
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ ครั้งท่ี ๒ ประโยค บ.ศ.๔,๕ แผนท่ี ๑/๔

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สํานัก อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค ประโยค
๑ ปทม. * นางสาวจันทนา ขาวประทุม ๗๔ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนฯ สวนกลาง บ.ศ.๔
๒ ปทม. * นางสาวสมจิต โสมสิรินาค ๖๒ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนฯ สวนกลาง บ.ศ.๔
๓ ปทม. * แมชีพลอยภัสสร เสรษฐวารี ๔๖ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนฯ สวนกลาง บ.ศ.๔
๔ ปทม. * นางสาวจิราภา จิระพงษ ๗๓ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระนคร วัดมหาธาตุ สวนกลาง บ.ศ.๔
๕ ปทม. * นางสาวจิราภร เกียรติไพบูลย ๖๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ สวนกลาง บ.ศ.๔
๖ ปทม. * นางสาวนวลจันทร อุดมมหันติสุข ๖๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ สวนกลาง บ.ศ.๔
๗ ปทม. * นายวิชัยยันต พวงจันทร ๔๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ สวนกลาง บ.ศ.๔
๘ ปทม. * นางสาวสิตา เจริญพินิจนันท ๕๒ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา สวนกลาง บ.ศ.๔
๙ ปทม. * นางสาวณฤดี โอวาทวรัญู ๖๑ ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ วัดชัยฉิมพลี สวนกลาง บ.ศ.๔
๑๐ ปทม. * แมชีปฐมา มุทธาประนัง ๗๑ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง บ.ศ.๔
๑๑ ปทม. * แมชีคมคาย คุมพันธ ๖๔ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง บ.ศ.๔
๑๒ ปทม. * นางสาคร ไชยสอน ๕๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง บ.ศ.๔
๑๓ ปทม. * นางสาวพิชญาพัคภ ฟองดา ๒๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม สวนกลาง บ.ศ.๔
๑๔ ปทม. * แมชีปริชา นิสวงค ๓๔ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ วัดราชสิทธาราม สวนกลาง บ.ศ.๔

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบประโยคบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. ๔, ๕
ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ ครั้งท่ี ๒ ประโยค บ.ศ.๔,๕ แผนท่ี ๒/๔

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สํานัก อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค ประโยค
๑๕ ปทม. * นางแกวใจ วสุพิทักษ ๔๙ ชลประทานรังสฤษด์ิ ปากเกร็ด นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑ บ.ศ.๔
๑๖ ปทม. * นางสาวสุภาเพ็ญ บํารุงวงศ ๖๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑ บ.ศ.๔
๑๗ * ปมท. นางสาวสรอยศจี ศรีสันติสุข ๔๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑ บ.ศ.๔
๑๘ ปทม. * นางสาวน้ําผึ้ง ศรีสมบุญ ๓๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑ บ.ศ.๔
๑๙ ปทม. * พ.ท.หญิงเอมอร วาสนสิริ ๖๑ จากแดง พระประแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑ บ.ศ.๔
๒๐ ปทม. * น.ส.ขวัญหทัย ชูประเสริฐ ๓๗ ครุใน พระประแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑ บ.ศ.๔
๒๑ ปทม. * แมชีรัตนธิดา กันภัย ๓๙ ประดับ คายบางระจัน สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓ บ.ศ.๔
๒๒ ปทม. * นายเจริญ คงศิริ ๖๖ พระบรมธาตุ เมือง กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔ บ.ศ.๔
๒๓ ปทม. * นางหทัยรัตน พรมเพ็ชร ๔๕ วัดบึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕ บ.ศ.๔
๒๔ ปทม. * นายวิบูลย เสเกกุล ๖๔ เม็งรายมหาราช เมืองเชียงราย เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖ บ.ศ.๔
๒๕ ปทม. * นายธาตรี ฉายศรี ๖๓ ร่ําเปง เมืองเชียงใหม เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗ บ.ศ.๔
๒๖ ปทม. * นายทรงพล พรมขาว ๖๔ ปาไมแดง ไชยปราการ เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗ บ.ศ.๔
๒๗ ปทม. * นางสาวประภัสสร ศรีบาง ๔๘ อารามภิกษุณีนิโรธาราม จอมทอง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗ บ.ศ.๔
๒๘ ปทม. * นางสาวปุญชรัสม์ิ คริษฐพัฒฑาวัณ ๔๙ ศรีจันทร เมือง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙ บ.ศ.๔
๒๙ ปทม. * นางสาวทวีผล คําแดง ๒๔ สนมหมากหญา เขมราฐ อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐ บ.ศ.๔
๓๐ ปทม. * นางอัชฌา สกุลไทย ๖๕ โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒ บ.ศ.๔
๓๑ ปทม. * นางสาวบุญสิตา จูเจริญ ๖๐ นอก เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓ บ.ศ.๔

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ท่ี ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สํานัก อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค ประโยค
๓๒ ปทม. * แมชีวนิดา เร็วเรียบ ๔๘ บอทองราษฎรบํารุง บอทอง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓ บ.ศ.๔
๓๓ ปทม. * แมชีวิภานันท เต่ียวประดิษฐ ๔๘ บอทองราษฎรบํารุง บอทอง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓ บ.ศ.๔
๓๔ ปทม. * นางมยุรี ฉัตรชัยเจริญ ๔๑ โกรกกราก เมือง สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔ บ.ศ.๔
๓๕ ปทม. * นางวรรณา ภัตติชาติ ๖๒ หลวงพอสดธรรมกายาราม ดําเนินสะดวก ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕ บ.ศ.๔
๓๖ ปทม. * นางสาวปญญประภัส แสงเจริญถาวร ๕๓ ประดู พระอารามหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕ บ.ศ.๔
๓๗ * ปมท. นางสาวรัมภา ศรีวัฒนกุล ๕๕ เขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕ บ.ศ.๔
๓๘ ปทม. * นายประวิทย สิงหอินทร ๗๑ กะพังสุรินทร เมืองตรัง ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบ่ี ๑๗ บ.ศ.๔
๓๙ ปทม. * นายธนกร โทมณี ๖๙ หาดใหญสิตาราม หาดใหญ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘ บ.ศ.๔

๑ ปทม. * นางสุดาณี ไหมแพง ๖๔ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๒ ปทม. * นายชาญชัย บุญญาณประเสริฐ ๔๑ เทพลีลา บางกะป วัดเทพลีลา วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๓ ปทม. * นางสาววีรวรรณ เหมทานนท ๕๒ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๔ ปทม. * นางสาวทัศนีย เสรีเลิศวิวัฒน ๗๐ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนฯ วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๕ ปทม. * นางสาวธอขวัญฐิภา เกียรติโกศลกิจ ๖๒ พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนฯ วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๖ ปทม. * นางสาวสุมานา พรณัฐวุฒิกุล ๖๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระนคร วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๗ ปทม. * นางสาวปยดา สิงหสาโรจน ๖๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๘ * ปมท. นางสาวพรกมล โตรุง ๕๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๙ ปทม. * นางสาวมลฤดี สายสุด ๔๒ สุทธาโภชน ลาดกระบัง คณะเขตลาดกระบัง วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕

เครื่องหมาย : *=สอบผานรายวิชา, ปทม.=แปลไทยเปนมคธ, ปมท.=แปลมคธเปนไทย สอบครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๕-๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ท่ี ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สํานัก อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ ครั้งท่ี ๒ ภาค ประโยค
๑๐ ปทม. * นางสาวมุทิตา ประกายเพชร ๔๔ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๑๑ ปทม. * นายวิชิต สุขรัตน ๗๐ ชัยพฤกษมาลา ตล่ิงชัน วัดชัยพฤกษมาลา วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๑๒ ปทม. * นางวงศพรรณ สัจจะรัตนะโชติ ๖๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๑๓ ปทม. * นางสาวศรีสุวรรณ จุฑาบัณฑิตกุล ๕๓ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๑๔ ปทม. * นางสาวสุธาทิพย ชุนรัตน ๓๗ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๑๕ ปทม. * แมชีอินทัช ชูมณี ๔๖ ชิโนรสาราม บางกอกนอย วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสามพระยา/กทม. บ.ศ.๕
๑๖ ปทม. * นางสุวิไล เทพกุณหนิมิตต ๖๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี วัดสามพระยา/กทม. ๑ บ.ศ.๕
๑๗ ปทม. * นายณัฐเสกข ฤทธ์ิทองพิทักษ ๖๕ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี วัดสามพระยา/กทม. ๑ บ.ศ.๕
๑๘ ปทม. * นายสุชาติ ออนสรอย ๖๔ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา วัดสามพระยา/กทม. ๒ บ.ศ.๕
๑๙ ปทม. * นายแพทยปรีชา ภิญโญพรพาณิชย ๕๐ วัดบึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ สุโขทัย วัดสามพระยา/กทม. ๕ บ.ศ.๕
๒๐ ปทม. * พันตรี อรัญ กุลโฮง ๔๒ เม็งรายมหาราช เมืองเชียงราย เชียงราย วัดสามพระยา/กทม. ๖ บ.ศ.๕
๒๑ ปทม. * นางเบญจมาศ สอนสิงห ๖๑ ทาโสม เขาสมิง ตราด วัดสามพระยา/กทม. ๑๓ บ.ศ.๕
๒๒ ปทม. * นางอินทิรา สมหมาย ๕๒ บอไร บอไร ตราด วัดสามพระยา/กทม. ๑๓ บ.ศ.๕
๒๓ ปทม. * แมชีเพชรรุง ศรีสุวรรณ ๔๗ เพชรสมุทร วรวิหาร เมืองฯ สมุทรสงคราม วัดสามพระยา/กทม. ๑๕ บ.ศ.๕

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


