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แปด 1 พระมหาฉัตรชัย พลชโย เทพลีลา วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

แปด 2 พระมหาวรุธ ธมฺมคุตฺโต บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

แปด 3 พระมหากิตติพงศ์ โชติมนฺโต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

แปด 4 พระมหาสุนทร ธีรวโร พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 5 พระมหาวชิระ ญาณสุธี พระเชตุพน วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร

แปด 6 พระมหาดา สงฺฆวีโร ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

แปด 7 พระมหาจ ารักษ์ วิสุทฺโธ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

แปด 8 พระมหาประดิษฐ์ ชยมงฺคโล สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

แปด 9 พระมหาสมภพ เตชปญฺโ สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

แปด 10 พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ ยาง คณะเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แปด 11 พระมหาชัชวาลย์ ปภสฺสโร ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร

แปด 12 พระมหาสุทัศน์ ปสิทฺธิเมธี ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร

แปด 13 พระมหาสุรศักด์ิ ธีรงฺกุโร ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 14 พระมหาพิสันต์ิ จตฺตสลฺโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 15 พระมหาวิทยา โชติปญฺโญ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 16 พระมหาวัชระ โกสโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 17 พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 18 พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 19 พระมหานภา จนฺทสาโร โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 20 พระมหาบรรพต จกฺกวโร โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 21 พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 22 พระมหาสกุลรัตน์ วรรตโน โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 23 พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 24 พระมหากฤษฎา วรภตฺติ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 25 พระมหาโสภณ อาจิณฺณสีโล ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 26 พระมหาสาโรจน์ ปญฺญาวชิโร หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 27 พระมหาสุธินันท์ สุทฺธินนฺโท อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

แปด 28 พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 29 พระมหาวิรถ เขมจาโร อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 30 พระมหานารินทร์ จรณธมฺโม แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ

แปด 31 พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ

แปด 32 พระมหาชลธี ชิตมาโร ครุนอก คณะจังหวัด สมุทรปราการ

แปด 33 พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

บัญชีลงทะเบียนพิธีมอบประกาศนียบัตรช้ันประโยค ป.ธ. 4, 5, 7, 8 สอบไล่ได้ปี 2564
วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565

ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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แปด 34 พระมหาพิพัฒน์ วิชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

แปด 35 พระมหาเมฑัต ธีรชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

แปด 36 พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

แปด 37 พระมหานันชัย รตนโชโต ต้นสน คณะจังหวัด อ่างทอง

แปด 38 พระมหาเฮน อินฺทโชโต โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี

แปด 39 พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

แปด 40 พระมหาอภิชัย มหาปุญฺโญ ทุ่งเหียง คณะจังหวัด ชลบุรี

แปด 41 พระมหาตรีการ ฐานวุฑฺโฒ ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

แปด 42 พระมหาสมศักด์ิ จตฺตมโล สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี

แปด 43 พระครูศรีสุธรรมนาถ สุธมฺโม สารภี คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

แปด 44 พระมหาเบ็น ว สธโร สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

แปด 45 พระมหาสมจิตร โฆสธมฺโม เกตการาม คณะจังหวัด สมุทรสงคราม (ธ)

แปด 46 พระมหาสิทธิกร ธมฺมิโกภาโส จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

แปด 47 พระมหาผดุงเกียรติ ปญฺญินฺทฺริโยภาโสจองค า คณะจังหวัด ล าปาง

แปด 48 พระมหาสุรสิทธ์ิ ฉนฺทสาโร สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่

แปด 49 พระมหาพิธิภาณ ปญฺญาวโร ไวกูลฐาราม คณะจังหวัด อุดรธานี

แปด 50 พระมหาสาคเรศ ปุญฺญภาโค เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

แปด 51 พระมหาค านึง โอภาโส อนุภาษกฤษฎาราม คณะจังหวัด ภูเก็ต

แปด 52 พระมหาสิทธิพร สิทฺธิวโร คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง

แปด 53 สามเณรธนชาต - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร

แปด 54 สามเณรณฤนาท - กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

แปด 55 สามเณรพงศภรณ์ - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

แปด 56 สามเณรนที - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 57 สามเณรทีปกร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 58 สามเณรธรรมสถิต - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 59 สามเณรอรรถพล - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

แปด 60 สามเณรลิขิต - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

แปด 61 สามเณรสมเกียรติ - หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ

แปด 62 สามเณรวีรพงษ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

แปด 63 สามเณรไชยโรจน์ - สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

แปด 64 สามเณรชัยธวัช - สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

แปด 65 สามเณรรัชชานนท์ - พระธาตุศรีจอมทองฯ คณะจังหวัด เชียงใหม่

แปด 66 สามเณรปฏิวัตน์ - พระธาตุศรีจอมทองฯ คณะจังหวัด เชียงใหม่

แปด 67 สามเณรพิชิตชัย - พระธาตุศรีจอมทองฯ คณะจังหวัด เชียงใหม่

แปด 68 สามเณรอนันตชัย - พระธาตุศรีจอมทองฯ คณะจังหวัด เชียงใหม่

แปด 69 สามเณรธีรพงศ์ - บ้านโนนค้อ คณะจังหวัด ศรีสะเกษ



หนา้ 3/39

ป.ธ. เลขท่ีเข้ารับ ช่ือ ฉายา วัด คณะเขต/คณะ จ. จังหวัด(ธ)

เจ็ด 70 พระมหาสันติ สุจิตฺโต เทพลีลา วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 71 พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน เทพลีลา วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 72 พระมหาชาญยุทธ สนฺติกโร ธาตุทอง วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 73 พระมหาธีระวัฒน์ กนฺตวีโร นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานคร

เจ็ด 74 พระมหาศักด์ิสิทธ์ิ อนาลโย บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 75 พระมหาเชาวลิต สุมโน วังไทร วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 76 พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 77 พระมหาประชิด รตนโชโต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 78 พระมหาปิยะณัฐ ปิยชโย เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 79 พระมหาอนุวงศ์ ถาวรว โส บางนาใน วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 80 พระมหาศรัณยู ฉนฺทจิตฺโต พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 81 พระมหานพพร นววโร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 82 พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 83 พระมหาเพ็ญเพชร ปญฺญาธโร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 84 พระมหาพุฒิชัย วุฑฺฒิชโย มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 85 พระมหาสุริยา ฐิตเมธี มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 86 พระมหาสหพล อาทิจฺจว โส มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 87 พระมหายุทธนา ธีรยุทฺโธ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 88 พระมหาณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี ราชผาติการาม วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 89 พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิญาโณ ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 90 พระมหาสุริยา สุริยเมธี ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 91 พระมหาบุญช่วย ฐานรโห สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 92 พระมหาอินทร์แปลง สุรปญฺโญ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 93 พระมหาณัฐสิทธ์ิ วรปญฺโญ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 94 พระมหาเกษฎา สุเมธาธิปติ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 95 พระมหาปรกติ สีลปญฺโญ สัมพันธวงศาราม วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 96 พระมหาวัลลภ โชติธมฺโม สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 97 พระมหาอาคม สิริคุตฺโต สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 98 พระมหาวีรพงษ์ ปญฺญาวชิโร เสมียนนารี วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 99 พระมหาป่ินณรงค์ ปรญฺชโย โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 100 พระมหานพคุณ นวคุโณ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 101 พระมหาราเชนทร์ อนนฺตชโย นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 102 พระมหาพงศกร ฐิตาจาโร ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 103 พระมหาอินทร์ อธิธมฺโม โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 104 พระมหานพพร ฐิตญาโณ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 105 พระมหามานิต โชติธมฺโม โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
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เจ็ด 106 พระมหากิตติ ชินว โส โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 107 พระมหาสมยศ โสตฺถิโก โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 108 พระมหาธนพล ธนปญฺโญ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 109 พระมหาวสวัตต์ิ ธีรภทฺโท โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 110 พระมหาเนือม วรปญฺโญ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 111 พระมหากิตติชัย กิตฺติวโร โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 112 พระมหาบุญชัย ถิรปุญฺโญ อนงคาราม วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 113 พระมหาเอกสิทธ์ิ ฐานุตฺตโร อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 114 พระมหาเกรียงเดช กิตฺตสาโร ประดิษฐาราม คณะเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 115 พระมหาเมธีพงษ์ ภทฺรว โส พรหมสุวรรณสามัคคี คณะเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 116 พระมหาสมพงษ์ สุธีโร บางปะกอก คณะเขตตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร

เจ็ด 117 พระมหาหว่า อชิตเมธี บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี

เจ็ด 118 พระมหาเพชรโท มหาคมฺภีรเมธี บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี

เจ็ด 119 พระมหาธีรวัส ชีววิญฺญู อุบลวนาราม คณะจังหวัด นนทบุรี

เจ็ด 120 พระมหาบริบูรณ์ ปริสุทฺโธ ด่านส าโรง คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 121 พระมหากึมเสราะ สารานนฺโท แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 122 พระมหาวิสุทธ์ิ ฉนฺทธมฺโม ครุใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 123 พระมหาบุญเจิด กุสลจิตฺโต จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 124 พระมหาวิชิตวงศ์ อริยปชฺโช บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 125 พระมหากิติพงษ์ วรธีโร โคธาราม คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 126 พระมหาสุรสิทธ์ิ คงฺคปญฺโญ หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 127 พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 128 พระมหาอดิเรก อติชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 129 พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 130 พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 131 พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 132 พระมหาพงศธร มหินฺทชโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 133 พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 134 พระมหารุ่งโรจน์ เขมรตโน เขียนเขต คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 135 พระมหาวินัย ถาวโร พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เจ็ด 136 พระมหาชัชวาล อภิลาโภ กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เจ็ด 137 พระมหานิติพล มหาปรกฺกโม กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เจ็ด 138 พระมหาจักรกฤษ ปญฺญาธโร ภิบาลวังม่วง คณะจังหวัด สระบุรี

เจ็ด 139 พระมหานริศ ปุญฺญสมฺภโว ท่าช้างเหนือ คณะจังหวัด สระบุรี

เจ็ด 140 พระมหาราวิน ธมฺมวาที โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี

เจ็ด 141 พระมหาอภิสิทธ์ิ จรณธมฺโม พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี
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เจ็ด 142 พระมหาพงษ์นรินทร์ สุวิชาโน พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

เจ็ด 143 พระมหาพิทักษ์ รกฺขธมฺโม จรูญราษฎร์ คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 144 พระมหาอดิเรก สุเมธโส เขาถ  า คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 145 พระมหามนตรี ทีฆายุโก ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 146 พระมหาการันต์ อธิปญฺโญ ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 147 พระมหาอรุโณทัย อนุจารี ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 148 พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 149 พระมหาวรญาณกวี รตนเมธี ช่องแสมสาร คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 150 พระมหาบัญญัติ จิรวฑฺฒโน ลุ่ม คณะจังหวัด ระยอง

เจ็ด 151 พระมหาศรัณยู ปุญฺญกาโม บูรพาพิทยาราม คณะจังหวัด จันทบุรี

เจ็ด 152 พระมหาศรัณย์ ฐานวโร ทับไทร คณะจังหวัด จันทบุรี

เจ็ด 153 พระมหาวัฒชระ ถิรธมฺโม ท่าโสม คณะจังหวัด ตราด

เจ็ด 154 พระมหาณัฐภูมิ สิริปุญฺโญ พระปฐมเจดีย์ คณะจังหวัด นครปฐม

เจ็ด 155 พระมหารักษ์ติปัชญ์ สิริคุตฺโต ห้วยจระเข้ คณะจังหวัด นครปฐม

เจ็ด 156 พระมหาทศพร คุเณสโก ห้วยจระเข้ คณะจังหวัด นครปฐม

เจ็ด 157 พระมหาอาทิตย์ อินฺทวีโร จินดาราม คณะจังหวัด นครปฐม

เจ็ด 158 พระมหาพัชรศักดา คมฺภีรปญฺโญ สิริกาญจนาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี

เจ็ด 159 พระมหากิตติ สุจิตฺโต ปราสาททอง คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

เจ็ด 160 พระมหาอนุรุทธ อภิชาโน สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

เจ็ด 161 พระมหาทวีศักด์ิ อคฺคธมฺโม โกรกกราก คณะจังหวัด สมุทรสาคร

เจ็ด 162 พระมหาประยุทธ จนฺทธมฺโม อริยวงศาราม คณะจังหวัด ราชบุรี (ธ)

เจ็ด 163 พระมหาเฉลียว ฉตฺติโก อริยวงศาราม คณะจังหวัด ราชบุรี (ธ)

เจ็ด 164 พระมหาเอกพล อคฺคปญฺโญ เกตการาม คณะจังหวัด สมุทรสงคราม (ธ)

เจ็ด 165 พระมหาธีรนัย ธนปญฺโญ เขาสนามชัย คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

เจ็ด 166 พระมหาวิชชา อจฺฉริยปาฬี ปากอ่างน้อย คณะจังหวัด ก าแพงเพชร

เจ็ด 167 พระมหาวรรณวัฒน์ สุจิตฺโต พระศรีรัตนมหาธาตุ คณะจังหวัด พิษณุโลก

เจ็ด 168 พระมหาทวีป อติชาโต คลองโพธ์ิ คณะจังหวัด อุตรดิตถ์

เจ็ด 169 พระมหาชัยพันธ์ุ ชนาสโภ คลองโพธ์ิ คณะจังหวัด อุตรดิตถ์

เจ็ด 170 พระมหาตั งปณิธาน เตชธมฺโม บ้านดง คณะจังหวัด อุตรดิตถ์

เจ็ด 171 พระมหาหัสดร สุทสฺสโน จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

เจ็ด 172 พระมหาบุญยงค์ ฐิตธมฺโม พระสิงห์ คณะจังหวัด เชียงราย

เจ็ด 173 พระมหาสมชาย สมชโย พระสิงห์ คณะจังหวัด เชียงราย

เจ็ด 174 พระมหาปิยพงษ์ - พระธาตุดอยสุเทพ คณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ็ด 175 พระมหาเกรียงไกร อโนมคุโณ พวกช้าง คณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ็ด 176 พระมหาศรัณย์ วรวาสี เจ็ดยอด คณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ็ด 177 พระมหาธวัชชัย ทินฺโนภาโส ราชมณเฑียร คณะจังหวัด เชียงใหม่
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เจ็ด 178 พระมหากิติพงษ์ ฐานกโร พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ็ด 179 พระมหาพิศิษฐ์ ปภงฺกโร ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

เจ็ด 180 พระมหาธนารักษ์ โชติปญฺโญ ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

เจ็ด 181 พระมหาธีรวัตร สิริปญฺโญ ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

เจ็ด 182 พระมหาชาลี วิสุทฺธิเมธี มหาวนาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี

เจ็ด 183 พระมหาภาณุวัฒน์ ฐิตวุฑฺฒิ เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

เจ็ด 184 พระมหาสมเดช โชติธมฺโม มหาธาตุ คณะจังหวัด ยโสธร

เจ็ด 185 พระมหาจีระศักด์ิ จิรธมฺโม บูรพารามใต้ คณะจังหวัด ยโสธร

เจ็ด 186 พระมหาอภิสิทธ์ิ อธิมุตฺโต บ้านเก่าบ่อ คณะจังหวัด อ านาจเจริญ

เจ็ด 187 พระมหาใจเพชร อภินนฺโท สว่างสุวรรณาราม คณะจังหวัด นครพนม

เจ็ด 188 พระมหาธีรวัฒน์ วิสุทฺโธ บางแก้ว คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา

เจ็ด 189 พระมหาชนะ อริยราโม ขันเงิน คณะจังหวัด ชุมพร

เจ็ด 190 พระมหาแสงทอง ทีปงฺกโร ชัยมงคล คณะจังหวัด สงขลา

เจ็ด 191 พระมหาประดิษฐ์ อภิชาโต มหัตตมังคลาราม คณะจังหวัด สงขลา

เจ็ด 192 พระมหาชัยชาญ ชยชาโต บ้านสวน คณะจังหวัด พัทลุง

เจ็ด 193 สามเณรวีรวิทย์ - ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 194 สามเณรทวิพจน์ - สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 195 สามเณรธนวัฒน์ - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 196 สามเณรธนวัฒน์ - เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 197 สามเณรอภิวัฒน์ - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 198 สามเณรพันกร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 199 สามเณรธนชัย - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 200 สามเณรอภิวัฒน์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 201 สามเณรทองดี - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 202 สามเณรศุภมิตร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 203 สามเณรเจษฎา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 204 สามเณรปริญญา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 205 สามเณรชายชาญ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 206 สามเณรกฤษดา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 207 สามเณรสหรัฐ - เจ้าอาม คณะเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เจ็ด 208 สามเณรธีระพงษ์ - บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี

เจ็ด 209 สามเณรกฤษฎา - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 210 สามเณรวิษณุ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

เจ็ด 211 สามเณรสามารถ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 212 สามเณรนิธิพล - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

เจ็ด 213 สามเณรอาทิตย์ - พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี
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เจ็ด 214 สามเณรนราธิป - พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

เจ็ด 215 สามเณรพิชวัชร์ - พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

เจ็ด 216 สามเณรวีรพงศ์ - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 217 สามเณรมนตรี - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

เจ็ด 218 สามเณรพชรพล - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

เจ็ด 219 สามเณรวันชัย - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

เจ็ด 220 สามเณรทนงศักด์ิ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

เจ็ด 221 สามเณรเกียรติศักด์ิ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

เจ็ด 222 สามเณรอภิวัฒน์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

เจ็ด 223 สามเณรปราโมทย์ - พระสิงห์ คณะจังหวัด เชียงราย

เจ็ด 224 สามเณรนพดล - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ็ด 225 สามเณรอนันต์ - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ็ด 226 สามเณรณัฐชนน - หงษ์ประดิษฐาราม คณะจังหวัด สงขลา

เจ็ด 227 สามเณรกิตติศักด์ิ - หงษ์ประดิษฐาราม คณะจังหวัด สงขลา

ห้า 228 พระมหากฤษกร ปญฺญาวิชโย ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 229 พระมหาเจษฎา ญาณวิสุทฺธสีโล ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 230 พระมหาเสกสรรค์ จนฺทปญฺโญ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 231 พระมหาสมหวัง ยโสธโร เทพลีลา วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

ห้า 232 พระมหาสุวัฒน์ อสงฺขตญาโณ เทพลีลา วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

ห้า 233 พระมหาณรงค์ฤทธ์ิ ฐิตธมฺโม ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

ห้า 234 พระมหารุ่งโรจน์ โรจนร สี ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

ห้า 235 พระมหาพลวัฒน์ วฑฺฒนพโล นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานคร

ห้า 236 พระมหากิตติพงศ์ กิตฺติญาโณ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

ห้า 237 พระมหาจุลจักร ปรกฺกโม ศรีบุญเรือง วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

ห้า 238 พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ห้า 239 พระมหานิทัศน์ ฐิตจิตฺโต เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 240 พระมหาสถาพร ญาณโสภโณ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 241 พระมหาวิศิษฎ์ วิชฺชาธโร สุคันธาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 242  พระมหาอนุลักษร์ อภิสุวณฺโณ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 243  พระมหาศิริศักด์ิ ธมฺมสกฺโก ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 244  พระมหาเด่นชัย ชยาภสฺสโร ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 245 พระมหาพิริยะสรรค์ วิริยสกฺโก พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 246 พระมหาสิทธิชัย ภทฺรสิทฺธิธาตา พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 247 พระมหาพลสิทธ์ิ ภทฺรกิตฺติธาตา พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 248 พระมหาภาสกร ปภาโส ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

ห้า 249 พระมหาธีระ ฐานวีโร ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
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ห้า 250 พระมหาสุพัฒนโชค วฑฺฒนปญฺโญ สัมพันธวงศาราม วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 251 พระมหาภาคภูมิ ภูริภทฺโท สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

ห้า 252 พระมหาอุเทน อุเทโน แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร

ห้า 253 พระมหาสนธยา อินฺทวีโร คลองเตยใน วัดคลองเตยใน กรุงเทพมหานคร

ห้า 254 พระมหาปรัชญา ชิตมาโร เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ีกรุงเทพมหานคร

ห้า 255 พระมหาศิลาวุฒิ อโนมชโย บ าเพ็ญเหนือ คณะเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ห้า 256 พระมหาวิจักร์ อินฺทโชโต สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ห้า 257 พระมหาสนธยา ปุญฺญกาโม กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 258 พระมหาเสริมชาติ ติสฺสโร กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 259 พระมหาทศพร ธมฺมวิจโย กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 260 พระมหารังสรรค์ รวิว โส กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 261 พระมหาวิรัช กนฺตสีโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 262 พระมหาประสพ สิริปญฺโญ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 263 พระมหาภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 264 พระมหาสุริยา สิริธมฺโม โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 265 พระมหารณชัย อภิปสนฺโน โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 266 พระมหากฤษฎา ตปสีโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 267 พระมหาคมกริช วชิราวุโธ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 268 พระวิรศักด์ิ ป. วรวิสุทฺโธ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 269 พระมหาวีระศักด์ิ วรกิตฺติเมธี โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 270 พระมหาอภิเศษฐ สนฺติกโร หัวกระบือ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 271 พระมหาอุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 272 พระมหาสิทธิศักด์ิ สุทฺธิจิตฺโต อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 273 พระมหาสมชาย พุทฺธสีโล อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 274 พระมหาใจเพชร สุภกิจฺโจ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 275 พระมหาชัยวัฒน์ อาภสฺสโร ก าแพง คณะเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ห้า 276 พระมหาระพีพงศ์ วชิรนาโค นาคปรก คณะเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ห้า 277 พระมหาวิชาญ กตปุญฺโญ บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 278 พระมหายอด ขนฺติวโร บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 279 พระมหาพิพิธธนา ถิรชโย ทินกรนิมิต คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 280 พระมหาขวัญโดม ปสนฺนจิตฺโต จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 281 พระมหาสราวุฒิ อชิโต จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 282 พระมหาวโรกรณ์ ฐิตเขมโก สุคันธาวาส คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 283 พระทัฬห์ ป. โกสลฺลวโร หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 284 พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 285 พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
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ห้า 286 พระมหาณัชพล ธมฺมโช พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 287 พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 288 พระมหาภาณุ โอภาสโก พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ห้า 289 พระมหานพพล อุตฺตมปุญฺโญ พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ห้า 290 พระมหาอภิวัฒน์ ธมฺมเมโธ พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ห้า 291 พระมหาบัญญัติ อจโล ชุมพลนิกายาราม คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ห้า 292 พระมหาวัชชรากร กิตฺติปญฺโญ พระพุทธฉาย คณะจังหวัด สระบุรี

ห้า 293 พระมหาวันกา สีลวฑฺฒโน โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี

ห้า 294 พระมหาเดช ขนฺติโก โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี

ห้า 295 พระมหาสุเมธ สิริปญฺโญ เขาลังพัฒนา คณะจังหวัด ลพบุรี

ห้า 296 พระมหาธนาวุฒิ มหาลาโภ พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

ห้า 297 พระมหาธวัชชัย อตฺตทีโป พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

ห้า 298 พระมหาเกรียงศักด์ิ เตชธมฺโม พิกุลทอง คณะจังหวัด สิงห์บุรี

ห้า 299 พระมหาชนาภณ อาชิโต พิกุลทอง คณะจังหวัด สิงห์บุรี

ห้า 300 พระมหาบริพัฒน์ อภินนฺโท ปากคลองมะขามเฒ่า คณะจังหวัด ชัยนาท

ห้า 301 พระมหาสุรเชษฐ์ อธิปญฺโญ ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 302 พระมหาชนะศึก ถาวโร ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 303 พระมหาส าราญ ฐิตสมฺปนฺโน สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 304 พระมหานัฐพงศ์ ธีรปญฺโญ โค้งสนามเป้า คณะจังหวัด จันทบุรี

ห้า 305 พระอาคม ป. ญาณิสฺสโร สุทธิวารี คณะจังหวัด จันทบุรี

ห้า 306 พระมหามนตรี มนาโป พระปฐมเจดีย์ คณะจังหวัด นครปฐม

ห้า 307 พระมหานันทวัฒน์ ภูริวฑฺฒโน พระงาม คณะจังหวัด นครปฐม

ห้า 308 พระมหาแสง ติณฺณกงฺโข ปรีดาราม คณะจังหวัด นครปฐม

ห้า 309 พระวีรพันธ์ ป. มหาวีโร เทวสังฆาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี

ห้า 310 พระมหาชูชัย ปภสฺสโร เทวสังฆาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี

ห้า 311 พระมหาจิรพงศ์ จิตปญฺโญ เสาหงส์ คณะจังหวัด กาญจนบุรี

ห้า 312 พระมหาส าราญ พลวโร โพธ์ิแจ้ คณะจังหวัด สมุทรสาคร

ห้า 313 พระมหาวรวิทย์ สีลธโร ต้นสน คณะจังหวัด เพชรบุรี

ห้า 314 พระมหาบุญโฮม ธีรวโร เพชรสมุทร คณะจังหวัด สมุทรสงคราม

ห้า 315 พระมหาชัยวิชิต อาภาชโย คลองวาฬ คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ห้า 316 พระมหาสมภพ กนฺตภโว ธรรมิการามวรวิหาร คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ห้า 317 พระมหานพวัลย์ ฐานิโย พระบรมธาตุ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร

ห้า 318 พระมหาวีรฉัตร ภทฺทโก ตะพานหิน คณะจังหวัด พิจิตร

ห้า 319 พระมหากิตติพจ กิตฺติญาโณ อรัญญาวาส คณะจังหวัด น่าน

ห้า 320 พระมหาสุรศักด์ิ ธีรปญฺโญ วารีสุทธาวาส คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 321 พระมหาภูมิรพี ชาครธมฺโม พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
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ห้า 322 พระมหายุทธพงษ์ วีรว โส บ้านขุน คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 323 พระมหาองอาจ ธมฺมาสโภ บ้านขุน คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 324 พระมหาจักรกฤช อภิจกฺโก ป่าดาราภิรมย์ คณะจังหวัด เชียงใหม่ (ธ)

ห้า 325 พระมหาวุฒิชาติ พุทฺธสโร ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 326 พระมหาวีรเดช ธีรวโร ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 327 พระมหาสิทธาฌาน พุทฺธญาโณ คุ้มดงเมืองจอก คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด

ห้า 328 พระมหาฤทธิฌาน ผาสุโก คุ้มดงเมืองจอก คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด

ห้า 329 พระมหาอาธร สนฺตกาโย สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 330 พระมหาศักด์ิดา จกฺกวโร สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 331 พระครูวิชัยธรรมสิริ สิริวิชโย ศรีอุบลรัตนาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี (ธ)

ห้า 332 พระมหามีศักด์ิ ยสธมฺโม เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

ห้า 333 พระมหาประวิทย์ จารุวณฺโณ ศาลา คณะจังหวัด นครราชสีมา

ห้า 334 พระมหาคมกฤษ กิตฺติเมธี วิปัสสนารังกาใหญ่ คณะจังหวัด นครราชสีมา

ห้า 335 พระมหาปภาวิชญ์ โชติธมฺโม บ้านผือ คณะจังหวัด สุรินทร์

ห้า 336 พระมหาอนันต์ อตฺตสาโร เลียบน  าไหล คณะจังหวัด ชัยภูมิ

ห้า 337 พระมหาธงชัย ธมฺมธโช ท่าพาณิชย์ คณะจังหวัด ปราจีนบุรี

ห้า 338 พระมหาอรรถพล อตฺถพโล ป่าศรีถาวรนิมิต คณะจังหวัด นครนายก (ธ)

ห้า 339 พระมหาศรัณย์ ปริสาสโภ ด่านประชากร คณะจังหวัด ชุมพร

ห้า 340 พระมหาประสพโชค ปสุโต บ้านส้อง คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ห้า 341 พระมหาอัษฎางค์ เมตฺตาจิตฺโต วิโรจนาราม คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ห้า 342 พระมหาศุภณัฐ มหาภูริ สุวรรณคีรีวิหาร คณะจังหวัด ระนอง

ห้า 343 พระมหาลือชา กุสลจิตฺโต สุวรรณคีรีวิหาร คณะจังหวัด ระนอง

ห้า 344 พระมหาหวน ชาตปญฺโญ หาดใหญ่สิตาราม คณะจังหวัด สงขลา

ห้า 345 พระมหาเพลิง ขนฺติธมฺโม หาดใหญ่สิตาราม คณะจังหวัด สงขลา

ห้า 346 พระมหากิตติพงษ์ สุเมธโส ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 347 พระมหาสมชาย เตชพโล ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 348 พระมหาเฉลิมชาติ ธมฺมโชโต เทพลีลา วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

ห้า 349 พระมหารณชัย วีรชโย เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 350 พระมหาชัยพิชิต เมตฺติโก บางนาใน วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร

ห้า 351 พระมหาธวัชชัย ฐานวุฑฺโฒ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 352 พระมหาคณิศร ปญฺญิสฺสโร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

ห้า 353 พระมหานรากร ญาณงฺกุโร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

ห้า 354 พระมหาศราวุธ ธมฺมธโร สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ห้า 355 พระมหาพีระพัฒน์ จิรวฑฺฒโน สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ห้า 356 พระมหากิตติพงษ์ อาภสฺสโร อาษาสงคราม วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ห้า 357 พระมหาประวีร์ ธีรปญฺโญ บางแก้ว วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
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ห้า 358 พระมหาวรุณ อนาลโย สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

ห้า 359 พระมหาสมโภชน์ ฐิตสุโข จันทร์ใน วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 360 พระมหาพุฒ ปญฺญาธโร ปลูกศรัทธา คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ห้า 361 พระมหาเอกพันธ์ จนฺทโก นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ห้า 362 พระมหาธงชัย ขนฺติพโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 363 พระมหาอนุวัฒน์ สุชาโต โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 364 พระมหาเบญจพล วรพโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 365 พระครูปลัดสมชาย มหาวีโร รัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน กรุงเทพมหานคร

ห้า 366 พระมหาณัฏฐกิตต์ิ จิตฺตธมฺโม ประดิษฐาราม วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 367 พระมหาณรงค์ โชติปญฺโญ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 368 พระมหาสมฤกษ์ สุทฺธิสทฺโธ ราษฏร์บ ารุง วัดราษฏร์บ ารุง กรุงเทพมหานคร

ห้า 369 พระมหาขวัญ สุธมฺโม ก าแพง คณะเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ห้า 370 พระมหาสมคิด ธนว โส สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ห้า 371 พระมหารัตนกวี ธมฺมโฆสโก นางชี คณะเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ห้า 372 พระมหาอ านาจ โชติธมฺโม บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 373 พระมหาปัญญา ปิยสีโล กู้ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 374 พระโชลม ป. สาสนนฺโท เตย คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 375 พระมหาประวิทย์ อติวีโร บางไผ่ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 376 พระมหาวีระยุทธ คุตฺตจิตฺโต จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 377 พระมหาเกรียงกมล ปภสฺสโร หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 378 พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร เปรมประชา คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 379 พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 380 พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 381 พระมหาสุดใจ ว สปาโล ใหม่คลองเจ็ด คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 382 พระมหาเอกพล อาจารปาโล พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ห้า 383 พระมหาธนพงษ์ คุณากโร พระพุทธบาท คณะจังหวัด สระบุรี

ห้า 384 พระมหาธานัท ธมฺมาลโย พระพุทธบาท คณะจังหวัด สระบุรี

ห้า 385 พระมหาตรัน ฌานกาโม โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี

ห้า 386 พระมหาธีรวัจน์ จิรวฑฺฒโน นอก คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 387 พระมหาพงษ์พัฒน์ ปวฑฺฒโน โคกท่าเจริญ คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 388 พระมหาขวัญชัย ปภสฺสโร บ่อทองราษฎร์บ ารุง คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 389 พระมหาเศกสิทธ์ิ อคฺคธมฺโม บ่อทองราษฎร์บ ารุง คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 390 พระมหาสนิท ฐานวุฑฺโฒ ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 391 พระมหาพรสวรรค์ จนฺทสาโร ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 392 พระมหาสายชล ขนฺติพโล ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 393 พระมหาชลัมพล โอภาโส ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
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ห้า 394 พระมหานัฏพงศ์ สุมนโส ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 395 พระมหาเอกพล เอกวีโร ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 396 พระมหาสัจจะ สุเมธโส สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 397 พระมหาวินัย ขนฺติมโน สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 398 พระมหาอาดัม ติสฺสโชโต สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 399 พระมหานคร ยติกโร ชุมนุมสูง คณะจังหวัด ระยอง

ห้า 400 พระมหาลภณพัฒน์ วิสารโท สุทธิวารี คณะจังหวัด จันทบุรี

ห้า 401 พระมหาศราวุธ คเวสโก หนองหงส์ คณะจังหวัด จันทบุรี

ห้า 402 พระมหาศักดา สกฺโก หนองหงส์ คณะจังหวัด จันทบุรี

ห้า 403 พระมหากนก กนฺตวีโร ใหม่ป่ินเกลียว คณะจังหวัด นครปฐม

ห้า 404 พระมหาธนกฤต จนฺทวาโส สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

ห้า 405 พระมหาสัญญา จนฺทโชโต ป้อมวิเชียรโชติการาม คณะจังหวัด สมุทรสาคร

ห้า 406 พระมหาสายชล ญาณจารี ป้อมวิเชียรโชติการาม คณะจังหวัด สมุทรสาคร

ห้า 407 พระมหาบุญเลิศ ปภาโส โกรกกราก คณะจังหวัด สมุทรสาคร

ห้า 408 พระมหาปรีชา ปิยธโร เขาช่องพราน คณะจังหวัด ราชบุรี

ห้า 409 พระมหาศุกลวัฐ ภูริปญฺโญ ตาลเรียง คณะจังหวัด ราชบุรี

ห้า 410 พระมหามงคลชัย ชินวโร หลวงพ่อสดธรรมกายราม คณะจังหวัด ราชบุรี

ห้า 411 พระมหาพงษ์ศิริ สิริว โส ทองนพคุณ คณะจังหวัด เพชรบุรี

ห้า 412 พระมหาเกียรติศักด์ิ สิริธมฺโม เกตการาม คณะจังหวัด สมุทรสงคราม (ธ)

ห้า 413 พระมหารัฐนันท์ ธมฺมนนฺทสิริ คลองวาฬ คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ห้า 414 พระมหาสมชาติ สมชาโต ดอนไชย คณะจังหวัด ตาก

ห้า 415 พระมหาธนาคาร ธนากโร ป่าดาราภิรมย์ คณะจังหวัด เชียงใหม่ (ธ)

ห้า 416 พระปลัดสุนิพนธ์  จิรวฑฺฒโน พระพุทธบาทตากผ้า คณะจังหวัด ล าพูน

ห้า 417 พระมหาพิทักษ์ ปญฺญาวชิโร ป่าภูก้อน คณะจังหวัด อุดรธานี (ธ)

ห้า 418 พระมหาพงษ์พันธ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 419 พระมหาเจริญทรัพย์ ธมฺมกาโร มงคลโกวิทาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 420 พระมหาสมพินิจ สมสีโล สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 421 พระมหายุทธพงศ์ ธมฺมวาที ป่าอุบลแก้ว คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 422  พระมหาไชยโย ธมฺมวิชโย บ้านเก่าบ่อ คณะจังหวัด อ านาจเจริญ

ห้า 423 พระมหาสมบัติ อตฺถกาโร สว่างสุวรรณราม คณะจังหวัด นครพนม

ห้า 424 พระมหาอลงกรณ์ ชุตินฺธโร ชัยศรีคณาราม คณะจังหวัด นครราชสีมา

ห้า 425 พระมหาอนิรุจน์ ปญฺญาวฑฺฒโน หงษ์ประดิษฐาราม คณะจังหวัด สงขลา

ห้า 426 พระมหาเฉลิมศักด์ิ กตธมฺโม หงษ์ประดิษฐาราม คณะจังหวัด สงขลา

ห้า 427 สามเณรจตุพงษ์ - จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร

ห้า 428 สามเณรระพีพัฒน์ - ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 429 สามเณรธนาธร - ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
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ห้า 430 สามเณรทนงศักด์ิ - เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 431 สามเณรเกียรติศักด์ิ - ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 432 สามเณรศิวกร - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร

ห้า 433 สามเณรธีระพงษ์ - มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 434 สามเณรเมธา - สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ห้า 435 สามเณรวีรภัทร - ล าผักชี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ห้า 436 สามเณรพาณิชย์ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

ห้า 437 สามเณรมฆวัฒน์ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

ห้า 438 สามเณรฌานวัฒน์ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

ห้า 439 สามเณรเจตดิลก - สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

ห้า 440 สามเณรธนกร - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร

ห้า 441 สามเณรธีรภัทร์ - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร

ห้า 442 สามเณรพัชรพล - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร

ห้า 443 สามเณรบุญชัย - ยาง คณะเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ห้า 444 สามเณรโกเมน - กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 445 สามเณรทินกร - ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 446 สามเณรฤทธิชัย - บางย่ีขัน วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 447 สามเณรอานนท์ - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

ห้า 448 สามเณรบาบู - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

ห้า 449 สามเณรพชรกร - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

ห้า 450 สามเณรพชรพล - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร

ห้า 451 สามเณรปริญญา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 452 สามเณรปรมินทร์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 453 สามเณรรวิชญ์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 454 สามเณรสหชาติ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 455 สามเณรสุรสิทธ์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 456 สามเณรพีรยช - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 457 สามเณรจีรวัฒน์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 458 สามเณรกิตติธัช - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 459 สามเณรเพชรชรัตน์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 460 สามเณรธนากร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 461 สามเณรณัฐพล - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 462 สามเณรอานุภาพ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 463 สามเณรวงศกร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 464 สามเณรราชตศักด์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 465 สามเณรวุฒิชัย - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
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ห้า 466 สามเณรศุภกิตต์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 467 สามเณรสิรภพ - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 468 สามเณรวริทธ์ิธร - ชลประทานรังสฤษด์ิ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 469 สามเณรวรวุฒิ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 470 สามเณรวุฒิพงษ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 471 สามเณรศุภมิตร - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 472 สามเณรโชคตระการ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 473 สามเณรนวพล - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 474 สามเณรวายุ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 475 สามเณรนิพัทธ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 476 สามเณรปรเมธ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 477 สามเณรพนาวัฒน์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 478 สามเณรทรัพย์สิน - แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 479 สามเณรเพชรกล้า - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 480 สามเณรขวัญ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 481 สามเณรรัตพล - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 482 สามเณรสิทธิภาคย์  - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 483 สามเณรชลธีร์ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 484 สามเณรนิธิกร - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 485 สามเณรธนากร - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 486 สามเณรเทียนชัย - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 487 สามเณรกฤตภัค - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 488 สามเณรอนุรัตน์ - กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ห้า 489 สามเณรบุญสมบูรณ์ - ศรีบุรีรตนาราม คณะจังหวัด สระบุรี

ห้า 490 สามเณรณรงค์ชัย - พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

ห้า 491 สามเณรสุวิจักขณ์ - พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี

ห้า 492 สามเณรจิรายุ - สังฆานุภาพ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร

ห้า 493 สามเณรวรวิทย์ - ใหม่คลองหอม คณะจังหวัด สุโขทัย

ห้า 494 สามเณรนนธกร - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

ห้า 495 สามเณรเนมินธร - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

ห้า 496 สามเณรนพปฎล - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

ห้า 497 สามเณรไพฑูรย์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

ห้า 498 สามเณรธีรภัทร - พระสิงห์ คณะจังหวัด เชียงราย

ห้า 499 สามเณรปวรุตม์ - พระสิงห์ คณะจังหวัด เชียงราย

ห้า 500 สามเณรหลง - พระธาตุผาเงา คณะจังหวัด เชียงราย

ห้า 501 สามเณรวรวัฒน์ - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่



หนา้ 15/39

ป.ธ. เลขท่ีเข้ารับ ช่ือ ฉายา วัด คณะเขต/คณะ จ. จังหวัด(ธ)

ห้า 502 สามเณรจามร - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 503 สามเณรน้อย - พระธาตุดอยเวียง คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 504 สามเณรพูลศักด์ิ - ไวกูลฐาราม คณะจังหวัด อุดรธานี

ห้า 505 สามเณรสาธิต - โนนวังสิม คณะจังหวัด หนองคาย

ห้า 506 สามเณรญาณพงศ์ - ตรีสวัสด์ิวนาราม คณะจังหวัด เลย (ธ)

ห้า 507 สามเณรชนะชัย - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 508 สามเณรสรยุทธ์ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 509 สามเณรธีรยุทธ - วารินทราราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 510 สามเณรปณิธาน - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

ห้า 511 สามเณรชาญชิด - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

ห้า 512 สามเณรปฐมภรณ์ - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

ห้า 513 สามเณรอนุชิต - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

ห้า 514 สามเณรสิรภพ - ชัยศรีคณาราม คณะจังหวัด นครราชสีมา

ห้า 515 สามเณรก้องภพ - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 516 สามเณรสุชานนท์ - เนินพระ คณะจังหวัด ระยอง

ห้า 517 สามเณรสาธกา - พระปฐมเจดีย์ คณะจังหวัด นครปฐม

ห้า 518 สามเณรอนิรุธ - เทพอาวาส คณะจังหวัด ราชบุรี

ห้า 519 สามเณรกฤษณะ - กะพังสุรินทร์ คณะจังหวัด ตรัง

ห้า 520 สามเณรศุภกฤต - มะม่วงหมู่ คณะจังหวัด สงขลา

ห้า 521 สามเณรสรอรรถ - จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร

ห้า 522 สามเณรวรปรัชญ์ - จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร

ห้า 523 สามเณรธัชพงษ์ - ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 524 สามเณรเมธา - น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

ห้า 525 สามเณรอนุวัฒน์ - ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 526 สามเณรธิติวุฒิ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร

ห้า 527 สามเณรณรงค์ชัย - สระเกศ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

ห้า 528 สามเณรอนุศิษฎ์ - สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

ห้า 529 สามเณรวีรภัทร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 530 สามเณรกฤษณะ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 531 สามเณรสุริยา - ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 532 สามเณรศุภกร - ชิโนรสาราม วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 533 สามเณรธนากร - อมรคีรี วัดอมรคีรี กรุงเทพมหานคร

ห้า 534 สามเณรพสิษฐ์ - อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 535 สามเณรเทพอักษร - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ห้า 536 สามเณรพีรพัฒน์ - บางไผ่ คณะจังหวัด นนทบุรี

ห้า 537 สามเณรณัฐนนท์ - แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
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ห้า 538 สามเณรภาณุวัฒน์ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 539 สามเณรศราวุธ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 540 สามเณรวรวัช - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 541 สามเณรรัชพล - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 542 สามเณรนนทวัฒน์ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ

ห้า 543 สามเณรธนดล - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 544 สามเณรปิยะพงษ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี

ห้า 545 สามเณรเดช - โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี

ห้า 546 สามเณรณพวรรษ - นอก คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 547 สามเณรคมศักด์ิ - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 548 สามเณรทนงศักด์ิ - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี

ห้า 549 สามเณรพงษ์ศักด์ิ - สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี

ห้า 550 สามเณรพัชรพล - ตากฟ้า คณะจังหวัด นครสวรรค์

ห้า 551 สามเณรปราโมทย์ - พระศรีรัตนมหาธาตุ คณะจังหวัด พิษณุโลก

ห้า 552 สามเณรจีรศักด์ิ - พระศรีรัตนมหาธาตุ คณะจังหวัด พิษณุโลก

ห้า 553 สามเณรจิรวัฒน์ - ดอนไชย คณะจังหวัด ตาก

ห้า 554 สามเณรอัณวิศร์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง

ห้า 555 สามเณรศิวะ - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 556 สามเณรบุญชู - บุพพาราม คณะจังหวัด เชียงใหม่

ห้า 557 สามเณรธวัชชัย - อรัญญวิเวก คณะจังหวัด บึงกาฬ

ห้า 558 สามเณรศรรัก - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 559 สามเณรปรีชา - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 560 สามเณรพิเชษฐ์ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 561 สามเณรณัชภัทรพงษ์ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น

ห้า 562 สามเณรปฏิภาณ - ค าเข่ือนแก้ว คณะจังหวัด อุบลราชธานี

ห้า 563 สามเณรนันทกร - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ

ห้า 564 สามเณรปรเมศวร์ - บูรพารามใต้ คณะจังหวัด ยโสธร

ห้า 565 สามเณรเมทานน - ห้วยหินฝน คณะจังหวัด ชัยภูมิ

ห้า 566 สามเณรญาณวัฒน์ - เลียบน  าไหล คณะจังหวัด ชัยภูมิ

ส่ี 567 พระมหาเทอดเกียรติ ฐานุตฺตโม ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 568 พระมหาภาสกร ภทฺทโก ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 569 พระมหาพรธนวัจน์ ธนวจโน เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
ส่ี 570 พระมหาอนุชิต อภิปุณฺโณ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 571 พระมหาทวีศักด์ิ อภิวโร ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 572 พระมหายุทธนา ปยุตฺโต ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 573 พระมหาไตรภูมิ เขมปญฺโญ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานคร
ส่ี 574 พระมหาเกียรติศักด์ิ ธมฺมทีโป นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานคร



หนา้ 17/39

ป.ธ. เลขท่ีเข้ารับ ช่ือ ฉายา วัด คณะเขต/คณะ จ. จังหวัด(ธ)
ส่ี 575 พระมหาจักรธร อตฺถธโร บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 576 พระมหารัฐนินท์ โชติปญฺโญ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 577 พระมหาพิศาล ฉนฺทโก เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 578 พระมหาอนุพันธ์ สนฺตมโน พระเชตุพน วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 579 พระมหาศรชัย รติโก พระเชตุพน วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 580 พระครูขันติวโรภาส ขนฺติโก ทองบน วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 581 พระมหาธนศักด์ิ โชติวโร ช่องนนทรี วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 582 พระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 583 พระมหาสราวุฒิ ฐิตส วโร สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 584 พระมหากิติพันธ์ สมาจาโร สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 585 พระมหาอธิป วิทิตธมฺโม ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 586 พระมหาสุกฤษฎ์ ปญฺญาวุโธ บางแก้ว วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 587 พระมหาณัฐวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 588 พระมหามงคล มงฺคโล ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 589 พระมหาคามิน สุจิตฺโต สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 590 พระมหาณัฐพงศ์ ปภาโต สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 591 พระมหาสมบัติ ฉนฺทธมฺโม สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 592 พระมหาอดิศร อนาลโย สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 593 พระมหาโชคชัย ธีรธมฺโม สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 594 พระมหาพรชัย รตนญาโณ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 595 พระมหาขวัญชัย คุณวโร สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 596 พระมหาสุริยันต์ ญาณจนฺโท สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 597 พระประกิจ ป. โอภาโส เสมียนนารี วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 598 พระมหาปิยะพงษ์ จนฺทโชโต หัวล าโพง วัดหัวล าโพง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 599 พระมหาเจนณรงค์ ปภงฺกโร หัวล าโพง วัดหัวล าโพง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 600 พระมหาอภินันท์ อาภาธโร สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 601 พระมหาอภิรุมชัย ฐานวีโร สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 602 พระมหาพิเชษฐ อธิปญฺโญ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 603 พระมหาธนวัฒน์ อภิญาโณ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 604 พระมหาเสง สุวิมโล สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 605 พระมหาประสาน ติสฺสโร สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 606 พระอนุชิต ป. กนฺตรตโน สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 607 พระมหาสุวิทย์ ธมฺมทินฺโน สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 608 พระมหาก าชัย สติสมฺปนฺโน สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 609 พระมหาธนากร ติกฺขปญฺโญ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 610 พระมหาแสงเพชร สุวิทู ปากบ่อ คณะเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 611 พระมหาสถาปนิก สุมโน กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 612 พระมหาอภิชาติ อธิปญฺโญ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
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ส่ี 613 พระมหาพัฒิวัลย์ จิรวฑฺฒโน กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 614 พระมหาเอกพงษ์ เมตฺติโก ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 615 พระมหาศุภชัย พุทฺธสรณี ภาณุรังษี วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 616 พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 617 พระมหาดรูบอ สมาหิโต ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร
ส่ี 618 พระมหาสุชาติ สุชาโต โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 619 พระมหาณรินทร์ จิรธมฺโม โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 620 พระมหาอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 621 พระมหาเด่นพงศ์ เตชพโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 622 พระมหาเทพกร สิริมงฺคโล โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 623 พระมหาสุระ มหุสฺสาโห โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 624 พระมหาปุณณวิช อภิปุณฺโณ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 625 พระมหาทวีศักด์ิ วฑฺฒนเมธี โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 626 พระมหาทวีศักด์ิ ขนฺติพโล หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 627 พระมหาวรุจน์ อชิโต อนงคาราม วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 628 พระมหาอัคคะวรรธน์ ทินฺนปญฺโญ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 629 พระมหาอชิรวินท์ อธิวโร อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 630 พระมหาวัฒนา สิริธโร ราษฎร์บ ารุง วัดราษฎร์บ ารุง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 631 พระมหาอภิรักษ์ พฺรหฺมคุโณ ก าแพง คณะเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 632 พระมหาธันวา ธนวุฑฺโฒ ทินกรนิมิต คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 633 พระมหาสมยศ ปภากโร บางนา คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 634 พระมหาจักรแก้ว กตปุญฺโญ กลาง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 635 พระมหาปัญญาเลิศ อคฺคปญฺโญ ด่านส าโรง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 636 พระมหาลุน ลทฺธปญฺโญ แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 637 พระมหาดาโร วินยมงฺคโล แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 638 พระมหาณฐกร ธีรปญฺโญ แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 639 พระมหาเพชร ภทฺทจาโร ครุนอก คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 640 พระมหาดวงดี จิตฺตปญฺโญ จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 641 พระมหาสุคาวีจิ กนฺตวีโร จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 642 พระมหาจ ารุง อคฺคธมฺโม จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 643 พระมหาทันตัม เตชสีโล จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 644 พระมหาณัฐวัตร กนฺตวีโร จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 645 พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 646 พระมหาอภิชัย ติสฺสวโร บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 647 พระมหาทวี จนฺทธมฺโม หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 648 พระมหานิธิพันธ์ จิตฺตวโร หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 649 พระมหายงยุทธ์ ขนฺธพโล หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 650 พระมหาสุธี สุธีโร เปรมประชา คณะจังหวัด ปทุมธานี
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ส่ี 651 พระมหาปฏิพล ปฏิพโล เปรมประชา คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 652 พระมหาพีรดนย์ ฐิตธมฺโม ต าหนัก คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 653 พระมหาศรัณย์ณัชชนม์ ชินวโร ต าหนัก คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 654 พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 655 พระมหาอภิชาติ สุทฺธว โส พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 656 พระมหากานต์ศักด์ิ ธมฺมโกสโล พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 657 พระมหาศรายุทธ สราวุโธ เขียนเขต คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 658 พระมหาพงศกร นนฺทว โส เขียนเขต คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 659 พระมหาภาณุ วชิโร แสงสรรค์ คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 660 พระมหาไชยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ธัญญะผล คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 661 พระมหาสุปัญญา อริยสมฺปนฺโน พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 662 พระมหาปุณยวีร์ ธมฺมวิสฺสุโต พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 663 พระมหาจตุพล สีลวฑฺฒโน พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 664 พระมหาดิเรก อภิชาโต กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 665 พระมหาสุรินทร์ โกวิโท ช่างทอง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 666 พระมหากานต์ จิรวฑฺฒโน โตนด คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 667 พระมหาธัชพล วรญาโณ ป่าไทรย้อย คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (ธ)
ส่ี 668 พระมหาปราโมทย์ มหาปุญฺโญ อ่างทองวรวิหาร คณะจังหวัด อ่างทอง
ส่ี 669 พระมหาสรศักด์ิ เตชกวี นางในธัมมิการาม คณะจังหวัด อ่างทอง
ส่ี 670 พระมหาขจรพล ขนฺติพโล พระพุทธฉาย คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 671 พระมหาศักด์ิสิทธ์ิ สิทฺธิเมธี พระพุทธบาท คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 672 พระมหาเรวัต ปภาโส หนองโดน คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 673 พระมหาไพฑูรย์ ฐิตคุโณ อ้อมแก้ว คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 674 พระมหาสมิง ธมฺมจาโร มหาสอน คณะจังหวัด ลพบุรี
ส่ี 675 พระมหาอัครเดช จกฺกวโร พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 676 พระมหาฤกษ์ดี กิตฺติญาโณ พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 677 พระมหาสราวุธ ชนาสโภ สาธุการาม คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 678 พระมหาณัฐวุฒิ โฆสวโร สาธุการาม คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 679 พระมหาวีรพล สุวีโร พิกุลทอง คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 680 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน ธรรมามูล คณะจังหวัด ชัยนาท
ส่ี 681 พระสมภาร ป. ยโสธโร หนองยาง คณะจังหวัด ชัยนาท
ส่ี 682 พระพิชิต สุจิตฺโต เก่าโบราณ คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 683 พระมหาเกรียงศักด์ิ กตฺปุญโญ บ้านงิ ว คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 684 พระมหาพิชัย วิชโย บ่อทองราษฎร์บ ารุง คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 685 พระมหากุศล อุฎฐาโน พระประทานพร คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 686 พระมหาเดชมงคล มหามงฺคโล ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 687 พระมหากฤษดา สญฺญโม ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 688 พระมหาชูเกียรติ อติธมฺโม ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
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ส่ี 689 พระมหาสุริยัน ขนฺติธโร สัตหีบ คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 690 พระมหาธารินท์ เขมวีโร ละหารไร่ คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 691 พระมหาวรวุฒิ สมจิตฺโต ไผ่ล้อม คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 692 พระมหาอัครินทร์ วรธมฺโม สุทธิวารี คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 693 พระมหาวรวิทย์ อุชุโก สุทธิวารี คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 694 พระมหาวิชาญ ธนปญฺโญ สุทธิวารี คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 695 พระมหาคมกริช ปภสฺสโร หนองหงส์ คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 696 พระมหาบุญพิทักษ์ จนฺทธมฺโม หนองหงส์ คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 697 พระมหาครรชิต ปญฺญาวชิโร อิแงว คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 698 พระมหาวรวุฒิ วรธมฺโม โป่งขนมจีน คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 699 พระชมทัน ป. สุทนฺโต บางสระเก้า คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 700 พระมหาสัญชัย กิตฺติปญฺโญ ศรีบุรพาราม คณะจังหวัด ตราด
ส่ี 701 พระมหาปภาวิน อิฏฺฐวิทู ห้วงพัฒนา คณะจังหวัด ตราด (ธ)
ส่ี 702 พระมหาประเสริฐ โชติวโร พระปฐมเจดีย์ คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 703 พระมหาสิน วินยธโร พระปฐมเจดีย์ คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 704 พระมหาจิรพงศ์ นนฺทมาโน ห้วยจระเข้ คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 705 พระมหาศรชัย โฆสโก ไผ่ล้อม คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 706 พระมหาทรงพล กตปุญฺโญ วังน  าขาว คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 707 พระมหาวิทยา อสิญาโณ สุวรรณรัตนาราม คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 708 พระมหาทวีทรัพย์ ทีปงฺกโร เทวสังฆาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 709 พระมหาสมชาย วุฑฺฒิธมฺโม หวายเหนียว คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 710 พระมหานันทวัฒน์ อคฺคธมฺโม ท่าขนุน คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 711 พระมหาวรเชษฐณรภัทรภทฺทโก สิริกาญจนาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี (ธ)
ส่ี 712 พระมหาพัชระ สุทฺธิจิตฺตโพธิ สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี
ส่ี 713 พระวีระนนท์ ฐิตปุญฺโญ สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี
ส่ี 714 พระมหาพนม ฐานว โส บางปลา คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 715 พระมหาธีระพงษ์ สิริสาโร โกรกกราก คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 716 พระมหาส าเนียง นวรตโน สวนส้ม คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 717 พระมหาพงษ์พัฒน์ สิริภทฺโท ฟุ้งประชาธรรมาราม คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 718 พระมหาประวิทย์ ปวิชฺโช ท่ากระบือ คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 719 พระมหาสมเกียรติ อริญฺชโย หนองนกไข่ คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 720 พระมหาวิทยา จารุว โส ดอนตูม คณะจังหวัด ราชบุรี
ส่ี 721 พระมหาวิฑูร ฐานุตฺตโร ต้นสน คณะจังหวัด เพชรบุรี
ส่ี 722 พระมหากฤษณะ สุรปญฺโญ เพชรสมุทร คณะจังหวัด สมุทรสงคราม
ส่ี 723 พระมหาจิรวัฒน์ อนาลโย เกตการาม คณะจังหวัด สมุทรสงคราม (ธ)
ส่ี 724 พระมหากิตติพงศ์ กิตฺติญาโณ เขาสนามชัย คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ส่ี 725 พระมหาชิษณุพงศ์ สนฺตมโน สังฆานุภาพ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
ส่ี 726 พระมหาอภิวัฒน์ จนฺทสุจิณฺโณ สังฆานุภาพ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
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ส่ี 727 พระมหาสมมาตร ขนฺติมโน สังฆานุภาพ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
ส่ี 728 พระมหาออมสิน จิตฺตทนฺโต คลองน  าเย็นเหนือ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
ส่ี 729 พระมหาณัฐวุฒิ ภทฺทวีโร ใหม่ธงชัย คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
ส่ี 730 พระมหาป่ิน ยสปาโล ตะพานหิน คณะจังหวัด พิจิตร
ส่ี 731 พระมหาสุภัค วิรโช ประเชชัย คณะจังหวัด เพชรบูรณ์
ส่ี 732 พระมหากัมพล อคฺคธมฺโม นางพญา คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 733 พระมหาศุภกร สุภกโร มะขามเตี ย คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 734 พระมหาเสกสรรค์ กนฺตวีโร มะขามเตี ย คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 735 พระมหาคมสันต์ จิรวฑฺฒโน สุนทรประดิษฐ์ คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 736 พระมหาณศุภเดช สุขิโต บ้านเข็กใหญ่ คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 737 พระมหาธีระ มหาปญฺโญ คลองโพธ์ิ คณะจังหวัด อุตรดิตถ์
ส่ี 738 พระมหาปุณณพงษ์ ปริปุณฺโณ คลองโพธ์ิ คณะจังหวัด อุตรดิตถ์
ส่ี 739 พระมหามะกัน อภิปญฺโญ มณีไพรสณฑ์ คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 740 พระมหาชลอ ถิรธมฺโม ดอนมูล คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 741 พระมหาเจริญพงษ์ ขนฺตฺยุตฺตโร จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 742 พระมหาสมพงษ์ จนฺทว โส พระสิงห์ คณะจังหวัด เชียงราย
ส่ี 743 พระมหาวัฒนา กวิว โส มงคลธรรมกายาราม คณะจังหวัด เชียงราย
ส่ี 744 พระมหาเอนก อินฺทวีโร บ้านโฮ่ง คณะจังหวัด เชียงราย
ส่ี 745 พระฐิติกร ป. สิรินฺธโร บ้านเหล่า คณะจังหวัด เชียงราย (ธ)
ส่ี 746 พระมหาพงศ์พันธ์ ญาณร สี ร่องซ้อ คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 747 พระมหาณัฐพล ธีรญาโณ พระร่วง คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 748 พระมหาณัฐวัฒน์ อาจารสิรี ร่องฟอง คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 749 พระมหาวรวัฒน์เมธี มหาวรเมธี ร่องฟอง คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 750 พระมหาพิชัย พลญาโณ พระธาตุช้างค  า คณะจังหวัด น่าน
ส่ี 751 พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิโก อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 752 พระมหาภีระ ชนุตฺตโม อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 753 พระมหาบรรจบ กิตฺติวุฑฺโฒ พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 754 พระมหาสมพงษ์ จิตฺตปาโล ป่าหมู่ใหม่ คณะจังหวัด เชียงใหม่ (ธ)
ส่ี 755 พระมหาค าบาน คนฺธวโร มัชฌิมาวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 756 พระมหาสินชัย ธมฺมจาโร มัชฌิมาวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 757 พระครูปัญญาธรรมสาทรฐิตธมฺโม ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 758 พระมหาทรัพย์ ญาณเตโช ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 759 พระมหาพิเชษฐ์ สุริยถาวโร ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 760 พระมหาสุวรรณ จนฺทสาโร ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 761 พระมหาเผด็จ ผาสุกาโม ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 762 พระมหาณัฐนันท์ ฐิตสาโร ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 763 พระมหาอภิสิทธ์ิ อมโร ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 764 พระมหาธวัชชัย อตฺถกาโม ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
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ส่ี 765 พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 766 พระมหาเสกสรร จนฺทสาโร ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 767 พระมหาศุภสิทธ์ิ สุทฺธิปภาโส ไวกูลฐาราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 768 พระมหาเทพมงคล ปญฺญาวชิโร ศรีนคราราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 769 พระมหาฉัตรชัย ปิยวฑฺฒโน ศรีนคราราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 770 พระมหาเผิน กิตฺติวณฺโณ สว่างโยมาลัย คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 771 พระมหาปัญญา ชุตินฺธโร สว่างโยมาลัย คณะจังหวัด อุดรธานี 
ส่ี 772 พระมหาสุพันธ์ มุตฺตจิตฺโต จอมแจ้งศรีบุญเรือง คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 773 พระมหาจารุพงศ์ ปภาโส จอมแจ้งศรีบุญเรือง คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 774 พระมหาชัยวัฒน์ สิริธมฺโม บูรพา คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 775 พระมหาประทวน จิรสุโภ บูรพา คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 776 พระมหาภัทรดนัย วิสุทฺธสีโล ไชยนาถวราราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 777 พระมหาสายยันต์ วิสารโท ไชยนาถวราราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 778 พระมหาวันชัย ฐิตสีโล อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 779 พระมหาวงเดือน ขิปฺปาภิญฺโญ อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 780 พระมหาวรพิน ยสปาโล อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 781 พระมหาพรวิชิต พฺรหฺมโชโต อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 782 พระครูโพธิชยานุการ สิริปญฺโญ โพธ์ิชัยงิ วเหนือ คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 783 พระมหาสุพรรณ ธมฺมรโต โพธิสมภรณ์ คณะจังหวัด อุดรธานี (ธ)
ส่ี 784 พระมหาธวัชชัย สุเมโธ โพธิสมภรณ์ คณะจังหวัด อุดรธานี (ธ)
ส่ี 785 พระมหาพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม ชัยพร คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 786 พระมหาวีระศักด์ิ ทินฺนวโร ชัยพร คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 787 พระมหาฉลามชัย กลฺยาณคุตฺโต ศรีชมช่ืน คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 788 พระมหาสุวิน ขนฺติโก โพธ์ิชัย คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 789 พระมหาชัยธวัช ชยรตโน โพธ์ิชัย คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 790 พระมหาวรวุฒิ กนฺตปญฺโญ ยอดแก้ว คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 791 พระมหาฐิติวัสส์ ฐิติวฑฺฒโน จอมมณี คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 792 พระมหาจีระพันธ์ อินฺทปญฺโญ จอมมณี คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 793 พระมหาศักด์ิสิทธ์ิ ขนฺติวโร คีรีสามัคคีทรงธรรม คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 794 พระมหาโกศล สิริมงฺคโล มีชัยทุ่ง คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 795 พระมหาประยูร ปภสฺสรเมธี มีชัยทุ่ง คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 796 พระมหากรินทร์ ธีรปญฺโญ บ้านบอน คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 797 พระมหาสุริเยนทร์ สนฺตจิตโต เพียลือ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 798 พระมหากุศล สมาจาโร บ่อน  าสถิตย์ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 799 พระมหาบุญเหลือ อกิญจโณ ยอดแก้ว คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 800 พระมหาอภิชัยเดช อิสฺสโร จอมทอง คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 801 พระมหาอารย์ กตปุญฺโญ ภิรมยาราม คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 802 พระมหาถวิล ถิรจิตฺโต จอมทอง คณะจังหวัด หนองคาย
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ส่ี 803 พระมหาจิรศักด์ิ คุณว โส โนนพระแก้ว คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 804 พระมหาอ าพล ธนปญฺโญ จ าปาทอง คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 805 พระมหาพงศธร เขมธโร ธาตุด า คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 806 พระมหานันทวัฒน์ กนฺตสาโร ป่าส่างค า คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 807 พระมหาฐิระวัฒน์ ฐิรวฑฺฒโน ป่าดอนพระ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 808 พระมหาชานน อภิญจโน อรัญญวาสี คณะจังหวัด หนองคาย (ธ)
ส่ี 809 พระมหาวรากรณ์ สุวฑฺฒโน แจ้งแสงอรุณ คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 810 พระมหาอภิสิทธ์ิ อภิวณฺโณ แจ้งแสงอรุณ คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 811 พระมหาธวัชชัย ฐิตธมฺโม แจ้งแสงอรุณ คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 812 พระปลัดณัฐพล โชติปญฺโญ โพนงาม (บูรพาภิรมย์) คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 813 พระมหาสมบูรณ์ จนฺทโชโต ป่าสุทธาวาส คณะจังหวัด สกลนคร (ธ)
ส่ี 814 พระมหาจักรพันธ์ ธีรธมฺโม ไตรภูมิ คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 815 พระมหาสุทัศน์ ฉนฺทสุโภ โชติรสธรรมากร คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 816 พระมหาอาคม วิสารโท สว่างมีชัย คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 817 พระมหาสิทธิชัย วิสารโท ศรีภูกระดึงพัฒนาราม คณะจังหวัด เลย
ส่ี 818 พระมหานคร จนฺทว โส สายทอง คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 819 พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร สุวรรณาราม คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 820 พระมหาขวัญ สิริปญฺโญ ศิริบุญธรรม คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 821 พระมหาบุญญฤทธ์ิ ปภากโร ศิริบุญธรรม คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 822 พระมหาเจริญ ฐานิสฺสโร ประสานศรัทธา คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 823 พระมหาวิทวัฎ ฉวิวณฺโณ ประสานศรัทธา คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 824 พระมหาไพโรจน์ ปภาโส สามัคคีชัย คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 825 พระมหาสดายุ จกฺกวโร ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 826 พระมหายุรนันท์ ปญฺญานนฺโท ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 827 พระมหาคณัสนันท์ ชยานนฺโท ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 828 พระมหาเจษฎา ฐิตธมฺโม ดอนวิเวก คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด
ส่ี 829 พระมหาคมสันต์ อคฺคธมฺโม ท่าบ่อ คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด
ส่ี 830 พระมหาโกสินทร์ ทินฺนญาโณ ม่ิงเมือง คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด (ธ)
ส่ี 831 พระมหาวชิรวิทย์ วชิรญาโณ ม่ิงเมือง คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด (ธ)
ส่ี 832 พระมหาชาญชัย ชยานนฺโท พิชโสภาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 833 พระมหาชัยวัฒน์ กิตฺติญาโณ พิชโสภาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 834 พระมหาขวัญใจ อโนมปญฺโญ สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 835 พระมหาเสง่ียม โกวิโท สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 836 พระมหาอุทัย อาภากโร สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 837 พระมหาธงชัย อาภาธโร สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 838 พระมหาประสิทธ์ จารุว โส สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 839 พระมหาชัยมงคล ชยมงฺคโล สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 840 พระมหาแสงค า สิริธมฺโม สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
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ส่ี 841 พระมหาพูลสุข เขมจาโร หลวง คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 842 พระมหาจตุพงษ์ วิสุทฺธิญาโณ แจ้งสว่าง คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 843 พระมหาทวีชัย ธมฺมกาโม เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 844 พระวันชัย ป. วชิรว โส ประชานิมิต คณะจังหวัด ศรีสะเกษ (ธ)
ส่ี 845 พระมหาธนาคม ฐิตปุญฺโญ ยางตลาด คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 846 พระมหาอัคราภัทร์ สิริจนฺโท เหมือดขาว คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 847 พระรัตนภูมิ ป. ธีรปญฺโญ โคกนาโก คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 848 พระมหาณัฐพงษ์ ปญฺญาธโร บูรพารามใต้ คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 849 พระมหาองอาจ อาสโภ บ้านเก่าบ่อ คณะจังหวัด อ านาจเจริญ
ส่ี 850 พระมหาธนาวุฒิ โกวิโท บ้านเก่าบ่อ คณะจังหวัด อ านาจเจริญ
ส่ี 851 พระมหาเมธวินภัทร์ เมธวินฺโท มหาธาตุ คณะจังหวัด นครพนม
ส่ี 852 พระมหากฤษดาพงศ์ สุทฺธจิตฺโต โพธ์ิศรีแก้ว คณะจังหวัด มุกดาหาร
ส่ี 853 พระมหาธนกร กตธมฺโม สะแก คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 854 พระมหาธนวัฒน์ ญาณโชติ สะแก คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 855 พระมหารัตนศักด์ิ จนฺทสโร โพธ์ิ คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 856 พระมหาภูมิพัฒน์ ธมฺมพโล ดอนขวาง คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 857 พระมหาวรายุส ลทฺธูปกาโร ตะปัน คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 858 พระมหารุ่งธรรม ธมฺมสาโร หนองโจด คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 859 พระมหาสมรส ชินว โส สุทธจินดา คณะจังหวัด นครราชสีมา (ธ)
ส่ี 860 พระมหาโกร็ด จนฺทวณฺโณ ป่าหนองปรือ คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 861 พระมหาพัฒนา อภิวฑฺฒโน กลาง คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 862 พระครูสุนทรวีรบัณฑิต เขมวีโร บ้านหนองไฮ คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 863 พระมหาเขตรัตน์ ขนฺติธโร โนนสมบูรณ์ คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 864 พระมหาธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ ศาลาลอย คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 865 พระมหาอภิชิต คมฺภีรธมฺโม ล าชี คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 866 พระครูประพัฒน์สมาธิคุณคุตฺตวฑฺฒโน บ้านผือ คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 867 พระสุรพล ป. สุรพโล ไพรีพินาศ คณะจังหวัด ชัยภูมิ
ส่ี 868 พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี ไพรีพินาศ คณะจังหวัด ชัยภูมิ
ส่ี 869 พระมหาวรเมธ เตชธมฺโม ชัยสามหมอ คณะจังหวัด ชัยภูมิ
ส่ี 870 พระมหาเทวา อาภสฺสโร เลียบน  าไหล คณะจังหวัด ชัยภูมิ
ส่ี 871 พระมหาสุกรรณ์ วิชฺชากโร เลียบน  าไหล คณะจังหวัด ชัยภูมิ
ส่ี 872 พระปลัดวีระพงษ์ ชยรตโน สง่างาม คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 873 พระมหาปริญ สีลเตโช บางแตน คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 874 พระประสิทธ์ิ ป. ปภสฺสโร พราหมณี คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 875 พระมหากมลเมธ กตปุญฺโญ อุดมธานี คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 876 พระมหาส าราญ ปภากโร ช้าง คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 877 พระมหาเจตดา จนฺทสาโร ช้าง คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 878 พระมหาวิศรุต จนฺโทภาโส ป่าศรีถาวรนิมิต คณะจังหวัด นครนายก (ธ)
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ส่ี 879 พระมหาศักดา สุจิณฺโณ บ่อลูกรัง คณะจังหวัด สระแก้ว
ส่ี 880 พระมหาอดิศักด์ิ มหาปญฺโญ พระมหาธาตุฯ คณะจังหวัด นครศรีธรรมราช (ธ)
ส่ี 881 พระกฤษณะ ป. สิริธมฺโม สวนป่าน คณะจังหวัด นครศรีธรรมราช (ธ)
ส่ี 882 พระมหากิตติพงษ์ สุชาโต พัฒนาราม คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 883 พระมหาชวนากร อภิว โส บ้านส้อง คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 884 พระมหาสมปอง ฐิตชโย วิชิตสังฆาราม คณะจังหวัด ภูเก็ต
ส่ี 885 พระมหาวัชรา กตปุณฺโณ บ้านเกาะสิเหร่ คณะจังหวัด ภูเก็ต
ส่ี 886 พระมหาเกรียงไกร กิตฺติโสภโณ กะพังสุรินทร์ คณะจังหวัด ตรัง
ส่ี 887 พระมหาสุธเนศ อกถ กถี มัชฌิมภูมิ คณะจังหวัด ตรัง
ส่ี 888 พระบุญยก อตฺตสนฺโต มัชฌิมภูมิ คณะจังหวัด ตรัง
ส่ี 889 พระมหาศิวกร ภูริปญฺโญ โคกสมานคุณ คณะจังหวัด สงขลา
ส่ี 890 พระประจักร์ ป. ปญฺญาวุโธ บ่อทราย คณะจังหวัด สงขลา
ส่ี 891 พระมหาเอกลักษณ์ รตนโชโต คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 892 พระมหาชลาธิป ชนาสโภ คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 893 พระมหาปฐมพงษ์ ฐิตเตโช คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 894 พระมหาอิศรา วิวิตฺโต นางลาด คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 895 พระมหาชัยวัฒน์ ชยธมฺโม หน้าเมืองสตูล คณะจังหวัด สตูล
ส่ี 896 พระมหาณัฐพงษ์ ญาณวีโร จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
ส่ี 897 พระมหาธยาบันฑิกรณ์ จารุธมฺโม สร้อยทอง วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
ส่ี 898 พระมหาบุญยอด สีลเตโช ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 899 พระมหาเฉลิมเกียรติ ชุติกิตฺโต กันมาตุยาราม วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
ส่ี 900 พระมหาสุภาพ โชติโก ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 901 พระมหาสมบัติ อินฺทวีโร ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 902 พระมหาอนิรุทธ์ิ อคฺควณฺโณ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 903 พระสุนทร ป. วรสุนฺทโร ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ส่ี 904 พระมหาอาทิตย์ สุธมฺโม นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการามกรุงเทพมหานคร
ส่ี 905 พระมหาภัยทูร ปญฺญาโภ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 906 พระมหาอดุลย์ ปญฺญาธโร ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 907 พระครูวรสุตาทร อคฺควโร พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 908 พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 909 พระมหาโชคปชา สุนฺทรญาโณ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 910 พระมหาสุเมธ สุเมโธ ทองบน วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 911 พระมหาพรหมินทร์ ปภสฺสโร ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 912 พระมหานวศิริ สิริวฒฺฑโก ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 913 พระมหานพดล อภิชาโน โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 914 พระมหามนต์ธร จารุธมฺโม เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 915 พระมหาฐิติวิชญ์ อกิญฺจโน ทุ่งเศรษฐี คณะเขตประเวศ-สะพานสูงกรุงเทพมหานคร
ส่ี 916 พระมหาเกียรติวัชร์ อโนมปญฺโญ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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ส่ี 917 พระมหาผัลลา สวีโร สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 918 พระมหาอลงกรณ์ ขนฺติพโล ลาดปลาเค้า คณะเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ส่ี 919 พระมหาพงษ์พัฒน์ สุภทฺโท สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 920 พระมหาสดใส ปญฺญาวโร กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 921 พระมหาสมจิตร์ โชติลาโภ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 922 พระมหาโชคดี วรปญฺโญ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 923 พระมหาวัฒนา ฐานสมฺปนฺโน บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 924 พระมหาชัยวัฒน์ ธนวฑฺฒโน บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 925 พระมหาสรศักด์ิ อภิว โส โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 926 พระมหาเทอดศักด์ิ ถีรจิตฺโต โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 927 พระมหาเกสร มหาสกฺโก ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 928 พระมหายุทธนา ณฎฺฐิโก อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 929 พระมหาอิสราวิทย์ สุธีโร ราษฎร์บ ารุง วัดราษฎร์บ ารุง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 930 พระชัยณรงค์ อติชาโต บางบอน คณะเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 931 พระไตรภพ ป. สุเมโธ บางปะกอก คณะเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
ส่ี 932 พระมหาวรพงษ์ อินฺทวณฺโณ เกียรติประดิษฐ์ คณะเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
ส่ี 933 พระมหาประสิทธ์ิ ปภาโส บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 934 พระมหาสมศักด์ิ ปญฺญาวโร อุบลวนาราม คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 935 พระมหาสุชาติ ภูริวฑฺฒโน บางไผ่ คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 936 พระมหาจ าเริญ อคฺคปญฺโญ จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 937 พระมหาไพโรจน์ สุขิโต จากแดง คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 938 พระมหาโชติ อิสฺสโร เปรมประชา คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 939 พระมหาปริญญา ปญฺญานนฺโท พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 940 พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทว โส พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 941 พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 942 พระมหาพิจิตร ปภากโร พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 943 พระมหาปวิช ธมฺมพโล พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 944 พระมหาเอกชัย ชยสาโร พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 945 พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 946 พระมหาสุรภพ นิพฺภโย พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 947 พระมหาสายันต์ อาภสฺสโร เขียนเขต คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 948 พระมหาอ านาจ ฐานิโย เขียนเขต คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 949 พระมหาชาญ เตชวโร ปทุมทอง คณะจังหวัด ปทุมธานี (ธ)
ส่ี 950 พระมหาธานินทร์ ญาณินฺโท พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 951 พระมหานิวัฒน์ อาจารสุโภ พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 952 พระมหาธีรพงษ์ สิริปโภ พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 953 พระมหาวัชรพล ธมฺมจิตฺโต พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 954 พระมหาวสันต์ ธีรว โส โคกกะเทียม คณะจังหวัด ลพบุรี
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ส่ี 955 พระมหาบัญญัติ จกฺกวโร เขาลังพัฒนา คณะจังหวัด ลพบุรี
ส่ี 956 พระมหาสุธิราช สุทฺธิญาโณ พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 957 พระมหานพดล จนฺทโชโต พิกุลทอง คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 958 พระมหาพงศธร ว สปาโล โพธ์ิงาม คณะจังหวัด ชัยนาท
ส่ี 959 พระมหาอังคาร จนฺทสาโร โคกท่าเจริญ คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 960 พระมหาธีร์วรา ธีรวโร บ่อทองราษฎร์บ ารุง คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 961 พระมหาอมร สุเมโธ ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 962 พระมหาสุเมธ ญาณธโร ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 963 พระมหาดิษณ์กร ติฏฺฐกโร ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 964 พระมหาทักษิณ ถาวโร ช่องแสมสาร คณะจังหวัด ชลบุรี 
ส่ี 965 พระมหามงคล ปภสฺสโร หนองสนม คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 966 พระมหากวินภพ กิตฺติญาณเมธี ส านักทอง คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 967 พระมหาสมหมาย มหาสกฺโก เนินพระ คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 968 พระมหารณชัย สุจิณฺโณ เกาะ คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 969 พระมหาถาวร ถาวโร โค้งสนามเป้า คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 970 พระมหารังสรรค์ ฐิตปสาโท บูรพาพิทยาราม คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 971 พระมหาราเชนทร์ เทวธมฺโม บูรพาพิทยาราม คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 972 พระมหานิโรธ กตทีโป หนองหงส์ คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 973 พระมหาภาณุพงศ์ กตปุญฺโญ พรหมคุณวนาราม คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 974 พระมหาอานุกูล ธมฺมวุฑฺโฒ ห้วยจระเข้ คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 975 พระมหาชูเกียรติ อาภากโร ใหม่ป่ินเกลียว คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 976 พระศุภพงษ์ ธมฺมทินฺโน ญาณเวศกวัน คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 977 พระมหาอรรถพล สุภโร ป้อมวิเชียรโชติการาม คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 978 พระมหาอยินเอสิกะ เอสิโก ศิริมงคล คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 979 พระมหามงคล ธมฺมจารี โกรกกราก คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 980 พระมหาธนกฤต ปญฺญาพโล โกรกกราก คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 981 พระมหาชัยยุทธ เตชธมฺโม รางตันนิลประดิษฐ์ คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 982 พระมหาอนุรักษ์ ธีรสกฺโก หลักส่ีราษฎร์สโมสร คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 983 พระมหาปิยะวัฒก์ ปญฺญาพโล บางน  าวน คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 984 พระมหาพิพัฒน์ ปญฺญาวุโธ ปากบ่อ คณะจังหวัด สมุทรสาคร (ธ)
ส่ี 985 พระมหาวีระ ฐานวีโร ป่ามหาไชย คณะจังหวัด สมุทรสาคร (ธ)
ส่ี 986 พระมหาฉัตรชัย สุวีรธมฺโม ป่ามหาไชย คณะจังหวัด สมุทรสาคร (ธ)
ส่ี 987 พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย ดอนตูม คณะจังหวัด ราชบุรี
ส่ี 988 พระมหาเดชฉกรรจ์ สนฺติกโร หลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัด ราชบุรี
ส่ี 989 พระมหาวสันต์ สมตฺโถ อริยวงศาราม คณะจังหวัด ราชบุรี (ธ)
ส่ี 990 พระมหายงยุทธ ธมฺมพโล เพชรสมุทร คณะจังหวัด สมุทรสงคราม
ส่ี 991 พระมหาสมพงษ์ศักด์ิ สมงฺคิโก เพชรสมุทร คณะจังหวัด สมุทรสงคราม
ส่ี 992 พระมหาบัญชร จรณธมฺโม เกตการาม คณะจังหวัด สมุทรสงคราม (ธ)
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ส่ี 993 พระมหานับพล นิติสาโร ห้วยทรายขาว คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ส่ี 994 พระมหาปริยวิศว์ ฐิตฺสาโร วรนาถบรรพต คณะจังหวัด นครสวรรค์
ส่ี 995 พระมหาทวีป ติสฺสว โส นครป่าหมาก คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 996 พระมหาอ านาจ ธมฺมทีโป สุนทรประดิษฐ์ คณะจังหวัด พิษณุโลก
ส่ี 997 พระมหาวุฒิชัย กุสลจิตฺโต คลองโพธ์ิ คณะจังหวัด อุตรดิตถ์
ส่ี 998 พระมหาสุชาติ สุชาโต ดอนมูล คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 999 พระมหาธีรนันท์ มหาธีโร พระบาทม่ิงเมือง คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 1000 พระมหาวิศรุต วชิรสุธี ร่องฟอง คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 1001 พระมหาชานนท์ อานนฺทปญฺโญ สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1002 พระมหาช านาญศิลป์ ธมฺมวโร พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1003 พระมหาจิตเกษม ธมฺมเขมิโย บ้านขุน คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1004 พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมสมฺปุณฺโณ บ้านขุน คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1005 พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒ สันติธรรม คณะจังหวัด เชียงใหม่ (ธ)
ส่ี 1006 พระมหาจักรพรรดิ สิริวณฺโณ ศรีสว่าง คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1007 พระมหาสมใจ สุมโน ศรีสว่าง คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1008 พระมหาบุญล  า มหาปุญฺโญ ป่าอัมพวัน คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1009 พระมหาบัณฑิต ปภากโร ศรีนคราราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1010 พระมหาวิคิต สญฺญจิตฺโต จอมแจ้งศรีบุญเรือง คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1011 พระมหาสุรเดช ญาณเตโช จอมแจ้งศรีบุญเรือง คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1012 พระมหาณัฐธัญ ธมฺมทินฺโน ป่าสามัคคีสันติธรรม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1013 พระมหาประสิทธ์ิ มหาญาโณ อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1014 พระมหาสามารถ เตชธมฺโม มัชฌิมบุรี คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1015 พระมหาจิระศักด์ิ สิริภทฺโท โพธิสมภรณ์ คณะจังหวัด อุดรธานี (ธ)
ส่ี 1016 พระมหาบุญชู ฐิตส วโร สิริมหากัจจายน์ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1017 พระมหานฤเบศท์ อธิปญฺโญ จอมมณี คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1018 พระมหาเอกราช ปภากโร พระธาตุบังพวน คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1019 พระมหาสุรพล ตปสีโล เพียลือ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1020 พระมหาอภิสิทธ์ิ ภูริปญฺโญ สุธรรมนิมิต คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1021 พระมหารณชัย ธมฺมธีโร เจริญผล คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1022 พระมหาฤทธ์ิที อิทฺธิเตโช ศรีชมภูองค์ตื อ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1023 พระมหาอินทร์ปัญ ปญฺญาธโร ศรีชมภูองค์ตื อ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1024 พระมหาสรเพ็ชร อาสโภ พระยืน คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1025 พระมหาอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน ป่าส่างค า คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1026 พระมหาธวัชชัย ธีรปญฺโญ จันทรสามัคคี คณะจังหวัด หนองคาย (ธ)
ส่ี 1027 พระมหาเทพพร สุเมโธ ทุ่งสว่าง คณะจังหวัด หนองคาย (ธ)
ส่ี 1028 พระมหาชาญ โกวิโท แจ้งแสงอรุณ คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1029 พระมหากฤษณะ จารุวณฺโณ ป่าคูณค าวิปัสสนา คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1030 พระมหาวีระพงษ์ จนฺทสาโร สระแก้ว คณะจังหวัด สกลนคร
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ส่ี 1031 พระมหาไกรสร กิตฺติวชิรเมธี พระธาตุศรีมงคล คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1032 พระมหาวรวิช วิชยปญฺโญ พระธาตุศรีมงคล คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1033 พระมหาสุเวช สุวิชาโน เซกาเจติยาราม คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 1034 พระมหาสิทธิพร กนฺตสีโล ศรีสามัคคีธรรม คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 1035 พระมหาอรรคเดช อคฺคเตโช ศรีบุญเรือง คณะจังหวัด เลย
ส่ี 1036 พระมหาณัฐพล ญาณสาโร ศรีสะอาด คณะจังหวัด เลย
ส่ี 1037 พระมหาแดนไทย อิทฺธิญาโณ ศรีสงคราม คณะจังหวัด เลย
ส่ี 1038 พระมหาอุทัย อธิปญฺโญ ศรีสงคราม คณะจังหวัด เลย
ส่ี 1039 พระมหาชวพจน์ ชวโน ลาดปู่ทรงธรรม คณะจังหวัด เลย
ส่ี 1040 พระมหาธนารักษ์ ธนิสฺสโร สายทอง คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 1041 พระมหาณัฐพงษ์ ฐิตเมโธ สายทอง คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 1042 พระมหาอนุชา อกิญฺจโน สายทอง คณะจังหวัด หนองบัวล าภุ
ส่ี 1043 พระมหาจิรคุณ ขนฺติพโล ศิริบุญธรรม คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 1044 พระมหาสุธิสักร์ อธิจิตฺโต ป่าศรีวิชัย คณะจังหวัด หนองบัวล าภู (ธ)
ส่ี 1045 พระโอเคร์ ป. โชติธมฺโม ศิริชัยมงคล คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด
ส่ี 1046 พระมหารังสรรค์ เขมจาโร พิชโสภาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1047 พระมหากันยา ขนฺติโก พิชโสภาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1048 พระมหาธนาธรณ์ ทยาฐิโต สนมหมากหญ้า คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1049 พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ สระก าแพงใหญ่ คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 1050 พระมหาณรงศักด์ิ คุณงฺกโร ไพรบึง คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 1051 พระมหาปฏิภาณ ปญฺญาวโร ยางตลาด คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 1052 พระมหาสมชาย ชยวุฑฺโฒ สะแก คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1053 พระมหาจักรกฤษณ์ ปริยตฺติเมธี สระแก้ว คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1054 พระอธิการปัญญา ฐานุตฺตโม ชัยศรีคณาราม คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1055 พระครูอุดมจันทรวรรณ อุตฺตโม กลาง คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 1056 พระมหาสุรินทร์ สุขิโต โคกไม้แดง คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 1057 พระมหาสุริยะ ฐิตวิรโย ล าชี คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 1058 พระมหาสิทธิศักด์ิ อภินนฺโท อมรินทราราม คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 1059 พระมหาด าเนิน ฐิตสีโล บ้านผือ คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 1060 พระมหาสมศักด์ิ มหามงฺคโล เลียบน  าไหล คณะจังหวัด ชัยภูมิ
ส่ี 1061 พระมหาศตวรรษ ธมฺมว โส หนองไผ่ล้อม คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 1062 พระมหาธีรวัฒน์ สจฺจาสโภ ท่าพาณิชย์ คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 1063 พระมหาพิชัย กลฺยาโณ บางแตน คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 1064 พระมหาโพศรีทอง พุทฺธิธโร ระเบาะเกตุ คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 1065 พระมหาสุรพล สนฺติชโย อุดมธานี คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 1066 พระมหานคร กนฺตสาโร ช้าง คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 1067 พระมหากิตติธัช สิริภทฺโท ช้าง คณะจังหวัด นครนายก
ส่ี 1068 พระมหาพูลศักด์ิ ฐิตสีโล ต าหนัก คณะจังหวัด นครนายก (ธ)
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ส่ี 1069 พระภาสกร ป. ปญฺญาวฑฺฒโก โสธรวราราม คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ส่ี 1070 พระมหาอุดร ปญฺญาวฑฺฒโน ใหญ่ชัยมงคล คณะจังหวัด นครศรีธรรมราช
ส่ี 1071 พระมหาปกรณ์ ปภากโร พัฒนาราม คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 1072 พระประพันธ์ศักด์ิ กิตฺติธโร ดอนยา คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 1073 พระมหาไพศาล คุณวีโร บ่อพุทธาราม คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 1074 พระมหาสมชาย ถามวโร วิชิตสังฆาราม คณะจังหวัด ภูเก็ต
ส่ี 1075 พระมหาณัฐกิตต์ อตฺตทีโป กะพังสุรินทร์ คณะจังหวัด ตรัง
ส่ี 1076 พระเจริญ ป. ติกฺขญาโณ กระบ่ีน้อย คณะจังหวัด กระบ่ี
ส่ี 1077 พระทรงฉัตร ป. อภิญาโณ สุวรรณคีรีวิหาร คณะจังหวัด ระนอง
ส่ี 1078 พระทนงค์ ป. ชยาภินนฺโท คลองเรียน คณะจังหวัด สงขลา
ส่ี 1079 พระมหาวีรภัทร อภิวโร คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 1080 พระมหาศุภกร ยโสธโร คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 1081 พระมหาสหัชช์ ปญฺญารตโน อินทราวาส คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 1082 พระมหาสิทธิ กิตฺติธโร ป่าประทีปรัศมี คณะจังหวัด สตูล
ส่ี 1083 สามเณรสิงหา - จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1084 สามเณรภูวมินทร์ - ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1085 สามเณรธนากร - ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1086 สามเณรจิณณวัตร - ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1087 สามเณรสุวิจักขณ์ - ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1088 สามเณรชญานนท์ - บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1089 สามเณรเจษฎาพร - มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1090 สามเณรปรัชญา - บางนาใน วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1091 สามเณรธีระพัฒน์ - ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1092 สามเณรดนัยวุฒิ - ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1093 สามเณรโยธิน - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1094 สามเณรอนุวัฒน์ - มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1095 สามเณรณัฐพงษ์ - มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1096 สามเณรมานะศักด์ิ - มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1097 สามเณรธนบูรณ์ - ยานนาวา วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1098 สามเณรโอภาสภัทท์ - ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1099 สามเณรธนากร - ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1100 สามเณรธัญนพ - สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1101 สามเณรสุนันท์ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1102 สามเณรรัฐพงษ์ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1103 สามเณรธนศักด์ิ - ศรีเอ่ียม วัดศรีเอ่ียม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1104 สามเณรกัสสปะ - สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1105 สามเณรพัชรินทร์ - สามพระยา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1106 สามเณรเมธิพงศ์ - อินทรวิหาร วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
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ส่ี 1107 สามเณรเจนรบ - สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1108 สามเณรวิชิต - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1109 สามเณรมานัส - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1110 สามเณรสัณห์ภวิศ - แสนสุข วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1111 สามเณรณัฐกิตต์ิ - ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1112 สามเณรกตัญญู - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1113 สามเณรฐิติพงศ์ - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1114 สามเณรธีรพัฒน์ - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1115 สามเณรกิตติกร - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1116 สามเณรวุฒิพงศ์ - ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1117 สามเณรศรีสุวรรณ - ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1118 สามเณรสุรชัช - ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1119 สามเณรธนิสร - นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1120 สามเณรธงชัย - นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1121 สามเณรกุศลิน - นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1122 สามเณรนวพล - ปากน  า วัดปากน  า กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1123 สามเณรศิวพงษ์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1124 สามเณรทศพล - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1125 สามเณรบุญช่วย - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1126 สามเณรอดิทัต - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1127 สามเณรต้น - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1128 สามเณรสุริยา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1129 สามเณรก าพล - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1130 สามเณรกษาปณ์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1131 สามเณรสุรสิทธ์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1132 สามเณรศุภกร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1133 สามเณรปฐมพร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1134 สามเณรปรีชา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1135 สามเณรวราพล - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1136 สามเณรนัฐฤทธ์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1137 สามเณรชัยธวัช - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1138 สามเณรศิริศักด์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1139 สามเณรอนุชา - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1140 สามเณรจักรภพ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1141 สามเณรชัยประสิทธ์ิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1142 สามเณรทีรภัทร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1143 สามเณรพุฒินาท - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1144 สามเณรธนวัฒน์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
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ส่ี 1145 สามเณรณัฐวุฒิ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1146 สามเณรภูริภัทร - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1147 สามเณรภาณุเดช - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1148 สามเณรเจษฎา - ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1149 สามเณรพีระพงษ์ - ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1150 สามเณรธนวัฒน์ - หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1151 สามเณรวานิช - อนงคาราม วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1152 สามเณรเมืองใส - อมรคีรี วัดอมรคีรี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1153 สามเณรอนุชิต - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1154 สามเณรชัยณรงค์กร - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1155 สามเณรพิสิษฐ์ - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1156 สามเณรเจษฎาพร - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1157 สามเณรวิชัย - บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 1158 สามเณรณัฐพล - บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 1159 สามเณรชาลี - บางไผ่ คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 1160 สามเณรศรีสุวัสถ์ิ - แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1161 สามเณรถิรธรรม - แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1162 สามเณรชลธร - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1163 สามเณรวีรพล - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1164 สามเณรนที - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1165 สามเณรธวัชชัย - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1166 สามเณรศุภกิจ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1167 สามเณรธนาวัฒน์ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1168 สามเณรภรัณยู - หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1169 สามเณรณรงค์ศักด์ิ - หัวคู้ คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1170 สามเณรวรรธนัย - สิงห์ คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1171 สามเณรนัฐพงษ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1172 สามเณรธีรภัทร - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1173 สามเณรณัฐธีร์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1174 สามเณรวสุบัณฑิต - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1175 สามเณรภัคณัฐ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1176 สามเณรนพนนท์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1177 สามเณรดนุสรณ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1178 สามเณรปฏิภาณ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1179 สามเณรศุภกร - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1180 สามเณรเจษฎา - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1181 สามเณรภูตะวัน - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1182 สามเณรธนารักษ์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
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ส่ี 1183 สามเณรภูวดล - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1184 สามเณรคัมภีร์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1185 สามเณรรัชชานนท์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1186 สามเณรณภัทร - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1187 สามเณรเบญจมิน - พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1188 สามเณรจิณณพัต - พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1189 สามเณรอิศรา - กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1190 สามเณรพรณรงค์ - กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1191 สามเณรศุภณัฐ - สามบัณฑิต คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1192 สามเณรเมธาณุวัฒน์ - ไทรพุทธรังสี คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1193 สามเณรภัสกร - โตนด คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1194 สามเณรณภัทร - ชุมพลนิกายาราม คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1195 สามเณรทิวากร - พระพุทธบาท คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 1196 สามเณรธัญพิสิษฐ์ - พระพุทธบาท คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 1197 สามเณรอภิสิทธ์ิ - มงคลชัยพัฒนา คณะจังหวัด สระบุรี
ส่ี 1198 สามเณรกฤษณะพล - พระนอนจักรสีห์ คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 1199 สามเณรสิริโรชน์ - มณีสถิตกปิฏฐาราม คณะจังหวัด อุทัยธานี
ส่ี 1200 สามเณรทักษ์ดนัย - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 1201 สามเณรจักรี - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 1202 สามเณรธนากรณ์ - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 1203 สามเณรธีระยุทธ์ - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 1204 สามเณรธันวา - ชัยมงคล คณะจังหวัด ชลบุรี
ส่ี 1205 สามเณรวิชญ์พล - ละหารไร่ คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 1206 สามเณรภัทรธร - ละหารไร่ คณะจังหวัด ระยอง
ส่ี 1207 สามเณรนวพล - โค้งสนามเป้า คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 1208 สามเณรกฤษดา - ซอยสอง คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 1209 สามเณรเอกพัน - ปรีดาราม คณะจังหวัด นครปฐม
ส่ี 1210 สามเณรธนพล - ไชยชุมพลชนะสงคราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 1211 สามเณรรุ่งโรจน์ - เทวสังฆาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 1212 สามเณรปิยะพงษ์ - เทวสังฆาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 1213 สามเณรเมธา - เทวสังฆาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 1214 สามเณรอภิสิทธ์ิ - วังขนายทายิการาม คณะจังหวัด กาญจนบุรี
ส่ี 1215 สามเณรธนกร - สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี
ส่ี 1216 สามเณรนพชัย - สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี
ส่ี 1217 สามเณรจักรรินทร์ - สวนหงส์ คณะจังหวัด สุพรรณบุรี
ส่ี 1218 สามเณรธีรธรรม - ศรีสุทธาราม คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 1219 สามเณรอนุชา - เกตการาม คณะจังหวัด สมุทรสงคราม (ธ)
ส่ี 1220 สามเณรพีรพล - ตากฟ้า คณะจังหวัด นครสวรรค์
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ส่ี 1221 สามเณรธวัชชัย - ตากฟ้า คณะจังหวัด นครสวรรค์
ส่ี 1222 สามเณรวุฒิชัย - ตากฟ้า คณะจังหวัด นครสวรรค์
ส่ี 1223 สามเณรอนวัช - ตากฟ้า คณะจังหวัด นครสวรรค์
ส่ี 1224 สามเณรบัลลังก์ - พระบรมธาตุ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
ส่ี 1225 สามเณรกษิดิศ - พระบรมธาตุ คณะจังหวัด ก าแพงเพชร
ส่ี 1226 สามเณรธีรณัฐ - ตะพานหิน คณะจังหวัด พิจิตร
ส่ี 1227 สามเณรอดิเทพ - คลองโพธ์ิ คณะจังหวัด อุตรดิตถ์
ส่ี 1228 สามเณรเดชาพล - ดอนไชย คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 1229 สามเณรธีรภัทร์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1230 สามเณรพงศกร - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1231 สามเณรณัฐพงศ์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1232 สามเณรคัมภีร์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1233 สามเณรยุทธนา - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1234 สามเณรฐิติพงค์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1235 สามเณรธรรมนูญ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1236 สามเณรสีรัก - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1237 สามเณรวีรวัฒน์ - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1238 สามเณรวิศรุต - จองค า คณะจังหวัด ล าปาง
ส่ี 1239 สามเณรกิตติภูมิ - พระธาตุผาเงา คณะจังหวัด เชียงราย
ส่ี 1240 สามเณรสหภาพ - ร่องซ้อ คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 1241 สามเณรวรากร - หัวข่วง คณะจังหวัด แพร่
ส่ี 1242 สามเณรอุทัย - พญาภู คณะจังหวัด น่าน
ส่ี 1243 สามเณรธนวัฒน์ - พญาภู คณะจังหวัด น่าน
ส่ี 1244 สามเณรศรายุธ - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1245 สามเณรอภิรักษ์ - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1246 สามเณรคณชาภูมิ - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1247 สามเณรสมชาย - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1248 สามเณรรชต - สวนดอก คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1249 สามเณรอ่องค า - ป่าไม้แดง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1250 สามเณรเจษฎากร - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1251 สามเณรเย็งป๋อ - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1252 สามเณรป๊อก - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1253 สามเณรศรราม - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1254 สามเณรพศวัต - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1255 สามเณรแสงทอง - ดอยสัพพัญญู คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1256 สามเณรภคิน - บ้านขุน คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1257 สามเณรอนุชา - ไวกูลฐาราม คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1258 สามเณรธวัชชัย - บูรพา คณะจังหวัด อุดรธานี



หนา้ 35/39

ป.ธ. เลขท่ีเข้ารับ ช่ือ ฉายา วัด คณะเขต/คณะ จ. จังหวัด(ธ)
ส่ี 1259 สามเณรอัมรินทร์ - อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1260 สามเณรวีระพันธ์ - อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1261 สามเณรอดิเทพ - อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1262 สามเณรธิปพเนตร - สระมณี คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1263 สามเณรวายุ - ชัยพร คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1264 สามเณรอภิมงคล - ศรีสุมังคล์ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1265 สามเณรตะวัน - พระธาตุราษฎร์บ ารุง คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1266 สามเณรทินภัทร - หนองคายพัฒนาราม คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1267 สามเณรสนธยา - สุภกิจเริญ คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1268 สามเณรอชิตะ - โนนพระแก้ว คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1269 สามเณรวรเมธ - แจ้งแสงอรุณ คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1270 สามเณรวิชิต - แจ้งแสงอรุณ คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1271 สามเณรฐาปกรณ์ - โพนงาม (บูรพาภิรมย์) คณะจังหวัด สกลนคร
ส่ี 1272 สามเณรอาทิตย์ - ไตรภูมิ คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 1273 สามเณรศักดา - อรัญญวิเวก คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 1274 สามเณรปรมินทร์ - อรัญญวิเวก คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 1275 สามเณรอภินันท์ - ศรีชมพูวนาราม คณะจังหวัด บึงกาฬ
ส่ี 1276 สามเณรรัฐภูมิ - ตรีสวัสด์ิวนาราม คณะจังหวัด เลย (ธ)
ส่ี 1277 สามเณรสิทธิชัย - ตรีสวัสด์ิวนาราม คณะจังหวัด เลย (ธ)
ส่ี 1278 สามเณรนิรันด์ - ตรีสวัสด์ิวนาราม คณะจังหวัด เลย (ธ)
ส่ี 1279 สามเณรอุนชา - พิศาลรัญญาวาส คณะจังหวัด หนองบัวล าภู (ธ)
ส่ี 1280 สามเณรสหรัช - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1281 สามเณรจิระวัฒน์ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1282 สามเณรธีรวุฒิ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1283 สามเณรภานุพงษ์ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1284 สามเณรอนุพงษ์ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1285 สามเณรณัฐวุฒิ - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1286 สามเณรธีรเธียร - ชัยศรี คณะจังหวัด ขอนแก่น
ส่ี 1287 สามเณรวรพันธ์ุ - สระทอง คณะจังหวัด ร้อยเอ็ด
ส่ี 1288 สามเณรตู้ม - ถ  าคูหาสวรรค์ คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1289 สามเณรสมพร - พิชโสภาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1290 สามเณรสุขสรรค์ - ป่าอุบลแก้ว คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1291 สามเณรอาณัฐ - ป่าอุบลแก้ว คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1292 สามเณรวีระพันธ์ - มหาวนาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1293 สามเณรชญานนท์ - มหาวนาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1294 สามเณรกิตติพศ - ค าเข่ือนแก้ว คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1295 สามเณรเลียนทา - ศรีอุดม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1296 สามเณรวรณัน - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
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ส่ี 1297 สามเณรอนุชา - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 1298 สามเณรณัฐภัทร - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 1299 สามเณรสมบัติชัย - เกียรติแก้วสามัคคี คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 1300 สามเณรคัมภีร์ - มหาธาตุ คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 1301 สามเณรวายุ  - บูรพารามใต้ คณะจังหวัด ยโสธร
ส่ี 1302 สามเณรพิชัย - มหาธาตุ คณะจังหวัด นครพนม
ส่ี 1303 สามเณรณฐกฤต - มหาธาตุ คณะจังหวัด นครพนม
ส่ี 1304 สามเณรภานุวัฒน์ - สว่างสุวรรณาราม คณะจังหวัด นครพนม
ส่ี 1305 สามเณรธีรพงษ์ - พระธาตุพนม คณะจังหวัด นครพนม
ส่ี 1306 สามเณรยุทธนา - ศรีบุญเรือง คณะจังหวัด มุกดาหาร
ส่ี 1307 สามเณรวรวิทย์ - บึง คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1308 สามเณรปรัชญา - ใหม่สันติ คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1309 สามเณรทักษิณ - สะแก คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1310 สามเณรศิริวัฒน์ - สะแก คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1311 สามเณรรชานนท์ - ศาลา คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1312 สามเณรภูวดล - ชัยศรีคณาราม คณะจังหวัด นครราชสีมา
ส่ี 1313 สามเณรวัชราวุฒิ - บัวถนน คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 1314 สามเณรภูมินทร์ - อุทุมพร คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 1315 สามเณรอัศดาวุฒิ - โสธรวราราม คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ส่ี 1316 สามเณรณัฐพล - ศาลาล าดวน คณะจังหวัด สระแก้ว
ส่ี 1317 สามเณรวรเมธ - วังสมบูรณ์ คณะจังหวัด สระแก้ว
ส่ี 1318 สามเณรขวด - เหล่าอ้อย คณะจังหวัด สระแก้ว
ส่ี 1319 สามเณรภานุรัตน์ - ขันเงิน คณะจังหวัด ชุมพร
ส่ี 1320 สามเณรภานุพันธ์ - ขันเงิน คณะจังหวัด ชุมพร
ส่ี 1321 สามเณรอนุชิต - ขันเงิน คณะจังหวัด ชุมพร
ส่ี 1322 สามเณรรัชพล - สมหวัง คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 1323 สามเณรปัญจพร - มะม่วงหมู่ คณะจังหวัด สงขลา
ส่ี 1324 สามเณรสิทธิกร - โคกเป้ียว คณะจังหวัด สงขลา (ธ)
ส่ี 1325 สามเณรนพกร - คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 1326 สามเณรภคินธร - คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 1327 สามเณรธนกร - ทุ่งยาว คณะจังหวัด พัทลุง
ส่ี 1328 สามเณรประเสริฐ - จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1329 สามเณรมินทรา - ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1330 สามเณรรภัสพงษ์ - ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1331 สามเณรฐิติพงศ์ - บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1332 สามเณรภาณุวัฒน์ - เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1333 สามเณรนนท์ธราวัตร - น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1334 สามเณรจิรายุ - บางนาใน วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
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ส่ี 1335 สามเณรนันธกร - บางนาใน วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1336 สามเณรวงศกร - ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1337 สามเณรลาภทรัพย์ - ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1338 สามเณรศรศักด์ิ - สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1339 สามเณรณัฐวุฒิ - สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1340 สามเณรชัชวาลย์ - ล าผักชี วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1341 สามเณรอิทธิพล - สร้อยทอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1342 สามเณรพงษ์รวี - หัวล าโพง วัดหัวล าโพง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1343 สามเณรบารมี - ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1344 สามเณรอัธิชัย - เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1345 สามเณรชานน - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1346 สามเณรพัชร - กระทุ่ม วัดกระทุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1347 สามเณรเสกสิทธ์ิ - สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1348 สามเณรเสกสันต์ - สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1349 สามเณรพงษ์ศักด์ิ - สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1350 สามเณรชานนท์ - หนองจอก คณะเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1351 สามเณรศิรวิทย์ - นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1352 สามเณรเสกสรร - นิมมานรดี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1353 สามเณรวรวิทย์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1354 สามเณรสุบิน - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1355 สามเณรปวริศว์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1356 สามเณรนวมินทร์ - โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1357 สามเณรวุฒิพงษ์ - ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1358 สามเณรหล้ายา - อมรคีรี วัดอมรคีรี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1359 สามเณรชัยวัฒน์ - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1360 สามเณรเรน - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1361 สามเณรโชคชัย - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1362 สามเณรศักย์ศรณ์ - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1363 สามเณรโยธวาทิต - อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1364 สามเณรอนุชา - ราชคฤห์ คณะเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1365 สามเณรเอมินตู - สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ส่ี 1366 สามเณรพนัส - บัวขวัญ คณะจังหวัด นนทบุรี
ส่ี 1367 สามเณรพิสี - แพรกษา คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1368 สามเณรวิชยุตม์ - ชัยมงคล คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1369 สามเณรสืบศักด์ิ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1370 สามเณรวโรดม - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1371 สามเณรธีรภาพ - บางพลีใหญ่ใน คณะจังหวัด สมุทรปราการ
ส่ี 1372 สามเณรอากิโนบุ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี



หนา้ 38/39

ป.ธ. เลขท่ีเข้ารับ ช่ือ ฉายา วัด คณะเขต/คณะ จ. จังหวัด(ธ)
ส่ี 1373 สามเณรณัฐนันท์ - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1374 สามเณรธรรมธร - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1375 สามเณรเพชรตะวัน - พระธรรมกาย คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1376 สามเณรกิติศักด์ิ - เขียนเขต คณะจังหวัด ปทุมธานี
ส่ี 1377 สามเณรวายุ - พนัญเชิง คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1378 สามเณรสัญจร - กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1379 สามเณรพิชิตชัย - กษัตราธิราช คณะจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ส่ี 1380 สามเณรภูติวัฒน์ - สาธุการาม คณะจังหวัด สิงห์บุรี
ส่ี 1381 สามเณรปรีชา - บางสระเก้า คณะจังหวัด จันทบุรี
ส่ี 1382 สามเณรจิรภัทร - สิริกาญจนาราม คณะจังหวัด กาญจนบุรี (ธ)
ส่ี 1383 สามเณรตะวัน - พยัคฆาราม คณะจังหวัด สุพรรณบุรี
ส่ี 1384 สามเณรดนุสรณ์ - ป้อมวิเชียรโชติการาม คณะจังหวัด สมุทรสาคร
ส่ี 1385 สามเณรนิติพัฒน์ - บางสามแพรก คณะจังหวัด เพชรบุรี
ส่ี 1386 สามเณรกิตติพงษ์ - กุยบุรี คณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ส่ี 1387 สามเณรพงษ์ศักด์ิ - ส้มเสี ยว คณะจังหวัด นครสวรรค์
ส่ี 1388 สามเณรชนิตพล - ตากฟ้า คณะจังหวัด นครสวรรค์
ส่ี 1389 สามเณรวทัญญู - ดอนไชย คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 1390 สามเณรจักราวุธ - ดอนไชย คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 1391 สามเณรมานพ - อภัยคีรี คณะจังหวัด ตาก
ส่ี 1392 สามเณรสาม - มงคลธรรมกายาราม คณะจังหวัด เชียงราย
ส่ี 1393 สามเณรศุภกิจ - ศรีโคมค า คณะจังหวัด พะเยา
ส่ี 1394 สามเณรพลพรรค - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1395 สามเณรชนกชนม์ - พระธาตุศรีจอมทอง คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1396 สามเณรธีรพงษ์ - บ้านขุน คณะจังหวัด เชียงใหม่
ส่ี 1397 สามเณรธีรภัทร - อุดมอินทราวาส คณะจังหวัด อุดรธานี
ส่ี 1398 สามเณรธรรณ์ธร - หนองคายพัฒนาราม คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1399 สามเณรอภิศักด์ิ - จอมมณี คณะจังหวัด หนองคาย
ส่ี 1400 สามเณรพิชยะ - ตรีสวัสด์ิวนาราม คณะจังหวัด เลย (ธ)
ส่ี 1401 สามเณรสุริยา - ตรีสวัสด์ิวนาราม คณะจังหวัด เลย (ธ)
ส่ี 1402 สามเณรรัชพล - สว่างอารมณ์ คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 1403 สามเณรทินกร - สว่างอารมณ์ คณะจังหวัด หนองบัวล าภู
ส่ี 1404 สามเณรคมชาญ - ยางน้อย คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1405 สามเณรวรวุฒิ - ถ  าคูหาสวรรค์ คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1406 สามเณรต่อศักด์ิ - พิชโสภาราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1407 สามเณรดรัณภพ - วารินทราราม คณะจังหวัด อุบลราชธานี
ส่ี 1408 สามเณรชัยณรงค์ - สระก าแพงใหญ่ คณะจังหวัด ศรีสะเกษ
ส่ี 1409 สามเณรพิชิตร - ศรีใคร คณะจังหวัด อ านาจเจริญ
ส่ี 1410 สามเณรศิริศักด์ิ - ศรีใคร คณะจังหวัด อ านาจเจริญ



หนา้ 39/39

ป.ธ. เลขท่ีเข้ารับ ช่ือ ฉายา วัด คณะเขต/คณะ จ. จังหวัด(ธ)
ส่ี 1411 สามเณรพัทธพล - ศรีใคร คณะจังหวัด อ านาจเจริญ
ส่ี 1412 สามเณรเทิดมงคล - พระธาตุพนม คณะจังหวัด นครพนม
ส่ี 1413 สามเณรสุริยัน - บัวถนน คณะจังหวัด บุรีรัมย์
ส่ี 1414 สามเณรนพเก้า - ล าชี คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 1415 สามเณรวิษณุ - สระบัวแดง คณะจังหวัด สุรินทร์
ส่ี 1416 สามเณรถนัด - เขาศาลาอตุลฐานะจาโร คณะจังหวัด สุรินทร์ (ธ)
ส่ี 1417 สามเณรศิลปกร - ใหม่กรงทอง คณะจังหวัด ปราจีนบุรี
ส่ี 1418 สามเณรณัฐพล - โสธรวราราม คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ส่ี 1419 สามเณรชิณวัฒน์ - โสธรวราราม คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ส่ี 1420 สามเณรปรเมษฐ์ - โสธรวราราม คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ส่ี 1421 สามเณรชาญชัย - โสธรวราราม คณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ส่ี 1422 สามเณรพรนที - บ่อลูกรัง คณะจังหวัด สระแก้ว
ส่ี 1423 สามเณรณัฐภัทร - พัฒนาราม คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 1424 สามเณรศุภณัฐ - พัฒนาราม คณะจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส่ี 1425 สามเณรจักรี - มะม่วงหมู่ คณะจังหวัด สงขลา
ส่ี 1426 สามเณรกิตติพงศ์ - คูหาสวรรค์ คณะจังหวัด พัทลุง


