
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑/๓๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๑ ปทม. * พระมหาจิรายุทธ จิรวํโส เนตรวงค ๒๓ ๒ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สวนกลาง
๒ ปทม. * พระมหาณัฐธี ภารุตฺตโม ภาระวงศ ๒๓ ๒ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สวนกลาง
๓ ปทม. * สามเณรอนุวัฒน เทือกตาหลอย ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สวนกลาง
๔ ปทม. * สามเณรศุภชัย แสนสาตร ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สวนกลาง
๕ * ปมท. พระมหาชัยณรงค กนฺตวณฺโณ เทียมทอง ๕๖ ๓๖ เทพลีลา วัดเทพลีลา สวนกลาง
๖ ปทม. * พระมหาประมาณ ขนฺติธมฺโม ผาดไธสง ๓๑ ๘ เทพลีลา วัดเทพลีลา สวนกลาง
๗ ปทม. * พระมหาไตรภพ อโนมปฺโญ ภักดีหาร ๒๕ ๖ เทพลีลา วัดเทพลีลา สวนกลาง
๘ ปทม. * พระมหาวงศศักด์ิ ปยธมฺโม พงษแพทย ๓๙ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๙ ปทม. * พระมหากพล กตพโล ธรรมสละ ๓๓ ๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สวนกลาง
๑๐ ปทม. * พระมหาณรงคชัย กิตฺติญาโณ รักใคร ๓๔ ๑๒ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สวนกลาง
๑๑ ปทม. * พระมหาสิทธิพล ชยาภินนฺโท วิเศษยา ๒๓ ๔ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สวนกลาง
๑๒ ปทม. * พระมหาวิทยา สุวิชาโน ทองยุน ๓๘ ๑๐ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๑๓ ปทม. * พระมหาวโรตม ธมฺมวโร นนตรี ๓๔ ๙ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ช้ันประโยค ป.ธ.๔
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒/๓๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๑๔ * ปมท. พระธนิสวิชญ เขมปฺโญ รฐาธเนศนิธิภัทร ๒๘ ๒ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๑๕ ปทม. * พระมหาสําราญ โชติญาโณ เมฆาระ ๖๖ ๘ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร สวนกลาง
๑๖ ปทม. * พระมหาอนุพร โสภณจิตฺโต พงษมูลแดง ๒๗ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๑๗ ปทม. * สามเณรนพณัฐ นุนแกว ๑๕ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร สวนกลาง
๑๘ ปทม. * สามเณรทวีพงษ ตันหยง ๑๘ บางนาใน วัดบางนาใน สวนกลาง
๑๙ ปทม. * สามเณรปติชัย มวงมูลตรี ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน สวนกลาง
๒๐ * ปมท. สามเณรภูริเดช เรืองรัมย ๑๖ บางนาใน วัดบางนาใน สวนกลาง
๒๑ ปทม. * พระมหาจักรพันธ ภูริปฺโญ จันทรสวาง ๓๑ ๑๒ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา สวนกลาง
๒๒ ปทม. * พระมหาศักด์ิชัย เรืองชา ชยาภินนฺโท ๔๕ ๒๔ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ สวนกลาง
๒๓ * ปมท. พระมหาสิทธิโรจน จิรโรจโน คําไพ ๒๕ ๕ ชูจิตธรรมาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม สวนกลาง
๒๔ ปทม. * พระมหาสังรัตน ปภสฺสโร ออนล้ํา ๕๕ ๓๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ สวนกลาง
๒๕ ปทม. * สามเณรศุภกร ไชยศุภมงคล ๑๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม สวนกลาง
๒๖ * ปมท. พระมหาณัฐวุฒิ าณวุฑฺฒธีโร เวชวิชัย ๒๑ ๒ ยานนาวา วัดยานนาวา สวนกลาง
๒๗ * ปมท. สามเณรศิวาบุตร ทัพชูวงศ ๒๑ ยานนาวา วัดยานนาวา สวนกลาง
๒๘ * ปมท. สามเณรอภิทักษ อินทสรอย ๑๙ พระยายัง วัดราชบพิธ สวนกลาง
๒๙ ปทม. * พระมหาณรงคฤทธ์ิ เตชปฺุโญ เดชาหูม ๒๑ ๑ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สวนกลาง

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๓/๓๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๓๐ ปทม. * พระภูมิพัฒน กิตฺติปฺโญ จิราวัฒนสินทร ๒๖ ๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ สวนกลาง
๓๑ ปทม. * สามเณรสีพอน ลินทอง ๑๙ ลําผักชี วัดราชบพิธ สวนกลาง
๓๒ ปทม. * พระมหาณัฏฐกร อภโย ประทุมสินธุ ๔๕ ๙ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สวนกลาง
๓๓ ปทม. * พระมหาสุรัตณา ปฺญาวโร เงินประสพ ๔๐ ๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สวนกลาง
๓๔ ปทม. * พระมหาวงศพัทธ เตชปฺโญ บวรณิชชาวัลย ๓๗ ๑๐ สรอยทอง วัดสรอยทอง สวนกลาง
๓๕ ปทม. * พระมหาสมศักดิ์ โชติปฺโญ สิถิระบุตร ๖๒ ๙ สรอยทอง วัดสรอยทอง สวนกลาง
๓๖ ปทม. * พระมหาทองสุข สนฺติกโร บุญนาค ๖๐ ๑๑ คลองพุทรา วัดสระเกศ สวนกลาง
๓๗ ปทม. * พระมหาสุรศักดิ์ สุธมฺโม อาระวิล ๒๙ ๖ สุธาดล วัดสระเกศ สวนกลาง
๓๘ ปทม. * สามเณรอดิศักดิ์ ชลูดดง ๑๗ พนัญเชิงวรวิหาร วัดสระเกศ สวนกลาง
๓๙ ปทม. * สามเณรบุญมี ประชามะคะโท ๒๐ สามพระยา วัดสามพระยา สวนกลาง
๔๐ ปทม. * พระมหาธวัชชัย อิทฺธิชโย ศิริวรรณกิจ ๔๓ ๑๐ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม สวนกลาง
๔๑ ปทม. * สามเณรทรงพล แตเจริญ ๑๘ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม สวนกลาง
๔๒ ปทม. * สามเณรเพชรากร ฟกทอง ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข สวนกลาง
๔๓ ปทม. * พระครูปริยัติปรัชญากร ปภาธโร กระจางสด ๖๔ ๔๓ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง สวนกลาง
๔๔ ปทม. * สามเณรกิตติกร เหล็กดี ๒๑ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน สวนกลาง
๔๕ * ปมท. สามเณรสยาม นาแข็ง ๒๐ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน สวนกลาง

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๔๖ ปทม. * สามเณรธีรเมธ ทิมทอง ๑๙ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สวนกลาง
๔๗ ปทม. * สามเณรณัฐพล สายแสน ๑๗ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สวนกลาง
๔๘ ปทม. * สามเณรูกานนท มูละศรีวะ ๑๖ กระทุม วัดกระทุม สวนกลาง
๔๙ * ปมท. สามเณรอภิวิชญ สิตตา ๑๕ กระทุม วัดกระทุม สวนกลาง
๕๐ ปทม. * พระมหาอนุกูล อภินนฺโท ทองพวง ๔๘ ๑๓ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สวนกลาง
๕๑ ปทม. * พระมหาธนพล กิตฺติปฺโญ คําประสิทธิ์ ๒๙ ๑๐ พลมานีย คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๕๒ * ปมท. พระมหาผัลลา กจฺจายโน เฮง ๔๒ ๑๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๕๓ ปทม. * พระมหาสารัน โสภณปฺปฺโญ ฌิน ๒๗ ๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สวนกลาง
๕๔ ปทม. * พระมหาสุรเดช สุรเตโช สกุลเหมือน ๒๙ ๑๐ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สวนกลาง
๕๕ * ปมท. พระมหาสุจิน อติพโล ปราบเสียง ๔๓ ๑๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๕๖ * ปมท. พระมหาอํานวย อคฺคธมฺโม กําจร ๕๖ ๘ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๕๗ ปทม. * พระมหาอิสระชัย ปยธโร เสวกพันธุ ๔๗ ๖ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม สวนกลาง
๕๘ ปทม. * พระมหาสําราญ สิริภทฺโท ครุฑรัมย ๕๕ ๔ หนองจอก คณะเขตหนองจอก สวนกลาง
๕๙ ปทม. * พระมหาธนากร โกวิโท คําพิทักษ ๓๗ ๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สวนกลาง
๖๐ ปทม. * สามเณรจิรัฐกร กาญจนศรัณย ๑๗ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี สวนกลาง
๖๑ ปทม. * สามเณรราชันย รัสสุ ๑๕ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี สวนกลาง

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๖๒ ปทม. * พระมหาเอกชัย ฐานชโย ขลิบพุดซา ๓๗ ๙ โตนด วัดชัยฉิมพลี สวนกลาง
๖๓ ปทม. * พระมหาต๋ี สีลเปโม เซิน ๕๐ ๓๐ ทองเพลง วัดทองธรรมชาติ สวนกลาง
๖๔ ปทม. * พระมหามานะ กิตฺติกโร ถวิลพงษ ๓๘ ๑๘ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ สวนกลาง
๖๕ ปทม. * พระมหาชพชัย ปฺญาชโย ปดตาชาติ ๒๗ ๗ สุทธาราม วัดทองนพคุณ สวนกลาง
๖๖ ปทม. * สามเณรสิทธิกร เปะชาญ ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สวนกลาง
๖๗ ปทม. * สามเณรปยะวัฒน นิจาย ๑๖ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส สวนกลาง
๖๘ ปทม. * สามเณรปริยะ รักขิต ๑๘ ปากน้ํา วัดปากน้ํา สวนกลาง
๖๙ ปทม. * พระมหาสุลิเดช เตชวโร นันทวงศ ๒๒ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๐ ปทม. * พระมหาธนพงษ วรวํโส สอนจําปา ๒๒ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๑ ปทม. * สามเณรธีรชัย จันโปรด ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๒ ปทม. * สามเณรศักดิ์สิทธ์ิ วิเศษอุด ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๓ ปทม. * สามเณรอชิรวิทย คงมา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๔ ปทม. * สามเณรสิรวิชญ สิริมา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๕ * ปมท. สามเณรพีฤพล วิชามาก ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๖ ปทม. * สามเณรชาญชัย เทพวงศ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๗ ปทม. * สามเณรวทัญู แกววิลัย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๖/๓๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๗๘ ปทม. * สามเณรกิตติศักดิ์ นางาม ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๗๙ ปทม. * สามเณรพัฒนพงษ เนินแสง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๘๐ ปทม. * สามเณรบุญญฤทธ์ิ ปราบภัย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๘๑ ปทม. * สามเณรอภิชัย บํารุงแควน ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง
๘๒ ปทม. * พระธีรยุทธ  ป. ชยุตฺโต ทองอม ๕๑ ๒ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สวนกลาง
๘๓ ปทม. * สามเณรชาญชัย โภคาเพชร ๑๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สวนกลาง
๘๔ ปทม. * พระมหาประเสริฐ ธมฺมวโร สุวรรณแกว ๕๗ ๑๑ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สวนกลาง
๘๕ ปทม. * พระมหารุงอรุณ ปฺญาโสภโณ สุนทรสุข ๒๔ ๕ หิรัญรูจี วัดหิรัญรูจี สวนกลาง
๘๖ * ปมท. พระมหาธรรมวุธ อตฺถโกวิโท ภุมรินทร ๕๕ ๑๓ อนงคาราม วัดอนงคาราม สวนกลาง
๘๗ ปทม. * สามเณรสุเมธ โชติภูริพัฒน ๒๓ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๘๘ ปทม. * สามเณรฆฤณ ศรีสุข ๑๘ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๘๙ ปทม. * สามเณรปญณรุจน กุลมล ๑๖ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๙๐ ปทม. * สามเณรธนภูมิ ดี้ปญญา ๑๔ อมรคีรี วัดอมรคีรี สวนกลาง
๙๑ ปทม. * พระมหาบุญล้ํา จนฺททีโป หลักทอง ๔๗ ๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง
๙๒ ปทม. * สามเณรศุภเดช พลเย่ียม ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง
๙๓ ปทม. * สามเณรภูรินทร จงจํา ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๗/๓๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๙๔ ปทม. * สามเณรพิชิตชัย บุญโกมล ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง
๙๕ ปทม. * สามเณรกิตติเดช ทําทอง ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง
๙๖ * ปมท. สามเณรพงศภัค แสนอุบล ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สวนกลาง
๙๗ ปทม. * พระมหาเกรียงศักด์ิ ชาคโร อินทนนท ๕๑ ๒๗ วรามาตยภัณฑสาราราม วัดอินทาราม สวนกลาง
๙๘ ปทม. * พระมหาไพสิทธิ์ ธมฺมรโส สัตยาวุธ ๖๓ ๓๖ ปุรณาวาส คณะเขตทวีวัฒนา สวนกลาง
๙๙ ปทม. * พระมหาอํานวย อภิปาโล ทัศนา ๔๕ ๑๑ บางมดโสธราราม คณะเขตทุงครุ สวนกลาง
๑๐๐ ปทม. * พระมหาไกรสร กตปฺุโญ นีอํามาตย ๓๗ ๑๒ กก คณะเขตบางขุนเทียน สวนกลาง
๑๐๑ ปทม. * พระมหานพดล ฐิตธมฺโม อินหอม ๔๕ ๒๕ ยายรม คณะเขตบางขุนเทียน สวนกลาง
๑๐๒ ปทม. * พระมหาปณณภพ อาภาธโร ศัลยคุปต ๔๗ ๘ บางบอน คณะเขตบางบอน สวนกลาง
๑๐๓ ปทม. * พระมหาไพรวัลย สิริสุวณฺโณ โพธิ์ขาว ๓๘ ๑๖ ไผเลี้ยง คณะเขตหนองแขม สวนกลาง
๑๐๔ ปทม. * พระมหาสันทัด โชติปฺโญ รูปเร่ียม ๔๘ ๒๔ วงษลาภาราม คณะเขตหนองแขม สวนกลาง
๑๐๕ ปทม. * พระมหาวินัย คุณวีโร ดังกอง ๓๘ ๑๓ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๐๖ ปทม. * พระมหาจันทร ขนฺติโก เจา ๓๒ ๑๒ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๐๗ ปทม. * พระมหาโมด วิสุทฺธชโย โพธ์ิขาว ๔๔ ๙ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๐๘ ปทม. * สามเณรชัยพร เล็บประโคน ๒๓ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๐๙ * ปมท. สามเณรสมออน อาต ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๘/๓๕

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

๑๑๐ ปทม. * พระมหามาโนช สุจิณฺณธมฺโม เทพมหานนท ๒๑ ๒ แค,นอก นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๑ ปทม. * พระมหาศุภฌา สุเมโธ สตะรักษ ๒๕ ๖ ศรีประวัติ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๒ ปทม. * พระมหาณัฐพงษ อธิฏฐาโน ยศเครือ ๓๐ ๙ ปรมัยยิกาวาส นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๓ ปทม. * พระมหาพิชัย สุทสฺสโน แสนกลา ๓๔ ๙ กู นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๔ ปทม. * พระมหาทองดี อธิปฺโญ โลนุช ๖๕ ๙ กู นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๕ ปทม. * พระมหาอานันทศักดิ์ ธมฺมานนฺโท รอดจันทร ๒๔ ๕ ทาอิฐ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๖ ปทม. * พระมหาธนากร ฐิติธมฺโม สถานุทัต ๒๒ ๓ สนามเหนือ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๗ ปทม. * พระมหาภุชงค ฐิตธมฺโม สารพานิช ๕๕ ๓๒ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๘ ปทม. * พระมหากรกช สมาจาโร ดิษผล ๓๑ ๗ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๑๙ ปทม. * พระมหาวรวิทย วรปฺโญ คอนสกุล ๕๕ ๖ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๐ ปทม. * พระมหาวัฒนชัย ปฺญาวุฑฺโฒ บุญสําฤทธ์ิ ๓๒ ๕ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๑ * ปมท. สามเณรจักรพรรณ อุนจันทร ๑๘ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๒ * ปมท. พระมหาพิเชด อนาวิโล เจริญสุข ๔๗ ๗ บางหลวง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๓ ปทม. * พระมหาสมชาย จตุพโล บุญศาสตร ๕๖ ๘ บางหลวง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๔ ปทม. * พระมหานิพนธ นิปโก เกินสกุล ๕๔ ๒๙ โสภาราม ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๕ ปทม. * พระมหาปรัชญา ธีรวโร บุปผาพงษ ๒๙ ๗ เปรมประชา ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๙/๓๕

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

๑๒๖ ปทม. * พระมหาสุรสิทธ์ิ จิตฺตสํวโร เอี่ยมวรรัตน ๓๐ ๖ เทียนถวาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๗ ปทม. * สามเณรพรชัย เช้ือทอง ๑๖ บอทอง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๘ ปทม. * พระมหาสุรสิทธ์ิ สุรสิทฺโธ สุขเกษม ๕๓ ๓๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๒๙ ปทม. * พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา ๕๐ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๐ ปทม. * พระมหาธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ ๔๖ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๑ ปทม. * พระมหาไพฑูรย อตฺถวโร สิงหประเสริฐ ๓๘ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๒ ปทม. * พระมหาเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ ๔๙ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๓ ปทม. * พระมหามานะ นาถปฺโญ ถกลสุเวช ๓๔ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๔ ปทม. * พระมหาสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม ๓๐ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๕ ปทม. * พระมหาเกียรติณรงค กิตฺติธโร บุญแสนรัน ๓๑ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๖ ปทม. * พระมหาธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แกวเฮือง ๒๓ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๗ ปทม. * พระมหาชัยเทพ ธมฺมเทโว ทรัพยไพศาลสกุล ๒๒ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๘ ปทม. * สามเณรคุณัญญา เขตแดน ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๓๙ ปทม. * สามเณรราเจส ดาลามิมาการ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๐ * ปมท. สามเณรวายุ สรอยคีรี ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๑ ปทม. * สามเณรโชติกานต พึ่งความสุข ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๔๒ ปทม. * สามเณรโกศัลย สามารถ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๓ ปทม. * สามเณรชนาธิป ชูคันหอม ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๔ ปทม. * สามเณรพิชัย รายคํา ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๕ ปทม. * สามเณรสุพัฒนกิจ อุนพินิจ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๖ * ปมท. สามเณรวัชระ แสงเนียม ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๗ * ปมท. สามเณรดวิชญ คําขัติ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๘ ปทม. * พระมหาอํานวยชัย ปสนฺนจิตฺโต วาที ๓๕ ๑๒ เขียนเขต ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๔๙ ปทม. * พระมหาประสาร ฐิตธมฺโม ปุผาโต ๓๓ ๑๐ เขียนเขต ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๐ * ปมท. พระมหาวรพล ธมฺมโชโต เหมือนแดง ๒๙ ๙ ปญจทายิกาวาส ปทุมธานี (ธ) วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๑ ปทม. * พระมหาวิฑูรย อาภาธโร อันเพชรดี ๔๓ ๖ สําแล ปทุมธานี (ธ) วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๒ ปทม. * พระมหาเอกภพ โชติโก ภาณุพิจารย ๔๔ ๔ บางเตยนอก ปทุมธานี (ธ) วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๓ ปทม. * พระมหาทวีศักด์ิ ธมฺมปาโล นุชเจริญ ๒๙ ๑๐ แพรกษา สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๔ * ปมท. พระมหาจันทรเอก จิตฺตกวี อารต ๒๑ ๑ แพรกษา สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๕ ปทม. * พระมหาบุญชู จตฺตมโล แซโงว ๔๖ ๒๖ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๖ ปทม. * พระมหาปราโมทย กิตฺติสาโร ขันธศิลา ๕๐ ๒๔ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๗ ปทม. * พระมหาอภิเชษฐ ปภาโส เงาทอง ๓๖ ๑๓ จากแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๘ ปทม. * สามเณรนัฐวัฒน ทะสูง ๑๘ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๕๙ ปทม. * สามเณรพรพิพัฒน วิบูลย ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๐ ปทม. * สามเณรพงศพล ทัศบุตร ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๑ ปทม. * สามเณรกนกพล ตาลประสงค ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๒ ปทม. * สามเณรรชต พึ่งทรัพย ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๓ * ปมท. พระมหาเกษม เขมเตโช เดชะ ๖๓ ๕ สุคันธาวาส สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๔ ปทม. * สามเณรอภิเดช เจริญธรรม ๒๐ ลาดหวาย สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๕ ปทม. * พระมหาสุทธิศักดิ์ อภิสุทฺโธ แทนศิริ ๒๘ ๗ ใหญ สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๖ * ปมท. สามเณรชยพร วราคํา ๑๙ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๗ ปทม. * สามเณรณัฐวัชต จันทรสี ๑๗ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๘ ปทม. * พระมหาเขตอรัญ ปยสีโล ผลาเลิศ ๕๔ ๑๔ มงคลนิมิตร สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๖๙ ปทม. * พระมหาธรากร อาภากโร สดภิบาล ๓๓ ๗ เสาธงนอก สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๑๗๐ ปทม. * พระมหาวรวุฒิ ขนฺติวุฑฺโฒ พงษนิมิตร ๕๕ ๒๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๗๑ * ปมท. พระมหาพรณรงค เขมวโร ออนโยน ๓๒ ๑๒ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๗๒ ปทม. * พระมหาพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร ๒๕ ๕ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๗๓ ปทม. * พระมหาบวรรัตน ธมฺมวิจาโร ลิขิตวิบูลย ๒๑ ๑ ชางใหญ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๑๗๔ ปทม. * พระมหาสันติ สนฺติกโร มูลจัด ๓๕ ๘ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๗๕ ปทม. * พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย สันติบูรณ ๕๖ ๓ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๗๖ ปทม. * พระมหาอนุชาติ ชุตินฺธโร สาสิม ๒๑ ๒ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๗๗ ปทม. * สามเณรรัฐโรจน ศิรไกรพัฒนา ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๑๗๘ ปทม. * พระมหาศิวะกร ปภสฺสโร คุณหอม ๒๕ ๔ บานราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๑๗๙ ปทม. * พระมหาบารมี อินฺทปฺโญ อินทรารัตน ๒๓ ๑ ตําหนักพระเจาทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๑๘๐ * ปมท. พระมหาพิภัช ปมุตฺโต ดิษฐแยม ๕๘ ๕ อางทองวรวิหาร อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๘๑ ปทม. * พระมหาพงษเทพ สุชาโต สักกินัง ๔๒ ๔ อางทองวรวิหาร อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๘๒ ปทม. * พระมหาประวิทย ธมฺมวิชโย ภักดี ๒๑ ๑ โนนสภาราม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๘๓ ปทม. * สามเณรพงศกร วงศเติน ๑๗ พระพุทธฉาย สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๘๔ ปทม. * พระมหาสุธิต จรณสมฺปนฺโน เดสี ๒๔ ๔ บานลาด สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา ๒
๑๘๕ ปทม. * พระมหานิรุต จิรฏฐิโก เขียวทอง ๔๓ ๒๓ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๘๖ ปทม. * พระมหาวิชัยวัฒนตรี โรจนเมธี แสงหิน ๒๑ ๒ เขาสมโภชน ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๘๗ ปทม. * สามเณรพีรภัทร มีโภคา ๑๖ เขาสมโภชน ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๘๘ * ปมท. พระมหานิธินันธ สุนฺทโร แกวคูณ ๔๗ ๖ จําปาทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๘๙ ปทม. * พระมหาขุนดง กิตฺติภทฺโท เลาหะจินดา ๕๘ ๑๗ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๙๐ ปทม. * พระมหาอลงกต อตฺถกาโร หมวกหลํา ๕๓ ๕ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๑ ปทม. * พระมหาสุกฤษฎิ์ จารุธมฺโม แฝงสุวรรณ ๕๒ ๔ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๒ * ปมท. พระมหาณรงคศักดิ์ ฐานจาโร อินมาตย ๒๖ ๖ หนองกระทุม สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๓ ปทม. * พระมหาพงษเทพ อโสโก แกนแดง ๔๒ ๗ ธรรมามูล ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๔ ปทม. * สามเณรพรหมจักร จัดสาริกิจ ๑๘ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๕ ปทม. * สามเณรนพรัตน ไชยฐากูร ๑๙ โพธ์ิงาม ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๖ ปทม. * พระมหาศราวุธ สุภทฺโท อุดร ๒๓ ๓ ภูจวง อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๗ * ปมท. พระมหาภาณุภาค อนาลโย แผนงาม ๕๓ ๕ หนองกระดี่นอก อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๑๙๘ ปทม. * พระมหาธีรภัทร อจฺฉริยวาที จันทะพาช ๒๑ ๒ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๑๙๙ ปทม. * พระมหาคมกริช ธีรปฺโญ อินทมาศ ๓๓ ๑๑ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๐ * ปมท. สามเณรวิทยาพร แปนโก ๑๙ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๑ ปทม. * พระมหาพงษวิทย กิตฺติปาลี สุคําภา ๒๒ ๓ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๒ ปทม. * พระมหาปราโมทย ธมฺมธารี อิ่มเต็ม ๒๑ ๒ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๓ ปทม. * สามเณรกมลภพ ใจรักษา ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๔ ปทม. * สามเณรศรีเพ็ชร นรสาร ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๕ ปทม. * สามเณรอนุชิต คงวารี ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๔/๓๕

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

๒๐๖ ปทม. * สามเณรอนันต โซเมืองแซะ ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๗ ปทม. * สามเณรชินวัตร บุญจันทร ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๘ ปทม. * สามเณรธันวา โพธิผล ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๐๙ ปทม. * สามเณรภาสกร ฉิมมาแกว ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๐ ปทม. * สามเณรกมลเทพ แสนไชยวงค ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๑ ปทม. * สามเณรธนาดุล พุมพวง ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๒ ปทม. * สามเณรธีรธรรม อุดมพืช ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๓ * ปมท. สามเณรศักดิ์ดา ภูนอย ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๔ ปทม. * สามเณรรัชชานนท เกตุอําไพ ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๕ ปทม. * สามเณรรดิศ เจเถ่ือน ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๖ ปทม. * สามเณรจักรกฤษณ โคสิตลักษณ ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๗ ปทม. * พระมหาจรัส รณฺชโย คูณเหงา ๔๐ ๙ หนองเตาทอง กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๘ ปทม. * พระมหาปฏิพัทธ ฐิตปฺโญ มังคละ ๓๖ ๕ โคงวิไล กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๑๙ ปทม. * พระมหาตระการ อภิชาโน วิยะกัน ๔๙ ๑๔ โคงวิไล กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๐ ปทม. * พระมหาสมพงษ กตปฺุโญ ไตรรัตนาลักษณ ๖๕ ๑ โคงวิไล กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๑ ปทม. * พระมหาสวั่น อธิปฺโญ คงสิบ ๕๖ ๓ ประชาศรัทธาราม กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๕/๓๕

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

๒๒๒ ปทม. * สามเณรกิตติศักด์ิ เหลือออน ๑๖ ทาหลวง พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๓ ปทม. * พระมหาโต สจฺจปณฺฑิโต อุน ๔๖ ๒๔ ทรงธรรม พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๔ ปทม. * พระมหาณรงค สนฺตจิตฺโต ทองบุญมา ๕๑ ๙ ทรงธรรม พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๕ ปทม. * พระมหานเรศ กตธมฺโม สุริวัน ๔๙ ๘ ตะพานหิน พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๖ ปทม. * พระมหาพิชัยนาท สิริจนฺโท ภักดีเสนานฤนาท ๔๖ ๒๖ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๗ ปทม. * พระมหาอนุวัฒน อนุตฺตโร คัณเสน ๒๙ ๑๐ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๘ ปทม. * พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี ทันบาล ๒๘ ๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๒๙ ปทม. * พระมหาวิสูตร จนฺทูปโม มงคลการ ๒๑ ๑ โคกมน เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๓๐ ปทม. * พระมหาประหยัด กุสลจิตฺโต ไชยนาม ๓๕ ๖ เพชรวราราม เพชรบูรณ (ธ) วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๒๓๑ ปทม. * สามเณรปรัชญา มุงเครือ ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๒ ปทม. * พระมหาวิษณุ ภูริปฺโญ ตันตระกูล ๔๘ ๘ พิพัฒนมงคล สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๓ ปทม. * พระสุรเดช ป. ภูริสิทฺธาภิฺโญ คุมสา ๒๖ ๑ ศรีสหกรณ สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๔ ปทม. * พระมหาอัษฎา ชุตินฺธโร บุญเกิดมี ๔๒ ๘ ชัยสิทธาราม สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๕ ปทม. * พระมหาธนกร ธมฺเมสโก อิ่มใจ ๔๕ ๗ ทาเกย สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๖ ปทม. * พระมหาสังขศิลป ฐิตสาโร สีใจดํา ๕๒ ๒๔ ราษฎรเจริญธรรม ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๗ * ปมท. พระมหาศักดิ์สิทธ์ิ สมจิตฺโต สุภาวดี ๒๗ ๕ โพธิคุณ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๖/๓๕

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

๒๓๘ ปทม. * สามเณรกมนฑัต มากบุญ ๑๗ มณีไพรสณฑ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๓๙ ปทม. * สามเณรวันชัย เวียงมิถุนา ๒๐ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๒๔๐ ปทม. * สามเณรเนติพงษ สาโพลาย ๑๙ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๑ ปทม. * สามเณรศิรภัทร แสนสุริยวงค ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๒ ปทม. * สามเณรอาทิตย วงศุเพ็ง ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๓ ปทม. * สามเณรทักษดนัย วงศุเพ็ง ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๔ ปทม. * สามเณรธนกร บุญแกว ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๕ ปทม. * สามเณรวรปรัชญ เทพิกัน ๑๕ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๖ ปทม. * พระมหาเปรม สุชาโต นุริตะมนต ๔๒ ๑๒ พระสิงห เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๗ ปทม. * พระมหาศตศักดิ์ ถาวโร หนอไมหวาน ๓๔ ๑๔ เม็งรายมหาราช เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๘ ปทม. * พระมหาเติมกลา สุรปฺโญ เจนนภาถัณฑกิจ ๔๔ ๑๐ เม็งรายมหาราช เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๔๙ ปทม. * พระมหาอานนท เขมสิริ คําเงิน ๔๖ ๒๕ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๐ ปทม. * พระมหาอานุภาพ ทกฺขญาโณ อินทะนัย ๒๔ ๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๑ ปทม. * พระมหาวิไล สติสมฺปนฺโน สีมาลัยพร ๒๒ ๒ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๒ ปทม. * สามเณรนัฐวุฒิ พานิชย ๑๘ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๓ ปทม. * พระมหาวรพันธ กิตฺติสมฺปนฺโน ขันแข็ง ๔๐ ๑๓ บานดู พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๗/๓๕

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

๒๕๔ * ปมท. สามเณรษรัญรัชฎ อินหอม ๑๗ สุวรรณาราม แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๕ * ปมท. สามเณรณภัทร วงศภูธร ๑๖ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๖ * ปมท. สามเณรเอกราช เปาศิริ ๑๔ น้ําไคร นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๒๕๗ ปทม. * พระมหาสุริยา ปฺญาวชิโร จิตรพรม ๒๑ ๑ เจ็ดยอด เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๕๘ ปทม. * พระมหาบุญนํา ปรกฺกโม คนหมั่น ๔๖ ๒๗ เจ็ดยอด เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๕๙ ปทม. * สามเณรเขมชาติ ยศย่ิงยืนยง ๑๙ ศรีโสดา เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๐ ปทม. * พระมหาสามิตร สุขิโต บุญทาหลู ๖๕ ๖ ดอกเอื้อง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๑ ปทม. * พระมหาทองคํา ฉนฺทกโร สิงหคํา ๖๑ ๓๕ สันคือ เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๒ ปทม. * สามเณรแสง เตียนคํา ๑๗ ชัยมงคล เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๓ ปทม. * พระมหาสมนึก ภูมิพโล ลาภวงศไพบูลย ๕๗ ๖ รํ่าเปง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๔ ปทม. * พระมหาสงา เตชธมฺโม รัตนสวัสดิ์ ๕๓ ๔ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๕ ปทม. * พระมหาวิเชียร ธมฺมฉนฺโท ดํารงชูทรัพย ๒๓ ๓ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๖ ปทม. * พระมหาธีระชัย ธมฺมสุธีโร ผองณัฐวุฒิ ๒๒ ๒ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๗ ปทม. * พระมหาองอาจ ธมฺมภิชฺชโว วราภรณชน ๒๑ ๑ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๘ ปทม. * สามเณรจิ่งเมือง ลุงคํา ๒๐ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๖๙ * ปมท. สามเณรศรราม นิธิในเกียรติ ๑๙ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑๘/๓๕

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

๒๗๐ ปทม. * สามเณรประพันธ ก้ันหย่ัน ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๑ ปทม. * สามเณรสุรชัย โอฬารธนกิจ ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๒ ปทม. * สามเณรวงศธร เดชาไพร ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๓ ปทม. * สามเณรสิทธิชัย มิตรสาธิต ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๔ ปทม. * สามเณรสุวิจักษ บุญชู ๑๗ ศรีบุญเรือง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๕ ปทม. * พระมหาจิระพงศ จิรวํโส โอภาเสกสรรค ๒๑ ๑ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๖ ปทม. * พระครูสังฆรักษเชาวลิต กนฺโตภาโส พานิชอัตรา ๖๖ ๒๖ สันติธรรม เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๗ ปทม. * พระมหาอุดม สุธมฺโม ธรรมวงศ ๗๔ ๑๓ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๘ ปทม. * พระมหาเสวก อุชุจาโร ย้ิมเจริญ ๕๗ ๑๒ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๗๙ ปทม. * พระมหาชวกร ชวนญาโณ อุตศิลธ ๒๘ ๗ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๘๐ ปทม. * สามเณรวีรชิต ๑๘ จองคํา แมฮองสอน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๘๑ ปทม. * สามเณรจรัส กองตะวัน ๒๐ มวยตอ แมฮองสอน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๒๘๒ ปทม. * สามเณรธีระวุฒิ ธวัชเมธี ๑๙ ศิริชัยมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๘๓ ปทม. * พระมหาอภิวัฒน จนฺทวํโส พิลาพรม ๓๙ ๗ วิสุทธาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๘๔ * ปมท. พระมหาเจริญ ภนฺทมุตฺโต สมออน ๔๘ ๖ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๘๕ ปทม. * พระมหาโย เขมากโร แพงงา ๕๙ ๙ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๘๖ ปทม. * สามเณรวีระพล วิเวศ ๑๗ จันทราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๘๗ ปทม. * พระมหาวารี วุฑฺฒิญาโณ คัดทสิงห ๖๐ ๑๘ สวางโยมาลัย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๘๘ ปทม. * พระมหาพฤหัสบ ปฺญาวโร เรืองสมบัติ ๔๕ ๒๓ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๘๙ ปทม. * พระมหาบุญเสริม สิริมงฺคโล ไชยราช ๖๙ ๔๒ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๐ * ปมท. สามเณรคณาธิป มูลอาษา ๒๐ ประเสริฐทรงธรรม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๑ ปทม. * พระมหาสมดี จารุธมฺโม พันพิลา ๖๒ ๕ โพธ์ิศรีทุง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๒ ปทม. * พระมหาวิษณุ สํวโร นามวงศ ๒๙ ๙ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๓ ปทม. * สามเณรธาวิน ดีโนนงิ้ว ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๔ ปทม. * พระมหาจิรวัฒน โอภาโส แสงตารัตน ๓๐ ๖ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๕ ปทม. * พระมหาอุดร อกฺกวํโส ศิลาคม ๗๓ ๕๑ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๖ * ปมท. พระมหาธีระพงษ กตปฺุโญ อัสสาภัย ๓๔ ๓ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๗ * ปมท. สามเณรสุวิตตพงษ สุพันธ ๑๘ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๘ ปทม. * สามเณรปรัชญา หลานวงค ๑๗ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๒๙๙ * ปมท. พระมหานัฐพงษ สีลเตโช สัตยาวัน ๓๖ ๑๖ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๐ ปทม. * พระมหาธีรพงษ ธมฺมวาที ทานะขันธ ๒๒ ๒ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๑ ปทม. * พระนนทพัทธ ป. กตปฺุโญ พรมบุตร ๒๒ ๑ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๐๒ * ปมท. พระมหาชัยพฤกษ จนฺทวํโส บุญปน ๕๕ ๑๓ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๓ ปทม. * สามเณรอนุพงษ ธรรมอาลี ๑๘ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๔ ปทม. * สามเณรพีรเดช ไกยราช ๑๘ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๕ ปทม. * พระมหามนตรี ฉนฺทสีโล แซโงว ๕๓ ๑๙ เหลาสินชัย  หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๖ ปทม. * พระมหาธีระพงษ ธีรวํโส ขันแข็ง ๓๙ ๗ ทาล่ีศรีสะอาด หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๗ ปทม. * พระมหาจันที ธมฺมวิริโย สีลาใหล ๔๑ ๑๙ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๘ * ปมท. พระมหาจักรกฤษ ชุตินฺธโร ดวนกระโทก ๔๔ ๑๓ แกงศิลา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๐๙ ปทม. * พระมหาอาทิตย อาทิจฺโจ ไชยอาษา ๓๓ ๔ ศิริขัณฑ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๐ ปทม. * พระมหาพิชัย ฐิตมโน เตือนสติ ๖๐ ๗ ธรรมคุณ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๑ * ปมท. พระมหาอมร อคฺคปฺโญ สอรักษา ๗๑ ๙ ศรีเทพเลิงสดวนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๒ * ปมท. พระมหาพิกุล จิตฺตปฺโญ บุตรดาพันธ ๔๗ ๒๓ ศรีเทพเลิงสดวนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๓ * ปมท. พระมหานิวัฒน มหาโชติวฑฺฒโน วันณา ๓๒ ๑๓ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๔ * ปมท. พระมหาศุภกฤต สุภจิตฺโต จันทรโสม ๒๕ ๕ ศรีจันทร เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๕ * ปมท. พระมหาณัฐวุฒิ จนฺทเสโณ จันทะนา ๒๖ ๕ โพธ์ิงาม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๖ * ปมท. พระมหาพูลทรัพย โรจนธมฺโม สายหยุด ๕๗ ๒๙ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๗ ปทม. * พระมหามนตรี สนฺตุสฺสโก ตระการจันทร ๕๑ ๒๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๑๘ * ปมท. พระครูธรรมรักขิต สิริวฑฺฒโน วงศกําภู ๕๖ ๒๐ ศรีจันทร เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๑๙ * ปมท. พระมหาธนากร สนฺตมโน เพราะถะ ๕๐ ๒๙ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๐ * ปมท. พระครูสังฆรักษพชรพล รตนวาที วิถีธรรม ๓๓ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๑ * ปมท. พระมหาบรรลอน ธมฺมวโร นามเกียรติ ๕๐ ๒๗ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๒ * ปมท. พระครูสุธรรมวุฒิวงศ จนฺทธมฺโม สันหา ๔๔ ๒๔ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๓ ปทม. * พระมหาสุรชัย สุรชโย การินทร ๒๑ ๒ ลาดปูทรงธรรม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๔ ปทม. * พระมหาบุดดี สุธมฺโม สุธงษา ๔๗ ๑๒ ศรีภูเรือ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๕ ปทม. * พระมหาสายสิทธ์ิ สารโท สิทธิโท ๓๗ ๕ ขามชุม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๖ ปทม. * สามเณรจตุพล แสนเหนือ ๑๕ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๗ ปทม. * สามเณรพีรภัทร สีแสง ๑๖ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๘ ปทม. * สามเณรฐิติวัฒน จันทะนา ๑๖ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๒๙ ปทม. * สามเณรธนกฤติ อยูเกิด ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๐ * ปมท. สามเณรกันยา บุษบา ๑๘ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๑ ปทม. * สามเณรธนัชชา กุลเจริญ ๑๗ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๒ ปทม. * สามเณรคณาธิป สีนวล ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๓ ปทม. * สามเณรอดุลเดช พิมเสน ๒๐ บูรพา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๒/๓๕

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

๓๓๔ * ปมท. สามเณรทวีศักด์ิ เอี่ยมมา ๑๙ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๕ ปทม. * สามเณรณัฐกร คําสวาง ๑๔ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๖ ปทม. * พระมหาบวรจิตต สิริภทฺโท พะชะ ๕๔ ๕ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๗ ปทม. * พระมหาปรีชา ปริชโย มูลนิมาตร ๓๐ ๙ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๘ ปทม. * พระมหาสํารวย อินฺทวีโร จงเทพ ๕๔ ๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๓๙ ปทม. * พระมหาสําเภา ฐิติญาโณ จันทรนอย ๕๙ ๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๔๐ ปทม. * สามเณรชินดนัย ศรีนันนะ ๑๘ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๔๑ * ปมท. พระมหาบุญมี สุธมฺโม ศรีออน ๖๐ ๕ สวางอารมณ หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๔๒ ปทม. * พระมหาสถาพร จนฺทสุวณฺโณ แสนสุวรรณ ๔๓ ๑๗ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๔๓ ปทม. * สามเณรพิชิตชัย พุทธแสง ๑๕ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๔๔ ปทม. * สามเณรธีราดร ภาโสม ๑๖ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๓๔๕ ปทม. * พระมหาพิทักษโยธิน วชิรวํโส เสนามนตรี ๒๓ ๒ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๔๖ ปทม. * พระมหาหัสรินทร ปฺญาวุฑฺโฒ รองศักดิ์ ๒๕ ๕ ศรีนวล ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๔๗ ปทม. * พระมหาสุรเชษฐ สุรธมฺมวาที ทิบคูนอก ๒๔ ๔ ศรีนวล ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๔๘ ปทม. * สามเณรนิชภัทร พลยา ๑๗ ศรีสวางโนนทัน ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๔๙ * ปมท. พระมหาพงษพิพัฒน ฐิตปฺุโญ บุญประกอบ ๔๙ ๒๕ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๓/๓๕

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

๓๕๐ ปทม. * พระมหาวสันต ปริยตฺติธาตา พรมพินิจ ๒๖ ๕ โพธ์ิทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๑ ปทม. * พระครูปลัดธีรพงศ กิตฺติโสภโณ สิงหทอง ๒๙ ๙ ศรีชมช่ืน ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๒ * ปมท. พระมหาสิทธิชัย จนฺทสาโร เมืองสอน ๔๐ ๑๘ ตราชูวนาราม ของแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๓ * ปมท. พระครูกิตติพีรานุวัฒน สมจิตฺโต ทาสุธรรม ๕๑ ๓๑ โพธ์ิทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๔ * ปมท. พระมหาเอกลักษณ ขนฺติธมฺโม เพ็ชรรัตน ๖๑ ๓๗ โพธ์ิทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๕ ปทม. * พระมหาศรัณ ปฺญาวโร ทองภูธร ๒๕ ๖ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๖ ปทม. * พระมหาสมพงษ ขนฺติโก ภาพิรมย ๔๒ ๕ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๗ ปทม. * พระมหาสมคิด ธมฺมวโร ดวงโทโคตร ๓๔ ๔ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๘ ปทม. * พระมหาทนงศักดิ์ เขมจาโร อรรถวิลัย ๒๗ ๓ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๕๙ ปทม. * สามเณรชนะพล มอบหมาย ๑๙ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๐ ปทม. * สามเณรธวัชชัย ธนาศิริกุล ๑๖ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๑ ปทม. * สามเณรณัฐพร หงสาวดี ๑๕ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๒ ปทม. * สามเณรชุติเดช ๑๕ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๓ ปทม. * พระมหาสุรสิทธิ์ ปฺญาวุฑฺโฒ สีหาเสนา ๖๓ ๑๓ หวยสีทน กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๔ * ปมท. สามเณรกฤษดา เมาะราษี ๒๐ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๕ ปทม. * สามเณรเมธี ทองคําดี ๑๖ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๔/๓๕

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

๓๖๖ ปทม. * สามเณรเดชาธร อุดร ๑๖ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๗ ปทม. * สามเณรอัจฉริยะ ทาวบุตร ๑๕ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๘ * ปมท. พระมหาไพทูรย จิตฺตทนฺโต ลุนพันธ ๕๑ ๓๑ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๖๙ ปทม. * พระมหากองนภา อตฺตทีโป ประทุมภาพ ๔๗ ๘ ทุงสวาง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๗๐ ปทม. * พระมหาใจสิงห สิริธมฺโม เถ่ือนศรี ๔๔ ๒๕ ศรีรัตน รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๗๑ * ปมท. พระฉัตรเพชร ป. สมาจาโร พื้นสันเทียะ ๕๒ ๑๒ ศรีรัตน รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๓๗๒ ปทม. * สามเณรสุเทพ จิบจันทร ๒๑ มหาวนาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๓ ปทม. * สามเณรวรเมธ นัตรศรี ๑๗ มหาวนาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๔ ปทม. * พระมหาวิจักร มหพฺพโล แกวชุม ๕๕ ๕ ทาวังหิน อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๕ * ปมท. พระมหาทองพูล ฐิตวํโส ทันวิมา ๔๒ ๕ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๖ ปทม. * พระมหาใหม สนฺตจิตฺโต ศีริสมบัติ ๒๕ ๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๗ ปทม. * พระมหาเสกสรรค เขมโก ยาตรา ๔๓ ๑๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๘ * ปมท. สามเณรวัชรพล กันหาวัน ๑๘ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๗๙ * ปมท. สามเณรพีรนัฐ แพงไพรี ๑๘ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๐ ปทม. * สามเณรวันชัย สุริบุตร ๑๖ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๑ ปทม. * สามเณรธนาวุฒิ โจรสา ๒๐ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๕/๓๕

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

๓๘๒ ปทม. * พระมหาจักราวุธ อุตฺตมธมฺโม ทูลภิรมย ๔๘ ๘ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๓ ปทม. * พระมหาวรรณชัย จินฺตามโย ถินกะไสย ๓๑ ๙ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๔ ปทม. * พระภิชิษณุ ป. คมฺภีรปฺโญ ฉิมชนะ ๓๕ ๑ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๕ ปทม. * สามเณรกีรณัฐ แตะตอง ๑๕ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๖ * ปมท. พระมหาสุวิทย วิชฺชากโร จอมทอง ๓๘ ๑๖ มหาธาตุ นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๗ ปทม. * พระมหาทวีศักดิ์ สติสมปนฺโน กฤษณะสาย ๔๔ ๙ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๘ ปทม. * พระมหาสงคราม สุวิชาโน สุริยนต ๒๘ ๘ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๘๙ ปทม. * พระมหาอุดม อุตฺตโม เศรษฐา ๕๔ ๓๔ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๐ ปทม. * พระมหาอุเทน อาภสฺสโร อยูเย็น ๔๕ ๘ ยางตลาด ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๑ ปทม. * พระมหาจํารูญ จารุวณฺโณ ศรีนวล ๔๕ ๑๑ เหมือดขาว ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๒ * ปมท. พระมหาวิเชียร เขมเตโช วรรณวงษ ๖๓ ๑๒ ปลาปง ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๓ * ปมท. พระมหาคําภีร ชยมงฺคโล เฉลิมสุข ๒๑ ๑ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๔ ปทม. * พระมหาจิรายุทธ จิรกุสโล คําศรี ๓๒ ๙ ปาวิเวก มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๕ ปทม. * พระมหาภาคภูมิ วิโรจโน วิโรจนรัตน ๒๙ ๙ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๖ ปทม. * พระมหาธีระมาตร ปฺญาวชิโร ปราชเปร่ือง ๓๒ ๒ ศรีใคร อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๓๙๗ ปทม. * พระมหาอุดมพงศ อคฺคธมฺโม ศรีภิรมย ๕๗ ๓๒ บึง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๖/๓๕

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

๓๙๘ ปทม. * พระมหาอภิวัฒน ภทฺทรเมธี บวรภัทราพงศ ๓๑ ๑๒ บึง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๓๙๙ ปทม. * พระมหาณัฐพล ปฺญาสาโร หวังรักกลาง ๓๐ ๑๐ บึง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๐ ปทม. * พระมหาคณิศร ปยธมฺโม สกุลโพน ๓๗ ๗ ประโดก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๑ * ปมท. พระมหาณัฐพงษ เตชปฺโญ สมภูงา ๒๓ ๓ ประโดก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๒ ปทม. * พระมหาวัชรพล ธนปฺโญ พินธการ ๒๑ ๑ ประโดก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๓ ปทม. * พระมหารณพีรย อาภาธโร อนุชิตพันธกูล ๓๘ ๖ สามัคคี นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๔ * ปมท. พระมหาภานรินทร ภานรินฺโท ในพิมาย ๓๙ ๑๒ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๕ ปทม. * พระมหาวรเวช ฐิตธมฺโม จางพิทักษสกุล ๒๕ ๕ โพธ์ิ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๖ ปทม. * พระมหาบุญตา ชินวโร นามเสรี ๕๘ ๑๓ บึงแสนสุข นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๗ ปทม. * พระมหาสุทัศน อภินนฺโท ศรีดาพล ๔๙ ๘ สามัคคี นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๘ ปทม. * พระมหานอย สนฺตมโน วิสาขะ ๔๔ ๑๓ หนองหอย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๐๙ ปทม. * พระมหาณรงคธร กนฺตสีโล ขาวผวน ๓๘ ๗ บานหวย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๐ ปทม. * พระมหาสุเทพ พุทฺธญาโณ บุราคร ๔๙ ๕ บุละกอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๑ ปทม. * พระมหาชัชวาล โชติโก ประเสริฐรัมย ๒๖ ๗ นอก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๒ ปทม. * พระมหาสัมฤทธ์ิ นนฺทิโย คุมปรุ ๕๒ ๗ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๓ ปทม. * พระมหาสามารถ อคฺคธมฺโม สีแสด ๕๕ ๖ บานไร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๗/๓๕

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

๔๑๔ ปทม. * พระปลัดวีระชัย ธมฺมจิตฺโต ถาวรทนต ๕๑ ๑ วชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๕ ปทม. * สามเณรธนสิทธ์ิ จีนเทียน ๑๙ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๖ * ปมท. พระครูสุนทรปญญารังสี สุนฺทรรํสี ขบวนงาม ๕๑ ๓๐ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๗ ปทม. * พระมหาสมพร กิตฺติโสภโณ บุญประเสริฐ ๓๐ ๑๐ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๘ * ปมท. พระมหาวิฑูรย วิสุทฺโธ เงียบสุข ๔๓ ๑๓ จําปา บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๑๙ * ปมท. พระมหาแดง อุตฺตมวโร คชเสนา ๖๕ ๓๔ บุตาวงษ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๒๐ * ปมท. พระมหาอดิศักดิ์ อติสกฺโก ชมปอม ๒๙ ๖ บุตาวงษ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๒๑ ปทม. * พระมหาภาณุวัฒน อินฺทปฺโญ สุขสวัสด์ิ ๓๒ ๑๒ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๒๒ ปทม. * พระมหาวีรพล ภูริปฺญาเมธี ผาสุก ๒๒ ๒ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๒๓ ปทม. * พระมหาจารึก จิรธมฺโม รุงเรือง ๕๑ ๑๑ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๒๔ ปทม. * พระมหาวันชัย ปสนฺโน แสนดี ๕๙ ๙ บานผือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๔๒๕ ปทม. * พระปลัดนิธิ ถิรธมฺโม พรมขาว ๒๘ ๗ ดงพระราม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๒๖ ปทม. * พระมหาทอน วิสุทฺโธ ภาสดา ๕๖ ๑๔ สวางอารมณ ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๒๗ ปทม. * พระมหาบรรจง ปฺญาวโร โฉมเฉลา ๔๖ ๗ บางแตน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๒๘ ปทม. * พระมหาอัสนี เตชวโร สําราญจิต ๓๑ ๘ ผาสุขไพบูลย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๒๙ ปทม. * พระมหาอิทธิพล ปฺญาคโม พรมนวม ๔๒ ๑๐ สระแทน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๘/๓๕

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

๔๓๐ ปทม. * พระมหาสุรเชฏฐ ปฺุญกาโม บุญดวง ๕๖ ๓๗ โคกสวาง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๑ ปทม. * พระมหาสวโรจน ปฺุญกุสโล โพธิศรีกุลธร ๖๐ ๓๘ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๒ * ปมท. พระมหาอําพันธ อาวุธปฺโญ นอมระวี ๗๖ ๙ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๓ ปทม. * พระมหาประสาท กนฺตสีโล ใจสนิท ๔๘ ๘ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๔ ปทม. * พระมหาพรชัย อโนมปฺโญ วันชาญเวช ๖๑ ๑๔ อุดมธานี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๕ * ปมท. พระมหาพยัพ พุทฺธพโล บํารุงจิตร ๖๑ ๗ อุดมธานี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๖ ปทม. * พระมหาไพศาล ปภากโร ทรัพยประเสริฐ ๔๘ ๒๔ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๗ * ปมท. สามเณรอํานาจ คงเจริญ ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๘ ปทม. * สามเณรเกรียงไกร ย่ิงนาม ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๓๙ ปทม. * สามเณรสิรพัฒน วงษจันทรทอง ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๐ ปทม. * พระมหาสุชาติ ปภสฺสโร สุริยสกุลลาภ ๕๓ ๑๐ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๑ * ปมท. พระมหาจักรกฤษณ ขนฺติโก สาระสมแสง ๓๐ ๑๑ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๒ ปทม. * สามเณรธีรเดช เพ็ชรรินทร ๑๘ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๓ ปทม. * พระครูรัตนพรหมคุณ สุตธโร นาคเสน ๗๐ ๕๐ บางแกว ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๔ ปทม. * พระมหาอมรกาญจณ ปฺญาวโร อินทอง ๓๗ ๑๐ บางแกว ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๕ * ปมท. พระมหาศิริวุฒิ ธมฺมาวุโธ เพียรประสบสุข ๔๔ ๖ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒๙/๓๕
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ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๔๔๖ ปทม. * พระมหาณัฐพล วณฺณธโร มาสคํา ๒๓ ๓ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๗ * ปมท. สามเณรณัฐวุฒิ คงอาษา ๑๙ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๘ ปทม. * พระมหาสมควร โกมโล รุงแสงชัยเจริญ ๖๑ ๓๗ เกาะกระทิง ฉะเชิงเทรา (ธ) วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๔๙ ปทม. * พระมหาพงษพัฒน ฐิตเมโธ เวียงวิเศษ ๒๙ ๕ วังสมบูรณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๕๐ ปทม. * พระมหาปรรณวิสิฐ ปริปุณฺโณ ครุฑจันทร ๓๗ ๑ วังสมบูรณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๕๑ ปทม. * สามเณรภูเบศ ชวยแสง ๑๙ วังสมบูรณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๔๕๒ ปทม. * พระมหาสุทิน สจิณฺโณ ผูกสิน ๔๔ ๑๖ ราษฎรศรัทธา ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๓ ปทม. * พระมหาสาวิต มหายโส ไวศยพานิชกุล ๒๖ ๗ บุญญราศรี ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๔ ปทม. * พระมหาวนัส สนฺตวาโจ อินทนิล ๒๘ ๔ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๕ ปทม. * พระมหาสุรัตน อุตฺตมธมฺโม ออมแกว ๓๒ ๘ โปงตามุข ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๖ ปทม. * สามเณรรักชริน จุมจันทร ๑๗ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๗ ปทม. * พระมหาเกตุ โสภณจิตฺโต สุวรรณี ๒๒ ๑ เขาถํ้า ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๘ ปทม. * พระมหาสายคูณ อินฺธวํโส อินธวงศ ๒๗ ๖ พยอม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๕๙ ปทม. * สามเณรอภิวิชญ แกวป ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๐ ปทม. * พระมหาศรีลา ติสฺสโร คําอุน ๔๙ ๗ สุทธาวาส ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๑ ปทม. * พระมหาบุญเหลือ ฐิตฌาโน ซ่ือสัตย ๕๔ ๗ สุทธาวาส ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๓๐/๓๕

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

๔๖๒ ปทม. * พระมหาพีรพงษ อภิปุณฺโณ แทนวารีรัตน ๕๑ ๔ สัตหีบ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๓ ปทม. * พระมหามัครรินทร สิริธโร สังขชัย ๓๐ ๑๐ สัตหีบ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๔ ปทม. * พระมหาพงศภัค ปโยโค คงคํา ๒๖ ๖ ชองแสมสาร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๕ ปทม. * พระมหาเฉลียว ลาภสมฺปนฺโน บุญแผน ๕๖ ๑๖ ใหมอยูสงัด ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๖ ปทม. * พระมหาณัฏฐ ฐานวโร คูณเมือง ๒๙ ๕ เทพประสาท ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๗ ปทม. * พระมหาปณวัศ ปฺุญโชตโก บุญโชติหิรัญ ๓๖ ๘ เนินพระ ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๘ ปทม. * พระมหารุงโรจน โชติธมฺโม บัวชุม ๒๖ ๖ เนินพระ ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๖๙ ปทม. * พระมหามนตรี สิริวณฺโณ เจียวพวง ๕๖ ๖ เนินพระ ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๐ ปทม. * พระมหาเจน ฐิติโก ใจมนต ๔๖ ๑๑ โขดหิน ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๑ ปทม. * พระมหาทวีศักดิ์ อติภทฺโท พจนานะกิจ ๔๗ ๔ โขดหิน ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๒ ปทม. * สามเณรพัด พาน ๑๙ ละหารไร ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๓ ปทม. * พระมหาวัชระ วฑฺฒโน บุญเจียม ๕๔ ๕ พลงชางเผือก ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๔ ปทม. * พระมหาพินิจ อภิปฺุโญ พิมสูงเนิน ๔๕ ๑๓ โคงสนามเปา จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๕ ปทม. * พระมหากันตพงษ กนฺตธมฺโม เกตุสาลี ๒๕ ๖ โคงสนามเปา จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๖ ปทม. * พระ พ.อ.อุดร ป. ญาณรตโน วรรณรัตน ๗๓ ๒ คิรีวิหาร ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๔๗๗ ปทม. * พระมหาภาคิน สมิทฺธิชโย วงศทอง ๓๙ ๙ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๓๑/๓๕
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ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๔๗๘ ปทม. * พระมหาศุภชัย ปริปุณฺโณ ทองเตาอินทร ๕๕ ๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๗๙ ปทม. * พระมหาเอกชัย สุทฺธิธมฺโม สามงามพรม ๕๓ ๔ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๐ ปทม. * สามเณรสุพรรณ รุงเรือง ๒๓ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๑ ปทม. * พระมหาวงษวิวัฒน วุฑฺฒิวํโส สงวนชีพ ๒๗ ๕ พระงาม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๒ ปทม. * พระมหาวัชระ วชิรปฺโญ ปญญาคารวะ ๒๔ ๒ ธรรมศาลา นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๓ ปทม. * พระมหากิตติพงษ กิตฺติปฺโญ หวยหงษทอง ๓๑ ๗ โพรงมะเดื่อ นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๔ ปทม. * พระมหาสมบัติ ธมฺมิโก สุขทวีเลิศพงศ ๕๓ ๒๗ ลานตากฟา นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๕ ปทม. * พระมหาอนุศิษฎ อภิปฺโญ วงศแสนศักดิ์ ๓๒ ๖ หลวง นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๖ ปทม. * พระมหาดุสิต พลปฺโญ โตวิเชียร ๔๔ ๘ ลาดหญาไทร นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๗ * ปมท. พระมหาธเนศ สุธีโร จอยรักษา ๒๗ ๕ วังน้ําขาว นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๘ ปทม. * พระมหาสมพงษ อนาลโย ก่ิงนอก ๕๙ ๘ ออมใหญ นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๘๙ ปทม. * พระสมบัติ ป. โชตวุโธ บุญรวม ๕๔ ๕ เสนหา นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๐ ปทม. * พระมหาฤทธี อาทโร สมเชียงคง ๓๑ ๑๐ หนอสุวรรณ สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๑ ปทม. * พระมหาสมชาย ปโมทิโต ล่ิมกุล ๕๑ ๖ ปาเลไลยก สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๒ ปทม. * สามเณรเตชธรรม คําสุนี ๑๗ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๓ ปทม. * สามเณรธนาวุฒิ อยูเพียร ๑๗ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๔๙๔ ปทม. * สามเณรจิตวัต เพ็ญคาสุคันโธ ๑๗ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๕ ปทม. * สามเณรจิตรวิสุทธ์ิ เจิน ๑๖ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๖ ปทม. * สามเณรจิรวัสส ขยันดี ๑๕ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๗ ปทม. * พระมหาธนัท สิริวฑฺฒโน ศรีรุงเรือง ๓๑ ๑๑ สองพี่นอง สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๘ ปทม. * พระมหาบัณฑิต อนุวํโส ออนศรี ๕๐ ๑๐ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๔๙๙ ปทม. * พระมหาสิริพงษ สนฺตมโน เสมจันทร ๓๓ ๙ ดงสัก กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๐ ปทม. * พระมหาสุรวุฑ ปฺญาวุโธ โพละลัย ๒๕ ๕ พระแทนดงรังวรวิหาร กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๑ ปทม. * พระสนิท ป. ภทฺทปฺโญ คุณแกวออม ๔๗ ๖ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๒ ปทม. * พระมหาทัศไนย สติปฺโญ กันจินะ ๔๘ ๔ ปาหลวงตาบัว ญาณสัมปนโน กาญจนบุรี (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๓ ปทม. * พระมหาอภิศักด์ิ ญาณสุทฺโธ คะกะเนนะ ๕๙ ๒๑ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๔ ปทม. * สามเณรขจรเกียรติ แกวนรา ๑๙ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๕ ปทม. * พระมหานพดล กุสลพนฺโธ ออนศิลานนท ๔๓ ๑๑ เทพนรรัตน สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๖ ปทม. * พระมหาชัยวัฒน อิสฺสโร คําศรี ๔๔ ๘ หนองพะอง สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๗ ปทม. * พระมหาณรงคทรรศน กิตฺติสุขุโม พวงกิจจา ๓๘ ๑๓ หนองพะอง สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๘ * ปมท. พระมหาอุทัย รวินฺโน โลระลุน ๔๘ ๗ ศรีสําราญราษฎรบํารุง สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๐๙ ปทม. * พระมหาอภิวัฒน อินฺทวณฺโณ ทองวิจิตร ๓๓ ๗ ยกกระบัตร สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๓๓/๓๕
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ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค

๕๑๐ ปทม. * พระมหาธัชธรรม ธมฺมธีโร วงศศรีสกุลแกว ๔๔ ๔ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๑๑ ปทม. * พระมหาภูวนัย ภูวนโย อวมจันทร ๒๑ ๒ ดอนโฆสิตาราม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๑๒ ปทม. * สามเณรฉันทพัฒน ยืนยง ๑๗ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๕๑๓ ปทม. * พระมหาชาย สิริภทฺโท ๒๑ ๒ เกาะลอย ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๑๔ ปทม. * พระมหาวิโรจน เตชวโร คํามูล ๔๔ ๑๐ เทพอาวาส ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๑๕ ปทม. * พระครูปลัดสุทธิภรณ สุทฺธสีโล เพ็งเลา ๕๗ ๓๗ โคกตับเปด ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๑๖ ปทม. * พระมหาวิสุทธิ ธนวํโส เผือกแตง ๔๘ ๗ โชติทายการาม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๑๗ ปทม. * พระครูโสภณธรรมวิภูษิต ชิตเทโว บุญครอง ๔๘ ๒๕ สัตตนารถปริวัตร ราชบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๑๘ ปทม. * พระตรีพิศุทธิ์ ป. ปฺญาวชิโร ม่ิงแมน ๓๑ ๖ หนองจอก เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๑๙ ปทม. * พระชนชนก ป. จนฺทวํโส ชางสุวรรณ ๒๗ ๔ หนองจอก เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๒๐ ปทม. * พระมหาศุภณัฏฐ ภูริปฺโญ เพิ่มพงษพิพัฒน ๔๒ ๓ ลาด เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๒๑ ปทม. * พระมหาธวัชประดิษฐ ญาณวิชโย ดีหะริง ๖๔ ๑๖ หาดเจาสําราญ เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๒๒ ปทม. * พระมหาเจษฎา สนฺตวาโจ ปญญาเตียม ๒๗ ๓ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๒๓ ปทม. * พระวัชรพล ป. ธีรวํโส เกิดชัย ๒๕ ๑ หนองขาวเหนียว ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๒๔ ปทม. * พระมหาสุริยา ยตินฺธโร ใจชวง ๓๘ ๑๔ สุขสําราญ ประจวบคีรีขันธ (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๕๒๕ ปทม. * พระมหาเจตษฎา มหาวาสุกฺรี สุขเจริญ ๒๑ ๒ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖

เคร่ืองหมาย : * = สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๓๔/๓๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
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๕๒๖ ปทม. * พระมหามงคล ปวรเมธี เพ็ชรกูล ๒๐ ๑ พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๒๗ ปทม. * พระมหาธีระศิลป กุสลจิตฺโต ใหมอินวงศ ๓๖ ๕ ขันเงิน ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๒๘ ปทม. * พระมหาชาญชัย สิริธมฺโม บูรณะพาณิชย ๓๙ ๓ ขันเงิน ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๒๙ ปทม. * สามเณรธรากร ทองปญจา ๑๙ ขันเงิน ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๐ ปทม. * พระมหาณรงคศักด์ิ ฐิตวิริโย สันตานนท ๔๔ ๔ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๑ ปทม. * พระนพพล ป. กิตฺติญาณพโล บําเพ็ญ ๒๕ ๑ ทาไทร สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๒ ปทม. * พระมหาไพจิตร โชติธมฺโม นวลศรี ๔๙ ๘ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๓ ปทม. * พระมหาไกรศักดิ์ เขมทสฺสี มีพร้ิง ๒๔ ๓ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๔ ปทม. * สามเณรวสุพล เจริญภักดี ๑๙ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๕ ปทม. * สามเณรจักรพันธ์ิ แสนกุล ๑๙ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๖ ปทม. * พระมหากิตติพงศ สุกิตฺติโก โคสูงเนิน ๔๑ ๑๓ ธรรมบูชา สุราษฎรธานี (ธ) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๕๓๗ ปทม. * พระมหาเวคิน สุทฺธิจาโค สัตตรัตนําพร ๔๕ ๑๕ บานเกาะสิเหร ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
๕๓๘ ปทม. * พระมหาประสงค อาทโร โพธารส ๖๒ ๑๖ กิตติวนาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
๕๓๙ ปทม. * พระมหาเจติพงศ จนฺทสาโร วงศคํามา ๓๘ ๑๒ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
๕๔๐ ปทม. * พระมหาสมรัก กตทีโป เลิงเพ็ญ ๓๖ ๑๕ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
๕๔๑ ปทม. * พระมหาสาคร วรญาโณ คงแกว ๔๘ ๑๓ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
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๕๔๒ ปทม. * พระมหาสมศักดิ์ ชวโน จิตสุวรรณ ๕๒ ๑๐ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
๕๔๓ ปทม. * สามเณรกีรวุฒิ กันทา ๑๖ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗
๕๔๔ ปทม. * พระจักรพรรดิ ป. ปฺญาวฑฺฒโน ศรีชาย ๔๔ ๓ โรงวาส สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๔๕ ปทม. * สามเณรอานนท หนูสกุล ๑๘ โคกสมานคุณ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๔๖ ปทม. * พระมหาธนากร ธนปฺโญ เรืองชวย ๒๑ ๒ หวยคู สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๔๗ ปทม. * พระวีระพล ป. เชืองบาว อุทัยจันทร ๒๙ ๙ ถาวรวราราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๔๘ ปทม. * พระมหาพินิต คุณปฺุโญ ทองพันช่ัง ๔๕ ๑๓ มะมวงหมู สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๔๙ ปทม. * พระมหาอาทิต สุมโน มัคโช ๕๖ ๗ พังเถียะ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๕๐ ปทม. * พระพชร ป. กนฺตสีโล เยาวแสง ๖๘ ๒ ลําสินธุ พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๕๑ ปทม. * สามเณรสาธิต ไฝสังข ๑๙ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๕๒ ปทม. * พระมหาจําเริญ ยติโก โอนิกะ ๔๗ ๗ เขาปาเจ พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๕๓ ปทม. * สามเณรธีรธวัช บุญญานุวัตร ๒๐ หนาเมืองสตูล สตูล วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๕๕๔ ปทม. * พระมหาสันติ ฉฬภิฺโญ แซจอง ๓๒ ๘ คอกชาง ยะลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
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