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2469    สอบได้ 1  รูป คือ
๑ พระมหาเมฆ อิสิญาโณ อําไพจริต 28 8 เทพศิรินทราวาส พระนคร

2470    สอบได้ 1 รูป คือ
๒ พระมหาวิจิตร อาภากโร จีนสืบเช้ือ 29 9 มหาธาตุฯ พระนคร

2471    สอบได้ 1 รูป คือ
๓ พระมหาเจีย เขมโก เทียมวงศ์ 34 14 พระเชตุพนฯ พระนคร

2472    สอบได้ 2 รูป คือ
๔ พระมหาเพ่ิม ปุญฺญวฑฺฒโน เกตุจรูญ 33 13 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
๕ พระมหาจวน อุฏฐายี ศิริสม 33 13 มกุฎกษัตริยาราม พระนคร

2473    สอบได้ 2 รูป คือ
๖ พระมหาละออง ทินฺนาโภ ทองเสวต 26 5 มหาธาตุฯ พระนคร
๗ พระมหาคุ้ม มนฺตคุตฺโต คามบุตร 23 3 มหาธาตุฯ พระนคร

2474    สอบได้ 2 รูป คือ
๘ พระมหาทองคํา ธมฺมทฺธโช มีโอรส 26 6 มหาธาตุฯ พระนคร
๙ พระมหาเล็ก ปาสาทิโก อยู่เกษ 33 12 อนงคาราม ธนบุรี

2475    สอบได้ 6 รูป คือ
๑๐ พระมหาธนิต อตฺตเวที อยู่โพธ์ิ 26 6 มหาธาตุฯ พระนคร
๑๑ พระมหาแปลก เปสโล สนธิรักษ์ 24 4 มหาธาตุฯ พระนคร
๑๒ พระมหาเจริญ กิตฺติภทฺโท อินทรเกษตร 24 4 มหาธาตุฯ พระนคร
๑๓ พระมหาวัน กมฺพุวณฺโณ นวลยง 23 3 มหาธาตุฯ พระนคร
๑๔ พระมหาพาว เมธิโก ธรรมโกศล 33 13 วิเศษการ ธนบุรี
๑๕ พระมหาปลอด อตฺถการี รัตนเวสส์ 31 10 ราชาธิวาส พระนคร

2476
2477    สอบได้ 3 รูป คือ

๑๖ พระมหาจวน คุณาทโร โพธ์ิงาม 26 6 พระเชตุพนฯ พระนคร
๑๗ พระมหาทับ ติสฺสโร วรกัณฑ์ 40 20 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
๑๘ พระมหาแย้ม ธมฺมสิริ ประพัฒน์ทอง 26 6 ภคินีนาถ ธนบุรี

2478    สอบได้ 2 รูป คือ
๑๙ พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ ศุภมาร์ค 37 16 มกุฎกษัตริยาราม พระนคร
๒๐ พระมหาอ๋ิน ภทฺรมุนี สัตย์พิจิตร 42 22 ทองนพคุณ ธนบุรี

ไม่มีการสอบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ทําเนียบผู้สอบบาลีประโยค  ป.ธ. ๙  ได้ด้วยข้อเขียน
ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็นต้นมา
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2479    สอบได้ 3 รูป คือ
๒๑ พระมหาอุบล ญาโณปโล เฟ่ืองประภัสร 30 10 เบญจมบพิตร พระนคร
๒๒ พระมหายัญ อภินนฺโท คงสมจิตร 23 2 เบญจมบพิตร พระนคร
๒๓ พระมหาเพียร เขมวีโร ป่ินทอง 30 10 กันมาตุยาราม พระนคร

2480    สอบได้ 3 รูป คือ
๒๔ พระมหานาค อุปนาโค ใจอารีย์ 26 6 บรมนิวาส พระนคร
๒๕ พระมหาวิน ธมฺมสาโร ทีปานุเคราะห์ 32 20 ราชาธิวาส พระนคร
๒๖ พระมหาฟ้ืน ชุตินฺธโร พลายภู่ 33 12 สามพระยา พระนคร

2481    สอบได้ 6 รูป คือ
๒๗ พระมหาธีร์ ปุณฺณโก จันทวีระ 42 21 จักรวรรดิราชาวาส พระนคร
๒๘ พระมหาสุรัส อภิรโส กาญจนพบู 26 6 เบญจมบพิตร พระนคร
๒๙ พระมหาหวาน ธมฺมมธุโร ฤาไชยคาม 23 2 เบญจมบพิตร พระนคร
๓๐ พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร โกณเขมะ 24 3 เทพศิรินทราวาส พระนคร
๓๑ พระมหาโปร่ง โชติโก ช่ืนใจ 30 10 บวรนิเวศ พระนคร
๓๒ พระมหาวิเชียร วิธุโร บํารุงผล 28 8 มหาธาตุฯ พระนคร

2482    สอบได้ 3 รูป คือ
๓๓ พระมหาสุชีพ สุชีโว ปุญญานุภาพ 23 กันมาตุยาราม พระนคร
๓๔ พระมหาบุญมี อเวรี สมสาร 24 บรมนิวาส พระนคร
๓๕ พระมหาเช้า ฐิตปญฺโญ ยศสมบัติ 31 11 เขาแก้ว นครสวรรค์

2483
2484    สอบได้ 3 รูป คือ

๓๖ พระมหาถิระ เขมาภิรโต สุวรรณาคาร 37 16 มหาธาตุฯ พระนคร
๓๗ พระมหาเอ่ียม อุปคุตฺโต ยูวะนิยม 25 5 สระเกศ พระนคร
๓๘ พระมหาเขียน กิตฺติวฑฺฒโน วงศ์ศรีสังข์ 30 9 สุวรรณาราม ธนบุรี

2485    สอบได้ 8 รูป คือ
๓๙ พระมหาเขียน ฐิตสีโล ภูสาหัส 28 8 บวรนิเวศ พระนคร
๔๐ พระมหาเจริญ สุวฑฺตโน คชวัตร 29 6 บวรนิเวศ พระนคร
๔๑ พระมหาเช่ือม มหาวีโร มหาวีระ 37 16 พระเชตุพนฯ พระนคร
๔๒ พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมชฺฌายี พินิจจันทร์ 26 6 มหาธาตุฯ พระนคร
๔๓ พระมหาปลั่ง อิงฺคาโภ บุญศิริ 26 5 มหาธาตุฯ พระนคร
๔๔ พระมหาสุด ฐิตวีโร พิลาวุฒิ 31 11 แก้วแจ่มฟ้า พระนคร
๔๕ พระมหาปลอด กมุทฺโท งามสอาด 38 17 สระเกศ พระนคร
๔๖ พระมหาจับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ 36 16 โสมนัสวิหาร พระนคร

ไม่มีการสอบ เพราะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก ๑ เมษายน  เป็น ๑ มกราคม
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2486    สอบได้ 2 รูป คือ
๔๗ พระมหาน้าว ปภสฺสโร นาคศรีรุ้ง 26 5 เบญจมบพิตร พระนคร
๔๘ พระมหาสน่ัน จนฺทปชฺโชโต สรรพสาร 36 15 พระศรีมหาธาตุ พระนคร

2487    สอบได้ 1 รูป คือ
๔๙ พระมหาเพ่ิม อาภาโค นาควานิช 28 7 ราชาธิวาส พระนคร

2488    สอบได้ 3 รูป คือ
๕๐ พระมหาเสถียร ธมฺมสาโร วรสาร 28 7 จักรวรรดิราชาวาส พระนคร
๕๑ พระมหาจันทร์ เขมโก ไพจิตร 24 4 เทพศิรินทราวาส พระนคร
๕๒ พระมหาผุย คตญาโณ สายกาลย์ 43 23 ปทุมวนาราม พระนคร

2489    สอบได้ 3 รูป คือ
๕๓ พระมหาฉลาด ปญฺญาทีโป บุญลอย 30 9 เบญจมบพิตร พระนคร
๕๔ พระมหาสาย ตุลโย ปลีหะจินดา 27 6 พระศรีมหาธาตุ พระนคร
๕๕ พระมหาดิลก สุจิตฺโต ลิ่มนรรัตน์ 26 6 ทองธรรมชาติ ธนบุรี

2490    สอบได้ 2 รูป คือ
๕๖ พระมหาสิริ อาจารสิริ เพ็ชรไชย 23 2 มหาธาตุฯ พระนคร
๕๗ พระมหาหยด จนฺทิสฺสโร ขจรยศ 31 11 ทองธรรมชาติ ธนบุรี

2491    สอบได้ 3 รูป คือ
๕๘ พระมหาสนิธ เขมจารี ท่ังจันทร์ 39 17 พระเชตุพนฯ พระนคร
๕๙ พระมหาบัว ฐานวุฑฺโฒ สนสร้อย 29 9 ธรรมาภิรตาราม พระนคร
๖๐ พระมหานริษฐ์ นริฎฺโฐ หริดํารงค์ 32 11 ธรรมาธิปไตย อุตรดิตถ์

2492    สอบได้ 3 รูป คือ
๖๑ พระมหาประยูร สนฺตงฺกุโร พยุงธรรม 32 12 เทพศิรินทราวาส พระนคร
๖๒ พระมหาวิจิตร สุริยโชติ สุริยโชติ 28 8 เบญจมบพิตร พระนคร
๖๓ พระมหาสุบิน สุเมโธ ติยบุตร 33 13 โพธิสมภรณ์ อุดรธานี

2493    สอบได้ 3 รูป คือ
๖๔ พระมหาบู่ สุจิณฺโณ ไชยเรียบ 41 21 บรมนิวาส พระนคร
๖๕ พระมหาพรหม ฐิตวํโส กองวงษา 31 11 บวรนิเวศ พระนคร
๖๖ พระมหากี มารชิโน รังสยาธร 42 22 ทองนพคุณ ธนบุรี

2494    สอบได้ 1 รูป คือ
๖๗ พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ นามโสม 34 13 มหาธาตุฯ พระนคร

2495    สอบได้ 1 รูป คือ
๖๘ พระมหาวัชระ ฐานจาโร คงอดิศักดิ์ 24 3 มหาธาตุฯ พระนคร



พ.ศ. เลขท่ี ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด จังหวัด

2496    สอบได้ 6 รูป คือ 
๖๙ พระมหาพลอย ญาณสํวโร ช้างเพชร 33 13 เทพธิดาราม พระนคร
๗๐ พระมหาวิทูร ปญฺญาทีโป มลิวัลย์ 29 9 มหาธาตุฯ พระนคร
๗๑ พระมหาจํานงค์ ชุตินฺธโร ทองประเสริฐ 24 4 สระเกศ พระนคร
๗๒ พระมหาเปลี่ยน ปุณฺโณ สิระพงศ์ 50 30 สัมพันธวงศ์ พระนคร
๗๓ พระมหาบุญนาค ชินวํโส จูงงาม 37 15 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
๗๔ พระมหาเสียง นิติปาโล ศีลธรรม 25 4 ตองปุ พระนครศรีอยุธยา

2497    สอบได้ 3 รูป คือ
๗๕ พระมหาช่วง วรปุญฺโญ สุดประเสริฐ 29 9 เบญจมบพิตร พระนคร
๗๖ พระมหาเก่ียว อุปเสโณ โชคชัย 26 5 สระเกศ พระนคร
๗๗ พระมหาประเทือง ฐานิสฺสโร ไตรทิพย์ 28 8 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี

2498    สอบได้ 3 รูป คือ
๗๘ พระมหาสังเวียร เตชธโร มีเผ่าพงษ์ 26 6 พระเชตุพนฯ พระนคร
๗๙ พระมหานิยม ฐานิสฺสโร จันทร์นินท์ 32 11 ราชบูรณะ พระนคร
๘๐ พระมหาอําไพ อุตฺตโม วิจิตรเวชการ 27 7 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี

2499    สอบได้ 6 รูป คือ
๘๑ พระมหามานิต ถาวโร ก่อบุญ 39 19 สัมพันธวงศ์ พระนคร
๘๒ พระมหากมล โกวิโท ธนบุตรศรี 29 7 อนงคาราม ธนบุรี
๘๓ พระมหาวิจิตร วิจารโณ สมบัติบริบูรณ์ 27 7 อนงคาราม ธนบุรี
๘๔ พระมหาแพร กมฺมสาโร ระสารักษ์ 42 22 เขมาภิรตาราม นนทบุรี
๘๕ พระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ พิณทอง 42 22 กลาง อุบลฯ
๘๖ พระมหาเคน ฐิตจาโร อรัญญวาส 25 5 ธาตุ ขอนแก่น

2500    สอบได้ 8 รูป คือ
๘๗ พระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต ปุราถานัง 34 14 ชนะสงคราม พระนคร
๘๘ พระมหาอุส่าห์ อุสฺสาโห ทุมมา 24 3 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
๘๙ พระมหาสุมน ติสฺสโร สมพงษ์ 41 21 เบญจมบพิตร พระนคร
๙๐ พระมหาบุญมา คุณสมฺปนฺโน เขียวเพกา 28 8 เบญจมบพิตร พระนคร
๙๑ พระมหาบุญถ่ิน อุตฺตรปญฺโญ จันทร์มนตรี 26 6 เบญจมบพิตร พระนคร
๙๒ พระมหาพิศิษฐ์ สุจิตฺโต จงใจรักษ์ 25 5 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
๙๓ พระมหาสนิธ วชิรปญฺโญ คงมี 26 6 โบสถ์วรดิตถ์ อ่างทอง
๙๔ พระมหาช้อย มหาธีโร เจียมจํารัส 32 12 มหาธาตุ ราชบุรี


