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๑ พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน (วิจิตร) ปสุโต นิลขันธ ๗๓ ๕๐ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ จักรวรรดิราชาวาส
๒ พระมหาสํารวย ชาคโร แกวเนียม ๓๗ ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ จักรวรรดิราชาวาส
๓ พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธิวโร งามวงศกุล ๖๖ ๑๕ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ จักรวรรดิราชาวาส
๔ สามเณรชยฉัตร พลชา ๒๒ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ จักรวรรดิราชาวาส
๕ สามเณรธนภัทร เทียบสา ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ จักรวรรดิราชาวาส
๖ พระมหากองแล ถิรจิตฺโต ศรีบุญ ๔๗ ๕ หนองไผ เมืองศรีสะเกษ จักรวรรดิราชาวาส
๗ พระมหาสมศักดิ์ ปฺญาวชิโร คําทรัพย ๕๓ ๓๐ ชนะสงคราม พระนคร ชนะสงคราม
๘ พระมหาคธาเทพ อานนฺโท ทิพยโอสถ ๓๗ ๑๕ ชนะสงคราม พระนคร ชนะสงคราม
๙ พระมหาอนุชิต วชิรปฺโญ ชูโรจนไชยพร ๒๙ ๙ ชนะสงคราม พระนคร ชนะสงคราม
๑๐ พระมหานพดล อติภทฺโท รามัญอุดม ๒๕ ๖ ชนะสงคราม พระนคร ชนะสงคราม
๑๑ พระมหาสมพร กิตฺติเมธี ทรัพยคูณ ๒๔ ๔ ชนะสงคราม พระนคร ชนะสงคราม
๑๒ พระมหาวีรวิทย อภิปฺโญ ศิรอริยะวรกุล ๒๑ ๑ ชนะสงคราม พระนคร ชนะสงคราม
๑๓ พระมหาญาณทัสน ฉฬภิฺโญ วงศกําภู ๔๗ ๒๒ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ ไตรมิตรวิทยาราม
๑๔ พระมหาเนธิทรรศน ถาวรจิตฺโต ลายคํา ๔๓ ๒๒ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ ไตรมิตรวิทยาราม
๑๕ พระมหาธานินทร จารุวณฺโณ ทิพนันท ๔๕ ๒๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ ไตรมิตรวิทยาราม
๑๖ พระมหาเจษฎา อธิปฺโญ คําญวน ๒๗ ๖ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ ไตรมิตรวิทยาราม
๑๗ พระมหาชยางกูร รตนเมธี โชติธนโชติกุล ๓๖ ๑ เทพธิดาราม พระนคร เทพธิดาราม
๑๘ พระมหาประพันธ ญาณปฺปพนฺโธ หงษเวียงจันทร ๒๙ ๗ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย เทพศิรินทราวาส
๑๙ พระมหาพีระพงศ ธมฺมวีโร นําสงค ๒๓ ๔ ธาตุทอง วัฒนา เทพศิรินทราวาส
๒๐ พระมหาวรธัมมัญู อาภาธโร ทาสีลา ๕๖ ๓๒ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๑ พระมหาขวัญชัย อติชาโต หนูจันทร ๕๐ ๓๑ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๒ พระมหาธีรกานต ฐานวฑฺฒโน เจริญทรัพย ๔๘ ๒๖ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๓ พระมหาทิพย ปฺญาวโร หงษคํา ๔๓ ๒๓ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๔ พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏโฐ พรมประดิษฐ ๔๒ ๒๑ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๕ พระมหาเผด็จ ธมฺมวีโร ทองดี ๕๓ ๑๙ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๖ พระมหาชัยชาญ ชยฺยรตโน บุญแกว ๓๖ ๑๗ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๗ พระมหายศ รตนวํโส แกวบัวดี ๓๔ ๑๕ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๒๘ พระมหาธีระพล ธีรปฺโญ บึงไกร ๓๓ ๑๓ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา

บัญชีเรียกชื่อนักเรียนเขาสอบความรูประโยค ป.ธ.๘
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕
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๒๙ พระมหาอธิชนันท ปฺญาสิริ กลุมยา ๓๒ ๑๒ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๓๐ พระมหาสันติ สุจิตฺโต ศิวะโกเศศ ๓๑ ๑๒ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๓๑ พระมหาพยศ กนฺตวีโร จรบํารุง ๕๗ ๑๐ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๓๒ พระมหาภาณุมาศ สุธมฺโม เจริญขุน ๒๖ ๔ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๓๓ พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน แสนไชย ๒๖ ๓ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๓๔ พระมหาเบญจศักด์ิ ภูริวฑฺฒโน สารศิริ ๒๑ ๑ เทพลีลา บางกะป เทพลีลา
๓๕ พระมหาธนพัฒน จารุวํโส โพธิวิฑูรยธนกุล ๕๔ ๖ ธาตุทอง วัฒนา ธาตุทอง
๓๖ พระมหายุทธศักด์ิ ยุตฺตธมฺโม ซินแสน ๓๗ ๖ ธาตุทอง วัฒนา ธาตุทอง
๓๗ พระมหาชาญยุทธ สนฺติกโร ชื่นชม ๕๔ ๔ ธาตุทอง วัฒนา ธาตุทอง
๓๘ พระมหาปรกติ สีลปฺโญ เมืองพุทธะ ๒๕ ๔ ธาตุทอง วัฒนา ธาตุทอง
๓๙ พระมหายุทธนา ตนฺติปาโล ปดทา ๕๕ ๓๔ นรนาถสุนทริการาม พระนคร นรนาถสุนทริการาม
๔๐ พระมหามงคล กิตฺติปฺโญ ยั่งยืน ๓๙ ๑๖ นรนาถสุนทริการาม พระนคร นรนาถสุนทริการาม
๔๑ พระมหาธีระวัฒน กนฺตวีโร วงคกระโซ ๓๒ ๘ นรนาถสุนทริการาม พระนคร นรนาถสุนทริการาม
๔๒ พระมหาจักรพันธ ติกฺขปฺโญ คลอดเพ็ง ๒๔ ๔ นรนาถสุนทริการาม พระนคร นรนาถสุนทริการาม
๔๓ พระมหาโชคอนันต จนฺทรํสี จันทรเรือง ๓๔ ๑๓ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ บพิตรพิมุข
๔๔ พระมหาสุริยา กิตฺติวํโส วงศประเทศ ๓๑ ๑๑ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ บพิตรพิมุข
๔๕ พระมหาชาญชัย ภูริวิฺู วัลลา ๓๑ ๑๐ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ บพิตรพิมุข
๔๖ พระมหาศักด์ิสิทธิ์ อนาลโย บุตรดี ๒๙ ๙ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ บพิตรพิมุข
๔๗ พระมหาทรายเทพ โสภณปฺโญ ภางาม ๒๗ ๗ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ บพิตรพิมุข
๔๘ พระมหาชุติพนธ ญาณเมธี ขันขยัน ๒๕ ๔ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ บพิตรพิมุข
๔๙ พระมหาวิทยา ปฺญาทีโป ทารอน ๕๙ ๓๗ บรมนิวาส ปทุมวัน บรมนิวาส
๕๐ พระมหาสมนึก ฐานจาโร หีดชนะ ๔๘ ๒๙ บวรนิเวศวิหาร พระนคร บวรนิเวศวิหาร
๕๑ พระมหาวิรุฒิ อภินาโท รองจิก ๓๐ ๑๐ บวรนิเวศวิหาร พระนคร บวรนิเวศวิหาร
๕๒ พระมหาจตุพล พลญาโณ บุญมานพ ๒๘ ๘ บวรนิเวศวิหาร พระนคร บวรนิเวศวิหาร
๕๓ พระมหาชัยรัตน วรสุโข คงสุขแกว ๒๖ ๖ บวรนิเวศวิหาร พระนคร บวรนิเวศวิหาร
๕๔ พระมหาศุภชัย อชิโต แซเถียร ๔๓ ๒๓ ดวงแข ปทุมวัน บวรนิเวศวิหาร
๕๕ พระมหาสุชาติ ชาตสุโภ วรรณรังษี ๕๖ ๓๕ ตรีทศเทพ พระนคร บวรนิเวศวิหาร
๕๖ พระมหาอนุลักษ ชุตินนฺโท ประภาวดี ๔๐ ๒๐ ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร บวรนิเวศวิหาร
๕๗ พระมหาสมศักด์ิ ธมฺมวฑฺฒโน แพทยหลวง ๔๕ ๒๖ บวรมงคล บางพลัด บวรนิเวศวิหาร
๕๘ พระมหาสํารวย จิตฺตสํวโร บุญทัน ๔๕ ๒๖ บวรมงคล บางพลัด บวรนิเวศวิหาร
๕๙ พระมหาพูนสิน มหาปฺโญ เหลารินทร ๕๑ ๗ พุทธบูชา ทุงครุ บวรนิเวศวิหาร
๖๐ พระมหาบุญไทย ปฺุญมโน ดวงวงศ ๖๒ ๔๑ มัชฌันติการาม บางซ่ือ บวรนิเวศวิหาร
๖๑ พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ สิงหพุฒ ๔๐ ๑๐ มัชฌันติการาม บางซ่ือ บวรนิเวศวิหาร
๖๒ พระมหาประสิทธิ์ อภิสิทฺโธ วรวงศ ๖๘ ๔๘ บางขวาง เมืองนนทบุรี บวรนิเวศวิหาร
๖๓ พระมหาบรรจง ชุติวณฺโณ ผิวทอง ๕๐ ๓๑ บางขวาง เมืองนนทบุรี บวรนิเวศวิหาร
๖๔ พระมหาอนันต อนนฺตญาโณ วงศโสภา ๓๔ ๑๕ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๖๕ พระมหาประชิด รตนโชโต อุปชาคํา ๓๖ ๑๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
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๖๖ พระมหาจิรศักด์ิ ญาณสมฺปนฺโน คงมี ๒๑ ๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๖๗ พระมหามนูญ ปริฺญาโณ พรมจินดา ๔๔ ๒๒ เทวราชกุญชร ดุสิต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๖๘ พระมหานคร จิตฺตโสภโณ สุคําพุธ ๔๙ ๒๘ โบสถสามเสน ดุสิต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๖๙ พระมหาอานนท โชติกโร เหมมะ ๔๔ ๒๐ สุคันธาราม ดุสิต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๗๐ พระมหาเอกลักษณ เอกปฺโญ ปตฝาย ๓๔ ๑๑ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๑ พระมหาสุธีระ โชติโก รุงพิรุณ ๒๙ ๙ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๒ พระมหาวีรยศ วีรยโส ทารักษ ๒๗ ๗ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๓ พระมหาสุริยุ รวิรํสี สุวรรณรพ ๒๖ ๖ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๔ พระมหาเกรียงศักด์ิ วิสุทฺธรีสี แสงทอง ๒๕ ๕ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๕ พระมหาวิชากร ธีรปฺโญ ศรไชย ๒๕ ๕ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๖ พระมหาคมสันต คณิสฺสโร อาจหาร ๒๔ ๔ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๗ พระมหาอนุวงศ ถาวรวํโส เมอมะนา ๒๒ ๒ บางนาใน บางนา บางนาใน
๗๘ พระมหาวรพงษ วรปฺโญ พิมพเอี่ยม ๕๐ ๒๗ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ ปทุมคงคา
๗๙ พระมหาบันลือศักด์ิ ยสวฑฺฒโก มังคละสวัสด์ิ ๔๙ ๒๗ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ ปทุมคงคา
๘๐ พระมหาคนอง อติภทฺโท ซองทอง ๔๓ ๒๒ ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวนาราม
๘๑ พระมหาดํารงค สุเมธโส วิลัยเสนาะ ๕๓ ๑๔ ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวนาราม
๘๒ พระมหาวิชิต อคฺคชิโต จันทรสงา ๓๒ ๑๒ ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวนาราม
๘๓ พระมหานนทรัตน ชยานนฺโท วงศปทุม ๓๑ ๑๒ ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวนาราม
๘๔ พระมหาณรงคฤทธิ์ อิทฺธิปฺโญ มูลคํา ๒๕ ๖ ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวนาราม
๘๕ พระมหาสุจินดา นนฺทสุจิตฺโต วะโนปะ ๒๔ ๕ ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวนาราม
๘๖ พระมหาณัฐวัฒน กตทีโป เช้ือฉ่ําหลวง ๔๔ ๑๓ พรหมวงศาราม ดินแดง พรหมวงศาราม
๘๗ พระมหาเอราวัฒน อิสฺสรธมฺโม ภูมาศ ๔๙ ๑๓ พรหมวงศาราม ดินแดง พรหมวงศาราม
๘๘ พระมหาฉัตรชัย คมฺภีรปฺโญ เทศเอม ๓๑ ๑๐ พรหมวงศาราม ดินแดง พรหมวงศาราม
๘๙ พระมหาวรวุฒิ ชิตธมฺโม ศุภมณี ๕๗ ๓๗ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๐ พระมหาชูชัย ปนาโท  อารยจินดา ๔๘ ๒๒ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๑ พระมหาวิศิษฐ ปฺญาธโร ปานจันทร ๔๔ ๒๒ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๒ พระมหานพรัตน อภิชฺชโว แยมแสง ๔๐ ๑๙ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๓ พระมหาบุญเลิศ ปฺุญเมธี ภูเหม็น ๒๙ ๘ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๔ พระมหามุงดา มหุสฺสาโห รักษาวนาเขต ๒๕ ๕ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๕ พระธีรเชษฐ ป. มหาคมฺภีโร คําสอน ๒๙ ๔ พระเชตุพน พระนคร พระเชตุพน
๙๖ พระมหาธนพล จนฺทเมธี ตายี่จัน ๓๐ ๙ พระพิเรนทร ปอมปราบศัตรูพาย พระพิเรนทร
๙๗ พระมหาณภัทร ธมฺมรโต เคลือดี ๓๐ ๙ พระศรีมหาธาตุ บางเขน พระศรีมหาธาตุ
๙๘ พระมหาพลประชา จิตฺตปฺโญ ประทุมชาติ ๔๓ ๑๘ บานคอ บานผือ มกุฏกษัตริยาราม
๙๙ พระมหาสมพิศ รวิวํโส แซเลา ๕๗ ๒๘ มหรรณพาราม พระนคร มหรรณพาราม
๑๐๐ พระมหาบุญเย็น กิตฺติธโร กอแกว ๔๑ ๒๑ มหรรณพาราม พระนคร มหรรณพาราม
๑๐๑ พระมหาไพฑูรย สุทฺธวิธุโร นอยวัน ๕๖ ๓๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๐๒ พระมหาลําใย ชุตินฺธโร ฤทธิ์บํารุง ๕๑ ๓๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
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ศ. ๓ แผนที่ ๔/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๐๓ พระมหามุนี ปคุโณ แกวมณี ๔๗ ๒๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๐๔ พระมหานพพร นววโร สนคมิ ๓๙ ๑๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๐๕ พระมหาชัยณรงค กนฺตธมฺโม หลิมสมบูรณ ๔๓ ๑๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๐๖ พระมหาณัฐวัชต อภิวฑฺฒโน ปฐมวัฒนานุรักษ ๔๗ ๑๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๐๗ พระมหาหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร ๓๒ ๑๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๐๘ พระมหาชัชวาล อภิลาโภ แกวสัตยา ๓๙ ๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๐๙ พระมหาบัญชร โพธิสาโร ปาณีบุตร ๒๖ ๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๑๐ พระมหาสายพิณ สํวรายโน เคร่ืองรัมย ๒๗ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๑๑ พระมหาเพ็ญเพชร ปฺญาธโร ตรุษสกุล ๒๕ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ
๑๑๒ พระมหาบุษบา คมฺภีรปฺโญ โมธรรม ๔๕ ๒๔ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๓ พระมหาอภิวัฒน อภิวฑฺฒโน ธรรมาธิวัฒน ๔๐ ๒๐ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๔ พระมหาชัยนาท ชุตินฺธโร แกวจินดา ๓๕ ๑๕ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๕ พระมหาโยธิน ภูริปฺโญ โสดาทิพย ๓๒ ๑๑ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๖ พระมหาพุฒิชัย วุฑฺฒิชโย สุธรรมชา ๓๖ ๑๐ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๗ พระมหาศราวุฒิ สุรเมธี ศรีพลชุม ๒๖ ๖ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๘ พระมหาสุริยา ฐิตเมธี ดินเมืองชล ๒๕ ๕ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๑๙ พระมหาสราวุฒิ วุฑฺฒิจารี แกวโภค ๒๓ ๔ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๒๐ พระมหาสหพล อาทิจฺจวํโส พลวงคษา ๒๓ ๔ มหาพฤฒาราม บางรัก มหาพฤฒาราม
๑๒๑ พระมหาธีรภัทร ถิรญาโณ ยาตรี ๓๕ ๑๓ ยานนาวา สาทร ยานนาวา
๑๒๒ พระมหาอาทิตย อมโร นามแกว ๕๔ ๓๓ ทองบน ยานนาวา ยานนาวา
๑๒๓ พระมหานิพนธ ภทฺราภิภู แวงคํา ๓๓ ๑๓ ทองบน ยานนาวา ยานนาวา
๑๒๔ พระมหาชเยนต สนฺตจิตฺโต ทรายเพชร ๒๒ ๓ ทองบน ยานนาวา ยานนาวา
๑๒๕ พระมหายุทธนา ธีรยุทฺโธ สินเหลือ ๓๑ ๙ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  พระนคร ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๒๖ พระมหาวรกานต ถาวรธมฺโม เห็มทอง ๒๒ ๓ สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา  ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๒๗ พระมหาสุขสันต ฐานกโร ประทักษพิริยะวุฒิ ๔๖ ๙ ลําผักชี หนองจอก  ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๒๘ พระมหาสมพร วรญาโณ เที่ยงบุตร ๔๗ ๒๖ อาษาสงคราม พระประแดง  ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๒๙ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผิวเผือด ๔๘ ๒๕ ราชบุรณะ พระนคร ราชบุรณะ
๑๓๐ พระมหาสุรศักด์ิ มหาวีโร ปานคําราม ๓๓ ๑๐ ราชบุรณะ พระนคร ราชบุรณะ
๑๓๑ พระมหาอมร ฐิตปฺโญ รัตนชัย ๔๘ ๒๖ ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต ราชาธิวาสวิหาร
๑๓๒ พระมหาสุทธินันท กลฺยาณเมธี ทับทอง ๓๖ ๑๕ ราชผาติการาม ดุสิต ราชาธิวาสวิหาร
๑๓๓ พระมหาณัฐภัทร กิตฺติเมธี คุมเสถียร ๔๙ ๒๘ ราชผาติการาม ดุสิต ราชาธิวาสวิหาร
๑๓๔ พระครูศรีปรีชากร ฐิตคุโณ บุญยงค ๖๑ ๔๑ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๕ พระมหาประสิทธิ์ สาทโร อัตถาภูมิ ๔๓ ๒๐ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๖ พระมหาสุชาติ ฐิตสีโล ดวง ๔๑ ๑๘ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๗ พระมหาธนัญชัย ธมฺมธีโร ฉิมมาแกว ๔๒ ๑๗ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๘ พระมหาเมฆินทร รตนปฺโญ แกวเพชร ๓๙ ๑๒ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๓๙ พระมหานคร นนฺทจิตฺโต จันทรเรือน ๓๘ ๑๐ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
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ศ. ๓ แผนที่ ๕/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๔๐ พระมหาวุฒิพงษ วุฑฺฒิญาโณ บัณฑิตจีน ๓๓ ๑๐ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๑ พระมหาชัยวัฒน ชยวฑฺฒโน ภาเภา ๒๔ ๔ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๒ พระมหาเอกรัตน รตนธีโร บุญยงค ๒๔ ๔ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๓ พระมหาวิศิษฏ วิสิฏโฐ แซจาว ๒๔ ๔ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๔ พระมหานัทธมน กุสลจิตฺโต พงศกิจวาที ๒๓ ๔ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๕ พระมหาสุริยา สุริยเมธี งามแสง ๒๒ ๒ วัดศรีเอี่ยม บางนา วัดศรีเอี่ยม
๑๔๖ พระมหายอดชาย กตปฺุโญ บุญผึ้ง ๔๘ ๒๗ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๔๗ พระมหาวิชัย ยติชโย ฤทธิ์วิรุฬห ๕๗ ๒๖ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๔๘ พระมหาเอกอนันต ฐานวีโร เชี่ยวชาญยิ่ง ๓๗ ๑๖ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๔๙ พระมหาเฉลิมเกียรติ จนฺทสุทฺโธ ธงไชย ๓๙ ๑๓ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๐ พระมหากฤษณ ยโสธโร วรรณมานะ ๔๓ ๑๒ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๑ พระมหาประสาร อคฺคธมฺโม พลาชัย ๕๕ ๑๑ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๒ พระมหาบุญชวย ฐานรโห สระแกว ๕๒ ๑๑ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๓ พระมหารพีพันธ ชินภทฺโท คํามาก ๓๐ ๑๐ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๔ พระมหาแหวน ปวิชฺโช นอยคูณ ๗๙ ๘ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๕ พระมหาอินทรแปลง สุรปฺโญ แกวไกรสร ๒๖ ๖ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๖ พระมหาเกษฎา สุเมธาธิปติ ชะลาสี ๒๒ ๒ สรอยทอง บางซ่ือ สรอยทอง
๑๕๗ พระมหาจีระศักดิ์ จิรธมฺโม ละเลิศ ๒๔ ๔ สระเกศ ปอมปราบศัตรูพาย สระเกศ
๑๕๘ พระมหาวัลลภ โชติธมฺโม เหิมดี ๓๓ ๑๓ สามพระยา พระนคร สามพระยา
๑๕๙ พระมหาอาคม สิริคุตฺโต อันประเสริฐ ๓๑ ๙ สามพระยา พระนคร สามพระยา
๑๖๐ พระมหาจงรักษ ถิรสิริ ชูชุมชื่น ๕๕ ๗ สามพระยา พระนคร สามพระยา
๑๖๑ พระมหาอภิเดช อภิเตโช เขาแกว ๒๙ ๗ สามพระยา พระนคร สามพระยา
๑๖๒ พระมหาพนม ชาตเมธี นันทะสุข ๒๘ ๗ สามพระยา พระนคร สามพระยา
๑๖๓ สามเณรทวิพจน ศรีประสิทธิ์ ๒๐ สามพระยา พระนคร สามพระยา
๑๖๔ พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ธนิกกุล ๕๑ ๓๑ สังเวชวิศยาราม พระนคร สามพระยา
๑๖๕ พระมหานราธิป ปฺญาทีโป บัวผัน ๕๐ ๓๐ สังเวชวิศยาราม พระนคร สามพระยา
๑๖๖ พระมหาประจบ สทฺธาธิโก แหลงหลา ๕๑ ๒๙ สนามจันทร บานโพธิ์ สามพระยา
๑๖๗ พระมหาไพฑูรย โชติวณฺโณ พรหมประเสริฐ ๕๒ ๓๑ อินทรวิหาร พระนคร สามพระยา
๑๖๘ พระมหากรภพ ขนฺธวํโส วงษขันธ ๕๘ ๑๑ ใหมอมตรส พระนคร สามพระยา
๑๖๙ พระมหาภาคภูมิ วิโมกฺขจิณฺโณ เกตุกอ ๒๔ ๕ สุทัศนเทพวราราม พระนคร สุทัศนเทพวราราม
๑๗๐ พระมหานนทศักด์ิ นนฺทเวที ปริญ ๒๒ ๓ สุทัศนเทพวราราม พระนคร สุทัศนเทพวราราม
๑๗๑ พระมหาศรนฤทธิ์ ยติธารี มูลเงิน ๒๒ ๒ สุทัศนเทพวราราม พระนคร สุทัศนเทพวราราม
๑๗๒ พระมหาธนพล กุสลฏฐายี เฉิน ๒๒ ๒ สุทัศนเทพวราราม พระนคร สุทัศนเทพวราราม
๑๗๓ พระมหาฐาปกรณ สุทสฺสี อินตา ๒๒ ๒ สุทัศนเทพวราราม พระนคร สุทัศนเทพวราราม
๑๗๔ พระมหาพงศธร สุเมโธ ศรีสําราญ ๔๙ ๑๗ เสมียนนารี จตุจักร เสมียนนารี
๑๗๕ พระมหาอนุวัฒน อุฏฐายี อินสาย ๒๗ ๗ เสมียนนารี จตุจักร เสมียนนารี
๑๗๖ พระมหาธีรพัฒน ธีราภิวฑฺฒโน ตื้อกาศ ๒๗ ๗ เสมียนนารี จตุจักร เสมียนนารี
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ศ. ๓ แผนที่ ๖/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๗๗ พระมหาพงศภัค วรภโค ถนอมเมือง ๒๕ ๕ เสมียนนารี จตุจักร เสมียนนารี
๑๗๘ พระมหาวีรพงษ ปฺญาวชิโร หงษศิริ ๒๔ ๔ เสมียนนารี จตุจักร เสมียนนารี
๑๗๙ พระมหาจักรกฤษณ กิตฺติโสภโณ ไทยสง ๒๓ ๓ แสนสุข มีนบุรี แสนสุข
๑๘๐ พระมหาจิรพนธ เตโชทโย แกวลอยมา ๒๑ ๑ แสนสุข มีนบุรี แสนสุข
๑๘๑ พระมหาธนรัฐ ชุตินฺธโร โพธิลักษณ ๒๒ ๑ แสนสุข มีนบุรี แสนสุข
๑๘๒ สามเณรธนวัฒน วรรณุเสน ๑๙ แสนสุข มีนบุรี แสนสุข
๑๘๓ พระครูปลัดวิมลวัฒน (อดุลย) ญาณวีโร ใจหาว ๔๖ ๒๖ โสมนัสวิหาร ปอมปราบฯ โสมนัสวิหาร
๑๘๔ พระมหากาญจนพิมพ กาฺจนพิมฺโพ พิมพทอง ๔๒ ๒๒ โสมนัสวิหาร ปอมปราบฯ โสมนัสวิหาร
๑๘๕ พระมหาปนณรงค ปรฺชโย ศรีปาน ๓๒ ๑๑ โสมนัสวิหาร ปอมปราบฯ โสมนัสวิหาร
๑๘๖ พระมหาวันเฉลิม ปภสฺสโร ประภัสสร ๓๔ ๑๔ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๘๗ พระมหาศรีธา ธีรงฺคปฺโญ ศิรินัย ๓๔ ๑๔ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๘๘ พระมหาแสงเพชร ญาโณทโย เขตสกุล ๓๒ ๑๒ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๘๙ พระมหาสถิตย วราสโย บุญเนตร ๓๔ ๑๓ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๐ พระมหาบรรพต ญาณาวุโธ แกนลาภ ๓๔ ๑๒ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๑ พระมหาชินกร ชินกโร รตนาภิวัฒน ๓๓ ๑๒ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๒ พระมหาสุรชัย ญาณวีรปฺโญ สมนวล ๓๒ ๑๑ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๓ พระมหามงคล ภทฺทญาโณ กะกํา ๓๔ ๑๐ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๔ พระมหาอัครเดช อคฺคเตโช ไชยวงศคต ๒๙ ๘ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๕ พระมหาณัฐพงศ กิตฺตินาโค ธูปประสิทธิ์ ๒๗ ๗ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๖ พระมหาสุทัศน สุทสฺสโน วรรณทอง ๒๗ ๔ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๗ พระมหากษิดิศ ภูริวฑฺฒโน จิราภิวัฒนโภคิน ๒๓ ๑ หัวลําโพง บางรัก หัวลําโพง
๑๙๘ พระมหาเกษมศักดิ์ ธมฺมธีโร แกมนิล ๒๘ ๗ คลองเตยใน คลองเตย คลองเตยใน
๑๙๙ พระมหาสุรินทร ธมฺมิโก เย็นใจ ๔๐ ๑๔ คลองเตยใน คลองเตย คลองเตยใน
๒๐๐ พระมหาอาคม อนุตฺตโร โตตามเกียรติ ๕๑ ๑๓ คลองเตยใน คลองเตย คลองเตยใน
๒๐๑ พระมหาทรงวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม เจริญยิ่ง ๔๒ ๒๒ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ ชัยชนะสงคราม
๒๐๒ พระมหาสยาม สยามิโก อินผล ๔๓ ๒๐ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ ชัยชนะสงคราม
๒๐๓ พระมหาพลกฤต ยสินฺธโร วันดี ๔๓ ๑๔ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม เรืองยศสุทธาราม
๒๐๔ สามเณรธนวัฒน วงศรอด ๑๙ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม เรืองยศสุทธาราม
๒๐๕ พระมหากิมยี่ อนาวิโล อยู ๕๓ ๓๔ วรจรรยาวาส บางคอแหลม เรืองยศสุทธาราม
๒๐๖ พระมหาทองทวี ชินวํโส กลิ่นหอมร่ืน ๔๐ ๒๐ สะพาน คลองเตย คณะเขตคลองเตย
๒๐๗ พระมหาพิชญานันท ชยาภิจารี ผลพฤกษา ๓๖ ๑๕ เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
๒๐๘ พระมหาประดิษฐ ปฏิภาณเมธี นามวิชา ๒๘ ๘ บุญรอดธรรมาราม พระโขนง คณะเขตพระโขนง-บางนา
๒๐๙ พระมหาคฑาวุฒ สุเมโธ ภูเจริญ ๒๓ ๒ บําเพ็ญเหนือ มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
๒๑๐ พระมหาเกียรติศักด์ิ สิริปฺโญ สีมวง ๒๔ ๔ บางเพ็งใต มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
๒๑๑ พระมหาสมศักดิ์ ปฺญาธโร นิโกรัมย ๖๑ ๔๐ ลาดปลาเคา ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๒๑๒ พระมหารัชภูมิ ทินฺนพโล อวมสุข ๔๕ ๒๒ ลาดพราว ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๒๑๓ พระมหาพงศณภัทร กนฺตธมฺโม สุริยนจันทรา ๕๐ ๓๑ สาครสุนประชาสรรค ลาดพราว คณะเขตลาดพราว

So3p8y65



ศ. ๓ แผนที่ ๗/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๑๔ พระมหาสิทธิชัย พุทฺธเสวี แผงตัน ๔๒ ๒๒ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๕ พระมหาโอน ปฺญาปทีโป หอม ๔๕ ๑๗ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๖ พระมหาจตุพร สุธมฺมโชติโก พวงพันธ ๒๒ ๑ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๗ พระมหาสมยง ภูริเมธี จอมคําสิงห ๔๗ ๒๔ บุญศรีมุนีกรณ คันนายาว คณะเขตบึงกุม
๒๑๘ พระมหาสมพร วรโท โพธิ์กระสังข ๔๓ ๑๙ สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๑๙ พระมหาหมูรัก นาควโร นาคราช ๔๓ ๑๕ สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๒๒๐ พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ฮาดเนาลี ๔๑ ๒๑ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๒๑ พระมหานนทณชัย นนฺทเมธี วองไว ๒๕ ๖ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๒๒ พระมหาธีรยุทธ วรยุทฺธเมธี หงวนไธสง ๒๔ ๕ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๒๓ พระมหาปาลิน ปฺญารํสี เขาแกว ๒๒ ๑ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๒๒๔ พระมหากิตติพงษ กิตฺติวํโส มาลาวรรณ ๕๔ ๒๖ พรพระรวงประสิทธิ์ สายไหม คณะเขตสายไหม
๒๒๕ พระมหาศตวรรษ สุภวฑฺฒโน เพียกขุนทด ๕๑ ๓๐ แสนเกษม หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๒๒๖ พระมหาณรงคชัย สุหชฺโช นึกสม ๔๒ ๑๒ กัลยาณมิตร ธนบุรี กัลยาณมิตร
๒๒๗ พระมหาสมชาย โชติญาโณ เดชาหมู ๕๐ ๒๙ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ ชัยฉิมพลี
๒๒๘ พระมหานพคุณ นวคุโณ วงศแกว ๕๓ ๑๑ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ ชัยฉิมพลี
๒๒๙ พระมหานพพนธ สํวโร จิตรีเหิม ๖๐ ๓๙ ดาวดึงษาราม บางพลัด ดาวดึงษาราม
๒๓๐ พระมหาบุญเกิด ปฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว ๔๔ ๒๔ ดาวดึงษาราม บางพลัด ดาวดึงษาราม
๒๓๑ พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท เสือสา ๒๘ ๘ ดาวดึงษาราม บางพลัด ดาวดึงษาราม
๒๓๒ พระมหาปรีชา โกวิโท แสงสนธิ์ ๕๘ ๓๘ ดุสิดาราม บางกอกนอย ดุสิดาราม
๒๓๓ พระมหาพีระพัฒน กมโล โตพฤกษา ๕๐ ๒๓ ดุสิดาราม บางกอกนอย ดุสิดาราม
๒๓๔ พระมหาคําสิงห ชยภูมิเตโช เดชชัยภูมิ ๓๕ ๑๔ ดุสิดาราม บางกอกนอย ดุสิดาราม
๒๓๕ พระมหากิตติชัย อคฺคปฺโญ จานิกร ๕๑ ๓๐ ทองธรรมชาติ คลองสาน ทองธรรมชาติ
๒๓๖ พระมหาอิทธิพล ฐิตญาโณ ใจบุญ ๔๕ ๒๔ ทองนพคุณ คลองสาน ทองนพคุณ
๒๓๗ พระมหานิวัฒน อภิวฑฺฒโน รัขติยาภรณ ๔๐ ๑๕ ทองนพคุณ คลองสาน ทองนพคุณ
๒๓๘ พระมหาวราลงกรณ วิธูรเมธี ชํานาญยิ่ง ๓๓ ๑๒ ทองนพคุณ คลองสาน ทองนพคุณ
๒๓๙ พระมหาทรงพล ฐิตรํสี เมฆจะบก ๒๖ ๖ ทองนพคุณ คลองสาน ทองนพคุณ
๒๔๐ พระมหาสงวน ชวนปฺโญ ศุภกนิษฐถวิล ๕๒ ๒๐ นิมมานรดี ภาษีเจริญ นิมมานรดี
๒๔๑ พระมหาธเนศ ธนิสฺสโร แกวแสนเมือง ๒๖ ๗ นิมมานรดี ภาษีเจริญ นิมมานรดี
๒๔๒ พระมหาราเชนทร อนนฺตชโย รัตนบุรี ๒๒ ๒ สมเกลี้ยง บางกรวย นิมมานรดี
๒๔๓ พระมหาบุญทัน จิตฺตวิสุทฺธิ สลุงอยู ๕๗ ๓๔ บุณยประดิษฐ บางแค บุณยประดิษฐ
๒๔๔ พระมหานิพนธ อหึสโก ทองดีนอก ๕๔ ๓๐ บุณยประดิษฐ บางแค บุณยประดิษฐ
๒๔๕ พระมหาทศพร วิสุทฺธรํสี ดวงชาง ๕๐ ๒๙ บุณยประดิษฐ บางแค บุณยประดิษฐ
๒๔๖ พระมหาสาโรช เมธงฺกุโร สติม่ัน ๔๔ ๒๓ บุณยประดิษฐ บางแค บุณยประดิษฐ
๒๔๗ พระมหานที จนฺทสาโร เพ็งสุวรรณ ๓๖ ๑๔ บุณยประดิษฐ บางแค บุณยประดิษฐ
๒๔๘ พระมหาคณิศร วิรโช พรหมอักษร ๔๘ ๑๘ แกวพิทักษเจริญธรรม ประเวศ บุปผาราม
๒๔๙ พระมหาผล วิเชฏฐสมโณ สมณะ ๔๙ ๒๗ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี ประยุรวงศาวาส
๒๕๐ พระมหาวิเชียร ปฺญาสาโร บุญเกษม ๓๐ ๘ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี ประยุรวงศาวาส
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ศ. ๓ แผนที่ ๘/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๕๑ พระมหาวิหาร พุทฺธญาโณ ดานกลาง ๖๑ ๔๑ ปากนํ้า ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๒ พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน ผาติวโรดม ๓๙ ๑๘ ปากนํ้า ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๓ พระมหาบุญสง ธมฺมานุสรโณ ธรรมอนุสรณ ๓๕ ๑๔ ปากนํ้า ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๔ พระมหาบัญชา คเวสโก แสงอินทร ๔๘ ๑๒ ปากนํ้า ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๕ สามเณรกองพนัส สัญนาค ๒๐ ปากนํ้า ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๖ สามเณรอภิวัฒน มะโนรัตน ๑๙ ปากนํ้า ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๗ พระมหามงคล ฐิตสาโร เทียมศรี ๖๔ ๔๔ กําแพงบางจาก ภาษีเจริญ ปากนํ้า
๒๕๘ พระมหาสมชัย อภิปุณฺโณ จ้ันพลแสน ๓๘ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๕๙ พระมหาอุกฤษ ปภสฺสโร จิตพิลา ๓๘ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๐ พระมหาสมคิด โอภาโส ละมาย ๓๙ ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๑ พระมหาสราวุธ ชินวโร แสงจันทร ๓๕ ๑๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๒ พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน ๔๘ ๑๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๓ พระมหาจําเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๓๖ ๑๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๔ พระมหาอินทร อธิธมฺโม จันทรหอม ๓๕ ๑๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๕ พระมหานพพร ฐิตญาโณ บูระภี ๕๖ ๑๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๖ พระมหานริศ ปฺุญสมฺภโว แกวประชา ๕๐ ๑๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๗ พระมหาพิศิษฐ ปภงฺกโร พาพินิจ ๓๖ ๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๘ พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลําปาง ๓๑ ๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๖๙ พระมหาวีรวัฒน ยติกโร ผิวพานิช ๓๔ ๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๐ พระมหาตั้งปณิธาน เตชธมฺโม ลาเสือ ๔๑ ๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๑ พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๘ ๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๒ พระมหาสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย ๓๘ ๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๓ พระมหาธนพล ธนปฺโญ อินทนชิตจุย ๓๑ ๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๔ พระมหาพัชรศักดา คมฺภีรปฺโญ แสงคําพันธ ๒๖ ๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๕ พระมหาจิรพล วรเมธาวี วงษคํารัตน ๒๔ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๖ พระมหาวสวัตติ์ ธีรภทฺโท เกลี้ยงขาว ๒๓ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๗ พระมหาเนือม วรปฺโญ ยอย ๒๕ ๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๘ พระมหาเลิศชัย มหุสฺสาโห วรรธนะพินทุ ๕๓ ๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๗๙ พระมหาวิชมัย วิชฺชาวโร นุมวงษ ๒๓ ๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๐ พระมหาศรายุทธ วรยุทฺโธ สีดาดี ๒๒ ๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๑ พระมหาไกรวิชญ วรวิชฺโช เข็มชอ ๒๒ ๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๒ พระมหาพิเชฐ เชฏฐวโร อสิพงษ ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๓ พระมหาพันกร วรฏฐิติ สุดแดน ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๔ พระมหาชัยฉัตร วรชโย ชาติประโคน ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๕ สามเณรธนชัย ผมทอง ๒๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๖ สามเณรพีรพล บุญสอน ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๗ สามเณรอภิวัฒน คงทันดี ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
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ศ. ๓ แผนที่ ๙/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๘๘ สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๘๙ สามเณรเจษฎา โททํา ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๙๐ สามเณรปริญญา โททํา ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๙๑ สามเณรชายชาญ ศรีวงษ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๙๒ สามเณรกฤษดา ถาจันทร ๑๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ โมลีโลกยาราม
๒๙๓ พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ โพธิ์นอก ๖๗ ๔๗ ฉิมทายกาวาส บางกอกนอย ระฆังโฆสิตาราม
๒๙๔ พระมหาเดชา กิตฺติปฺโญ ทาระคาม ๓๒ ๑๐ ราชโอรสาราม จอมทอง ราชโอรสาราม
๒๙๕ พระมหาทศพล โพธิพโล โพธิกมล ๒๖ ๗ ราชโอรสาราม จอมทอง ราชโอรสาราม
๒๙๖ พระมหาสาย ฉนฺทสาโร สายุทธ ๔๘ ๒๗ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ หงสรัตนาราม
๒๙๗ พระมหาวิรัตน สิริรตโน กาญยอย ๔๓ ๓ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ หงสรัตนาราม
๒๙๘ พระมหาทรงยศ ฐานยุตฺโต แทนยั้ง ๔๓ ๒๓ อนงคาราม คลองสาน อนงคาราม
๒๙๙ พระมหาบุญชัย ถิรปฺุโญ พุทธรักษา ๓๖ ๑๒ อนงคาราม คลองสาน อนงคาราม
๓๐๐ พระมหาวิชนย โชติปฺโญ ออยลี ๓๒ ๑๑ อมรคีรี บางพลัด อมรคีรี
๓๐๑ พระมหาขจรศักด์ิ เมธงฺกุโร เดชะบุญ ๓๒ ๑๑ อมรคีรี บางพลัด อมรคีรี
๓๐๒ พระมหาสมบูรณ ฉนฺทธมฺโม ปญญาวาทิตาทร ๒๕ ๕ อมรคีรี บางพลัด อมรคีรี
๓๐๓ พระมหาชะเอม สุวีโร รุงสวาง ๖๖ ๔๖ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๐๔ พระมหาสงวน สุทฺธิญาโณ มุนทานี ๔๑ ๓๑ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๐๕ พระมหาธงชัย ภูริปฺโญ กองแกว ๔๑ ๑๙ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๐๖ พระมหาพูนสวัสด์ิ อติภทฺโท แซกอ ๔๐ ๑๑ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๐๗ พระมหาเอกสิทธิ์ ฐานุตฺตโร งอกกําไร ๔๙ ๘ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๐๘ พระมหาณคเรศ สุทฺธิวาที พูลกสิการณ ๒๗ ๗ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๐๙ พระมหาประวิทย กุสลาลงฺกาโร ศรีบุญมี ๒๖ ๗ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๑๐ พระมหาภูวนาท สุนฺทรสิทฺธิ ดีลักษณะ ๒๕ ๓ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ อรุณราชวราราม
๓๑๑ พระมหาไชยวรรณ ยุตฺตธมฺโม แสนอุบล ๒๙ ๙ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด อาวุธวิกสิตาราม
๓๑๒ พระมหาปรีชา ขนฺติโก รอดตรง ๔๔ ๒๓ บางมดโสธราราม ทุงครุ คณะเขตทุงครุ
๓๑๓ พระมหาเกรียงเดช กิตฺติสาโร เรียบทวี ๓๕ ๑๔ ประดิษฐาราม ธนบุรี คณะเขตธนบุรี
๓๑๔ พระมหาอนุกูล อนากุโล เงางาม ๓๑ ๑๑ เจาอาม บางกอกนอย คณะเขตบางกอกนอย
๓๑๕ สามเณรสหรัฐ เกิดสุข ๒๑ เจาอาม บางกอกนอย คณะเขตบางกอกนอย
๓๑๖ พระมหาประนอม สุริยเมธี พูนสารยิ่ง ๓๗ ๑๔ ศาลาแดง บางแค คณะเขตบางแค
๓๑๗ พระมหาสุผา อาสโภ วรรณ ๒๖ ๖ มวง บางแค คณะเขตบางแค
๓๑๘ พระมหาเมธีพงษ ภทฺรวํโส ผุยอุทา ๔๖ ๒๔ พรหมสุวรรณสามัคคี บางแค คณะเขตบางแค
๓๑๙ พระมหารัศมิ์ภัชสรณ ปภาโต ชิโนวรรณ ๔๔ ๑๖ ใหมเทพนิมิตร บางพลัด คณะเขตบางพลัด
๓๒๐ พระมหาศราวุธ หิตสมฺปนฺโน แสงดี ๒๕ ๖ ใหมเทพนิมิตร บางพลัด คณะเขตบางพลัด
๓๒๑ พระมหาเรืองสันต สนฺตมโน สีสิงขรณ ๔๔ ๑๓ นาคปรก ภาษีเจริญ คณะเขตภาษีเจริญ
๓๒๒ พระมหาสมพงษ สุธีโร องคเฉลิมพระเกียรติ ๕๒ ๑๕ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ คณะเขตราษฎรบูรณะ
๓๒๓ พระมหาสมชาย กิตฺติปฺโญ จันทรหอม ๔๗ ๒๗ อุดมรังสี หนองแขม คณะเขตหนองแขม
๓๒๔ พระมหาชัยวัฒน อาจารสุโภ จันทรสอน ๔๖ ๑๖ พระธาตุพนมอเมริกา ยัคคาวัลเลย คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๐/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๒๕ พระมหามาโนช นาถสีโล เจริญศิลป ๖๑ ๒๑ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๒๖ พระมหากฤษณพัฒฌ สิริมงฺคโล สุภัคดีพงศ ๓๖ ๑๕ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๒๗ พระมหาสมบูรณ สุมโน แซเจียง ๓๓ ๑๒ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๒๘ พระมหาโบรา อภิรติ มน ๓๒ ๑๑ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๒๙ พระมหานฤเบศ ภูริปฺญาทสฺสี ษรจันทรศรี ๒๙ ๘ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๐ พระมหาอานนท อานนฺโท แทนมณี ๒๘ ๖ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๑ พระมหาเมธี พนฺธสุวณฺณปุตฺโต สมานรักษ ๒๖ ๕ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๒ พระมหาหวา อชิตเมธี คิม ๒๙ ๗ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๓ พระมหาเพชรโท มหาคมฺภีรเมธี ธรรมกิจ ๒๗ ๖ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๔ สามเณรธีระพงษ พรหมศักด์ิ ๒๓ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๕ พระมหานิมิตร ชยวุฑฺโฒ ชัยเจริญ ๔๒ ๒๐ พลับพลา เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๓๓๖ พระมหามงคล จรณธมฺโม บัวหอม ๔๙ ๒๙ แกวฟา บางกรวย นนทบุรี
๓๓๗ พระมหาสมยศ ฐานวโร จารุทรรศนา ๕๔ ๑๒ อุบลวนาราม บางกรวย นนทบุรี
๓๓๘ พระมหาธีรวัส ชีววิฺู ขําทวม ๒๔ ๕ อุบลวนาราม บางกรวย นนทบุรี
๓๓๙ พระมหาเธียร เทวยโส ยะโส ๔๘ ๒๓ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๔๐ พระมหาพัทธพล สุนฺทโร พาณิชสุนทรชัย ๕๒ ๒๐ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๔๑ พระมหาพงศเพชร วชิรโมลี คะเชนทร ๓๓ ๑๑ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๔๒ พระมหาบุญยงค ฐิตธมฺโม กองคํา ๒๖ ๖ กู ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๔๓ พระมหาระนอง ทสฺสนีโย เอี่ยมสันเที้ยะ ๔๓ ๒๓ ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๔๔ พระมหาอํานาจ จนฺทปฺโญ กลัดนุม ๔๙ ๒๒ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๔๕ พระมหาเอกภพ เตชธมฺโม เสียมราช ๔๑ ๑๖ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๔๖ พระมหาสถาพร คมฺภีรปฺโญ แสงมณี ๓๖ ๑๓ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๔๗ พระมหาวริสสรานนท วรวฑฺฒนสิทฺธิ ขอดทอง ๒๘ ๘ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๔๘ พระมหาวีระ วีรนนฺโท นนทธรรม ๒๔ ๓ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๔๙ พระมหาวรณัฐ กิตฺติญาโณ ชอปทุมมา ๕๗ ๒๓ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๓๕๐ พระมหาลือชัย อาภาธโร พิศจํารูญ ๔๒ ๒๑ เปรมประชา เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๓๕๑ พระมหาจีระวัตร ภทฺรเมธี คงหาญ ๒๖ ๔ เปรมประชา เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๓๕๒ พระมหาสมจิตร จิตฺตทนฺโต เพชรนอก ๔๑ ๖ สังลาน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๓๕๓ พระมหาสุชาติ สุชาโต ธีรพันธ ๕๙ ๒๑ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
๓๕๔ พระมหารังสรรค จิรสคฺโค จิราดิเรก ๕๑ ๒๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๕๕ พระมหาสุพจน สุวโจ เปร่ืองปราชญ ๕๗ ๒๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๕๖ พระมหาจตุรงค จิรฏฐิโต วงษเกิดศรี ๔๗ ๒๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๕๗ พระมหาธัญสัณห กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช ๔๔ ๒๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๕๘ พระมหาประสงค ปารมิฺชโย ปูไฝ ๔๑ ๒๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๕๙ พระมหาผดุงพงษ ผาติวํโส แกวดอก ๓๕ ๑๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๐ พระมหาธีรพงษ ฐานวีโร ทองสมบัติ ๓๖ ๑๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๑ พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา ๓๔ ๑๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๑/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๖๒ พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ ๓๔ ๑๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๓ พระมหาอภิชาติ วชิรชโย กิจันทร ๓๓ ๑๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๔ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน ๔๐ ๑๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๕ พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ ๓๑ ๑๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๖ พระมหากฤตนัย รตนปฺโญ เอกรักษาศิลปชัย ๓๐ ๑๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๗ พระมหากฤตพจน สกฺกธมฺโม ปุระ ๒๙ ๑๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๘ พระมหาประจักร ปฺุญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ ๓๑ ๑๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๙ พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล ๓๐ ๙ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๐ พระมหาอุกฤษฏ อุกฺกฏฐชโย บุญจํารวญ ๒๙ ๙ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๑ พระมหาชินวัฒน วาทชโย ภาระดีไพเราะห ๒๘ ๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๒ พระมหาวชิรวิทย วุฑฺฒชโย ปญญาสมบัติ ๒๘ ๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๓ พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา ๒๘ ๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๔ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ ๒๗ ๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๕ พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จอยสระคู ๒๗ ๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๖ พระมหาณัชทยุต วิจกฺขณชโย บุญคุมครอง ๒๗ ๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๗ พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต ๒๗ ๖ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๘ พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค ๒๗ ๖ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๙ พระมหาธนกร ปริฺญาชโย แกวเจริญวิริยะ ๒๕ ๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๐ พระมหาปุญญพัฒน ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน ๒๔ ๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๑ พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหลาชินชาติ ๒๒ ๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๒ พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี ๒๒ ๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๓ พระมหาอธิบุตร ธมฺมปุงฺคโว ยอดพุดซา ๒๒ ๒ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๔ สามเณรสามารถ พรายนํ้า ๒๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๕ สามเณรนิธิพล สายพินทอง ๒๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๖ พระมหาสมพงษ กนฺตธมฺโม กลยา ๔๗ ๒๔ ปญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
๓๘๗ พระมหาชิต ฐานชิโต โตงกระโทก ๕๙ ๓๗ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๘๘ พระมหาพุฒิสรรค ปภสฺสโร สิงหาอาจ ๔๘ ๒๘ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๘๙ พระมหาสุขคุง สุภาวโน คึม ๔๙ ๒๗ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๙๐ พระมหาเกษม ปริธมฺโม ทองตรี ๔๘ ๒๕ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๙๑ พระมหาปยวัฒน ปภสฺสโร แวงคํา ๔๕ ๒๐ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๙๒ พระมหานิรันดร สุเมโธ ปญญาชัยภิพัฒน ๓๔ ๑๓ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๙๓ พระมหารุงโรจน เขมรตโน วงคแกว ๒๙ ๙ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๙๔ พระมหาเจษฎา ปุญญาคโม สรอยทอง ๔๕ ๒๓ ทําเลทอง ลําลูกกา ปทุมธานี
๓๙๕ พระมหาวีระศักด์ิ อภินนฺทเวที แสงพงษ ๓๒ ๑๑ ปาเจริญราช ลําลูกกา ปทุมธานี
๓๙๖ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ตนไทรทอง ๕๕ ๓๕ กลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๓๙๗ พระมหาปราสาท ปยธโร แซตี๋ ๔๒ ๒๒ กลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๓๙๘ พระมหาสมเกียรติ สุจิตฺโต ถัทธพัทธ ๔๕ ๒๒ กลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๒/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๙๙ พระมหาจักรพันธ มหาปฺโญ เกียรติอําไพ ๒๘ ๘ กลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๐ พระมหาพิรุน มหาปฺโญ สุขเนตร ๔๘ ๒๘ กลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๑ พระมหาธีรานนท จิรฏฐิโก พิบูลอนันตชัย ๔๙ ๒๗ พิชัยสงคราม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๒ พระมหาบริบูรณ ปริสุทฺโธ อดิศร ๔๓ ๒๒ ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๓ พระมหาทวี อุตฺตโม หมูประเสริฐโชติ ๖๔ ๑๔ ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๔ พระมหาวิบอย วิปุลปฺปฺโญ ซีม ๓๕ ๑๑ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๕ พระมหากึมเสราะ สารานนฺโท สึม ๓๕ ๑๐ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๔๐๖ พระมหาเกรียงสิทธิ์ กิตฺติญาโณ สุทธิวงษ ๓๓ ๑๑ โปรกเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
๔๐๗ พระมหาณัฐพล กลฺยาณธมฺโม เกิดผล ๔๐ ๒๐ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๐๘ พระมหาบุญชู อาสโภ วารัมย ๔๐ ๒๐ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๐๙ พระมหาดอน เตชธมฺโม มังประโคน ๔๒ ๑๙ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๑๐ พระมหาบุญเจิด กุสลจิตฺโต นนทรัตน ๔๓ ๑๕ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๑๑ พระมหาพิษณุ วรมงฺคโล แกวจันดี ๓๐ ๑๑ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๑๒ พระมหาทรงพล รตนเตโช แซคู ๓๑ ๑๑ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๑๓ พระมหาชลสา อํสุมาลี เมตต ๒๙ ๙ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๑๔ พระมหาวีระศักด์ิ ฐิตคุโณ ศรวิชัย ๔๐ ๙ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๔๑๕ พระมหาวิชิตวงศ อริยปชฺโช พันธชัย ๒๒ ๓ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๑๖ สามเณรพงศกร ดีปน ๒๐ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๑๗ สามเณรธนาคาร ออนขาว ๒๑ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๑๘ สามเณรวิษณุ นนวงษษา ๑๙ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๑๙ สามเณรกฤษฎา บุญเต็ม ๑๗ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๒๐ สามเณรอภิวัฒน รัตนวงศ ๑๗ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๔๒๑ พระมหาอํานาจ อภิวโร คําวิไล ๔๓ ๒๓ สุคันธาวาส บางบอ สมุทรปราการ
๔๒๒ พระมหาปรินทร วิริยธาตา พิชัยรัตน ๒๗ ๗ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๓ พระมหาอาภิลักษ อุฎฐายี เพียพยังคฆ ๒๕ ๕ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๔ พระมหาพิชาญ ตปฺปโร นุนปนปกษ ๒๕ ๕ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๕ พระมหาไชยสิทธิ์ นิปโก ผิวบาง ๒๕ ๕ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๖ พระมหาสมพันธรณ อตฺตสิริ แซหลัง ๒๒ ๑ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๗ พระมหาธีรภัทร ฐิตสิริ เมียดเตียบ ๒๑ ๑ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๘ พระมหาสุรสิทธิ์ คงฺคปฺโญ ทรัพยกลิ่น ๒๑ ๒ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๒๙ พระมหาวัชรินทร ฐานสมฺปุณโณ ชวงโชติ ๓๐ ๑๐ ศรีวารีนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
๔๓๐ พระมหาพรชัย กิตฺติญาโณ ปรัชญาพงศเทพ ๕๖ ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๑ พระมหาสิทธิศักด์ิ ปภสฺสรจิตฺโต พรมโคตร ๓๖ ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๒ พระมหาวินัย ถาวโร ประภากรเกียรติ ๖๗ ๑๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๓ พระมหาสายฝน สิริธมฺโม ถนนนอก ๒๖ ๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๔ พระมหาฐานวิชญ ฐานวิฺู เตชะปญญาคุณ ๒๒ ๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๕ พระครูศรีปริยัตยานุยุต อตฺตทโม บุญเสริม ๖๘ ๒๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๓/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๔๓๖ พระมหาคมเพชร จินฺตามโย เพลียหาญ ๔๔ ๒๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๗ พระมหาใจเพชร อภินนฺโท ดวงแกวดี ๔๔ ๑๓ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๘ พะรมหานิติพล มหาปรกฺกโม ขาวสอาด ๒๕ ๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๓๙ พระมหาเสกสรร จิรภาโส จี้แสง ๕๖ ๓๔ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๔๔๐ พระครูศรีปริยัตยาภรณ อุทโย ฝงมุข ๔๙ ๒๖ ชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๔๔๑ พระมหาเอกมล ฐิตมโน เฉลยภาพ ๔๓ ๒๒ ชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๔๔๒ พระมหาสุวัฒน ญาณเมธี ตุงคะสิริ ๓๕ ๑๖ ชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๔๔๓ พระมหาวชิรวิทย โถมวาโท ฤทธิ์คํารพ ๖๔ ๔๔ หนองไมซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
๔๔๔ พระมหาจํารัส เขมโก พัฒนพันธ ๗๕ ๑๙ สุคันธาราม บางซาย พระนครศรีอยุธยา
๔๔๕ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม สาฆอง ๔๘ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๔๔๖ พระมหาปฏิภาณ สุปฺปฏิภาโณ บุญประคม ๒๓ ๓ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๔๔๗ พระบุญชู ป. อภิปฺุโญ จําปาบุญราช ๕๒ ๓ วชิรธรรมาราม มหาราช พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๔๔๘ พระมหาประสิทธิ์ ญาณธีโร ดิษฐเนตร ๓๙ ๑๘ ตนสน เมืองอางทอง อางทอง
๔๔๙ พระศรีอาริยฉาย ป. มหาโพธิสตฺโต ชัยกุง ๔๐ ๑๐ ตนสน เมืองอางทอง อางทอง
๔๕๐ พระมหาไพรัฐ ปฺญาวโร วรรณวงศ ๓๔ ๑๕ นางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ อางทอง
๔๕๑ พระมหาวัชรพล วิริยชโย ดวงหมอง ๓๐ ๙ ปาโมก ปาโมก อางทอง
๔๕๒ พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต ระงับภัย ๓๗ ๑๗ พระพุทธฉาย เมืองสระบุรี สระบุรี
๔๕๓ พระมหานเรนทร ธมฺมโชโต สานแวว ๔๗ ๑๖ ภิบาลวังมวง สระบุรี สระบุรี
๔๕๔ พระมหาจักรกฤษ ปฺญาธโร ชูลี ๓๑ ๑๑ ภิบาลวังมวง สระบุรี สระบุรี
๔๕๕ พระมหากิตติพงษ กิตฺติปฺโญ แซลิ้ม ๔๑ ๒๑ บัวลอย สระบุรี สระบุรี
๔๕๖ พะรมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน ยุระชัย ๔๗ ๒๗ พระพุทธบาท สระบุรี สระบุรี
๔๕๗ พระมหาสมพงษ ญาณเมธี อุยรัมย ๔๑ ๒๑ พระพุทธบาท สระบุรี สระบุรี
๔๕๘ พระมหาเอกลักษณ ฐิตสํวโร อัครวิกยกรม ๔๑ ๑๙ พระพุทธบาท สระบุรี สระบุรี
๔๕๙ พระมหาคงธวัช วชิรญาโณ วิพุทธิคุณ ๓๕ ๑๕ พระพุทธบาท สระบุรี สระบุรี
๔๖๐ พระมหาวิเชียร กวิวํโส นิตยวัน ๓๕ ๑๔ พระพุทธบาท สระบุรี สระบุรี
๔๖๑ พระมหานริศ ปฺุญสมฺภโว แกวประชา ๕๐ ๑๐ ทาชางเหนือ สระบุรี สระบุรี
๔๖๒ พระมหาพิศุทธิ์ สุทฺธธมฺโม สมนิยาม ๔๔ ๒๑ หนองมวง สระบุรี สระบุรี
๔๖๓ พระมหาริน อคฺคฏฐาโน เซิง ๓๔ ๑๔ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๔๖๔ พระมหาฬีน วฑฺฒสีโล ถาจ ๓๑ ๑๑ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๔๖๕ พระมหาซกคา สุชีโว กีม ๒๙ ๙ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๔๖๖ พระมหาราวิน ธมฺมวาที ทง ๒๘ ๗ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๔๖๗ พระมหาชินฤทธิ์ ชินวโร ม่ังมี ๔๘ ๒๘ เขาทับควาย โคกสําโรง ลพบุรี
๔๖๘ พระมหาเมธี ปริสุทฺโธ บุญผอง ๔๘ ๒๒ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๖๙ พระมหาอภิสิทธิ์ จรณธมฺโม สมพงษ ๒๙ ๗ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๗๐ พระมหาวัชระ ติสฺสวํโส ปนะถา ๒๘ ๗ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๗๑ พระมหาพงษนรินทร สุวิชาโน ปานบุญ ๒๔ ๔ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๗๒ สามเณรนราธิป จันทิมา ๒๐ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๔/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๔๗๓ สามเณรพิชวัชร สุขพันธ ๒๐ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๔๗๔ พระมหาถาวร ถาวโร วรชินา ๔๙ ๒๙ กุฎีทอง พรหมบุรี สิงหบุรี
๔๗๕ พระมหาจรัญ ภทฺทจาโร สาสาย ๖๐ ๒๕ จุกคลี บางระจัน สิงหบุรี
๔๗๖ พระมหาเอกรินทร อาจาโร ภักดี ๕๐ ๒๙ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๔๗๗ พระมหาภุมมาชัย ขนฺติธโร กลอยกลิ้ง ๕๐ ๒๙ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๔๗๘ พระมหาธนชัย ธนชโย ขามาลา ๒๗ ๕ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๔๗๙ พระมหาวันชัย ฉนฺทสุโภ กรวดแกว ๔๑ ๗ ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
๔๘๐ พระมหาฐาปนาวุฒิ ถาวรชโย คงชวย ๒๙ ๙ มณีสถิตกปฏฐาราม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
๔๘๑ พระมหาทินรัตน อภินนฺโท ศรีสุวรรณ ๔๙ ๑๐ สามัคคีประดิษฐ ลาดยาว นครสวรรค
๔๘๒ พระมหานที สุโชโต จวนรุง ๔๙ ๒๔ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๔๘๓ พระมหาปรัชญา ญาณจารี ถิ่นมีผล ๓๔ ๑๔ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๔๘๔ พระมหาทัศนัย ทสฺสนเมธี ชํานาญพนา ๓๓ ๑๔ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๔๘๕ พระมหานที ปทุมธารี บัวบาน ๒๘ ๘ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๔๘๖ พระครูศรีวชิรธํารง อายุโท อิ่มเอี่ยม ๕๒ ๒๙ พระบรมธาตุ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
๔๘๗ พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร เกษวิทย ๔๔ ๒๒ พระบรมธาตุ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
๔๘๘ พระมหาวิชชา อจฺฉริยปาฬี คุมดี ๓๑ ๘ ปากอางนอย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
๔๘๙ พระมหาสรวิทย ปยวาที ดิษฐทอง ๒๑ ๑ บึงสีไฟภัทราราม เมืองพิจิตร พิจิตร
๔๙๐ พระมหาศิรวิทย ภทฺทสุธี ดิษฐทอง ๒๑ ๑ บึงสีไฟภัทราราม เมืองพิจิตร พิจิตร
๔๙๑ พระมหาอิทธิ์ อคฺคเตโช โรจเรณุมาศ ๖๔ ๒๓ ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร
๔๙๒ พระมหานิกรณ สุทฺธรตโน วงษแกว ๔๘ ๒๗ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๔๙๓ พระมหาวรชิต อชิตชโย ศรีเวียงสา ๔๑ ๑๙ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๔๙๔ พระมหาจักรพันธ เมตฺติโก สิทธิ์นอย ๓๔ ๑๑ เสาธงทอง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๔๙๕ พระมหาธรรมนูญ ธมฺมินฺทชโย ทาหลา ๔๐ ๑๙ พระวรราชาทินัดดามาตุ ศรีเทพ เพชรบูรณ
๔๙๖ พระมหาพิเชษฐ โกวิโท แดงทอง ๓๗ ๑๑ เพชรวราราม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ (ธ)
๔๙๗ พระมหาปณิธาน สุเมโธ เปงอิ่น ๔๔ ๒๑ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
๔๙๘ พระมหาวรรณวัฒน สุจิตฺโต กังวาน ๓๖ ๙ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
๔๙๙ พระมหาดอกรัก ปยสีโล เพ็ชรมา ๔๘ ๒๘ ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
๕๐๐ พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล คงขาว ๕๕ ๒๐ สังฆาราม บานดานลานหอย สุโขทัย
๕๐๑ พระมหาทวีป อติชาโต หอมฉุย ๕๘ ๑๙ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๐๒ พระมหาประเวศ ปฺญาทีโป ยังเหล็ก ๔๘ ๑๘ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๐๓ พระมหาชัยพันธ ชนาสโภ เมธาคุณวุฒิ ๔๖ ๑๕ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๐๔ พระมหาสุรเกียรติ ธมฺมทสฺสี ใจนอย ๒๔ ๓ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๕๐๕ พระมหาวุฒิชัย กนฺตสีโล จินตศศิวิมล ๓๔ ๑๔ อัมพวัน เมืองตาก ตาก
๕๐๖ พระมหาธีรวีร ธีรวฑฺฒนเมธี พันธศรี ๔๗ ๒๘ ดอนไชย แมสอด ตาก
๕๐๗ พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส นิสัยตรง ๒๔ ๔ จองคํา งาว ลําปาง
๕๐๘ สามเณรทนงคศักด์ิ รมเย็น ๒๐ จองคํา งาว ลําปาง
๕๐๙ พระมหาอัตถชัยสิทธ ยุทฺธวํโส สรรพไพรีพินาศ ๕๖ ๒๖ สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๕/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๑๐ พระมหาศักดา วิสารโท ดวงทอง ๔๕ ๒๕ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๑๑ พระมหาสมชาย สมชโย บุญคํา ๒๒ ๒ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๑๒ สามเณรปราโมทย จักรแกว ๒๐ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย
๕๑๓ พระมหากุลชาติ กตปฺุโญ จันตะนาเขต ๓๒ ๑๒ เชียงคาน เชียงของ เชียงราย
๕๑๔ พระมหาสิทธิทัศน ปฺญาสิริ สนเทียนวัด ๕๒ ๓๑ ศรีโคมคํา เมืองพะเยา พะเยา
๕๑๕ พระมหาคมกริช สิริจนฺโท นาลาด ๓๑ ๑๒ อนาลโยทิพยาราม เมืองพะเยา พะเยา
๕๑๖ พระมหาเสกสรร อาภากโร เตนปกษี ๔๔ ๒๕ พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๑๗ พระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี เดชพงศ ๓๖ ๑๗ พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๑๘ พระมหาสุนทร สุนฺทรเมธี วนาผดุง ๒๗ ๗ พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๑๙ พระมหาปยพงษ อิทฺธิญาโณ ศิริมงคล ๒๓ ๒ พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๐ พระทวิช ป. ฐานวโร ชมภู ๔๒ ๔ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๑ พระมหาเบิรด สุหชฺโช บุญหละ ๒๙ ๘ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๒ พระมหาอุมเมือง อตฺถเมธี ใจคํา ๒๘ ๗ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๓ พระมหาอธิชา สุหทโย ปาเมืองมูล ๒๔ ๒ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๔ สามเณรนพดล มูลเฟอง ๑๙ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๕ พระมหาเกรียงไกร อโนมคุโณ ศิริลักษ ๓๘ ๑๘ พวกชาง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๖ สามเณรพรเพชร พันธเฉิดฉาย ๒๐ พันแหวน เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๗ พระมหาสุทธิพงศ สิริวฑฺฒโน ปญญาทิพย ๓๖ ๑๔ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๘ พระมหาเรวัติ ภูริปฺโญ พรมมา ๔๔ ๑๒ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๒๙ พระมหายรรยงค มหาคุโณ จิวเหยียน ๔๔ ๕ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๐ พระมหาเดชาวัต ชวนธโร บุญสวัสด์ิ ๒๕ ๒ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๑ พระมหาศรันย วรวาสี จันทรี ๒๒ ๓ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๒ พระมหาศตวรรษ คมฺภีรธมฺโม หนอพรม ๕๖ ๑๖ แสนเมืองมาหลวง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๓ พระมหาวัน วณฺณสามิ ม่ันคง ๓๒ ๑๒ ทากระดาษ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๔ พระมหาวสุธร วสุธรญาโณ จันทรทรง ๒๖ ๖ บุพพาราม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๕ พระมหาธวัชชัย ทินฺโนภาโส จิตตม่ัน ๒๔ ๕ ราชมณเฑียร เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๖ พระมหาอมร มหาลาโภ สุทธิ ๔๑ ๑๖ รํ่าเปง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๓๗ พระมหาจิระนันท จิรนนฺโท คําสุณี ๒๖ ๔ สันปูเลยสะหลี่เวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม
๕๓๘ พะรมหาเพทาย ธมฺมโสภโณ วงศศรีเผือก ๔๘ ๑๓ ปาไมแดง ไชยปราการ เชียงใหม
๕๓๙ พระมหาสมพร ขนฺติธโร ชัยบุตร ๓๒ ๑๓ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๕๔๐ พระมหาอนุภัทร ฐานธมฺโม ไตรมิตร ๒๙ ๙ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๕๔๑ พระมหาธนากร กลฺยาณธมฺโม ถาวร ๒๗ ๘ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๕๔๒ พระมหากิติพงษ ฐานกโร สินทักทรัพย ๓๐ ๘ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๕๔๓ สามเณรอนันต ศิริพักตร ๒๑ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๕๔๔ พระมหากันตกวี กนฺตชโย แกวอุดม ๔๐ ๑๙ บานขุน ฮอด เชียงใหม
๕๔๕ พระมหาธีรธรรม ธมฺมวริทฺโธ อรจง ๒๓ ๔ บานขุน ฮอด เชียงใหม
๕๔๖ พระมหาหัสดี ธมฺมนาโค เลิศพันราย ๒๔ ๔ บานขุน ฮอด เชียงใหม
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๖/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๔๗ พระมหาปุณณสมบัติ ปภากโร บุญเรือง ๔๙ ๒๙ เจดียหลวง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๔๘ พระครูมหาเจติยาภิบาล ญาณวโร หมายกลาง ๔๙ ๓๐ เจดียหลวง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๕๔๙ พระมหาพิสดาร ปยวณฺโณ จันทรา ๕๒ ๓๒ พระธาตุหริภุญชัย เมืองลําพูน ลําพูน
๕๕๐ พระมหาศิริศักด์ิ สิกฺขาสโภ อูปแปง ๕๓ ๓๓ สันหลวง เมืองลําพูน ลําพูน
๕๕๑ พระมหากฤษณะ โสภณกิตฺติ วรรณหลวง ๔๓ ๒๓ ศรีคํา เมืองลําพูน ลําพูน
๕๕๒ พระมหารัศมี อาภากโร รูสุข ๖๒ ๒๖ ชางคํ้า ปาซาง ลําพูน
๕๕๓ พระมหานัฐพงษ โควินฺโท สุระถา ๓๓ ๑๒ ไวกูลฐาราม บานผือ อุดรธานี
๕๕๔ พระมหาศราวุฒิ สิกฺขนวุฑฺฒิโก ใจบุญ ๒๘ ๘ โพธิสมภรณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี (ธ)
๕๕๕ พระมหาสามารถ อภิวฑฺฒโน พันธุไพโรจน ๕๓ ๓๓ ศรีสะเกษ เมืองหนองคาย หนองคาย
๕๕๖ พระมหาประหยัด ปฺญาวโร สุนนท ๕๖ ๓๔ ศรีสุมังคล เมืองหนองคาย หนองคาย
๕๕๗ พระมหาวิชิตวงศ อาภากโร ทองนอก ๔๒ ๒๐ ทาลี่ศรีสะอาด โพนพิสัย หนองคาย
๕๕๘ พระครูพิเศษสารคุณ ฐานจาโร พลหลา ๖๕ ๔๔ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๕๕๙ พระมหาวินัยธร วินยธโร แกวปลา ๕๘ ๓๕ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๕๖๐ พระมหากาย สุจิตฺโต นาเจิมพลอย ๕๑ ๒๙ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๕๖๑ พระครูอดุลสีลาภรณ สีลวํโส สุริโย ๖๔ ๔๓ ตราชูวนาราม เมืองขอนแกน ขอนแกน
๕๖๒ พระมหาอดุลย พุทฺธรกฺขิตฺโต คําบุดดา ๓๙ ๑๙ ตราชูวนาราม เมืองขอนแกน ขอนแกน
๕๖๓ พระมหาเดชอุดม อุตฺตมจารี กนกนิธิวงศ ๔๖ ๒๕ เทพปูรณาราม เมืองขอนแกน ขอนแกน
๕๖๔ พระมหาธานารักษ โชติปฺโญ วงษสาหาราช ๓๔ ๙ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๕๖๕ พระมหาธีรวัตร สิริปฺโญ หนอสีดา ๒๓ ๓ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน
๕๖๖ พระมหาสุประสิทธิ์ วราภินนฺโท นันทะแสน ๒๖ ๖ ทาละหาน แวงนอย ขอนแกน
๕๖๗ พระมหาเสนห ธมฺมสิเนโห พลลุน ๕๕ ๓๕ โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแกน
๕๖๘ พระมหาธีระยุทธ ธีรภทฺโท ตะรีสูน ๕๓ ๒๐ เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
๕๖๙ พระมหาชัชวาลย ฐิตคุโณ จารยคุณ ๓๑ ๑๒ ศรีจันทร เมืองขอนแกน ขอนแกน (ธ)
๕๗๐ พระมหาอภิวัฒน อภิวฑฺฒโน อันทะหวา ๒๑ ๑ ปาโคกดินแดง นาเชือก มหาสารคาม
๕๗๑ พระมหาชาลี วิสุทฺเมธี ดวงจันทร ๒๔ ๔ มหาวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๕๗๒ พระมหาอนุชา ขนฺติวิฺู แสงแกว ๓๑ ๑๐ มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๕๗๓ พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร ทองหวัน ๔๒ ๒๒ ปากนํ้า เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๕๗๔ พระมหามนตรี สุวณฺโณ ศรีคราม ๔๕ ๒๕ โพธิ์ศรีใต พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
๕๗๕ พระมหานพพร จารุธมฺโม มีถม ๔๕ ๒๔ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
๕๗๖ พระมหาวิทเนศ เวทชโย พันธุเพ็ง ๓๐ ๙ ปาอุบลแกว วารินชําราบ อุบลราชธานี
๕๗๗ พระมหามนูญ จิตฺตนายโก ตีเงิน ๕๐ ๓๐ กระบี่ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๕๗๘ พระครูศรีรัตนาภิรักษ จกฺกธมฺโม เกษาชาติ ๕๒ ๓๒ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๕๗๙ พระมหานพรัตน กนฺตโสภี มิมาชา ๓๔ ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๕๘๐ พระมหาภาณุวัฒน ฐิตวุฑฺฒิ หรรษา ๒๓ ๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๕๘๑ พระมหาสุริยา ธมฺมรํสี วงศมณีใส ๒๓ ๒ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๕๘๒ พระมหาวรุฒ ติกฺขวีโร วรพิมรัฐ ๓๐ ๑๐ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม
๕๘๓ พระมหาประภาส สุภทฺโท พงสุภา ๕๔ ๔ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๗/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๘๔ พระมหาอนุพงศ วริทฺธิเมธี แสนสุพรรณ ๒๓ ๔ พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
๕๘๕ พระมหาสมเดช โชติธมฺโม เสนาใหญ ๔๗ ๕ มหาธาตุ เมืองยโสธร ยโสธร
๕๘๖ พระมงคล ป. มหาวีโร หางนาค ๕๓ ๑๙ อัมพวัน เมืองยโสธร ยโสธร
๕๘๗ พระมหาทองมี วิมโล ใจอุน ๒๕ ๖ บานโพนงอย เมืองยโสธร ยโสธร
๕๘๘ พระมหามงคล มงฺคลคุโณ มอมุงคุณ ๔๒ ๒๒ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๕๘๙ พระมหาอุทัย เตชธมฺโม สาสอน ๔๙ ๒๙ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๕๙๐ พระมหาอํานาจ ชินทตฺโต ทองลิ้มสุด ๓๗ ๑๗ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๕๙๑ พระมหากฤตชย กนฺตาโภ สีหาปญญา ๓๕ ๑๕ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๕๙๒ พระสังวร ป. โชติวโร สุทวี ๕๕ ๖ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๕๙๓  พระมหาวงเดือน  กตปฺุโญ  พลบุบผา ๕๑ ๒๗ บอชะเนง หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๕๙๔ พระมหาเสริมศักด์ิ ธมฺมวาที สายสะอาด ๓๐ ๙ สรางถอนอก หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๕๙๕ พระมหาธนวัฒน จารุวณฺโณ สิงหคู ๔๒ ๑๒ บานเกาบอ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๕๙๖ พระมหาอภิสิทธิ์ อธิมุตฺโต อีสา ๓๖ ๑๒ บานเกาบอ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๕๙๗  พระมหาธีรภัทร  ญาณธีโร  มุกสิกพงษ ๒๓ ๒ บานเกาบอ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๕๙๘ พระมหาสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง ๔๕ ๒๑ อนงคาราม ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
๕๙๙ พระมหาวันดี กิตฺติญาโณ โคกโพธิ์ ๔๖ ๒๐ จันทรังษี ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
๖๐๐ พระมหาเกรียงศักด์ิ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๔๘ ๒๐ พระเหลาเทพนิมิต พนา อํานาจเจริญ
๖๐๑ พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร วิมุกตะกุล ๖๐ ๓๗ บึง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๐๒ พระมหาพีระวัฒน ฐิตญาณเมธี นันททัตวิเศษ ๓๗ ๑๘ บึง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๐๓ พระมหาสม ปยธมฺโม โอนสันเทียะ ๕๘ ๓๕ สามัคคี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๐๔ พระมหาวิรัช ธมฺมกาโม เทียบขุนทด ๕๑ ๓๐ เขาชาด สูงเนิน นครราชสีมา
๖๐๕ พระมหาอวยชัย ปริสุทฺโธ ขานสุโพธิ์ ๔๔ ๒๒ ประมวลราษฎร เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๖๐๖ พระมหาโสภณ อาจารสมฺปนฺโน หนองพุทรา ๒๖ ๗ บานจาน โนนไทย นครราชสีมา
๖๐๗ พระมหาลําปาง ฐานวโร แบขุนทด ๔๕ ๒๓ บุละกอ ขามสะแกแสง นครราชสีมา
๖๐๘ พระมหาสุนทรา สุนฺทโร แดงสงา ๔๙ ๒๙ คีรีวันต ปากชอง นครราชสีมา
๖๐๙ พระมหาธงศิลป ปฺญาภรโณ แกวอาจ ๔๕ ๒๕ คีรีวันต ปากชอง นครราชสีมา
๖๑๐ พระมหาชิด วชิรญาโณ ศรีวิริยกุลชัย ๔๖ ๒๕ นิคมผัง 16 ปากชอง นครราชสีมา
๖๑๑ พระมหาแสงจันทร กิตฺติญาโณ สุขยืน ๔๙ ๒๕ บัวถนน กระสัง บุรีรัมย
๖๑๒ พระมหาไสว สิริปฺโญ เถาวยา ๔๑ ๒๒ บอดิน ประโคนชัย บุรีรัมย
๖๑๓ พระมหาทัศพร ภทฺรเมธี วงเดือน ๓๑ ๘ เลียบนํ้าไหล จตุรัส ชัยภูมิ
๖๑๔ พระมหาชาญ อชิโต สรอยสุวรรณ ๔๗ ๒๗ อุทุมพร ปราสาท สุรินทร
๖๑๕ พระมหาสถิตย ฐิตวโร แสงรัมย ๒๙ ๙ อุทุมพร ปราสาท สุรินทร
๖๑๖ พระมหาปารเมศ วราภิภู แจงบาน ๒๒ ๒ อุทุมพร ปราสาท สุรินทร
๖๑๗ พระมหาเสาร สีหสุวณฺณปุตฺโต ทวีศักด์ิ ๔๖ ๑๒ พันษี ศีขรภูมิ สุรินทร
๖๑๘ พระมหาสมรอย ปรุฬฺโห ศิลาลาย ๔๗ ๓๘ แสงบูรพา เมืองสุรินทร สุรินทร
๖๑๙ พระมหาตอพงษ สิริจนฺโท กาญจนารักษ ๔๖ ๕ บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี
๖๒๐ พระมหาประสาน สิริภทฺโท ใหญปราม ๖๙ ๘ โพธิ์ศรีสําพันตา นาดี ปราจีนบุรี
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๘/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๒๑ พระมหาศุภชัย ธีรปฺโญ ลาดกระโทก ๔๔ ๒๒ ทับลาน นาดี ปราจีนบุรี
๖๒๒ พระมหาพีชายมก ปริปุณฺโณ เพียซาย ๔๘ ๒๘ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๓ พระมหาเสรี วิชิโต นอยจินดา ๖๔ ๒๑ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๔ พระมหากิตติศักด์ิ กิตฺติโสภโณ ศิริเอี่ยม ๔๑ ๒๐ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๕ พระมหาวิญู กิตฺติเมธี แสนจําลา ๓๓ ๑๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๖ พระมหานัด ธมฺมาวุโธ รามรินทร ๗๔ ๑๑ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๗ พระมหาวีระพล ปยสีโล เกตุแกว ๔๘ ๒๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๘ พระมหาสุทธิรักษ พฺรหฺมจารี พรมมะดัน ๕๑ ๒๐ ปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๒๙ พระมหาธีรวัฒน วิสุทฺโธ คัมภีรภักดีสกุล ๓๖ ๑๖ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๖๓๐ พระมหาณรงค ฐานเมธี ไชเกา ๒๔ ๔ เหลาออย อรัญญประเทศ สระแกว
๖๓๑ สามเณรกิตติ วันยนต ๑๙ เหลาออย อรัญญประเทศ สระแกว
๖๓๒ พระมหาพิทักษ รกฺขธมฺโม สังขวัฒน ๔๓ ๑๑ จรูญราษฏร เมืองชลบุรี ชลบุรี
๖๓๓ พระมหาวรพล วรปฺโญ พินิจกิจจาพร ๓๘ ๑๑ โพธิ์ เมืองชลบุรี ชลบุรี
๖๓๔ พระมหารุงสิทธิ์ นิภาธโร วัชรพนมชัย ๔๓ ๑๕ นอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
๖๓๕ พระมหาสามตาล ขนฺติธมฺโม วงคทอง ๒๕ ๔ นอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
๖๓๖ พระมหาอรุษ สุขวฑฺฒโน บุญนารัตน ๔๕ ๒๑ ใหญอินทาราม เมืองชลบุรี ชลบุรี
๖๓๗ พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ทุมมานนท ๖๖ ๔๑ ราษฎรสโมสร เมืองชลบุรี ชลบุรี
๖๓๘ พระมหาภานุวัตร ครุธมฺโม อาฌาเมือง ๒๔ ๔ เขาถ้ํา บานบึง ชลบุรี
๖๓๙ พระมหาอดิเรก สุเมธโส เรืองประโคน ๒๖ ๕ เขาถ้ํา บานบึง ชลบุรี
๖๔๐ พระมหาปญญา โฆสทินฺโน อวยเจริญ ๓๒ ๑๓ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
๖๔๑ พระมหาชัยวุฒิ จนฺทวณฺโณ อารีย ๔๕ ๑๕ เขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี
๖๔๒ พระมหาเกรียงศักด์ิ กลฺยาโณ แดงคงแกว ๔๖ ๒๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๓ พระมหาประเทือง ทนฺตกาโย รัศมิงแกว ๔๗ ๒๐ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๔ พระมหาศุภเกียรติ สิริจนฺโท กงแกว ๓๙ ๑๘ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๕ พระมหาเมธาสิทธิ์ จกฺกวโร ไชยภักดี ๔๔ ๑๖ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๖ พระมหาณัฐธัญ เขมกาโม โยคิกานนท ๕๐ ๑๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๗ พระมหาเทพสินธุ ญาณเมธี สุวัณณอุตตรี ๓๕ ๑๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๘ พระมหาสุภาพ สุภาจาโร ชัยประคองชีพ ๔๙ ๑๔ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๔๙ พระมหาอนันต อนงฺคโณ สุพรรณ ๓๘ ๑๔ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๐ พระมหาสุรศักด์ิ จิตฺตทนฺโต ใจสุข ๔๑ ๑๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๑ พระมหาอนันท จิรสุโข คําโทพล ๓๙ ๑๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๒ พระมหามนตรี ทีฆายุโก รุงแสงจันทร ๕๐ ๑๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๓ พระมหาการันต อธิปฺโญ วงษรัตน ๓๖ ๑๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๔ พระมหาธีรบดี ธมฺมวิสุทฺโธ วาสุทธิ ๔๓ ๑๐ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๕ พระมหาอรุโณทัย อนุจารี ไชยสุวรรณ ๓๘ ๑๐ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๖ พระมหาชาคริต ชาคโร สํารอง ๔๘ ๙ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๗ พระมหาจิรัฐติกานต ธีรเสโณ เปร่ียมสติ ๒๖ ๖ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๙/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๕๘ พระมหาสุขสมัย ถาวรจิตฺตเมธี วิไลพร ๒๔ ๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๕๙ สามเณรวีรพงศ เจนจัดการ ๒๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๖๐ สามเณรมนตรี ศรียา ๒๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๖๖๑ พระมหาสุรพล นาถปฺโญ หินลายเลิศ ๖๕ ๓๑ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
๖๖๒ พระมหาสุลักษณ สนฺติกโร มัคคาผล ๔๖ ๒๔ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๖๖๓ พระมหาสุเมธี ชยธมฺโม เสนาใหญ ๔๑ ๒๑ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๖๖๔ พระมหาบัญญัติ จิรวฑฺฒโน บรรเลิงเสนาะ ๕๕ ๗ ลุม เมืองระยอง ระยอง
๖๖๕ พระมหาวสันต อุชุจาโร ตรึกหากิจ ๔๒ ๑๘ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
๖๖๖ พระมหาชัยศักดิ์ พลญาโณ พดุงพล ๔๕ ๒๖ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๖๖๗ พระมหาสันติ สนฺติปาโล คนม่ัน ๔๒ ๒๑ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๖๖๘ พระมหาเอกชัย ปฺญาวโร ผดุงทรัพย ๔๒ ๑๙ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๖๖๙ พระมหาประจักษ จารุวํโส วงศษา ๕๔ ๑๕ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๖๗๐ พระมหาเสรีย ชวโน ผานาค ๕๔ ๑๒ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๖๗๑ พระมหาศรัณยู ปฺุญกาโม บริภัณฑผล ๓๔ ๙ บูรพาพิทยาราม ทาใหม จันทบุรี
๖๗๒ พระมหาศรัณย ฐานวโร ภูไพฑูรย ๓๑ ๙ ทับไทร โปงนํ้ารอน จันทบุรี
๖๗๓ พระมหาวินัยธร วินยธโร แกวปลา ๕๙ ๓๗ สุวรรณมงคล เมืองตราด ตราด
๖๗๔ พระมหาวัฒชระ ถิรธมฺโม คงบําณุ ๔๖ ๑๒ ทาโสม เขาสมิง ตราด
๖๗๕ พระมหาสุภาพ ทนฺตกาโย ภูประยูร ๔๘ ๒๗ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๗๖ พระมหาวัชรินทร ปฺญาวโร วงศจันทร ๔๕ ๒๔ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๗๗ พระมหาทองเหลือง สจฺจวโร เดิมทํารัมย ๕๗ ๑๔ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๗๘ พระมหาณัฐภูมิ สิริปฺุโญ แสงอุทัยฉาย ๓๔ ๑๓ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๗๙ พระมหาณรงคชัย ฐิตปฺโญ เพชรชู ๓๖ ๑๓ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๐ พระมหาพุธ พุทฺธวํโส ฮี ๒๙ ๙ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๑ พระมหาอาทิตย อินฺทวีโร สุวรรณวงค ๒๙ ๙ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๒ พระมหาจักรวาล วิสฺสุโต ไวยสุตรา ๓๒ ๖ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๓ พระมหาไมตรี สุภคฺโค สุวรรณลิน ๓๗ ๑๑ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๔ พระมหาอนุสรณ ปฺญาสรโณ พันธเพ็ชร ๒๔ ๓ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๕ พระมหารักษติปชญ สิริคุตฺโต รุงโรจนภัธน ๓๗ ๑๑ หวยจระเข เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๖ พระมหาณฐพงษ ฐิตรตโน รัตนธิติ ๓๙ ๖ หวยจระเข เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๗ พระมหาทศพร คุเณสโก ตรีวิสูตร ๒๖ ๕ หวยจระเข เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๘ พระมหาภานุพงศ วรภานุ คุณศิลป ๒๓ ๒ ไผลอม เมืองนครปฐม นครปฐม
๖๘๙ พระมหากิตติ กิตฺติเมธี เบญญาบวรกิตต์ิ ๒๖ ๕ ไรขิง สามพราน นครปฐม
๖๙๐ สามเณรณัฐพล บุญชู ๒๐ ปรีดาราม สามพราน นครปฐม
๖๙๑ พระมหาวรจักร ยสินฺธโร สุระเสน ๔๐ ๑๔ มหาสวัสด์ินาคพุฒาราม สามพราน นครปฐม
๖๙๒ พระมหาเอกวัตร เอกวฑฺฒโน หล่ําสุข ๔๓ ๒๓ ปาเลไลยก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๙๓ พระกฤชนันต ป. สุวฑฺฒโน เกรียงไกร ๕๗ ๗ ปาเลไลยก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๙๔ พระมหากิตติ สุจิตฺโต ศิวิลัย ๔๔ ๒๔ ปราสาททอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๐/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๙๕ พระมหาอนุรุทธ อภิชาโน เกณฑมา ๓๑ ๘ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๖๙๖ พระมหาพรชัย ชยเมธี ไชยโคตร ๒๗ ๗ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๖๙๗ พระมหาบรรจง ปฺญาวชิโร เชื้อหอม ๒๖ ๖ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๖๙๘ พระมหานริศ จนฺทนาโค นาคยิ้ม ๒๔ ๔ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๖๙๙ พระมหาอมรเทพ สุทฺธิโอภาโส เกตุนุตร ๒๒ ๑ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๗๐๐ พระมหาบุญรอด มหาวีโร สืบดวง ๕๑ ๓๐ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๗๐๑ พระมหาบัลลังก ภูริปฺโญ นิโครธา ๒๗ ๘ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๗๐๒ พระมหาเกียรติศักด์ิ กุสลาสโภ โปยทอง ๒๙ ๘ เทวสังฆาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๗๐๓ พระมหาทิวา ฐานิสฺสโร ประเสริฐศักด์ิ ๔๑ ๑๖ เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบุรี
๗๐๔ พระมหาศิวารักษ สุทฺธิโก วัชระรัตนะศาสตร ๓๙ ๑๖ สิริกาญจนาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี (ธ)
๗๐๕ พระมหาพัฒน วรเมธี นามติ๊บ ๓๐ ๑๐ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๐๖ พระมหาวัชรินทร วิริยเตโช ออนหวาน ๒๕ ๕ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๐๗ สามเณรจุฑาวัฒน หลวงคํา ๑๙ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๐๘ พระมหาพีรพงษ ปยธมฺโม คงเพ็ชร ๓๑ ๑๑ ใตบานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๐๙ พระมหาปฏิพัทธ สิริวิชฺโช มีทรัพย ๒๗ ๘ สุทธิวาตวราราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๑๐ พระมหากิติศักด์ิ สนฺตจิตฺโต กลั่นเกลี้ยง ๓๗ ๑๔ โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๑๑ พระมหาทวีศักด์ิ อคฺคธมฺโม บุงทอง ๓๓ ๑๐ โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๑๒ พระมหาเกียรติศักด์ิ เขมจารี บุญปญญา ๔๘ ๓ ศาลพันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๗๑๓ พระมหาสุนทร สุนฺทโร ช่ืนอุระ ๓๙ ๑๙ มหาธาตุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
๗๑๔ พระครูสิริรัตนโสภณ ชาครธมฺโม ศรีหาผล ๕๓ ๓๓ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๗๑๕ พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ เดชวัฒนชัยกุล ๔๗ ๒๘ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๗๑๖ พระมหาประยุทธ จนฺทธมฺโม การะวงษ ๔๑ ๒๑ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๗๑๗ พระมหาประกาศิต กิตฺติโก ชํานาญพูด ๓๖ ๑๗ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๗๑๘ พระมหาเฉลียว ฉตฺติโก อินทรแสน ๔๐ ๑๖ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๗๑๙ พระแดนไทย นิรามโม จอยจีด ๔๖ ๗ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๗๒๐ พระมหาศักดิ์ดาวุฒิ ติกฺขปฺโญ พุทหอม ๒๒ ๓ เข่ือนเพชร ทายาง เพชรบุรี
๗๒๑ พระมหาธนพล กิตฺติพโล ป. พรหมวงศ ๒๔ ๓ สุวรรณมาศมงคล ชะอํา เพชรบุรี (ธ)
๗๒๒ พระมหาบพิตร อาภสฺสโร ไชยรัตน ๖๔ ๔๐ เพชรสมุทร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๗๒๓ พระมหาอภิชาติ ธมฺมโชโต พ่ึงแพง ๓๓ ๑๓ เพชรสมุทร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๗๒๔ พระมหาสมพงศ ธมฺมพโล เลี้ยงลอยเลิศ ๕๙ ๒๒ ธรรมนิมิต เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม (ธ)
๗๒๕ พระมหาเอกพล อคฺคปฺโญ สมปาน ๒๒ ๓ เกตการาม บางคนที สมุทรสงคราม (ธ)
๗๒๖ พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน แกวโกฎ ๕๑ ๓๒ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
๗๒๗ พระมหาสุภาพร ฐิตสุเมธี บุญทอง ๔๖ ๒๖ วังมะเด่ือ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
๗๒๘ พระมหาอมรชัย จารุวณฺโณ อยูดี ๔๔ ๒๔ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๗๒๙ พระมหาวิทยา กตธมฺโม อุปชฌาย ๓๙ ๑๓ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๗๓๐ พระมหาธีรนัย ธนปฺโญ บุตตะพรม ๒๙ ๙ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๗๓๑ พระครูศรีธรรมาภินันท มุตฺตจิตฺโต อภิธรรมรังสี ๕๙ ๓๓ เขาถ้ํา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
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ศ. ๓ แผนที่ ๒๑/๒๑
ประโยค ป.ธ.๘

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๓๒ พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ คีรีนิล ๓๒ ๑๒ กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
๗๓๓ พระเอกกวิน ป. ปยวีโร อะซ่ิม ๔๐ ๗ พระมหาธาตุฯ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
๗๓๔ พระมหาชนะ อริยราโม แกวศรีมาก ๓๒ ๑๒ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๗๓๕ พระมหากําภู ธีรปฺโญ ทศพล ๓๖ ๙ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๗๓๖ พระมหาธนากร ญาณจารี นาคนิยม ๒๔ ๔ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๗๓๗ พระมหาอนวัช อิทฺธิกตฺตา รัตนราช ๒๑ ๒ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๗๓๘ พระมหายศธนา ปภากโร ศรีวัฑฒนประภา ๓๕ ๑๒ รัตนาราม ไชยา สุราษฎรธานี
๗๓๙ พระมหาเศกศักดิ์ จนฺทวํโส ทองออน ๔๐ ๑๕ วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๗๔๐ พระมหาวัลลภ สิริปฺโญ ฐานะพันธ ๕๐ ๙ วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๗๔๑ พระมหาศักยศรณ คุณปฺโญ คงผล ๕๘ ๑๓ คลองนํ้าเจ็ด เมืองตรัง ตรัง
๗๔๒ พระมหานครินทร อนาลโย สุขราช ๕๐ ๓๐ บางคร่ัง คุระบุรี พังงา
๗๔๓ พระมหาแสงทอง ทีปงฺกโร รักษาแกว ๕๐ ๑๓ ชัยมงคล เมืองสงขลา สงขลา
๗๔๔ สามเณรณัฐชนน ตัณฑะประสาสตร ๒๐ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
๗๔๕ สามเณรกิตติศักด์ิ ลักษณะ ๑๙ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
๗๔๖ พระมหาทวีศักด์ิ รตนโชโต สายชลอัมพร ๓๙ ๑๘ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๗๔๗ พระมหาพงษทอง ปงฺคิโย จีนเที่ยง ๒๕ ๔ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๗๔๘ สามเณรณัฐพล พ่ึงญาติ ๒๐ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๗๔๙ สามเณรธีระศักด์ิ สุวรรณแสน ๑๙ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๗๕๐ พระมหาเกรียงไกร สิริวณฺโณ แกวมุง ๔๑ ๒๐ มะมวงหมู สิงหนคร สงขลา
๗๕๑ พระมหาเพชระ โชติปฺโญ บุญฤทธิ์ ๔๓ ๑๒ มะมวงหมู สิงหนคร สงขลา
๗๕๒ พระครูศรีกันตศีลาลังการ กนฺตสีโล พรหมสังคหะ ๕๕ ๑๘ นิโครธาราม เมืองพัทลุง พัทลุง
๗๕๓ พระมหาจิรวัฒน อภิวฑฺฒโน ศรีสุวรรณ ๔๒ ๑๔ ชายคลอง เมืองพัทลุง พัทลุง
๗๕๔ พระมหาชัยชาญ ชยชาโต เกาเอี้ยน ๓๕ ๗ บานสวน เมืองพัทลุง พัทลุง
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