานุตฺตโม ปองขวาเลา ๖๙ ๔๙ อุทัยทิศ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
๖๔๒ พระมหาภัศดา พฺรหฺมทสฺสี พุมผึ้ง ๓๒ ๑๒ ขุนพรมดําริ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
๖๔๓ พระมหารักฏกัณฐโสภณ กิตฺติวุฑฺโฒ กมลเช้ือ ๓๒ ๑๒ สวางใต รองคํา กาฬสินธุ
๖๔๔ พระมหาวิรัตน ชินวโร ชินวงค ๔๘ ๒๘ บูรพาภิราม เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
๖๔๕ พระมหาสมพร วรชยเมธี ปจชัยยัง ๓๗ ๑๗ บูรพาภิราม เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
๖๔๖ สามเณรวชิรวิทย กอมณี ๒๐ หนองโมงบูรพาราม หนองพอก รอยเอ็ด
๖๔๗ สามเณรกัลชาญ สุทธิประภา ๑๙ หนองโมงบูรพาราม หนองพอก รอยเอ็ด
๖๔๘ พระมหายงยุทธ สุภทฺทเมธี พาผล ๒๖ ๔ มหาวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๖๔๙ พระมหาณัฐพงศ ชยวุฑฺโฒ บุญรักษ ๒๖ ๖ มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

๖๕๐ พระมหาบุญสี อภิวโร สาเลศ ๔๒ ๑๘ ดามพรา เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๖๕๑ พระมหาสุวัฒน กิตฺติเมธี คงยืน ๒๘ ๙ ปากนํ้า เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๖๕๒ พระครูศรีพิพัฒนคุณ ฐิติสีโล พานเงิน ๖๓ ๔๓ เรียบปะอาวใต เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๖๕๓ พระมหาไชยรัตน ชยวณฺโณ ขําตา ๕๕ ๗ หลวง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๖๕๔ พระมหาคําประเสริฐ ถาวโร ถาวร ๓๗ ๑๗ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
๖๕๕ พระมหาภูชิต สิริปฺโญ พุมมณี ๓๙ ๑๓ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี
๖๕๖ พระมหาไพวรรณ ภทฺทธมฺโม ปดภัย ๕๐ ๗ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๐/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๕๗ สามเณรชัชภัฏ กรพิพัฒน ๑๙ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี
๖๕๘ พระมหาทองคํา ธมฺมทินฺโน พรมทอง ๕๐ ๓๐ ศรีชมภู ตาลสุม อุบลราชธานี
๖๕๙ พระมหาเบญจา สิทฺธิเมธี สนธนา ๒๖ ๗ ปาอุบลแกว วารินชําราบ อุบลราชธานี
๖๖๐ พระมหาเทวาทิพย สุวโจ บุญตา ๔๑ ๘ ปาอุบลแกว วารินชําราบ อุบลราชธานี
๖๖๑ พระมหาสมชาย ญาณเมธี แพงแสน ๕๒ ๑๔ เกษมสุข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
๖๖๒ พระมหาสน่ัน อเนฺชชโย หมายเทียบ ๓๙ ๑๗ สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
๖๖๓ พระมหาพิศณุพนธ โสภิตชโย สีดาจัน ๒๕ ๔ สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
๖๖๔ พระมหาฐิติวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก ๒๗ ๗ เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
๖๖๕ พระครูศรีวชิรปญญาคม ปฺญาคโม โสชะดา ๔๔ ๒๔ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๖๖๖ พระมหาวุฒิพงษ วุฑฺฒิวํโส ศรีกระหวัน ๓๓ ๑๓ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๖๖๗ พระมหาฉัตรมงคลชัย มงฺคลชโย ประชัน ๒๔ ๕ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๖๖๘ พระมหาสัญญา สฺญโม ดิษฐสําเริง ๔๗ ๒๑ นํ้าออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๖๖๙ พระมหายา วาริคุณเมธี ครองเมือง ๓๕ ๑๓ นํ้าออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๖๗๐ พระครูเมธีกิตติสาร ถาวรธมฺโม หาญกลา ๔๗ ๒๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๖๗๑ พระชัยวัฒน ป. รตฺติโก คนดี ๓๒ ๒ ประชานิมิต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ (ธ)
๖๗๒ พระมหาเขาทอง อรุโณ คิดโสดา ๓๓ ๑๓ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม
๖๗๓ พระมหาภูมินทร อนาลโย หาญมนตรี ๒๙ ๑๐ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม
๖๗๔ พระมหาณัฐพล ฐิตโชติ เชิดชู ๒๔ ๔ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม
๖๗๕ พระมหาสุริยา มงฺคลญาโณ ภรณมงคล ๒๓ ๓ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม
๖๗๖ พระครูเมธีปริยัติธาดา ขนฺติธโร ช่ืนชม ๕๒ ๒๙ บูรพารามใต ทรายมูล ยโสธร
๖๗๗ พระมหาปรีดา ติฏฐวิริโย ชื่นชม ๒๐ ๑ บูรพารามใต ทรายมูล ยโสธร
๖๗๘ พระมหาปรีชา คุณวีโร ปตวงศ ๓๔ ๑๓ หวยกอย เลิงนกทา ยโสธร
๖๗๙ พระมหานพวัฒน อภิวฑฺฒโน คันธารส ๕๒ ๑๒ หวยกอย เลิงนกทา ยโสธร
๖๘๐ พระมหาสมเดช อธิโต เกษณา ๕๐ ๑๑ หวยกอย เลิงนกทา ยโสธร
๖๘๑ พระมหาภูริทัตต ภูริทตฺโต ขันติ ๓๒ ๑๒ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๖๘๒ พระมหาดํารงค กิตฺติสาโร ชุมมา ๓๘ ๑๒๕ บานเกาบอ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๖๘๓ พระครูศรีกิตติคุณาธาร จนฺทสาโร โพธิสรรณ ๔๙ ๒๕ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
๖๘๔ พระมหาธานี ปฺญาธโร วีระพันธ ๕๓ ๒๒ จันทรังษี ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
๖๘๕ พระครูศรีวชิรปญญาภรณ วชิรปฺโญ ปญญาปรุ ๖๐ ๓๑ บึง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๘๖ พระมหาพิเชษฐ ฉินฺนาลโย ดวงสุพรรณ ๗๗ ๖ บึง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๘๗ พระมหาศรันยภัทร ฐิตสาโร บุญชวยกาว ๖๓ ๖ โพธิ์เตี้ย โนนไทย นครราชสีมา
๖๘๘ พระครูศรีปริยัตยารักษ กิตฺติปฺโญ สงนอก ๔๑ ๒๑ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๘๙ พระมหาสมศักด์ิ ฉนฺทโก ชวยกลาง ๔๖ ๒๑ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๐ พระมหาสมเกียรติ โสภณกิตฺติ สองกําปง ๓๘ ๑๘ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๑ พระมหามาโนชญ จนฺโทภาโส สีกําปง ๔๒ ๑๕ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๑/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๙๒ พระมหาบํารุง ฐานุตฺตโร ขวัญชื่นใจ ๓๙ ๑๒ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๓ พระมหาศุภรัตน สุตธมฺมวิทู แปนนางรอง ๒๕ ๕ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๔ พระมหาจิตวัฒนา กรุณาวิหารี มุกสิกพันธ ๒๓ ๓ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๕ พระครูศรีปญญาโสภณ นาถปฺโญ อําภาพันธ ๔๙ ๑๗ สิงหวนาราม สีค้ิว นครราชสีมา
๖๙๖ พระมหาสํารอง สุธีโร ศรีมะเริง ๗๑ ๔๔ โพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๗ พระมหาธีระพงษ ธีรวํโส การะเกด ๓๒ ๑๒ ประมวลราษฎร เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๘ พระมหาประวิทย เขมจิตฺโต ประดิษฐจา ๓๑ ๑๒ ประมวลราษฎร เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๙๙ พระมหานรา อรุโณ พุทธา ๔๓ ๑๓ ศาลา พิมาย นครราชสีมา
๗๐๐ พระมหาพิเชษฐ มหิทฺธิโก มะธิโต ๒๖ ๖ ศาลา พิมาย นครราชสีมา
๗๐๑ พระครูศรีสิทธิวิธาน วิโรจโน จี่พิมาย ๔๒ ๒๓ ตะปน พิมาย นครราชสีมา
๗๐๒ พระมหาวชิรศักด์ิ ปฺญาวชิโร รักอนามัย ๔๕ ๕ นอก โชคชัย นครราชสีมา
๗๐๓ พระมหาวิวัฒน ปริชาโน พวกนิยม ๖๑ ๓๕ โกศลสิตาราม ปากชอง นครราชสีมา
๗๐๔ พระมหาไพโรจน กนโก นวลสําลี ๕๓ ๓๒ โกศลสิตาราม ปากชอง นครราชสีมา
๗๐๕ สามเณรสุพาด เดือด ๑๗ ชัยศรีคณาราม สีค้ิว นครราชสีมา
๗๐๖ พระมหาวีรวัฒน วีรวฑฺฒโน หอมสนิท ๓๔ ๖ สุทธจินดา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (ธ)
๗๐๗ พระมหาไวเลิศ ขนฺติโก เสาศิริ ๔๔ ๒๔ ปาสุขสมบูรณ กระสัง บุรีรัมย
๗๐๘ พระครูศรีปริยัติวิภูสิต เขมภูสิโต เชื้อพหล ๖๘ ๔๔ ทรงธรรม จัตุรัส ชัยภูมิ
๗๐๙ พระมหาอัมพร อาภสฺสโร ชาดวง ๔๓ ๒๓ พระธาตุหนองสามหม่ืน ภูเขียว ชัยภูมิ
๗๑๐ พระมหาคชาพล วิสารโท ศิลา ๓๖ ๑๕ หวยหินฝน ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
๗๑๑ พระมหาบุญตา เมธิโน ทรงศรี ๓๓ ๘ หวยหินฝน ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
๗๑๒ พระมหาสมชาติ ขนฺติวโร บุตรประเสริฐ ๒๘ ๘ หวยหินฝน ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
๗๑๓ พระมหาทศพร สุเมโธ เบอรพันดุง ๒๖ ๗ เลียบนํ้าไหล จัตุรัส ชัยภูมิ
๗๑๔ พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ ปฺุญสาทโร อยูยืน ๔๑ ๒๐ ศาลาลอย เมืองสุรินทร สุรินทร
๗๑๕ พระมหาเริงศักด์ิ เขมวีโร แกวตา ๖๐ ๔๐ ศรีรัตนาราม เมืองสุรินทร สุรินทร
๗๑๖ พระมหาปกรณ กิตฺติปฺโญ นนทการ ๔๒ ๙ สุวรรณวารี โนนนารายณ สุรินทร
๗๑๗ สามเณรปฐพี ชํานาญเพียร ๑๙ ศรีวิหารเจริญ ศีขรภูมิ สุรินทร
๗๑๘ พระมหาชราธร ธมฺมโชโต นามวงษ ๒๗ ๗ หนองไผลอม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
๗๑๙ พระมหาชัยวัฒน อคฺคาโภ จันสมดี ๕๓ ๒๙ โพธศรีสําพันตา นาดี ปราจีนบุรี
๗๒๐ พระมหาวิโรจน จนฺทิโก รัตนเลิศลอย ๓๘ ๑๗ เช่ียวโอสถ องครักษ นครนายก
๗๒๑ พระมหาเมธา อภินนฺโท ดวงคุณ ๔๖ ๒๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๗๒๒ พระมหาสนิท สมนฺตปาสาทิโก ลีดี ๔๑ ๒๑ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๗๒๓ พระมหาสุรศักด์ิ ธีรปฺโญ ลีเขียว ๓๖ ๑๕ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๗๒๔ พระมหาอุทิศ ธีรวโร โคตรพันธ ๓๒ ๑๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๗๒๕ พระมหาไพรัชช อคฺคปฺโญ แสงแกว ๒๕ ๔ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๗๒๖ พระมหาภานุพงศ ธมฺมทสฺสี พันอาษา ๒๔ ๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๒/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๒๗ พระมหาสมพงษ สิริปฺโญ ภูมิพันธ ๔๑ ๒๑ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๗๒๘ สามเณรณัฐวุฒิ อังสนุ ๑๙ ปาลดารมณ เมืองสระแกว สระแกว
๗๒๙ พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติโก มะพันธ ๓๓ ๑๐ จรูญราษฏร เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๐ พระมหามังกร กรวํโส จันมะดัน ๓๓ ๑๓ เนินสุทธาวาส เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๑ พระมหาชญา ชญานนฺโท จันทรกระจาง ๓๒ ๑๐ เนินสุทธาวาส เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๒ พระมหาชัยณรงค ธีรวโร จูมโสดา ๕๒ ๓๒ ใหญอินทาราม เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๓ พระมหานเรศ ฉนฺทโก เดชทอง ๕๕ ๓๐ ใหญอินทาราม เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๔ พระอัฑฒ ป. กิตฺติโฆสโก สวางแจง ๖๖ ใหมพระยาทํา เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๕ พระมหาชุมพล ชุติปฺโญ แกวจันทร ๔๐ ๑๒ นาเขื่อน เมืองชลบุรี ชลบุรี
๗๓๖ พระมหามานะ มหาปฺุโญ ม่ังค่ัง ๓๐ ๑๐ โคกทาเจริญ พานทอง ชลบุรี
๗๓๗ พระมหารุงโรจน จารุธมฺโม มังกรกฤตย ๕๓ ๓๑ บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี
๗๓๘ พระมหาภูวนาถ อาภากโร ทองจันทร ๔๕ ๒๒ คลองมือไทร บอทอง ชลบุรี
๗๓๙ พระมหานพพล ธมฺมธโร ศรีวิเชียร ๓๔ ๑๔ เนินบุญญาราม ศรีราชา ชลบุรี
๗๔๐ พระมหาสําราญ จิรธมฺโม พงษปลัด ๔๖ ๒๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๑ พระมหาไพบูลย สิริวฑฺโฒ สุวรรณโชติ ๔๑ ๒๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๒ พระมหาชนาภัทร อุตฺตมปฺโญ สุขเนตรตรี ๓๙ ๑๙ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๓ พระมหาสุนันท สุจิตฺโต พลอาจ ๕๗ ๑๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๔ พระมหาปยะพงษ ถาวโร วางทุกข ๓๕ ๑๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๕ พระมหาสุวิทย ฐานิสฺสโร หม่ืนคํายอง ๔๗ ๑๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๖ พระมหาหลง ธมฺมเขรขิโต ลาญ ๓๘ ๑๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๗ พระมหาจุมพล จนฺทโชโต เพ็ชรล้ํา ๓๒ ๑๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๘ พระมหาวิรัช ภูริปฺโญ แสนมา ๓๒ ๑๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๔๙ พระมหาบรรจบ สุนฺทโร ดวงธรรมมา ๕๑ ๑๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๐ พระมหาประยุตร ฐิตเมโธ ถิ่นแกว ๔๒ ๑๐ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๑ พระมหาณรงค ยุตฺติธมฺโม สิงหา ๔๗ ๙ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๒ พระมหาประยูร ธมฺมกาโม วายลม ๔๘ ๘ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๓ พระมหาชัยพรรษา ธีรวํโส สอนเย็น ๒๗ ๗ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๔ พระมหาจีรเดช จิรเมธี เขียวมนต ๒๖ ๗ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๕ พระมหาพิพัฒน วิพฑฺฒโน ขัดชุมภู ๕๓ ๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๖ พระมหาภานุ อธิปฺโญ มาลาหอม ๒๔ ๔ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๗ พระมหากฤตกร กิตฺติเมธี เขียวมนต ๒๓ ๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๘ พระมหานิตินัย สุริยเมธี สุริยพัฒน ๒๓ ๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๕๙ พระมหาอมรเทพ อมรเมธี เพ็งศรี ๒๑ ๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๖๐ พระมหาอภินันท ปริยตฺติเมธี จันเพ็ง ๒๒ ๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๗๖๑ พระมหาวีระชน ฐิตสีโล พลเสน ๔๑ ๑๕ สุทธาวาส บางละมุง ชลบุรี
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๓/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๖๒ พระมหาโชคชัย วรลาโภ ทวีโชติ ๔๓ ๒๓ สวางฟาพฤฒาราม บางละมุง ชลบุรี
๗๖๓ พระมหาอนันต สุรเตโช ไลรักษา ๔๘ ๑๔ ศรีวนาราม บางละมุง ชลบุรี
๗๖๔ พระมหาธนวัจน จิรวฑฺฒโน ผลมาตย ๕๑ ๑๘ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
๗๖๕ พระมหาศรชัย มหาวีโร ธนพลธรพงศ ๓๐ ๑๐ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
๗๖๖ พระมหาบุญลือ ปนาโท กองทองนอก ๔๑ ๘ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
๗๖๗ พระมหาทศพร โกสโล หนองทราย ๓๑ ๑๑ ชองแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
๗๖๘ พระมหานฤนาท เตชชลธี โนราช ๓๐ ๔ ชองแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
๗๖๙ พระมหาศุภชัย สนฺตจิตฺโต เชษฐานันท ๔๙ ๒๙ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๗๗๐ พระมหาสมศักด์ิ ฐิตมโน ความหม่ัน ๖๒ ๒๗ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๗๗๑ พระมหามหรรณพ มหาวีโร ภักสอนิสิทธิ์ ๕๖ ๒๐ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๗๗๒ พระมหาประกัน ปสนฺนฉนฺโท บุญคงที่ ๖๘ ๕ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๗๗๓ พระมหาพิทักษ ปยทสฺสี ทรัพยประโคน ๒๑ ๒ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๗๗๔ พระมหานิพนธ วีรพโล ทบแกว ๕๑ ๓๑ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
๗๗๕ พระมหาโยธิน ญาณเมธี ศิริพันธุ ๔๒ ๒๐ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
๗๗๖ พระมหาสุทธิ สิริเมโธ คุดนอก ๓๐ ๘ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
๗๗๗ พระเจนวิทย ป. อิทฺธิญาโณ ศิริมหา ๓๐ ๒ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
๗๗๘ พระมหาพัลลภ จิตฺตโรจโน ปลื้มผล ๔๑ ๑๕ หนองสนม เมืองระยอง ระยอง
๗๗๙ พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล ยืนยง ๔๙ ๑๒ หนองสนม เมืองระยอง ระยอง
๗๘๐ พระมหาวินนท อาจาโร อิทธิอนุวัตร ๕๙ ๓๒ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๗๘๑ พระมหาอํานาจ ธีรธมฺโม ชูสูรย ๕๑ ๓๑ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๗๘๒ พระมหาอุดมศักด์ิ อธิวโร แขงขัน ๔๒ ๑๘ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๗๘๓ พระมหาบุรินทร ฐิตปสาโท วันทอง ๓๘ ๑๖ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๗๘๔ พระมหาเกียรติศักด์ิ กิตฺติสกฺโก ถุงทอง ๒๑ ๑ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๗๘๕ พระมหาธนาวุฒิ อตฺตมโน โสมาพิมพ ๒๓ ๓ บูรพาพิทยาราม ทาใหม จันทบุรี
๗๘๖ พระมหาโกศิน สุจิตฺโต คลังสุวรรณ ๓๔ ๑๔ หนองบัว ทาใหม จันทบุรี
๗๘๗ พระมหาคุณานนท ฐานวีโร ติงปน ๓๗ ๘ ซอยสอง แกงหางแมว จันทบุรี
๗๘๘ สามเณรวันพิชัย นันตะนัย ๒๑ ซอยสอง แกงหางแมว จันทบุรี
๗๘๙ พระมหาณัฐวัฒน ขนฺติจิตฺโต ใจทัด ๔๓ ๒๓ ทับไทร โปงนํ้ารอน จันทบุรี
๗๙๐ พระมหาสิทธิพงษ สิทฺธิวํโส ปานดี ๔๖ ๒๖ สุวรรณมงคล เมืองตราด ตราด
๗๙๑ พระมหากุง คุณากโร จันทรสวาง ๓๖ ๑๖ วิเวกวราราม เมืองตราด ตราด
๗๙๒ พระมหาวัฒนา ฉนฺทโสภโณ เลิศศิกิจ ๖๕ ๔๔ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๗๙๓ พระมหาสัมฤทธิ์ อธิจิตฺโต ถาพร ๓๓ ๑๓ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๗๙๔ พระมหาฬาว โรจนวํโส โฬจ ๒๙ ๙ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๗๙๕ พระมหาสุนทร กิตฺติสุนฺทโร ชารีเพ็ง ๒๒ ๒ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๗๙๖ สามเณรอธิวัฒน จันทวงษ ๑๙ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๔/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๙๗ พระมหาสายัณห ทิวากโร โตใหญดี ๔๔ ๒๔ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๗๙๘ พระมหาชุติพัฒน โชติวฑฺฒโน โชคอํานวย ๓๑ ๗ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๗๙๙ สามเณรอนุชิต เพชรเลิศ ๑๙ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๘๐๐ พระมหาณัฐพล ชินวํโส ชางบัญชร ๖๑ ๙ ไผลอม เมืองนครปฐม นครปฐม
๘๐๑ พระมหาบุญชัย ธมฺมธีโร สงเจริญทรัพย ๓๐ ๘ เกาะวังไทร เมืองนครปฐม นครปฐม
๘๐๒ พระมหาสิทธานต อธิปฺโญ จี่พิมาย ๕๓ ๒๕ ปรีดาราม สามพราน นครปฐม
๘๐๓ พระมหาปริญญา ปฺญาสาโร ใบตระกูล ๕๗ ๓๑ ญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
๘๐๔ พระมหาเอกวัฒน เอกคฺคจิตฺโต รัตนาวิทย ๓๒ ๙ ญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
๘๐๕ พระมหาสมพงษ ฐิตสีโล ศรีหมากสุก ๔๑ ๒๑ ปาเลไลยก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๘๐๖ พระมหากมล คนฺธสีโล โพธิ์ขี ๔๔ ๒๒ ปาเลไลยก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๘๐๗ สามเณรธันวา จําปาจันทร ๑๙ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๘๐๘ พระมหาวีระ วีรนาโค สิงหโต ๓๓ ๑๓ พยัคฆาราม ศรีประจันต สุพรรณบุรี
๘๐๙ พระชาติชาย ป. อคฺคปฺโญ รมไพรงาม ๓๒ ๓ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๘๑๐ พระมหานิเวศน ฐานุตฺตโม ไทรสังขธิติกุล ๓๕ ๘ เทวสังฆาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๘๑๑ พระมหาประเมศวร เขมกปฺโญ พิงคารักษ ๓๖ ๔ สิริกาญจนาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี (ธ)
๘๑๒ พระมหาอนุชิต สิริวุฑฺโฒ สงาทรัพย ๕๕ ๓๓ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๘๑๓ พระมหาไกรวิทย ธนปาโล บางปลา ๓๓ ๑๓ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๘๑๔ พระมหาทศพล จนฺทวํโส มาบัณฑิตย ๓๘ ๑๖ บางปง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๘๑๕ พระมหาภานุวัตฒ วรชโย ชนะเลิศ ๓๕ ๑๕ ใหญจอมปราสาท เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๘๑๖ พระมหาปกษา ฐิตวายาโม สุวรรณทัย ๓๔ ๑๒ ใหญจอมปราสาท เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๘๑๗ พระมหาณรงคเดช หาสชมฺโช โพธิ์ศรี ๒๖ ๖ ใหญจอมปราสาท เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๘๑๘ พระมหาสุรพัฒน สีลสุทฺโธ วัฒนศริ ๔๒ ๑๕ ราษฎบํารุง กระทุมแบน สมุทรสาคร
๘๑๙ พระมหาสุจินดา ธมฺมปาโล ชื่นสุวรรณ ๓๐ ๑๐ หลักสี่ราษฎรสโมสร บานแพว สมุทรสาคร
๘๒๐ พระมหาอนุกูล มหาวิริโย ล้ําเลิศวิทยา ๓๔ ๑๑ หลักสองราษฎรบํารุง บานแพว สมุทรสาคร
๘๒๑ พระมหาทัตพล อธิปฺโญ ปญญาภรณ ๒๙ ๘ ธรรมโชติ บานแพว สมุทรสาคร
๘๒๒ พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล ศรีคําพา ๖๑ ๔๐ มหาธาตุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
๘๒๓ พระมหาณัฐพล อภิปุญโญ ศรีอรุณฉาย ๔๓ ๑๗ เกาะนัมมทาปทวลัญชาราม เมืองราชบุรี ราชบุรี
๘๒๔ พระมหาสุรธรรม สุธมฺโม นอยกิจ ๖๙ ๑๗ บานโปง บานโปง ราชบุรี
๘๒๕ พระมหาพิพัฒพงศ ฐิตธมฺโม วงษชาลี ๓๓ ๑๓ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๘๒๖ พระมหาเชาวลิต โรจนธมฺโม ตันติภาคย ๓๖ ๑๑ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๘๒๗ พระมหาไชยยันต ปุณฺณจิตฺโต เครือหอม ๓๙ ๑๐ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๘๒๘ สามเณรสิงหา สุวรรณศรี ๑๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๘๒๙ พระมหาศราวุธ สารตฺถเมธี เทพอรุณรัตน ๒๒ ๓ เวฬุวนาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๘๓๐ พระมหากฤษณ สิริธโร ชัยเดชสุริยะ ๔๔ ๒๒ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๘๓๑ พระมหาสุทัศน อตุลฺยปฺโญ เลือดรัมย ๓๑ ๑๒ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๕/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๘๓๒ พระมหาสุรวิทย สุมงฺคโล มั่นหมาย ๖๒ ๓๗ มหาธาตุ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
๘๓๓ พระมหานิพัฒน จิรวฑฺฒโน อยูเย็น ๓๕ ๑๔ ปาวิสุทธิคุณ ชะอํา เพชรบุรี
๘๓๔ พระมหาอุทัย อุทโย ปานใหม ๓๔ ๑๔ หวยทรายใต ชะอํา เพชรบุรี
๘๓๕ พระมหาอุดร จารุวณฺโณ นิลเพ็ชร ๔๓ ๑๙ ราษฎรบํารุง ทายาง เพชรบุรี (ธ)
๘๓๖ พระมหาสํารอง ปยธมฺโม ทนนานนท ๔๙ ๒๘ เพชรสมุทร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๘๓๗ พระมหาวิรัช มหาวีโร สันติพิทักษวงศ ๕๒ ๒๗ เพชรสมุทร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๘๓๘ พระมหากันตินันท กนฺตสีโล เฮงสกุล ๔๔ ๑๐ แกวฟา เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๘๓๙ พระมหาอนันตชัย อนุตฺตโร ตั้งสุขสันต ๕๗ ๑๐ ประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
๘๔๐ พระมหาปฐวิกรณ ภูริสกฺโข ใหมเอี่ยม ๒๓ ๑ ประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
๘๔๑ พระมหาวรพงศ วรปฺโญ ตระการวิทยารักษ ๓๔ ๑๑ เกตการาม บางคนที สมุทรสงคราม (ธ)
๘๔๒ พระครูสุธีธรรมานุเทศ ฐิตทินฺโน มากกวาวงศ ๕๘ ๓๙ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
๘๔๓ พระมหาสุวัฒน สุทฺธจิตฺโต รอสูงเนิน ๒๔ ๖ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๘๔๔ พระมหาสมบัติ โชติปฺุโญ ดอกรัก ๖๘ ๔๔ นิโครธาราม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
๘๔๕ พระมหากฤษฎา ธมฺมวาที ชวยชู ๓๗ ๑๘ ประทุมทายการาม สิชล นครศรีธรรมราช
๘๔๖ พระสุธรรม ป. สุธมฺโม ศรีชวย ๒๙ ๓ บอลอ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
๘๔๗ พระมหาอินทัช วฑฺฒธมฺโม ชูทองคํา ๔๙ ๑๓ เขาวังทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
๘๔๘ พระครูศรีกิตติธํารง กิตฺติคุโณ คําดวง ๖๐ ๓๙ พังสิงห เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
๘๔๙ พระมหายุทธนันต อตฺถจินฺโต จันทา ๓๑ ๑๒ พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (ธ)
๘๕๐ พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร ขวัญสวาง ๓๒ ๑๒ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๘๕๑ พระมหาสมพร มหาภิฺโญ สุทธารัตน ๔๘ ๗ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๘๕๒ พระมหาสมควร สมจิตฺโต สีเขียว ๓๔ ๗ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๘๕๓ พระมหาสุรเสฏฐ เสฏฐรกฺโข โกษาแสง ๒๔ ๓ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๘๕๔ พระครูศรีวิสุทธากร อาภากโร แกวแกมทอง ๔๖ ๒๖ บอพุทธาราม เกาะสมุย สุราษฎรธานี
๘๕๕ พระมหาอนุชา อินฺทธโร อินเอี่ยม ๒๙ ๙ บอพุทธาราม เกาะสมุย สุราษฎรธานี
๘๕๖ พระมหาสุธี ฐิตกรณีโย ชูกลิ่น ๓๑ ๑๑ ทาไทร กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
๘๕๗ พระมหากุศล ยโสธโร วงศการดี ๕๘ ๒๖ ธรรมบูชา เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี (ธ)
๘๕๘ พระมหาฎาฤทธิ์ ธีรปฺโญ แดง ๕๐ ๒๕ กิตติวนาราม กะทู ภูเก็ต
๘๕๙ พระมหาสุวุฒิ ไชยพร ๒๓ ๑ กะพังสุรินทร เมืองตรัง ตรัง
๘๖๐ พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ อริยวํโส หนูเผือก ๕๑ ๒๓ มัชฌิมภูมิ เมืองตรัง ตรัง
๘๖๑ พระมหาเจริญ สุวณฺโณ จันทรสุวรรณ ๗๗ ๑๒ ไทรงาม เมืองสงขลา สงขลา
๘๖๒ พระมหาอรรถพล อนีโฆ ธนนิมิตร ๒๙ ๙ โคกสมานคุณ หาดใหญ สงขลา
๘๖๓ พระมหาวรพจน วรธมฺโม ปลอดขํา ๓๙ ๑๕ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
๘๖๔ พระมหาวัชรินทร ปฺญาทีโป ชูศรี ๓๘ ๑๒ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
๘๖๕ พระมหาธนาธิป อธิฏฐาโน ขวัญเกิด ๓๒ ๗ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
๘๖๖ พระสมเชื้อ ป. สมจิตฺโต รัตนไพบูลย ๕๒ ๒ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๖/๒๖
ประโยค ป.ธ.๗

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๘๖๗ พระมหาทวีศักด์ิ ปริปุณฺโณ แกนม่ัน ๓๓ ๑๔ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๘๖๘ พระมหาอรุณ กิตฺติโก ทองรักษ ๓๕ ๑๕ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๘๖๙ พระมหาจุมพฏ สุชาโต สุขหรอง ๔๔ ๙ มะมวงหมู สิงหนคร สงขลา
๘๗๐ พระมหาจอมขวัญ ชยวํโส ไชยวงศ ๒๖ ๖ มะมวงหมู สงขลา สงขลา
๘๗๑ พระมหาวีรยุทธิ์ อภิวีโร จันยีน ๒๖ ๗ โคกเปยว เมืองสงขลา สงขลา (ธ)
๘๗๒ พระมหาศุรันการ ภูริตกฺโก ตุลโน ๒๕ ๕ โคกเปยว เมืองสงขลา สงขลา (ธ)
๘๗๓ พระมหาสิงหา กตปฺุโญ ศรีสุวรรณ ๒๔ ๕ โคกเปยว เมืองสงขลา สงขลา (ธ)
๘๗๔ พระมหาพงษพันธ วํสพนฺโธ อักษรธรรม ๕๒ ๒๙ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง
๘๗๕ สามเณรธวัชชัย บัวศรี ๒๑ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง
๘๗๖ พระมหาวีรยุทธ วรสทฺโธ ทวีรัตน ๓๙ ๑๓ ชายคลอง เมืองพัทลุง พัทลุง
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