
ศ. ๓ แผนท่ี ๑/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

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

๑ พระมหายุทธพิชัย สิริชโย ดวงโสภา ๒๗ ๖ จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ พระมหาไพสิฐ สหปฺโญ พันธชูศรี ๔๕ ๒๔ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
๓ พระมหาฉัตรชัย ยติโก ทรัพยเจริญ ๓๘ ๑๗ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
๔ พระมหารัตนชนก กิตฺติรตโน อรัญทอง ๓๐ ๑๐ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
๕ สามเณรภัทรพล พิศนอก ๒๒ ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
๖ พระมหาชัยพร ชยธโร คํามุลตรี ๔๐ ๑๙ เทพธิดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
๗ พระมหาจารุวัฒน จารุวฑฺฒโน ศิริโสม ๕๖ ๒๕ ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
๘ พระมหาศุภเดช สุภเตโช ถาวรธีระ ๔๒ ๑๒ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย วัดเทพศิรินทราวาส
๙ พระมหานรินทร ชินวโร อินทะชิต ๔๙ ๒๕ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๐ พระมหาภาณุสันต์ิ วิชาโน วิชาธนพัฒน ๕๑ ๒๓ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๑ พระมหาศิริพงษ ฐิตวีโร ราชสงค ๔๓ ๒๒ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๒ พระมหาฉัตรชัย พลชโย ภูขมร ๔๓ ๒๑ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๓ พระมหาสนั่น ปฺญาวโร กลาหาญ ๔๒ ๒๑ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๔ พระมหาทองแดง กตปฺุโญ พูนประเสริฐ ๓๙ ๑๙ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๕ พระมหาสายันต อคฺคปฺโญ จําปา ๓๘ ๑๘ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๖ พระมหาชนะพร ฉนฺทธมฺโม ไทรสังขสุขุม ๓๗ ๑๔ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๗ พระมหาสุรชัย ปฺญาปโชโต ศรีบุญรอด ๒๙ ๘ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๘ พระมหาธีรเทพ ชนุตฺตโม พันธบุปผา ๒๓ ๓ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา
๑๙ พระมหาแกว ปฺญาธโร ศรีสรอย ๖๔ ๔๔ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
๒๐ พระมหากฤษณชัย กิตฺติวิชโย ภูมาสี ๖๐ ๓๙ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
๒๑ พระมหาโฆสิต สารวุฑฺโฒ แถบหอม ๓๒ ๑๑ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
๒๒ พระปรทัตติ ป. กิตฺติภทฺโท ยาทองไชย ๔๓ ๔ ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
๒๓ พระมหาโพธิธรรม ฐิตสทฺโธ หงษมณี ๕๑ ๒๙ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข
๒๔ พระมหาชานุวัฒน สุทฺธจิตฺโต งามเจริญ ๓๖ ๑๖ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข
๒๕ พระพร ป. สาธุวิหารี ปุงโพธ์ิ ๕๑ ๔ บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ วัดบพิตรพิมุข
๒๖ พระมหาสุขมโนญาณ สุภวิสฺสุโก สุวรรณชีวะศิริ ๖๐ ๓๔ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๗ พระมหาธัชพล คุณพโล คชแพทย ๒๙ ๙ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร

บัญชีเรียกช่ือนักเรียนเขาสอบความรูประโยค ป.ธ.๙
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานที่สอบ วัดสามพระยา  เขต พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑
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๒๘ พระมหาวรุธ ธมฺมคุตฺโต สันราษฎร ๓๒ ๑๒ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๙ พระมหาสุรัตน ธมฺมานนฺโท โพธินันทะ ๔๑ ๑๔ ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๐ พระมหาจาตุริยังควิช รามธมฺโม พลากุล ๖๔ ๒๗ บุรณศิริมาตยาราม พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๑ พระมหาจิโรจน คมฺภีโร ธรรมแสง ๕๑ ๒๗ ดวงแข ปทุมวัน วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๒ พระมหาสาธิต อภิญาโณ ผะเดิมดี ๒๖ ๖ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก หวยขวาง วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๓ พระบุญลม ป. ปฺุญเตโช ระติเดช ๗๔ ๑๐ เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๔ พระมหาพิเชษฐ ธีรเมธี ทองออน ๒๘ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๓๕ พระมหากิตติพงศ โชติมนฺโต ศรีคําตุย ๒๕ ๕ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๓๖ พระมหาวิมล วิมโล มณีวงษ ๔๖ ๒๖ เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๓๗ พระมหาพิศาลวิชญ จกฺกวรินฺโท พลทัศนวรโชติ ๔๐ ๑๘ นอยนพคุณ ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๓๘ พระมหาสุวิรัตน ชาตเมธี สุขเสน ๓๓ ๑๑ นอยนพคุณ ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
๓๙ พระมหาวินัย ภูริปฺโญ แสนจันทร ๔๐ ๒๐ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๔๐ พระมหาวิเชียร ปฺญาวชิโร หาวันทา ๓๘ ๑๗ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๔๑ พระมหาพิเศษสิทธ์ิ วิโรจโน เขาแกว ๒๔ ๔ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
๔๒ พระมหาชาตรี ชยวุฑฺโฒ ทิมแสง ๓๗ ๑๗ ปทุมคงคา สัมพันธวงศ วัดปทุมคงคา
๔๓ พระมหาถวัลย ฐิตเมธี ศรีละมัน ๔๙ ๒๖ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๔๔ พระมหาทองมา ธมฺมเตโช เตมิยะ ๓๘ ๑๘ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๔๕ พระมหาสุนทร ธีรวโร ชูศรี ๔๖ ๑๐ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๔๖ พระมหาคชรัตน สุวฑฺฒโน บุญสุข ๒๙ ๗ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๔๗ พระมหาอรรณาวิชญ อณฺณวินฺทมุนี อองกจรรย ๓๕ ๕ พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
๔๘ พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค เมฆเขียว ๕๗ ๓๗ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๔๙ พระมหาเพชร เตชพโล สุกันทา ๕๐ ๒๖ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๕๐ พระมหาสุมิตร ธมฺมชีวี จองแกว ๓๐ ๑๐ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๕๑ พระมหาวชิระ ญาณสุธี เสนาะเสียง ๒๓ ๔ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๕๒ พระมหาจิรันธนิน อติสโย ปอมทอง ๔๒ ๑๒ พระศรีมหาธาตุ บางเขน วัดพระศรีมหาธาตุ
๕๓ พระมหาสมปาน ธีรปฺโญ ทองสุข ๔๖ ๒๔ มหรรณพาราม พระนคร วัดมหรรณพาราม
๕๔ พระมหากิตติศักด์ิ วรกิตฺติธาตา เจริญสินศรีสุข ๒๖ ๗ บางบําหรุ บางกอกนอย วัดมหาธาตุ
๕๕ พระมหาสมัคร กมฺมสุทฺโธ โพธิ์ศรีศาสตร ๕๔ ๓๑ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๕๖ พระมหาชูชีพ ขนฺติสาโร ปลายกฤษ ๕๖ ๓๐ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
๕๗ พระมหารุงชัย วรฺชโย เพียรเสร็จ ๒๔ ๔ ทองบน ยานนาวา วัดยานนาวา
๕๘ พระมหาณรงค นาควโร ลอมนาค ๒๔ ๔ ทองบน ยานนาวา วัดยานนาวา
๕๙ พระมหาตระกูลชัย จนฺทรํสี กํ่าเกล้ียง ๔๔ ๒๓ สุทธิวราราม สาทร วัดยานนาวา
๖๐ พระมหารัตนา สิทฺธิเมธี บุญโรจน ๒๘ ๗ สุทธิวราราม สาทร วัดยานนาวา
๖๑ พระมหาเจริญชัย อคฺคเตโช โยธาการ ๔๘ ๒๗ สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา วัดราชบพิธ
๖๒ พระมหาวิโรจน ปภสฺสโร แปนถนอม ๔๗ ๒๔ ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต วัดราชาธิวาสวิหาร
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๖๓ พระมหาพีรพัฒน อธิวโร วิชชุโยธิน ๔๙ ๑๘ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม
๖๔ พระมหาดา สงฺฆวีโร วอน ๓๙ ๑๕ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม
๖๕ พระมหาธนภูมิ ธมฺมิสฺสรานนฺโท โพทุมทา ๒๔ ๔ ศรีเอ่ียม บางนา วัดศรีเอ่ียม
๖๖ พระมหาวิทยา สิริวฑฺฒโน ดําดุลย ๔๕ ๒๕ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๖๗ พระมหาบุญหนา ตปสีโล บุญมา ๔๔ ๑๙ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๖๘ พระมหาตรีการ ฐานวุฑฺโฒ แซเอ๊ียว ๔๑ ๑๗ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๖๙ พระมหาสมพร ธมฺมธารี ไชยโย ๓๘ ๑๖ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๗๐ พระมหาจํารักษ วิสุทฺโธ แดงตะโก ๕๔ ๑๒ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๗๑ พระมหาไวทยชนินทร อาวุธปฺโญ มีสุวรรณ ๓๕ ๑๑ สรอยทอง บางซื่อ วัดสรอยทอง
๗๒ สามเณรญาณกร นรินทรนอก ๒๓ สระเกศ ปอมปราบศัตรูพาย วัดสระเกศ
๗๓ พระมหาวัชรพงศ วชิรญาโณ ขอพึ่ง ๓๙ ๑๖ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๗๔ พระมหาประดิษฐ ชยมงฺคโล มงคลคูณ ๓๙ ๑๕ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๗๕ พระมหานนทชัย นนฺทชโย สามสาลี ๒๙ ๑๐ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๗๖ พระมหาสมภพ เตชปฺโญ ธรรมสวัสดิ์ ๒๗ ๖ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๗๗ พระมหาอนุสรณ อติเมโธ ออนอินทร ๒๓ ๓ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๗๘ พระมหาธีรังกูร ฐิตจิตฺโต พุฒชงค ๔๕ ๒๖ สังเวชวิศยาราม พระนคร วัดสามพระยา
๗๙ พระมหานันทกรณ ปยภาณี เกษอินทร ๔๘ ๒๔ สังเวชวิศยาราม พระนคร วัดสามพระยา
๘๐ พระมหาครชิต ญาณวโร ทวีโชติ ๔๒ ๒๑ อินทรวิหาร พระนคร วัดสามพระยา
๘๑ พระมหาสอน เตชปฺโญ จันทรโสภา ๕๕ ๓๕ ใหมอมตรส พระนคร วัดสามพระยา
๘๒ พระมหาวงกฏ กิจฺจกาโร ทาเงิน ๕๕ ๓๕ ใหมอมตรส พระนคร วัดสามพระยา
๘๓ พระมหาฉัตรณรงค คุณูปเสวี สายคําต้ัง ๒๖ ๖ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
๘๔ พระมหาณัฐพล หิเตสิปฺโญ เสาศิริ ๒๕ ๕ เสมียนนารี จตุจักร วัดเสมียนนารี
๘๕ พระมหาบุญมา ญาณวุฑฺโฒ วงษภักดี ๒๕ ๕ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
๘๖ สามเณรธนชาต รวมประพฤติ ๒๑ แสนสุข มีนบุรี วัดแสนสุข
๘๗ พระมหาสุพร สนฺติกโร พราวเอียด ๔๙ ๒๙ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร
๘๘ พระมหาชินวัฒน อภิภโว พองศรี ๕๕ ๑๖ โสมนัสวิหาร ปอมปราบศัตรูพาย วัดโสมนัสวิหาร
๘๙ พระมหาประชุม สิริธมฺโม ศรีทะบุตร ๕๒ ๓๒ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๙๐ พระมหาบุญมี วชิรปฺโญ หนานหนอ ๔๕ ๒๒ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๙๑ พระมหาวรชัย วรชโย บรรเทิงใจ ๒๓ ๑ หัวลําโพง บางรัก วัดหัวลําโพง
๙๒ พระมหาเรวัต ถาวโร รัตนพาหิระ ๖๒ ๔๒ สวนพลู บางรัก วัดหัวลําโพง
๙๓ พระมหาธีรสิทธิ์ จนฺทสีโล ฉายทองคํา ๔๖ ๒๖ ลาดปลาเคา ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๙๔ พระมหาเสกสรร สนฺตวาโล แสนสุภา ๔๔ ๒๓ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๙๕ พระมหาวีรวุฒิ ธมฺมาลโย อินตะ ๒๖ ๔ นวลจันทร บึงกุม คณะเขตบึงกุม
๙๖ พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิ เท่ียงทัศน ๒๔ ๔ ยาง สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
๙๗ พระมหาณฤนาท ภทฺรเมธี พรหมทระ ๒๐ ๑ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
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ศ. ๓ แผนท่ี ๔/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๙๘ พระมหาคมอัครเดช อหึสาชีโว เพ็ชรรัมย ๓๖ ๑๖ คฤหบดี บางพลัด วัดคฤหบดี
๙๙ พระมหาวราวุธ ธมฺมวโร แจมใส ๔๙ ๒๙ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ วัดชัยฉิมพลี
๑๐๐ พระมหาชัชวาลย ปภสฺสโร เจาจ่ันแกว ๕๓ ๒๘ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ วัดชัยฉิมพลี
๑๐๑ พระมหาสุทัศน ปสิทฺธิเมธี ลุสมบัติ ๒๖ ๖ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ วัดชัยฉิมพลี
๑๐๒ พระมหาสุรศักด์ิ ธีรงฺกุโร เกือมรัมย ๒๔ ๔ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
๑๐๓ สามเณรพงษรพี กลางนอก ๒๒ ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
๑๐๔ พระมหาปรกฤษณ กนฺตสีโล พันธุงาม ๔๘ ๒๑ ดุสิดาราม บางกอกนอย วัดดุสิดาราม
๑๐๕ พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี ทองวิจิตร ๓๑ ๑๒ ดุสิดาราม บางกอกนอย วัดดุสิดาราม
๑๐๖ พระมหาประเสริฐ หิตกฺกโร สาหึงรัมย ๕๗ ๓๘ ทองธรรมชาติ คลองสาน วัดทองธรรมชาติ
๑๐๗ พระมหานิมิตต นนฺทสีโล ขันทอง ๕๙ ๓๘ ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ
๑๐๘ พระมหานิธิศ กลฺยาโณ ธนันตชวาณิช ๔๘ ๒๘ บุณยประดิษฐ บางแค วัดบุณยประดิษฐ
๑๐๙ พระมหาสมหมาย จตฺตมโล โพธิสิม ๔๐ ๑๓ เครือวัลย บางกอกใหญ วัดบุปผาราม
๑๑๐ พระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต แซวาง ๓๐ ๑๐ ประยุรวงศาวาส ธนบุรี วัดประยุรวงศาวาส
๑๑๑ พระมหาอรุณ รตนปฺโญ บุตรรัตน ๕๗ ๓๗ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา
๑๑๒ พระมหาวิรัตน อภิรตโน กัณพัทธณะ ๔๗ ๒๖ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา
๑๑๓ พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ทัศชา ๔๙ ๑๙ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา
๑๑๔ สามเณรพงศภรณ ปูสวน ๒๒ ปากน้ํา ภาษีเจริญ วัดปากน้ํา
๑๑๕ พระมหาประสานชัย เทวงฺกโร ตรีพงษศิลป ๖๓ ๓๘ พิชยญาติการาม คลองสาน วัดพิชยญาติการาม
๑๑๖ พระมหาโกมล กมโล แกวดึง ๔๘ ๒๖ พิชยญาติการาม คลองสาน วัดพิชยญาติการาม
๑๑๗ พระมหาปภัทท ปฺญาวุโธ วงควัน ๔๒ ๒๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๑๘ พระมหาศิริชัย วรปุตฺโต บุตรดาจักร ๔๐ ๑๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๑๙ พระมหาชาตรี ญาณสิริ แซล้ิม ๔๒ ๑๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๐ พระมหาสมเกียรติ รตนญาโณ สงครามรอด ๓๖ ๑๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๑ พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คําดวงศรี ๔๘ ๑๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๒ พระมหาไกรวิชญ ปฺุญสิริ ตันวิเศษ ๓๑ ๑๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๓ พระมหาวสันต มหาวีโร สายสมบัติ ๔๑ ๑๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๔ พระมหาวิโรจน วิโรจโน แผนผา ๓๕ ๑๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๕ พระมหาวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๓๐ ๑๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๖ พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๔๒ ๑๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๗ พระมหาเจนณรงค สุทฺธสีโล แซล้ี ๓๖ ๑๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๘ พระมหานภา จนฺทสาโร สิงสู ๓๔ ๙ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๒๙ พระมหานัฐพล วราสโภ พราวหอม ๒๗ ๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๐ พระมหาบรรพต จกฺกวโร โสภาภักดี ๒๗ ๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๑ พระมหาปรีชา วรญาโณ จําปาทอง ๒๕ ๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๒ พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ ริ ๒๖ ๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
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ศ. ๓ แผนท่ี ๕/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๓๓ พระมหาสกุลรัตน วรรตโน เข็มมา ๒๕ ๕ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๔ พระมหาศราวุฒิ ปฺญาวุฑฺฒิ ย่ิงผล ๒๔ ๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๕ พระมหารัชฎากร วรากโร โปแอ ๒๓ ๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๖ พระมหาดิสทัศน ติสฺสวโร คงทันดี ๒๓ ๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๗ พระมหากฤษฎา วรภตฺติ ชาภักดี ๒๒ ๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๘ พระมหาเกิดมั่น ถิรวโร จูงวงษสุข ๒๓ ๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๓๙ สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๒๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๐ สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๒๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๑ สามเณรวิทยา ทิพยรักษา ๒๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๒ สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๒๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๓ สามเณรทีปกร อยานอนใจ ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๔ สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๕ สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๖ สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๒๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๗ พระมหาชินวัฒน จกฺกวโร กุยรัมย ๕๒ ๓๑ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม
๑๔๘ พระมหาสุภัทร สิริจนฺโท ทองจันทร ๔๖ ๒๒ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม
๑๔๙ พระมหาบูรพา อภิชฺชวานนฺโท โขนสันเทียะ ๔๒ ๒๐ จําปา ตล่ิงชัน วัดรัชฎาธิษฐาน
๑๕๐ พระมหาทอง ญาณสํวโร เกิดโมลี ๘๖ ๖๖ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ วัดราชสิทธาราม
๑๕๑ พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส โพธิกมล ๓๗ ๑๖ ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม
๑๕๒ พระมหาโสภณ อาจิณฺณสีโล วงศประไพ ๓๒ ๑๐ ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม
๑๕๓ พระมหาวัชรินทร อภิปฺุโญ โสภาพันธ ๕๓ ๓๔ หนัง จอมทอง วัดราชโอรสาราม
๑๕๔ พระมหาทองวัน จนฺทูปโม คําเพราะ ๕๓ ๓๓ นางนอง จอมทอง วัดราชโอรสาราม
๑๕๕ พระมหาธวัช ธนิโต สุวรรณศิริ ๕๒ ๒๙ สุวรรณาราม บางกอกนอย วัดสุวรรณาราม
๑๕๖ พระมหาสมัคร มหาวีโร วงศละคร ๕๘ ๓๗ บางโพโอมาวาส บางซื่อ วัดสุวรรณาราม
๑๕๗ พระมหาสาโรจน ปฺญาวชิโร เห็ดตุม ๓๒ ๙ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ วัดหงสรัตนาราม
๑๕๘ พระมหาสันติ นาคิโต จังอินทร ๒๓ ๒ หงสรัตนาราม บางกอกใหญ วัดหงสรัตนาราม
๑๕๙ พระมหาชัชพล ปยสีโล อยูพันธ ๔๐ ๑๐ อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม
๑๖๐ พระมหาจักราวุธ อนนฺตชิโน ทาฝน ๓๐ ๑๑ อมรคีรี บางพลัด วัดอมรคีรี
๑๖๑ พระมหาจันทร กตสาโร คําบรรลือ ๖๙ ๔๙ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม
๑๖๒ พระมหาสมชาย ชาติโย ภาวาระเลิศ ๕๕ ๒๘ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม
๑๖๓ พระมหามโณทัย เนปกฺกเวที อุดมศุภมณี ๓๕ ๑๔ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม
๑๖๔ พระมหาสุบิน สกฺยปุตฺติโย สีเสน ๓๑ ๘ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม
๑๖๕ พระมหาสุธินันท สุทฺธินนฺโท เพ็งสีดา ๒๕ ๔ อรุณราชวราราม บางกอกใหญ วัดอรุณราชวราราม
๑๖๖ พระมหาธีระวัฒน ธีรวฑฺฒโน ศรีโกงพาน ๔๘ ๒๙ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๖๗ พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต เพ็งเดือน ๕๐ ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
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ศ. ๓ แผนท่ี ๖/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๑๖๘ พระมหาวิรถ เขมจาโร พัฒนสาร ๓๑ ๑๒ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๖๙ พระมหาสมบัติ กิตฺติโสภโณ กางรัมย ๕๐ ๓๐ เศวตฉัตร คลองสาน คณะเขตคลองสาน
๑๗๐ พระมหาวิชัย วชิรญาโณ ปานเมือง ๔๔ ๒๑ เศวตฉัตร คลองสาน คณะเขตคลองสาน
๑๗๑ พระมหานันทชัย นนฺทชโย พิทักษหงษสา ๓๕ ๑๕ สุธรรมวดี บางขุนเทียน คณะเขตบางขุนเทียน
๑๗๒ พระมหาสนธิ์ ฐิตสํวโร บัวเขียว ๔๗ ๒๗ ใหมเทพนิมิตร บางพลัด คณะเขตบางพลัด
๑๗๓ พระมหาสมยศ อาภายุตฺโต เสนานุช ๕๒ ๓๒ เพลง ภาษีเจริญ คณะเขตภาษีเจริญ
๑๗๔ พระมหาชุตินธร โชติธมฺโม นงคพยัคฆ ๕๖ ๓๖ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เบเกอรฟลด คณะสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๑๗๕ พระมหาประภาส ขนฺติโสภโณ พลไกร ๔๔ ๒๒ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๑๗๖ พระมหาสุเจียน กิตฺติโสภโณ เอิม ๓๖ ๑๑ บัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๑๗๗ พระมหาสันต จารุธมฺโม นาคสวัสดิ์ ๕๒ ๓๒ ชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๗๘ พระมหาวิวัฒน วิวฑฺฒโน ศรสุวรรณรังสี ๔๗ ๑๒ ชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๗๙ พระมหาแสงแกว อภโย ปธา ๔๕ ๒๓ กู ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๘๐ พระมหาพิชัย อตฺตสาโร พาดพิน ๕๕ ๓๒ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๑๘๑ พระมหาสนั่น จนฺทวณฺโณ ดิษผล ๕๕ ๒๘ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๑๘๒ พระมหาบุญเสริม ปุณฺณโก ปล้ืมวิลัย ๔๖ ๒๑ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๑๘๓ พระมหาอนุสรณ ปฺญาสิริ พันธพัฒน ๓๓ ๑๑ บางไผ บางบัวทอง นนทบุรี
๑๘๔ พระมหาประยุทธ ยุทธปฺโญ ปานฉลอง ๓๙ ๑๙ ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
๑๘๕ พระมหาสุรชัย วิสารโท คําศรี ๔๐ ๑๘ ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
๑๘๖ พระมหาชาฟาน อาทโร เพ็ชรประสาน ๖๒ ๒๕ ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี
๑๘๗ พระมหาไพบูลย ฐิตธมฺโม อยูมีทรัพย ๕๕ ๓๕ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๑๘๘ พระมหาสมเกียรติ รวิวณฺโณ แจงจิต ๕๒ ๓๒ เทียนถวาย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๑๘๙ พระมหาชูชัย ชิตชโย ดวงสกาวพิสุทธ์ิ ๓๖ ๑๔ เทียนถวาย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
๑๙๐ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน เหมือนใจ ๕๓ ๓๑ บอทอง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
๑๙๑ พระมหาอนันต อุปสโม กะไหลกลาง ๔๓ ๑๒ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
๑๙๒ พระมหาสวาง สุภภาโส นาคนวล ๕๒ ๓๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๓ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล ๕๗ ๓๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๔ พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดรวงศวาน ๕๓ ๒๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๕ พระมหาสอน พุทฺธิสาโร จันทรเปรียง ๔๖ ๒๖ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๖ พระมหาพิชิต ปฺญาวโร ไชยยานนท ๔๒ ๒๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๗ พระมหามนตชัย อภิชาโน ศรีเทพ ๔๒ ๒๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๘ พระมหาแกวปญญา ปฺญาชโย หินกลา ๓๔ ๑๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙๙ พระมหาประวิทย ปุณฺณชโย หลักดาน ๓๒ ๑๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๐ พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ ๓๑ ๑๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๑ พระมหาหลา วิชิตชโย ปูทอง ๓๐ ๑๐ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๒ พระมหาพิพัฒน วิชโย คงกระพันธ ๒๖ ๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
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ศ. ๓ แผนท่ี ๗/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๐๓ พระมหาสุวินิจ ปฺญินฺทชโย เลาหวงศ ๒๕ ๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๔ พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส ๒๕ ๕ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๕ พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชํานาญพุดซา ๒๔ ๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๖ พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ ๒๔ ๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๗ สามเณรวีรพงษ บัวศรี ๒๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๘ พระมหาจรวย อุชุจาโร จันทรจํารัส ๕๗ ๓๗ ปญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
๒๐๙ พระมหามนตรี มนฺตวีโร เกิดสีทอง ๒๙ ๙ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
๒๑๐ พระมหาจันเธือน จิตฺตสํวโร จุม ๓๒ ๑๑ กลางวรวิหาร เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๒๑๑ พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสําอางค ๕๔ ๓๐ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๒๑๒ พระมหามนัส มนสุนฺทโร วัดประตูมอญ ๔๒ ๑๙ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๒๑๓ พระมหานารินทร จรณธมฺโม ญาณวัฒน ๓๙ ๑๘ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๒๑๔ พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร คมขํา ๔๙ ๑๐ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
๒๑๕ พระมหาบรรพต ปฺญาวุฑฺโฒ ซาสังข ๕๓ ๓๓ โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
๒๑๖ พระมหาสินชัย สิริปฺุโญ ศรีชัยมูล ๓๔ ๑๔ โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
๒๑๗ พระมหาณัฐพล สุทฺธิสทฺโท เรือนงาม ๔๔ ๘ โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
๒๑๘ พระมหาชลธี ชิตมาโร ศิลาจารย ๒๔ ๔ ครุนอก พระประแดง สมุทรปราการ
๒๑๙ พระมหาไพบูลย จารุวณฺโณ โสภา ๔๔ ๒๐ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
๒๒๐ พระมหาวิษณุ ธมฺมโชโต บิลลาเตะ ๔๖ ๒๖ สลุด บางพลี สมุทรปราการ
๒๒๑ พระมหาอัครวินท กิตฺติสทฺโธ ศรีสงคราม ๒๘ ๘ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๒๒๒ สามเณรลิขิต อินทะนู ๒๑ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๒๒๓ พระมหาสันติภาพ เหมวณฺโณ ขันติงามวงศ ๔๕ ๒๕ บางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ
๒๒๔ พระมหาศักดิ์สุรัตน อาภาธโร โพธ์ิศรี ๓๓ ๑๑ สุคันธาวาส บางบอ สมุทรปราการ
๒๒๕ พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต แสงอินทร ๔๗ ๒๖ ใหญ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
๒๒๖ พระมหาฉัตรชัย ฉวิวณฺโณ เชนจ๋ิว ๔๕ ๒๔ เสาธงกลาง บางเสาธง สมุทรปราการ
๒๒๗ พระมหาสิทธิพงษ ธีรวโร อินทรแสง ๔๓ ๒๑ เสาธงนอก บางเสาธง สมุทรปราการ
๒๒๘ พระมหาวิชัย สงฺกิจฺโจ เพียสีนุย ๖๔ ๒๑ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๒๒๙ พระรังสรรค ป. ขนฺติวาที สวะวงศ ๓๖ ๓ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๒๓๐ พระมหาสมเกียรติ ปฺญาวุฑฺฒิ ฤทธ์ิเจริญกิติกุล ๒๒ ๑ หัวคู บางเสาธง สมุทรปราการ
๒๓๑ พระมหาสุธีรา ฐิตเวโล ปางเทศ ๖๙ ๔๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๒๓๒ พระมหาประสิทธ์ิ อภิปฺโญ ไกรสมสาตร ๔๕ ๒๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๒๓๓ พระมหาปติยากรณ อคฺคปฺโญ ซาตัน ๓๕ ๑๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๒๓๔ พระมหาขุนพล สมจิตฺโต กลายสุวรรณ ๓๓ ๑๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๒๓๕ พระมหาชาตรี กิตฺติชาโต กันณารักษ ๕๐ ๑๔ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๒๓๖ พระมหาประยูร ติกฺขปฺโญ ชางการ ๔๗ ๒๗ มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
๒๓๗ พระมหาทศพร สุมุทุโก ออนนอม ๒๙ ๘ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
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ศ. ๓ แผนท่ี ๘/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๓๘ สามเณรณัฐ ทิพยแกว ๒๑ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๒๓๙ พระมหาสุรชัย สุเมโธ แกวภู ๕๐ ๓๐ ตนสน เมืองอางทอง อางทอง
๒๔๐ พระมหาลอนศัล จรณธมฺโม จรมา ๔๒ ๒๒ ตนสน เมืองอางทอง อางทอง
๒๔๑ พระมหานันชัย รตนโชโต พุฒเขียว ๔๒ ๒๐ ตนสน เมืองอางทอง อางทอง
๒๔๒ พระมหาศุภฤกษ ปฺญาธโร จันทนสถาน ๔๕ ๑๘ ชัยมงคล เมืองอางทอง อางทอง
๒๔๓ พระสิทธิพล ป. สุทฺธิญาโณ ชินวงศ ๔๘ ๘ ไชโยวรวิหาร ไชโย อางทอง

๒๔๔ พระมหาสุริยะ ปฺญาวชิโร อินทรทอง ๔๕ ๒๔ ปาโมกวรวิหาร ปาโมก อางทอง

๒๔๕ พระมหาสมศักด์ิ กวิวํโส แกวคุณ ๕๕ ๓๕ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

๒๔๖ พระมหาสมัย อคฺคปฺโญ พรมาย ๕๔ ๓๔ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

๒๔๗ พระมหาเฮน อินฺทโชโต ฮวด ๒๘ ๘ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๒๔๘ พระมหาวิรัตน ปภสฺสโร นามสุข ๔๒ ๒๒ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๒๔๙ พระมหาสุวิทย ฐานวุฑฺโฒ โนนงาม ๓๕ ๑๔ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๒๕๐ พระมหาจําลอง ปฺญาวชิโร ถาวรทัศน ๓๕ ๑๓ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๒๕๑ สามเณรชวลิต ผดุงลาภ ๒๓ พระนอนจักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
๒๕๒ พระมหาเนตร ปฺญาวุโธ ดอกมะกลํ่า ๔๘ ๒๘ พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี
๒๕๓ พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี สายเปล่ียน ๓๗ ๑๘ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๒๕๔ พระมหากิจจา กิจฺจเสวี พลเดชา ๓๕ ๑๕ ตากฟา ตากฟา นครสวรรค
๒๕๕ พระมหากิตติศักด์ิ เมตฺตจิตฺโต แสนวงษ ๕๐ ๑๒ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
๒๕๖ พระมหาธนินทร นราสโภ มาสุม ๔๖ ๒๗ มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
๒๕๗ พระมหาธนศักด์ิ จินฺตกวี แมนหวา ๔๓ ๒๓ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
๒๕๘ พระมหาปณตพล กนฺตวณฺโณ ทองศรี ๔๒ ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
๒๕๙ พระมหาจํานงค ปยวาจโก ทะดี ๔๖ ๑๔ คลองโพธิ์ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๒๖๐ พระมหาวิศณุ อธิคโม เสวิคาน ๒๘ ๖ คลองโพธ์ิ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
๒๖๑ พระมหาสิทธิกร ธมฺมิโกภาโส พระสูงเนิน ๒๒ ๒ จองคํา งาว ลําปาง
๒๖๒ พระมหาผดุงเกียรติ ปฺญินฺทฺริโยภาโส ธนกิตต์ิวรวิบูล ๒๑ ๒ จองคํา งาว ลําปาง
๒๖๓ พระมหาอนุชิต อภิปฺุโญ อ่ินแกว ๔๑ ๑๗ สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง
๒๖๔ สามเณรคุณากร พรมเสนา ๒๑ ศรีดอนมูล ดอกคําใต พะเยา
๒๖๕ พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก วิโรจนวัฒนกุล ๕๘ ๒๙ อนาลโยทิพยาราม เมืองพะเยา พะเยา
๒๖๖ พระมหาบุญชัย ปภสฺสรเมธี จูแวน ๔๘ ๒๘ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๒๖๗ พระมหาสุรสิทธ์ิ ฉนฺทสาโร ระหา ๔๑ ๑๑ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๒๖๘ พระมหาอนุชา อนุชาติทฺธิโก เจือจันทร ๒๕ ๖ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๒๖๙ พระมหาพิทักษพงษ เมตฺตาสโย โคตรชัยยา ๒๔ ๒ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๒๗๐ พระมหาวิชัย วชิรญาโณ อุดมบัวทอง ๔๕ ๑๓ ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
๒๗๑ พระมหาเรวัฒ อคฺคาธโร สลีออน ๔๔ ๒๑ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม
๒๗๒ พระมหาชนกันต ฐิตพุทฺธิ ปญญาวัธนสกุล ๒๗ ๗ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว ดอยสะเก็ด เชียงใหม
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ศ. ๓ แผนท่ี ๙/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๒๗๓ พระมหาเชิดพงศ สิริภทฺโท ศศิธรปราการ ๕๑ ๒๑ ศรีบุญเรือง ฝาง เชียงใหม
๒๗๔ พระมหาอุน พลปฺโญ เกตุแกว ๔๗ ๒๖ ทาตอน แมอาย เชียงใหม
๒๗๕ พระมหาเทวินทร นิรุตฺติเมธี สารคํา ๔๗ ๒๘ พระธาตุศรีจอมทองฯ จอมทอง เชียงใหม
๒๗๖ พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี กองจัน ๓๐ ๑๑ พระธาตุศรีจอมทองฯ จอมทอง เชียงใหม
๒๗๗ สามเณรรัชชานนท คําแสง ๒๒ พระธาตุศรีจอมทองฯ จอมทอง เชียงใหม
๒๗๘ สามเณรปฏิวัตน ทาปุด ๒๑ พระธาตุศรีจอมทองฯ จอมทอง เชียงใหม
๒๗๙ สามเณรพิชิตชัย ใจอินผล ๒๒ พระธาตุศรีจอมทองฯ จอมทอง เชียงใหม
๒๘๐ สามเณรอนันตชัย งามฉลาด ๒๐ พระธาตุศรีจอมทองฯ จอมทอง เชียงใหม
๒๘๑ พระมหาชัยวัฒน ปฺญาวชิโร ถาลูน ๓๙ ๑๙ บานขุน ฮอด เชียงใหม
๒๘๒ พระมหาประสิทธิ์ ธมฺมาภินนฺโท ต๊ิบมณี ๕๘ ๒๕ ชางคํ้า ปาซาง ลําพูน
๒๘๓ พระมหาสุธากร มนตโม โพธิ์ศรีดา ๔๕ ๒๒ ไวกูลฐาราม บานผือ อุดรธานี
๒๘๔ พระมหาพิธิภาณ ปฺญาวโร ออนชัย ๓๙ ๑๔ ไวกูลฐาราม บานผือ อุดรธานี
๒๘๕ พระมหาอนุชัย อนุชโย ใจบุญ ๓๒ ๑๒ ไวกูลฐาราม บานผือ อุดรธานี
๒๘๖ พระมหาวิทยา โชติปฺโญ สมพันธุ ๓๔ ๑๒ ไวกูลฐาราม บานผือ อุดรธานี
๒๘๗ พระมหาวิรุธ วิโรจโน นิลเพ็ชร ๔๔ ๒๔ ปาแสงอรุณ เมืองขอนแกน ขอนแกน (ธ)
๒๘๘ พระมหาบุญถัน ปฺญาวุฑฺโฒ ออนดี ๓๖ ๑๔ ทัพปาจิก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
๒๘๙ พระมหาวิษณุ ครุธมฺโม การกวี ๓๗ ๑๖ หนองโมงบูรพาราม หนองพอก รอยเอ็ด
๒๙๐ พระมหาศรกฤษณ ธมฺมคุตฺโต พลสวัสด์ิ ๔๒ ๒๒ ดงบัง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๒๙๑ สามเณรธีรพงศ หาโคตร ๒๑ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
๒๙๒ พระประดิษฐ ป. สิริภาโส แสงสี ๕๙ ๓ ปาอุบลแกว วารินชําราบ อุบลราชธานี
๒๙๓ พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ ศักดิ์ศรี ๕๘ ๓๘ สุปฏนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี (ธ)
๒๙๔ พระมหาเจษฎา จนฺทาโภ พรมมาสุข ๕๘ ๓๘ คําบอน กันทรารมย ศรีสะเกษ
๒๙๕ พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๔๐ ๒๐ สวาง กันทรลักษ ศรีสะเกษ
๒๙๖ พระมหาสาคเรศ ปฺุญภาโค ศรีภักดิ์ ๔๓ ๑๒ เกียรติแกวสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
๒๙๗ พระมหาธนเทพ ขนฺติโก อนุกรเกียรติ ๓๔ ๑๔ พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
๒๙๘ พระมหาทรงศักดิ์ โชติปฺโญ ศิริแสง ๓๔ ๑๔ ปทุมาราม บานแพง นครพนม
๒๙๙ พระมหาอาทิตย อริฺชโย ธุระสิงห ๔๑ ๒๐ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๓๐๐ พระมหายุทธวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน อินตาโสภี ๓๗ ๑๗ เกษมสุข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
๓๐๑ พระมหาวินัย รตนวํโส มณีวงศ ๕๖ ๓๔ พระศรีเจริญ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
๓๐๒ พระมหาสมเกียรติ ผลญาโณ สันโดษ ๕๒ ๓๒ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๓๐๓ พระมหาสมภูมิ ปฺญาปสุโต อภิยศปญญา ๖๓ ๔๒ ใหมดอนแตว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๓๐๔ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ปวงกลาง ๕๖ ๓๔ พายัพ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๓๐๕ พระมหาสําเริง จิตฺตสาโท พรมชาติ ๔๘ ๒๒ โพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๓๐๖ พระมหาไพรวัลย พุทฺธิเมธี แสนสุข ๔๔ ๒๔ นอก โชคชัย นครราชสีมา
๓๐๗ พระมหาประหยัด โฆสิโต พัดรัมย ๔๔ ๒๕ บัวถนน กระสัง บุรีรัมย
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ศ. ๓ แผนท่ี ๑๐/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๐๘ พระมหาบัญชา โชติเมธี พุชะโลนา ๓๔ ๑๔ เลียบน้ําไหล จัตุรัส ชัยภูมิ
๓๐๙ พระมหาสมบัติ อุชุจาโร สิงหโสดา ๔๗ ๒๕ ปราสาทขุมดิน โนนนารายณ สุรินทร
๓๑๐ พระมหาแสวง สํวโร จินดาศรี ๕๔ ๒๙ พรมศิลาแตล ศีขรภูมิ สุรินทร
๓๑๑ พระมหามนต มนฺติโก บุราคร ๕๘ ๒๗ สระบัวแดง ทาตูม สุรินทร
๓๑๒ พระมหาฉลอง เขมรโต ทิพวัฒน ๔๓ ๒๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๓๑๓ พระมหาวิทยา กิตฺติปฺโญ แผนแกว ๓๔ ๑๒ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
๓๑๔ พระมหาสมชาย ฐานธมฺโม สุกริช ๕๕ ๓๐ ศรีสําราญจิต เมืองชลบุรี ชลบุรี
๓๑๕ พระมหาเสฐียรพงษ สถิรวํโส ลิยงค ๕๗ ๒๙ เครือวัลย เมืองชลบุรี ชลบุรี
๓๑๖ พระมหาสม ธมฺมโชโต เฉิดฉาย ๕๘ ๓๘ นอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
๓๑๗ พระมหาบวรศักดิ์ ณฏฐิโก สัตยเลขา ๔๐ ๑๗ ใหญอินทาราม เมืองชลบุรี ชลบุรี
๓๑๘ พระมหาสมรัตน สุเมโร เบาอุไร ๖๔ ๔๔ หวยยาง พานทอง ชลบุรี
๓๑๙ พระมหาอภิชัย มหาปฺุโญ สัมฤทธ์ิ ๒๙ ๗ ทุงเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
๓๒๐ พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล วิพัดเมือง ๖๘ ๔๘ อมพนมวนาราม บอทอง ชลบุรี
๓๒๑ พระมหาสุดสาคร ธีรปฺโญ ตรีโคต ๔๑ ๑๙ บอทองราษฎรบํารุง บอทอง ชลบุรี
๓๒๒ พระมหารัฏฐวุฒิ วิริยเมธี อินทพันธ ๕๒ ๒๙ บอทองราษฎรบํารุง บอทอง ชลบุรี
๓๒๓ พระมหาสุพจน จิตฺตปฺโญ นันทพานิชย ๕๖ ๒๕ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
๓๒๔ พระมหาพงษศักดิ์ อคฺควํโส ตรัยศิลานันท ๖๒ ๓๖ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๒๕ พระมหาอิทธิเดช ปฺญาวโร ละสะวันตา ๕๐ ๒๗ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๒๖ พระมหาวีระสิทธ์ิ ธมฺมธโร แปงทับ ๔๕ ๒๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๒๗ พระมหาพุทธินันท กาฺจนเมธี ผิวขัวเรียง ๔๗ ๒๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๒๘ พระมหาสุนทร ชยธมฺโม เจือจันทร ๖๔ ๒๒ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๒๙ พระมหาคงศักดิ์ ชินวํโส มวงขาว ๔๒ ๒๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๓๐ พระมหาวินัย ปยวณฺโณ นิสัยมั่น ๕๑ ๑๕ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๓๑ พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร แพงหอม ๔๒ ๑๓ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๓๒ พระมหาณัฐพล ฐานเมธี เทศชาลี ๓๑ ๑๑ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๓๓ พระมหาธีรกรานต วิทฺทสุจิตฺโต สายบุตร ๒๙ ๗ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
๓๓๔ พระเฉลียว ป. ฐิตเมธี ตะพองมาตร ๕๐ ๑๑ ราษฎรสามัคคี สัตหีบ ชลบุรี
๓๓๕ พระมหาสมศักดิ์ จตฺตมโล ขจรกล่ิน ๓๑ ๑๑ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
๓๓๖ พระมหาสุเมท สิริปฺโญ วรศรี ๔๓ ๒๔ ปาประดู เมืองระยอง ระยอง

๓๓๗ พระมหาฤทธิเกียรติ ธนวุฑฺโฒ ลาสแดง ๔๗ ๒๖ ลุม เมืองระยอง ระยอง

๓๓๘ พระมหาฤตภาคิน จนฺทสาโร สองโสม ๔๙ ๒๙ โคงสนามเปา เมืองจันทบุรี จันทบุรี

๓๓๙ พระมหาเวียง อธิปฺุโญ ปจฉิมะ ๕๔ ๓๔ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๓๔๐ พระมหาวัชรินทร อาภสฺสโร สมานมิตร ๔๔ ๒๐ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๓๔๑ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจิตฺโต ใจกวาง ๔๒ ๒๐ สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
๓๔๒ พระมหาอํานวย อภิญาโณ บุญหลา ๕๔ ๓๓ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
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ศ. ๓ แผนท่ี ๑๑/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๔๓ พระมหาจรูญ สิริภทฺโท นอยพรม ๔๗ ๒๖ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๔๔ พระมหาสุขุม สุวณฺณปฺโญ ขึม ๔๗ ๒๕ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๔๕ พระมหารุงธรรม ญาณสิทฺธิ อินทรผา ๔๗ ๒๗ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๔๖ พระมหาเอกรินทร กลฺยาโณ ภักดีประพันธ ๔๙ ๒๓ พระงาม เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๔๗ พระมหาโบรา ภูริเมธี ปุม ๓๑ ๑๐ ไรเกาะตนสําโรง เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๔๘ พระมหาชาติ ชาตเมธี อุนแดง ๓๕ ๘ ไรเกาะตนสําโรง เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๔๙ สามเณรนที บุญประกอบ ๒๐ ไผลอม เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๕๐ พระมหาอดิเรก อติเรโก ย้ิมยวน ๔๖ ๒๒ ไรขิง เมืองนครปฐม นครปฐม
๓๕๑ พระมหาขวัญชนก สิกฺขาสโภ ผ้ึงทอง ๓๐ ๙ ไรขิง สามพราน นครปฐม
๓๕๒ พระมหาวรทัส วรทสฺสโน เดชาทิศานุทิศ ๔๖ ๑๑ ปาเลไลยกวรวิหาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

๓๕๓ พระมหาปรัชญกวินท ภูริสิทฺโธ เดชาภิสิทธวรกุล ๔๖ ๑๑ ปาเลไลยกวรวิหาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๕๔ พระครูศรีสุธรรมนาถ สุธมฺโม พานทอง ๕๖ ๓๖ สารภี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๕๕ พระมหาลิขิต ชยวิฺู สรางคํา ๓๐ ๑๐ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๓๕๖ พระมหาเบ็น วํสธโร พงศธาดาพร ๓๘ ๙ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๓๕๗ พระมหาสุนทร สุนฺทรเมธี เทียมมูล ๒๘ ๘ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๓๕๘ สามเณรธนูศิลป บุญขาว ๒๒ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๓๕๙ สามเณรไชยโรจน ลครศรี ๒๑ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๓๖๐ สามเณรชัยธวัช อุสาหะ ๒๑ สวนหงส บางปลามา สุพรรณบุรี
๓๖๑ พระมหาบุญโชค พุทฺธสีโล จําปาคํา ๔๕ ๒๔ ไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๓๖๒ พระมหาวิทยา สุวิชฺโช ใยดวง ๔๘ ๒๘ ปอมวิเชียรโชติการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๓๖๓ พระมหาบุญลอม ปฺุญกาโม เตียเปน ๕๘ ๓๗ ทองธรรมิการาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
๓๖๔ พระมหาวิชชา ญาณเมธี นาหัวนิน ๕๐ ๒๙ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๓๖๕ พระมหาชินณัฐพนธ วชิรวํโส ศิลปยืนยง ๖๑ ๒๘ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
๓๖๖ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม รัตนภักดี ๕๗ ๓๘ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๓๖๗ พระมหากฤษณ คนฺธสีโล กิมเมง ๕๖ ๓๓ อริยวงศาราม บานโปง ราชบุรี (ธ)
๓๖๘ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล) ฉนฺทกโร ตุมจันทร ๕๓ ๒๘ พลับพลาชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
๓๖๙ พระมหาฉัตรชัย ถาวโร อภิชล ๓๓ ๑๐ ประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๗๐ พระมหาสมจิตร โฆสธมฺโม ทบทอบ ๓๘ ๑๑ เกตการาม บางคนที สมุทรสงคราม (ธ)
๓๗๑ พระมหาสมบูรณ ฉนฺทโก นนทรัตน ๔๙ ๒๕ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๓๗๒ พระมหากําจัด โอภาโส เสาสิริ ๔๓ ๒๓ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๓๗๓ พระมหาสินชัย กนฺตสีโล ลิมปพัฒนสิน ๕๗ ๑๕ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๓๗๔ พระมหาขรรณชัย เขมปฺโญ รักษศิริ ๔๘ ๑๑ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
๓๗๕ พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ เจียมดี ๕๑ ๓๑ สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
๓๗๖ พระมหาชานนท สิริจนฺโท สุขนอย ๔๑ ๑๘ เทวดาราม ทาศาลา นครศรีธรรมราช
๓๗๗ พระมหามนูญ วิริโย แดงขาว ๕๕ ๒๐ พระมหาธาตุฯ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (ธ)
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ศ. ๓ แผนท่ี ๑๒/๑๒
ประโยค ป.ธ.๙

สํานักเรียน
เลขที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด หมายเหตุ
๓๗๘ พระมหาปรีชา จกฺกวโร ยังกิว ๖๔ ๔๔ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๓๗๙ พระมหาบุญรัตน กตปฺุโญ กุนทอง ๓๗ ๑๖ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
๓๘๐ พระมหาธรรมกฤษณ ธมฺมเมธี เทพพิทักษ ๓๕ ๑๓ ดานประชากร หลังสวน ชุมพร
๓๘๑ พระมหาศรชัย สทฺธาธิโก ชูกลาง ๓๘ ๑๗ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู ภูเก็ต
๓๘๒ พระมหาคํานึง โอภาโส แจงวัง ๕๐ ๒๕ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู ภูเก็ต
๓๘๓ พระมหาย่ิงยศ นิสฺสโภ จันทรแกว ๓๙ ๑๔ หงษประดิษฐาราม หาดใหญ สงขลา
๓๘๔ พระมหาธสุวรรณ ถาวโร สุวรรณแสน ๒๕ ๔ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๓๘๕ สามเณรวิทยา แซลี ๒๔ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา
๓๘๖ สามเณรโดนี่ จันทรดี ๒๒ โคกเปยว เมืองสงขลา สงขลา (ธ)
๓๘๗ พระมหาชัยวัฒน จตฺตมโล โกวิทยา ๖๖ ๒๙ ปาลิไลยก เมืองพัทลุง พัทลุง
๓๘๘ พระมหานพสิน เขมธมฺโม แยมย้ิม ๔๐ ๒๑ บรรพตพินิต เขาชัยสน พัทลุง
๓๘๙ พระมหาสิทธิพร สิทฺธิวโร เก้ือสุข ๓๖ ๓ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง
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