
ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๑ จักรวรรดิราชาวาส พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ป.ธ.๙ กองกลาง จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒ จักรวรรดิราชาวาส พระศรีกิตติโสภณ ป.ธ.๖ ๒ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๓ จักรวรรดิราชาวาส พระมหาภาณุวัฒน  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๔ จักรวรรดิราชาวาส พระมหาวีรศักดิ์  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๓ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕ จักรวรรดิราชาวาส พระมหาธิติภาณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๗ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๖ จักรวรรดิราชาวาส พระมหาอุดม ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๗ จักรวรรดิราชาวาส พระมหาณัฐกร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๘ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๘ จักรวรรดิราชาวาส พระมหาชาญชิต ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๓ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๙ ชนะสงคราม พระศรีปริยัติบัณฑิต ป.ธ.๗ ๓ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐ ชนะสงคราม พระเมธีวราลงกรณ ป.ธ.๗ ๕ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑ ชนะสงคราม พระศรีวัชรมุนี ป.ธ.๕ ๓ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศกรรมการแตงตั้งใหม(*),และเลื่อนช้ันตรวจ(**,***) วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป
ณ สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง ตึกเมตตาพุทธิ ช้ัน วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายช่ือกรรมการตรวจขอสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแตช้ันประโยค ๑ - ๒ ถึง ป.ธ.๙

กําหนดการตรวจขอสอบประโยคบาลีสนามหลวง
ระหวางวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น. เปนตนไป

ณ  วัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
(หนังสือนิมนตตรวจขอสอบบาลีฯ สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง จัดสงถึงกรรมการตรวจขอสอบทุกรูป)

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๑๒ ชนะสงคราม พระมหาภาณุ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๐ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๓ ชนะสงคราม พระศรีภัททิยบดี ป.ธ.๖ ๖ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๔ ชนะสงคราม พระปริยัติสุธี ป.ธ.๔ ๒๔ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕ ชนะสงคราม พระเทพสุธี ป.ธ.๘ กองกลาง ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖ ชนะสงคราม พระมหาประจักร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๘ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗ ชนะสงคราม พระมหาธนิต  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๗ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๘ ชนะสงคราม พระมหาใจ ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๒ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๙ ชนะสงคราม พระมหาครรชิต  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๓ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๒๐ ชนะสงคราม พระมหาสมมปสพพภพพ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๘ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๒๑ ชนะสงคราม พระศรีวชิรากร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๗ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๒๒ ชนะสงคราม พระมหาสุวัณณปฏฏ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๕ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๒๓ ไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระพุฒาจารย ป.ธ.๙ กองอํานวยการ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒๔ ไตรมิตรวิทยาราม พระธรรมคุณาภรณ ป.ธ.๙ กองกลาง ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒๕ ไตรมิตรวิทยาราม พระราชเมธี ป.ธ.๓ ๑๓ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒๖ ไตรมิตรวิทยาราม พระศรีวีราภรณ ป.ธ.๔ ๑๓ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒๗ ไตรมิตรวิทยาราม พระศรีรัตนากร ป.ธ.๔ ๓ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒๘ ไตรมิตรวิทยาราม พระวีรธรรมมุนี ป.ธ.๓ ๑๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๒๙ ไตรมิตรวิทยาราม พระอุดมปรีชาญาณ ป.ธ.๔ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ***
๓๐ ไตรมิตรวิทยาราม พระมหาสมคิด ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๓ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๓๑ เทพธิดาราม พระเทพวิสุทธิเมธี ป.ธ.๘ กองกลาง เทพธิดาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๓๒ เทพธิดาราม พระศรีปริยัติวงศ ป.ธ.๗ ๙ ราชนัดดาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๒



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๓๓ เทพธิดาราม พระมหาสมพงษ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๕ เทพธิดาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๓๔ เทพธิดาราม พระวิสุทธิวราภรณ ป.ธ.๓ ๕๗ เทพธิดาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๓๕ เทพธิดาราม พระมหานวม  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๓๑ ราชนัดดาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๓๖ เทพลีลา พระมหาประจักษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๖ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๓๗ เทพลีลา พระมหาสมพร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๙ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๓๘ เทพลีลา พระมหารุงสุริยา ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๙ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๓๙ เทพลีลา พระมหามงคล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๔ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๔๐ เทพลีลา พระมหาชัยยุทธ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๒ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๔๑ เทพลีลา พระมหาปญญา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๔ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๔๒ เทพลีลา พระมหาสุนทร  ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๘ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๔๓ เทพลีลา พระมหามาณพ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๕ เทพลีลา บางกะป กรุงเทพมหานคร
๔๔ เทพศิรินทราวาส พระจันทูปมญาณโสภณ ป.ธ.๓ ๙ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๔๕ เทพศิรินทราวาส พระกิตติสารมุนี ป.๑-๒ ๖ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๔๖ เทพศิรินทราวาส พระปรีชามงคลญาณ ป.๑-๒ ๑๑ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๔๗ ธาตุทอง พระราชบัณฑิต ป.ธ.๖ ๕ ธาตุทอง วัฒนา กรุงเทพมหานคร
๔๘ ธาตุทอง พระมหาไพโรจน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗ ธาตุทอง วัฒนา กรุงเทพมหานคร
๔๙ ธาตุทอง พระมหาธันยวัฒน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๘ ธาตุทอง วัฒนา กรุงเทพมหานคร
๕๐ ธาตุทอง พระมหาปราโมทย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๕ ธาตุทอง วัฒนา กรุงเทพมหานคร *
๕๑ นรนาถสุนทริการาม พระอมรมุนี ป.ธ.๔ ๑๒ นรนาถสุนทริการาม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๕๒ บพิตรพิมุข พระพรหมวชิรานุวัตร ป.ธ.๙ กองกลาง บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕๓ บพิตรพิมุข พระมหาบรรหาญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๔ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๓



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๕๔ บพิตรพิมุข พระราชปญญาโสภณ ป.ธ.๓ ๔๕ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕๕ บพิตรพิมุข พระมหาขวัญชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๐ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕๖ บพิตรพิมุข พระมหาอภัย  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๙ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕๗ บพิตรพิมุข พระมหาโสภา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๘ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕๘ บพิตรพิมุข พระมหาชินวัฒน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๔ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๕๙ บรมนิวาส พระอมราภิรักขิต ป.ธ.๔ ๖ บรมนิวาส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๖๐ บวรนิเวศวิหาร พระพรหมวัชราจารย ป.ธ.๖ ๑ ราชประดิษฐ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๖๑ บวรนิเวศวิหาร พระมหาอรุณ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๐ ตรีทศเทพ พระนคร กรุงเทพมหานคร ***
๖๒ บวรนิเวศวิหาร พระธรรมวชิรญาณ ป.ธ.๔ ๑ บวรนิเวศวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
๖๓ บวรนิเวศวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี ป.ธ.๖ ๔ บวรนิเวศวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
๖๔ บวรนิเวศวิหาร พระมหาฉัตรชัย  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๓ บวรนิเวศวิหาร พระนคร กรุงเทพมหานคร
๖๕ บวรนิเวศวิหาร พระสุธีวินยานุวัตร ป.ธ.๓ ๒ พุทธบูชา ทุงครุ กรุงเทพมหานคร
๖๖ เบญจมบพิตร พระธรรมวชิราธิบดี ป.ธ.๘ กองกลาง เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๖๗ เบญจมบพิตร พระมหาคํานึง  ป.ธ.๙ ป.ธ.๖ ๑๑ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๖๘ เบญจมบพิตร พระธรรมวชิราภรณ ป.ธ.๘ กองกลาง เทวราชกุญชร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๖๙ เบญจมบพิตร พระกิตติวงศเวที ป.ธ.๔ ๒๑ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๐ เบญจมบพิตร พระมงคลวัตรวาที ป.ธ.๔ ๒๔ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๑ เบญจมบพิตร พระอุดมบัณฑิต ป.ธ.๕ ๑๔ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๒ เบญจมบพิตร พระมหาศตพล ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๙ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๓ เบญจมบพิตร พระมหาภวัต ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๑ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๔ เบญจมบพิตร พระมหาสนิท ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๗ เทวราชกุญชร ดุสิต กรุงเทพมหานคร **

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๔



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๗๕ เบญจมบพิตร พระมหาจีรวัฒน ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๒ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๖ เบญจมบพิตร พระมหามานิตย  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๓๘ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๗ เบญจมบพิตร พระมหาคงธฤต ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๐ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗๘ เบญจมบพิตร พระมหากรพิสิทธิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๓ เบญจมบพิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร *
๗๙ เบญจมบพิตร พระศรีศาสนโมลี ป.ธ.๓ ๑๒ เทวราชกุญชร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๘๐ บางนาใน พระศรีศาสนวงศ ป.ธ.๖ ๑๒ บางนาใน พระโขนง กรุงเทพมหานคร
๘๑ บางนาใน พระมหาวิลัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๖๐ บางนาใน พระโขนง กรุงเทพมหานคร
๘๒ ปทุมคงคา พระพรหมเสนาบดี ป.ธ.๕ ๑ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๘๓ ปทุมคงคา พระมหาภาณุพงศ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๗ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๘๔ ปทุมคงคา พระมหาสุเนตร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๙ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๘๕ ปทุมคงคา พระวิมลวัฒนคุณ ป.๑-๒ ๖๗ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๘๖ ปทุมวนาราม พระเทพดิลก ป.ธ.๔ ๒ ปทุมวนาราม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๘๗ ปทุมวนาราม พระอมรโมลี ป.ธ.๕ ๗ ปทุมวนาราม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๘๘ พรหมวงศาราม พระมหาวีรวิชญ  ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๔ พรหมวงศาราม ดินแดง กรุงเทพมหานคร
๘๙ พรหมวงศาราม พระมหาอนุรักษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๗ พรหมวงศาราม ดินแดง กรุงเทพมหานคร
๙๐ พระเชตุพนฯ พระราชเวที ป.ธ.๖ ๖ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๑ พระเชตุพนฯ พระเทพวัชราจารย ป.ธ.๘ กองกลาง พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๒ พระเชตุพนฯ พระมหาสมหวัง ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๖ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร **
๙๓ พระเชตุพนฯ พระมหาสําเริง ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๔ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๔ พระเชตุพนฯ พระมหากิตติศักดิ์ ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๑๖ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๕ พระเชตุพนฯ พระมหาลักษณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๑ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๕



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๙๖ พระเชตุพนฯ พระทักษิณคณิสสร ป.ธ.๓ ๓๖ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๗ พระเชตุพนฯ พระมหาประเชิญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๘ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๘ พระเชตุพนฯ พระมหาอัครเดช  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๖๔ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๙๙ พระเชตุพนฯ พระมหาสิน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๐ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๐๐ พระเชตุพนฯ พระมหาวีระยุทธ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๓ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๐๑ พระเชตุพนฯ พระมหานิติทัศน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๐ พระเชตุพนฯ พระราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๐๒ พระพิเรนทร พระมหาปรีชา ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕ พระพิเรนทร ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๐๓ พระพิเรนทร พระมหากมล ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕๙ พระพิเรนทร ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๐๔ พระศรีมหาธาตุ พระมหาธราวิชย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๔ พระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร **
๑๐๕ มกุฏกษัตริยาราม พระราชสุมนตมุนี ป.ธ.๖ ๘ มกุฏกษัตริยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๖ มหรรณพาราม พระเทพสุตเมธี ป.ธ.๗ ๑ มหรรณพาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๗ มหรรณพาราม พระมหากําพล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๘ มหรรณพาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๘ มหรรณพาราม พระมหาสมปาน ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๕ มหรรณพาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร *
๑๐๙ มหาธาตุฯ พระมหาวินัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๓ มหาธาตุฯ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑๐ มหาธาตุฯ พระธรรมวชิรมุนี ป.ธ.๘ กองกลาง มหาธาตุฯ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ มหาธาตุฯ พระเมธีวรญาณ ป.ธ.๕ ๔ มหาธาตุฯ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑๒ มหาธาตุฯ พระมหาบุญธรรม ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๙ มหาธาตุฯ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑๓ มหาธาตุฯ พระมหาจํารัส ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๕ มหาธาตุฯ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑๔ มหาธาตุฯ พระมหาเตชินท ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๘ มหาธาตุฯ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑๕ มหาพฤฒาราม พระศรีสิทธิวิเทศ ป.ธ.๕ ๕ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๑๖ มหาพฤฒาราม พระมหานิพนธ ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๑๐ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๖



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๑๑๗ มหาพฤฒาราม พระมหาเดชา  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๙ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๑๘ มหาพฤฒาราม พระมหาบรรพต  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๖๒ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๑๙ มหาพฤฒาราม พระมหาชูชีพ  ป.ธ.๘ ป.ธ.๓ ๑๕ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๒๐ มหาพฤฒาราม พระมหาธวัฒชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๘ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๒๑ มหาพฤฒาราม พระมหาอํานาจ  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕๒ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๒๒ ยานนาวา พระศรีวชิราภรณ ป.ธ.๕ ๗ ยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร
๑๒๓ ยานนาวา พระมหานิติพล  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๒ ยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร
๑๒๔ ราชบพิธ พระปริยัติวชิรกวี  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๖ ราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๒๕ ราชบพิธ พระศรีปริยัติมงคล ป.ธ.๓ ๓๑ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
๑๒๖ ราชบพิธ พระราชธรรมกวี ป.ธ.๓ ๔๙ สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
๑๒๗ ราชบุรณะ พระเทพโสภณ ป.ธ.๘ กองกลาง ราชบุรณะ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๒๘ ราชบุรณะ พระมหาประจวบ  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๒๓ ราชบุรณะ พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๒๙ ราชสิงขร พระมหาบัณฑิต ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓ ราชสิงขร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร **
๑๓๐ ราชสิงขร พระมหาสมศรี ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕๓ ราชสิงขร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
๑๓๑ ราชสิงขร พระมหาถาวร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๓ ราชสิงขร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
๑๓๒ ราชาธิวาสวิหาร พระธรรมกิตติเมธี ป.ธ.๙ กองกลาง ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๓๓ ราชาธิวาสวิหาร พระศรีวิสุทธิญาณ ป.ธ.๖ ๑๒ ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๓๔ ศรีเอ่ียม พระมหาดําเนิน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๒ ศรีเอ่ียม พระโขนง กรุงเทพมหานคร
๑๓๕ ศรีเอ่ียม พระมหาปริทัศน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒ ศรีเอ่ียม พระโขนง กรุงเทพมหานคร
๑๓๖ ศรีเอ่ียม พระมหาศรชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๓ ศรีเอ่ียม พระโขนง กรุงเทพมหานคร *
๑๓๗ ศรีเอ่ียม พระมหาศราวุธ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑ ศรีเอ่ียม พระโขนง กรุงเทพมหานคร *

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๗



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๑๓๘ สรอยทอง พระราชปญญาสุธี ป.ธ.๘ กองกลาง สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๓๙ สรอยทอง พระมหาชัยวัฒน  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๗ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๐ สรอยทอง พระมหาประกาศิต ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๖ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๑ สรอยทอง พระศรีปริยัติสุธี ป.ธ.๓ ๔๘ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๒ สรอยทอง พระมหาปรีชา ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๒ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๓ สรอยทอง พระมหาสมชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๓ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๔ สรอยทอง พระมหาบุญสง ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๐ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๕ สรอยทอง พระมหาสมพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๙ สรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔๖ สระเกศ พระธรรมโพธิมงคล ป.ธ.๙ กองกลาง สระเกศ ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๔๗ สระเกศ พระเทพรัตนมุนี ป.ธ.๓ ๓๐ สระเกศ ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร **
๑๔๘ สระเกศ พระมหาบุญยงค ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๓ สระเกศ ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๔๙ สระเกศ พระมหาเทพ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๐ สระเกศ ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๕๐ สระเกศ พระมหาวิเชียร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๖ สระเกศ ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๕๑ สัมพันธวงศาราม พระศรีรัชมงคลบัณฑิต ป.ธ.๔ ๓ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๑๕๒ สามพระยา พระเทพวิสุทธิดิลก ป.ธ.๘ กองกลาง สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕๓ สามพระยา พระศรีปริยัติดิลก ป.ธ.๔ ๘ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕๔ สามพระยา พระมหาอรรณพ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๙ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕๕ สามพระยา พระมหาสุรเดช  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๘ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕๖ สามพระยา พระมหาวัชระ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๘ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕๗ สามพระยา พระมหามนูญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๒ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๕๘ สามพระยา พระมหาอุดร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๙ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร **

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๘



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๑๕๙ สามพระยา พระมหาชูศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๙ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๐ สามพระยา พระมหาประภาส ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๐ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๑ สามพระยา พระมหาถนอม ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๗ สามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๒ สามพระยา พระเทพเวที ป.ธ.๘ กองกลาง สังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๓ สามพระยา พระมหาคฑาวุธ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑ สังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร ***
๑๖๔ สามพระยา พระมหาชุติภัค ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๖ สังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร ***
๑๖๕ สามพระยา พระมหาลําดวน ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๔ สังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๖ สามพระยา พระครูศรีสุตาภรณ ป.๑-๒ ๒๒ เอ่ียมวรนุช พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๗ สุทัศนเทพวราราม พระพรหมวชิรมุนี ป.ธ.๙ กองกลาง สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๘ สุทัศนเทพวราราม พระเทพปริยัติเวที ป.ธ.๘ กองกลาง สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๖๙ สุทัศนเทพวราราม พระราชธรรมาภรณ ป.๑-๒ ๑ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๐ สุทัศนเทพวราราม พระเมธีธรรมาภรณ ป.ธ.๖ ๑๑ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๑ สุทัศนเทพวราราม พระมหาวัฒนา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๖ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๒ สุทัศนเทพวราราม พระศรีวชิรสารคุณ ป.ธ.๕ ๖ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ สุทัศนเทพวราราม พระมหาเสนิุสม ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๕ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๔ สุทัศนเทพวราราม พระมหาวีระชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๕ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร **
๑๗๕ สุทัศนเทพวราราม พระมหาจรัญ  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๔ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๖ สุทัศนเทพวราราม พระมงคลสุตาคม ป.๑-๒ ๒ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๗ สุทัศนเทพวราราม พระมหาปณธร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๔ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๘ สุทัศนเทพวราราม พระมหาจุลพล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๗ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๗๙ สุทัศนเทพวราราม พระมหาเอกพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๔ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๙



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๑๘๐ สุทัศนเทพวราราม พระมหาธีระวัฒน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๒ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๘๑ สุทัศนเทพวราราม พระมหาวิฑูรย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๐ สุทัศนเทพวราราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๘๒ เสมียนนารี พระมหาสนั่น ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๖ เสมียนนารี จตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๘๓ เสมียนนารี พระมหามานพ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๓ เสมียนนารี จตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๘๔ เสมียนนารี พระมหาไพฑูรย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๙ เสมียนนารี จตุจักร กรุงเทพมหานคร *
๑๘๕ โสมนัสวิหาร สมเด็จพระมหามุนีวงศ ป.ธ.๙ กองอํานวยการ โสมนัสวิหาร ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๘๖ โสมนัสวิหาร พระมหาสุรัตน  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๓๔ โสมนัสวิหาร ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๘๗ โสมนัสวิหาร พระมหาชํานาญ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๕ โสมนัสวิหาร ปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๘๘ หัวลําโพง พระเทพวชิราภรณ ป.ธ.๗ ๔ สวนพลู บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๘๙ หัวลําโพง พระมหาชมพู  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๐ สวนพลู บางรัก กรุงเทพมหานคร ***
๑๙๐ หัวลําโพง พระมหาวิลัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๖ หัวลําโพง บางรัก กรุงเทพมหานคร *
๑๙๑ หัวลําโพง พระมหาบุญจันทร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๔ สวนพลู บางรัก กรุงเทพมหานคร
๑๙๒ ชัยชนะสงคราม พระศรีรัตนวิมล ป.ธ.๓ ๑๔ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๑๙๓ ชัยชนสงคราม พระมหาวีรชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๑ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
๑๙๔ กระทุม พระมหาอภิชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๐ กระทุม ประเวศ กรุงเทพมหานคร
๑๙๕ กระทุม พระมหาเรืองสันต ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๗๙ กระทุม ประเวศ กรุงเทพมหานคร *
๑๙๖ กระทุม พระมหาอธิวัฒน ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๘๐ กระทุม ประเวศ กรุงเทพมหานคร *
๑๙๗ ทองบน พระมหาอาทิตย ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๘ ทองบน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร *
๑๙๘ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ พระปริยัติโศภณ ป.ธ.๕ ๑๐ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๑๙๙ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ พระราชพิพัฒนาภรณ ป.๑-๒ ๑๐ หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๒๐๐ คณะเขตลาดพราว พระมหาเขมานันท ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๐ ลาดปลาเคา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร ***

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๐



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๒๐๑ กัลยาณมิตร พระพรหมกวี ป.ธ.๙ กองกลาง กัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๐๒ กัลยาณมิตร พระปริยัติธาดา ป.ธ.๓ ๕๐ กัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๐๓ กัลยาณมิตร พระมงคลสิทธิการ ป.๑-๒ ๒๗ กัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๐๔ กาญจนสิงหาสน พระมหาโสมินทร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๑ กาญจนสิงหาสน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๒๐๕ คฤหบดี พระมหาสวัสดิ์  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๕๓ ทอง บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๐๖ ชัยฉิมพลี พระอุดมวรญาณ ป.ธ.๓ ๓ ชัยฉิมพลี บางแค กรุงเทพมหานคร
๒๐๗ ชัยฉิมพลี พระมหาธีรวิสิฏฐ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๐ ชัยฉิมพลี บางแค กรุงเทพมหานคร
๒๐๘ ชัยฉิมพลี พระมหาสุทธิพจน ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๐ ชัยฉิมพลี บางแค กรุงเทพมหานคร
๒๐๙ ชัยพฤกษมาลา พระราชสุตาภรณ ป.ธ.๓ ๔ ชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๒๑๐ ดาวดึงษาราม พระศรีศาสนบัณฑิต ป.ธ.๖ ๙ ดาวดึงษาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๑๑ ดาวดึงษาราม พระมหานพพนธ  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๗๐ ดาวดึงษาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๑๒ ดาวดึงษาราม พระมหาอดิศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๓ ดาวดึงษาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๑๓ ดุสิดาราม พระมหาปรีชา  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๔๑ ดุสิดาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๑๔ ดุสิดาราม พระธรรมวชิรเวที ป.ธ.๘ กองกลาง ดุสิดาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๑๕ ทองธรรมชาติ พระมหาประเสริฐ  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๒๑ ทองธรรมชาติ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๑๖ ทองธรรมชาติ พระมหาสมยศ ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๕ ทองธรรมชาติ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๑๗ ทองนพคุณ พระธรรมเจดีย ป.ธ.๙ กองกลาง ทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๑๘ ทองนพคุณ พระเมธีวราลังการ ป.ธ.๖ ๓ ทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๑๙ ทองนพคุณ พระมหายุวเรศ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๓ ทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๒๐ ทองนพคุณ พระศรีธีรพงศ ป.ธ.๖ ๘ ทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๒๑ ทองนพคุณ พระมหาเรวัตร  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๒๘ ทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๑



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๒๒๒ ทองนพคุณ พระมหาวงศศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๓ ทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๒๓ ทองนพคุณ พระสุธีรัตนาภรณ ป.ธ.๖ ๑๐ เศวตฉัตร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๒๔ เทพากร พระมหาโกมินทร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๕ เทพากร บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๒๕ เทพากร พระสุธีธรรมโสภณ ป.ธ.๓ ๕๑ เทพากร บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๒๖ เทพากร พระมหาวัฒนา  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๖๗ เทพากร บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒๒๗ นิมมานรดี พระมหาสุนทร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๖ นิมมานรดี ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๒๘ นิมมานรดี พระมหาเจริญ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๑ นวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๒๙ บุณยประดิษฐ พระมหาทศพร  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๖๔ บุณยประดิษฐ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๓๐ บุณยประดิษฐ พระมหาสุพรรณ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๕ บุณยประดิษฐ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๓๑ ประยุรวงศาวาส พระพรหมบัณฑิต ป.ธ.๙ กองกลาง ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๓๒ ประยุรวงศาวาส พระราชปริยัติดิลก ป.ธ.๗ ๓ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๓๓ ประยุรวงศาวาส พระเทพปฏิภาณกวี ป.ธ.๔ ๑๗ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๓๔ ประยุรวงศาวาส พระมหาศุชัยกรณ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๖ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๓๕ ประยุรวงศาวาส พระมหาสุทธิพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๗ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๓๖ ประยุรวงศาวาส พระมหาสมชาย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๙ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๓๗ ปากน้ํา พระพรหมโมลี ป.ธ.๙ กองอํานวยการ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๓๘ ปากน้ํา พระธรรมวัชรบัณฑิต ป.ธ.๙ กองกลาง ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๓๙ ปากน้ํา พระมหามนตรี  ป.ธ.๙ ป.ธ.๖ ๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๐ ปากน้ํา พระมหาประนอม  ป.ธ.๙ ป.ธ.๖ ๓ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๑ ปากน้ํา พระมหาจําลอง  ป.ธ.๘ ป.ธ.๓ ๓ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๒ ปากน้ํา พระมหาเสนาะ   ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๘ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๒



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๒๔๓ ปากน้ํา พระมหาชํานาญ ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๓ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๔ ปากน้ํา พระมหาหวน ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๕ ปากน้ํา พระมหาวิรัตน  ป.ธ.๘ ป.ธ.๓ ๕๒ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๖ ปากน้ํา พระมหาครรชิต  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๔ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๗ ปากน้ํา พระมหาเคนนอย ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๔ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๘ ปากน้ํา พระมหาเอง  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๗๓ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๔๙ ปากน้ํา พระมหาทวี  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๓ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๐ ปากน้ํา พระมหาอภิชาติ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๘ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร *
๒๕๑ ปากน้ํา พระมหาไพรัช ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๔ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๒ ปากน้ํา พระมหาขวัญชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๒ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๓ ปากน้ํา พระมหาสายฝน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๔ ปากน้ํา พระมหาปรีชา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๖ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๕ ปากน้ํา พระมหาเทวา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๖ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๖ ปากน้ํา พระมหาฐานันดร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๗ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๗ ปากน้ํา พระมหาอาชัญ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร *
๒๕๘ ปากน้ํา พระมหาดํารงค  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๒๐ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๕๙ ปากน้ํา พระมหาสุธีรา ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๔๐ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๖๐ ปากน้ํา พระมหามนพ  ป.ธ.๘ ป.ธ.๓ ๑๙ พังมวง ศรีประจันต สุพรรณบุรี **
๒๖๑ ปากน้ํา พระมหาสําราญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๑ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๖๒ ปากน้ํา พระมหากฤษณลักษณ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๔ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๖๓ ปากน้ํา พระมหาทองเก็บ ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๔๖ ปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๓



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๒๖๔ พิชยญาติการาม พระราชรัตนมุนี ป.๑-๒ ๔๒ พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๖๕ พิชยญาติการาม พระราชพิพัฒนโกศล ป.ธ.๓ ๔๖ พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๖๖ พิชยญาติการาม พระมหาธีรเพชร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๔ พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๖๗ พิชยญาติการาม พระมหาสมบัติ  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๗๘ พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๖๘ พิชยญาติการาม พระมหาวิชัย ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๔๓ พิชยญาติการาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๒๖๙ โพธินิมิตรฯ พระศรีสิทธิมุนี ป.ธ.๔ ๕ โพธินิมิตรฯ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๒๗๐ โมลีโลกยาราม พระธรรมราชานุวัตร ป.ธ.๙ กองกลาง โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๑ โมลีโลกยาราม พระมหาธีระสุข ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๒ โมลีโลกยาราม พระมหาประดิษฐ ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๓ โมลีโลกยาราม พระมหาชัยณรงค ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๔ โมลีโลกยาราม พระมหาโกสุมัญ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๘ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๕ โมลีโลกยาราม พระศรีวชิรเมธี ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๖ โมลีโลกยาราม พระศรีวชิรบัณฑิต ป.ธ.๔ ๑๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ***
๒๗๗ โมลีโลกยาราม พระศรีวชิราจารย ป.๑-๒ ๓๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๘ โมลีโลกยาราม พระมหาบุญลือ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๗๙ โมลีโลกยาราม พระมหาโอภาส ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๘๐ โมลีโลกยาราม พระมหานรินทร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๘๑ โมลีโลกยาราม พระมหาจตุภูมิ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๘๒ โมลีโลกยาราม พระมหาสังทอง ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๘๓ โมลีโลกยาราม พระมหาพีระพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๘๔ โมลีโลกยาราม พระมหาวุฒิไกร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร *

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๔



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๒๘๕ ระฆังโฆสิตาราม พระมหาอุทัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๔ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ***
๒๘๖ ระฆังโฆสิตาราม พระมหาสมคิด ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๓ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๘๗ ระฆังโฆสิตาราม พระมหาสมเดช  ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๙ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๘๘ ระฆังโฆสิตาราม พระมหาปรีชา ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๓ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๘๙ ระฆังโฆสิตาราม พระมหาสุริยา ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๓ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๙๐ ระฆังโฆสิตาราม พระมหาวิเชียร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๖ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๒๙๑ รัชฎาธิษฐาน พระเทพวิมลโมลี ป.ธ.๔ ๒๓ รัชฎาธิษฐาน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๒๙๒ รัชฎาธิษฐาน พระมหาประดิษฐ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๑ รัชฎาธิษฐาน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๒๙๓ รัชฎาธิษฐาน พระมหาสําราญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๐ รัชฎาธิษฐาน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๒๙๔ ราชสิทธาราม พระราชวิสุทธิโสภณ ป.ธ.๗ ๖ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๙๕ ราชสิทธาราม พระมหาสุรศักดิ์ ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๖ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๙๖ ราชสิทธาราม พระศรีรัตนโมลี ป.ธ.๕ ๑๒ ประดูฉิมพลี บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๙๗ ราชสิทธาราม พระมหาจรัญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๒ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๙๘ ราชสิทธาราม พระมหาประเสริฐ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๒ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๒๙๙ ราชสิทธาราม พระปญญารัตนากร ป.๑-๒ ๓๗ สังขกระจาย บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๐๐ ราชโอรสาราม พระพรหมวชิรปญญาจารย ป.ธ.๙ กองกลาง ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๑ ราชโอรสาราม พระราชธรรมเวที ป.ธ.๗ ๘ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๒ ราชโอรสาราม พระราชปฏิภาณโสภณ ป.ธ.๗ ๙ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๓ ราชโอรสาราม พระปริยัติเมธาภรณ ป.ธ.๗ ๒ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๔ ราชโอรสาราม พระสุธีวราลังการ ป.ธ.๖ ๗ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๕ ราชโอรสาราม พระมหาคลอง ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๑๗ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๕



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๓๐๖ ราชโอรสาราม พระมหาวินัย ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๒๐ นางนอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๗ ราชโอรสาราม พระมหาจวน ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๙ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๘ ราชโอรสาราม พระมหาโสภณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๐ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๐๙ ราชโอรสาราม พระมหาสุวรรณ ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๑๗ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๑๐ ราชโอรสาราม พระมหาเฉลิมชัย ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕๕ ราชโอรสาราม จอมทอง กรุงเทพมหานคร
๓๑๑ สุวรรณาราม พระธรรมวชิราจารย ป.ธ.๔ ๑๑ สุวรรณาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๓๑๒ สุวรรณาราม พระมหาเพชร  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๓๐ สุวรรณาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๓๑๓ สุวรรณาราม พระมหาหมั่น  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๓๘ สุวรรณาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๓๑๔ สุวรรณาราม พระมหาเสฏฐวุฒิ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๖ สุวรรณาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๓๑๕ หงสรัตนาราม พระธรรมวชิรเมธี ป.ธ.๘ กองกลาง หงสรัตนาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๑๖ หงสรัตนาราม พระมหาเดช  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๖๐ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๑๗ หงสรัตนาราม พระมหาชูชาติ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๖ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๑๘ หงสรัตนาราม พระมหาอดิเดช ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๖ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๑๙ หงสรัตนาราม พระมหาสาโรจน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๒ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร *
๓๒๐ ใหญศรีสุพรรณ พระศรีสุธรรมเมธี ป.ธ.๗ ๘ ใหญศรีสุพรรณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๓๒๑ อนงคาราม พระมหาถนอม ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๐ อนงคาราม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๓๒๒ อนงคาราม พระมหาสมเดช  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๕ อนงคาราม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๓๒๓ อนงคาราม พระมหาเมืองอินทร ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕๒ อนงคาราม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๓๒๔ อนงคาราม พระมหาเอกชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๕ อนงคาราม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
๓๒๕ อมรคีรี พระมหาพิชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๙ อมรคีรี บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓๒๖ อมรคีรี พระมหาสายันต ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๐ อมรคีรี บางพลัด กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๖



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๓๒๗ อรุณราชวราราม พระราชธีราจารย ป.ธ.๗ ๗ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๒๘ อรุณราชวราราม พระพรหมวัชรเมธี ป.ธ.๙ กองกลาง อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๒๙ อรุณราชวราราม พระเมธีรัตนดิลก ป.ธ.๖ ๑๑ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๓๐ อรุณราชวราราม พระปญญาวิมลมุนี ป.ธ.๓ ๓๒ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๓๑ อรุณราชวราราม พระมหาเพ็ญภาค ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๗ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๓๒ อรุณราชวราราม พระศรีสุทธิเวที ป.ธ.๗ ๖ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๓๓ อรุณราชวราราม พระมหาบุญรุง ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๖ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๓๔ อรุณราชวราราม พระมหานพพร ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๘ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ***
๓๓๕ อรุณราชวราราม พระมหาเปรม ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๙ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
๓๓๖ อาวุธวิกสิตาราม พระราชดิลก ป.ธ.๖ ๑๐ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓๓๗ อาวุธวิกสิตาราม พระมหาอภิชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๑ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓๓๘ อาวุธวิกสิตาราม พระมหาประพันธ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๕ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓๓๙ อาวุธวิกสิตาราม พระมหาสมาน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๕ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓๔๐ อาวุธวิกสิตาราม พระมหาพรภวิทย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๘ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร *
๓๔๑ อินทาราม พระมหาประเสริฐ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๔ อินทาราม ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๓๔๒ อินทาราม พระมหาอิสิวัฒน  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๗๔ อินทาราม ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๓๔๓ ราษฎรบํารุง พระมหาเอกชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๘ ราษฎรบํารุง หนองแขม กรุงเทพมหานคร
๓๔๔ คณะเขตธนบุรี พระเทพวิสุทธิโสภณ ป.ธ.๗ ๗ ราชคฤห ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๓๔๕ คณะเขตธนบุรี พระศรีวิสุทธิโกศล ป.ธ.๔ ๙ ราชคฤห ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๓๔๖ คณะเขตภาษีเจริญ พระราชปญญาภรณ ป.ธ.๕ ๙ นางชี ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๓๔๗ คณะเขตภาษีเจริญ พระวิสุทธิธีรพงศ ป.๑-๒ ๑๗ นางชี ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๗



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๓๔๘ นนทบุรี พระมหาบุญสวน ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๔ ชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
๓๔๙ นนทบุรี พระมหาสุรศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๓ ชลประทานรังสฤษดิ์ บางกรวย นนทบุรี
๓๕๐ นนทบุรี พระโสภิตกิตติธาดา ป.ธ.๓ ๕ แจงศิริสัมพันธ เมือง นนทบุรี
๓๕๑ นนทบุรี พระมหาสายยนต ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๓๒ บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
๓๕๒ นนทบุรี พระมหารุงอรุณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๘ บัวขวัญ เมือง นนทบุรี ***
๓๕๓ นนทบุรี พระมหาเชษฐกร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๓ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๕๔ นนทบุรี พระมหาวีรพงษ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๘ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๓๕๕ นนทบุรี พระมหาวัฒนา  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๐ อุบลวนาราม บางกรวย นนทบุรี
๓๕๖ นนทบุรี พระอุดมสิทธินายก ป.ธ.๕ ๑๓ บางออยชาง บางกรวย นนทบุรี
๓๕๗ ปทุมธานี พระราชกิตติเมธี ป.ธ.๖ ๔ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๕๘ ปทุมธานี พระมหาพิสิฐ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๖ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๕๙ ปทุมธานี พระมหาทวิช ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๓๖๐ ปทุมธานี พระมหาสุธรรม  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๑ ปทุมธานี พระมหาวุฒิชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๒ ปทุมธานี พระมหาเสถียร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๓ ปทุมธานี พระมหาอํานาจ  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๓๑ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
๓๖๔ ปทุมธานี พระมหาสมชาย ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๓๐ เปรมประชา เมือง ปทุมธานี
๓๖๕ ปทุมธานี พระมหานพพร ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๖ ปทุมธานี พระมหาธงชัย  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๗ ปทุมธานี พระมหาสมปรีดา  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๖๘ ปทุมธานี พระมหากิตติพล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
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ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๓๖๙ ปทุมธานี พระมหาสุวิทย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๐ ปทุมธานี พระมหาธรรมสถิต ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๑ ปทุมธานี พระมหาวิทยา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๓๗๒ ปทุมธานี (ธ) พระศรีมงคลเมธี ป.ธ.๕ ๖ จันทนกะพอ สามโคก ปทุมธานี
๓๗๓ สมุทรปราการ พระมหาสุชิน ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๗ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๓๗๔ สมุทรปราการ พระมหาทองสุข ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๔ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๓๗๕ สมุทรปราการ พระศรีรัตนเมธี ป.ธ.๕ ๑ กิ่งแกว บางพลี สมุทรปราการ
๓๗๖ สมุทรปราการ พระมหาสุเทพ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒ กิ่งแกว บางพลี สมุทรปราการ
๓๗๗ สมุทรปราการ พระมหาทรงชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔ บางพลีใหญใน เมือง สมุทรปราการ
๓๗๘ สมุทรปราการ พระมหาทรงวิทย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๘ บางพลีใหญใน เมือง สมุทรปราการ
๓๗๙ สมุทรปราการ พระมหาวิเชฎ ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๕ ศรีวารีนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
๓๘๐ สมุทรปราการ พระมหาโอภาส ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔ ศิริเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
๓๘๑ สมุทรปราการ พระมหากฤษดา ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๒ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ **
๓๘๒ สมุทรปราการ พระมหาทองสุข ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔ แพรกษา เมือง สมุทรปราการ *
๓๘๓ พระนครศรีอยุธยา พระมหาอุทัย  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๔ ใหญชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๓๘๔ พระนครศรีอยุธยา พระมหาบรรณ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๔ ใหญชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๓๘๕ พระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ ป.ธ.๕ ๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๓๘๖ พระนครศรีอยุธยา พระมหานิยม ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา **
๓๘๗ พระนครศรีอยุธยา พระมหาเปนหนึ่ง ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๘ บรมวงศอิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๓๘๘ พระนครศรีอยุธยา พระมหาธวัชชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา *
๓๘๙ พระนครศรีอยุธยา พระมหาเวชยันต ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๑๑ สุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๑๙



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๓๙๐ พระนครศรีอยุธยา (ธ) พระมหาญาณวัฒน ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๓ เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๓๙๑ พระนครศรีอยุธยา (ธ) พระมหาสมพร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๓ เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๓๙๒ ชัยนาท พระราชปริยัติสุธี ป.ธ.๘ กองกลาง ธรรมามูล เมือง ชัยนาท
๓๙๓ ชัยนาท พระมหานคร  ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๕ ทาชาง เมือง ชัยนาท
๓๙๔ ชัยนาท พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๘ สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา ชัยนาท
๓๙๕ อางทอง พระศรีวิสุทธิโสภณ ป.ธ.๖ ๕ ปาโมก ปาโมก อางทอง
๓๙๖ อางทอง พระมหาเสนห ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๙ โบสถ สามโก อางทอง
๓๙๗ อางทอง พระมหาสรพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๓ ตนสน เมือง อางทอง
๓๙๘ สระบุรี พระราชธีราภรณ ป.ธ.๗ ๔ พระพุทธฉาย พระพุทธบาท สระบุรี
๓๙๙ สระบุรี พระศรีปริยัติเวที ป.ธ.๖ ๙ พระพุทธบาท เมือง สระบุรี
๔๐๐ สระบุรี พระมหาสมัย ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๒ พระพุทธบาท เมือง สระบุรี
๔๐๑ สระบุรี พระมหาบันเทิง  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑ พระพุทธบาท เมือง สระบุรี
๔๐๒ สระบุรี พระมหาอดิศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๙ พระพุทธบาท เมือง สระบุรี
๔๐๓ สระบุรี พระมหาสมหมาย  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๒๕ ศรีบุรีรตนาราม พระพุทธบาท สระบุรี
๔๐๔ สระบุรี พระมหาเสงี่ยม  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๑ พระพุทธบาท เมือง สระบุรี
๔๐๕ สระบุรี พระวิสุทธิโสภณ ป.๑-๒ ๒๔ เขาแกว เสาไห สระบุรี
๔๐๖ สระบุรี พระมหาอุทัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๔ มงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
๔๐๗ ลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ ป.ธ.๓ ๓๔ เขาสมโภชน ชัยบาดาล ลพบุรี
๔๐๘ ลพบุรี พระมหาคมสรรค ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๙ สําราญ เมือง ลพบุรี
๔๐๙ สิงหบุรี พระเทพปริยัติสุธี ป.ธ.๗ ๖ พระนอนจักรสีห เมือง สิงหบุรี
๔๑๐ สิงหบุรี พระมหาสิรภพ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๐ พระนอนจักรสีห เมือง สิงหบุรี *

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๒๐



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๔๑๑ สิงหบุรี พระมหาเนตร  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๗๕ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๔๑๒ สิงหบุรี พระมหาสิริวัง ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๔๑๓ นครสวรรค พระเทพปญญาภรณ ป.ธ.๗ ๒ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๔๑๔ นครสวรรค พระเทพปริยัติเมธี ป.ธ.๘ กองกลาง นครสวรรค เมือง นครสวรรค
๔๑๕ นครสวรรค พระราชรัตนเวที ป.ธ.๓ ๑๔ นครสวรรค เมือง นครสวรรค
๔๑๖ นครสวรรค พระศรีสุทธิพงศ ป.ธ.๕ ๑๕ ศรีสุธรรมาราม เมือง นครสวรรค
๔๑๗ นครสวรรค พระมหาประเสริฐ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๓ ทับกฤชกลาง ชุมแสง นครสวรรค
๔๑๘ นครสวรรค พระราชปริยัติวิธาน ป.ธ.๓ ๓๓ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค **
๔๑๙ นครสวรรค พระมหาประมาณ  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๗๓ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๔๒๐ นครสวรรค พระมหาสุชาติ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๒ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค *
๔๒๑ พิจิตร พระเมธีธรรมประนาท ป.ธ.๔ ๗ ทาหลวง เมือง พิจิตร
๔๒๒ พิจิตร พระศรีวิกรมมุนี ป.ธ.๓ ๑๕ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
๔๒๓ เพชรบูรณ พระศรีพัชโรดม ป.ธ.๓ ๔๒ มหาธาตุ เมือง เพชรบูรณ
๔๒๔ เพชรบูรณ (ธ) พระมหาชาติชาย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๕ สนธิกรประชาราม เมือง เพชรบูรณ (ธ)
๔๒๕ กําแพงเพชร พระราชวชิรเมธี ป.ธ.๖ ๒ พระบรมธาตุ เมือง กําแพงเพชร
๔๒๖ กําแพงเพชร พระเมธีวชิรภูษิต ป.ธ.๕ ๘ พระบรมธาตุ เมือง กําแพงเพชร
๔๒๗ กําแพงเพชร พระศรีศากยวงศ ป.ธ.๔ ๑๔ สังฆานุภาพ โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
๔๒๘ กําแพงเพชร พระอุดมปริยัติ ป.ธ.๓ ๘ สังฆานุภาพ โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
๔๒๙ กําแพงเพชร พระมหาดุสิตศักย ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๙ โคงวิไล คลองขลุง กําแพงเพชร ***
๔๓๐ พิษณุโลก พระราชรัตนสุธี ป.ธ.๖ ๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก
๔๓๑ พิษณุโลก พระมหาธนศักดิ์ ป.ธ.๘ ป.ธ.๓ ๒๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก
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ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๔๓๒ สุโขทัย พระเทพวชิรเวที ป.ธ.๗ ๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง สุโขทัย
๔๓๓ สุโขทัย พระมหากายสิทธิ์  ป.ธ.๙ ป.ธ.๖ ๑๒ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ สุโขทัย
๔๓๔ สุโขทัย พระมหาสิทธิชัย  ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๐ หนองโวง สวรรคโลก สุโขทัย
๔๓๕ สุโขทัย พระมหาสุที ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๗ ราษฎรศรัทธาธรรม ศรีนคร สุโขทัย
๔๓๖ สุโขทัย พระมหาสกุล ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๔ ปาขอย สวรรคโลก สุโขทัย
๔๓๗ อุตรดิตถ พระศรีปริยัติวิมล ป.ธ.๕ ๑๓ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ
๔๓๘ อุตรดิตถ พระมหาชํานาญ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๖ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ
๔๓๙ อุตรดิตถ พระอุดมปฎก ป.ธ.๖ ๘ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ
๔๔๐ อุตรดิตถ พระมหามณฑล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๒ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ
๔๔๑ อุตรดิตถ พระมหามงคล  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๒๗ ธรรมาธิปไตย เมือง อุตรดิตถ
๔๔๒ อุตรดิตถ พระมหาวิญู  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๓๗ โพธิ์ทอง ลับแล อุตรดิตถ
๔๔๓ อุตรดิตถ พระมหานิยม ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๗ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ
๔๔๔ ลําปาง พระปฎกโมลี ป.ธ.๕ ๒ จองคํา งาว ลําปาง
๔๔๕ ลําปาง พระอุดมธรรมวาที ป.ธ.๕ ๑๒ จองคํา งาว ลําปาง
๔๔๖ ลําปาง พระมหาสุธรรม ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๒ จองคํา งาว ลําปาง
๔๔๗ ลําปาง พระมหายงยุทธ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๗ จองคํา งาว ลําปาง
๔๔๘ ลําปาง พระมหาสมยศ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๙ จองคํา งาว ลําปาง
๔๔๙ ลําปาง พระมหาอานุภาพ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๗ จองคํา งาว ลําปาง
๔๕๐ ลําปาง พระมหาอิทธิพล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๙ จองคํา งาว ลําปาง
๔๕๑ ลําปาง พระมหาฟาเกษม ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓ จองคํา งาว ลําปาง
๔๕๒ เชียงราย พระมหาไพโรจน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๙ พระสิงห เมือง เชียงราย
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ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๔๕๓ เชียงราย พระมหาจรูญ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๕ พระสิงห เมือง เชียงราย **
๔๕๔ พะเยา พระราชปริยัติ ป.ธ.๖ ๑ ศรีโคมคํา เมือง พะเยา
๔๕๕ แพร พระมหารานัญชานนท   ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๖ พระบาทมิ่งเมือง เมืองแพร แพร
๔๕๖ แพร พระราชเขมากร ป.ธ.๗ ๔ พระบาทมิ่งเมือง เมืองแพร แพร
๔๕๗ แพร พระมหาสิทธิชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๑ พระธาตุชอแฮ เมืองแพร แพร
๔๕๘ นาน พระราชศาสนาภิบาล ป.ธ.๖ ๓ พญาภู เมือง นาน
๔๕๙ นาน พระมหาเกรียงไกร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๙ บุญยืน เวียงสา นาน
๔๖๐ นาน พระมหาสิงหา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๒ พญาภู เมือง นาน
๔๖๑ เชียงใหม พระราชรัชมุนี ป.ธ.๗ ๗ สวนดอก เมือง เชียงใหม
๔๖๒ เชียงใหม พระมหาคําแกว ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๖ สวนดอก เมือง เชียงใหม
๔๖๓ เชียงใหม พระมหาวิเชียร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖ สวนดอก เมือง เชียงใหม
๔๖๔ เชียงใหม พระมหาเอกชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๒ สวนดอก เมือง เชียงใหม
๔๖๕ เชียงใหม พระสุวรรณเมธี ป.๑-๒ ๔๔ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๔๖๖ เชียงใหม พระอมรเวที ป.ธ.๓ ๔ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม **
๔๖๗ เชียงใหม พระมหาคัมภีร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๗ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม
๔๖๘ เชียงใหม พระมหาธนวัฒน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๙ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม *
๔๖๙ เชียงใหม พระมหาดวงรัตน ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๓ บุพพาราม เมือง เชียงใหม
๔๗๐ เชียงใหม พระมหารัฐพล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๑ บุพพาราม เมือง เชียงใหม
๔๗๑ เชียงใหม พระมหาฤทธิรงค ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๙ บุพพาราม เมือง เชียงใหม
๔๗๒ เชียงใหม พระมหาสิทธิชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๐ ชัยมงคล เมือง เชียงใหม
๔๗๓ เชียงใหม พระราชปญญาเวที ป.๑-๒ ๗ ทาตอน แมอาย เชียงใหม

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๒๓



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๔๗๔ เชียงใหม พระมหาสมบูรณ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๐ ปาไมแดง ไชยปราการ เชียงใหม
๔๗๕ เชียงใหม (ธ) พระมหาวรพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๒ ปาดาราภิรมย แมริม เชียงใหม (ธ)
๔๗๖ ลําพูน พระมหาธีรพันธ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๐ ตนผึ้ง เวียงหนองลอง ลําพูน
๔๗๗ หนองคาย พระศรีญาณวงศ ป.ธ.๓ ๑๖ ศรีชมภูองคต้ือ ทาบอ หนองคาย
๔๗๘ หนองคาย พระมหาจงยุทธ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๑ โพธิ์ชัย เมือง หนองคาย
๔๗๙ สกลนคร พระรัตนกวี ป.ธ.๔ ๑๙ เหนือ เมือง สกลนคร
๔๘๐ หนองบัวลําภู พระมหาฉัตรชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๙ ประสานศรัทธา นากลาง หนองบัวลําภู
๔๘๑ ขอนแกน พระมหาภิรัฐกรณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๑๓ ธาตุ เมือง ขอนแกน
๔๘๒ ขอนแกน พระอุดมพุทธิญาณ ป.ธ.๔ ๑๕ ธาตุ เมือง ขอนแกน
๔๘๓ ขอนแกน พระมหาพิสิฐ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๑ ธาตุ เมือง ขอนแกน
๔๘๔ ขอนแกน พระมงคลปริยัติธาดา ป.ธ.๓ ๒๑ ชัยศรี น้ําพอง ขอนแกน
๔๘๕ ขอนแกน พระมหาเฉลิม ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๕ ตาลเรียง เมือง ขอนแกน
๔๘๖ มหาสารคาม พระมหาอรรถพงษ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๓ มหาชัย เมือง มหาสารคาม
๔๘๗ มหาสารคาม พระมหาอุทัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๘ โพธาราม นาดูน มหาสารคาม
๔๘๘ รอยเอ็ด พระมหาวีระนิต ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๘ โพธาราม โพนทอง รอยเอ็ด
๔๘๙ กาฬสินธุ พระมหาเศรษฐา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๖ นางนวล หวยเม็ก กาฬสินธุ
๔๙๐ กาฬสินธุ พระมหายิ่งสันต ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๗ สวางใต รองคํา กาฬสินธุ
๔๙๑ กาฬสินธุ พระมหาวิทวัฒน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๘๐ สวางหัวนาคํา ยางตลาด กาฬสินธุ
๔๙๒ ศรีสะเกษ พระมหาสนอง  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๒ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๔๙๓ ศรีสะเกษ พระมหาสําเร็จ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๗ เจียงอีศรีมงคลวราราม เมือง ศรีสะเกษ
๔๙๔ ศรีสะเกษ พระมหาคําตัล ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๕ เจียงอีศรีมงคลวราราม เมือง ศรีสะเกษ *
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ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๔๙๕ ศรีสะเกษ พระมหาสมชาย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๓ กัลยาโฆสิตาราม ราษีไศล ศรีสะเกษ
๔๙๖ ศรีสะเกษ พระศรีธรรมาภรณ ป.ธ.๔ ๒๐ ทุงสวาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
๔๙๗ ศรีสะเกษ พระมหาชัชวาลย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๙ สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
๔๙๘ ศรีสะเกษ พระมหาสิทธิพร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๑ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๔๙๙ ศรีสะเกษ พระมหายุทธกิจ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๘ สําโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
๕๐๐ อุบลราชธานี พระเทพวราจารย ป.ธ.๘ กองกลาง มณีวนาราม เมือง อุบลราชธานี
๕๐๑ อุบลราชธานี พระมหาบุญเฮ็ง ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๔ คําเข่ือนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
๕๐๒ อุบลราชธานี พระศรีรัตโนบล ป.ธ.๕ ๔ วารินทราราม วารินชําราบ อุบลราชธานี
๕๐๓ อุบลราชธานี พระมหาธรรมชาติ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๖ มณีวนาราม เมือง อุบลราชธานี
๕๐๔ อุบลราชธานี พระรัตนวิมล ป.ธ.๓ ๓๘ ยางนอย เข่ืองใน อุบลราชธานี
๕๐๕ อุบลราชธานี พระมหานิกร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗ มหาวนาราม เมือง อุบลราชธานี
๕๐๖ นครพนม พระศรีวิสุทธิเมธี ป.ธ.๔ ๒ พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ***
๕๐๗ นครพนม พระมหาจักรพงศ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๑ พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
๕๐๘ นครพนม พระมหาพรพิทักษ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๔ สวางสุวรรณาราม เมือง นครพนม
๕๐๙ ชัยภูมิ พระมหาโยธิน  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๒ ไพรีพินาศ เมือง ชัยภูมิ
๕๑๐ ชัยภูมิ พระมหาณรงคศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๘ ธรรมสถาน ภูเขียว ชัยภูมิ
๕๑๑ ชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี ป.ธ.๔ ๒๒ หวยหินฝน ภักดีชุมพ ชัยภูมิ
๕๑๒ ชัยภูมิ พระมหาวิฑูรย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๙ ชัยภูมิพิทักษ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
๕๑๓ นครราชสีมา พระเมธีสุตาภรณ ป.ธ.๖ ๑ คีรีวันต ปากชอง นครราชสีมา
๕๑๔ นครราชสีมา พระมหาสุเทพ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๖ ศาลา พิมาย นครราชสีมา
๕๑๕ นครราชสีมา พระมหาเมธี ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๕ สะแก เมือง นครราชสีมา
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ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๕๑๖ นครราชสีมา (ธ) พระศรีธรรมวงศาจารย ป.ธ.๔ ๑๘ ปาศรัทธารวม เมือง นครราชสีมา
๕๑๗ อํานาจเจริญ พระมหาอดิศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๑ บานเกาบอ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๕๑๘ บุรีรัมย พระศรีปริยัติธาดา ป.ธ.๓ ๔๗ โพธิ์ยอย ลําปลายมาศ บุรีรัมย
๕๑๙ บุรีรัมย พระมหาสากล ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๖๐ มะขาม หวยราช บุรีรัมย
๕๒๐ บุรีรัมย พระมหาไพโรจน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๒ ไทยจานสามัคคี หนองหงส บุรีรัมย
๕๒๑ สุรินทร พระพรหมวชิรโมลี ป.ธ.๙ กองกลาง ศาลาลอย เมือง สุรินทร
๕๒๒ สุรินทร พระมหาวิศิต  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๖ พรหมสุรินทร เมือง สุรินทร
๕๒๓ สุรินทร พระราชวิมลโมลี ป.ธ.๕ ๕ ศาลาลอย เมือง สุรินทร
๕๒๔ สุรินทร พระมหาเจริญสุข  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๙ ศรีวิหารเจริญ ศรีขรภูมิ สุรินทร
๕๒๕ สระแกว พระมหาศราวุธ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๔ เหลาออย อรัญประเทศ สระแกว
๕๒๖ ฉะเชิงเทรา พระธรรมปริยัติมุนี ป.ธ.๙ กองกลาง ปตุลาราชรังสฤษฏิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
๕๒๗ ฉะเชิงเทรา พระมหาวิเชียร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๖ ปตุลาราชรังสฤษฏิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
๕๒๘ ฉะเชิงเทรา พระมหากิจจา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๘ แพรกนกเอ้ียง เมือง ฉะเชิงเทรา
๕๒๙ จันทบุรี พระราชธรรมเมธี ป.ธ.๗ ๕ โคงสนามเปา เมือง จันทบุรี
๕๓๐ จันทบุรี พระมหาสังวรณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๕ สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
๕๓๑ จันทบุรี พระมหาเชือน  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๑๕ สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
๕๓๒ จันทบุรี พระมหาสมควร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๘ สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
๕๓๓ จันทบุรี พระมหาวิทยา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๒ สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
๕๓๔ จันทบุรี พระมหาสัมฤทธิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๔ ใหม เมือง จันทบุรี
๕๓๕ จันทบุรี พระมหาโกรศชนรรทน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๘ บูรพาพิทยาราม ทาใหม จันทบุรี
๕๓๖ จันทบุรี พระมหารุงเรือง ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๗ ใหม เมือง จันทบุรี
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ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๕๓๗ ชลบุรี พระเทพชลธารมุนี ป.ธ.๔ ๔ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
๕๓๘ ชลบุรี พระมหาคมสันต ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๗ บอทองราษฎรบํารุง เมือง ชลบุรี
๕๓๙ ชลบุรี พระมหาสม  ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๑๓ นอก เมือง ชลบุรี
๕๔๐ ชลบุรี พระมหาถาวร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๕๔๑ ชลบุรี พระมหาจงศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.ธ.๖ ๗ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๕๔๒ ชลบุรี พระมหาศรีภัทรเชษฐ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๗ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๕๔๓ ชลบุรี พระมหาสัทศาสตร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๖ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี *
๕๔๔ ชลบุรี พระมหาสมพงษ  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๗๑ ตาลลอม เมือง ชลบุรี
๕๔๕ ชลบุรี พระมหาบุญญภัส ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๒ หนองไกเถื่อน พนัสนิคม ชลบุรี
๕๔๖ ระยอง พระเทพสิทธิเวที ป.ธ.๓ ๑ เนินพระ เมือง ระยอง
๕๔๗ ระยอง พระมหาวิรัตน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๑ เนินพระ เมือง ระยอง
๕๔๘ ระยอง พระมหายุทธนา ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๐ เนินพระ เมือง ระยอง **
๕๔๙ ระยอง พระมหาสุทธิเดช  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๗ เนินพระ เมือง ระยอง
๕๕๐ ระยอง พระมหาประเวศ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๕ เนินพระ เมือง ระยอง
๕๕๑ กาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ ป.ธ.๗ ๓ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
๕๕๒ กาญจนบุรี พระมหาบุญโชค ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๒๘ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
๕๕๓ กาญจนบุรี พระมหาสุชาติ  ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๑ วังกวิเวการาม สังขละบุรี กาญจนบุรี
๕๕๔ กาญจนบุรี พระเมธีปริยัติวิบูล ป.ธ.๔ ๑๗ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
๕๕๕ กาญจนบุรี พระครูศรีกาญจนกิตติ ป.ธ.๓ ๒๓ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
๕๕๖ กาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ ป.ธ.๓ ๒๔ พระแทนดงรัง ทามะกา กาญจนบุรี
๕๕๗ กาญจนบุรี พระมหาบุญรอด  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๘๐ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๒๗



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๕๕๘ กาญจนบุรี พระมหาวิสูตร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒ เทวสังฆาราม เมือง กาญจนบุรี
๕๕๙ กาญจนบุรี พระมหาธวัชชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๔ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี **
๕๖๐ นครปฐม พระอุดมธรรมเมธี ป.ธ.๔ ๑ พระงาม เมือง นครปฐม
๕๖๑ นครปฐม พระมหาเอนก ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๒ หวยจระเข เมือง นครปฐม
๕๖๒ นครปฐม พระมหาสมัคร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๙ หวยจระเข เมือง นครปฐม
๕๖๓ นครปฐม พระมหามานะ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๖ หวยจระเข เมือง นครปฐม **
๕๖๔ นครปฐม พระมหาไกรวรรณ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๒ พระงาม เมือง นครปฐม
๕๖๕ นครปฐม พระมหาวิทูร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๙ พระงาม เมือง นครปฐม
๕๖๖ นครปฐม พระมหาณรงค ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๖ วังตะกู เมือง นครปฐม
๕๖๗ นครปฐม พระพรหมเวที ป.ธ.๙ กองกลาง พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม
๕๖๘ นครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย ป.ธ.๙ กองกลาง พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม
๕๖๙ นครปฐม พระศรีสุธรรมเวที ป.ธ.๖ ๔ พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม
๕๗๐ นครปฐม พระมหาเชาว ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๓ พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม
๕๗๑ นครปฐม พระศรีวิสุทธิวงศ ป.ธ.๕ ๑ พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม
๕๗๒ นครปฐม พระมหาบุญลือ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๙ พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม
๕๗๓ นครปฐม พระศรีธีรวงศ ป.ธ.๖ ๖ พระประโทณเจดีย เมือง นครปฐม
๕๗๔ นครปฐม พระเมธีธรรมานันท ป.ธ.๗ ๑ ดอนหวาย สามพราน นครปฐม
๕๗๕ สุพรรณบุรี พระศรีธวัชเมธี ป.ธ.๖ ๕ ปาเลไลยก เมือง สุพรรณบุรี
๕๗๖ สุพรรณบุรี พระมหากาว  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๒ ปาเลไลยก เมือง สุพรรณบุรี
๕๗๗ สุพรรณบุรี พระครูศรีอรรถศาสก ป.๑-๒ ๖๕ ปาเลไลยก เมือง สุพรรณบุรี
๕๗๘ สุพรรณบุรี พระมหาทศวร  ป.ธ.๗ ป.ธ.๓ ๕๑ พรสวรรค สองพี่นอง สุพรรณบุรี

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๒๘



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๕๗๙ สุพรรณบุรี พระมหาพลากร ป.ธ.๘ ป.๑-๒ ๕๖ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๕๘๐ สุพรรณบุรี พระมหากิตติ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๒ ธัญญวารี ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
๕๘๑ สุพรรณบุรี พระมหาภูวนาท ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๕ ลานคา บางปลามา สุพรรณบุรี
๕๘๒ สมุทรสาคร พระมหายวง  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๒ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๕๘๓ สมุทรสาคร พระมหาทิวากร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๙ ใหญจอมปราสาท เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๕๘๔ สมุทรสาคร พระมหาวีรธิษณ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๑ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๕๘๕ สมุทรสาคร พระมหาประเสริฐพร  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๘ อางทอง กระทุมแบน สมุทรสาคร
๕๘๖ ราชบุรี พระปฎกโกศล ป.ธ.๗ ๙ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๘๗ ราชบุรี พระมหาธีรชัย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๘๘ ราชบุรี พระมหากังวาล ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๑ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๘๙ ราชบุรี พระมหาเกรียงศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๕ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๙๐ ราชบุรี พระมหาพิเชษฐ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๗ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๙๑ ราชบุรี พระมหาอธิโชค ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี **
๕๙๒ ราชบุรี พระมหาชินภัทร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๙๓ ราชบุรี พระมหาอนุชา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๕๙๔ ราชบุรี พระมหาทิวา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี *
๕๙๕ ราชบุรี พระมหาภูมิชาย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๒ เขาวัง เมือง ราชบุรี
๕๙๖ ราชบุรี พระมหาพงศศิริ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๗๑ เขาวัง เมือง ราชบุรี
๕๙๗ เพชรบุรี พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.ธ.๕ ๑๕ พระพุทธไสยาสน เมือง เพชรบุรี
๕๙๘ เพชรบุรี พระมหาศักฎา  ป.ธ.๙ ป.ธ.๔ ๒๑ ปาวิสุทธิคุณ ชะอํา เพชรบุรี
๕๙๙ เพชรบุรี (ธ) พระราชเมธากรกวี ป.ธ.๔ ๖ สนามพราหมณ เมือง เพชรบุรี

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๒๙



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๖๐๐ สมุทรสงคราม พระราชวชิรดิลก ป.ธ.๖ ๗ เพชรสมุทร เมือง สมุทรสงคราม
๖๐๑ สมุทรสงคราม พระมหาสมบูรณ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๗ เพชรสมุทร เมือง สมุทรสงคราม
๖๐๒ สมุทรสงคราม พระมหาฉัตรชัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๕ ประดู อัมพวา สมุทรสงคราม *
๖๐๓ สมุทรสงคราม (ธ) พระมหาปรีชา ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๓๖ เกตการาม บางคนที สมุทรสงคราม
๖๐๔ ประจวบคีรีขันธ พระศรีปริยัติเมธี ป.ธ.๕ ๑๑ คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ
๖๐๕ ประจวบคีรีขันธ พระมหาสัญญา ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๗ คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ
๖๐๖ ชุมพร พระมหาไพโรจน ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๖ ขันเงิน เมือง ชุมพร
๖๐๗ ชุมพร พระมหาปรีชา  ป.ธ.๘ ป.ธ.๓ ๔๙ ขันเงิน เมือง ชุมพร
๖๐๘ ชุมพร พระมหาชัยศิลป  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๔๘ ขันเงิน เมือง ชุมพร
๖๐๙ ชุมพร พระมหาจะริน ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๙ ขันเงิน เมือง ชุมพร
๖๑๐ ชุมพร พระมหาวิโรจน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๖ ขันเงิน เมือง ชุมพร
๖๑๑ ชุมพร พระมหาวัชรินทร ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑๑ ขันเงิน เมือง ชุมพร *
๖๑๒ ชุมพร พระมหาเสรี ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๒๖ ชุมพรรังสรรค เมือง ชุมพร
๖๑๓ นครศรีธรรมราช พระราชปริยัติเวที ป.ธ.๗ ๘ มุมปอม เมือง นครศรีธรรมราช
๖๑๔ นครศรีธรรมราช พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๕๐ มะนาวหวาน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
๖๑๕ นครศรีธรรมราช พระศรีวัชรนาถมุนี ป.ธ.๓ ๕๐ แจง จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช
๖๑๖ สุราษฎรธานี พระธรรมวิมลโมลี ป.ธ.๙ กองกลาง ไตรธรรมาราม เมือง สุราษฎรธานี
๖๑๗ สุราษฎรธานี พระมหาสุนทร ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๘ ไตรธรรมาราม เมือง สุราษฎรธานี
๖๑๘ สุราษฎรธานี พระมหากิตติศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๘ ไตรธรรมาราม เมือง สุราษฎรธานี
๖๑๙ พังงา พระเทพปญญาโมลี ป.ธ.๘ กองกลาง ประชุมโยธี เมือง พังงา
๖๒๐ ตรัง พระราชวรากร ป.ธ.๓ ๔๑ กะพังสุรินทร เมือง ตรัง

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๓๐



ท่ี สํานักเรียนวัด/คณะจังหวัด รายชื่อ ตรวจประโยค กองท่ี วัด เขต/อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
๖๒๑ ตรัง พระมหาวินัย ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๙ กะพังสุรินทร เมือง ตรัง
๖๒๒ กระบ่ี พระศรีรัตนสุธี ป.ธ.๔ ๑๖ แกวโกรวาราม เมือง กระบ่ี
๖๒๓ กระบ่ี พระเมธีธรรมากร ป.ธ.๔ ๑๐ เขาตอ ปลายพระยา กระบ่ี
๖๒๔ ภูเก็ต พระมหาสุรินทร  ป.ธ.๗ ป.๑-๒ ๕๘ บานเกาะสิเหร เมือง ภูเก็ต
๖๒๕ ภูเก็ต พระมหาทวีศักดิ์ ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๖๐ สิริสีลสุภาราม เมือง ภูเก็ต
๖๒๖ สงขลา พระราชวรเวที ป.ธ.๗ ๑ โคกสมานคุณ หาดใหญ สงขลา
๖๒๗ สงขลา พระมหาวิชิต ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๑ ปากอสุวรรณาราม นาหมอม สงขลา
๖๒๘ สงขลา พระมหาสัมพันธ  ป.ธ.๙ ป.ธ.๖ ๑๐ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๖๒๙ สงขลา พระมหาพงษพัฒน ป.ธ.๙ ป.๑-๒ ๔๘ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๖๓๐ สงขลา พระมหาไพรัช ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๓๗ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๖๓๑ สงขลา พระมหาวิวัฒน  ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๖๓๒ สงขลา พระมหาอาทิตย ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๖๐ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๖๓๓ สงขลา พระมหาจารัญ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๖๓๔ พัทลุง พระเทพปริยัติคุณ ป.ธ.๘ กองกลาง คูหาสวรรค เมือง พัทลุง
๖๓๕ พัทลุง พระมหาธนู ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๒๐ คูหาสวรรค เมือง พัทลุง
๖๓๖ พัทลุง พระมหาบุญฤกษ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๑๗ คูหาสวรรค เมือง พัทลุง
๖๓๗ พัทลุง พระศรีวชิรมุนี ป.ธ.๓ ๓๕ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
๖๓๘ ยะลา พระเทพวชิรนายก ป.ธ.๗ ๒ เวฬุวัน เมือง ยะลา
๖๓๙ ยะลา พระมหากรกฎ ป.ธ.๙ ป.ธ.๓ ๕๙ พุทธาธิวาส เมือง ยะลา

เครื่องหมาย * = กรรมการใหม, **, *** = เลื่อนชั้นตรวจประโยค ป.ธ.๓,๔ หนา ๓๑


