
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๑/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๑ * สัม. * สามเณรวรวิทย วรเจริญ ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สวนกลาง
๒ ปมท. * * สามเณรปพนศักดิ์ แสงอุน ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม สวนกลาง
๓ * สัม. * สามเณรวาป ทองภู ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สวนกลาง
๔ ปมท. สัม. * สามเณรกฤษณะ วงศา ๑๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สวนกลาง
๕ ปมท. * * สามเณรเอกอนันต ตันตุลา ๑๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สวนกลาง
๖ * สัม. * พระเผาไทย สิรปฺโญ ไทยอาษา ๖๘ ๖ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส สวนกลาง
๗ ปมท. สัม. * พระนฤเบศร จารุธมฺโม พุมพัว ๓๐ ๓ เทพลีลา วัดเทพลีลา สวนกลาง
๘ ปมท. สัม. * พระเสมา อรุโณ อยูสนอง ๕๕ ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๙ ปมท. สัม. * พระวิทยา ญาณวิชฺโช บุญไชย ๕๕ ๑๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๐ * สัม. * พระเดชา เมตฺติโก บุตรสอน ๔๐ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๑ ปมท. สัม. * พระสี่แสน อธิจิตฺโต โพธิ์นิล ๔๘ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๒ * สัม. * พระอภิชาติ เขมปฺโญ ทองสิทธิ์ ๖๖ ๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๓ * สัม. * พระสิทธิชัย ธมฺมรโต เนียมทอง ๖๓ ๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๔ * สัม. * พระชูชัย สิริชโย ธนธรรมสิริ ๕๐ ๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๕ ปมท. สัม. * พระราชัญ ราชธมฺโม กัมปนาทบูรพา ๕๗ ๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๖ * สัม. * พระสมชาย อิสฺสรธมฺโม โพธิ์อยู ๕๙ ๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประโยคบาลีสนามหลวง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๖ ชั้นประโยค ป.ธ. ๓
ระหวางวันท่ี ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๒/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๑๗ * สัม. * พระภานุวัฒน ธมฺมิโก แสงโชติ ๔๔ ๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สวนกลาง
๑๘ * สัม. * สามเณรมนตรี พงษประเสริฐ ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สวนกลาง
๑๙ * สัม. ไว. สามเณรกิตติ บุญโรจน บุญโรจน ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สวนกลาง
๒๐ ปมท. * ไว. สามเณรทศวรรษ พันธลา ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สวนกลาง
๒๑ * สัม. * พระอภิวิชญ ปฺญานนฺโท พิกุลศรี ๒๒ ๓ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๒๒ * สัม. ไว. พระสมภพ สทฺธาธิโก พสุพสุธา ๕๔ ๒ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๒๓ * สัม. ไว. สามเณรวิศรุต พรมงาม ๑๖ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๒๔ * สัม. ไว. สามเณรภัทรนรินท ทองสงฆ ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๒๕ ปมท. สัม. * พระทนงศักดิ์ ปสาโท ไชยเมืองยอง ๓๗ ๘ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๒๖ * สัม. ไว. พระภาณุวัฒน วิสุทฺธิภทฺโท เตชะนันท ๒๗ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๒๗ * สัม. ไว. สามเณรอติวิชญ วงศชู ๑๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๒๘ * * ไว. พระนครินทร สุภจารี อินชื่น ๒๒ ๑ สุคันธาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๒๙ ปมท. สัม. * พระสุทัศน คุณทสฺสโน สุมประเสริฐ ๕๕ ๑๒ สวัสดิ์วารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๓๐ ปมท. สัม. * สามเณรณรงคศักดิ์ วงคคําจันทร ๑๙ สวัสดิ์วารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๓๑ * * ไว. สามเณรยุทธนา ทรงรัมย ๑๘ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๓๒ ปมท. * * สามเณรชินวัฒย มูลลี ๒๒ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สวนกลาง
๓๓ ปมท. * * สามเณรนฤพนธ ธูปขุนทด ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สวนกลาง
๓๔ * สัม. * สามเณรจตุพร สุทธิสา ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สวนกลาง
๓๕ * สัม. ไว. สามเณรดัง อินทนู ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สวนกลาง
๓๖ * * ไว. สามเณรชญากร ถือความสัตย ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๓๗ ปมท. * ไว. สามเณรทชภณ กุมภาพงษ ๑๘ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม สวนกลาง
๓๘ * สัม. ไว. พระธวัฒนชัย ธมฺมธโช บิดาแกว ๒๔ ๔ พระพิเรนทร วัดพระพิเรนทร สวนกลาง
๓๙ * สัม. ไว. พระชายธง  ธมฺมรกฺขิโต ศรีวังพล ๒๓ ๑ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม สวนกลาง
๔๐ ปมท. สัม. * พระอรรคเดช กตทีโป วงศประชา ๖๑ ๑๓ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สวนกลาง
๔๑ * สัม. ไว. พระอดิสรณ อติสาโร หงษคํา ๔๕ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สวนกลาง
๔๒ ปมท. สัม. * พระชาติชาย ขนฺติธมฺโม อินทะพันธ ๓๐ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สวนกลาง
๔๓ ปมท. สัม. * พระจรูญ ฐานวโร ปจจัย ๕๓ ๑ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สวนกลาง
๔๔ * สัม. ไว. พระศิริชัย ธมฺมรกฺขิโต จันทรดี ๓๔ ๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม สวนกลาง
๔๕ ปมท. * * พระนิธิ ยสวฑฺฒโน วิวงศ ๒๐ ๑ ยานนาวา วัดยานนาวา สวนกลาง
๔๖ ปมท. * * สามเณรศุภชัย แทนทอง ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา สวนกลาง
๔๗ ปมท. สัม. * สามเณรธนคิม คําเพ็ชร ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา สวนกลาง
๔๘ ปมท. * ไว. พระธนวัฒน คุณวฑฺฒโน วิเศษดี ๒๐ ๑ พระยายัง วัดราชบพิธ สวนกลาง
๔๙ * สัม. * พระสุชาติ เตชธโร แกวอํานวย ๔๙ ๑๒ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๐ * สัม. ไว. สามเณรพีระพล พิมพสอน ๑๕ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๑ * * ไว. พระสุทธิพงษ ขนฺติวโร พรมเมือง ๕๓ ๘ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๒ ปมท. * ไว. สามเณรธนากร เรืองศิริ ๑๕ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๓ * * ไว. สามเณรอนันฐกานต บุพศิริ ๑๘ ลําผักชี วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๔ ปมท. สัม. * สามเณรศักริน สาวิโรจน ๑๕ วชิรธรรมาวาส วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๕ * * ไว. พระปลัดสมเกียรติ อาจารสมฺปนฺโน ฉายปรีชา ๔๘ ๒๔ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สวนกลาง
๕๖ * สัม. * สามเณรภูวนาท คําหมู ๑๙ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๕๗ ปมท. * * สามเณรพีรพัฒน สระทองวิง ๒๐ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ สวนกลาง
๕๘ ปมท. * * สามเณรทิ่น บานโขง ๑๙ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ สวนกลาง
๕๙ ปมท. * * พระปญญา ปฺญาวโร เปรียบยอดยิ่ง ๓๘ ๑๐ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สวนกลาง
๖๐ * * ไว. สามเณรธีรศักดิ์ บัวจันทร ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สวนกลาง
๖๑ * * ไว. สามเณรเกียรติศักดิ์ ไชยคชเดช ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สวนกลาง
๖๒ * สัม. ไว. สามเณรเกียรติกุล ไชยคชเดช ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สวนกลาง
๖๓ * สัม. * พระปุณณพัฒน ธมฺมวโร วันชัย ๒๖ ๕ สรอยทอง วัดสรอยทอง สวนกลาง
๖๔ * * ไว. สามเณรวัชระพงษ กรรมกร ๑๖ สรอยทอง วัดสรอยทอง สวนกลาง
๖๕ * สัม. * สามเณรณัฐพงษ สีดา ๑๕ สรอยทอง วัดสรอยทอง สวนกลาง
๖๖ * สัม. * พระจุมพล สุภทฺโท โสภิษฐสีหศุภ ๒๗ ๖ นางในธัมมิการาม วัดสระเกศ สวนกลาง
๖๗ * สัม. * พระกันตพงศ กนฺตวีโร จันทะวงษ ๓๖ ๓ มเหยงคณ วัดสระเกศ สวนกลาง
๖๘ * สัม. * สามเณรณัฐวุฒิ ขุนพล ๑๘ ไทรพุทธรังสี วัดสระเกศ สวนกลาง
๖๙ * สัม. * สามเณรทรงพล พยัฆกาฬ ๑๘ ตะโก วัดสระเกศ สวนกลาง
๗๐ * สัม. * สามเณรวิศรุต วิญญาศรี ๑๘ สระเกศ ราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศ สวนกลาง
๗๑ ปมท. * ไว. สามเณรสรศักดิ์ แซเซียว ๑๘ พระพุทธบาท วัดสระเกศ สวนกลาง
๗๒ * * ไว. สามเณรศักดา พิจารณ ๑๖ ตะโก วัดสระเกศ สวนกลาง
๗๓ * สัม. ไว. สามเณรธีรชัย คําโกน ๑๖ ตะโก วัดสระเกศ สวนกลาง
๗๔ * สัม. * สามเณรมงคลศักดิ์ ชลูดดง ๑๔ พนัญเชิงวรวิหาร วัดสระเกศ สวนกลาง
๗๕ * สัม. ไว. พระปญญาภิวัฒน วฑฺฒนปฺโญ เพิ่มนาม ๔๐ ๖ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ สวนกลาง
๗๖ * สัม. * พระบุญเลิศ สีลเตโช จันทรทลา ๒๕ ๖ สามพระยา วัดสามพระยา สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๗๗ * สัม. ไว. สามเณรบุญมา ประชามะคะโท ๒๐ สามพระยา วัดสามพระยา สวนกลาง
๗๘ ปมท. * * พระนิพิฐ ธมฺมานนฺโท เพียรนิรมิต ๓๐ ๕ ใหมอมตรส วัดสามพระยา สวนกลาง
๗๙ ปมท. * * สามเณรอนิวรรต สังขพงษ ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม สวนกลาง
๘๐ ปมท. สัม. * สามเณรประกิจ โคมวง ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม สวนกลาง
๘๑ ปมท. * ไว. สามเณรบัญชา โรจนบุญถึง ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข สวนกลาง
๘๒ * สัม. * สามเณรภูตะวัน ชิดอุทัย ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข สวนกลาง
๘๓ * สัม. ไว. พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต เกษตระทัต ๖๗ ๗ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร สวนกลาง
๘๔ * สัม. ไว. สามเณรธีรเทพ จงปลูกกลาง ๑๕ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร สวนกลาง
๘๕ * * ไว. สามเณรชัชธเชษฐ มีโชค ๑๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สวนกลาง
๘๖ * สัม. ไว. สามเณรศรัณยภัทร อินทรพันธุ ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สวนกลาง
๘๗ ปมท. * ไว. สามเณรภควัต กุดโอภาส ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สวนกลาง
๘๘ * * ไว. สามเณรอธิบดี ดิสสร ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สวนกลาง
๘๙ * สัม. * สามเณรทวีศักดิ์ ทองปว ๒๐ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม สวนกลาง
๙๐ * * ไว. สามเณรชนะชัย เกิดแสง ๒๐ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม สวนกลาง
๙๑ ปมท. * ไว. สามเณรกรรณ ปรีชาวุฒิ ๑๖ คลองใหม วัดเรืองยศสุทธาราม สวนกลาง
๙๒ * สัม. * พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปฺโญ นันทจักร ๒๗ ๗ กระทุม วัดกระทุม สวนกลาง
๙๓ * สัม. * สามเณรธนวัฒน โสมี ๑๕ กระทุม วัดกระทุม สวนกลาง
๙๔ * * ไว. สามเณรภูมิริทัศน กันยานุช ๑๕ กระทุม วัดกระทุม สวนกลาง
๙๕ * สัม. ไว. พระเกรียงศักดิ์ เทวสโร สุขสวัสดิ์ ๔๘ ๙ ทองบน วัดทองบน สวนกลาง
๙๖ * สัม. ไว. พระยุทธนา เขมธมฺโม พานิชสิทธิ์ ๔๙ ๙ ทองบน วัดทองบน สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๙๗ ปมท. สัม. * พระชัยพฤกษ ปรกฺกโม นาคภักดี ๓๑ ๘ ทองบน วัดทองบน สวนกลาง
๙๘ * * ไว. พระวรรณเทพ ปยวณฺโณ สมนึกตน ๒๖ ๖ ทองบน วัดทองบน สวนกลาง
๙๙ * * ไว. พระภคณัฐ สิริธมฺโม เกิดแกว ๒๕ ๔ ทองบน วัดทองบน สวนกลาง
๑๐๐ * สัม. ไว. พระประภา มหาวีโร สังขทอง ๔๕ ๒๒ หลักสี่ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สวนกลาง
๑๐๑ * สัม. ไว. พระวันชัย อภิจาโร สยุมพร ๒๓ ๑ หลักสี่ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สวนกลาง
๑๐๒ * สัม. ไว. พระธวัชชัย ธมฺมาวุโธ นรดี ๒๙ ๔ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สวนกลาง
๑๐๓ * สัม. * พระวิษุวัต อาภากโร สาตลี ๒๕ ๔ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สวนกลาง
๑๐๔ * สัม. ไว. สามเณรจิรายุวัฒน มูลเพ็ญ ๑๗ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สวนกลาง
๑๐๕ ปมท. สัม. * พระเอกราชัน สนฺตกาโย บุญสิทธิ์ ๕๔ ๓ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป สวนกลาง
๑๐๖ * สัม. * พระราย ยุตฺตปฺโญ เจา ๒๖ ๖ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๑๐๗ ปมท. * ไว. พระภักษ ธมฺมปฺโญ ซึม ๓๐ ๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๑๐๘ * สัม. * พระไพบูลย เตชวโร ชาญสุทธิกนก ๖๒ ๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๑๐๙ * สัม. * พระปน โชติกโร พัฒน ๒๔ ๔ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๑๑๐ * สัม. ไว. สามเณรเซียวฮัว โล ๑๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๑๑๑ ปมท. * ไว. สามเณรเลียงเฉง เปา ๑๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๑๑๒ ปมท. * ไว. พระสัญญา นาถเสโน ชอจําปา ๓๑ ๘ ลาดพราว คณะเขตลาดพราว สวนกลาง
๑๑๓ * สัม. * พระเปอน ฐฃานรโต ศรีเจริญสุข ๖๒ ๑๖ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๑๑๔ * สัม. ไว. พระนพดล ฉนฺทสีโล กลิ่นเกลา ๖๑ ๑๑ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๑๑๕ * สัม. ไว. พระทรงศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ศักดา ๕๐ ๘ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๑๑๖ * สัม. ไว. พระประสิทธิ์ จารุธมฺโม มั่นจิต ๕๓ ๕ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๑๑๗ * สัม. ไว. สามเณรวินัย กลไกล ๒๐ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๑๑๘ * สัม. * พระสมภพ ถาวรสทฺโธ คําภูษา ๗๒ ๑๑ นวลจันทร คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๑๑๙ * * ไว. พระสุริยา  อาภทฺธโร วงศกระโซ ๕๑ ๒ บุญศรีมุนีกรณ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๑๒๐ * สัม. ไว. พระอรรณพ ปยธโร อรรถสิงห ๔๒ ๒๐ ขจรศิริ คณะเขตสวนหลวง สวนกลาง
๑๒๑ * สัม. * สามเณรอนุพร วาจาดีชาวพนา ๑๘ หนองจอก คณะเขตหนองจอก สวนกลาง
๑๒๒ * * ไว. พระวินัย สุทนฺโต จําปาศรี ๔๕ ๙ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สวนกลาง
๑๒๓ ปมท. * * พระอิทธิกร อตฺตทนฺโต สุจริตรัฐ ๔๙ ๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สวนกลาง
๑๒๔ * สัม. ไว. พระสมภพ คุณงฺกโร คชพรหม ๒๕ ๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สวนกลาง
๑๒๕ * สัม. * พระอิทธิเทพ อิทฺธิเทโว แทนกลาง ๓๙ ๑๘ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี สวนกลาง
๑๒๖ ปมท. * * พระภคพล ภคพโล บุญเหลือง ๒๔ ๔ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี สวนกลาง
๑๒๗ * * ไว. สามเณรณัฐพงษ เอี่ยมมงคล ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สวนกลาง
๑๒๘ * สัม. ไว. พระฮุง อินฺทปฺโญ ฬิม ๒๘ ๘ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ สวนกลาง
๑๒๙ * * ไว. พระสมพร กนฺตวณฺโณ ไฝขาว ๒๙ ๗ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ สวนกลาง
๑๓๐ ปมท. * ไว. สามเณรพิเชษฐ ขาววิสุทธิ์ ๒๐ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ สวนกลาง
๑๓๑ * * ไว. พระอนิรุต ณฏฐิโก สีทานอย ๓๒ ๑๑ นาคกลาง วัดนาคกลาง สวนกลาง
๑๓๒ ปมท. สัม. * สามเณรธัชกร ตนโพธิ์ ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สวนกลาง
๑๓๓ * สัม. * สามเณรแสนปฏิภาณ บุญอนุรักษ ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สวนกลาง
๑๓๔ * สัม. * สามเณรภัทรผล พสธรธนภัค ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สวนกลาง
๑๓๕ * สัม. * พระวิชัย กุลวฑฺฒโน ศุภพัฒนวรกุล ๕๙ ๓ บุณยประดิษฐ วัดบุณยประดิษฐ สวนกลาง
๑๓๖ ปมท. สัม. * พระธวัชชัย อมรธมฺโม ทองใบ ๗๐ ๑๐ บุปผาราม วัดบุปผาราม สวนกลาง
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๑๓๗ * * ไว. พระสมร ถาวโร ตอมคํา ๔๕ ๒๐ ปากน้ํา วัดปากน้ํา สวนกลาง
๑๓๘ ปมท. สัม. * พระมิตรชาย มิตฺตรตโน ศรชัยสกุลรัตน ๕๙ ๘ ปากน้ํา วัดปากน้ํา สวนกลาง
๑๓๙ * สัม. * สามเณรศีระ รักขิต ๑๘ ปากน้ํา วัดปากน้ํา สวนกลาง
๑๔๐ ปมท. สัม. * พระปฐมภพ กิตฺติปฺโญ อรามรุณ ๕๘ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๑ * สัม. * พระธนารัต ทิฏฐธมฺโม เปยมคุม ๓๒ ๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๒ * สัม. * พระธีรศักดิ์ สิริจนฺโท ทวีพงษ ๓๙ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๓ ปมท. สัม. * พระพีรณัฐ สิริสาโร อัมพรานนท ๒๒ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๔ * สัม. ไว. สามเณรเมตตา เยียน ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๕ ปมท. สัม. * สามเณรวงศสพัส ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๖ ปมท. * * สามเณรจิรศักดิ์ รักษา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๗ * สัม. * สามเณรวิศาสตร กิจนิธี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๘ * * ไว. สามเณรธนกร โชคดี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๔๙ ปมท. * ไว. สามเณรสาธิต เทศแกว ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๐ * สัม. ไว. สามเณรอภิวัฒน แกวเสียง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๑ * สัม. * สามเณรธนกร จงพูนศรี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๒ ปมท. สัม. * สามเณรวุฒิชัย อิ้งชัยภูมิ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๓ ปมท. * ไว. สามเณรธนากร โสสุทธิ์ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๔ ปมท. สัม. * สามเณรเตชิต ประกอบสุวภาพ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๕ ปมท. * ไว. สามเณรวัชริศ แกวประโคน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๖ * สัม. * สามเณรอธิป บุญศรี ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๗ ปมท. สัม. * สามเณรเปรมกมล สีพันธุง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๘ * สัม. * สามเณรเมธาสิทธิ์ ชินชัย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๕๙ ปมท. สัม. * สามเณรหงษทอง คําดี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๖๐ * * ไว. สามเณรสุกิตติ แสงเกตุ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๖๑ * สัม. ไว. สามเณรอนุภัทร สีสรอย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๖๒ ปมท. สัม. * สามเณรอนุวัฒน สีสรอย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๖๓ ปมท. สัม. * สามเณรสิปปวิชญ อินทชาติ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๑๖๔ ปมท. * ไว. พระอภิสิทธิ์ อนุภทฺโท ผมนอย ๒๑ ๒ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม สวนกลาง
๑๖๕ ปมท. * * พระปกรณ เขมปฺโญ แปนเมือง ๔๗ ๗ ประดูฉิมพลี วัดราชสิทธาราม สวนกลาง
๑๖๖ * สัม. * พระศตวรรษ ปุณฺณเมโธ สมบูรณ ๒๓ ๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สวนกลาง
๑๖๗ ปมท. สัม. * สามเณรภูริณัฐ หมื่นคํา ๑๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สวนกลาง
๑๖๘ * สัม. ไว. สามเณรศุภกฤต ไพโรจน ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สวนกลาง
๑๖๙ * * ไว. สามเณรสัมมาทิฏฐิพล สมานมิตร ๑๗ หนัง วัดราชโอรสาราม สวนกลาง
๑๗๐ ปมท. สัม. * พระกอบชัย เขมานนฺโท แซอึ้ง ๔๐ ๒๑ โนนเมือง วัดสุวรรณาราม สวนกลาง
๑๗๑ * สัม. ไว. พระครูสังฆรักษพรพิเชษฐ จิตฺตทนฺโต สิงหรินทร ๓๖ ๕ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สวนกลาง
๑๗๒ ปมท. * * สามเณรอภิสร ใสสะอาด ๑๖ อนงคาราม วัดอนงคาราม สวนกลาง
๑๗๓ * สัม. * พระเตา ติกฺขปฺโญ บัวละออน ๒๒ ๓ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๑๗๔ * สัม. * พระกชกร โพธิจักร ๑๙ ๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๑๗๕ * สัม. * สามเณรณัฐภัทร นอยตา ๑๖ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๑๗๖ * * ไว. สามเณรสรยุทธ ชอทองหลาง ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๗๗ * สัม. ไว. พระสวัสดิ์ มหาญาโณ มณีทัพ ๗๘ ๑๓ อินทาราม วัดอินทาราม สวนกลาง
๑๗๘ * * ไว. พระยุทธศักดิ์ ธมฺมทีโป แพทยสนอง ๔๔ ๒๒ ทองเนียม วัดราษฎรบํารุง สวนกลาง
๑๗๙ * * ไว. พระกิตติ กิตฺติโก เจริญศิลป ๕๗ ๙ สุทธิจิตตาราม คณะเขตทวีวัฒนา สวนกลาง
๑๘๐ ปมท. สัม. * พระจิรวัสส สนฺตจิตฺโต อินทรวัลทิพย ๕๖ ๗ ประดิษฐาราม คณะเขตธนบุรี สวนกลาง
๑๘๑ * สัม. * พระณพวิทย ฐิตสีโล ลวงลือ ๒๙ ๔ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย สวนกลาง
๑๘๒ * สัม. ไว. พระทองมี อํสุธโช แอมไธสง ๗๐ ๔๙ กก คณะเขตบางขุนเทียน สวนกลาง
๑๘๓ * สัม. * พระญาณวุฒิ ญาณวุฑฺโฒ แซลิ้ม ๔๗ ๓ สิงห คณะเขตบางขุนเทียน สวนกลาง
๑๘๔ * * ไว. พระบวรวิทย จนฺโทภาโส สุทธิวงศษา ๒๙ ๕  สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน สวนกลาง
๑๘๕ * สัม. ไว. พระสมุหไตภาส ชวนปฺโญ ศรทอง ๓๔ ๑๔ แสมดํา คณะเขตบางขุนเทียน สวนกลาง
๑๘๖ * สัม. ไว. พระธวัชชัย วิชฺชาธโร จั่นฤทธิ์ ๔๑ ๒๑ มวง คณะเขตบางแค สวนกลาง
๑๘๗ * สัม. ไว. พระมานพ สุจิตฺโต มาเต็ง ๕๔ ๙ บางบอน คณะเขตบางบอน สวนกลาง
๑๘๘ * สัม. ไว. พระพันธวัช อิทธิญาโณ ทองผ่ึง ๓๐ ๙ บางบอน คณะเขตบางบอน สวนกลาง
๑๘๙ * * ไว. สามเณรณัฐพล วัฒนเทียนแพ ๑๙ บางบอน คณะเขตบางบอน สวนกลาง
๑๙๐ * สัม. ไว. สามเณรธันวา ศรีสมรูป ๒๐ โบสถอินทรสารเพชร คณะเขตภาษีเจริญ สวนกลาง
๑๙๑ * สัม. ไว. พระพชร อนุตฺตโร เจริญวินิจ ๕๒ ๒ สารอด คณะเขตราษฎรบูรณะ สวนกลาง
๑๙๒ ปมท. สัม. * พระจันทรธา โชติปฺโญ เนียน ๓๒ ๑๒ ไผเลี้ยง คณะเขตหนองแขม สวนกลาง
๑๙๓ * สัม. ไว. พระวัฒนา ชุตินฺธโร จาดขํา ๖๖ ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๙๔ * สัม. ไว. พระศุภกร ปฺญาสิริ เพ็งแกว ๓๒ ๑๑ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๙๕ * สัม. ไว. พระสาธน นรปฺปโย ถาจ ๓๔ ๑๐ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๙๖ * * ไว. พระวุฒิ กุมารวฑฺฒโน ตาง ๔๒ ๙ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๑๙๗ * สัม. ไว. พระสุชาติ อรุโณ กัณหา ๔๓ ๕ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๙๘ * สัม. * พระมงคลชัย สิริภทฺโท พุมมาลา ๓๔ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๙๙ * สัม. ไว. พระสมชาย ชยปฺโญ หงษเสนา ๔๕ ๒๕ ตําหนัก,ใต นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๐ ปมท. สัม. * พระธนากร ธีรวฑฺฒโน สมโพธิ์ ๓๑ ๑๑ ทินกรนิมิต นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๑ * สัม. ไว. พระลก จารุธมฺโม ตาเสาร ๓๒ ๑๑ สมรโกฏิ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๒ * สัม. ไว. พระกันดาวายา ขนฺติสมฺปนฺโน สุขใจ ๒๙ ๘ สมรโกฏิ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๓ * สัม. ไว. พระวัชรชัย อตุลวํโส ณัฎฐพลญาณมนตรี ๔๙ ๑๓ อุบลวนาราม นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๔ * สัม. ไว. พระสมโภชน จารุธมฺโม กริบกระโทก ๖๕ ๔ อุบลวนาราม นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๕ * * ไว. พระธวัช กิตฺติโก พรมบุญดาง ๓๗ ๕ อุบลวนาราม นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๖ * สัม. * พระบุญเพ่ิม มนาโป กริ่มใจ ๕๕ ๖ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๗ * * ไว. พระณัฏฐฆัมพร ญาณสุทฺโธ แกวติสจันทร ๔๐ ๔ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๘ * สัม. ไว. พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติปาโล รุงเรืองศรี ๓๖ ๖ กู นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๐๙ * สัม. ไว. พระไพรัตน อภิสฺสโร นวลผอง ๕๐ ๓๐ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๐ * สัม. * พระอํานาจ ธนลาโภ ศักดิ์ศรีทวี ๗๕ ๑๒ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๑ * สัม. * พระกิตติศักดิ์ อินฺทญาโณ สมเสข ๖๒ ๓ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๒ * สัม. ไว. พระยงยุทธ ญาณวีโร แสงสงา ๒๗ ๑ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๓ * สัม. ไว. พระธนยศ เขมาสโย สินหนัง ๖๖ ๘ ละหาร นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๔ ปมท. * ไว. พระพิสิฎฐ สุจิตฺโต สายสราง ๔๐ ๕ ลําโพ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๕ * สัม. ไว. พระภูชิต อจลธมฺโม เฟองอารมณ ๓๖ ๒ ไทรใหญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๖ * สัม. * สามเณรปฏิพล สีแสงจันทร ๑๕ เปรมประชา ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๒๑๗ * สัม. ไว. พระยุทธศาสตร สิริภทฺโท พิมพพระสิริ ๕๔ ๔ เทียนถวาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๘ ปมท. สัม. * พระจีระ เตชปฺโญ อาจสมคํา ๕๘ ๑๔ ศาลเจา ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๑๙ * สัม. * พระภาสกร วรพนฺโธ ผาสุขดี ๔๖ ๙ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๐ ปมท. สัม. * พระธวัชชัย ปสาโท ดวนใหญ ๓๘ ๑๔ บอทอง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๑ * สัม. * พระชัชวาล ชาตสุธี อยูสาโก ๒๑ ๒ บอทอง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๒ * * ไว. สามเณรแทนคุณ หอมหวาน ๑๖ บอทอง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๓ * สัม. * สามเณรอนวัช อุทธิยา ๑๖ บอทอง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๔ * สัม. ไว. พระอํานาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ ๔๗ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๕ * สัม. ไว. พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร ๔๔ ๒๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๖ ปมท. สัม. * พระศิเวษฐ จารุธมฺโม กิจกาญจนไพบูลย ๔๗ ๒๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๗ * สัม. ไว. พระสําเนียง สุตปตฺโต ธรรมปตโต ๓๖ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๘ ปมท. * * พระธีรวัฒน ชยธีโร แซโหล ๔๘ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๒๙ * สัม. * พระวีรวิทย อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห ๔๙ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๐ * สัม. * พระศุภชัย ภทฺรชโย พิมพลอย ๓๗ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๑ ปมท. * ไว. พระวัชรวีร อธิญาโณ โยกา ๓๓ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๒ ปมท. สัม. * พระพิเชษฐ เมธาวโร บางระพิมลพงศ ๗๐ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๓ * สัม. * พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา ๔๕ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๔ * สัม. * พระบุญชู กิตฺติปฺุโญ กัณหะกิติ ๘๓ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๕ * สัม. * พระระเดนศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย ๖๖ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๖ * * ไว. พระอนุสรณ อติสุโภ ศิริขจร ๓๘ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๒๓๗ * สัม. * พระภัทรพงษ เหมภทฺโท เทาศิริ ๓๕ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๘ ปมท. * * พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม ๓๘ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๓๙ * สัม. * พระบุญชวย ฐิตปฺุโญ จันทรเชิดวณิช ๖๗ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๐ * สัม. ไว. พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร ๓๓ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๑ * สัม. ไว. พระวิทวัฒน ปฺญาสาโร ปญญาสาร ๓๐ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๒ ปมท. สัม. * พระราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว ๒๙ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๓ ปมท. * * พระสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค ๖๖ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๔ * สัม. * พระณัฐวัฒน กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย ๒๖ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๕ * สัม. ไว. พระพรสวรรค ธมฺมาภินนฺโท ปจจุโส ๒๔ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๖ ปมท. * ไว. พระธันวา ธมฺมวิริโย วางขุนทด ๒๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๗ * สัม. * พระนนทวัฒน ธมฺมนนฺทิโย เชยชื่น ๒๒ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๘ ปมท. สัม. * พระเสนีย ปภสฺสโร รัตนวราภรณ ๒๘ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๔๙ * สัม. ไว. สามเณรเกษมคมสันต เพ็งหมู ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๐ * สัม. * สามเณรธนพล ภูเนตร ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๑ * สัม. ไว. สามเณรวุฒินันท เวียงจันทร ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๒ * สัม. * สามเณรรานิน ตุลา ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๓ * * ไว. สามเณรสุวรรณ เจริญพร ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๔ * สัม. * สามเณรสวิตต คําลือไชย ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๕ * สัม. * สามเณรพัสกร ภูแสนสอาด ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๖ * สัม. ไว. สามเณรสหชาติ มณีโชติ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๒๕๗ * สัม. ไว. สามเณรอภิรักษ ปรกติ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๘ ปมท. * ไว. สามเณรสุเมธ แกวเกตุ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๕๙ * สัม. ไว. สามเณรวันติน เจียง ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๐ * สัม. * สามเณรพีรวัส หอมหวล ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๑ * สัม. * สามเณรดนนธน ปลั่งดี ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๒ * สัม. ไว. สามเณรณัฐวัฒน ชุมดอนไพร ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๓ * สัม. ไว. สามเณรนันทเสน แกวเสด็จ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๔ ปมท. * ไว. สามเณรวัฒนชัย บัวขันธ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๕ * สัม. * สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๖ * สัม. ไว. สามเณรธนพัฒน ภักดีโชติ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๗ * สัม. ไว. สามเณรปยะบุตร พุฒเสน ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๘ * สัม. ไว. สามเณรแหล พรหมจรรย ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๖๙ * สัม. ไว. สามเณรภัทรพีร คําผง ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๐ * สัม. * สามเณรธนวัฒน ดีดสี ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๑ * สัม. * สามเณรอภิชาติ พรหมพิทักษ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๒ * สัม. ไว. สามเณรศราวิน ครสาคู ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๓ * * ไว. สามเณรจิรภัทร ศรีสองชัย ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๔ * สัม. ไว. สามเณรอริยะ ถาบุตร ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๕ * สัม. * สามเณรกรกช สําเริงรัมย ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๖ ปมท. * ไว. พระธีราพิเชษฐ ญาณธีโร บุญชู ๓๘ ๓ มูลจินดาราม ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๒๗๗ * สัม. * พระพงศพัศ นาควโร พงษจิตเวชกุล ๖๑ ๖ แสงสรรค ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๘ ปมท. สัม. * พระธนพล อินฺทปฺโญ ศรีประเสริฐ ๕๙ ๙ ลาดสนุน ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๗๙ * สัม. * พระคมนธนัฐ ขิปฺปาภิฺโญ ศรัณยพรชัย ๔๒ ๒ ลานนา ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๐ ปมท. * ไว. พระสําเร็จ อุชุจาโร แซอุย ๕๔ ๘ สุวรรณบํารุงราชวราราม ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๑ * สัม. ไว. พระธนกฤต ติกฺขปฺโญ บุญเสริม ๓๓ ๑๓ กลางวรวิหาร สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๒ ปมท. * ไว.  สามเณรวิสาล  โชม ๑๗ แพรกษา สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๓ * สัม. ไว. พระอาคม ยติโก แกวบุปผา ๕๐ ๑๘ ครุใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๔ * สัม. ไว. พระสัญติชัย โรจนญาโณ รวมกระโทก ๕๒ ๙ จากแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๕ * สัม. ไว. พระสุมิตร อรุโณ สรอยทอง ๕๕ ๒๘ ไพชยนตพลเสพราชวรวิหาร สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๖ * สัม. ไว. สามเณรเมธี เรืองศรี ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๗ * สัม. * สามเณรอดิสรณ กันหาชาติ ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๘ ปมท. สัม. * สามเณรปยะพงษ พลเยี่ยม ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๘๙ * สัม. ไว. สามเณรรัฐศาสตร วิจิตตจํานงค ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๙๐ ปมท. * ไว. สามเณรกฤษณะ ไชยแสง ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๙๑ * สัม. ไว. พระครูสังฆรักษมุนินทร มุนินฺทโร กองจันทรดี ๖๘ ๙ บางโฉลงใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๒๙๒ ปมท. สัม. * พระธนภัทร คุณพโล โพธิ์ศรี ๖๓ ๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙๓ ปมท. สัม. * พระทวี ญาณสุทฺโธ หารชนะ ๕๖ ๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙๔ ปมท. * ไว. พระธีรพล จิรสุโภ รื่นภาคบุตร ๓๕ ๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙๕ ปมท. * ไว. สามเณรเดชา กิตติศิลปพงศ ๑๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙๖ * สัม. ไว. พระเสกสรร ปสุตธมฺโม ผมประทุม ๓๔ ๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๙๗ * สัม. ไว. พระเพชร ปฺญาวชิโร กงจักร ๕๙ ๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙๘ * สัม. * พระอภิสิทธิ์ ภทฺทธมฺโม เทพไทย ๔๔ ๔ ประสาท พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙๙ * สัม. ไว. พระยุทธการ เตชวฑฺฒโน เดชนุวัฒนชัย ๔๑ ๑๐ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๐ ปมท. * * สามเณรสุรพงษ ปานเพชร ๑๗ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓(ธ)
๓๐๑ ปมท. สัม. * พระวรินทร ญาณสาโร ปนทอง ๔๑ ๔ อางทอง อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๒ * สัม. ไว. พระทรงพล ขนฺติพโร โสดา ๕๓ ๖ นางในธัมมิการาม อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๓ * สัม. * พระชุมพล ธมฺมเตโช บัวแกว ๖๔ ๙ ทองเลื่อน อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๔ * สัม. ไว. พระสุพล ฉนฺทสาโร ทองคํา ๕๒ ๑๘ พายทอง อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๕ ปมท. * * พระโชคดี ปสาโท กุฎศรี ๕๗ ๗ ปาบําเพ็ญธรรม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๖ * สัม. * สามเณรปญญา อินทรยก ๑๗ พระพุทธฉาย สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๗ * สัม. * พระณัฏฐ ฐานสมฺปนฺโน กิ่งกลอม ๔๗ ๗ บัวลอย สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๘ * สัม. * พระลําพอง ฐานทตฺโต จัตตุรัส ๖๐ ๙ หนองครก สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๐๙ ปมท. สัม. * พระจิรวัฒน ปฺญาวโร พยัคฆิน ๔๖ ๕ สันติวิหาร สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๑๐ * สัม. ไว. พระมนตรา อาภาธโร โสภาแจง ๕๓ ๘ พระพุทธบาท สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๑๑ ปมท. * ไว. สามเณรสมคิด มหามาศ ๑๗ พระพุทธบาท สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๑๒ * สัม. ไว. พระปยวุฒิ ปยวณฺโณ พานทอง ๓๔ ๑๑ เกาะเซิงหวาย สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๑๓ * สัม. ไว. พระรังสรรค อภิญาโณ สังขทองรัมย ๕๖ ๒๓ สมุหประดิษฐาราม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๑๔ * สัม. ไว. พระจตุพร คุณวุฑฺโฒ แซหวาง ๓๔ ๑๒ เจาฟา สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๑๕ * สัม. * พระชัยเกียรติ ชยสทฺโท แกวลอม ๕๒ ๓ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๑๖ * สัม. ไว. พระประสิทธิ์ ฐิตธมฺโม พันสี ๔๙ ๒๕ คลองเมา ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๑๗ * * ไว. สามเณรพิตติพงษ เชื้อศรีสําราญ ๑๔ เขาสมโภชน ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๑๘ * สัม. ไว. พระสุชาติ ติกฺขวีโร กฤษสังเกตุ ๕๓ ๕ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๑๙ * สัม. ไว. พระนพฤทธิ์ ปฺยาวชิโร จินดาวรณ ๒๑ ๑ สาธุการาม สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๐ * สัม. * สามเณรปยะวัฒน สุธรรมมา ๑๗ สาธุการาม สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๑ * สัม. ไว. สามเณรอัยการ เสริมทรัพย ๑๔ สาธุการาม สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๒ * สัม. ไว. พระครูสังฆรักษสุบิน สุมโน เพ็งทอง ๕๖ ๓๓ ปาหวาย สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๓ * สัม. ไว. สามเณรวีรวัฒน จันทรกุณี ๑๘ โพธิ์ศรี สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๔ * สัม. * พระชยุต ภทฺทาจาโร บุญศิริเรวัต ๔๒ ๑๔ ทาชาง ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๕ ปมท. * ไว. พระสุเมธ สุเมธี โกสุมสวรรค ๒๘ ๑ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๖ * * ไว. พระวิชากร วิชฺชานุรกฺขี ดวงรักษา ๒๕ ๑ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๗ ปมท. สัม. * พระณัฐวัตร ณฏฐวฑฺโฒ โพธิ์สุวรรณ ๒๒ ๒ ทับขี้เหล็ก ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๘ ปมท. สัม. * พระสุภฤกษ สุภทฺโท อาจละออ ๕๐ ๒๓ ธรรมิกาวาส ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๒๙ ปมท. * * พระสันตินันท สนฺตินนฺโท ฉินนานนท ๔๒ ๑๓ ธรรมิกาวาส ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๐ * สัม. ไว. พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต ปนนาค ๔๘ ๒๓ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๑ * สัม. * พระกรฤต สุธมฺมอมโร สีบุญเรือง ๔๔ ๗ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๒ * สัม. ไว. พระนันทปรีชา ขนฺติธมฺโม อักษร ๕๙ ๘ มณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๓ ปมท. สัม. * พระสมชิต สพฺพฺชโย ชนะกลาง ๒๑ ๒ มณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๔ * สัม. ไว. พระสันดร สุภโร โสประดิษฐ ๔๖ ๑๐ ภูจวง อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๕ * สัม. ไว. สามเณรคฑาวุธ ดําแดง ๑๖ ภูจวง อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๖ * สัม. ไว. สามเณรฉันทพัฒน อินทรชัยศรี ๑๕ ภูจวง อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๑๘/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๓๓๗ * สัม. ไว. พระวีระยุทธ ธมฺมวิริโย อิ่นคํา ๔๑ ๑ ปาเลา อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๓๓๘ ปมท. * ไว. สามเณรนทีทัศย แซเฮง ๑๖ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๓๙ * * ไว. สามเณรบวรวิชญ ออนสี ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๐ * สัม. ไว. สามเณรธีรภัทร ทวมคลาย ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๑ * สัม. ไว. สามเณรจักดุลย สุกรอด ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๒ * สัม. ไว. สามเณรเจริญศักดิ์ ออนอรุณ ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๓ * สัม. ไว. สามเณรกรวิชญ มโนมัย ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๔ * สัม. ไว. พระวิพน วิริยธโร พวงทอง ๒๐ ๑ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๕ * สัม. ไว. สามเณรกิตติพงษ ชางปาน ๑๙ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๖ * สัม. ไว. สามเณรชนะศักดิ์ อินสุภา ๑๗ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๗ * สัม. ไว. สามเณรชานนท อุทัยใจผองใส ๑๖ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๘ * สัม. ไว. พระอนันท อุตฺตรวาที อนแจม ๓๐ ๑๑ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๔๙ * สัม. ไว. พระสุทธิรักษ สุทฺธิญาโณ พ่ึงรัตน ๒๐ ๒ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๐ * สัม. ไว. สามเณรวัชรพล ประเทศา ๑๕ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๑ * สัม. ไว. สามเณรอําพล อุมจานสา ๑๖ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๒ * * ไว. สามเณรอดิเทพ ดีศรี ๒๐ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๓ * สัม. ไว. สามเณรศุภกร เหลาเขตกิจ ๑๗ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๔ ปมท. สัม. * พระคมสัน สุจิตฺโต อินทรจันทร ๒๕ ๔ ทับกฤชกลาง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๕ * สัม. * พระวินลมาศ ฐิตเมโธ ทองมี ๒๓ ๓ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๖ * สัม. ไว. สามเณรกิตติพงษ แซมา ๑๔ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๓๕๗ ปมท. สัม. * พระนที นริสฺสโร มังพิปา ๒๕ ๕ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๘ * * ไว. สามเณรสุรเดช สายสาลี ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๕๙ * สัม. ไว. สามเณรศักดาวุฒิ ทวีศรี ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๐ ปมท. * ไว. สามเณรประสิทธิ์ เคลือฟก ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๑ * สัม. ไว. สามเณรอนันตพร งาหอม ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๒ * สัม. ไว. สามเณรณัฐพล อภิวงค ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๓ * สัม. ไว. สามเณรภาณุวัฒน ดวงยาง ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๔ * สัม. * สามเณรภูริพัฒน สุนทรา ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๕ * สัม. ไว. สามเณรมงคล ศรสุรินทร ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๖ ปมท. * * สามเณรชัยภัทร ผายศรี ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๗ ปมท. * ไว. สามเณรสุรศักดิ์ โสภาพงษ ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๘ * สัม. * สามเณรกิจชุญหกาญจน พุทธรตนวงศ ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๖๙ * * ไว. สามเณรธีรปญญา เกษรดอกไม ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๐ * * ไว. สามเณรภูวนัย โพธิ์นอย ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๑ * * ไว. สามเณรธีรเดช สมขุนทด ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๒ * * ไว. สามเณรชัยยศ คฤหาสนนามวงศ ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๓ * สัม. * สามเณรวัชรินทร ประทุมชัย ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๔ * สัม. * สามเณรปยวัฒน สุขสบาย ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๕ * * ไว. สามเณรสุธิชัย ดวงปน ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๖ * สัม. ไว. สามเณรธนโชติ เสารสูง ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๓๗๗ * * ไว. สามเณรวาคิม สุดประเวศ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๘ ปมท. * ไว. สามเณรสนธิ สุระกุล ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๗๙ * สัม. ไว. สามเณรชณัชพร สาขํา ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๐ * สัม. ไว. สามเณรพิเชษฐ สําเภานนท ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๑ * สัม. * สามเณรอิทธิมนต มอนแสง ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๒ * * ไว. สามเณรธนัท ยศสมบัติ ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๓ * สัม. ไว. สามเณรธนพนธ สาแช ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๔ * * ไว. พระสมศักดิ์ สุสโก แกวยก ๒๔ ๕ โคกเดื่อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๕ ปมท. * * พระอดิศักดิ์ ปฺญาวโร อยูครอบ ๒๙ ๙ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๖ * สัม. * พระทรรศนะ จารุธมฺโม เหลากลม ๒๕ ๔ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๗ * สัม. ไว. พระจักรพันธ ชนาสโภ เมืองสนธิ์ ๒๘ ๓ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๘ * สัม. ไว. สามเณรนัฐวุฒิ ชาดวง ๑๘ มหาธาตุ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๘๙ * สัม. ไว. สามเณรณรงศักดิ์ แกวกําเนิด ๑๘ มหาธาตุ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๐ * สัม. ไว. สามเณรกิตติศักดิ์ แกวกําเนิด ๑๘ มหาธาตุ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๑ * สัม. * สามเณรอนันต แซลี ๑๖ มหาธาตุ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๒ * * ไว. สามเณรศุภชีพ โอตัน ๑๙ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๓ * สัม. ไว. สามเณรดุษฎี นาทอง ๑๗ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๔ ปมท. * * พระเทพมะลิน เทววิริโย เพชรสังหาร ๒๙ ๙ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๕ ปมท. สัม. * พระขวัญชัย ธมฺมวโร เพ็งจัตุรัส ๔๖ ๘ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๖ ปมท. * * พระวราวุฒิ วรปฺโญ เอกวิญญา ๒๘ ๘ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๓๙๗ ปมท. * * พระบุญชวย อาจิณฺณธมฺโม แสวงศรี ๒๔ ๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๘ ปมท. สัม. * พระศรายุธ ญาณเมธี กันทวงค ๒๒ ๑ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๓๙๙ ปมท. * * พระวัชรัศมิ์ ธมฺมฐาโร บุตสี ๓๓ ๑๐ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๔๐๐ ปมท. * * พระธีระพงษ พุทฺธสโร คงชมพุด ๔๔ ๑๓ ขอนยางขวาง เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๔๐๑ * สัม. ไว. สามเณรอาทิตย แกวสําอางค ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๒ * สัม. ไว. พระเฉลิมพล กนฺตธมฺโม สามโพธิ์ศรี ๔๓ ๒๓ นางพญา พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๓ * สัม. ไว. พระธนกฤต สุจิตฺโต แกวมนตรี ๕๓ ๙ สุดสวาสดิ์ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๔ * สัม. ไว. พระสมบัติ เขมวีโร อาทิตย ๕๓ ๓๒ บานบึง พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๕ * สัม. * พระเกียรติศักดิ์ มหาปฺโญ พลอยงาม ๔๒ ๓ บานแถว พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๖ ปมท. * * สามเณรณัฐวัตร ทองพล ๑๘ บานนา สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๗ ปมท. * * สามเณรณัฐพล สนแกว ๑๗ ราชธานี สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๘ * * ไว. พระราเชน กนฺตวีโร กสิผล ๔๓ ๒๔ ตระพังทอง สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๐๙ * สัม. ไว. พระสิทธิชัย กิตฺติญาโณ อําภาลี ๒๖ ๕ ราษฎรศรัทธาธรรม สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๐ * สัม. * พระอนุวัฒน ฐานจาโร หลิน ๒๗ ๓ หาดเสี้ยว สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๑ * สัม. ไว. พระประเสริฐ ปสาโท สูงบุญ ๕๓ ๖ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๒ * * ไว. พระสุทิน านงฺกโร ขําฉา ๔๗ ๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๓ * * ไว. พระสิงหา กิตฺติปาโล แชมเกตุ ๓๐ ๓ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๔ * สัม. ไว. พระธง อธิปฺโ ดงอุทิศ ๕๕ ๖ คลองละมุง อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๕ * * ไว. พระสหชาติ วชิรสฺสโร พันทิม ๒๘ ๘ นาโบสถ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๖ * * ไว. พระไพบูรณ กนฺตสีโล จันเจือ ๔๘ ๕ ลาดยาวใหม ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
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๔๑๗ ปมท. * * สามเณรพลวัตร ปนภูผาดํา ๑๗ นาโบสถ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๘ ปมท. * ไว. สามเณรปรเมศวร ผิวขําทองดี ๑๕ นาโบสถ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๑๙ * สัม. ไว. พระอธิการนิวัติ ชินวโร เพ็ชรัตน ๔๔ ๙ วังน้ําผ้ึง ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๐ * สัม. * พระเดชา สิริเตโช สาวะบุญ ๓๕ ๕ โพธิคุณ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๑ ปมท. สัม. * สามเณรนียุ ชายกร ๑๗ โพธิคุณ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๒ ปมท. * ไว. พระวีระเดช กิตฺติวรเมธี ภิรมยคุณธรรม ๒๐ ๑ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๓ ปมท. สัม. * สามเณรทักษิณ มากมีบริบูรณ ๑๘ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๔ * สัม. ไว. สามเณรธีรยุทธ คําเสียง ๑๘ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๕ * สัม. * สามเณรบุญเกษม ดวงดี ๑๗ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๖ ปมท. * ไว. สามเณรศุภชัย ยั่งยืนสรกิจ ๑๗ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๗ * สัม. ไว. สามเณรธีรเดช แดงจันทึก ๑๘ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๘ ปมท. * * สามเณรไตรภพ ดวงกมลวารี ๑๖ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๒๙ * สัม. ไว. พระสมุหบุญสง มหาปฺุโญ หลาคําปวน ๓๕ ๘ อภัยคีรี ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๔๓๐ ปมท. * * สามเณรสุทธิรักษ บวรธิติภัค ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๑ * สัม. * สามเณรพีระพัฒน แสงสกุล ๑๕ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๒ ปมท. สัม. * สามเณรอธิป ศรีฉายา ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๓ ปมท. * ไว. สามเณรจิรเมถ ศรใหม ๑๗ พระแกวดอนเตาสุชาดาราม ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๔ * * ไว. สามเณรภัทรพงษ มาตรจินดา ๑๗ ศรีเกิด ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๕ * สัม. ไว. พระราเมศวร ฐานปฺุโญ คํานวน ๔๑ ๒๑ พระสิงห เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๖ ปมท. * * พระศักดิ์มงคล ขนฺติมโน ชัยแกว ๕๒ ๑๐ พระสิงห เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
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๔๓๗ ปมท. * * พระสุธีร สุเมโธ เรืองยศ ๓๗ ๔ พระสิงห เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๘ ปมท. * * พระสุพัฒน กตสาโร สุภาวะ ๕๘ ๘ เม็งรายมหาราช เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๓๙ * สัม. * พระอธิการรัฐเขต สุเมโธ ผาละ ๓๘ ๑๗ ปาแดด เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๐ ปมท. สัม. * พระสายัณห จนฺทธมฺโม จันทรหอม ๔๔ ๑๐ เชียงคาน เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๑ * * ไว. พระเกียรติกอง ฐานปฺโญ รักชาติ ๒๒ ๒ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๒ * สัม. * พระทนง สุมโน ศรีสวัสดิ์ ๓๗ ๓ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๓ ปมท. สัม. * สามเณรวิมล แสงไตย ๑๖ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๔ * สัม. * พระอธิการศักดิ์ชาย ปสนฺนจิตฺโต หมื่นสา ๖๙ ๑๕ อํามาตย เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๕ * สัม. * พระบรรจง จิตฺตปาโล บุตรทุมพันธ ๕๕ ๕ บานเหลา เชียงราย (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๖ ปมท. * ไว. สามเณรนิเวศน เศษวิสัย ๒๐ ศรีโคมคํา พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๗ * สัม. * สามเณรพัชรศักดิ์ ยาดี ๑๖ ศรีโคมคํา พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๘ * สัม. * พระไกรฤกษ กลฺยาณธโร นาคะแต ๕๔ ๔ พระบาทมิ่งเมือง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๔๙ ปมท. สัม. * สามเณรธนภัทร แงพรหม ๑๖ พระธาตุชอแฮ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๐ ปมท. สัม. * สามเณรธนกร เชื้อทอง ๑๘ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๑ ปมท. สัม. * สามเณรธนายุต เจตะภัย ๑๘ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๒ ปมท. * ไว. พระอธิการอภิวัฒน ญาณวโร เรืองพูล ๓๑ ๑๒ กาศใต แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๓ ปมท. สัม. * สามเณรกิตติพัฒน ทานันท ๑๕ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๔ ปมท. * * สามเณรเสฏฐวุฒิ รุดชาติ ๑๔ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๕ * สัม. * สามเณรชินวัตร บัวผัด ๑๘ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๔๕๖ ปมท. * * สามเณรเมธาสิทธิ์ แซยาง ๑๗ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
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๔๕๗ ปมท. * * พระอํานาจ ถิรวิริโย ขันตา ๓๔ ๑๕ พระสิงห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๕๘ * สัม. ไว. พระทรงพล คุณพโล ทิพยคํา ๓๑ ๑๒ พระสิงห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๕๙ ปมท. สัม. * พระศุภณัฐ โสภณธมฺโม เกตุโตกุล ๒๑ ๑ พระสิงห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๐ ปมท. * * พระครูสมุหวัลลภ ฐิตสํวโร ทาอินทร ๔๑ ๒๑ เจ็ดยอด เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๑ * สัม. * สามเณรคมกริช เสือแสนสิบ ๑๗ ศรีโสดา เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๒ ปมท. * ไว. สามเณรชินพัฒน ศรีตองออน ๑๙ สวนดอก เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๓ ปมท. สัม. * สามเณรนราวิชญ ธรรมจักร ๑๘ สวนดอก เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๔ * สัม. ไว. พระผดุงศักดิ์ จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร ๗๖ ๑ พิชโสภาราม เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๕ ปมท. * ไว. พระธีรปญญา จิตฺตปฺโญ ใจหนัก ๓๑ ๓ พระธาตุดอยเวียง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๖ ปมท. สัม. * สามเณรนพรัตน ชัยวงศ ๒๑ ชัยมงคล เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๗ * สัม. ไว. สามเณรสุวรรณ ชัยวงศ ๑๙ ชัยมงคล เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๘ * สัม. * พระตี๋ ปญญาวชิโร แซหยาง ๓๓ ๗ สีมาราม เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๖๙ * สัม. * สามเณรรัชชานนท พยุหะ ๑๙ วารีสุทธาวาส เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๐ * สัม. ไว. สามเณรนฤเบศร ตาแสงรอย ๑๙ ถาวรรังสี เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๑ * * ไว. สามเณรกิตติศักดิ์ จอมวิลาศ ๑๔ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๒ * สัม. ไว. สามเณรวรสุข ศุจิพัฒน ๑๙ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๓ ปมท. สัม. * สามเณรธนากร วนาสมบูรณ ๑๘ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๔ * สัม. * สามเณรวันชัย ดอกรักพนา ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๕ * สัม. * สามเณรสมชาย จอมแดนนา ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๖ * สัม. * สามเณรบรรหาร สิริกันยากร ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
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๔๗๗ * สัม. * สามเณรทักษดนัย พาณิชยศุภโชค ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๘ * สัม. * สามเณรวันชนะ ประเสริฐ ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๗๙ * สัม. ไว. สามเณรสิทธิพงศ นิมิตวนาลัย ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๐ ปมท. สัม. * สามเณรณัฐสิทธิ์ กรัชกายภาค ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๑ * สัม. ไว. สามเณรอิทธิพล เดนกังวาน ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๒ * สัม. * สามเณรวสุ หมดสังข ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๓ * สัม. ไว. สามเณรรัฐภูมิ เบญญาบุษกร ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๔ ปมท. สัม. * สามเณรภาณุพงศ มัธยมพงค ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๕ * สัม. ไว. สามเณรวรันธร ธารสุขสถาพร ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๖ * สัม. * สามเณรวรากร โศจิอรุณ ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๗ * สัม. ไว. สามเณรอนุชา พนาสุขสันติ ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๘ * สัม. * สามเณรคเชนทร นพบุรี ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๘๙ ปมท. * * สามเณรติณณภพ พะยิ ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๐ * สัม. * พระฮอาง อธิปฺโญ ลู ๒๒ ๒ ศรีบุญเรือง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๑ * สัม. ไว. สามเณรศุภศิลป สุภานาม ๑๗ ศรีบุญเรือง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๒ * สัม. ไว. สามเณรไกรวิชญ ลุงซู ๑๘ สุปฏนาราม เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๓ * * ไว. สามเณรพงษไพรัช ตะโฮ ๒๑ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๔ * สัม. * พระเอกพล ชุตินฺธโร มูลโลก ๓๒ ๑๒ เสาหิน ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๕ * สัม. * สามเณรจิรายุ กันทะวัง ๑๘ เสาหิน ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๔๙๖ * สัม. ไว. พระศศิพงษ โสภณปฺโญ มาทะธง ๒๘ ๘ สันดอนรอม ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
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๔๙๗ ปมท. สัม. * พระสุเมธ สุเมโธ ใสงาม ๔๗ ๑๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๔๙๘ ปมท. * * พระลิขิต ฐิตจาโร วณิชวงศ ๓๑ ๑๑ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๔๙๙ * สัม. * พระกล ถาวโร บัวทองสิงห ๔๖ ๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๐ ปมท. * * พระวุฒิพงษ กิตฺติปาโล ประจันโท ๒๓ ๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๑ ปมท. * ไว. เจาอธิการสมัย สมาจาโร แกวมาตร ๕๓ ๒๗ ปาบานถอน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๒ * สัม. * พระคมกฤษ ชยฺวุฑโฒ ไชยเชียงพิณ ปาบานถอน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๓ * สัม. * พระสมบัตร ญาณสมฺปนฺโน มูลหาร ๕๔ ๑๔ สามพราว อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๔ ปมท. สัม. * พระทนงลักษณ วิสุทฺโธ แกวคําฝา ๔๔ ๑๐ สามพราว อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๕ ปมท. * * พระครูอุดมสิทธิกิจ ปสิทฺธิโก ศรีทอง ๖๕ ๓๘ โพธิสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๖ * * ไว. สามเณรไชยเงิน วงทับซาย ๑๙ ศรีสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๗ * * ไว. สามเณรธนวัตน มีพันธ ๑๗ ศรีสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๘ * * ไว. พระสุพล สุธมฺโม อําไธสง ๗๐ ๑๙ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๐๙ * สัม. * พระสํารอง ญาณธมฺโม สมออน ๔๗ ๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๐ ปมท. * * พระสมปอง เจินกวาง เทพยาศรี ๓๗ ๑๗ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๑ ปมท. สัม. * พระคณิศร ทิตฺตพโล การสราง ๔๒ ๑๓ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๒ ปมท. สัม. * พระสุชาติ วรปฺโญ เกลอสูงเนิน ๗๗ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๓ ปมท. * * พระยอดชาย ปภสฺสโร สอนจันทร ๔๕ ๖ โคเขตตาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๔ ปมท. * * พระวันชัย วิสุทฺโธ ดีลุนชัย ๕๓ ๙ โคเขตตาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๕ ปมท. สัม. * สามเณรธีวัฒน ไชยราชา ๑๖ โคเขตตาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๖ ปมท. สัม. * พระประเสริฐ สนฺตจิตฺโต พวงจําปา ๔๐ ๑๘ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๕๑๗ ปมท. * * พระสวัสดิ์ ปฺญาวโร คําเครื่อง ๗๙ ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๘ ปมท. * * สามเณรปริน สกุลคู ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๑๙ ปมท. * ไว. สามเณรศรัณย บุญทา ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๐ ปมท. * * พระอาทิตย อานนฺโท ศรีวิไล ๒๒ ๓ สวางโยมาลัย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๑ * * ไว. พระพงคปณต กนฺตธมฺโม ชุมนุม ๔๘ ๕ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๒ * * ไว. พระรบชนะชน อติพโล คําออนศรี ๔๖ ๔ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๓ ปมท. * * พระนิคม สฺญโต สุขนาค ๕๔ ๓๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๔ ปมท. * ไว. พระณัฎฐพัฒ โชติธมฺโม พรมมาลุน ๔๗ ๑๐ ศิริทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๕ ปมท. * * พระวิทยา ธมฺมวาที อนันท ๓๓ ๓ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๖ ปมท. * * พระฉลองชัย ชยธมฺโม จันทรเขียว ๔๗ ๑๐ ชัยภูมิ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๗ ปมท. * * พระไพฑูรย จิตฺตธมฺโม คันธนาม ๖๔ ๗ ชัยภูมิ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๘ * สัม. ไว. พระสวัสดิ์ สจฺจาสโภ นาขันดี ๕๑ ๔ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๒๙ ปมท. สัม. * สามเณรวนัยชนก ศรีโพธิ์อุน ๑๖ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๐ * สัม. * สามเณรจิรวีย ไชยราช ๑๔ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๑ * สัม. * สามเณรจิตรกร กะโสพิล ๑๔ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๒ * สัม. * พระกฤษฎา โชติโก มณี ๒๙ ๒ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๓ ปมท. สัม. * สามเณรภาคภูมิ กองอําไพ ๑๙ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๔ * สัม. * พระพรศักดิ์ ฐานุตฺตโร ทวีแปลง ๔๑ ๑๗ ใหมบูรพาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๕ ปมท. สัม. * พระนิสนัย องฺสุมาลี พลศรีธรรม ๕๑ ๗ ไชยนาถวราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๖ ปมท. * * พระเจษฎา เจตนาสุโภ คําฤาชัย ๓๔ ๗ ไชยนาถวราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๒๘/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๕๓๗ ปมท. * * พระทองสุข เทวธมฺโม กองหา ๓๔ ๕ ไชยนาถวราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๘ * สัม. * พระปรีดา สิริปฺโญ พรหมศร ๕๑ ๑๔ สวางอารมณ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๓๙ ปมท. * ไว. พระประมวล จกฺกวโร เครื่องประดับ ๖๙ ๙ สวางอารมณ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๐ ปมท. * * พระสุรพล สุรปฺโญ เอกา ๕๗ ๑๐ ศรีสวาท อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๑ ปมท. สัม. * พระครูวิบูลภัทโรภาส โอภาโส การพาศ ๖๔ ๓๖ นิยมบวร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๒ ปมท. สัม. * พระสุรไกร สุขิโต นามแกว ๓๗ ๓ นิยมบวร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๓ ปมท. สัม. * พระบุญถม กนฺตธมฺโม ไชยแกว ๕๔ ๓๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๔ ปมท. สัม. * พระธีรสิทธิ์ ปฺญาทีโป พระนิชดี ๖๐ ๑๖ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๕ ปมท. สัม. * สามเณรณัฐวุฒิ แคน้ํา ๑๘ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๖ * สัม. ไว. สามเณรกองภพ ชินทะวัน ๑๗ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๗ ปมท. สัม. * สามเณรธาวิน อุตมะชะ ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๘ ปมท. สัม. * สามเณรศุภณัฐ ฉลวยงาม ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๔๙ ปมท. สัม. * พระโชคชัย ธมฺมทีโป กองปาน ๔๕ ๕ หนองเม็ก อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๐ * สัม. ไว. พระอุดม โชติวณฺโณ รัตนศรีวงศ ๖๑ ๒ หนองเม็ก อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๑ ปมท. สัม. * พระธนพล อธิปุณฺโญ กลาหาญ ๒๐ ๑ หนองเม็ก อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๒ * สัม. * สามเณรบัญญวัต นีอํามาตย ๑๗ หนองเม็ก อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๓ ปมท. * * สามเณรดัสกร แกวคําฝา ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๔ ปมท. สัม. * สามเณรรุงโรจน นุรัตน ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๕ ปมท. สัม. * สามเณรปารเมศ จําปคุณ ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๖ ปมท. * ไว. พระอาคม ญาณวีโร คุณพรม ๒๔ ๕ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๕๕๗ ปมท. * * สามเณรชาญณรงค สมศรีงาม ๑๘ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๘ ปมท. สัม. * สามเณรคมกริช บุญเกิด ๑๕ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๕๙ ปมท. สัม. * สามเณรศุภกิจ จําปา ๑๕ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๐ ปมท. สัม. * สามเณรวรเชษฐ เทพศิลา ๑๕ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๑ * สัม. * พระชุณหา ปยธมฺโม คําวันสา ๓๙ ๕ ศรีชมชื่น อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๒ ปมท. สัม. * พระเรืองเดช สมจิตฺโต นิมมา ๔๖ ๕ ดงคํา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๓ ปมท. สัม. * สามเณรอดิศร ทนิลรัมย ๑๖ ดงคํา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๔ ปมท. สัม. * สามเณรอดิเรก ประกอบใส ๑๕ ดงคํา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๕ * สัม. ไว. พระวิทูล สนฺตจิตฺโต โพธิเศษ ๔๐ ๑๙ โพธิ์ชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๖ ปมท. * ไว. พระประเจน กรุตฺตโม ทองเหมะ ๕๓ ๗ โพธิ์ชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๗ ปมท. สัม. * พระพงศักดิ์ ฐิตธมฺโม พรมโส ๓๙ ๕ โพธิ์ชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๘ * สัม. ไว. พระสุทธิพงษ มุนิวํโส ภูครองผา ๓๕ ๓ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๖๙ ปมท. * * พระวีระ มหาปฺโญ คุณาบัณฑิตย ๖๐ ๓๓ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๐ ปมท. * * พระดวง จิตญาโณ พุทธสอน ๖๔ ๒๒ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๑ ปมท. สัม. * พระสมศักดิ์ อภิวโร ทองศิโรรัตน ๕๘ ๒๒ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๒ ปมท. * * พระบอย สจฺจญาโณ กัญยาพันธ ๒๕ ๓ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๓ ปมท. สัม. * สามเณรปญญาวุฒิ พรมชาติ ๑๙ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๔ ปมท. * ไว. สามเณรกษิดิ์เดช แสนตุมทอง ๑๘ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๕ ปมท. สัม. * สามเณรกฤษณะ สุกใส ๑๘ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๖ ปมท. สัม. * สามเณรธีรเมธ พลวงค ๑๗ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๕๗๗ ปมท. สัม. * สามเณรอิสระ ศรีวรสา ๑๗ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๘ ปมท. สัม. * สามเณรกฤษเรศ ภูแชมโชติ ๑๖ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๗๙ ปมท. สัม. * สามเณรศักรินทร สีกวนชา ๑๖ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๐ ปมท. * * พระธนาธิป จิตฺตสํวโร บํารุง ๔๒ ๒ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๑ ปมท. * * พระสมหมาย พีรภทฺโท พาณิช ๒๓ ๔ โพธิ์ชัย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๒ ปมท. * * สามเณรแปง แสงสวาด ๒๑ โพธิ์ชัย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๓ ปมท. * * พระกิตติพศ สติสมฺปนฺโณ พันธแสง ๒๔ ๔ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๔ ปมท. * * พระพลพจน สิริวํสเมธี บุตรศิริ ๒๓ ๔ หายโศก หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๕ ปมท. * * พระธีระพล ปภาโส จันทรโนนแซง ๕๑ ๖ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๖ ปมท. * ไว. พระพันธศักดิ์ กิตฺติสาโร พิมพคํา ๓๐ ๓ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๗ ปมท. สัม. * สามเณรธนพล รูสมกาย ๑๗ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๘ ปมท. สัม. * สามเณรรัฐภูมิ สมณา ๑๖ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๘๙ ปมท. สัม. * สามเณรธนภัทร วิสัยรัตน ๑๖ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๐ ปมท. * * สามเณรนนททกร แสนละมุล ๑๕ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๑ ปมท. สัม. * สามเณรหิรัณย เศษสม ๑๘ โพธิ์ศรี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๒ ปมท. * * พระสมจิตร สิริจนฺโท เทพารักษ ๔๕ ๒๑ นาฬิกวนาวาส หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๓ * สัม. * พระปยะภัณ ขนฺติธโร กิติอาษา ๒๗ ๖ ยอดแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๔ ปมท. สัม. * พระจักรพงษ ปญญาสวัสดิ์ ๒๓ ๒ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๕ ปมท. สัม. * สามเณรศุภโชค อาสาธรรม ๑๘ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๖ ปมท. สัม. * สามเณรภานุวัฒน วงศละคร ๑๙ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๕๙๗ * สัม. * พระสีวลี ธมฺมรโต มีธรรม ๔๕ ๖ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๘ * สัม. * พระทองดา ปภสฺสโร คอนคํา ๔๒ ๙ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๕๙๙ ปมท. สัม. * พระมงคล เขมปฺโญ เต็มตาวงษ ๔๕ ๘ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๐ ปมท. * * สามเณรชนินทร แกวกาหลง ๑๘ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๑ ปมท. * * สามเณรธวัชชัย คําประเวศน ๑๘ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๒ ปมท. * * สามเณรศักดิ์ดิธัช แววศรี ๑๔ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๓ ปมท. สัม. * พระธรรมทัศ จตฺตวโร พิมคีรี ๖๐ ๔๔ สุริยวงศาวาส หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๔ ปมท. สัม. * พระครูสถิตธรรมานุยุต พลพิทักษ ๗๐ ๕๐ ศิลาธิคุณ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๕ ปมท. สัม. * พระฐิติพรรณ จิตฺตทนฺโต หาริกัน ๒๘ ๔ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๖ ปมท. * * พระปฎิภาณ อิทฺธิปฺโญ ลินทอง ๒๒ ๓ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๗ ปมท. * * พระนิยม อมรธมฺโม อัมลา ๒๒ ๓ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๘ ปมท. สัม. * พระสุรเชษฐ ปยวณฺโณ แกวสอน ๓๕ ๙ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๐๙ ปมท. * * พระบุญมา สุขิโต ปญญาพิมพ์ิ ๔๕ ๘ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๐ ปมท. * * พระชัยญา จิตฺตวโร อาจสมัย ๔๖ ๑๑ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๑ ปมท. สัม. * พระบัญชา จนฺทปฺโญ จันทรเกิด ๔๒ ๑๔ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๒ * สัม. * พระอธิการเตียง ธีรธมฺโม พลัดภูมี ๖๒ ๑๕ กัปปาสิกัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๓ ปมท. * ไว. สามเณรณัฐพล ยางทรัพย ๑๘ กัปปาสิกวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๔ ปมท. สัม. * สามเณรณภูวนัย แกวตึ่ง ๑๖ กัปปาสิกวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๕ ปมท. * * พระกรกช สิริภทฺโท โกศรีวงศ ๔๐ ๒๑ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๖ ปมท. * * สามเณรนพรัตน บัวคอม ๑๖ สุธรรมนิมิต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๖๑๗ ปมท. สัม. * สามเณรศรัณยู เขียวรัมย ๑๕ สุธรรมนิมิต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๘ * สัม. * พระธวัชชัย วิสุทฺโธ สินทิพยลา ๒๓ ๔ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๑๙ ปมท. สัม. * สามเณรธีรศักดิ์ โคตรปญญา ๑๖ ราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๐ * สัม. * พระจําป จิเปโส สระนอย ๖๐ ๒๔ เพียลือ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๑ ปมท. สัม. * พระชาญชัย ปภากโร โสณะชัย ๔๔ ๑๗ เพียลือ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๒ * สัม. * พระสมคิด ธมฺมวโร นามคัณที ๔๔ ๒๐ เพียลือ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๓ ปมท. สัม. * พระปรีชา ลตฺติโก สาระคํา ๓๙ ๑๕ ชุมแพ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๔ ปมท. สัม. * พระฤทธิดร อธิปฺโญ เที่ยงอักษร ๕๓ ๔ อุดมสรรพผล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๕ ปมท. * * พระอธิการอานนท กิตฺติวุฑฺโฒ พรสอน ๒๘ ๘ โกเสยเขต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๖ ปมท. สัม. * สามเณรชยพล อุนเรือง ๑๖ โกเสยเขต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๗ ปมท. * * สามเณรจตุพร โยธาทร ๑๗ โกเสยเขต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๘ ปมท. สัม. * สามเณรวรัญู กินรี ๑๗ โกเสยเขต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๒๙ * * ไว. พระอาคม จนฺทสีโล ตาพาว ๔๑ ๕ เขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๐ ปมท. * * พระแมน อนุตฺตโร หนูแดง ๕๖ ๒ สรางประทาย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๑ ปมท. * * พระธนากร สุมงฺคโล สุมงคล ๒๘ ๔ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๒ ปมท. * * พระมณฑา สิริภทฺโท ขาสี ๔๑ ๑๔ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๓ * สัม. * พระกิตติวัฒน ถาวโร เอียสกุล ๒๕ ๕ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๔ * สัม. ไว. พระสุชาติ สุชาโต คงมาก ๕๙ ๒๐ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๕ * * ไว. พระอราม อนุตฺตโร กุลนาฝาย ๕๕ ๕ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๖ ปมท. * * พระอดุลย มหาลาโภ ปราสาร ๕๙ ๗ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๖๓๗ ปมท. * * พระธนบดี ธมฺมทินฺโน วรฉัตร ๕๑ ๙ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๘ ปมท. * * พระใบฎีกาประยงค ฐิตญาโณ แสงศร ๕๕ ๒๓ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๓๙ ปมท. สัม. * พระธนพล ธนปาโล ศรีบุรินทร ๒๗ ๖ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๐ ปมท. สัม. * พระเพ็ง ยโสธโร อนงคชัย ๗๐ ๑๓ ทาลี่ศรีสะอาด หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๑ * สัม. * พระนพพร ฐานุตฺตโร ทีทอง ๓๑ ๔ ทาลี่ศรีสะอาด หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๒ * สัม. * พระสงวน จารุวณฺโณ ศิลาคม ๘๐ ๓ สมุหนาค หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๓ * สัม. * พระชัยเดช อธิปฺโญ ปญสุวรรณ ๔๕ ๓ จอมทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๔ ปมท. สัม. * พระอนงค อินฺทปฺโญ จําเริญศรี ๖๙ ๕ โสภาพิมุข หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๕ ปมท. สัม. * สามเณรกิตติวัฒน สิงหชมภู ๑๔ จอมนาง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๖ ปมท. สัม. * พระอัมรินทร ขนฺติธมฺโม โพธิ์ชัย ๒๔ ๓ นวติตถาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๗ ปมท. * * พระธนพนธ สุเมโธ ขจรภพ ๕๕ ๕ นิเวสคชสาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๘ * สัม. * พระทักษิณ นรินฺโท กันทํา ๕๔ ๒ พุทธประทีป หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๔๙ ปมท. * * พระเพชรพนม ทีปธมฺโม สุขจันทร ๕๒ ๓๐ หนองคอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๐ ปมท. สัม. * พระอนันต อมโร กองโคกกรวด ๕๔ ๘ ปพพตาวาส หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๑ ปมท. * * พระพิพัฒนพงษ ปฺญาคโม พรมถาวร ๓๒ ๑๓ ศรีบุญเรือง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๒ ปมท. สัม. * พระโกมล ฐานิสฺสโร สีหานาท ๕๔ ๑๔ โคกสวาง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๓ ปมท. สัม. * สามเณรพูนทรัพย พูลทอง ๑๕ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๔ * สัม. ไว. พระกมล กมโล หาญสุริย ๕๒ ๑๖ ศรีเทพเลิงสดวนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๕ * * ไว. พระสุทธิพงษ สุทสฺสโน ภักดี ๒๙ ๘ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๖ ปมท. * * พระณัฐพล ธมฺมโชโต ลาดฮูม ๒๑ ๒ อัมพวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๖๕๗ ปมท. * * สามเณรปริวัฒน สุขสําราญ ๒๐ อัมพวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๘ ปมท. * * สามเณรถิรวัฒน ภูมี ๑๖ อัมพวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๕๙ ปมท. * * สามเณรเตวิช เจริญเกียรติ ๑๓ อัมพวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๐ ปมท. สัม. * พระวงศวัฒน กิตฺติภทฺโท อริยันตรแสงสุข ๓๒ ๔ จันทรังษีวราราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๑ * สัม. * พระปลัดเทพ สุเมธี หาริกุล ๔๐ ๑๖ ชัยมงคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๒ ปมท. สัม. * สามเณรธีรพัทธ ลุนกา ๑๖ ดอนมนต หนองคาย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๓ * สัม. * พระวรวุฒิ ยติโก กิจเกรียน ๒๕ ๖ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๔ ปมท. สัม. * พระทศพร ถิรพโล โลหิตดี ๓๙ ๕ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๕ * สัม. ไว. พระธนธรณ จิรตฺถิโก ศรัทธากุล ๕๙ ๔ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๖ * สัม. ไว. พระชัยยา กิตฺติธโร สุขจันทร ๒๙ ๕ อรัญญวาสี หนองคาย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๗ * สัม. * พระคําพล กนฺตธมฺโม สุดนอย ๕๕ ๑๑ วิเวกธรรมคุณ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๘ ปมท. สัม. * พระมงคล สิริมงฺคโล โคตรโสภา ๒๔ ๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๖๙ ปมท. สัม. * สามเณรอรรถกร หองเพ็ชร ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๐ * สัม. ไว. สามเณรกอบชนม นําทอง ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๑ ปมท. สัม. * สามเณรวีรศักดิ์ พลยืน ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๒ * สัม. * พระทวี ทิวากโร บุญศรี ๒๓ ๔ ศรีสุมังคลาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๓ ปมท. สัม. * พระปุญญพัฒน กิตฺติปฺโญ โรจนบูรณาวงศ ๒๑ ๑ ศรีจันทร เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๔ ปมท. สัม. * พระอํานาจ อนามโย นครศรี ๓๙ ๑๐ โพนงาม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๕ ปมท. สัม. * พระวิทยา จนฺทวํโส แสนตรง ๒๘ ๑๐ โพนงาม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๖ * สัม. * พระวชิรญาณ ปุณฺณสิริ นาคํา ๓๒ ๓ โพนงาม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๗๗ * สัม. * พระอภิวัฒน ขนฺติวฑฺฒโน จันโท ๒๓ ๒ โพนงาม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๘ * สัม. * พระกิตติพงศ กิตฺติญาโณ อรรคโสภา ๒๓ ๓ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๗๙ * สัม. * สามเณรพีรพัฒน ปะวันนา ๑๖ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๐ * สัม. * พระจิรายุ อาทิจฺโจ ชมภูมิ ๔๙ ๘ เลียบ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๑ ปมท. สัม. * พระสันติ คุณสาโร ดีเสมอ ๓๐ ๙ เลียบ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๒ * สัม. * พระพิชัยภูษิต ธมฺมวิชโย วังคีรี ๒๐ ๑ ปาไลไลยก เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๓ * สัม. * พระธวัชชัย ธมฺมทีโป บุตดาเวียง ๕๒ ๓ ปาไลไลยก เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๔ * สัม. * พระครูสารเมธากร อคฺควโร พลศักดิ์ ๕๙ ๓๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๕ * สัม. * พระธรรมกิตติ์ ปฺญาวชิโร จําพรชัยนันต ๓๓ ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๖ * สัม. * พระจักรกฤษณ คมฺภีรเมธาวี งาศหาญ ๓๒ ๑๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๗ ปมท. * * พระสําราญ สิริสาโร สีเนิดสวัสดิ์ ๓๔ ๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๘ * สัม. * พระฉัตรชัย อธิปฺโญ ดวงศรี ๔๑ ๑๑ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๘๙ * สัม. * พระชัยโย ติกฺขปฺโญ ฮาวกันทะ ๓๓ ๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๐ * สัม. * พระจักรพงศ จนฺทสุวณฺโณ นาคสุภา ๒๔ ๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๑ ปมท. สัม. * พระสุริยา ญาณกิตฺติ ศรีพะลาน ๒๔ ๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๒ * สัม. * พระสิทธิชัย มหาวีโร สงสอน ๒๓ ๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๓ * สัม. * สามเณรธีรยุทธ ปฏิโชติ ๒๐ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๔ ปมท. สัม. * สามเณรสิทธิชัย ชินพร ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๕ * สัม. * พระมานะ กนฺตปฺโญ แสงหวยไทย ๕๓ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๖ ปมท. * * พระสมุหเทพภิทักษ อินฺทวีโร อินทะสอน ๔๖ ๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๙๗ * สัม. * พระยุทธศักดิ์ ยนฺตสีโล ธรรมมูลตรี ๕๕ ๓๑ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๘ ปมท. สัม. * พระครูรัตนธรรมพิมล รตนวณฺโณ แกวเลื่อน ๕๑ ๓๐ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๖๙๙ * สัม. * พระสยาม เขมิโย จารุจิตร ๔๙ ๒๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๐ * สัม. * พระทานุวัตร สุวฑฺฒโน หัสดร ๔๙ ๒๙ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๑ * สัม. * สามเณรกฤษดา หลงสิม ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๒ * สัม. * สามเณรโชติรส มาดา ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๓ * สัม. ไว. พระปลัดสุธรรม อธิปฺโญ จันทวงษ ๖๓ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๔ ปมท. สัม. * พระภูวนนท ยสินฺธโร นวลศรี ๓๑ ๑๐ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๕ * สัม. * พระสมุหสมศักดิ์ กิตฺติสารเมธี สุกแสง ๒๓ ๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๖ * สัม. * พระฤทธิชัย จนฺทโชโต พลโฮม ๕๕ ๒๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๗ * สัม. ไว. พระครูใบฎีกากิตติเดชา วิเสสคุโณ โฆษิตคณิน ๕๑ ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๘ * สัม. * พระเอกชัย วุฒิธมฺโม มีรินทร ๒๗ ๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๐๙ * สัม. * พระอธิการตะวัน ปภาโส ไชยชมภู ๔๓ ๘ ปาบุงตาขาย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๐ * สัม. * พระคุณานนท อภินนฺโท สอนสวาส ๒๔ ๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๑ ปมท. สัม. * พระอัจฉริยะ อรุโณ ปญโญ ๕๒ ๒๐ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๒ * สัม. ไว. สามเณรอนุชา ทานิสุทธิ์ ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๓ * สัม. ไว. สามเณรประกาศิต อะวะตา ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๔ * สัม. * สามเณรสถาพร สุทธิสอน ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๕ * สัม. * สามเณรพงศกร จําปา ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๖ * สัม. * พระณัฐพงษ กตธมฺโม สุขศรี ๒๑ ๒ สวางพัฒนา เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๗๑๗ ปมท. * * สามเณรธีรเดช วงศวุวัฒน ๑๘ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๘ * สัม. * สามเณรกฤตภัค บุญเกิด ๑๘ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๑๙ * สัม. * เจาอธิการบุญธรรม ผาสุโก กุลภักดี ๕๒ ๑๖ สะพานยาว เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๐ ปมท. * * พระณัฐวัฒน อภิปฺุโญ โชติธนมงคลกิจ ๓๙ ๔ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๑ * สัม. * พระประยุทธ วรายุตฺโต แสงอัคคี ๕๓ ๖ ปาศรีภูทอก เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๒ * สัม. * พระดลนชัย ทสฺสวรธมฺโม พรมศรี ๒๔ ๔ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๓ * สัม. * พระวีระพงษ ญาณวฑฺฒโน วงษธรรม ๒๑ ๒ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๔ ปมท. สัม. * พระอุทัย ธมฺมสโร โจมพรม ๖๒ ๒ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๕ ปมท. * * สามเณรณัฐวุฒิ นันที ๑๗ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๖ * สัม. * สามเณรไชยพศ ธิธรรม ๑๗ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๗ * สัม. * สามเณรเดชา ตันทอง ๑๖ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๘ * สัม. * พระเฉลิมสุข สุขธมฺโม ขันธแกว ๖๖ ๑๖ ศรีสงคราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๒๙ ปมท. สัม. * พระอุชุกร ทิวากโร ผดากุลพัชร ๖๔ ๙ ศรีสงคราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๐ * สัม. * พระเสรี ยสินฺทโร ทองผาย ๓๕ ๑๕ ศรีสงคราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๑ ปมท. สัม. * พระเพชรชะกัน เตชปฺโญ โสประดิษฐ ๓๘ ๑๘ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๒ ปมท. * * พระสุรเชษฐ สมจิตฺโต วัฒนพันธุสอน ๔๘ ๙ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๓ * สัม. * สามเณรพิพัฒนชัย ชาญจระเข ๑๖ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๔ * สัม. * พระสิทธิโชค ขนฺติพโล อินทรเพชร ๒๐ ๑ ขามชุม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๕ * สัม. * สามเณรพรไท อินธิแสง ๑๗ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๖ ปมท. สัม. * สามเณรศุภวิชญ มะละ ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๗๓๗ ปมท. สัม. * สามเณรนันทกร วงษาพัด ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๘ ปมท. สัม. * สามเณรนนธิชาท สารภาพ ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๓๙ ปมท. * * สามเณรสนธยา แพงทุย ๑๕ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๐ * สัม. * สามเณรเศรษฐบุตร นาแพงรัตน ๑๕ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๑ ปมท. สัม. * สามเณรศิรวิทย ใจศิริ ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๒ * สัม. * สามเณรประสงค มัสสาทิตย ๑๕ โพธิ์ชัย สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๓ * สัม. * พระธนพล กิตฺติสมฺปนฺโน บัวศรี ๒๔ ๔ ศรีสุมังคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๔ ปมท. สัม. * พระสิทธิเดช ชยธมฺโม ออนคํามูน ๒๒ ๓ โพนงาม(บูรพาภิรมย) สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๕ * สัม. * พระชัยวัฒน ชยวฑฺฒโน วัดแผนลํา ๒๘ ๘ บึงสา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๖ ปมท. สัม. * พระปรีชา จิรวฑฺฒโน เจินเทินบุญ ๓๑ ๑๑ สะพานศรี สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๗ ปมท. * * พระเสกสรรค ธมฺมรํสี รอดอุตร ๒๑ ๒ สวางอารมณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๘ * สัม. * พระเพชรายุธ ญาณวชิโร เทพมินทร ๒๕ ๒ ศรีสุมังคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๔๙ * สัม. * พระแผน ธมฺมทีโป ธงชัย ๕๑ ๖ ศรีวรารมณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๐ ปมท. สัม. * เจาอธิการโสรินทร ฐิตธมฺโม ขันละ ๕๒ ๒๐ รามวิทยาลัย สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๑ * สัม. * สามเณรธนากร เพ็ญคํา ๑๗ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๒ * สัม. * สามเณรทศพล บาลลา ๑๗ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๓ * สัม. * สามเณรธนกฤต ศูนยยันต ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๔ * สัม. * สามเณรภูวดล ธรรมวสุกุล ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๕ * สัม. * สามเณรโชติพิพัฒน ทัศคร ๑๗ สระแกววารีราม สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๖ * สัม. * สามเณรผดุงศักดิ์ เงินงาม ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๗๕๗ * สัม. * สามเณรกชกร ทอนจันทร ๑๕ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๘ ปมท. * * สามเณรสิทธิพล ดอนนอย ๑๔ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๕๙ * สัม. * สามเณรอาทิตย นพคุณ ๑๔ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๐ * สัม. * สามเณรอานันดร ดวงดี ๑๘ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๑ * สัม. * สามเณรดิศรณ เมฆสุวรรณ ๑๗ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๒ * สัม. * พระลภัสรดา ฐานรโต ลอยพิลา ๓๘ ๑๔ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๓ * สัม. ไว. พระพิษณุ ผาสุกาโม ปดตะพินโน ๓๓ ๑๓ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๔ * สัม. * พระสมศักดิ์ ณฏฐิโก กลยะนี ๒๕ ๕ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๕ ปมท. * * พระวิสุทธิ์ จกฺกรตโน ดีล้ํา ๕๓ ๑๑ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๖ * สัม. * พระสุรศักดิ์ ฐานกโร มุงคุณ ๔๒ ๑๒ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๗ ปมท. สัม. * พระอัษฎาวุธ อาวุโธ เชื้อมงคล ๒๘ ๖ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๘ ปมท. สัม. * พระประวิทย ธมฺมวโร บุญเต็ม ๔๗ ๙ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๖๙ * สัม. * พระอังฆเชตร ปฺญาพโล ภูบุตรตะ ๔๗ ๒ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๐ ปมท. สัม. * พระทองลี สจฺจญาโณ เพ็งโคตร ๕๔ ๑๑ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๑ ปมท. สัม. * พระวิศิษฐ ชวาโน ยืนสุข ๕๓ ๑๗ สันติสุขพัฒนา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๒ * สัม. * พระสุรชาติ สํวโร โสภา ๖๖ ๒ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๓ ปมท. * * พระสมยศ สิริสุโข สุขันธ ๔๙ ๑๖ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๔ ปมท. สัม. * สามเณรตะวัน สีลานุต ๑๘ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๕ ปมท. * * สามเณรอิทธิพล นาทสีทา ๑๕ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๖ ปมท. * * สามเณรอภิสิทธิ์ คัฒทเนตร โพธิ์ชัยสมสะอาด หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๗๗๗ * สัม. * พระอดิศักดิ์ พลญาโณ พูลเพ่ิม ๔๑ ๑๖ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๘ * สัม. * พระพิษณุ สนฺธนจิตฺโต สันธนะจิตร ๔๘ ๖ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๗๙ * สัม. * สามเณรศุภวิชญ อิติบุตตา ๑๔ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๐ * * ไว. พระสวัสดิ์ ฐานกโร จันทรเทศ ๔๔ ๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๑ ปมท. * * สามเณรธนภูมิ คงโนนนอก ๑๕ คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๒ ปมท. สัม. * สามเณรวีระศักดิ์ จันทะนิด ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๓ * สัม. * สามเณรวันเฉลิม ยกชู ๑๔ ปาโนนทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๔ ปมท. สัม. * พระยุทธนา เทวธมฺโม บุตรนอย ๒๗ ๔ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๕ ปมท. * * พระธนกร พลวฑฺโฒ เลพล ๔๐ ๑๐ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๖ ปมท. สัม. * พระศิริรวัฒน กตปุญโญ ศิริรวัฒนภักดี ๕๒ ๑๘ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๗ * สัม. * พระสุริยะ สุทฺธิปฺโญ คําทะเนตร ๒๕ ๕ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๘ * สัม. * พระปลัดกันหา ญาณวีโร ราปะ ๓๘ ๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๘๙ ปมท. * * พระพงษศธร พลวุฑฺโฒ บุญกวาง ๓๑ ๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๐ ปมท. * * พรสุรเชษฐ อิทฺธิเตโช ไชยรา ๖๒ ๑๑ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๑ ปมท. * * พระอนุรักษ รตฺตนเตโช เรือนแกว ๔๒ ๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๒ * สัม. * พระยุทธชัย เสฏฐจิตฺโต พลอาจ ๓๑ ๙ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๓ ปมท. * * พระเบญจมินทร ญาณวโร หมื่นวงศ ๒๑ ๒ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๔ * สัม. * พระสาคร ฐานิสฺสโร ปูคะสิน ๔๙ ๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๕ * สัม. * พระครูประภาตอาจารคุณ อรจาโร ฐานวิชัย ๖๒ ๑๙ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๖ ปมท. สัม. * พระปยะฉัตร สิทฺธิมโน แกวมูลเมือง ๔๕ ๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๔๑/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๗๙๗ ปมท. * * พระกฤษกร กิตฺติปาโล หาสุข ๓๙ ๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๘ ปมท. สัม. * พระคมสันต สนฺตจิตฺโต โจทจันทร ๓๗ ๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๗๙๙ * สัม. * พระมานิต จนฺทสาโร สายไพสงค ๓๔ ๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๐ * สัม. * สามเณรอนุวัต จําศักดิ์ ๑๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๑ * สัม. * สามเณรจักรภัทร อัฒจักร ๑๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๒ * สัม. ไว. สามเณรราชิต นามไชย ๑๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๓ ปมท. * ไว. พระสมยศ ภิรธมฺโม ศรีสด ๕๖ ๑๑ ปาโชติการาม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๔ ปมท. สัม. * พระธีรยุทธ มหพฺพโล ปถนาถา ๔๐ ๓ โนนรัง ก หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๕ ปมท. * * พระอรรถพล ธมฺมิโก ไกรศรีวรรธนะ ๒๘ ๒ พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลําภู (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๖ ปมท. * * พระวรวุฒิ สํวุฑฺโฒ สมณะคีรี ๓๗ ๓ พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลําภู (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๗ * สัม. * พระใบฎีกาสุชานันนท สนฺตจิตฺโต แสนศรีจันทร ๓๕ ๗ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๘ ปมท. สัม. * พระธฤติพันธ ฐิตโสภโณ พงศวัฒนาวิจิตร ๒๗ ๒ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๐๙ ปมท. สัม. * สามเณรรัตนชัย การพัดชี ๑๖ เซกาเจติยาราม  บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๐ ปมท. * * สามเณรรัฐกานต การพัดชี ๑๙ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๑ ปมท. สัม. * พระสมเกียรติ สิริวฑฺฒโก แสนบัวโพธิ์ ๓๖ ๘ นิกรบํารุง บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๒ ปมท. สัม. * พระพงษศักดิ์ วิชฺชาธโร แสงหา ๓๑ ๑๑ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๓ ปมท. สัม. * พระชินกร จนฺทโสภโณ ดาสามผง ๔๕ ๘ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๔ ปมท. สัม. * สามเณรธนกฤต ศรีราชา ๑๔ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๕ ปมท. สัม. * สามเณรวีรภัทร ทองนํา ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๖ ปมท. สัม. * สามเณรธีระศักดิ์ พระโรจน ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๘๑๗ ปมท. สัม. * สามเณรอัมรินทร เสริมศรีพงษ ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๘ ปมท. สัม. * สามเณรธนชัย พลวงษา ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๑๙ ปมท. สัม. * สามเณรทีปกร ทิพวัต ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๐ ปมท. สัม. * พระวิทชัย ธมฺมกาโม ศรีปอง ๔๑ ๔ สวางมีชัย บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๑ * สัม. * พระอนุสรณ ชินวโร ทุมแสน ๔๔ ๘ ศรีเมืองธรรมคุณ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๒ ปมท. สัม. * พระจิระเดช จิรสุโภ อินลี ๓๖ ๓ ศรีประเสริฐ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๓ ปมท. สัม. * พระมานัสชัย ฐิตมานโส สีดี ๒๒ ๒ มงคลสามัคคีธรรม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๔ ปมท. * * พระเจตนิพัทธ เจตนิพทฺธเมธี ฐานกระโทก ๒๐ ๑   อรัญญวิเวก บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๕ ปมท. * * พระปธานิน ปฺญาวชิโร รัชนิศิริภาพ ๒๕ ๑ อรัญญวิเวก บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๖ ปมท. สัม. * สามเณรธันญสิทธิ์ เสาวรส ๑๗ อรัญญวิเวก บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๗ ปมท. สัม. * สามเณรยุทธพิชัย เพียมูล ๑๖ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๘ ปมท. * * สามเณรพีรพงษ ราชวงษ ๑๕ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๒๙ ปมท. * * สามเณรบพิตร ยศทอง ๑๕ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๐ ปมท. สัม. * พระอธิการอาวุธ อาจารสุโภ นิตุทร ๔๙ ๒๐ ปาพัฒนาพร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๑ ปมท. สัม. * สามเณรเมธา ระวังรัมย ๑๗ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๒ * สัม. * พระสุวิทย ฐิตวํโส เรืองเพชร ๓๕ ๗ สวางวารี บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๓ ปมท. สัม. * พระวิทยา อาจารสมฺปนฺโน มุงเปา ๓๘ ๗ คําสมบูรณวนาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๔ ปมท. สัม. * สามเณรถิรวัฒน คงคําลี ๑๘ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๕ ปมท. * * สามเณรนิธิชัย สุวรรณชาติ ๑๘ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๘๓๖ * สัม. * สามเณรศุภกฤต เทพชมภู ๑๕ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๘๓๗ ปมท. สัม. * พระสมุหพรชัย ฐานวโร วงศนุช ๔๐ ๗ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๓๘ * สัม. * พระปลัดชัยภัก ชยเมธี พาลี ๒๖ ๕ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๓๙ ปมท. สัม. * สามเณรปริญญา สุริทะรา ๑๗ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๐ ปมท. * * สามเณรสรศักดิ์ เพ็งเพ็ชร ๒๐ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๑ ปมท. * * พระฐาปกรณ ฐานวฑฺฒโน นาดี ๒๖ ๖ กลาง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๒ * สัม. * พระครูวินัยธร วรภัทร ธนฺชยเมธี ภูมิพรม ๒๔ ๕ กลาง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๓ ปมท. * * พระธนากร อินฺทเมธี หิรันยากร ๓๕ ๑๖ ตราชูวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๔ * สัม. * สามเณรพีระพัฒน สัสดีไกรสร ๑๕ ตราชูวนาราม ของแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๕ * สัม. * พระพันธวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน ภูมิรัง ๓๐ ๑๐ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๖ ปมท. สัม. * พระภานุ ภูริปฺโญ ทองแสง ๒๖ ๕ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๗ * สัม. * พระครูสังฆรักษ นราธิวัฒน ภทฺทวฑฺฒโน อินนอก ๒๖ ๕ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๘ * สัม. * พระอานนท วิสุทฺธิสมฺปนฺโน จีนชาต ๒๑ ๑ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๔๙ ปมท. สัม. * พระแพรทอง สนฺติมโน แกวทองมี ๓๘ ๑๔ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๐ ปมท. สัม. * สามเณรพงษธร ทอนจันทร ๒๒ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๑ ปมท. สัม. * สามเณรดิศรณ แกวจริง ๒๐ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๒ * สัม. * พระประเวช รฏฐธีโร สุทุม ๒๓ ๓ ศรีชมชื่น ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๓ * สัม. ไว. พระกิตติพงษ สุนฺทโร ชื่นนาเสียว ๓๔ ๑๐ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๔ * สัม. * พระจิรวัฒน จิรวฑฺฒโน แสงเดือน ๒๒ ๓ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๕ * สัม. * พระไพรัตน ยุตตธมฺโม พันธุระ ๒๖ ๗ สามัคคีขัย ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๖ ปมท. * ไว. พระเฉลิมพล ขนฺติพโล ออนเหลา ๓๔ ๙ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๘๕๗ * สัม. * พระสมชาย สุจิตฺโต บาทชารี ๔๓ ๔ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๘ ปมท. * ไว. พระสมาน ปภสฺสโร พานิชย ๕๙ ๓ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๕๙ * สัม. * พระธัชมงคล กิจฺจธโร อุทัย ๕๒ ๗ มิ่งเมืองพลาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๐ * สัม. * พระใบฎีกาศักดิ์ชัย กตปุญโญ พิมเสน ๓๘ ๕ ตระคลอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๑ * สัม. * พระสมบัติ ฐิตสาโร กองมา ๕๗ ๕ จันทรสิรินทราวาส ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๒ ปมท. สัม. * สามเณรบัญญวัต หาทอง ๑๗ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๓ ปมท. สัม. * สามเณรกิตติภพ อวนมาตรา ๑๖ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๔ * สัม. ไว. พระสุริยา นาควิโร ศิริโวหาร ๕๔ ๑๓ มหาชัย มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๕ ปมท. สัม. * พระอิสรา สุธมฺโม มีวงค ๓๔ ๔ สวางคงคา กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๖ * สัม. ไว. พระธนากร ถาวโร ภูแยมไสย ๔๙ ๘ สวางคงคา กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๗ * * ไว. สามเณรพงศกร ดลประเสริฐ ๑๖ หวยสีทน กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๘ * สัม. * สามเณรกฤตธร แสนคนึง ๑๕ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๖๙ * * ไว. สามเณรธฤต รอดเริงรื่น ๑๕ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๐ * สัม. * พระสิทธิพร จนฺทิโก โสตถิพาณิชย ๓๐ ๖ โพธิ์ชัยวนาราม กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๑ * สัม. ไว. พระเกษม วรปฺโญ คัฒมาตย ๕๒ ๑๓ มัชฌิมาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๒ ปมท. สัม. * สามเณรโชคชัย นากเกิด ๑๗ อรามมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๓ ปมท. * * สามเณรนภัทรพงศ สายสินธุ ๑๗ อรามมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๔ * สัม. ไว. สามเณรกรวิชญ เถาวชาลี ๑๗ อรามมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๕ * สัม. ไว. สามเณรศักรินทร ชาญสาริกรณ ๑๘ อรามมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๖ * สัม. ไว. สามเณรทรัพยสิน ธงหาร ๑๔ ธรรมพิทักษ กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๘๗๗ * สัม. * พระเขมภูสิต เขมปฺโญ แทบศรี ๒๙ ๑๐ ธรรมพิทักษ กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๘ ปมท. สัม. * พระวรพันธ วรปฺโญ กระจายศรี ๕๗ ๑๒ ชัยมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๗๙ ปมท. * * พระนครินทร อนาลโย พลชิวา ๓๔ ๑๔ ชัยมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๐ * สัม. ไว. พระถิน จิตวิริโย ศิลาเกษ ๗๕ ๘ บานอน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๑ * สัม. ไว. สามเณรอภินันท ภูยาแพทย ๑๒ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๒ * สัม. ไว. สามเณรจารุวัฒน เอี่ยมศรี ๑๐ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๓ * สัม. ไว. พระสันติสุข โสภโณ แกวขอนแกน ๕๑ ๖ ปาประสารอําไพวงษ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๔ ปมท. สัม. * พระสุวรรณ จนฺทโชโต ครูลิ้นฟา ๔๖ ๑๒ กลาง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๕ ปมท. * * พระพงษพันธ สิริธมฺโม ทองสุทธิ์ ๓๙ ๑๖ ไตรภูมิ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๖ ปมท. * * พระทองจันทร กิตฺติญาโณ สมภักดี ๔๗ ๓ ไตรภูมิ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๗ * สัม. * พระทับทอง ทีปธมฺโม สุวรรณวิเศษ ๓๕ ๑๕ อุตมพิชัย รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๘ ปมท. สัม. * พระกาน อาจารธมฺโม ทีพิมาย ๕๐ ๑๑ อุบลบรทิพย รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๘๙ * สัม. * สามเณรสุพจน ศรีโยธี ๑๖ มิ่งเมือง รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๘๙๐ * สัม. ไว. พระธนพล เขมธมฺโม พันธเจริญ ๒๗ ๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๑ * * ไว. สามเณรเตวิช จํารัส ๑๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๒ * สัม. * พระประสิทธิ์ วิชฺชาธโร รินลา ๔๒ ๑๐ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๓ * สัม. ไว. สามเณรพุทธิชาติ กาญจนโสภิต ๑๘ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๔ * สัม. ไว. สามเณรดบัสวิน สุภะสอน ๑๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๕ * สัม. ไว. สามเณรภาคภูมิ ทองรอง ๑๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๖ * สัม. ไว. สามเณรเจษฎา ศรีมงคล ๑๗ เวฬุวัน อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๘๙๗ * สัม. * สามเณรมาเฮง อุนใจ ๑๕ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๘ ปมท. สัม. * สามเณรไมตรี หลาสิงห ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๘๙๙ * สัม. ไว. พระสุนัย เขมจาโร ลาวเมือง ๒๘ ๘ ดามพรา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๐ * สัม. ไว. สามเณรคุณากร ทันเต ๑๙ ดามพรา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๑ * * ไว. สามเณรอุดมศักดิ์ เกตุนอก ๑๖ ดงบัง อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๒ ปมท. สัม. * พระนัตฐพงษ ธนิฏฐวํโส ศิริโชติ ๒๔ ๕ ปากน้ํา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๓ * สัม. * พระกันติ์นันท นนฺทิโย คํางาม ๓๕ ๕ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๔ * สัม. ไว. พระสินชัย นาโค นนทา ๓๐ ๘ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๕ * * ไว. พระฤทธิไกร อิทฺธิปฺุโญ พักดี ๒๘ ๒ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๖ * สัม. ไว. สามเณรสุรศักดิ์ ธานี ๑๕ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๗ * สัม. ไว. สามเณรธนดล จารุจิตร ๑๔ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๘ * * ไว. พระสุรพงษ กิตฺติภทฺโท สายสิงห ๕๕ ๓๑ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๐๙ * * ไว. พระณัฐพล ติกฺขกโร คํากระจาย ๓๑ ๑๐ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๐ ปมท. สัม. * พระสิทธิโชค หิริสมฺปนฺโน อุนญาติ ๔๓ ๙ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๑ * สัม. ไว. พระอธิการภควิชญ ปฺุญชาโต บุญเสริม ๕๙ ๗ ปากุญชรวนาราม ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๒ * * ไว. พระสุมิตร ติกฺขปฺโญ เมืองแกว ๔๒ ๒๒ ปากุญชรวนาราม ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๓ * สัม. * พระพงศกร ปภาโส รอดสา ๕๐ ๑ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๔ * สัม. * สามเณรกิตติธรรม ไชยมูล ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๕ * สัม. * สามเณรธนกร นิลเพ็ชร ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๖ * สัม. * สามเณรกิตติวินท วรเชษฐ ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๔๗/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
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๙๑๗ * สัม. ไว. พระเจตน ธนปฺโญ บุตรหวังวัฒนา ๖๒ ๕ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๘ ปมท. * ไว. สามเณรพชร จันดา ๑๔ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๑๙ * สัม. * สามเณรกรวิชญ ตั้งมั่น ๑๓ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๐ ปมท. * ไว. สามเณรนิติธร เสมอใจ ๑๒ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๑ * สัม. * สามเณรพงศกร จงเจือกลาง ๑๖ สวางสุวรรณาราม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๒ ปมท. * * พระพชร ฐานวุฑฺโฒ สวายแอม ๒๗ ๗ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๓ * สัม. ไว. พระเสรี ธมฺมสาโร ยางเดี่ยว ๕๙ ๑๗ ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๔ * สัม. * พระสุรชัย ชิตมาโร ออนทุงใหญ ๓๕ ๓ ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๕ ปมท. สัม. * สามเณรสันติชัย สิงหงอย ๑๘ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๖ ปมท. สัม. * สามเณรภควุฒิ นาสินสรอย ๑๔ วินิจธรรมาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๗ ปมท. สัม. * สามเณรเดชโสธรธานี เหมือนตา ๑๘ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๘ ปมท. * * สามเณรวุฒิชัย ชางปรุง ๑๘ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๒๙ ปมท. * * สามเณรวุฒินันท ชางปรุง ๑๘ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๐ ปมท. * * สามเณรธีรศักดิ์ บุญตะวัน ๑๕ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๑ ปมท. * * พระพงษศักดิ์ อคฺคปฺโญ ศรีแกว ๕๗ ๕ เหมือดขาว ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๒ ปมท. * * เจาอธิการราชวุธ ปฺญาวชิโร เพชรไพร ๓๐ ๑๐ ปาจันทวนาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๓ ปมท. * * พระภาคภูมิ สมจิตฺโต โคตะนนท ๔๖ ๗ หวยกอย ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๔ * สัม. ไว. พระจิรายุ ถาวโร ดีดวงพันธ ๔๓ ๔ หวยกอย ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๕ ปมท. สัม. *  สามเณรศิริวัฒน  คูณเมือง ๑๘ บอชะเนง อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๖ ปมท. * *  พระสันติชัย  ฐิตสาโร  บูชา ๓๗ ๑๕ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๙๓๗ * สัม. ไว.  พระรุงโรจน  วิโรจโน  อโลคา ๔๔ ๘ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๙๓๘ ปมท. สัม. * สามเณรณัชพล โกฏคางพลู ๒๐ บึง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๓๙ ปมท. * * สามเณรอภิรักษ แยมสวัสดิ์ ๑๗ บึง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๐ ปมท. สัม. * พระเฉลิม ถิรปฺุโญ ดีเลิศ ๔๕ ๒๓ บึง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๑ * สัม. * พระชัยยุทธ เตชธมฺโม ปญญานวกิจ ๗๐ ๑๗ ใหมสันติ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๒ ปมท. * ไว. พระไพโรจน ปภากโร ปญจารักษ ๕๓ ๗ โนนทอง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๓ ปมท. * * พระบุญเลิศ กตคุโณ โนสูงเนิน ๗๗ ๑๐ สามัคคีสโมสร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๔ * สัม. ไว. พระเกียรติศักดิ์ จารุวณฺโณ เพ็งทอง ๓๙ ๑๖ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๕ * สัม. ไว. สามเณรกฤตภาส วงศเมือง ๑๘ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๖ ปมท. * * สามเณรวรพล มียิ่ง ๑๗ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๗ * สัม. ไว. สามเณรบุญฤทธิ์ ศรีวะโสภา ๑๗ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๘ ปมท. สัม. * พระพีระเวช ชาติโก ชาสูงเนิน ๕๓ ๒ พระนารายณมหาราช นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๔๙ ปมท. * * พระสนิท โชติวโร ขอรสกลาง ๖๒ ๑๙ หนองจะบก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๐ * สัม. * พระรฤทธิ์ วริทฺธิญาโณ เขียนโคกกรวด ๒๓ ๑ สมอราย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๑ ปมท. สัม. * สามเณรพงศธรณ ปนเพชร ๑๖ อิสาน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๒ * สัม. * พระกฤษฏา สมาจาโร ศรีเกษ ๓๑ ๔ ประมวลราษฎร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๓ * สัม. ไว. สามเณรเสกสรร สุขใหม ๑๗ หนองบัวศาลา นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๔ * สัม. ไว. พระอธิการสิทธิศักดิ์ วณฺณธโร ขอแชมกลาง ๕๐ ๑๓ หนองสรวง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๕ ปมท. สัม. * พระสมุหประกอบ ธมฺมรโต มุงพันธกลาง ๖๗ ๒๓ ดอนมะเหลื่อม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๖ * สัม. ไว. พระวิไล วิมโล วองใว ๔๒ ๑๐ สะพาน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๙๕๗ * สัม. ไว. พระศุภกิตติ์ สุภกิจฺโจ กระสังข ๒๖ ๔ ปะคํา นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๘ ปมท. สัม. * พระสมโชค สมโชโต ใจทน ๒๗ ๕ บุละกอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๕๙ ปมท. สัม. * พระธีรพงษ ติกฺขปฺโญ ไฮงาม ๕๔ ๔ บุละกอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๐ * สัม. ไว. พระสักดิ์กรินทร วรสทฺโท สังขบูรณ ๔๔ ๗ บุละกอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๑ * สัม. * สามเณรไวทิน นาเมืองรักษ ๑๗ พิกุลทอง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๒ * * ไว. สามเณรกมลภพ มูลเหล็ก ๑๗ วิปสสนารังกาใหญ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๓ * สัม. ไว. พระอธิการสังเวย วรญาโณ งานกระโทก ๖๓ ๓๐ หวยตระคอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๔ ปมท. สัม. * พระใบฎีกาพิสิษฐ ปยวณฺโณ แชมฉิมพลี ๔๕ ๒๒ ตะกุด นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๕ ปมท. สัม. * พระวรุฒ วรจิตฺโต ซอพิมาย ๒๕ ๕ ตะกุด นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๖ ปมท. สัม. * พระอัษฎาวุธ พฺรหฺมวํโส ราชอาษา ๒๓ ๓ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๗ ปมท. * * พระสันติ ปริปุณโณ แตงทอง ๓๒ ๒ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๘ ปมท. สัม. * พระอภิชัย ชยุตฺตมํกุโร ตึกโพธิ์ ๒๑ ๑ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๖๙ ปมท. สัม. * พระบัณฑูร เมตฺติโก สนองเดช ๒๕ ๕ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๐ ปมท. สัม. * สามเณรสิทธิศาสต ดาวประถมพันธ ๑๔ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๑ ปมท. สัม. * พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ จวบกลาง ๔๖ ๕ ดานใน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๒ * สัม. ไว. พระครูอุดมชัยสิริ ดร. อนุตฺตโร กุลสุวรรณ ๕๖ ๓๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๓ ปมท. * * พระอธิการเปรม โชติปฺโญ ปอสูงเนิน ๔๐ ๑๘ ทุงพนมวัง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๔ ปมท. สัม. * พระเจริญ อคฺคธมฺโม ประสาร ๖๘ ๘ บานไร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๕ ปมท. * * พระโกสินธุ สิริปฺุโญ ภูมิไธสง ๔๒ ๗ บานไร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๖ * สัม. * พระสุเมธ สุเมโธ ปกษิณ ๕๔ ๗ โคกลาม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
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๙๗๗ * สัม. ไว. พระบุญเสริม กุสลจิตฺโต รักณรงค ๔๔ ๑๗ อินแปลงแสงสวาง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๘ * สัม. * สามเณรฐิติโชติ สงวนวงศ ๑๕ ปาอภัยวัน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๗๙ ปมท. * * พระภาณุวัฒน ภาณุวฑฺฒโน นุนออน ๒๓ ๔ ศาลาลอย นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๐ ปมท. * ไว. พระสุเทพ สุธมฺโม วงษอั๋น ๔๗ ๕ เขาซับพงโพด นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๑ * สัม. * พระสุกิจ สุกิจฺโจ อรรถชิตวาทิน ๕๕ ๙ ศาลาทอง นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๒ * สัม. ไว. พระญาณภพ จกฺกวโร นันทชาติ ๔๔ ๑๖ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๓ * สัม. ไว. พระบุรินทร ฐิตธมฺโม ชัยสมัคร ๓๔ ๑๑ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๔ * สัม. ไว. พระวันเฉลิม สุจิตฺโต งานดี ๔๗ ๓ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๕ ปมท. สัม. * พระสุพิน ทีปธมฺโม เพชรเอี่ยม ๓๖ ๖ โสน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๖ * สัม. ไว. พระพิพัฒนพงษ อินฺทวชิรเมธี อาวุธพันธ ๒๖ ๗ ปาหนองปรือ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๗ ปมท. สัม. * พระสิทธิพงศ ญาณธีโร พวงมาลัย ๒๘ ๘ ตาเหล็ง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๘ * สัม. ไว. พระสุทธิพงศ ปฺญาสาโร ไขสังเกต ๒๖ ๗ บุตาวงษ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๘๙ * สัม. ไว. พระสมุหณัฐวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิเมธี ธรรมสะโรจน ๒๕ ๕ หนองจิก บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๐ * * ไว. พระเชิดชัย วชิรญาณเมธี บุญเกษม ๒๔ ๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๑ * * ไว. พระสมคิด กิตฺติญาโณ พันธมะลี ๔๗ ๒๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๒ ปมท. * * พระเสกสรร จนฺทสาโร กุลจันทร ๔๓ ๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๓ * สัม. ไว. สามเณรกิตติพงษ ชะยมชัย ๑๘ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๔ ปมท. สัม. * พระตงหมิง ถาวโร ออนตา ๔๙ ๑๖ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๕ ปมท. * * พระขวัญชัย ฃยวุฑฺโฒ เวียงดินดํา ๔๔ ๑๙ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๖ * สัม. * พระศาสตราวุธ โชติธมฺโม มีพันธ ๔๑ ๑๐ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๙๙๗ ปมท. สัม. * พระทวีทรัพย ฐิตธนโพธิ บัวทวี ๖๔ ๑๒ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๘ * * ไว. พระกะต็อก นาโค ไชยะวง ๒๕ ๖ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๙๙๙ ปมท. * * พระบุญจันทร กมฺมสุทฺโธ ถนอมพลกรัง ๕๒ ๑๒ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๐ ปมท. * * พระอดุลย จิรสีโร สุขสายบัว ๔๑ ๘ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๑ * สัม. * สามเณรสุรัตน บรรยง ๑๘ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๒ * สัม. * พระจรัญ ขนฺติพโล รําพึงสุวรรณ ๔๙ ๙ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๓ ปมท. * ไว. พระประดิษฐ โกสโล ผองสนาม ๔๓ ๑๐ สงา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๔ * * ไว. พระวสันต กนฺตปฺโญ ธงชัย ๒๒ ๒ ศรีมหาโพธิ์ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๕ * สัม. ไว. พระบาน ธมฺมเสรีสตฺถา ถาจ ๔๖ ๒๖ คุมเหนือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๖ ปมท. สัม. * พระทิฐิพล พลญาโณ เจือจันทร ๒๘ ๖ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๗ ปมท. * ไว. สามเณรขจรศักดิ์ ทัดแกว ๑๘ บานผือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๘ ปมท. สัม. * พระโกมินทร สุโกวิโท เตียแอก ๒๗ ๗ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุรินทร (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๑๐๐๙ * สัม. * สามเณรพนาวัฒน สายสุนีย ๑๕ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๐ * สัม. * พระสันติ รวิวํโส โคนนะบาน ๕๓ ๑๕ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๑ ปมท. * * พระสมศักดิ์ กตปฺุโญ สืหมื่นไว ๖๑ ๕ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๒ ปมท. สัม. * สามเณรณัฐชนน กลางเมือง ๑๙ เกาะมะไฟ ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๓ ปมท. * ไว. พระมนตรี มหชฺฌาสโย เชื้อแกว ๓๑ ๑๐ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๔ * สัม. * พระทนาทร ธนวิสิฏโฐ ปพพานนท ๒๔ ๑ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๕ ปมท. * * สามเณรจิรเมธ ปนประดับ ๑๖ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๖ ปมท. * * สามเณรอดิศร แจมแจง ๑๘ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
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ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๑๐๑๗ ปมท. สัม. * พระเดน ชิตมาโร ระวิโรจน ๖๙ ๑๑ บางแตน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๘ ปมท. * * พระเอนก นิสโภ สุขศรี ๕๐ ๒๘ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๑๙ ปมท. สัม. * พระฉลอง ปฺญาทีโป เคนะ ๖๐ ๑๕ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๐ * สัม. * พระธนภูมิ ทนฺตจิตฺโต มงคลภักดี ๔๗ ๖ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๑ ปมท. สัม. * พระสุรเดช ปฺญาวุฑฺโฒ ไชยบุตร ๕๐ ๒ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๒ ปมท. * * พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานาปโย ภิรมย ๔๓ ๑ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๓ * สัม. * พระบริหาร นาถสีโล บุญบัว ๖๕ ๗ อุดมธานี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๔ * สัม. * พระสําเริง ฐิตสีโล อินทนนท ๖๓ ๑๑ อุดมธานี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๕ ปมท. * * พระสันติ สุมงฺคโล ตันกําแหง ๓๑ ๒ อุดมธานี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๖ ปมท. * * สามเณรสุรชาติ สิริประโคน ๑๘ หนองโพธิ์ นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๗ ปมท. สัม. * สามเณรอิทธิ เวชการนนท ๑๕ หนองโพธิ์ นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๘ * สัม. * พระจรูญ ฐิตธมฺโม ชมชู ๕๓ ๑๕ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๒๙ * สัม. * พระอํานาจ ฐานธมฺโม พวงอุไร ๖๖ ๔ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๐ * สัม. * พระณพัชร ปริปุณฺโณ เจริญพานิชย ๕๙ ๗ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๑ ปมท. * * พระปญจวิชช นาควโร อโศกวัฒนะ ๔๒ ๓ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๒ * สัม. * พระนิพล อภิฉนฺโท ศรีรัตน ๕๑ ๗ คลอง ๑๔ นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๓ * สัม. ไว. สามเณรมงคลชัย เสียงฆอง ๑๙ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๔ * สัม. * สามเณรสุชัชพงษ เทวาอภิโคตร ๒๒ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๕ * สัม. ไว. สามเณรพิลาด มาพร ๒๐ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๖ * สัม. * สามเณรฉัตรชัย พิกุลทอง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
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๑๐๓๗ * สัม. ไว. สามเณรฉัตรมงคล แสนเมือง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๘ * สัม. * สามเณรกิตติศักดิ์ ลีพา ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๓๙ ปมท. สัม. * สามเณรศุภกร พบขุนทด ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๐ * สัม. ไว. สามเณรณัฐพงศ ลิ้มปไพศาล ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๑ * สัม. ไว. สามเณรคุณานนท สุวรรณโชติ ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๒ * สัม. ไว. สามเณรองคฟาประธาร ชุมตรีนอก ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๓ * สัม. ไว. พระสมโชค เตชปฺโญ ทวิสุวรรณ ๔๙ ๒๙ บางแกว ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๔ * สัม. * พระครูสมุหบุญสง กิตฺติโสภโณ ไกรวงศ ๔๖ ๒๖ บางแกว ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๕ * สัม. * พระประกาสิทธิ์ สุจิณฺโณ กลิ่นช่ืน ๒๑ ๓๕ สระแกว สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๖ ปมท. * ไว. พระสถิตย จนฺทาโภ ไทรดุเหวา ๕๐ ๑๐ สระแกว สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๗ ปมท. สัม. * พระสมมิตร พุทฺธสโร ประทาย ๔๙ ๖ ศาลาลําดวน สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๘ * สัม. * พระบุญหนา วิริยธมฺโม บาคาน ๕๐ ๗ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๔๙ * สัม. * พระวิรัตน ภานุวํโส ปายัน ๔๐ ๙ วังสมบูรณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๕๐ * สัม. * พระเชาวฤทธิ์ วิชฺชากโร แกวพลงาม ๕๑ ๑ คลองหาด สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๕๑ * สัม. * พระชัยณรงค ชยาภิรโต บํารุงวัฒนะ ๓๘ ๗ นครธรรม สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๑๐๕๒ * สัม. ไว. พระธนาพล ธีรสุชีโว เกตุแกวนพคุณ ๓๒ ๑๐ กลาง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๕๓ * สัม. ไว. พระวิระพันธ สิริวิโร แซโคว ๕๒ ๔ ใหญอินทาราม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๕๔ * สัม. ไว. พระอนุชา โสตฺถิโก อยูสุข ๖๒ ๘ เกาโบราณ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๕๕ * สัม. * สามเณรไชยวัฒน ขุนเกลี้ยง ๑๗ จรูญราษฏร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๕๖ * สัม. * สามเณรนพรัตน สังโวลี ๑๙ สํานักบก ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๐๕๗ ปมท. สัม. * พระประทีป โชติญาโณ ปนสิริ ๕๔ ๕ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๕๘ * สัม. * สามเณรกิตตินันท เมอมะมีสอน ๒๐ เขาถ้ํา ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๕๙ * สัม. * พระมงคล โกมโล จงหอมขจร ๔๕ ๒๔ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๐ * สัม. ไว. พระสมุหภาสกร ปฺญาพโล ทองอม ๕๕ ๑๓ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๑ * สัม. * พระธนวัฒน อาตปโก คลองถนอมสัตย ๔๖ ๖ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๒ * สัม. ไว. พระทศพร ขนฺติพโล มูลผง ๒๗ ๑ เขาชองลม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๓ * สัม. * พระตอศักดิ์ วราสโภ เพ่ิมพูน ๔๙ ๑๑ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๔ * สัม. * พระวีรพล วิสุทฺธิสโร มิตรสานุช ๓๖ ๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๕ * สัม. * พระธนาชัย จนฺทสาโร โตสะอาด ๓๒ ๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๖ * สัม. * พระธเนศ ฐานวโร ฉากรัมย ๒๘ ๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๗ * สัม. * พระยิ่งยง จารุธมฺโม บุนวันนา ๒๗ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๘ ปมท. สัม. * พระดนัย นาถสีโล คงเจริญ ๔๔ ๒ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๖๙ * * ไว. พระคอนสวรรค ชยจิตฺโต ไชยจิตร ๒๑ ๑ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๐ * * ไว. สามเณรภคพล ทรงแสงฤทธิ์ ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๑ * สัม. ไว. พระเชาวลิต ถิรจิตฺโต ซื่อตรง ๕๗ ๗ สวางฟาพฤฒาราม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๒ * สัม. * พระพงษศักดิ์ ปรกฺกโม สุขามานพ ๓๘ ๙ สุทธาวาส ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๓ * สัม. ไว. พระสุพงค อภินนฺโท บุตรโบราณ ๕๕ ๙ สุทธาวาส ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๔ * สัม. ไว. พระอุดม ตปสีโล พะวงษ ๖๑ ๑๘ สัตหีบ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๕ * * ไว. สามเณรตรีวิทย มาตรา ๑๕ สัตหีบ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๖ * * ไว. สามเณรธนาวุธ บงโนนงิ้ว ๑๔ ชองแสมสาร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
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๑๐๗๗ ปมท. สัม. * พระสิทธิพร สิทฺธินายโก งามสุรัตน ๓๕ ๑๑ ปาประดู ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๘ * * ไว. พระเดชา โชติโก จิตรสุจริต ๕๗ ๗ ลุม ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๗๙ * สัม. ไว. พระณัฐนัทธิ์ สุทฺธมโน ศึกษา ๒๙ ๔ ลุม ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๐ ปมท. สัม. * พระวรินทร อนาลโย ชิตนุรัตน ๕๖ ๗ หนองสนม ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๑ * สัม. * พระครูสุทัศนธรรมาภิรม วายาโม ฟกแกว ๖๒ ๓๘ หนองคอกหมู ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๒ ปมท. สัม. * พระสราวุธ ธีรปฺโญ สิริเบญจวรรณ ๒๗ ๘ สุวรรณรังสรรค ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๓ * สัม. * พระสนธยา อาสโภ เพชรล้ํา ๔๕ ๒ สุทธิวารี จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๔ * สัม. * พระวริด ชยวุฑฺโฒ แกวคํามูล ๓๔ ๔ ใหม จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๕ * * ไว. พระสุชาติ เทวธมฺโม บุญมี ๔๐ ๕ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๖ * สัม. * พระไพรัตน ถิรธมฺโม อําพล ๔๗ ๒๑ ชําราก ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๗ * สัม. * พระณัฐภูมิ คมฺภีรปฺโญ ปทมดิลก ๓๒ ๖ ทาโสม ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๑๐๘๘ * สัม. ไว. พระพิพัฒน วิวฑฺฒโน พีรพัฒนดิษฐ ๕๒ ๘ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๘๙ * สัม. ไว. พระสุมิตร มุทิตมโน ชางบุ ๓๒ ๘ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๐ * สัม. ไว. พระสุระเชษฐ สุรเตโช ทุไธสง ๒๘ ๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๑ * * ไว. พระฉัตรชัย ฉนฺทโก พนาลัย ๓๔ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๒ ปมท. สัม. * พระหวางธือ กลฺยาณธมฺโม ตั้ง ๒๖ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๓ * สัม. * พระสังวาลย เตชวโร ทองนันท ๕๗ ๑๐ พระงาม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๔ * สัม. ไว. สามเณรเมธาพร มาลา ๑๗ พระงาม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๕ * สัม. ไว. พระชนม ชาตวีโร ทองลินันท ๕๒ ๑๓ วังตะกู นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๖ * สัม. ไว. พระอภินันท จารุธมฺโม เชาวลิต ๓๔ ๕ ศาลาตึก นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
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๑๐๙๗ * สัม. * พระครูสมุหธัญพิสิษฐ สุภธมฺโม การะเกศ ๔๒ ๒๐ ไรขิง นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๘ ปมท. สัม. * พระสมุหคงศักดิ์ สนฺตกาโย บัวสมบุญ ๕๔ ๑๓ กัลยาณีทรงธรรม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๐๙๙ * สัม. * พระอาณัติ ปฺญาภิรโต เฉลิมบุญ ๓๙ ๒ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๐ * สัม. ไว. พระสําเริง ฐานกโร นอกตะแบก ๖๘ ๑๕ ชุมนุมศรัทธา นครปฐม (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๑ ปมท. * * สามเณรอานนท พินันท ๑๓ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๒ * * ไว. พระศุภากร มหาวีโร ดาวไดรัมย ๒๖ ๔ ปาเลไลยก สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๓ * สัม. * สามเณรวานุวัฒน แกววงษา ๑๙ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๔ * สัม. * สามเณรสุภวัทน สระหงษทอง ๑๗ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๕ * สัม. ไว. สามเณรพัณณกร ใจซื่อ ๑๔ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๖ ปมท. สัม. * สามเณรพีชพงศ ชีรัตน ๑๘ พรสวรรค สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๗ ปมท. * ไว. สามเณรธีรพงศ ภัทรนันทากร ๑๔ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๘ * สัม. ไว. พระปกรณชัย ชยโสภโณ ไชยอนันติกูล ๒๑ ๒ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๐๙ * สัม. ไว. พระอลงกรณ ปฺญาลงฺกรโณ สุขเพราะนา ๒๑ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๐ * สัม. * สามเณรปริญญา ชงกุล ๒๐ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๑ * สัม. ไว. สามเณรธนพร ศรีสงคราม ๑๘ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๒ * สัม. * พระประวิทย ปภสฺสโร สีจง ๕๔ ๖ ตนลําไย กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๓ * สัม. * พระสันติชัย ธมฺมสโร ชัยรัตน ๖๐ ๓ มวงชุม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๔ * สัม. ไว. พระธีรานนท สุธีโร เชียงกา ๖๒ ๑๑ สนามแย กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๕ ปมท. สัม. * พระอํานวย อาภากโร สาลาคํา ๓๒ ๖ พุทธบูชา กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๖ ปมท. สัม. * พระนัฐพงษ อภิปฺโญ ดวงแกว ๔๘ ๗ ปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน กาญจนบุรี (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๑๑๗ * สัม. ไว. พระวีระยุทธ สติปฺโญ โลกุตตรพล ๕๒ ๓ ปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน กาญจนบุรี (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๘ ปมท. สัม. * พระสมชาย อภิวํโส ยอดเขา ๓๘ ๑๕ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๑๙ * สัม. ไว. พระครูสังฆรักษธีรศักดิ์ อภิวณฺโณ กองบาง ๖๒ ๑๐ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๐ ปมท. * * พระสวาง ถิรจิตฺโต พิมล ๓๔ ๕ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๑ * * ไว. สามเณรวริทธิ์ มวงกลม ๒๐ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๒ * * ไว. พระเพลิน รตนาโภ แกวไพศาล ๔๖ ๙ บางปลา สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๓ * สัม. * พระประจักษ ปภาโต มีแกว ๔๘ ๒๘ โกรกกราก สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๔ * สัม. ไว. พระพงษวิทย ฐิตคุโณ สุขสวัสดิ์ ๕๘ ๗ ราษฎรธรรมาราม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๕ * สัม. * พระจีรศักดิ์ ชยปาโล ดิษฐเกิด ๔๕ ๖ โกรกกราก สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๖ ปมท. สัม. * พระศิริชัย ฐิตปฺุโญ คํามา ๔๑ ๑๑ สุนทรสถิต สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๗ ปมท. สัม. * พระพิสิษฐ สิริจนฺโท พรจันทรทอง ๖๔ ๓ ธรรมจริยาภิรมย สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๘ * สัม. ไว. พระวินัย ญาณธีโร ศรีจาด ๖๓ ๒ วังชัยทรัพยวิมล สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๒๙ * สัม. ไว. พระสุรินทร อติธมฺโม อิทธานุเวคิน ๖๙ ๑๒ ทากระบือ สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๓๐ ปมท. * ไว. พระวันโชค วรธมฺโม ทองวัน ๔๒ ๒๐ โพธิ์แจ สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๑๑๓๑ * สัม. * พระสนิท สุจิตฺโต ทวมดี ๔๙ ๑๓ มหาธาตุ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๒ * * ไว. พระณัฐพงศ ขนฺติโก ทับทิมทอง ๔๕ ๖ เขากรวด ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๓ ปมท. สัม. * พระสมพร เขมวโร เจียวจีน ๔๐ ๘ ศิริเจริญเนินหมอ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๔ * สัม. ไว. พระสมลักษณ เขมจาโร รัตนะ ๖๒ ๕ บานโปง ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๕ * สัม. ไว. พระสําเนา จิตฺตสํวโร สิทธิสร ๖๐ ๒๕ บานโปง ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๖ * สัม. ไว. พระสันชัย สฺญโม ศรีทองสุข ๕๓ ๑๕ ดอนตูม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
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๑๑๓๗ ปมท. สัม. * สามเณรกรัณยกร อติเปรมานนท ๑๗ วาปสุทธาวาส ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๘ * * ไว. พระกริชวัฒน ชยวฑฺฒโน แกววิเชียร ๓๕ ๑๑ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๓๙ * สัม. * พระธีรโชติ อชิโต คงถือมั่น ๓๓ ๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๐ * สัม. ไว. สามเณรธนกร นาคประสบสุข ๑๗ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๑ ปมท. * * สามเณรอนุชา อุปโมง ๑๗ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๒ * สัม. * พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน ทองอุดม ๖๗ ๔๗ พิทักษเทพาวาส ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๓ ปมท. * * พระณัฐดนัย ณฏฐวโร อิงคสกุลสุข ๒๘ ๖ บานกุม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๔ ปมท. * ไว. พระวรพงศ ธมฺมวํโส สีชาวงศ ๓๓ ๙ ใหญสุวรรณาราม เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๕ * * ไว. สามเณรอรรถนพ เณรแสง ๑๘ เขื่อนเพชร เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๖ * * ไว. พระสมศักดิ์ สิริมงฺคโล อ่ําสําอางค ๕๒ ๑๔ หาดเจาสําราญ เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๗ ปมท. * * พระสิริวัจน อุตฺตรภทฺโท ออนนุม ๒๗ ๗ หาดเจาสําราญ เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๘ * สัม. * พระชัยรัตน สิริรตโน ชัยเฉลิม ๕๐ ๒๐ ตนสน เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๔๙ ปมท. สัม. * พระบุญสง โชติญาโณ ริ้วทอง ๗๒ ๑๑ ตนสน เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๐ ปมท. * ไว. พระสมจิตร ธมฺมสีโล เชียวชาญ ๔๙ ๑๑ บางสามแพรก เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๑ ปมท. สัม. * พระรุงอรุณ อโสโก นะคะจัด ๕๕ ๙ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๒ ปมท. สัม. * พระเพ่ิมศิลป ถิรวีโร เดชคต ๓๔ ๙ เนรัญชราราม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๓ * * ไว. พระธนภร ขนฺติโก แตงผล ๒๔ ๒ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๔ ปมท. สัม. * พระวิชัย ชยปาโล เจตบุตร ๖๔ ๑๗ ประดู สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๕ * สัม. * พระอรุณ โกวิโท ฉิมพิบูลย ๓๙ ๗ ประดู สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๖ * สัม. * พระสมยศ สจฺจาสโภ เวชประเสริฐ ๓๓ ๑๐ ทุงประดู ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
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๑๑๕๗ ปมท. * ไว. พระพงษศักดิ์ ฐิตกุโล โพธิ์ทอง ๓๙ ๑๘ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๘ * สัม. ไว. พระอธิการพิจิตร จนฺทสาโร พลสงฆ ๓๙ ๑๐ เขาใหญอรุณบุณยราษฎร ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๕๙ * สัม. ไว. พระชาตรี อภิชาโย เอี่ยมสุวรรณ ๕๐ ๔ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๑๑๖๐ * สัม. ไว. พระสันติพงศ สุขิโต สัฎชนะ ๔๖ ๙ ใหญชัยมงคล นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๑ * สัม. ไว. พระอนุรักษ อมโร เรืองสังข ๓๙ ๑๑ อมรานุยุตต นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๒ * * ไว. สามเณรอภิชาติ จิตรารมย ๑๗ ชัยชุมพล นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๓ * * ไว. สามเณรกานนท แกวเลียม ๑๗ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๔ * * ไว. สามเณรเอกเลิศ เขียวเสน ๑๖ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๕ ปมท. * ไว. สามเณรไพฑูรย นวนสี ๒๐ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๖ * สัม. * พระสมหวัง ชยเมธี ชัยโชคดี ๒๒ ๒ ลํานาว นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๗ * สัม. ไว. พระอํานวย กิตฺติปฺุโญ ยองหิ้น ๖๐ ๑ พังสิงห นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๘ * สัม. ไว. สามเณรพศวัต ไชยศรี ๑๕ ขันเงิน ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๖๙ * สัม. ไว. พระทวีศักดิ์ อานนฺโท นวลทองคํา ๕๕ ๑๒ ชุมพรรังสรรค ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๗๐ * สัม. * พระเดชพรหมินทร ชุตินฺธโร พุทธเดชานนท ๔๕ ๑๑ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๗๑ * * ไว. สามเณรจักริทร วัฒนา ๑๙ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๗๒ * สัม. * พระทวี จนฺทสโร หงษทอง ๕๙ ๓๘ ธารน้ําไหล สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๗๓ * สัม. ไว. พระเมธี สุเมธโส เวชพราหมณ ๖๐ ๓๕ ธารน้ําไหล สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๗๔ * สัม. ไว. พระเพชร เขมิโย สิทธิคํา ๒๙ ๙ บอพุทธาราม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๑๑๗๕ * สัม. * พระศักดิ์นรินทร นรินฺโท เพ็ชรรัตน ๔๙ ๑๒ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๑๑๗๖ ปมท. สัม. * พระประเดิม สุเมธโส บุญเดช ๕๓ ๑๓ ไชยธาราราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๖๐/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๑๑๗๗ * * ไว. พระพรเทพ ฐิตธมฺโม เรืองยิ้ม ๓๔ ๗ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๑๑๗๘ * * ไว. พระพรชัย อภิวฑฺฒโน คงดวง ๓๒ ๓ โฆสิตาราม พังงา วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๑๑๗๙ * สัม. ไว. พระสุรินทร สติสมฺปนฺโน วิเชียร ๓๔ ๑๔ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๑๑๘๐ ปมท. * ไว. สามเณรกรวีย กันทา ๑๖ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๑๑๘๑ * สัม. ไว. สามเณรสุวิจักขณ นิลละออ ๑๔ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๑๑๘๒ * สัม. * พระกําพล ปฺญาวชิโร สารประสงค ๓๗ ๒ โคกสมานคุณ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๓ * * ไว. สามเณรสุรสิทธิ์ แกวสุวรรณ ๑๕ โคกสมานคุณ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๔ * สัม. ไว. พระสมเจตต สมจิตฺโต แซวั้ง ๔๗ ๘ คลองเรียน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๕ ปมท. สัม. * สามเณรธีรศักดิ์ วิบูลยชาติ ๑๙ หาดใหญสิตาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๖ * * ไว. สามเณรนันทวัฒน แกวเจริญ ๑๔ หาดใหญสิตาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๗ * สัม. ไว. พระพันธ สนฺตมโน ธรรมชาติ ๗๐ ๒๑ มหัตตมังคลาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๘ ปมท. สัม. * พระครูธรรมธรบรรณสรณ ฐิตธมฺโม ปะติสุวรรณ ๖๔ ๔๓ มหัตตมังคลาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๘๙ * สัม. ไว. พระจตุพร อตฺถวาที คงชวย ๓๐ ๑๐ ธรรมโฆษณ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๐ ปมท. สัม. * พระราชนาวี นรวโร ศรีเมือง ๔๘ ๕ คูหาใน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๑ * สัม. * พระอธิการวิชัย ปฺญาวโร สุวรรณกําเหนิด ๔๕ ๑๙ ปานศึกษาธิการาม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๒ * * ไว. พระพิทักษชัย ฐิตธมฺโม สุวรรณชาตรี ๒๙ ๖ จะทิ้งพระ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๓ ปมท. สัม. * พระสมุหเขมชาติ อภิชาโต บุญกูร ๕๑ ๑๐ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๔ ปมท. * ไว. สามเณรไทรทอง ทิศคํานวน ๑๗ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๕ * สัม. * พระฐาปกรณ ฐิตธมฺโม ปานแจม ๔๐ ๕ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๖ ปมท. สัม. * พระจิตเจริญ จิตฺตวฑฺฒโน มณีรัตน ๓๙ ๘ มงคลมิ่งเมือง สตูล วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ป.ธ.๓ แผนที่ ๖๑/๖๑

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปมท. สัม. ไว. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๑๑๙๗ * สัม. ไว. พระประพันธ กนฺตสีโล ศรีสุวรรณ ๕๙ ๒๔ หนาเมืองสตูล สตูล วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๘ * สัม. ไว. สามเณรอภินัทธ วัฒนศิริ ๑๖ พุทธภูมิ ยะลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๑๑๙๙ * สัม. * พระณัฐพงศธร เขมโก พิศาลวัชรินทร ๓๕ ๗ เมืองยะลา ยะลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา,ปทม.=แปลมคธเปนไทย,สัม.=สัมพันธไทย,ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖


