
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑/๑๘

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๑ ปทม. * พระมหาณัฐิศักด์ิ ปยวาที คําเพราะ ๒๓ ๒ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒ * ปมท. พระมหาประเสริฐ วรสิริ จันทรดวงศรี ๒๑ ๑ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓ ปทม. * สามเณรสุวัฒน ศรีแกว ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔ ปทม. * สามเณรวงศธร คะชะนา ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕ ปทม. * พระมหาธยาบันฑิกรณ จารุธมฺโม อาศัยบุญ ๓๒ ๘ สรอยทอง วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖ ปทม. * พระมหาเทอดเกียรติ ฐานุตฺตโม ประคองยศ ๒๙ ๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗ ปทม. * พระมหาชุมพล สุพโล กระจางดี ๔๔ ๒๔ เทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘ * ปมท. พระมหาวิศรุต เตชวโร จันทรเรือง ๓๕ ๔ เทพลีลา วัดเทพลีลา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙ * ปมท. พระมหาเฉลิมศักด์ิ กิตฺติสกฺโก ชีวะพันธ ๒๒ ๑ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๐ ปทม. * สามเณรณันทวัจน เมตตาวิริยะ ๒๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๑ * ปมท. สามเณรสิริกร ต้ังประคองกุล ๒๒ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๒ ปทม. * สามเณรฐิติพงศ วงคกุน ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๓ * ปมท. พระมหาสุชาติ เขมชาโต สิทธิพรอนันต ๓๗ ๑๐ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๔ * ปมท. พระมหาปภาวิน อิฏฐวิทู เร่ิมวงษ ๒๒ ๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบประโยคบาลีสนามหลวง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๖ ชั้นประโยค ป.ธ.๕
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.๕ แผนท่ี ๒/๑๘

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๑๕ ปทม. * พระมหาพิศาล ฉนฺทโก จันทรเต้ีย ๔๑ ๑๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๖ ปทม. * พระมหาจิรพงษ จิรธมฺมปฺโญ ดวงเต็ม ๒๗ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๗ ปทม. * พระมหารัตนศักดิ์ ชุตินฺธโร พุทธวงษ ๒๖ ๖ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๘ * ปมท. พระมหานราธิป วราธิปติ แจงบาน ๒๑ ๑ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๙ ปทม. * สามเณรชัชวาล ธรรมหล่ิง ๑๙ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๐ ปทม. * สามเณรจิรพงศ จิตพิเศษ ๑๗ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๑ ปทม. * พระครูปลัดวรวิทย วรวิชฺโช จงใจดี ๒๖ ๖ บางนาใน วัดบางนาใน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๒ ปทม. * พระมหาชวน ชวนปฺโญ อัศวภูมิ ๒๕ ๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๓ * ปมท. สามเณรพิเชษฐ ราชโส ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๔ ปทม. * สามเณรชินวัตร ทบบุญ ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๕ * ปมท. พระมหาอภิชิต อนุตฺตโร มวงออน ๓๖ ๑๒ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๖ * ปมท. สามเณรจิรโชติ ไตรหลอย ๑๙ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนฯ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๗ * ปมท. พระมหาพิชญา ญาณวโร วงศจันทา ๓๘ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๘ * ปมท. สามเณรวิธวัตร มะวงศงอย ๒๑ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๒๙ ปทม. * พระมหาวรรณรงค ปุสฺสวณฺโณ แสนโคตร ๖๗ ๔๔ พระยายัง วัดราชบพิธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๐ ปทม. * พระมหาวิทวัส ภารวุฑฺโฒ ภารสําเร็จ ๒๗ ๗ พระยายัง วัดราชบพิธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๑ ปทม. * สามเณรณัฐวุฒิ บุตรเทพ ๑๘ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๓/๑๘

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๓๒ ปทม. * พระมหาอํานาจ ติสฺสโร พิมพดี ๔๖ ๒๐ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๓ ปทม. * พระมหาฉัตรา ถาวโร พูลสวัสดิ์ ๓๑ ๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๔ ปทม. * สามเณรปริดิยากร ทองขาว ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๕ ปทม. * พระมหาสมบัติ ฉนฺทธมฺโม เพิ่มทวีทรัพย ๓๖ ๗ สรอยทอง วัดสรอยทอง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๖ ปทม. * พระมหาบิจอย ติกฺขญาโณ บารัว ๒๒ ๒ สระเกศ วัดสระเกศ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๗ * ปมท. สามเณรอภิสิทธ์ิ กาญจนมณี ๑๗ มงคลชัยพัฒนา วัดสระเกศ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๘ * ปมท. พระมหาพัชรพล วชิรปฺโญ สําราญ ๒๗ ๖ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๓๙ ปทม. * พระมหาเมธาภา สุขวฑฺฒโน ปานสุขพิมล ๕๘ ๓๓ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๐ ปทม. * พระมหาทวิช ญาณธีโร พวงทอง ๓๐ ๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๑ ปทม. * พระมหาณัฐนันท สุทฺธิรํสี บุญช่ืน ๒๖ ๕ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๒ ปทม. * พระมหาพีรดนย ถิรปฺุโญ วงคแกวเขียว ๔๘ ๖ เทวสุนทร วัดเสมียนนารี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๓ ปทม. * พระมหาทินกร จนฺทโชโต จันทรทอง ๒๐ ๑ แสนสุข วัดแสนสุข วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๔ ปทม. * สามเณรบุญพรรณ หวามา ๒๐ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๕ ปทม. * พระมหาชยพล กนฺตสีโล แซไล ๒๗ ๖ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๖ ปทม. * สามเณรปภาวิน สงเคาะ ๒๐ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๗ ปทม. * สามเณรธีรเมศ คําจันทร ๑๖ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๔๘ ปทม. * พระมหามนตธร จารุธมฺโม ตันชะรี ๓๘ ๑๓ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๔/๑๘

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๔๙ ปทม. * พระชิติพัทธ โชติโก คําดี ๓๒ ๑๑ กระทุม วัดกระทุม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๐ ปทม. * พระธีรพล ธีรปฺโญ แฝงสะโด ๓๗ ๔ กระทุม วัดกระทุม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๑ ปทม. * สามเณรชานน แพทอง ๑๗ กระทุม วัดกระทุม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๒ ปทม. * สามเณรกิตติกร โกพล ๑๖ กระทุม วัดกระทุม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๓ ปทม. * สามเณรภูตะวัน อยูหลัง ๑๗ กระทุม วัดกระทุม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๔ ปทม. * พระครูขันติวโรภาส ขนฺติโก บุญรอด ๖๗ ๔๕ ทองบน วัดทองบน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๕ * ปมท. พระมหากิตติวงศ จิณฺณธมฺโม ศิริบุตระพันธุ ๓๐ ๖ ทองบน วัดทองบน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๖ ปทม. * พระมหาฐิติวิชญ อกิฺจโน วิริยะโมกขธรรม ๔๗ ๖ ทุงเศรษฐี คณะเขตประเวศ-สะพานสูง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๗ ปทม. * พระมหาศิริวัฒน ปยธมฺโม โพธ์ิแกว ๕๒ ๓๒ บางนานอก คณะเขตพระโขนง-บางนา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๘ ปทม. * พระมหาสมบัติ อินฺทวีโร วิจิตรวุฒิธาดา ๕๙ ๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๕๙ ปทม. * พระมหาณาวิน ตรงฺโค ญอก ๒๗ ๗ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๐ ปทม. * พระมหาเสง สุวิมโล หน ๒๕ ๔ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๑ ปทม. * พระมหาเสกสิทธ์ิ สารสุธี เข็มสันเทียะ ๒๒ ๒ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๒ ปทม. * พระมหาอลงกรณ ขนฺติพโล พันทุมจินดา ๔๑ ๘ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๓ * ปมท. พระมหาแสงเพชร สุวิทู ปยธรรมวิจิตร ๓๗ ๑๗ ปากบอ คณะเขตสวนหลวง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๔ ปทม. * พระมหาสุธิศักด์ิ ธนสิทฺโธ ศรีมะปก ๓๓ ๑๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๕ ปทม. * สามเณรพุฒิพงศ ตนเพ็ง ๑๗ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๕/๑๘

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๖๖ ปทม. * พระมหาศรัณยพงศ ปโยโคนาโค ลําดวล ๔๐ ๑๓ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๗ ปทม. * สามเณรเสกสรร ภูศรีริทธ์ิ ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๘ ปทม. * พระมหาพิภพ รตนโสภโณ สุพรรณรัตน ๔๐ ๕ บุปผาราม วัดบุปผาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๖๙ ปทม. * พระประดิษฐ กนฺตสีโล มูลตรีสา ๖๗ ๗ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๐ ปทม. * สามเณรนวพล ทองภู ๑๘ ปากน้ํา วัดปากน้ํา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๑ * ปมท. สามเณรธีรวัฒน ลาพันธ ๑๗ ปากน้ํา วัดปากน้ํา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๒ ปทม. * พระมหาดนัย อาทิตฺโต แซโงว ๔๒ ๗ อางแกว วัดปากน้ํา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๓ ปทม. * พระมหาอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ ๔๒ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๔ ปทม. * พระมหาเอกสุวันนา สุวณฺณวโร วิลัยวัน ๒๓ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๕ * ปมท. สามเณรจักรี สกุลทอง ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๖ ปทม. * สามเณรธนภัทร สุทิพย ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๗ ปทม. * สามเณรรัตนพล แกวมา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๘ ปทม. * สามเณรกฤตภักดิ์ คางคํา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๗๙ ปทม. * สามเณรธนาวิน โคตรธรรม ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๐ ปทม. * พระมหาเกสร มหาสกฺโก เย็นทรวง ๕๗ ๔ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๑ ปทม. * สามเณรวุฒิพงษ สะพังเงิน ๒๐ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๒ * ปมท. สามเณรปุณภพ ๑๘ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๖/๑๘

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค
๘๓ ปทม. * พระมหากนกศักดิ์ กนโก แซต้ัง ๒๘ ๙ นางนอง วัดราชโอรสาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๔ ปทม. * พระมหาเปา เตชปฺโญ คาสบาย ๖๑ ๓๗ ใหม (ยายแปน) วัดสุวรรณาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๕ ปทม. * สามเณรธนวัฒน สุวรรณศรี ๑๘ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๖ ปทม. * พระมหาธวัชชัย อติปฺุโญ สีใส ๒๕ ๕ อมรคีรี วัดอมรคีรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๗ ปทม. * พระมหาบุญทัน ปฺญาวโร ไชยะลัก ๒๒ ๑ อมรคีรี วัดอมรคีรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๘ * ปมท. สามเณรประชา วงษศรีเทพ ๑๘ อมรคีรี วัดอมรคีรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๘๙ ปทม. * พระมหายุทธนา ณฎฐิโก หลาสุดตา ๓๖ ๑๑ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๐ * ปมท. สามเณรจักราวุธ เวียงแมนเมฆ ๑๙ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๑ * ปมท. สามเณรรัติพล พลังหัสดินทร ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๒ * ปมท. สามเณรโชคชัย อินทรสําโรง ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๓ ปทม. * สามเณรศุภชัย ศรีวังนอก ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๔ ปทม. * สามเณรพิทวัส บุญชวย ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๕ ปทม. * สามเณรศิรวิทย เมืองจันทร ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๖ * ปมท. สามเณรเรน พรมคําซาว ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๗ * ปมท. สามเณรศักยศรณ มิ่งสกล ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๘ * ปมท. สามเณรชิษณุพงศ บุญอุม ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๙๙ ปทม. * พระมหาวัฒนา สิริธโร ม่ิงขวัญ ๒๖ ๖ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๗/๑๘

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

๑๐๐ ปทม. * สามเณรฉัตรนิพัฒน แข็งฉลาด ๑๗ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๐๑ * ปมท. พระมหาลีลวัฒน ฐานวีโร ศรีโบราณ ๓๘ ๗ กําแพง คณะเขตบางขุนเทียน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๐๒ ปทม. * พระมหาพิเชษฐ อธิปฺโญ สอนสุภาพ ๓๒ ๘ ภาณุรังษี คณะเขตบางพลัด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร สวนกลาง
๑๐๓ ปทม. * พระมหาสมาน สฺญโม รุงฉัตร ๖๐ ๑๓ บัวขวัญ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๐๔ ปทม. * พระมหาประสิทธ์ิ ปภาโส บางแดง ๕๕ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๐๕ ปทม. * พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร ไชยสุวรรณ ๒๓ ๑ บัวขวัญ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๐๖ ปทม. * พระมหาสมศักดิ์ ปฺญาวโร สุขสม ๔๖ ๑๗ อุบลวนาราม นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๐๗ ปทม. * พระมหาโอภาส โอภาโส มีบุญ ๖๖ ๖ อุบลวนาราม นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๐๘ ปทม. * พระมหานิติรุทธ สิริธมฺโม ศรีสุธรรม ๔๔ ๙ กู นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๐๙ ปทม. * พระมหาณรงคเดช พุทฺธสีโล รสมงคล ๔๑ ๒๑ บางไผ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๐ ปทม. * พระมหาสมศักดิ์ กิตฺติโสภโณ คําปน ๓๗ ๑๕ บางไผ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๑ ปทม. * พระมหาสุชาติ ภูริวฑฺฒโน บัวไข ๓๖ ๖ บางไผ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๒ ปทม. * พระมหาเสถียร กิตฺติธโร บรรจงทัด ๔๖ ๓ บางไผ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๓ ปทม. * พระมหาชัยพร อมรปฺโญ ฤทธ์ิกระจาง ๔๔ ๑๔ บางรักใหญ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๔ ปทม. * พระมหาวันลพ กมฺมสุโภ ขุนศรีรอด ๔๖ ๙ ไผเหลือง นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๕ ปทม. * พระมหาวิฑูร ฐานุตฺตโร พัลลภ ๕๕ ๑๑ ไทรใหญ นนทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๖ ปทม. * พระมหาจิตวัฒน จนฺทวํโส จริยสันติธรรม ๕๑ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๘/๑๘

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

๑๑๗ ปทม. * พระมหาวันชัย พลคุโณ จันทรเพ็ญ ๔๓ ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๘ * ปมท. พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมยช่ืน ๖๒ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๑๙ * ปมท. พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส รมสกุล ๓๕ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๐ ปทม. * พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา ๔๐ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๑ ปทม. * พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร ๕๖ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๒ ปทม. * พระมหาวงควริศ วิสารโท พงษล้ีรัตน ๔๖ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๓ ปทม. * พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ ๓๘ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๔ ปทม. * พระมหาอนันตพงศ ธมฺมสุนฺทโร ปากบ้ัน ๒๗ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๕ ปทม. * พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน ๒๖ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๖ ปทม. * พระมหากานตศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณยกุลธร ๒๕ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๗ * ปมท. พระมหาสุรธัช ธมฺมินฺทปฺโญ ไชยคําหาญ ๒๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๘ ปทม. * พระมหาณัฐธีร อธิปฺโญ บูรณะเจริญพงศ ๒๑ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๒๙ ปทม. * พระมหาธนกร คุตฺตชโย ครุฑอ่ํา ๒๓ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๐ ปทม. * พระมหานัฐพงษ ธมฺมาติสุโภ กระแจะจันทร ๒๓ ๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๑ ปทม. * สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๒ ปทม. * สามเณรคมกฤต เจริญธนมิตร ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๓ ปทม. * สามเณรดิน นนลือชา ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๙/๑๘

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

๑๓๔ ปทม. * สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๕ ปทม. * สามเณรอมฤต มหาคุณาวสุ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๖ ปทม. * พระมหาเกียรติมงคล ฐิตมงฺคโล ออนเนตร ๓๔ ๑๐ เขียนเขต ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๗ * ปมท. สามเณรกิติศักดิ์ ฮวดเฮง ๑๙ เขียนเขต ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๘ ปทม. * พระมหาไชยวัฒน ชยวุฑฺโฒ เตียนพลกรัง ๓๐ ๗ ธัญญะผล ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๓๙ ปทม. * พระมหาณัฐพงษ ปฺญาปสุโต จันทรปญญา ๒๗ ๑ ปาไขแสงธรรมาราม ปทุมธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๐ ปทม. * พระมหาสมัย อธิมุตฺโต สุกเพ็ง ๕๑ ๑๐ แพรกษา สมุทรปราการ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๑ ปทม. * พระมหาพิสี สจฺจธโร ริ ๒๒ ๑ แพรกษา สมุทรปราการ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๒ ปทม. * พระมหาชํานาญ กิตฺติปาโล มาลา ๕๐ ๘ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๓ ปทม. * พระมหาหนูรักษ ตปคุโณ โพธ์ิรัตน ๓๙ ๑๕ จากแดง สมุทรปราการ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๔ ปทม. * สามเณรพงศกร ภูวงศา ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๕ ปทม. * สามเณรธนวินทร บุญศรี ๑๗ หัวคู สมุทรปราการ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑
๑๔๖ ปทม. * สามเณรธนวัฒน สุขสัตย ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๔๗ * ปมท. พระมหาสุรินทร โกวิโท บุญปกครอง ๔๒ ๑๒ ชางทอง พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๔๘ ปทม. * พระมหาจามร ขนฺติธมฺโม มีสมภพ ๒๗ ๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๔๙ * ปมท. สามเณรบุญหลาย โพธ์ิคํา ๑๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๐ ปทม. * สามเณรอภิศักดิ์ เงาธรรม ๑๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑๐/๑๘

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

๑๕๑ ปทม. * สามเณรกฤษณนันทร วงศบุญ ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๒ ปทม. * พระมหาไพโรจน สจฺจพโล ศุภนาม ๒๒ ๑ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๓ ปทม. * สามเณรเจษฎาภรณ นามาก ๑๘ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๔ ปทม. * พระมหายศวัจน ฐิตมโน วสุโชติพงศ ๔๖ ๑๒ ตาลเอน พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๕ ปทม. * พระมหาเมธาณุวัฒน ญาณรํสี หลํ่าศรี ๒๑ ๒ ไทรพุทธรังสี พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๖ ปทม. * พระมหาพีรดนย ฐิตธมฺโม อัครารัตนสกุล ๓๓ ๗ ปาคา พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๗ ปทม. * พระมหาสกล เขมธมฺโม อนตระการ ๕๑ ๒ สุมังคลาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๘ * ปมท. สามเณรวัชรพงศ วงษบุญธรรม ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๕๙ ปทม. * สามเณรไวพจน ครบุรี ๑๗ พระพุทธฉาย สระบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๖๐ * ปมท. สามเณรไพบูลย แสงกัลยา ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๒
๑๖๑ ปทม. * พระมหาเฮียง กวิวํโส เจา ๒๒ ๒ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๓
๑๖๒ ปทม. * พระมหาสมเกียรติ ปทุมจิตฺโต บัวผดุง ๔๕ ๖ เขาสมโภชน ลพบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๓
๑๖๓ ปทม. * สามเณรวัชร ไชยสุระ ๑๖ เขาสมโภชน ลพบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๓
๑๖๔ * ปมท. พระมหาพงศธร วํสปาโล เท่ียงพุม ๒๘ ๗ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๓
๑๖๕ ปทม. * พระมหาจํานงค ปภสฺสโร บุตรนอย ๕๗ ๓๗ บอแร ชัยนาท วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๓
๑๖๖ * ปมท. สามเณรสุเมธ อันหนองกุง ๑๙ ภูจวง อุทัยธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๓
๑๖๗ ปทม. * พระมหาเดชา ฐานิสฺสโร ยามวัน ๖๒ ๑๑ สวางวงษ นครสวรรค วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๔

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑๑/๑๘

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

๑๖๘ ปทม. * สามเณรอนวัช ทองสุข ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๔
๑๖๙ * ปมท. สามเณรธนกร อชิตผล ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๔
๑๗๐ ปทม. * สามเณรพากร พันธมี ๑๖ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๔
๑๗๑ ปทม. * พระมหาศรายุทธ สิริภทฺโธ บุญประคอง ๓๙ ๑๕ มงคลทับคลอ พิจิตร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๔
๑๗๒ ปทม. * พระมหากุประสงค สฺญโต ราชสี ๕๐ ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๓ ปทม. * พระมหาเสกสรร ฐิติสมฺปนฺโน กฤษสุวรรณ ๔๕ ๑๒ บางทราย พิษณุโลก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๔ ปทม. * พระมหาศุภกร สุภกโร สุภาพันธ ๔๗ ๑๐ มะขามเต้ีย พิษณุโลก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๕ ปทม. * พระมหาอํานาจ ธมฺมทีโป รอดโฉม ๕๐ ๗ บานแถว พิษณุโลก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๖ * ปมท. พระมหาณศุภเดช สุขิโต อยูเย็น ๔๑ ๘ บานเข็กใหญ พิษณุโลก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๗ * ปมท. พระมหาจักรพงษ วิสุทฺธิภาณี มีบุญ ๒๕ ๕ ใหมคลองหอม สุโขทัย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๘ ปทม. * พระมหาสมบูรณ สิริธมฺโม วงศษา ๕๐ ๙ สวางอารมณ สุโขทัย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๗๙ ปทม. * พระมหาหัสนัย ถิรคุโณ โตนิ่ม ๓๙ ๑๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๘๐ ปทม. * พระมหาวัชรา ติกฺขาโณ ชํานาญจุย ๓๓ ๔ คลองละมุง อุตรดิตถ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๘๑ ปทม. * พระมหาชลอ ถิรธมฺโม คํากวาง ๓๙ ๙ ดอนมูล ตาก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๘๒ * ปมท. พระมหาสุชาติ สุชาโต แกวเฝอ ๔๐ ๖ ดอนมูล ตาก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๘๓ ปทม. * พระมหาฐิติพงษ นนฺทสาโร นันทะพันธ ๒๕ ๕ ราษฎรเจริญธรรม ตาก วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๕
๑๘๔ * ปมท. สามเณรอริยธัช บุญตอบ ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๖

เคร่ืองหมาย : *= สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๘๕ ปทม. * พระมหาจิรนัส สิริจนฺโท เจริญรุง ๓๓ ๑๒ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๖
๑๘๖ ปทม. * พระมหาภีระ ชนุตฺตโม แสนแกว ๕๙ ๗ อุโมงคสวนพุทธธรรม เชียงใหม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๘๗ ปทม. * สามเณรเอกวุฒิ วิดจา ๒๒ สวนดอก เชียงใหม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๘๘ * ปมท. สามเณรจักรี บุญมา ๑๙ สวนดอก เชียงใหม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๘๙ * ปมท. พระมหาชานนท อานนฺทปฺโญ แซตง ๒๓ ๓ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว เชียงใหม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๙๐ ปทม. * พระมหาอองคํา กิตฺติเมโธ สายวรรณ ๒๑ ๑ ปาไมแดง เชียงใหม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๙๑ ปทม. * พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒ รูยืนยง ๓๓ ๑๐ สันติธรรม เชียงใหม (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๙๒ ปทม. * พระมหาภานุพงษ คุณยุตฺโต ดีวรรณา ๓๒ ๑๒ พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๗
๑๙๓ ปทม. * พระมหาศุภสิทธิ์ สุทฺธิปภาโส เกตุชาติ ๓๒ ๘ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๘
๑๙๔ ปทม. * สามเณรกฤษฏิภัทร พวงทอง ๑๘ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๘
๑๙๕ ปทม. * พระมหาอดุล อตุลเวโท พูลพล ๓๙ ๑ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๘
๑๙๖ ปทม. * พระมหาธราธร ภทฺทวํโส หงษเจริญ ๓๑ ๑๒ โนนพระแกว หนองคาย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๘
๑๙๗ ปทม. * พระวัฒนา ถาวโร สุดารัตน ๔๙ ๒ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๘
๑๙๘ * ปมท. พระครูอุดมสารโสภิต(ชัยสมพงษ) อุตฺตโม ราชปูชัย ๖๙ ๔๗ สามัคคี ขอนแกน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๑๙๙ ปทม. * สามเณรขจรศักดิ์ อาดสุรินทร ๑๙ ชัยศรี ขอนแกน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๐ ปทม. * สามเณรชัชวาล ยอดไธสง ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๑ ปทม. * สามเณรถิรคุณเดช ปนทอง ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙

เคร่ืองหมาย : *= สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบคร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๐๒ ปทม. * พระครูปริยัติญาณกวี ญาณกวี เหลื่อมรัมย ๔๓ ๒๔ หนองกุง มหาสารคาม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๓ ปทม. * พระมหาอนุรักษ สุทสฺสี โซเมืองแซะ ๒๔ ๓ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๔ ปทม. * พระมหาสิรวิชญ ธมฺมธีโร สาระบรรณ ๕๕ ๗ กลาง กาฬสินธุ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๕ ปทม. * พระมหาอนุรักษ ธีรโชติ ทาระเวท ๒๑ ๑ สวางใต กาฬสินธุ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๖ * ปมท. พระมหาคุณากร คมฺภีรเมธี ระดาไสย ๒๐ ๑ สวางใต กาฬสินธุ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๗ ปทม. * สามเณรคุณาสิน สุทธิทักษ ๒๐ สวางใต กาฬสินธุ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๘ ปทม. * สามเณรวรพันธุ ขันสุวรรณ ๑๙ สระทอง รอยเอ็ด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๐๙ ปทม. * สามเณรอภินันท สุโพธ์ิ ๑๖ บานอน รอยเอ็ด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๑๐ ปทม. * สามเณรจารุกร การะเนตร ๒๐ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๑๑ ปทม. * พระมหาบุญทัย ปภสฺสโร รสหอม ๔๗ ๑๗ เวฬุวนาราม รอยเอ็ด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๑๒ * ปมท. พระมหาพุทธรักษ ญาณวีโร แถวสามารถ ๓๐ ๑๐ ทาบอ รัอยเอ็ด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๙
๒๑๓ ปทม. * พระมหาสมพร สํวโร แกวสุวรรณ ๒๔ ๒ พิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๑๔ ปทม. * พระมหาธนาธรณ ทยาฐิโต พรมกอง ๓๒ ๑๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๑๕ ปทม. * พระมหาอุทัย อาภากโร ประทุม ๓๑ ๑๐ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๑๖ ปทม. * พระมหาสุขสรรค เสฎฐธมฺโม บุตรคําดี ๒๐ ๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๑๗ ปทม. * พระมหาอัฐพล วรชโย สายรัตน ๒๐ ๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๑๘ * ปมท. พระมหาธรรมนูญ กวิสฺสโร คําเมือง ๒๒ ๑ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
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๒๑๙ ปทม. * สามเณรธนดล สนิท ๑๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๒๐ ปทม. * พระมหาณรงคฤทธิ์ ฐิตปฺโญ คิดโสดา ๒๒ ๓ สวางสุวรรณาราม นครพนม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๒๑ ปทม. * พระครูสุธีวีรวงศ ปภาโส คําภูษา ๔๕ ๒๕ ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๒๒ ปทม. * พระครูสุตเขมาทร ธมฺมธโร กมันตะคุณ ๔๗ ๒๖ หวยกอย ยโสธร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๒๓ ปทม. * พระมหาไกรสร กวิวํโส คําไข ๓๑ ๕ หวยกอย ยโสธร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๒๔ ปทม. * พระมหาณรงค ฐิตเมโธ ผิวทอง ๒๔ ๔ หวยกอย ยโสธร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๐
๒๒๕ ปทม. * พระมหาวิโรจน ภูริปฺโญ เคยศึก ๕๒ ๒๘ บุตานนท นครราชสีมา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๒๖ ปทม. * พระมหารุงธรรม ธมฺมสาโร เตชะนัง ๔๘ ๖ หนองโจด นครราชสีมา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๒๗ ปทม. * พระมหาสุรพงษ เขมจาโร หลมเพชร ๔๔ ๒๔ นอก นครราชสีมา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๒๘ ปทม. * พระมหาอาทิตย อภิวจโน ภูมิชาญชัย ๓๓ ๑๒ คีรีวันต นครราชสีมา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๒๙ ปทม. * สามเณรฆนาการ แรกาสิน ๑๙ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๓๐ ปทม. * พระมหาสุริยัน อติสรวํโส โสนาพูน ๒๑ ๒ บัวถนน บุรีรัมย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๓๑ ปทม. * สามเณรวัชราวุฒิ สัตตารัมย ๑๘ บัวถนน บุรีรัมย วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๓๒ ปทม. * พระมหาวรวุฒิ ปยุตฺโต ทวีสุข ๖๖ ๔๒ ประทุมธรรมชาติ สุรินทร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๓๓ ปทม. * พระมหาวีระชัย ขนฺติธมฺโม บุญเย่ียมจิตร ๒๐ ๑ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๑
๒๓๔ ปทม. * พระมหาวิทยา จิตฺตคุโณ สุวรรณไชย ๖๕ ๑๖ พิทักษโสภณ ปราจีนบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๒
๒๓๕ ปทม. * พระมหาวิศรุต จนฺโทภาโส อุนจังหาร ๓๗ ๖ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๒

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑๕/๑๘

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

๒๓๖ ปทม. * พระมหาอังคาร จนฺทสาโร ศรีเมือง ๔๑ ๙ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๓๗ ปทม. * พระมหามนเทียนทอง ฐานากโร ชูรัตน ๕๓ ๙ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๓๘ ปทม. * พระมหาอดิเทพ กลฺญาณธมฺโม หนันศรี ๒๒ ๑ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๓๙ ปทม. * พระมหาเกียรติวัชร อโนมปฺโญ อภิชิตานนท ๖๑ ๙ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๐ ปทม. * พระมหาอมร สุเมโธ บัวลอย ๖๔ ๑๘ ชัยมงคล ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๑ ปทม. * พระมหาสุเมธ ญาณธโร เทียนศรี ๓๔ ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๒ ปทม. * พระมหาดิษณกร ติฏฐกโร ชูนวล ๓๗ ๘ ชัยมงคล ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๓ ปทม. * พระมหานพนัย จารุวณฺโณ ชมช่ืน ๓๓ ๘ ชัยมงคล ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๔ ปทม. * พระมหาสมพงษ ญาณวีโร เพ็ชรกอง ๕๕ ๑๐ สัตหีบ ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๕ ปทม. * พระมหาสมเกียรติ มนาโป มวงนอยเจริญ ๕๐ ๑๗ สัตหีบ ชลบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๖ ปทม. * พระมหาสันติ สมจิตฺโต ทองเช้ือ ๔๖ ๑๐ ละหารไร ระยอง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๗ ปทม. * พระมหาวรวุฒิ สมจิตฺโต รักตะสุวรรณ ๔๖ ๒๕ ไผลอม จันทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๘ * ปมท. สามเณรนวพล พิงพึ่ง ๒๐ โคงสนามเปา จันทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๔๙ ปทม. * พระมหานิโรธ กตทีโป โยธากุล ๔๐ ๑๑ หนองหงส จันทบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๕๐ ปทม. * พระมหานิรันดร นิรนฺตราโย สุขช่ัวนิรันดร ๒๗ ๕ สุวรรณมงคล ตราด วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๓
๒๕๑ ปทม. * พระมหาออมสิน จิตฺตทนฺโต ทับทิมศรี ๔๘ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๒ ปทม. * สามเณรโบริน พอน ๒๑ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายช่ือผูสอบ คร้ังท่ี ๒ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑๖/๑๘

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

๒๕๓ * ปมท. พระมหาวันชนะ ปฺญาวุโธ ทองอน ๓๗ ๖ วังตะกู นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๔ ปทม. * พระมหามนศักดิ์ มนธมฺโม แซอัง ๔๖ ๒๕ ใหมปนเกลียว นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๕ ปทม. * พระมหาทรงพล กตปฺุโญ ครองเพชร ๓๙ ๑๖ วังน้ําขาว นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๖ ปทม. * พระครูสังฆวิจารณ เกตุญาโณ อัครบัณฑิตวงศ ๔๓ ๑๒ ญาณเวศกวัน นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๗ ปทม. * พระมหาธีรพงษ อุตฺตโม ชัยวิภาส ๔๕ ๘ ญาณเวศกวัน นครปฐม วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๘ ปทม. * สามเณรนพชัย จันทรทอง ๑๙ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๕๙ * ปมท. สามเณรสมรักษ ดิษกุล ๑๖ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๐ ปทม. * สามเณรปฏิภาณ ดอกรัก ๑๔ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๑ ปทม. * พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิปฺโญ คําพู ๓๒ ๖ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๒ ปทม. * สามเณรดนุสรณ ไชยเศษ ๒๑ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๓ ปทม. * พระมหาพนม ฐานวํโส มาปากลัด ๖๒ ๒๓ บางปลา สมุทราสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๔ ปทม. * พระมหาโสภณ สุภโล ชูคล่ี ๔๑ ๓ โกรกกราก สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๕ ปทม. * พระมหาสําเนียง นวรตโน ศรีสุวรรณ ๔๗ ๑๐ สวนสม สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๖ ปทม. * พระมหาอนุรักษ ธีรสกฺโก ชางเมือง ๔๔ ๑๙ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๗ ปทม. * พระมหาปยะวัฒก ปฺญาพโล นุตตะโร ๔๖ ๙ บางน้ําวน สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๘ ปทม. * พระมหาทรงยศ เขมงฺกโร สมวรรณดี ๒๘ ๘ ดอนไกดี สมุทรสาคร วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๔
๒๖๙ ปทม. * พระมหาพิพัฒน ปฺญาวุโธ พอบาล ๔๘ ๘ ปากบอ สมุทรสาคร (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร 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

๒๗๐ ปทม. * พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย โพธิ์งาม ๖๐ ๓๘ ดอนตูม ราชบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๑ ปทม. * พระมหาจิรณัฐ อตฺถยุตฺโต นาวาพงส ๔๓ ๒๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๒ ปทม. * พระมหาภูมินทร จนฺทสาโร สนิทชัย ๔๘ ๒๑ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๓ * ปมท. พระมหาเดชฉกรรจ สนฺติกโร ผองศรี ๓๒ ๘ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๔ ปทม. * พระมหาณัชพงษชัย กตนาโถ ศรีสุทธ์ิ ๔๒ ๘ พิทักษเทพาวาส ราชบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๕ ปทม. * พระมหาธวัช สิริธมฺโม บุตรรัก ๓๔ ๑๑ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๖ ปทม. * พระมหาพิสิษฐ สิริสาโร พิเศษสิจโสภณ ๔๖ ๕ ปาวิสุทธิคุณ เพชรบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๗ ปทม. * พระมหาวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมสุข ๔๒ ๒๓ ตนสน เพชรบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๘ ปทม. * พระมหาพรเทพ มหาเทโว กะเปราะนอย ๔๕ ๕ หาดเจาสําราญ เพชรบุรี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๗๙ ปทม. * พระมหาจักรพันธ ฐานิโย ชัยชะนะ ๒๙ ๙ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๘๐ ปทม. * พระมหาภาณกุพงศ ฐิตวํโส คลายทอง ๒๖ ๖ ทุงนอย ประจวบคีรีขันธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๘๑ ปทม. * พระมหาสหัศ ฐานากโร แจงนิ่มนวล ๔๕ ๗ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๘๒ ปทม. * พระมหาวีรชัย ธีรภทฺโท เอี่ยมสะอาด ๕๐ ๒๖ รอดประดิษฐ ประจวบคีรีขันธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๘๓ ปทม. * พระมหานับพล นิติสาโร อวมประเสริฐ ๔๐ ๘ หวยทรายขาว ประจวบคีรีขันธ วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๕
๒๘๔ ปทม. * สามเณรกรัณฑ สงเล็ก ๑๙ ลํานาว นครศรีธรรมราช วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖
๒๘๕ ปทม. * พระมหาปกรณ ปภากโร โพธิ์ชวย ๔๖ ๘ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖
๒๘๖ ปทม. * สามเณรศุภณัฐ ชูประดิษฐ ๑๘ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖

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

๒๘๗ ปทม. * สามเณรรัชพล คงเมือง ๑๙ สมหวัง สุราษฎรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖
๒๘๘ ปทม. * พระมหาประพันธ์ิศักดิ์ กิตฺติธโร ซิบแข ๕๓ ๑๑ ดอนยา สุราษฎรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖
๒๘๙ ปทม. * พระมหาชวนากร อภิวํโส เจริญผล ๕๐ ๖ บานสอง สุราษฎรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖
๒๙๐ ปทม. * พระมหาไพศาล คุณวีโร สิทธิสุทธ์ิ ๔๗ ๗ บอพุทธาราม สุราษฎรธานี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๖
๒๙๑ ปทม. * พระมหาสมชาย ถามวโร ไชยคํา ๔๖ ๑๑ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๗
๒๙๒ ปทม. * พระมหากฤษติน สารโท ธาราพร ๓๓ ๕ กะพังสุรินทร ตรัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๗
๒๙๓ ปทม. * พระมหาบุญฤทธ์ิ สุรจิตฺโต หนูพุก ๕๙ ๖ มัชฌิมภูมิ ตรัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๗
๒๙๔ ปทม. * พระมหาเมธิชัย ชยปฺโญ ศิลพิศาล ๒๖ ๕ นิคมประทีป ตรัง วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๗
๒๙๕ ปทม. * พระมหาเจริญ ติกฺขญาโณ ศรีบุญเรือง ๖๑ ๖ กระบ่ีนอย กระบ่ี วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๗
๒๙๖ * ปมท. พระมหาปยะพงศ เตชปฺโญ สุวรรณมณี ๔๐ ๖ โคกสมานคุณ สงขลา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๘
๒๙๗ ปทม. * สามเณรรติกร พรมสุข ๑๖ โคกสมานคุณ สงขลา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๘
๒๙๘ ปทม. * พระมหาเจริญ วฑฺฒโน คังฆะ ๕๐ ๒๖ คลองเรียน สงขลา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๘
๒๙๙ ปทม. * สามเณรรชาญวุฒิ ทองแกว ๑๘ ศรีสวางวงศ สงขลา วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๘
๓๐๐ ปทม. * พระมหาสิทธิ กิตฺติธโร แซเฮง ๖๕ ๓๘ ปาประทีปรัศมี สตูล วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร ๑๘

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


