
ศ. ๓ แผนท่ี ๑/๗
ประโยค ป.ธ.๖

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

๑ พระมหาวรวุฒิ วรวิฺู ยํายวน ๓๕ ๑๓ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ สามเณรเอกราช นิชาญ ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๓ สามเณรสรอรรถ ทาปลัด ๒๐ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๔ สามเณรจตุพงศ ฉันทศาสตรรัศมี ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๕ สามเณรวรปรัชญ ดาดี ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส

๖ พระมหาดนุสรณ จนฺทปทีโป วงคจํานงค ๔๖ ๖ หนองยาง เนินขาม วัดจักรวรรดิราชาวาส

๗ พระมหาวรวิทย กิตฺติปฺโญ โปรงจิต ๒๔ ๔ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
๘ พระมหากฤษกร ปฺญาวิชโย ประชาโชติ ๒๓ ๓ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๙ พระมหาพีรวัฒน ธีรวฑฺฒโน คําโนนมวง ๒๒ ๓ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๑๐ พระมหาธรรพณธร ฐานงฺกโร กล่ินจันทร ๒๑ ๑ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๑๑ สามเณรธัชพงษ รวมญาติ ๑๘ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม

๑๒ พระมหาวิโรจน ณฏฐิโก ตุลาทิพากุล ๕๗ ๑๘ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓ พระมหาสิริวัตร ขนฺติวโร ไชยา ๓๘ ๑๘ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๔ พระมหากิตติพงษ สุเมธโส เกิดแกว ๔๓ ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๕ พระมหาวัชระ ชยธมฺโม ทัดสา ๔๓ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๖ พระมหาณัฐวัตร อภินนฺโท ทองสิทธ์ิ ๓๗ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๗ พระมหาจีรศักดิ์ จิรวฑฺฒโน บอนขุนทด ๓๑ ๑๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๘ พระมหาเจษฎา ญาณวิสุทฺธสีโล เกาบริบูรณ ๓๐ ๑๐ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๙ พระมหาสมชาย เตชพโล อุมา ๒๕ ๕ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒๐ พระมหาจตุพจน พหุสฺสุโต คชสาร ๒๓ ๔ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒๑ พระมหาระพีพัฒน อริยวํโส เมืองศรี ๒๒ ๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒๒ พระมหาธนาธร ธนปาโล พิริยะสุทธ์ิ ๒๑ ๑ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒๓ พระมหาปริญ ปฺญาธโร ธนิญกรญ ๔๓ ๑๒ ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม

บัญชีเรียกช่ือนักเรียนเขาสอบความรูประโยค ป.ธ. ๖
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานที่สอบ วัดเบญจมบพิตร  เขต ดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑
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ศ. ๓ แผนท่ี ๒/๗
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๔ พระมหาชนะ ชินวโร ตะบองเพ็ชร ๓๑ ๙ เทพธิดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม

๒๕ สามเณรกิตติคุณ สุขเขียว ๑๙ ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม

๒๖ พระมหาธรรมธัช ญาณรํสี มนูรังษี ๗๕ ๑๓ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย วัดเทพศิรินทราวาส
๒๗ พระมหาอัมพร ปฺญาวโร พันธมูล ๕๓ ๒๙ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๒๘ พระมหาสุทิศ จิตฺตสฺญโม ปรือปรัง ๓๗ ๑๗ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๒๙ พระมหาสมหวัง ยโสธโร เจริญสุข ๓๗ ๑๗ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๐ พระมหาไกร กิจฺจกาโร พิมพครบุรี ๔๑ ๖ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๑ พระมหาเฉลิมชาติ ธมฺมโชโต สุวรรณศรี ๒๖ ๖ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๒ พระมหาสุวัฒน อสงฺขตญาโณ พรหมฮวด ๔๒ ๔ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา

๓๓ พระมหาธีรพัฒน กิตฺติปฺโญ พรมบุญเรือง ๓๔ ๑๓ ศรีรัตนธรรามาราม บางพลี วัดธรรมมงคล
๓๔ พระมหารุงโรจน โรจนรํสี อาจหาญ ๒๓ ๔ ศรีรัตนธรรามาราม บางพลี วัดธรรมมงคล

๓๕ พระอิศราวุฒิ ปฺญาวฑฺฒโน แสนตุมทอง ๒๓ ๑ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
๓๖ สามเณรกิตติพงษ พันเพ็ชร ๒๑ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง

๓๗ พระมหาพลวัฒน วฑฺฒนพโล มาลัย ๓๐ ๙ นรนาถสุนทริการาม พระนคร วัดนรนาถสุนทริการาม
๓๘ พระมหากิตติพงศ กิตฺติญาโณ เผาบัณฑร ๓๔ ๗ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข
๓๙ พระมหาวรพจน คมฺภีรธมฺโม ถาวรรัตน ๓๔ ๑๐ โฆสิตาราม กะปง วัดบพิตรพิมุข

๔๐ พระมหาธนชิต สติสมฺปนฺโน มาสิงห ๒๓ ๔ บรมนิวาส ปทุมวัน วัดบรมนิวาส
๔๑ พระครูอเนกสารคุณ โสมปฺุโญ โสมตีบ ๕๘ ๓๗ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๔๒ พระครูประสาทพุทธปริต ฐิตาจาโร เปลงวิเศษ ๖๐ ๓๔ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๓ พระมหาภัทร ฐิตภทฺโท อัสนุวัฒน ๕๓ ๒๑ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๔ พระมหากรกฏ ชุติเตโช ปยะมัยคงเดช ๓๑ ๑๑ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๕ พระมหามนตรี สิริมงฺคโล บุตรพรหม ๓๗ ๙ ตรีทศเทพ พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๖ พระมหาสราวุธ นรเสฏโฐ จันทรสม ๔๒ ๑๑ ตรีทศเทพ พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๗ พระภาณุพงศ ณฏฐวํโส ศุภผล ๒๓ ๒ ตรีทศเทพ พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๘ พระมหาวีรชัย วีรชโย ขจรสุวรรณ ๒๕ ๕ บุรณศิริมาตยาราม พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๔๙ พระมหารังสี ฐานวุฑฺโฒ ปแกว ๓๔ ๑๐ ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๐ พระเอนก ป. คุณรํสี พื่งพรอม ๔๘ ๑๖ ดวงแข ปทุมวัน วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๑ พระมหาพงษพิสิฏฐ ฐานวโร ปาจิตเณย ๕๓ ๓๓ บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๒ สามเณรกมลภพ ธรรมฐิติพงศ ๑๙ พุทธบูชา ทุงครุ วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๓ พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน เพ็ชสังคาด ๓๕ ๑๕ มัชฌันติการาม บางซื่อ วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๔ พระมหาปฐมพร วิสารโท บุบผาพวง ๒๒ ๑ มัชฌันติการาม บางซื่อ วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๕ พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก เล่ียมแกว ๓๗ ๙ เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๖ พระบุญฤทธ์ิ ป. ธมฺมธโร ภูตาโก ๗๓ ๖ เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร
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ศ. ๓ แผนท่ี ๓/๗
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๕๗ พระมหาพงษวิศนุ ฐิตเมธี คําภูแสน ๒๕ ๕ เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๘ พระมหาอภิภพ อภิวฑฺฒโน แสนสุด ๕๑ ๑๘ บางขวาง เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร

๕๙ พระมหาภคภัทร นิสภชโย ตุลาโชติกุล ๓๘ ๑๘ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา
๖๐ พระมหาแปง เปมิโย วงศมณีพร ๒๙ ๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา

๖๑ พระมหาโยธิน ชินโยธิโน รัตโน ๒๓ ๓ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา

๖๒ สามเณรอานนท บาทโพธ์ิ ๒๑ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา

๖๓ สามเณรบาบู มาระมา ๑๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา

๖๔ สามเณรพชรกร อัครพิชญกุล ๑๗ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา

๖๕ สามเณรพชรพล อัครพิชญกุล ๑๗ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา

๖๖ พระมหาชัยพิชิต เมตฺติโก ไกรณรงค ๔๘ ๑๒ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๖๗ พระมหาทนงศักดิ์ หิเตสี สวยงาม ๒๗ ๗ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน

๖๘ พระมหารุงโรจน รตนรํสี รัตนพล ๒๔ ๔ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน

๖๙ พระมหาคมสันต สุทฺธิญาโณ บัวผัน ๒๓ ๓ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน

๗๐ พระมหาอนัตตศักดิ์ อนตฺตญาโณ จันทาสี ๒๒ ๒ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน

๗๑ พระครูโสภณปริยัตยาทร ชินวํโส สอนรอด ๖๑ ๔๐ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ วัดปทุมคงคา
๗๒ พระมหาวิทธวัตร โชติปฺโญ แสนเสน ๒๙ ๘ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
๗๓ พระมหาอนุลักษณ อภิสุวณฺโณ ภูพิทอง ๒๖ ๖ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๗๔ พระมหาศิริศักดิ์ ธมฺมสกฺโก พัชรัชดิลกกุล ๒๕ ๕ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๗๕ พระมหาเดนชัย ชยาภสฺสโร พรมแสง ๒๔ ๕ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๗๖ พระมหาอนุวัฒน อนุวฑฺฒโน สมพงษ ๒๑ ๑ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๗๗ พระมหาศักดิ์ดา กิตฺติสกฺโก เทพไกรศร ๒๒ ๑ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๗๘ พระมหาติยานน กิตฺติคนฺโธ หอมกล่ิน ๒๒ ๑ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๗๙ สามเณรเกียรติศักดิ์ บุญสาร ๒๐ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๘๐ สามเณรมงคล สีปญญา ๑๙ ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม

๘๑ พระมหาธวัชชัย ฐานวุฑฺโฒ หอมกระแจะ ๔๔ ๑๐ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๘๒ พระมหาพิริยะสรรค วิริยสกฺโก ศิรินอย ๒๘ ๘ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๓ พระมหาชาญณรงค อภิชฺชโว วิสุทธะยา ๒๕ ๕ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๔ พระมหาวิทวัส สุวณฺณสิริ แสนนาม ๒๔ ๔ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๕ พระมหาสิทธิชัย ภทฺรสิทฺธิธาตา ไชยศรี ๒๓ ๓ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๖ พระมหาพลสิทธ์ิ ภทฺรกิตฺติธาตา ไชยศรี ๒๓ ๓ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๗ พระมหากฤษฎา รตนปาลี ปาจุติ ๒๒ ๒ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๘ พระรุงโรจน ป. ภูริโรจโน พรหมศิริ ๔๔ ๑ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม

๘๙ พระมหาทองอยู โกสโล เถ่ือนสุทธา ๔๒ ๒๒ อภัยทายาราม ราชเทวี วัดพรหมวงศาราม
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ศ. ๓ แผนท่ี ๔/๗
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๙๐ พระมหาศิริศักด์ิ สาสนเมธี ธีรวุฒิธรรมกุล ๒๖ ๕ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๙๑ สามเณรศิวกร อสิพงษ ๑๘ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน

๙๒ พระมหามัธทานยี สิริปฺโญ ลํ่าสัน ๔๐ ๑๒ พระพิเรนทร ปอมปราบศัตรูพาย วัดพระพิเรนทร
๙๓ พระมหาธนากร ธนากโร คะแนนศิลป ๒๔ ๔ พระพิเรนทร ปอมปราบศัตรูพาย วัดพระพิเรนทร

๙๔ พระมหาพงษศักด์ิ กิตฺติญาโณ สมสี ๓๕ ๑๕ มหรรณพาราม พระนคร วัดมหรรณพาราม
๙๕ พระมหาคณิศร ปฺญิสฺสโร ด่ันเจริญ ๓๖ ๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระนคร วัดมหาธาตุ
๙๖ พระมหาพศินฐ สุภาจาโร เรียบรอย ๒๖ ๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ

๙๗ สามเณรธีระพงษ ชาประดิษฐ ๒๑ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๙๘ พระมหาชยพล ชยธีโร พันคําภา ๒๑ ๒ ยานนาวา สาทร วัดยานนาวา
๙๙ พระมหาประสงค ชวนปฺโญ เมืองฮาม ๒๑ ๑ ยานนาวา สาทร วัดยานนาวา

๑๐๐ พระมหาประพล วรญาณวีโร วายโศก ๒๑ ๑ ทองบน ยานนาวา วัดยานนาวา

๑๐๑ สามเณรเมธา จันทะจร ๒๐ สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐๒ สามเณรรัชพล แจงพรมมา ๑๗ สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐๓ พระมหาศิริศักดิ์ วิชฺชาธโร พรหมพุทธา ๓๕ ๑๐ ลําผักชี หนองจอก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐๔ พระมหากิตติพงษ ญาณวโร สุทัศน ณ อยุธยา ๓๓ ๔ ลําผักชี หนองจอก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐๕ สามเณรวีรภัทร บุญครอง ๒๑ ลําผักชี หนองจอก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐๖ พระมหากิตติพงษ อาภสฺสโร พลคํา ๔๑ ๑๔ อาษาสงคราม พระประแดง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๐๗ พระมหาธนายุทธ คมฺภีรปฺโญ แซมา ๒๑ ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
๑๐๘ พระมหาไพบูลย ญาณวิปุโล โสโพธิ์ ๔๕ ๒๕ ราชผาติการาม ดุสิต วัดราชาธิวาสวิหาร
๑๐๙ พระมหาประวีร ธีรปฺโญ พูลสระคู ๕๒ ๑๕ บางแกว บางพลี วัดศรีเอ่ียม
๑๑๐ พระมหากษม กิตติญาโณ สระตันต์ิ ๓๕ ๑๐ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๑ พระมหาชาตรี ปฺญาทีโป สีโพลา ๓๑ ๘ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๒ พระมหาภาสกร ปภาโส แซหลิม ๓๑ ๖ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๓ พระมหาธีระ ฐานวีโร แตมสี ๒๘ ๕ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๔ พระมหาวรพล ปยภาณี ดามงคล ๒๑ ๑ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๕ พระมหาณัฐพงษ โชติธมฺโม มูลเมือง ๒๑ ๑ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๖ สามเณรชนายุทธ ออนศรี ๒๐ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๗ สามเณรพาณิชย ราชวังเมือง ๑๘ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๘ สามเณรมฆวัฒน ออนหวาน ๑๘ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๑๙ สามเณรธิติวุฒิ เกิดตลาดแกว ๑๗ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๒๐ สามเณรฌานวัฒน หลงมีวงค ๑๗ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม

๑๒๑ พระมหาวรุณ อนาลโย คณฑา ๒๙ ๕ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๑๒๒ พระมหาเจตดิลก ธมฺมพุทฺโธ ศรีสันต ๒๒ ๑ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
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ศ. ๓ แผนท่ี ๕/๗
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๒๓ พระมหามุกดาหาร คมฺภีรเมธี โอสถศรี ๒๑ ๑ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง

๑๒๔ พระมหาภูรี อมโล โชติจิระภัทระ ๔๒ ๑๕ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ
๑๒๕ พระธนวัฒน เขมปฺโญ พูลหนองรี ๕๑ ๕ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ

๑๒๖ พระมหาสุพัฒนโชค วฑฺฒนปฺโญ สุริยนต ๒๕ ๕ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ

๑๒๗ พระมหาภาคภูมิ ภูริภทฺโท ตาคํา ๒๔ ๔ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๑๒๘ พระมหากนกพล กนฺตวณฺโณ พงษศรี ๒๓ ๔ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา

๑๒๙ สามเณรจารุวิทย จินดาศรี ๒๐ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา

๑๓๐ สามเณรอนุศิษย ศรียันต ๑๙ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา

๑๓๑ สามเณรธนาวุฒิ วงษธนู ๑๙ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา

๑๓๒ สามเณรภวัต เอกรัตชัยกุล ๑๙ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา

๑๓๓ พระมหาอภิชัย อภิชวโน เวียงอินทร ๔๐ ๑๘ อินทรวิหาร พระนคร วัดสามพระยา

๑๓๔ พระมหาพัชรพล กิตฺติโสภโณ บุญแมน ๒๒ ๓ อินทรวิหาร พระนคร วัดสามพระยา

๑๓๕ พระมหานรากร ญาณงฺกุโร คุมเนตร ๒๓ ๓ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๓๖ พระมหาปรมินทร วรงฺกุโร เท่ียงตรง ๒๐ ๑ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๓๗ พระมหากฤษฎ กิตฺติโก ทองสี ๕๘ ๑๘ บางบัว บางเขน วัดเสมียนนารี
๑๓๘ พระมหาดํารงค ญาณวีโร ชาวโพธ์ิสระ ๓๗ ๑๕ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี

๑๓๙ พระมหาอํานวย อุทยงฺกุโร สดชื่น ๓๕ ๑๔ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี

๑๔๐ พระมหาการยา คุเณสโก ยา ๓๑ ๑๑ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี

๑๔๑ พระมหาจีรวุฒิ อายุวฑฺฒโน วงษสา ๓๓ ๘ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี

๑๔๒ สามเณรอาณาจักร คงทันดี ๒๐ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี

๑๔๓ พระมหาอดิลักษณ พุทฺธรกฺขิโต ทองวรณ ๒๖ ๖ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
๑๔๔ พระมหาอุเทน อุเทโน จีนพระ ๓๙ ๖ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข

๑๔๕ สามเณรธนกร สุรพิชญา ๒๐ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข

๑๔๖ สามเณรธีระภัทร พวงอุบล ๒๑ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข

๑๔๗ พระมหาชาญชัย อธิปฺปฺโญ อุนนันกาศ ๓๕ ๑๖ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร
๑๔๘ พระมหาพิเชษฐ อตฺตานุรกฺขี คํางาม ๓๑ ๑๑ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร

๑๔๙ พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม อารยะนรากูล ๓๒ ๑๐ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๑๕๐ พระมหาอาคม จิตฺตปสาโท ปราณีตพลกรัง ๒๕ ๕ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง

๑๕๑ พระมหาภีระ เตชวโร คําทอน ๒๔ ๔ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน
๑๕๒ พระมหาอติพงษ สิทฺธิวโร คําจักร ๒๓ ๓ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน

๑๕๓ พระมหาสนธยา อินฺทวีโร โคตรศรีเมือง ๒๓ ๓ คลองเตยใน คลองเตย วัดคลองเตยใน

๑๕๔ พระมหาสุทธิพร สุทฺธิวโร งามขํา ๓๐ ๑๐ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ วัดชัยชนะสงคราม
๑๕๕ พระมหาพงษพัฒน วํสวฑฺฒโน ขวัญเมือง ๒๒ ๒ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ วัดชัยชนะสงคราม
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ศ. ๓ แผนท่ี ๖/๗
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๕๖ พระมหาวิริยะ โชติวโร ดีประเสริฐ ๒๑ ๒ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ วัดชัยชนะสงคราม

๑๕๗ สามเณรปรัชญา ดาระภา ๑๙ ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ วัดชัยชนะสงคราม

๑๕๘ พระมหาสราวุฒิ ญาตธมฺโม ระยับศรี ๔๑ ๙ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๕๙ พระมหาณัฐชัย ณฎฐชโย พรมตา ๒๖ ๖ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม

๑๖๐ พระมหาวชิระพงศ ธีรวํโส โพธ์ิศรี ๒๒ ๓ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม

๑๖๑ สามเณรศรันย จันทรธรรม ๑๙ เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม

๑๖๒ พระมหาสมโภชน ฐิตสุโข กุลเกิด ๓๙ ๗ จันทรใน บางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม

๑๖๓ พระมหาภรส สุภาจาโร เจริญศรี ๔๕ ๒๖ หลักส่ี หลักส่ี คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี
๑๖๔ พระมหาสําราญ ปฺุญมโน ย้ิมหวาน ๔๔ ๑๔ หลักส่ี หลักส่ี คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี

๑๖๕ พระมหาปรัชญา ชิตมาโร ปริญญากรณ ๕๒ ๗ เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี

๑๖๖ พระมหาศตนันทน อุตฺตมเมธี พรหมเสนา ๓๖ ๑๖ เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี

๑๖๗ พระมหาวีรพล ปฺญาวโร การะรัมย ๒๙ ๙ พระไกรสีห บางกะป คณะเขตบางกะป
๑๖๘ พระมหาอดิศักดิ์ เมธิสฺสโร การะรัมย ๒๕ ๔ พระไกรสีห บางกะป คณะเขตบางกะป

๑๖๙ พระมหาธนวัติ ญาณเมธี วงศลคร ๒๔ ๔ บางนานอก บางนา คณะเขตพระโขนง-บางนา

๑๗๐ พระมหาเฉลียว ถาวรคุโณ อินทรพวง ๔๕ ๑๒ วชิรธรรมสาธิต พระโขนง คณะเขตพระโขนง-บางนา

๑๗๑ พระมหาอนุพงศ อภิฉนฺโท ขําทอง ๓๓ ๑๔ ราชโกษา ลาดกระบัง คณะเขตลาดกระบัง
๑๗๒ พระมหาพุฒ ปฺญาธโร มะลิงาม ๔๒ ๒๒ ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง คณะเขตลาดกระบัง

๑๗๓ พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ วุฒิ ๓๗ ๑๒ สุทธาโภชน ลาดกระบัง คณะเขตลาดกระบัง

๑๗๔ พระมหาศักด์ิสิทธิ์ คมฺภีรปฺโญ วุฒิยา ๓๑ ๑๐ ลาดพราว ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๑๗๕ พระมหารถ วิริยเสฏโฐ เดชประเสริฐ ๔๕ ๒๒ สาครสุนประชาสรรค ลาดพราว คณะเขตลาดพราว

๑๗๖ พระมหาสมพร กิตฺติวณฺโณ พึ่งจันทร ๔๑ ๒๐ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๑๗๗ พระมหาวิเชียร กตสาโร เท่ียงธรรม ๔๑ ๑๒ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๗๘ พระมหาเอกพันธ จนฺทโก จันทนวิลาวัณย ๒๙ ๘ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๗๙ พระมหาชนัย ฉินฺนกาโม โลกนิยม ๖๑ ๔๐ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๐ พระมหาวินัย ถาวโร แสนพงษ ๕๐ ๑๕ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๑ พระมหาสุรสีห กนฺตวณฺโณ วรธรรม ๓๔ ๑๔ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๒ พระมหาวรพงษ ฐฃานิสฺสโร พันธศรี ๔๔ ๑๔ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๓ พระมหาศรัญู อติสทฺโท ขอนทอง ๓๕ ๑๓ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๔ พระมหาจิรพงษ โอภาโส ชื่นเกษม ๑๐ ๔๖ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๕ พระมหาทินกร อุทโย หวานแท ๒๔ ๔ สุวรรณประสิทธ์ิ บึงกุม คณะเขตบึงกุม

๑๘๖ พระมหาสุนทร นิราสโย จันทะแจม ๓๒ ๘ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๑๘๗ พระมหาวันชัย วชิรปฺโญ มะปรางกํ่า ๒๕ ๕ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง

๑๘๘ พระมหาเอกรัตน ปฺญาวชิโร อุผา ๒๑ ๑ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
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ศ. ๓ แผนท่ี ๗/๗
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๘๙ สามเณรบุญชัย ใยปางแกว ๒๐ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง

๑๙๐ สามเณรเชษฐณากาณต จําปาเงิน ๑๘ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
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