
ศ. ๓ แผนที่ ๑/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๖๗๙ พระครูสิริโพธาภิรัต ปฺญาวโร โสมยา ๕๘ ๓๘ โพธาราม เมืองนครสวรรค นครสวรรค

๖๘๐ พระมหาเสนห อภิวณฺโณ เพียขันทา ๕๕ ๓๔ โพธาราม เมืองนครสวรรค นครสวรรค

๖๘๑ พระมหาสุกใสย สิกฺขาสโภ เทียงแกว ๔๔ ๒๑ โพธาราม เมืองนครสวรรค นครสวรรค

๖๘๒ พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร ออนอยู ๓๙ ๑๗ โพธาราม เมืองนครสวรรค นครสวรรค

๖๘๓ พระมหาพงษศักด์ิ ธมฺมจารี จันทร ๓๘ ๑๒ คลองบางเด่ือ พยุหะคีรี นครสวรรค

๖๘๔ พระมหาวิรัตน ณฏฐวาที รุงเปา ๒๘ ๙ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค

๖๘๕ พระมหาศุภฤกษ สุภทฺทจารี สีวันคํา ๒๗ ๗ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค

๖๘๖ สามเณรพัชรพล   อุทธกัง ๑๘ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค

๖๘๗ พระมหานพวัล ฐานิโย ไชยชมภู ๔๓ ๖ พระบรมธาตุ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

๖๘๘ สามเณรกิ่งสัก จันทร ๑๘ พระบรมธาตุ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

๖๘๙ พระมหาวิมาน จิตฺตานุรกฺโข ฉลาดกลาง ๔๒ ๒๑ ดอนไพรวัลย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

๖๙๐ พระมหาประดิษฐ ปณฺฑิตฐิโต ยินดี ๔๓ ๒ กัลปพฤกษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

๖๙๑ สามเณรจิรายุ ฉํ่ากิ่ง ๑๙ สังฆานุภาพ โกสัมพีนคร กําแพงเพชร

๖๙๒ พระครูสิริสุธรรมวงศ ธมฺมปาโล มาตยนอก ๖๖ ๓๓ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

๖๙๓ พระครูสิริพรหมาภรณ อธิวโร ศรีตะ ๕๘ ๓๘ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

๖๙๔ พระมหาวีรฉัตร ภทฺทโก ศรีภิรมย ๒๘ ๖ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

๖๙๕ พระมหาธนัท ถาวรสทฺโธ หันเชื้อจีน ๕๖ ๑๗ มงคลทับคลอ ทับคลอ พิจิตร

๖๙๖ พระวรวุธ ป. อธิปฺโญ อุนเวียง ๕๒ ๔ ศรีรัตนวราราม ทับคลอ พิจิตร

๖๙๗ พระมหาบริพัตร ธีรภทฺทวิชโย สังขทอง ๒๓ ๒ มหาธาตุ เมือง เพชรบูรณ

๖๙๘ พระมหาเปรม ปณีตธมฺโม ลิ้วโรจนสกุล ๒๕ ๖ เสาธงทอง เมือง เพชรบูรณ

๖๙๙ สามเณรพัฒนชัย วีระกิจ ๑๙ ประชานิมิต วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

๗๐๐ สามเณรวรวัช จําปาสด ๑๖ ประชานิมิต วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

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

สถานท่ีสอบ วัดสระเกศ  เขต ปอมปราบศัตรพาย   จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๒/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๐๑ พระมหาศิลาวุฒ อโนมชโย อารีรัมย ๓๘ ๑๘ พระวรราชาทินัดดามาตุ ศรีเทพ เพชรบูรณ

๗๐๒ พระมหาจุลจักร ปรกฺกโม วะนา ๒๘ ๙ แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ

๗๐๓ พระมหาอภิเชษฐ สจฺจญาโณ ปองกัน ๔๑ ๒๐ สนธิกรประชาราม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ (ธ)

๗๐๔ พระมหาบุญชัย จารุทตฺโต จารุทรรศน ๖๕ ๒๘ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

๗๐๕ พระมหาบุญเอื้อน ปฺุญสาโร นิลศรี ๔๗ ๒๗ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

๗๐๖ พระมหาธวัชชัย ทินฺนฐานเมธี ๒๒ ๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

๗๐๗ สามเณรปราโมทย สีโสด ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

๗๐๘ สามเณรจีรศักด์ิ รวมพันธ ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

๗๐๙ พระมหาอํานาจ โชติธมฺโม เจียงภู ๔๕ ๗ ทามะปราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

๗๑๐ พระมหาวรานนท อนาวิโล ไวยทรง ๔๗ ๑๕ ใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย

๗๑๑ พระมหาถนอม สนฺตจิตฺโต โหลทอง ๔๗ ๑๘ พิพัฒนมงคล ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

๗๑๒ พระวิเศษ ป. ปฺญาวโร สระพินครบุรี ๕๑ ๔ วิเศษสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

๗๑๓ พระมหารังสรรญ ปภากโร วิมุกตาคม ๔๕ ๒๕ หนองโวง สวรรคโลก สุโขทัย

๗๑๔ สามเณรวรวิทย โมสิโก ๑๘ ใหมคลองหอม สวรรคโลก สุโขทัย

๗๑๕ พระมหารุงสุริยา ธมฺมทีโป สุภาติ ๓๖ ๑๓ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

๗๑๖ พระมหาณัฐวุฒิ ญาณวุฑฺฒิ หวานฉํ่า ๒๔ ๕ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

๗๑๗ พระมหาวรุตม สุธมฺมวาที ขันทะเสน ๒๑ ๒ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

๗๑๘ พระมหาณัฐกานต วชิรสิทฺธิ แสงเมือง ๒๔ ๕ คลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ

๗๑๙ พระโสมินทร   ฐิตมโน สุริยา ๕๑ ๙ ดอนแกว แมสอด ตาก

๗๒๐ พระมหาพงศกร ภทฺทเมธี บุญทา ๒๔ ๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก ตาก

๗๒๑ พระมหามาโนช อภินนฺโท ใจหลัก ๔๔ ๒๒ พานิชยนิรมล อุมผาง ตาก

๗๒๒ สามเณรทรงยศ รุงแสง ๒๐ จองคํา งาว ลําปาง

๗๒๓ สามเณรนนธกร ปราบศิริ ๑๙ จองคํา งาว ลําปาง

๗๒๔ สามเณรอัณวิศร อรชุน ๑๘ จองคํา งาว ลําปาง

๗๒๕ พระครูสุตชยาภรณ ธมฺมชโย เขียวสุข ๕๔ ๓๕ ศรีชุม เมืองลําปาง ลําปาง

๗๒๖ พระมหานิกร ธมฺมวโร จัยยะ ๔๐ ๑๘ ศรีลอม เมืองลําปาง ลําปาง

๗๒๗ พระมหาทรรศกร สิริวชิรวํโส คมนัย ๒๒ ๑ สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง

๗๒๘ พระมหาดาวเครือ วิสุทฺธิธมฺโม จันทรยวง ๒๖ ๖ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย

๗๒๙ สามเณรธีรภัทร หม่ืนเงิน ๑๙ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย

๗๓๐ สามเณรปวรุตม วงคบุญมา ๑๗ พระสิงห เมืองเชียงราย เชียงราย

๗๓๑ พระมหาศรีสุภาฉัฏฐ ปภสฺสโร ลือศักด์ิ ๓๓ ๑๓ พระธาตุดอยตุง แมสาย เชียงราย

๗๓๒ พระมหาจรินทร อริฺชโย กันทอง ๒๗ ๗ มงคลธรรมกายาราม แมสาย เชียงราย

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๓/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๓๓ พระมหานริศ ธมฺมานนฺโท ทีปะปาล ๔๘ ๒๑ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย

๗๓๔ พระมหาบุญแสง ถาวโร เขมรัตน ๒๑ ๑ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย

๗๓๕ สามเณรหลง สามคํา ๑๙ พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย

๗๓๖ พระมหาบดินทร พุทฺธเสวี จับใจนาย ๒๔ ๔ ศรีโคมคํา เมืองพะเยา พะเยา

๗๓๗ พระมหาวีรชัย ปภสฺสโร รัตนากรไพบูลย ๖๐ ๓๕ พระบาทมิ่งเมือง เมืองแพร แพร

๗๓๘ พระครูสิริวรรณรัชต สิริวณฺโณ มูลศิริ ๕๖ ๓๕ พระบาทม่ิงเมือง เมืองแพร แพร

๗๓๙ พระมหาบุญชิต อติธมฺโม ปนตาวงศ ๕๗ ๓๕ พระธาตุชอแฮ เมืองแพร แพร

๗๔๐ พระมหาสินธพ ขนฺติสมฺปนฺโน ขอนพิกุล ๕๖ ๑๓ พระธาตุชอแฮ เมืองแพร แพร

๗๔๑ สามเณรธิติสรรค ขันแขงบุญ ๑๗ พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๒ สามเณรวรวัฒน จองแสง ๑๙ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๓ สามเณรศิวะ วรรธนะเจริญ ๑๘ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๔ สามเณรกฤตภัค มีชัย ๑๖ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๕ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ. ฐิตวฑฺฒโน สิทธิ ๖๒ ๔๒ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๖ พระมหากาชาติ กลฺยาณธมฺโม คะนึงความดี ๒๗ ๖ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๗ พระมหาสมบูรณ อธิปฺุโญ ผิวพรรณ ๔๗ ๒๑ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๘ พระมหาธัมมจารี ปฺุญธมฺโม จารินทร ๕๑ ๑๓ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๔๙ พระมหาพงษ ถาวโร สจี ๓๘ ๑๗ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๐ พระมหาสมคิด สิริปฺุโญ ศรีบุญมา ๓๑ ๑๑ เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๑ พระมหาดุลภาร ญาณสมฺปนฺโน สาลวรรณ ๔๓ ๒๓ แสนฝาง เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๒ พระมหานพดล วชิรปฺโญ อินสมบัติ ๔๑ ๒๑ พันอน เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๓ พระมหาศรัณย ปฺญาวชิโร แกวบุตร ๕๓ ๗ บุพพาราม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๔ สามเณรบุญชู แสงคํา ๒๓ บุพพาราม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๕ พระมหาสุรศักด์ิ ธีรปฺโญ อัง ๒๘ ๗ วารีสุทธาวาส ดอยสะเก็ด เชียงใหม

๗๕๖ พระครูปริยัติยานุศาสน เทวปฺุโญ เทพบุญ ๖๖ ๔๖ ฝายหิน เมืองเชียงใหม เชียงใหม

๗๕๗ พระอภิญณาณ ปฺญาวชิโร ภิญโญจิต ๔๑ ๑ ถ้ําเมืองออน แมออน เชียงใหม

๗๕๘ พระครูสิริอมราภิรัต ฐานรโต เมฆขุนทด ๕๕ ๓๔ อมราราม ดอยสะเก็ด เชียงใหม

๗๕๙ พระครูเจติยบรรพต วชิรญาโณ จําปา ๕๓ ๓๒ พระธาตุดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม

๗๖๐ พระครูสิริปริยัติวิสิฐ ธีราวุฑฺโฒ บุญมา ๔๗ ๒๖ พระธาตุดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม

๗๖๑ พระศุภชัย ป. ปฺญาวุทฺโธ อินนันชัย ๕๙ ๒๕ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม

๗๖๒ พระมหาสุทธิพงศ สุทฺธิสทฺโธ วงคพรมมา ๒๔ ๕ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม

๗๖๓ สามเณรนอย จุลสุวรรณ ๑๗ พระธาตุดอยเวียง พราว เชียงใหม

๗๖๔ พระมหาจันทร อคฺคปฺโญ วงคแกว ๒๘ ๘ ทาตอน แมอาย เชียงใหม

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๔/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๖๕ พระมหานรเศรษฐ ปภากโร คําผัด ๓๙ ๑๒ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๗๖๖ พระมหาสุพศิน สนฺติธมฺโม สันกระโทก ๒๖ ๖ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๗๖๗ พระมหาจอมูเกลอ สิริธมฺโม ๒๗ ๗ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๗๖๘ พระมหาวีระพงษ อุตฺตมญาโณ นานุ ๒๔ ๔ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๗๖๙ พระมหาภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย ๒๔ ๕ พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม

๗๗๐ พระมหายุทธพงษ วีรวํโส คลองคลายทวี ๓๕ ๑๔ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๗๗๑ พระมหาองอาจ ธมฺมาสโภ แซเจา ๒๓ ๓ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๗๗๒ พระมหากําชัย ธมฺมสุทฺธิโก โอฬารธนกิจ ๒๑ ๑ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๗๗๓ สามเณรวัชระพล รําไพพนม ๑๙ บานขุน ฮอด เชียงใหม

๗๗๔ พระมหาอดิสร อินฺทปฺโญ วรศรี ๓๖ ๑๔ เจดียหลวง เมืองเชียงใหม เชียงใหม (ธ)

๗๗๕ พระมหาธนาคาร ธนากโร รังษีสิงหพิพัฒน ๓๔ ๑๐ ปาดาราภิรมย แมริม เชียงใหม (ธ)

๗๗๖ พระมหาจักรกฤช อภิจกฺโก ภูเสือ ๒๙ ๕ ปาดาราภิรมย แมริม เชียงใหม (ธ)

๗๗๗ พระมหาทวีรัตน ขนฺตยาภรโณ ภูดอนตอง ๓๕ ๑๕ พระธาตุหริภุญชัย เมืองลําพูน ลําพูน

๗๗๘ พระครูสิริสุตาภิมณฑ สุทฺธิญาโณ คําปน ๕๙ ๑๙ สุพรรณรังษี เมืองลําพูน ลําพูน

๗๗๙ พระมหาโฆษิต โฆสิตธมฺโม บํารุงแจม ๕๒ ๑๘ บานแจม เมืองลําพูน ลําพูน

๗๘๐ พระมหาอนุชา อนุชาตปุตฺโต เมืองยศ ๔๖ ๒๖ พระพุทธบาทตากผา ปาซาง ลําพูน

๗๘๑ พระมหาสุนิพนธ จิรวฑฺฒโน กาสุยะ ๒๖ ๘ พระพุทธบาทตากผา ปาซาง ลําพูน

๗๘๒ พระมหาวรวัฒน อภินนฺโท วิชัย ๓๓ ๑๓ บานโฮงหลวง บานโฮง ลําพูน

๗๘๓ สามเณรพูลศักดิ์ สุวรรณแสง ๑๗ ไวกูลฐาราม บานผือ อุดรธานี

๗๘๔ พระมหาธรรมวัตร มนาโป พลตรง ๔๖ ๒๐ โพธิ์ชัยศรี บานผือ อุดรธานี

๗๘๕ พระมหาสุวรรณรัตน สุวณฺณวํโส ศรีวงษ ๕๐ ๒๙ ดอนคง ประจักษศิลปาคม อุดรธานี

๗๘๖ พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ ใจกลา ๒๘ ๘ ศรีชุมพร วังสามหมอ อุดรธานี

๗๘๗ พระมหาพิทักษ ปฺญาวชิโร พรรณศรี ๒๕ ๖ ปาภูกอน นายูง อุดรธานี (ธ)

๗๘๘ สามเณรสาธิต ทศนิยม ๑๙ ศรีสุมังคล เมืองหนองคาย หนองคาย

๗๘๙ พระมหาปรีชา จิตฺตชฺโญ จิตตะวงษ ๕๑ ๓๑ โคกสวาง ทาบอ หนองคาย

๗๙๐ พระมหาตะวัน อาวุธปฺโญ คําโคตร ๒๑ ๑ อัมพวัน ทาบอ หนองคาย

๗๙๑ พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน ชิยางคบุตร ๓๙ ๑๘ โนนเชียงคูณ สระใคร หนองคาย

๗๙๒ พระมหาวุฒินันท รตนโชโต จูมชัย ๔๑ ๑๒ ธาตุดํา ศรีเชียงใหม หนองคาย

๗๙๓ พระมหาทวี ญาณวโร บุญโส ๔๓ ๒๓ ปานาขาม สังคม หนองคาย (ธ)

๗๙๔ พระมหาศรัญู มหาวีโร คุรุสรณานนท ๓๕ ๑๐ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม ภูกระดึง เลย

๗๙๕ สามเณรญาณพงศ ถุนาพรรณ ๑๙ ตรีสวัสด์ิวนาราม ดานซาย เลย (ธ)

๗๙๖ พระมหาสมยศ กลฺยาณกิตฺติ มานะคงคา ๒๖ ๗ แจงแสงอรุณ เมืองสกลนคร สกลนคร

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๕/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๗๙๗ พระมหาธีระยุทธ อาสโภ ประกอบดี ๓๙ ๙ สายทอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

๗๙๘ พระมหาปภานันท สฺญมจิตฺโต รัชนีศิริภาพ ๒๓ ๓ อรัญญวิเวก ศรีวิไล บึงกาฬ

๗๙๙ พระมหาธวัชชัย ปณฺฑิตเสวี ดวงเจริญ ๒๑ ๑ อรัญญวิเวก ศรีวิไล บึงกาฬ

๘๐๐ พระมหาวาที ธมฺมธโร จันออน ๔๑ ๑๓ บึงสาราษฎร บุงคลา บึงกาฬ

๘๐๑ พระมหาเกรียงศักดิ์ ธมฺมวิจาโร โสภากุล ๘๕ ๒๙ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน

๘๐๒ พระมหายุทธพงษ ธมฺมวาที สายสิม ๒๑ ๒ เทพปูรณาราม เมืองขอนแกน ขอนแกน

๘๐๓ พระมหาพงษพันธ กิตฺติสมฺปนฺโน เฉลิมศิริ ๒๘ ๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๐๔ พระมหาวุฒิชาติ พุทฺธสโร อัคจักร ๓๕ ๕ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๐๕ พระมหาวีรเดช ธีรวโร บุญกลม ๔๐ ๔ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๐๖ สามเณรชนะชัย ธรรมจันทร ๑๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๐๗ สามเณรรัฐธรรมนูญ สําราญ ๑๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๐๘ สามเณรศรรัก ลาวทอง ๑๙ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๐๙ สามเณรปรีชา พลแสน ๑๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๑๐ สามเณรพิเชษฐ นาชัย ๑๘ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๑๑ สามเณรสรยุทธ แจมจันทร ๑๖ ชัยศรี นํ้าพอง ขอนแกน

๘๑๒ พระมหาสุทัศน อุตฺตโร จันอากาศ ๔๐ ๑๒ หนองกุง นํ้าพอง ขอนแกน

๘๑๓ พระมหาศิริพงษ สิริคุตฺโต คุมวงษ ๓๙ ๑๗ ทาละหาน แวงนอย ขอนแกน

๘๑๔ พระครูปริยัติรัตโนภาส อกฺกวํโส สุวรรณบล ๕๕ ๓๔ โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแกน

๘๑๕ พระมหาพฤติกร จิรภทฺโท นะสูงเนิน ๔๓ ๒๓ โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแกน

๘๑๖ พระครูสิริปริยัติวรากร ธมฺมธารี บุตรวงษ ๕๑ ๓๑ เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

๘๑๗ พระธนาวุฒิ ป. ฐิตเมโธ สานากุลชัย ๔๙ ๑ เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

๘๑๘ สามเณรณัชภัทรพงษ ศิริคําสิงห ๑๗ อุทัยทิศ เมือง มหาสารคาม

๘๑๙ พระมหาวชิรพล อาภสฺสโร หรสิทธิ์ ๕๕ ๓๕ สวางใต รองคํา กาฬสินธุ

๘๒๐ พระมหาปราชญ มนฺุโญ โคตรศรี ๕๑ ๑๑ สวางใต รองคํา กาฬสินธุ

๘๒๑ พระมหาอนุชิต สุภทฺโท โพธิ์กุดศรี ๕๗ ๑๐ สวางใต รองคํา กาฬสินธุ

๘๒๒ พระมหาจีรพงษ ธีราภิวํโส กลางถิ่น ๒๒ ๑ หนองโมงบูรพาราม หนองพอก รอยเอ็ด

๘๒๓ พระมหาปอง ชวโร ทาฉลาด ๖๙ ๓๐ กลาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

๘๒๔ พระมหาสิทธาฌาน พุทฺธญาโน สิงหยะบุศย ๔๑ ๑๘ อุบลบรทิพย อาจสามารถ รอยเอ็ด

๘๒๕ พระมหาฤทธิฌาน ผาสุโก สิงหยะบุศย ๔๑ ๖ อุบลบรทิพย อาจสามารถ รัอยเอ็ด

๘๒๖ พระมหาวัลลพ สมสิริ สมศรี ๒๓ ๓ มหาวนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

๘๒๗ พระมหาเจริญทรัพย ธมฺมกาโร หลวงเดช ๔๗ ๙ มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

๘๒๘ พระสุกัญจนชญาพัฒ ป. สติสมฺปนฺโน ชินพัฒภักดี ๓๗ ๒ มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๖/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๘๒๙ พระมหาออนดี ตปสีโล หอมหวล ๔๔ ๒๔ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

๘๓๐ สามเณรปฏิภาณ ชาวเวียง ๑๘ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี

๘๓๑ สามเณรอนุชา ทองเหลือ ๑๗ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี

๘๓๒ พระมหาใจเพชร สุภกิจฺโจ ขันชะลี ๓๙ ๕ ทุงศรีวิไล เขื่องใน อุบลราชธานี

๘๓๓ พระมหาพุธสวาท ฐานกโร สิงหสติ ๒๕ ๕ พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๓๔ พระมหาทินกร ธมฺมทินฺโน สอนพรม ๔๕ ๒๕ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๓๕ พระมหาสมพินิจ สมสีโล ผาแกว ๓๗ ๑๗ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๓๖ พระมหารุง ฐานุตฺตโร ทองโสภา ๓๕ ๑๔ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๓๗ พระมหาอาธร สนฺตกาโย เจริญพันธ ๓๐ ๑๐ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๓๘ พระมหาศักด์ิดา จกฺกวโร สุทาศิริ ๓๐ ๑๐ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๓๙ สามเณรรัตนขวัญเมือง คําเหลา ๒๐ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี

๘๔๐ พระอธิการสุรนาท ฐิตมโน บุญให ๕๖ ๑๒ หนองหลัก มวงสามสิบ อุบลราชธานี

๘๔๑ สามเณรธีรยุทธ จําปาหอม ๑๘ วารินทราราม วารินชําราบ อุบลราชธานี

๘๔๒ พระมหาบุญหลาย จิรธมฺโม ผาก่ํา ๔๐ ๒๐ หัวขัว เหลาเสือโกก อุบลราชธานี

๘๔๓ สามเณรพงศธร วงศอินทร ๒๓ สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

๘๔๔ พระมหาสมใจ ปฺญาทีโป โสดาชัย ๓๖ ๑๒ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ

๘๔๕ พระมหาสมพร อนุตฺตโร บุญเลิศ ๔๙ ๑๐ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ

๘๔๖ พระมหารัตนชัย รตนเมธี เครือคุณ ๒๑ ๑ ศิริวราวาส กันทรลักษ ศรีสะเกษ

๘๔๗ พระมหาจําลอง ธมฺมปาโล ทองบาง ๓๓ ๑๒ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๘๔๘ พระมหามีศักด์ิ ยสธมฺโม สุเลิศ ๓๘ ๑๐ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๘๔๙ พระมหาเอกชัย อคฺคธมฺโม สิงหทอง ๓๐ ๑๐ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๘๕๐ สามเณรปณิธาน หาญสู ๑๙ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๘๕๑ สามเณรปฐมภรณ พิมพสระเทา ๑๙ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๘๕๒ สามเณรนันทกร แกนแกว ๑๘ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๘๕๓ พระมหาจิรศักด์ิ อิทฺธิมนฺโต จันทรม่ัน ๒๙ ๙ ปาศรีสําราญ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ (ธ)

๘๕๔ พระมหาสหชัย ภูริวฑฺฒโน บุตรพรม ๒๕ ๔ สวางสุวรรณาราม เมืองนครพนม นครพนม

๘๕๕ พระมหาอดิศักด์ิ ภูริธาตา ธรรมสัตย ๒๓ ๔ ไตรภูมิ ทาอุเทน นครพนม

๘๕๖ พระมหาไกรศักด์ิ วราโภ ศรีโรจน ๕๓ ๙ พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

๘๕๗ พระมหาสมบูรณ ปฺญาวุฑฺโฒ แคภูเขียว ๓๕ ๑๕ ปทุมาราม บานแพง นครพนม

๘๕๘ พระมหาดํารงค มงฺคลิโก เหลาลิ้ม ๔๖ ๑๔ ปทุมาราม บานแพง นครพนม

๘๕๙ พระมหาวรชัย วรเมธาวี ใจตรง ๔๐ ๒๐ ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม นครพนม (ธ)

๘๖๐ สามเณรปรเมศวร สําราญ ๑๗ บูรพารามใต ทรายมูล ยโสธร

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๗/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๘๖๑ พระมหาขุนไกร ขนฺติธมฺโม เข็มพันธ ๔๙ ๑๑ โคกนาโก ปาติ้ว ยโสธร

๘๖๒ พระมหาปรีดา มงฺคลวโร โพธิ์เย็น ๒๐ ๑ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

๘๖๓ พระครูสิริสมาจารคุณ สมาจาโร ระมา ๕๕ ๓๕ โนนโพธิ์ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

๘๖๔ พระทองพูล ป. ธีรปฺโญ เสนสวัสด์ิ ๕๗ ๑ โนนโพธิ์ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

๘๖๕ พระครูสิริศาสนธรรม ชุตินนฺโท มหาชานนท ๕๔ ๓๓ เชือกนอก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

๘๖๖ พระมหาไชยโย ธมฺมวิชโย อาบุญงาม ๔๓ ๙ บานเกาบอ หัวตะพาน อํานาจเจริญ

๘๖๗ พระมหาเสถียน สุธมฺโม บุญธรรมมา ๒๙ ๙ ปจฉิมวัน พนา อํานาจเจริญ

๘๖๘ พระมหาวิจักร อินฺทโชโต เปลี่ยนกลาง ๔๗ ๙ บึง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

๘๖๙ พระมหาภคธรณ อมรโชติ พิลาตัน ๒๓ ๒ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

๘๗๐ พระมหาสหัสวรรษ อํสุธมฺมโชติ แสงสารวัตร ๒๐ ๑ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

๘๗๑ พระมหาธีรภัทร ธีรวํโส นินนานนท ๖๑ ๑๔ พายัพ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

๘๗๒ พระมหาประเสริฐ ชาตเมธี โนไธสง ๒๑ ๒๒ หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

๘๗๓ พระมหาประวิทย จารุวณฺโณ ยันพิมาย ๔๐ ๑๒ ศาลา พิมาย นครราชสีมา

๘๗๔ พระมหากิตติทัช กิตฺติเวที ดีหลาย ๒๕ ๕ ตะปน พิมาย นครราชสีมา

๘๗๕ พระมหาคมกฤษ กิตฺติเมธี ศิริเรือง ๒๒ ๒ วิปสสนารังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา

๘๗๖ พระมหาทศพร อาภสฺสโร ไชยบุดดา ๓๐ ๗ นอก โชคชัย นครราชสีมา

๘๗๗ พระมหาเนติเมธี รตนปฺโญ แกวมะ ๔๒ ๒๒ คีรีวันต ปากชอง นครราชสีมา

๘๗๘ พระมหาสมเดช ฐานวิโล หาญกุดตุม ๗๑ ๕๑ คีรีวันต ปากชอง นครราชสีมา

๘๗๙ พระมหาวัฒนา รกฺขิโต หมายซอนกลาง ๔๑ ๑๒ สะพาน โนนสูง นครราชสีมา

๘๘๐ พระมหาไพโรจน จนฺทสาโร แซเจีย ๕๑ ๒๐ ชัยศรีคณาราม สีค้ิว นครราชสีมา

๘๘๑ สามเณรสิรภพ บัวงาม ๒๒ ชัยศรีคณาราม สีค้ิว นครราชสีมา

๘๘๒ พระมหาจิรวัฒก อภิวฑฺฒโก เหลืองออน ๓๙ ๑๘ สุทธจินดา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (ธ)

๘๘๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติธาตา ชาติดําดี ๓๐ ๑๐ กลาง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

๘๘๔ พระมหาทวีคูณ ทฺวิคุโณ จันดํา ๒๖ ๖ บัวบูลยประชาสมังคี เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

๘๘๕ พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล บุญทูล ๒๗ ๗ เยยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย

๘๘๖ สามเณรเมทานน ขานสันเทียะ ๑๙ หวยหินฝน ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

๘๘๗ พระมหาธนรัตน คุตฺตวํโส พรามจร ๔๔ ๒๔ ทรงธรรม จัตุรัส ชัยภูมิ

๘๘๘ พระมหาอนันต อตฺตสาโร แกวบัณฑิต ๓๔ ๗ เลียบนํ้าไหล จัตุรัส ชัยภูมิ

๘๘๙ สามเณรญาณวัฒน แสงเดือน ๑๘ เลียบนํ้าไหล จัตุรัส ชัยภูมิ

๘๙๐ พระมหาสราวุฒิ อชิโต บุญประกอบ ๓๐ ๗ พระธาตุหนองสามหม่ืน ภูเขียว ชัยภูมิ

๘๙๑ พระมหากอง ฐานงฺกโร โปะหนองแวง ๔๒ ๒๑ ศรีสนามคงคา บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

๘๙๒ พระครูสิริธรรมวรคุณ วณฺณธมฺโม พวงจันทร ๖๒ ๔๑ ศาลาลอย เมืองสุรินทร สุรินทร

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๘/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๘๙๓ พระครูสิริปญญาวรคุณ กิตฺติปฺโญ ทองลาย ๕๒ ๓๑ ศาลาลอย เมืองสุรินทร สุรินทร

๘๙๔ พระครูสิริธีรญาณ ธิติญาโณ บุญศรีดาวรรณ ๕๗ ๒๒ ศาลาลอย เมืองสุรินทร สุรินทร

๘๙๕ พระมหาณัฐภูมิ ภูริภทฺโท โพยนอก ๒๑ ๒ กลาง เมืองสุรินทร สุรินทร

๘๙๖ พระมหาวัชรพล ฐิตปฺุโญ สินโท ๔๓ ๑๕ บูรพาวนาราม สนม สุรินทร

๘๙๗ พระมหาถาวร อคฺควโร แพงยา ๕๔ ๒๒ ปราสาทขุมดิน โนนนารายณ สุรินทร

๘๙๘ พระมหากรกต กตธมฺโม สีดา ๔๐ ๙ ศรีวิหารเจริญ ศีขรภูมิ สุรินทร

๘๙๙ พระมหาอภิสิทธิ์ อตฺถเมธี บุญเทียนทอง ๒๒ ๓ ศรีวิหารเจริญ ศีขรภูมิ สุรินทร

๙๐๐ พระมหาบรรจง กิตฺติปาโล ผารัตน ๔๕ ๑๑ สุทธิวงศา สนม สุรินทร

๙๐๑ พระมหาสมพงษ วชิโร เกษรพุด ๔๔ ๑๑ สุทธิวงศา สนม สุรินทร

๙๐๒ พระมหานัฏพงศ สุมนโส คงใจดี ๒๘ ๖ สุทธิวงศา สนม สุรินทร

๙๐๓ พระมหาเอกพล เอกวีโร บุญเหมาะ ๒๖ ๖ สุทธิวงศา สนม สุรินทร

๙๐๔ พระมหาประทีป ฐานยุตฺโต กันไชยชาติ ๓๙ ๑๙ บานแร เขวาสินรินทร สุรินทร (ธ)

๙๐๕ พระมหาธงชัย ธมฺมธโช ชวยสาริกา ๔๖ ๕ ทาพาณิชย กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

๙๐๖ พระมหาพงศภัคว ฐานิโย แฏวแปน ๕๗ ๘ ทุงหนองออ ประจันตคาม ปราจีนบุรี

๙๐๗ พระมหาอรรถพล อตฺถพโล พลกลาง ๒๒ ๒ ปาศรีถาวรนิมิต ปากพลี นครนายก (ธ)

๙๐๘ พระมหาครรชิต วุฑฺฒิสาโร พงษอุดทา ๓๒ ๑๑ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

๙๐๙ พระมหาประดิษฐ นนฺทเมธี คุชิตา ๒๕ ๔ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

๙๑๐ พระมหานิรันดร ชุตินฺธโร เข็มทิศ ๒๒ ๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

๙๑๑ พระมหาจิรัฏฐ วชิรปฺโญ สุขุมดี ๒๑ ๑ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

๙๑๒ พระมหาวิรัช รตฺตโน บุญมา ๕๒ ๒๗ ปาลดารมณ เมืองสระแกว สระแกว

๙๑๓ พระสามารถ ป. ปฺญาวชิโร ฉิมมาแกว ๘๐ ๙ เขานอยสามัคคี เขาฉกรรจ สระแกว

๙๑๔ พระมหาประปภาวิชญ โชติธมฺโม พิมพประจบ ๓๔ ๖ ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว

๙๑๕ พระมหาอดุลย อกิฺจโน บัวหลวง ๓๕ ๑๑ ประดูพัฒนาราม เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

๙๑๖ พระมหานิรันดร ปยธมฺโม ชูรอด ๔๒ ๘ เขาตาว ทุงสง นครศรีธรรมราช

๙๑๗ พระมหากฤษณะ กิตฺติรํสี ทองสุข ๒๔ ๕ ไตรวิทยาราม ทุงสง นครศรีธรรมราช

๙๑๘ พระมหาอดิศักด์ิ คเวสโก ฉีดอิ่ม ๒๘ ๘ พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (ธ)

๙๑๙ พระมหาวิศิษยศักด์ิ วิสิฏฐเวที สุขเรือง ๒๕ ๕ พระนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (ธ)

๙๒๐ พระมหาสหรัฐ ฐานการี จอมแพง ๒๔ ๔ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร

๙๒๑ พระมหาณัฐพันธุ อริยการี หสนานนท ๒๓ ๓ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร

๙๒๒ พระมหาสุริยา ธมฺมทสฺสี นพภา ๒๑ ๒ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร

๙๒๓ พระมหามานัตย มนาสโภ ปาริสารัตน ๒๐ ๑ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร

๙๒๔ พระพงษนรินทร ป. นรินฺทวํโส มุขสุข ๓๘ ๑ ดานประชากร หลังสวน ชุมพร

4.สนามสอบวัดสระเกศ So3p6y65-สนามสอบ(1-4)



ศ. ๓ แผนที่ ๙/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๙๒๕ พระมหาสมดี ธมฺมทีโป ทับสมบัติ ๓๘ ๑๗ บอพุทธาราม เกาะสมุย สุราษฎรธานี

๙๒๖ พระมหาโกวิทย กิตฺติสาโร ชูชาติ ๕๔ ๑๘ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

๙๒๗ พระมหาอํานวย อธิปฺโญ ภูเจริญโภคา ๔๕ ๑๙ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

๙๒๘ พระมหาหนุม คเวสโก ศรีโสภา ๔๗ ๑๔ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

๙๒๙ พระมหาประสพโชค ปสุโต มานะ ๔๔ ๙ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

๙๓๐ พระมหาอัษฎางค เมตฺตจิตฺโต วิเศษสมบัติ ๔๕ ๕ วิโรจนาราม ไชยา สุราษฎรธานี

๙๓๑ พระมหาธงชัย วณฺณวีโร วรรณวีระ ๓๗ ๑๗ รัตนาราม ไชยา สุราษฎรธานี

๙๓๒ พระหิรัญ โชติปาโล แกวพิชัย ๘๓ ๗ รัตนาราม ไชยา สุราษฎรธานี

๙๓๓ พระมหากิ่ง อธิมุตฺโต สุนชัย ๕๐ ๒๐ วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

๙๓๔ พระมหาไพรัช จนฺทสาโร ตันเกง ๕๐ ๑๘ วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

๙๓๕ พระมหาอัครวัฒน ฉินฺนาลโย ภูกลั่น ๔๙ ๒๔ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู ภูเก็ต

๙๓๖ พระมหาศุภกร ฐิตเมโธ บูรพา ๒๐ ๑ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู ภูเก็ต

๙๓๗ พระมหาพัฒนพงษ ชยานนฺโท พลฤทธิ์ ๓๖ ๑๖ กะพังสุรินทร เมืองตรัง ตรัง

๙๓๘ พระมหาคุณาสิน สุเมธโส ชมชื่น ๔๙ ๑๕ กะพังสุรินทร เมืองตรัง ตรัง

๙๓๙ พระมหาศุภนันท วรปฺโญ วองมงคลเดช ๓๒ ๙ กะพังสุรินทร เมืองตรัง ตรัง

๙๔๐ สามเณรกฤษณะ ทองชะนะ ๒๐ กะพังสุรินทร เมืองตรัง ตรัง

๙๔๑ พระมหาสมชัย สมชโย บัวแกว ๓๖ ๑๖ มัชฌิมภูมิ เมืองตรัง ตรัง

๙๔๒ พระมหาประจวบ สุหชฺโช เพชรกิ่ง ๔๐ ๒๐ มงคลสุทธาวาส เมืองพังงา พังงา

๙๔๓ พระมหาศุภณัฐ มหาภูริ วุฒิ ๓๒ ๘ สุวรรณคีรีวิหาร เมืองระนอง ระนอง

๙๔๔ พระมหาลือชา กุสลจิตฺโต สุขชอย ๓๑ ๘ สุวรรณคีรีวิหาร เมืองระนอง ระนอง

๙๔๕ พระมหาหฤทัย ภูริวฑฺฒโน เซงสวัสดิ์ ๓๔ ๑๒ โคกสมานคุณ หาดใหญ สงขลา

๙๔๖ พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ สงขาว ๔๙ ๒๗ คลองเรียน หาดใหญ สงขลา

๙๔๗ พระมหาอาทิตย อภิวฑฺฒโน พิณเศรษฐ ๕๕ ๓๖ โพธิ์ คลองหอยโขง สงขลา

๙๔๘ พระมหาอนิรุจน ปฺญาวฑฺฒโน เน่ืองตีบ ๒๙ ๙ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา

๙๔๙ พระมหาประสิทธิ์ ฐานิสฺสโร โคตรสงคราม ๔๖ ๒๖ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา

๙๕๐ พระมหามานัส อนาลโย มีถม ๔๑ ๒๑ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา

๙๕๑ พระชินพรรธน ป. ชยเสฏโฐ นพศิรไพศาล ๕๐ ๑๑ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา

๙๕๒ พระมหาหวน ชาตปฺโญ สุทฺธิ ๕๐ ๗ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา

๙๕๓ สามเณรศุภกฤต แกวไกรศรี ๑๙ มะมวงหมู สิงหนคร สงขลา

๙๕๔ พระมหารัชนาท นรินฺโท จุณรัตน ๒๑ ๒ โคกเปยว เมืองสงขลา สงขลา (ธ)

๙๕๕ พระมหาพีรพัฒน ปยสีโล อินทรัตน ๓๑ ๙ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง

๙๕๖ พระมหาประยูร ปยุตฺโต ธรรมวาด ๒๔ ๕ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง
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ศ. ๓ แผนที่ ๑๐/๑๐
ประโยค ป.ธ.๖

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๙๕๗ พระมหาบุญมา กตปฺุโญ ใจบุญ ๓๓ ๕ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง

๙๕๘ พระมหาเจิมณวรัฐ อธิปฺโญ ดําสง ๔๓ ๙ สุนทราวาส ควนขนุน พัทลุง

๙๕๙ พระมหาสุริยัน เขมจารี พรหมปลอด ๓๔ ๑๓ คอกชาง ธารโต ยะลา
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