
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค
๑ ปมท. * สามเณรสิริมงคล แสนศรี ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๒ ปมท. * สามเณรเกียรติศักดิ์ สุบินทร ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๓ ปมท. * สามเณรพัชรพงษ เมืองแทน ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๔ ปมท. * สามเณรปยวัฒน ฤาชา ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๕ ปมท. * สามเณรสหณัฐ กลากลางดอน ๑๕ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๖ ปมท. * สามเณรชัยโย แกวใส ๑๔ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๗ ปมท. * พระจตุรคิณทร อชิโต ตรีจิรกุล ๖๖ ๑๙ ปางอโศกสิทธิพรมมาราม วัดจักรวรรดิราชาวาส สนามสอบสวนกลาง
๘ ปมท. * สามเณรพิชยะ แสงอุน ๑๔ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม สนามสอบสวนกลาง
๙ ปมท. * พระอินทราวุธ ชยาวุโธ ตั้งมโนสุจริต ๒๑ ๑ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๐ ปมท. * สามเณรนฤคม วัชเดช ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๑ ปมท. * สามเณรณัชกร ศรีสุธรรม ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๒ ปมท. * สามเณรไพรณุพงษ สาริยา ๑๓ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๓ ปมท. * พระวัฒนา สุวุฑฺโฒ มุทิตา ๕๙ ๖ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส สนามสอบสวนกลาง

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบประโยคบาลีสนามหลวง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๖ ชั้นประโยค ๑-๒
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๒/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค
๑๔ ปมท. * พระชัชดล วิสุทฺโธ ชาตริตานนท ๓๐ ๘ เทพลีลา วัดเทพลีลา สนามสอบสวนกลาง
๑๕ ปมท. * สามเณรราชัน นครธรรม ๑๔ เทพลีลา วัดเทพลีลา สนามสอบสวนกลาง
๑๖ ปมท. * สามเณรอานนท แกวคนตรง ๑๔ เทพลีลา วัดเทพลีลา สนามสอบสวนกลาง
๑๗ ปมท. * สามเณรชัยนาวิน ในอรชร ๑๘ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๑๘ ปมท. * สามเณรศรายุทธ มันอาษา ๑๘ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๑๙ ปมท. * สามเณรชนวิช เอี่ยมบํารุง ๑๗ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๐ ปมท. * สามเณรพัชรพล เนาวนิตย ๑๗ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๑ ปมท. * สามเณรธราเทพ ขันบรรจง ๑๖ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๒ ปมท. * สามเณรปรินทร เผามีสุข ๑๖ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๓ ปมท. * สามเณรวัชรพล จรลี ๑๖ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๔ ปมท. * สามเณรหริวงศ อุปทุม ๑๕ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๕ ปมท. * สามเณรธีรเทพ เพชรสุวรรณ ๑๕ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๖ ปมท. * สามเณรวราวุฒิ ชอบศิลป ๑๔ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๗ ปมท. * สามเณรธนพนธ พันธุขันธ ๑๔ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๘ ปมท. * สามเณรรัตนวงศ ไววอง ๑๔ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๒๙ ปมท. * สามเณรราชสีห ยิ่งชูชื่น ๑๔ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๓/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค
๓๐ ปมท. * พระเรืองวิทย ธมฺมวโร งอบสูงเนิน ๓๒ ๑๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๑ ปมท. * พระอุเทน อรุโณ พรพฤกษนันนท ๓๙ ๙ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๒ ปมท. * พระกานต สุธมฺโม จุลกรานต ๕๔ ๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๓ ปมท. * พระธนพล ฐิตคุโณ พรมมา ๗๘ ๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๔ ปมท. * พระอนาวิล วชิรญาโณ จงเจริญ ๓๔ ๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๕ ปมท. * พระสรรเสริญ จิตฺตสํวโร ชาโคตร ๔๑ ๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๖ ปมท. * พระณัฏฐนันทพงษ กิตฺตสาโร ธารธัญสาร ๓๓ ๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๗ ปมท. * พระศุภกฤต สุภิทฺธิโก ฤทธิอัณนนท ๔๓ ๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๘ ปมท. * สามเณรทิพยพญา ศรัทธาวิเศษ ๑๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๓๙ ปมท. * สามเณรณัฐสิทธิ์ อาษาจิตร ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๔๐ ปมท. * สามเณรสิรดนัย นามโส ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล สนามสอบสวนกลาง
๔๑ ปมท. * พระชวัลวิทย ชุติปฺโญ โพธิ์แดง ๒๘ ๔ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง
๔๒ ปมท. * สามเณรพิชิตชัย จงความดี ๒๐ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง
๔๓ ปมท. * สามเณรพงศกร อินจันทร ๑๙ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง
๔๔ * ไว. สามเณรวุฒิชัย แนบกระโทก ๑๗ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง
๔๕ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ปญญา ๑๗ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๔/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค
๔๖ ปมท. * สามเณรคฑาวุธ ปาสานะตา ๑๗ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง
๔๗ ปมท. * สามเณรพลวัฒน ศิริอุดมวรรณ ๑๖ ธาตุทอง วัดธาตุทอง สนามสอบสวนกลาง
๔๘ ปมท. * สามเณรธีรภัทร แปงชิด ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สนามสอบสวนกลาง
๔๙ ปมท. * สามเณรกิตติพัฒน พุมพวง ๑๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สนามสอบสวนกลาง
๕๐ ปมท. * สามเณรพัชร พรมมี ๑๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สนามสอบสวนกลาง
๕๑ ปมท. * สามเณรณัฐภัทร งามยะราช ๑๔ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สนามสอบสวนกลาง
๕๒ ปมท. * พระเฉลิมพร ธมฺมวโร กลอมอินทร ๔๐ ๑๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๕๓ ปมท. * พระฐิติพงศ พุทฺธิวํโส ฮัวะจินดา ๒๕ ๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๕๔ ปมท. * พระภณ เขมภาณี ใจสมัคร ๕๔ ๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๕๕ ปมท. * พระวิจัย ธมฺมวิจโย อมรตระกูล ๓๓ ๑ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๕๖ ปมท. * พระสําราญ จนฺทธมฺโม จันทบุผา ๔๓ ๔ ปาดาราภิรมย วัดบวรนิเวศวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๕๗ ปมท. * พระอนุชา ญานวโร คําสุทธิ์ ๒๗ ๔ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๕๘ ปมท. * สามเณรพลวิวัฒน อรินทรชุม ๑๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร สนามสอบสวนกลาง
๕๙ ปมท. * สามเณรเจษฎาพร หลงฤทธิ์ ๑๙ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร สนามสอบสวนกลาง
๖๐ ปมท. * สามเณรธีระศักดิ์ งามเหลา ๑๗ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร สนามสอบสวนกลาง
๖๑ ปมท. * สามเณรนิธิกร เหลาสิงห ๑๖ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค
๖๒ ปมท. * สามเณรสุทธิวีร โกมลเมฆ ๑๙ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๓ ปมท. * สามเณรอัครชัย จันทะปลาขาว ๑๘ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๔ ปมท. * สามเณรอภิเดช โคตบุตรี ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๕ ปมท. * สามเณรเมฆินทร โพธิ์คันรัตน ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๖ ปมท. * สามเณรนันธกร คํามาก ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๗ ปมท. * สามเณรสุรทิน ปฐพีคีรีกุล ๑๖ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๘ * ไว. สามเณรวีรพันธ ลาภเจริญ ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๖๙ ปมท. * สามเณรประฏิวัตร ศรีชะอุม ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๗๐ ปมท. * สามเณรกฤษฎา พลเยี่ยม ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๗๑ ปมท. * สามเณรวุฒิชัย สุขพลํา ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๗๒ ปมท. * สามเณรกรวิชญ พุดขุนทด ๑๓ บางนาใน วัดบางนาใน สนามสอบสวนกลาง
๗๓ ปมท. * สามเณรณัฐการต ชอระชาญ ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๗๔ ปมท. * สามเณรเทวินทร สกุลจร ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๗๕ ปมท. * สามเณรกฤตพล ดาวใส ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๗๖ ปมท. * สามเณรสุทธิภัทร ผางคนรัก ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๗๗ ปมท. * สามเณรภัทราวุธ เขียวอุดสา ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๗๘ ปมท. * สามเณรคณาธิป ไพโรจนสองแสง ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๗๙ ปมท. * สามเณรกันตพงศ กะตุดนาค ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๐ ปมท. * สามเณรพีระพล ราชนิยม ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๑ ปมท. * สามเณรณัฐวัจน สุพรรณโน ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๒ ปมท. * สามเณรพชร พะโยโค ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๓ ปมท. * สามเณรวรวิทย ชนะจันทร ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๔ ปมท. * สามเณรจิรายุทธ คงศรีวนากร ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๕ ปมท. * สามเณรอัครเดช บํารุงภักดี ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๖ ปมท. * สามเณรเจษฎา จันทสิทธิ์ ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๗ ปมท. * สามเณรณัฐวัตร นาคแกว ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๘ ปมท. * สามเณรพีรัชชัย ศิริวัฒนเกตุ ๑๒ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม สนามสอบสวนกลาง
๘๙ * ไว. พระชิดชัย อสิญาโณ แสนพล ๓๗ ๙ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง
๙๐ ปมท. * พระพรชัย ปยธมฺโม แซตั้ง ๔๐ ๕ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง
๙๑ ปมท. * พระอนุพันธ อคฺครตโน กตะศิลา ๕๗ ๓ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง
๙๒ ปมท. * พระธีระทรรศ ธีรภทฺโท พิทักษ ๓๕ ๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง
๙๓ ปมท. * พระกิจชัย อคฺคจิตฺโต ประกอบผล ๓๗ ๑๖ กุนนทีรุทธาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค
๙๔ ปมท. * พระเจริญพงศ จนฺโทภาโส โพธิ์ประดิษฐ ๒๖ ๕ กุนนทีรุทธาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง
๙๕ ปมท. * พระพงศกร กมฺพุวณฺโณ บุญผ้ึง ๒๗ ๓ กุนนทีรุทธาราม วัดพรหมวงศาราม สนามสอบสวนกลาง
๙๖ ปมท. * พระกิจจา สนฺตจิตฺโต สัจจาสถิต ๖๒ ๑๑ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๙๗ ปมท. * พระวีระฤทธิ์ ญาณวีโร พิพัฒนาทรกุล ๔๗ ๘ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๙๘ ปมท. * พระนที สิริภทฺโท แซเจี่ย ๒๘ ๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๙๙ ปมท. * พระศุภัช มหาวีโร ฐิติเดชาชาติ ๒๕ ๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๑๐๐ ปมท. * พระอานนท ขนฺติธมฺโม คําพรอม ๓๓ ๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๑๐๑ ปมท. * พระวชิรวิทย ธนวุฑฺโฒ ชื่นชม ๒๔ ๓ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๑๐๒ ปมท. * สามเณรนวพล ธิมานิตย ๑๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ สนามสอบสวนกลาง
๑๐๓ ปมท. * พระกิตติศักดิ์ กิตฺติวโร เพชรจรัสพัน ๔๔ ๔ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๐๔ ปมท. * พระวีระวัฒน ปภสฺสโร หริคําภา ๓๐ ๓ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๐๕ ปมท. * พระณัฐพนธ ปฺญาวชิโร ออมสิน ๒๐ ๑ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๐๖ ปมท. * สามเณรภูดิท เลิศขจรสุข ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๐๗ ปมท. * สามเณรธีรวุทธิ์ โยริบุตร ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๐๘ ปมท. * สามเณรวิริยพล เจริญพัฒนเดช ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๐๙ ปมท. * สามเณรวีระวัฒน พรมศรี ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๑๐ ปมท. * สามเณรวีรศักดิ์ หมื่นอภัย ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๑ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ หงสาวดี ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๒ ปมท. * สามเณรนัทธวัฒน ชินทัศนชนะกิจ ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๓ ปมท. * สามเณรเวชพิสิฐ จันทรดากุล ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๔ ปมท. * สามเณรเทพบุตร สีคํา ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๕ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ เหลาเขตการณ ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๖ ปมท. * สามเณรอภิวัฒน สัมพันธมาส ๑๕ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๗ ปมท. * สามเณรแทนคุณ อังคะชัยวนิชกุล ๑๓ ยานนาวา วัดยานนาวา สนามสอบสวนกลาง
๑๑๘ ปมท. * สามเณรเจษฎากรณ ปนะนัน ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๑๙ ปมท. * สามเณรเดชณรงค สุทธิแสง ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๐ ปมท. * สามเณรธนดล จันโสภา ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๑ ปมท. * สามเณรธนทรัพย เกตุรักษา ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๒ ปมท. * สามเณรธนวัฒน คําปญโญ ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๓ ปมท. * สามเณรน้ําเพชร ปญญารักษ ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๔ ปมท. * สามเณรภัทรพล ขวาวงษ ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๕ ปมท. * สามเณรรัชพล สิงหงอย ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๒๖ ปมท. * สามเณรวงศกร เยาวะไสย ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๗ ปมท. * สามเณรกิตตินันท จันทิมา ๑๕ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๘ ปมท. * สามเณรนภัสกร ชาธรรมมา ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๒๙ ปมท. * สามเณรประกายเพชร คํานาโฮม ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๐ ปมท. * สามเณรฐิติพงษ สารโภคา ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๑ ปมท. * สามเณรภัทรดล พรมวัง ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๒ ปมท. * สามเณรอัษฎายุธ สุทธิแสง ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๓ ปมท. * สามเณรวรวัฒ ชอบศิลป ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๔ ปมท. * สามเณรภูวเดช วันพุดชา ๑๓ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๕ ปมท. * สามเณรณัฐพล แสงโยธา ๑๔ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๖ ปมท. * สามเณรชวกรณ ทิพยมณี ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๗ ปมท. * พระอคิณ อรุโณ กานจักร ๓๑ ๒ วชิรธรรมาวาส วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๘ ปมท. * พระเวยเกี้ยง ธมฺมิโก จันทร ๔๒ ๗ อโศการาม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๓๙ ปมท. * พระสมสนุก หสิตธมฺโม เจริญทรัพย ๒๘ ๖ อโศการาม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๐ ปมท. * พระอโนทัย อโนทโญ อุรีรักษ ๔๔ ๓ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๑ ปมท. * พระจันทรเจา อกิฺจโน พิรจิตร ๒๔ ๒ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
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๑๔๒ ปมท. * พระศักดา มเหสกฺโข วรวุฒิ ๖๓ ๒ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๓ ปมท. * สามเณรกฤษดา ไทยสมบัติ ๑๗ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๔ ปมท. * สามเณรบุญฤทธิ์ คําดี ๑๔ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๕ ปมท. * พระอภิชา ปฺญาธโร จันทรตน ๒๓ ๒ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๖ ปมท. * สามเณรพีระภัทร พลราชม ๑๓ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ สนามสอบสวนกลาง
๑๔๗ ปมท. * พระกิตติพงษ สิริวฑฺฒโน ใจสุข ๒๕ ๒ ใหมบางปลากด วัดราชสิงขร สนามสอบสวนกลาง
๑๔๘ ปมท. * พระสุพล สุภโร โพธิ์แสงดา ๓๗ ๒ ใหมบางปลากด วัดราชสิงขร สนามสอบสวนกลาง
๑๔๙ ปมท. * พระเอกรินทร อินฺทโร จันทร ๓๐ ๕ ราชผาติการาม วัดราชาธิวาสวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๑๕๐ ปมท. * พระสุนทร จรณธมฺโม ระวรรณวงษ ๕๕ ๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สนามสอบสวนกลาง
๑๕๑ ปมท. * สามเณรธนกร สุขสมาน ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สนามสอบสวนกลาง
๑๕๒ ปมท. * สามเณรฐิติพงศ คํามาตย ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สนามสอบสวนกลาง
๑๕๓ ปมท. * สามเณรธนพัฒน สุขสิทธิ์ ๑๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม สนามสอบสวนกลาง
๑๕๔ ปมท. * พระสมชาย ชาคโร บุญญาวงศ ๔๐ ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ สนามสอบสวนกลาง
๑๕๕ ปมท. * พระพันธศักดิ์ คุณงฺกโร แสวงดี ๕๕ ๕ อุโลม วัดสระเกศ สนามสอบสวนกลาง
๑๕๖ ปมท. * พระณัฐวุฒิ ณฏฐวุฑฺโฒ ณัฐสิริกานกุล ๕๕ ๓ หันตรา วัดสระเกศ สนามสอบสวนกลาง
๑๕๗ ปมท. * พระสถาพร กิตฺติฐาโน วงษบุญธรรม ๔๑ ๖ สามพระยา วัดสามพระยา สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๘ ปมท. * พระตัน ฐานงฺกโร อุดมศักดา ๒๕ ๑ สามพระยา วัดสามพระยา สนามสอบสวนกลาง
๑๕๙ ปมท. * สามเณรทินภัทร นิพูลธรรม ๑๕ สามพระยา วัดสามพระยา สนามสอบสวนกลาง
๑๖๐ ปมท. * สามเณรอองมล รมสวรรค ๑๕ สามพระยา วัดสามพระยา สนามสอบสวนกลาง
๑๖๑ ปมท. * สามเณรณัฐพล ชางเผือก ๑๔ สามพระยา วัดสามพระยา สนามสอบสวนกลาง
๑๖๒ ปมท. * สามเณรอรุณโรจน ฮมพาลาด ๑๗ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี สนามสอบสวนกลาง
๑๖๓ ปมท. * พระทวีชัย โสภโณ สําเภาเงิน ๔๐ ๘ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๑๖๔ ปมท. * สามเณรอรรถพล มหาพรม ๑๙ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร สนามสอบสวนกลาง
๑๖๕ ปมท. * สามเณรพีรวิชญ ชมลา ๑๖ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง สนามสอบสวนกลาง
๑๖๖ ปมท. * สามเณรวีรยุทธ บุตรดี ๑๖ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง สนามสอบสวนกลาง
๑๖๗ ปมท. * สามเณรขรรคชัย สุมารุย ๑๘ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน สนามสอบสวนกลาง
๑๖๘ ปมท. * สามเณรธนาธิป ศรีปากดี ๑๘ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สนามสอบสวนกลาง
๑๖๙ * ไว. สามเณรวีรยุทธ ตนเตย ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๐ * ไว. สามเณรชัยพร ฟกประไพ ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๑ ปมท. * สามเณรธีรเมธ บุญเรือง ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๒ ปมท. * พระสุมาวรรณ ธมฺมาวุโธ เลิศสมาจาร ๖๖ ๒๒ อินทรบรรจงฯ วัดเรืองยศสุทธาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๓ ปมท. * สามเณรสุมงคลชัย กุณี ๑๓ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๗๔ ปมท. * สามเณรวทัญู ไชยพรหม ๑๓ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๕ ปมท. * พระสมุหวิญู ภูริปฺโญ สีวงคดี ๖๑ ๔๑ ไผเงินโชตนาราม วัดเรืองยศสุทธาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๖ ปมท. * พระสมบูรณ อุสโม เผือกออน ๓๗ ๑๒ วรจรรยาวาส วัดเรืองยศสุทธาราม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๗ ปมท. * พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ ภูผาศรี ๒๖ ๔ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๘ ปมท. * สามเณรวิวัช พิทักษ ๑๔ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๗๙ ปมท. * สามเณรกิตติกานต บุญหวาน ๑๓ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๘๐ ปมท. * สามเณรอดิเทพ ขุนสวาง ๑๔ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๘๑ ปมท. * สามเณรศิรายุทธ ศรีวันทา ๑๔ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๘๒ ปมท. * สามเณรวรศักดิ์ ศรีวันทา ๑๓ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๘๓ ปมท. * สามเณรกฤษณนัชญ ฉัตรเจริญพงษ ๑๒ กระทุม วัดกระทุม สนามสอบสวนกลาง
๑๘๔ ปมท. * พระวรรณธัช จารุธมฺโม ถั่วอรัญ ๒๓ ๓ ทองบน วัดทองบน สนามสอบสวนกลาง
๑๘๕ ปมท. * สามเณรชูศักดิ์ โพธิสาขา ๒๒ ทองบน วัดทองบน สนามสอบสวนกลาง
๑๘๖ ปมท. * พระอรุณ นนฺทิโย กอนมณี ๔๖ ๑๓ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สนามสอบสวนกลาง
๑๘๗ ปมท. * พระปุณณกิตติ์ ติสฺสโร รุจิเทศ ๓๔ ๒ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สนามสอบสวนกลาง
๑๘๘ ปมท. * สามเณรอรรถพล แกวมูล ๒๐ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ สนามสอบสวนกลาง
๑๘๙ ปมท. * สามเณรธนากร จันทะโคตร ๑๔ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๙๐ ปมท. * สามเณรจอม เฮือง ๑๖ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๑ ปมท. * สามเณรศิวพงษ สาระดี ๑๖ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๒ ปมท. * สามเณรวราเมธ วงษสงค ๑๖ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๓ ปมท. * สามเณรอภิสิทธิ์ อินทิราช ๑๗ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๔ ปมท. * สามเณรนพคุณ ชัยสายัน ๑๗ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๕ ปมท. * สามเณรศราวุธ คํามูล ๑๗ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๖ ปมท. * สามเณรนันทพร ศรีแสง ๑๗ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๗ ปมท. * พระประดิษฐ จนฺทสีโล กนกวรรณจํารัส ๗๓ ๑๖ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๘ ปมท. * พระนาวิน ฐิตเวโร มาตรไตร ๔๘ ๗ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๑๙๙ ปมท. * พระทวีปกาญจน ถาวโร ดวงอุไร ๕๑ ๗ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๒๐๐ ปมท. * พระบัญญํติ อมโร ศรีเมือง ๒๕ ๒ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๒๐๑ ปมท. * สามเณรธีรเทพ ศรีพลนอย ๑๖ สามัคคีธรรม คณะเขตบางกะป สนามสอบสวนกลาง
๒๐๒ ปมท. * สามเณรพีระพัฒน แปงใจ ๑๖ บางนานอก คณะเขตพระโขนง-บางนา สนามสอบสวนกลาง
๒๐๓ ปมท. * สามเณรรัฐภูมิ พาสันเทียะ ๑๔ แสนสุข คณะเขตมีนบุรี สนามสอบสวนกลาง
๒๐๔ ปมท. * พระวัชรวุฒิ ปริปุณโณ สายวรณ ๓๐ ๓ บํารุงรื่น คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๐๕ ปมท. * พระมนัด อคฺคปฺโญ ลืออาย ๔๖ ๔ ปลูกศรัทธา คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๐๖ ปมท. * พระสมศักดิ์ กิตฺติปฺโญ โพธิ์ศรีเรือง ๕๗ ๑ ลานบุญ คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๐๗ * ไว. พระสุโชติ สีลธโร สมัย ๓๐ ๑๒ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๐๘ ปมท. * พระทิวากร ปยสีโล แซโงว ๓๔ ๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๐๙ ปมท. * พระยศถพล สิริธมฺโม สีสอนเหมน ๔๓ ๗ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๑๐ ปมท. * พระจักรกฤษณ นาควโร ศรีเจริญ ๔๑ ๖ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๑๑ * ไว. พระจักรกฤษณ ขนฺติธมฺโม ออนทองหลาง ๒๘ ๖ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๑๒ ปมท. * พระนวเดช ขนฺติยุตฺโต บุนนาค ๔๗ ๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๑๓ ปมท. * พระเอนก อริยธมฺโม ชันกระโทก ๓๖ ๔ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๑๔ ปมท. * พระจันลี สติสํวโร โซน ๒๒ ๑ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง สนามสอบสวนกลาง
๒๑๕ ปมท. * พระสุวัฒน สิริภทฺโท อุปถัมภ ๕๓ ๑๘ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๑๖ ปมท. * พระสุรัฐพล ปฺญาพโล คงสวมแกว ๔๓ ๑๔ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๑๗ ปมท. * พระปริญญา ฐานุตฺตโม ชาติขยัน ๓๓ ๑๐ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๑๘ ปมท. * พระกษิดินทร ปฺญาวโร หินชูหงส ๕๐ ๗ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๑๙ ปมท. * พระชวลิต สิริปฺโญ สาครพินิจ ๒๕ ๕ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๒๐ ปมท. * พระสมเนตร ปฺญาวโร ใจชื้น ๖๕ ๕ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๒๑ ปมท. * พระวีระ ปภาธโร ชุมศรี ๕๑ ๔ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๒๒ ปมท. * พระเอกชัย อาทโร พิลา ๓๖ ๑๐ ลาดพราว คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๒๓ ปมท. * พระสุวิทย สุมโน พิมพสิงห ๔๖ ๖ สาครสุนประชาสรรค คณะเขตลาดพราว สนามสอบสวนกลาง
๒๒๔ ปมท. * พระศราวุธ ธมฺมกาโม ขันทอง ๓๘ ๑๗ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๒๕ ปมท. * พระพิเชษฐ ขนฺติโก บุญเสริม ๕๐ ๑๔ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๒๖ * ไว. พระศักดา สนฺติโก พงษา ๓๔ ๖ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๒๗ ปมท. * พระสมชาย สุจิตฺโต มุมทอง ๓๓ ๕ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๒๘ ปมท. * พระชาญชัย เตชปฺโญฃ วงคฺพินิจ ๔๓ ๕ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๒๙ ปมท. * พระกมลศักดิ์ วรโชติ อรรคพงษ ๔๘ ๔ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๓๐ ปมท. * พระสุทิน ยโสธโร คีรัมย ๒๓ ๓ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๓๑ ปมท. * พระวีระพงษ ฐานจาโร แสนสุภา ๒๖ ๖ นวลจันทร คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๓๒ ปมท. * พระมานิต สจฺจวโร วงคนนทฺพรหม ๔๑ ๓ นวลจันทร คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๓๓ ปมท. * สามเณรปฏิภาณ เบญจศิล ๑๘ นวลจันทร คณะเขตบึงกุม สนามสอบสวนกลาง
๒๓๔ ปมท. * พระอิทธิเดช อินฺทโชโต นะมาตร ๕๓ ๓๒ ศิริพงษธรรมนิมิต คณะเขตสายไหม สนามสอบสวนกลาง
๒๓๕ ปมท. * สามเณรวิรุฬ ขนานแขง ๑๗ หนองจอก คณะเขตหนองจอก สนามสอบสวนกลาง
๒๓๖ ปมท. * พระสาทิตย อโสโก ชูเมือง ๕๕ ๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๓๗ ปมท. * พระศรชัย สุมโน วังพลับ ๕๔ ๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๓๘ ปมท. * พระเอกพจน อาภากโร จุยเจริญ ๓๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๓๙ * ไว. พระไพรัช คุณวโร เถื่อนเฉย ๕๘ ๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๔๐ ปมท. * พระวันชนะ ปฺาวชิโร เชยจันทร ๒๕ ๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๔๑ ปมท. * พระอิทธิพล านิโย แสงทอง ๓๙ ๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๔๒ ปมท. * พระสุทัศน สจฺจวโร จันทรัตน ๔๖ ๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๔๓ ปมท. * สามเณรศิริราช ปฆอง ๑๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร สนามสอบสวนกลาง
๒๔๔ ปมท. * พระเจตน กนฺตมโน เศษไธสง ๕๒ ๑๒ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๔๕ ปมท. * พระอานนท อติภทฺโท สุรสรณ ๓๓ ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๔๖ ปมท. * สามเณรพาทิศ วงศทอง ๙ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๔๗ ปมท. * สามเณรเตชิต วงษสีดา ๙ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๔๘ ปมท. * สามเณรธนวัฒน มั่งมี ๙ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๔๙ ปมท. * สามเณรคุณพัฒน ประสงคทรัพย ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๐ ปมท. * สามเณรกิตตินันท นพพันธ ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๑ ปมท. * สามเณรวัชรถ คงภักดี ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๒ ปมท. * สามเณรณัฐพงศ นามสันเที๊ยะ ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๓ ปมท. * สามเณรสิริเทพ พิมพิสาร ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๕๔ ปมท. * สามเณรนันนที แดงออน ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๕ ปมท. * สามเณรวัชรกร รักใหม ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๖ ปมท. * สามเณรพิชุตม แสงทอง ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๗ ปมท. * สามเณรถิรวิทย วงศรักษ ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๘ ปมท. * สามเณรสงกรานต ทรัพยสงค ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๕๙ ปมท. * สามเณรธนพล ไชยจักร ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๐ ปมท. * สามเณรภานุพงศ ปองผดุง ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๑ ปมท. * สามเณรวันชัย สงเสริม ๑๓ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๒ ปมท. * สามเณรพงศพัศ กลิ่นขจร ๑๓ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๓ ปมท. * สามเณรอนิรุทธ ปญญาศิริวัฒน ๑๒ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๔ ปมท. * สามเณรอานนท ตั้งจรูญวาณิชย ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๕ ปมท. * สามเณรประมณฑ แจมใส ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๖ ปมท. * สามเณรสุนทร ชอบไว ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๗ ปมท. * สามเณรปณิธิ ปนธนรัตน ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๘ ปมท. * สามเณรธนกร พลแสง ๑๒ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๖๙ ปมท. * สามเณรณรงครักษ จําปาแกว ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๗๐ ปมท. * สามเณรณัฐราวุฒิ บุตรราช ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๗๑ ปมท. * สามเณรนวัฒน แยมศรี ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๗๒ ปมท. * สามเณรธนภน ศิริเมธาภัทร ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๗๓ ปมท. * สามเณรฐิติพงศ แชเจ็ง ๑๒ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๗๔ ปมท. * สามเณรชนภัช พลเยี่ยม ๑๓ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา สนามสอบสวนกลาง
๒๗๕ ปมท. * สามเณรวิภพ บัวใหญรักษา ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๗๖ ปมท. * พระสมิทธิชัย ชยธมฺโม สงวนดิลกรัตน ๖๘ ๑๐ ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๗๗ ปมท. * พระทะนงค ทินทโน ทองนอก ๕๑ ๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๗๘ ปมท. * สามเณรกฤษฎา เล็กออน ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๗๙ ปมท. * สามเณรปรเมษฐ เหระวัน ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๘๐ ปมท. * สามเณรณัฐพงศ ทัศนสุวรรณ ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๘๑ ปมท. * สามเณรภูวรินทร ทองคําภา ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๘๒ ปมท. * สามเณรเสริมวิทย แกววงษา ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๘๓ ปมท. * สามเณรสุรทิน ทองนุช ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๘๔ ปมท. * สามเณรสุชาติ หวานหอม ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี สนามสอบสวนกลาง
๒๘๕ ปมท. * พระครูใบฏีกามงคลพจน เขมิโย เจษฎารมย ๕๓ ๓๔ บุปผาราม วัดบุปผาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๘๖ ปมท. * พระณรงค สิริสทฺโธ ดิษฐโรจน ๔๕ ๒๖ บุปผาราม วัดบุปผาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๘๗ ปมท. * พระสโรชินี วรจิตฺโต สงวนทรัพย ๓๐ ๒ เคลือวัลย วัดบุปผาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๘๘ ปมท. * พระโกเมศ ฐิตเมโธ จันทรเจริญ ๔๓ ๕ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส สนามสอบสวนกลาง
๒๘๙ ปมท. * สามเณรธัชพล พงศสุธรรม ๑๔ ปากน้ํา วัดปากน้ํา สนามสอบสวนกลาง
๒๙๐ ปมท. * พระภาณุ ปฺญาวโร สําราญจิตชื่น ๓๕ ๒ บางสะแกนอก วัดปากน้ํา สนามสอบสวนกลาง
๒๙๑ ปมท. * พระชาญวิทย อธิปริฺโญ ขจรศักดิ์สิริกุล ๒๔ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๒ ปมท. * พระณัฐพงศ ฐานวีโร มามี ๒๗ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๓ ปมท. * พระอรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ ทีภูเวียง ๒๗ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๔ ปมท. * พระลักณรินทร รตนโชโต บุตรดี ๓๔ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๕ ปมท. * พระบุญมา ถิรธมฺโม กมลสาคร ๒๓ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๖ ปมท. * พระบุญฤทธิ์ สิริภทฺโท แจมใส ๒๕ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๗ ปมท. * พระพสธร พลธโร รักษจันทร ๒๕ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๘ ปมท. * สามเณรธีน เธียน ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๒๙๙ ปมท. * สามเณรสุบรรณ กันวิเศษ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๐ ปมท. * สามเณรเอกพงษ ทัดแกว ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๑ * ไว. สามเณรดนัยเทพ วุฒิยา ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๒๐/๑๗๕
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๓๐๒ ปมท. * สามเณรมาฆะฤกษ นามสิงห ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๓ ปมท. * สามเณรภัคพล สุภเลิศ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๔ ปมท. * สามเณรสายชล บุญสม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๕ ปมท. * สามเณรทัศนพล จันทรหอม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๖ ปมท. * สามเณรชัชวาล เอี่ยมสะอาด ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๗ ปมท. * สามเณรทัตธน แสงสี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๘ ปมท. * สามเณรอมรเทพ รอนยุทธ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๐๙ ปมท. * สามเณรเมยธา ละศรีนวล ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๐ ปมท. * สามเณรปฐภีร มาลาสาย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๑ ปมท. * สามเณรโอชานุพงศ สิงหทุย ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๒ ปมท. * สามเณรวรินทร ทัศนากร ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๓ ปมท. * สามเณรปวีณกร ธรรมเจริญ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๔ ปมท. * สามเณรภาคิน รุงเรือง ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๕ ปมท. * พระกิตติภพ สมจิตฺโต ธรรมวิวัฒนกูร ๔๗ ๘ อมรินทราราม วัดระฆังโฆสิตาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๖ ปมท. * พระพรมรินทร สุภกิจฺโจ หลักหาญ ๒๐ ๑ รัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน สนามสอบสวนกลาง
๓๑๗ ปมท. * พระดนัย ญาณธีโร สวางโคตร ๒๗ ๘ ประดูฉิมพลี วัดราชสิทธาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๑๘ ปมท. * พระนัฎ ชาตเมธี เสณะเปรม ๔๕ ๖ ประดูฉิมพลี วัดราชสิทธาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๑๙ ปมท. * พระวิชญ อิทฺธิโชโต หิรัญฤทธิเดช ๔๘ ๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๐ ปมท. * พระณัฐพล กิตฺติพโล แกวเกิด ๓๐ ๒ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๑ * ไว. สามเณรอดิศักดิ์ สุวรรณภักดี ๑๘ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๒ ปมท. * พระสมเกียรติ ฐิตานนฺโท สมเหมาะ ๕๓ ๔ บางขุนเทียนใน วัดราชโอรสาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๓ ปมท. * พระวิโรจน อมโร รูปดี ๗๐ ๖ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๔ ปมท. * สามเณรซาแพป ทัจ ๑๘ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๕ ปมท. * พระบุญเลิศ อธิปฺโญ กลิ่นขจร ๔๖ ๘ รวกบางบําหรุ วัดสุวรรณาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๖ ปมท. * พระศุภกิจ ยตินฺธโร สุวัตถิ์ ๓๙ ๑๒ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๗ ปมท. * พระอุดมศักดิ์ อุตฺตโม แซเฮ็ง ๕๓ ๒ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๘ ปมท. * สามเณรเอกราช เลาหมี่ ๑๗ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๒๙ ปมท. * สามเณรจักริน พยัคฆินทร ๑๖ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๐ ปมท. * สามเณรเลอศักดิ์ สังขเสม ๑๖ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๑ ปมท. * สามเณรศุภกิจ บุญแฮด ๑๖ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๒ ปมท. * สามเณรภากร พยัคฆากร ๑๖ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๓ ปมท. * สามเณรโกศล โกเล ๑๖ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๓๔ ปมท. * สามเณรธนโชติ ใจหาญ ๑๕ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๕ ปมท. * สามเณรปฏิภาณ โพธิจร ๑๔ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๖ ปมท. * สามเณรณฐภัทร อินสโร ๑๔ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๗ ปมท. * สามเณรพีรวัฒน ชัยฤทธิ์ ๑๔ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๘ ปมท. * สามเณรชินวัตร เวฬุวนารักษ ๑๔ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๓๙ ปมท. * สามเณรนันทวัตน สังขทอง ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๐ ปมท. * สามเณรชนกร สันตะโชติ ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๑ ปมท. * สามเณรชนพล สันตะโชติ ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๒ ปมท. * สามเณรประกิต ศรีคํา ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๓ ปมท. * สามเณรปรีดารัตน แกวสงา ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๔ ปมท. * สามเณรธัญญาพงษ นางาม ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๕ ปมท. * สามเณรฤทธิไกร ผักกาทอง ๑๒ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๖ ปมท. * สามเณรนพพล ขําอวม ๑๒ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๔๗ ปมท. * พระวันชัย วิชฺชาธโร ทองมงคล ๕๓ ๗ ใหญศรีสุพรรณ วัดหิรัญรูจี สนามสอบสวนกลาง
๓๔๘ ปมท. * พระทองลุน ทตฺตวณฺโณ ไชยะแสง ๑๙ ๓ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง
๓๔๙ ปมท. * พระวือ ฐานกโร ทอ ๑๘ ๑ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๓๕๐ ปมท. * สามเณรสี พอนพะจัน ๑๙ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง
๓๕๑ ปมท. * สามเณรขวัญชัย ชะนุตรัมย ๑๕ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง
๓๕๒ ปมท. * สามเณรธีรยุทธ ประกิจ ๑๔ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง
๓๕๓ ปมท. * สามเณรธีรพงค ตังแก ๑๓ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง
๓๕๔ ปมท. * สามเณรนพฤทธิ์ ตุมออน ๑๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี สนามสอบสวนกลาง
๓๕๕ * ไว. สามเณรยศวรรธน สันตนะโท ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม สนามสอบสวนกลาง
๓๕๖ ปมท. * สามเณรวัชรินทร ฉิมมาบล ๑๖ บางมดโสธราราม คณะเขตทุงครุ สนามสอบสวนกลาง
๓๕๗ ปมท. * พระธรรมนูญ ชุตินฺธโร เหลาพิเชียรพงษ ๒๕ ๒ ทุงครุ คณะเขตทุงครุ สนามสอบสวนกลาง
๓๕๘ ปมท. * พระดอมศรี ธมฺมปาโล      สีดาพันธ ๕๐ ๑ แจงรอน คณะเขตทุงครุ สนามสอบสวนกลาง
๓๕๙ ปมท. * พระไพบูลย วรปฺโญ บังทอง ๔๐ ๒ กําแพง คณะเขตบางขุนเทียน สนามสอบสวนกลาง
๓๖๐ ปมท. * พระชัยมงคล ชยมงฺคโล การปากเกร็ด ๔๑ ๔ เลา คณะเขตบางขุนเทียน สนามสอบสวนกลาง
๓๖๑ ปมท. * พระปฏิพล อินฺทปฺโญ แซวอง ๓๖ ๓ เลา คณะเขตบางขุนเทียน สนามสอบสวนกลาง
๓๖๒ ปมท. * พระวศิน ธมฺมธีโร พลอยเพ็ชร ๒๙ ๓ สะแกงาม คณะเขตบางขุนเทียน สนามสอบสวนกลาง
๓๖๓ ปมท. * พระนิรัน ฐานธมฺโม จันทรขจร ๕๖ ๑๘ สิงห คณะเขตบางขุนเทียน สนามสอบสวนกลาง
๓๖๔ * ไว. พระพุทธมนต อตฺตทนฺโต สุทธิยั่งยืน ๔๒ ๑๔ หัวกระบือ คณะเขตบางขุนเทียน สนามสอบสวนกลาง
๓๖๕ ปมท. * พระธนพงศ ธนโชติวํโส สิริมณีโชติ ๒๘ ๕ นางชี คณะเขตภาษีเจริญ สนามสอบสวนกลาง

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๖๖ * ไว. สามเณรกฤษดา สามวุก ๑๖ โบสถอินทรสารเพชร คณะเขตภาษีเจริญ สนามสอบสวนกลาง
๓๖๗ ปมท. * พระปณิธิ ฉนฺทสโร ดีเลิศ ๒๒ ๒ ประเสริฐสุทธาวาส คณะเขตราษฎรบูรณะ สนามสอบสวนกลาง
๓๖๘ ปมท. * พระชัยชาญ ทนฺตาจาโร สัพโส ๔๙ ๑ ประเสริฐสุทธาวาส คณะเขตราษฎรบูรณะ สนามสอบสวนกลาง
๓๖๙ ปมท. * สามเณรชัยเชษฐ โลมาแจม ๑๖ อุดมรังสี คณะเขตหนองแขม สนามสอบสวนกลาง
๓๗๐ ปมท. * พระตรีระยุทธ ถาวโร มุณีจันทร ๕๑ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๑ * ไว. พระมานะ ญาณคุโณ ชลชาติตระกูล ๔๘ ๕ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๒ ปมท. * พระสุบรรณกรณ ปภากโร มณีสวาง ๓๗ ๕ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๓ ปมท. * พระวูลิน กลฺยาณธารี ตรึง ๒๕ ๓ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๔ * ไว. สามเณรแณต ตุล ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๕ * ไว. สามเณรกฤตนัย นวลจันทรคง ๑๙ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๖ ปมท. * สามเณรสุพาท ผล ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๗ ปมท. * สามเณรเสฏฐวุฒิ วงศสุรินทร ๑๓ บัวขวัญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๘ ปมท. * พระพงษเพชร กิตฺติโก ดีบุปผา ๒๐ ๑ แค,นอก นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๗๙ ปมท. * พระจันเทพ กตปฺุโญ รินทร ๕๓ ๕ ลานนาบุญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๐ ปมท. * พระศักดา หฏฐจิตฺโต สิตรักษ ๓๑ ๑๐ ศรีประวัติ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๑ * ไว. สามเณรสินธนา พิมออน ๑๖ บางไผ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๓๘๒ * ไว. พระศิริเชษฐ สิริเชฎโฐ บุญโย ๓๗ ๑๓ บางรักใหญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๓ ปมท. * พระสมชาย ติสรโณ อยูเย็น ๔๖ ๑ โมลี นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๔ ปมท. * พระสมพร ติสฺสวโร สุรสิทธิ์ ๔๕ ๒๑ ลําโพ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๕ ปมท. * พระอติกันต ธมฺมสาโร วรรณแสง ๔๒ ๔ ไทรใหญ นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๖ ปมท. * พระคมสัน สมจิตฺโต อุนอําภา ๔๐ ๙ ฉาง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๗ ปมท. * พระสนิด มหาลาโภ อุตมารัตน ๔๔ ๑๑ บางเดื่อ ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๘ ปมท. * สามเณรอารีย ฉานอินทร ๑๖ เปรมประชา ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๘๙ ปมท. * สามเณรกฤษฎา ลุงจางติ ๑๔ เปรมประชา ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๐ ปมท. * พระศักดา คุณวิเสโส อัตตะสาระ ๖๕ ๓ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๑ ปมท. * พระชาคริต ชาตเมธี อยูสาโก ๒๑ ๒ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๒ ปมท. * สามเณรภาสกร กิขุนทด ๑๕ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๓ ปมท. * สามเณรปรัชญา อุดมสุข ๑๕ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๔ ปมท. * สามเณรอดิเทพ รอสุวรรณ ๑๓ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๕ * ไว. สามเณรแทนไท หอมหวาน ๑๒ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๖ ปมท. * สามเณรภูริภัทร มะลิงพงค ๑๔ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๗ ปมท. * สามเณรจันดาเซียง เพลือง ๑๖ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๓๙๘ ปมท. * สามเณรธนกร เพ็ชรพวง ๑๔ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๓๙๙ ปมท. * สามเณรจิรพัฒน กล่ําอินทร ๑๔ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๐ ปมท. * สามเณรปฏิภาณ จันทรหอม ๑๒ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๑ ปมท. * สามเณรศมนันท พัดพาน ๑๐ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๒ ปมท. * สามเณรณัฐพงศ อาสาดี ๑๗ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๓ ปมท. * สามเณรชาคริต เกตุประดิษฐ ๑๒ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๔ ปมท. * สามเณรรัฐภูมิ รวมยอด ๑๓ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๕ ปมท. * สามเณรสุภกิณห จันทรลอย ๑๓ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๖ ปมท. * สามเณรศิวกร ตติยโชคสกุล ๑๗ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๗ ปมท. * สามเณรธนภูมิ สดภิบาล ๑๓ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๘ ปมท. * สามเณรอรรคพันธ พุกพัด ๑๑ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๐๙ ปมท. * สามเณรฑณะ ศรีพระจันทร ๑๔ บัวแกวเกษร ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๐ ปมท. * พระพลเทพ ฌานพโล ทวีพงศศักดิ์ ๔๕ ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๑ ปมท. * พระสิริ คุณากโร วังธนากร ๕๐ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๒ ปมท. * พระฉราศรัย นนฺทิโย อยูเย็น ๔๗ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๓ ปมท. * พระอรรถกร ภทฺทธมฺโม เจียรสกุลธรรม ๔๒ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๔๑๔ ปมท. * พระพงศพิชญ ภูริปฺโญ ยูวะนิยม ๔๖ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๕ ปมท. * พระอุกฤษฏ พฺรหฺมวํโส พรหมบุตร ๔๓ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๖ ปมท. * พระกฤตภพ จิตฺตสํวโร วุฒิชาศิริ ๔๒ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๗ ปมท. * พระณัฐกวิน ฐานวโร เรืองสุขนิรันดร ๓๑ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๘ ปมท. * พระอานันท สุตนนฺโท แจมแจง ๓๑ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๑๙ ปมท. * พระอรรตพล เตชภทฺโท แกวเรือง ๓๑ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๐ ปมท. * พระชนินทร เขมินฺโท กัณฐตุริต ๕๐ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๑ ปมท. * พระมนตชัย คุตฺตมนฺโต เอกปจชา ๔๐ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๒ ปมท. * พระบุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา ๓๖ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๓ ปมท. * พระเฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย ๓๔ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๔ ปมท. * พระยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง ๒๙ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๕ ปมท. * พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ ๒๔ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๖ ปมท. * พระชาญฤทธิ์ สีลาภรโณ หงสวชิราภรณ ๒๘ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๗ ปมท. * พระธีรยุทธ ธมฺมยุทฺโธ สมทรัพย ๒๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๘ ปมท. * พระอรรถพล ชุติปฺโญ ขุนศรี ๒๒ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๒๙ ปมท. * พระณัฐวุฒิ ฐานรกฺโข ปราโมทย ๔๙ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๔๓๐ ปมท. * พระชัยยศ ขนฺติชโย ธนรัตนสุวรรณ ๔๗ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๑ ปมท. * พระประสพผล ขนฺติโก แกนกายศ ๒๙ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๒ ปมท. * พระสุวิทย ผาติวโร ฉันทไกรวัฒน ๔๗ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๓ ปมท. * พระอมรเทพ วตฺตสุโภ องคมงคล ๓๑ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๔ * ไว. สามเณรสุพรรณ แฮล ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๕ ปมท. * สามเณรสาริศ สุดเนื้อทอง ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๖ ปมท. * สามเณรรัฐา พอล ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๗ ปมท. * สามเณรวรโชติ เนตนัตตา ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๘ ปมท. * สามเณรสิรพัฒน บัวบน ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๓๙ ปมท. * สามเณรคมชาญ จิตรักญาติ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๐ ปมท. * สามเณรฤทธิเดช มวงสองสี ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๑ ปมท. * สามเณรณัฐวัฒน นพเกตุ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๒ ปมท. * สามเณรพีรกร ปองไป ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๓ ปมท. * สามเณรจิรวัฒน มากกุญชร ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๔ ปมท. * สามเณรธนากร เผือกเงิน ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๕ ปมท. * สามเณรนันทภพ ตุมภาร ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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๔๔๖ ปมท. * สามเณรสุรวิชช กอแกว ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๗ ปมท. * สามเณรนิพนธ ออนสุข ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๘ ปมท. * สามเณรปริญญา สาระบัว ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๔๙ ปมท. * สามเณรสันติ วิงไธสง ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๐ ปมท. * สามเณรกรวิชญ เชอมือ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๑ ปมท. * สามเณรปุณยธร สุโขยะไชย ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๒ ปมท. * สามเณรสุรเชรษฐ รมไพรงาม ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๓ ปมท. * สามเณรเฉลิมพล โพนพันนา ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๔ ปมท. * สามเณรธีรพล ภูพนม ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๕ ปมท. * สามเณรฉัตรชัย จันทึก ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๖ ปมท. * สามเณรอรรถพล จิตตะ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๗ ปมท. * สามเณรกลาธรรม พิณนุกูล ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๘ ปมท. * สามเณรกุลชวาล คําชนะ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๕๙ ปมท. * สามเณรจักรี วงศทอง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๐ ปมท. * สามเณรคณาธิป โอภาสฐิติยศ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๑ ปมท. * สามเณรศุทรา เติมแกว ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๔๖๒ ปมท. * สามเณรอติกานต กงกาหน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๓ ปมท. * สามเณรชุติกร สีมวง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๔ ปมท. * สามเณรวราธรณ มาตยวิเศษ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๕ ปมท. * สามเณรนพรัตน ณุศรีจันทร ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๖ ปมท. * สามเณรอภินันท ค้ําคูณ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๗ ปมท. * สามเณรศักรินทร วิลัยเลิศ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๘ ปมท. * สามเณรปนมนัส แสนวันดี ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๖๙ ปมท. * สามเณรศุภกร บุทอง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๐ ปมท. * สามเณรณัฐภัทร มีพัฒน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๑ ปมท. * สามเณรปญจพล แกววิเวก ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๒ ปมท. * สามเณรธนชัย เหล็กแดง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๓ ปมท. * สามเณรออมทรัพย วงษอัยรา ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๔ ปมท. * สามเณรวีรภาพ เพ่ิมนิตย ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๕ ปมท. * สามเณรศตายุ นะโว ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๖ ปมท. * สามเณรกุลรัตน พันธุเดช ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๗ ปมท. * สามเณรทวีโชค จันทะรัตน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๔๗๘ ปมท. * สามเณรธนพิพัฒน พรมชาติ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๗๙ ปมท. * สามเณรอัฐกานต ชาดง ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๐ ปมท. * สามเณรชัยชนะ ธรรมเม ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๑ ปมท. * สามเณรรัฐนิติ ยาทวม ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๒ ปมท. * สามเณรวรรณภูมิ รักศรี ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๓ ปมท. * สามเณรอนุตรชญช ธีรวัฒนเศรษฐ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๔ ปมท. * สามเณรพาลาดิน มงคลฤกษ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๕ ปมท. * สามเณรธีรวิชญ วงคศรีชา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๖ ปมท. * สามเณรภรัณยู จันทรเขียว ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๗ ปมท. * สามเณรอธิภัทร รักษา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๘ ปมท. * สามเณรวรินทร ฤาธา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๘๙ ปมท. * สามเณรธนล ณ สงขลา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๐ ปมท. * สามเณรสิทธิโสภณ สีหาราช ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๑ ปมท. * สามเณรปรติ สายสุณี ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๒ ปมท. * สามเณรอัยกานต วันขวัญ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๓ ปมท. * สามเณรบุญยากร ทาคํามา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๔๙๔ ปมท. * สามเณรสิทธิพล วงศทอง ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๕ ปมท. * สามเณรจิรายุ เจตนเสน ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๖ ปมท. * สามเณรคชพล ชื่นชม ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๗ * ไว. พระสัญญา อุฏฐาโน คําออ ๖๖ ๔ ปญญานันทาราม ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๘ ปมท. * พระทศพล กิตฺติคุโณ บุญคุม ๒๗ ๕ เขียนเขต ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๔๙๙ ปมท. * พระทอง ภทฺทคุโณ อังกาทิพย ๒๕ ๔ เขียนเขต ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๐ * ไว. พระพงศสฤษดิ์ กิตฺติโสภโณ ธนะสิทธิเดชอุดม ๓๕ ๑๕ แสงสรรค ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๑ ปมท. * พระวิทยา ฐิตปฺุโญ ดาดื่น ๔๒ ๑๑ สระบัว ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๒ ปมท. * พระอนุชิต สุภกิจฺโจ เธียรถาวร ๒๘ ๕ กลางคลองสี่ ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๓ ปมท. * พระอัฉริยะ วรสทฺโธ ทองรอด ๒๖ ๓ กลางคลองสี่ ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๔ ปมท. * พระวัฒนา ฐิตวฑฺฒโน พันชะตา ๕๘ ๑ กลางคลองสี่ ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๕ ปมท. * พระสมเจต อคฺคจิตฺโต คุมวงค ๔๙ ๖ ธัญญะผล ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๖ ปมท. * พระรัชพล กนฺตสีโล รัตนประทีปกร ๖๐ ๔ ปาเจริญราช ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๗ ปมท. * พระมงคล รตินฺธโร แผจงสกุลดี ๔๓ ๑๑ ปทุมทอง ปทุมธานี วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๘ * ไว. พระจําเนียร อภโย กลมหัวไผ ๕๑ ๑๔ ชังเรือง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๐๙ ปมท. * พระประสิทธิ์  จิรวฑฺฒโน ลักษมีวิโรจนกุล ๖๕ ๘ จากแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๕๑๐ ปมท. * พระประจักษ เขมวโร นิมิต ๓๓ ๓ จากแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๑ ปมท. * พระใจเทพ วรธมฺโม สุริยนต ๕๐ ๕ บางฝาย สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๒ ปมท. * พระสุรศักดิ์ ธมฺมทีโป ปนทองคํา ๓๙ ๔ ไพชยนตพลเสพย สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๓ ปมท. * พระสุทธิพงษ สุทฺธิวํโส ไกรประดับ ๖๘ ๓ มหาวงษ สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๔ ปมท. * พระธนะชัย ชยานนฺโท บุลากรปวริศร ๒๓ ๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๕ ปมท. * พระจิรพันธ อชิโต จิรวัฒนนาคิน ๓๒ ๒ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๖ ปมท. * สามเณรพิษณุ ดวงเพชรแสง ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๗ ปมท. * สามเณรกฤตเมธ ปทุม ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๘ ปมท. * สามเณรบริบูรณ วิชระโภชน ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๑๙ ปมท. * สามเณรรพีภัทร หลาทอง ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๐ ปมท. * สามเณรพรหมพิริยะ แดนระเบียบ ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๑ ปมท. * สามเณรนัทธพงษ ทองแท ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๒ ปมท. * สามเณรอาชาไนย แสดขุนทด ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๓ ปมท. * สามเณรพงศกร โสพุย ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๔ ปมท. * สามเณรพลกฤษณ ดุจออน ๑๒ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๕ ปมท. * สามเณรเจษฎา วรรณจิตต ๑๒ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๕๒๖ ปมท. * สามเณรขจรพล โคสิน ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๗ ปมท. * สามเณรกฤษณชัย ใจเย็น ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๘ ปมท. * สามเณรอดิสร ยาศรี ๑๒ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๒๙ ปมท. * สามเณรพันธาวุธ ใจเย็น ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๐ ปมท. * สามเณรจาตุรงค โคสินธ ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๑ ปมท. * สามเณรนัฐพงษ สุดไชย ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๒ ปมท. * สามเณรพานทอง เหนือเกง ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๓ ปมท. * สามเณรนพชัย จันทรดาบุตร ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๔ ปมท. * สามเณรอํานาจ เกิดฤทธิ์ ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๕ * ไว. พระกฤษดา สุมโน กกหอม ๓๖ ๕ สุคันธาวาส สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๖ ปมท. * พระจตุรงค อธิปฺโญ พรวงศทอง ๔๙ ๗ หนามแดง สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๗ ปมท. * พระเยน ปฺญาวุฑฺโฒ แกวหอม ๔๒ ๑๐ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๘ ปมท. * สามเณรจอแอเกลอ ไกรกังวล ๑๙ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๓๙ ปมท. * สาณเณรนิพัทธ ศรีขรปยะไตร ๑๖ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๔๐ ปมท. * สามเณรธงชัย สีดา ๑๔ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๔๑ ปมท. * สามเณรชิตวัน ผดุงสันต ๑๕ หัวคู สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๕๔๒ ปมท. * พระมนตรี ภทฺทวโร แสงทอง ๓๑ ๕ มงคลนิมิตร สมุทรปราการ วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี ๑
๕๔๓ ปมท. * พระครูสังฆรักษมานพ อคฺคมาณโว ชิตะ ๓๕ ๑๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๔๔ ปมท. * พระฐิติพล ญาณคุตฺโต เทพลิบ ๓๒ ๑๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๔๕ ปมท. * พระกษิเดช สมจนฺโท กาญจนกิจ ๒๘ ๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๔๖ ปมท. * พระธรรมนูญ อินฺทโชโต แววสกุล ๒๔ ๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๔๗ ปมท. * พระสมภพ ถิรสทฺโธ ศิริถาพร ๒๕ ๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๔๘ ปมท. * พระชูชาติ ปภสฺสโร ไชยปดถา ๕๓ ๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๔๙ ปมท. * พระสมเมือง มนฺตรโต แสงทอง ๔๖ ๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๐ ปมท. * พระอธิการนพดล คุณธมฺโม เจริญสุข ๕๗ ๓๖ ชาง พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๑ ปมท. * พระพงศธร ธรวํโส สงวนพงศ ๕๐ ๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๒ ปมท. * พระอิศธิกร ปสาทิโก จันทรรุงโรจน ๕๓ ๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๓ ปมท. * พระอิทธิกร อุปสโม ถีระวงษ ๔๙ ๓ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๔ ปมท. * พระจิรัฎฐ นราสโภ โภคพินท ๕๐ ๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๕ ปมท. * สามเณรพงษศักดิ์ ชาเหลา ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๖ ปมท. * สามเณรพรอมพันธ ชัยอินสูนย ๒๐ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๗ ปมท. * พระธรรมสรณ ธมฺมปฏิสรโณ ทิพนาค ๒๑ ๒ ชางใหญ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๕๕๘ ปมท. * พระวชิร ธมฺมสาโร ลี้สุทธิพรชัย ๖๕ ๖ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๕๙ ปมท. * พระวิชพล พลวุฑฺโฒ พัวไพโรจน ๖๑ ๑ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๐ ปมท. * พระพิษณุ ฐิตเมโธ รื่นเนตร ๒๖ ๓ ขนอนใต พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๑ ปมท. * พระสมุหวัชรินทร ธมฺมปาโล ไกรภักดี ๕๓ ๑๖ ขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๒ ปมท. * พระนิพิฐพนธ ชยานนฺโท เถื่อนชนะ ๓๔ ๕ ธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๓ ปมท. * สามเณรภูวิศ ศรีสงค ๑๓ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๔ ปมท. * สามเณรณัฐดนัย กลอมจรูญ ๑๕ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๕ ปมท. * สามเณรภูริ เทพาศักดิ์ ๑๕ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๖ ปมท. * สามเณรอาทิตย แสงศร ๑๕ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๗ ปมท. * สามเณรนาวิน เฮงเพ็ง ๑๔ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๘ ปมท. * สามเณรคณากร ขุนคา ๑๓ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๖๙ ปมท. * สามเณรวิวัฒนชัย ภูเดน ๑๓ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๗๐ ปมท. * สามเณรโชคชัย เกตุอุบล ๑๓ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๗๑ ปมท. * สามเณรสุรชัย ชัยคําจันทร ๑๒ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๗๒ ปมท. * สามเณรเตชิณ ทั่งบุญ ๑๑ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๗๓ ปมท. * สามเณรอรรคพรรณ ประวัติ ๑๑ ตะโก พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๕๗๔ ปมท. * สามเณรอภิวัฒน ภูพลผัน ๑๔ โบสถ พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๕๗๕ ปมท. * สามเณรรัตนะ ไกรสุขุม ๑๘ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๗๖ ปมท. * สามเณรมนตรี ทับทิมหิน ๑๙ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๗๗ ปมท. * สามเณรวรภาส อุตตะละ ๑๖ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๗๘ ปมท. * สามเณรเกรียงไกร บุญมานพ ๑๕ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๗๙ ปมท. * พระกฤษณชัย ฐานุตฺตโม สวัสดี ๒๐ ๑ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๐ ปมท. * สามเณรทวีโชค จุมพล ๒๐ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๑ ปมท. * สามเณรจักรพงษ พุมเปยม ๒๐ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๒ ปมท. * สามเณรเดชากร ศรีมันตะ ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๓ ปมท. * สามเณรพงศศิริ หนูมี ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๔ ปมท. * สามเณรญาณพัฒน พรหมอินทร ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๕ ปมท. * สามเณรณัชพล กลวยประโคน ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๖ ปมท. * สามเณรวงศศิวะ เพ็งพา ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๗ ปมท. * สามเณรวายุภัทร คนหาญ ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๘ ปมท. * สามเณรเสกสรร ซุนสงค ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๘๙ ปมท. * สามเณรบุรี บุญมี ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๕๙๐ ปมท. * สามเณรรัฐภูมิ ทองแดงนอย ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๑ ปมท. * สามเณรภานุวัฒน สุดสวาท ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๒ ปมท. * สามเณรณัฐวัตร รุงเรือง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๓ ปมท. * สามเณรสุขขี เพียรนุ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๔ ปมท. * สามเณรธนวัฒน จันธรรมมา ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๕ ปมท. * สามเณรกฤตชญาธร ทองดี ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๖ ปมท. * สามเณรธิติพงศ ทิพยมณีจรุณ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๗ ปมท. * สามเณรฐิตินันท แกวสวาง ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๘ ปมท. * สามเณรอนุวัฒน ศรีสุข ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๕๙๙ ปมท. * สามเณรพลกฤต จันทพันธ ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๖๐๐ ปมท. * สามเณรธนชาต ออนตา ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๖๐๑ ปมท. * สามเณรพัสกร แทนสระนอย ๑๓ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๖๐๒ ปมท. * สามเณรวรรัตน ปนวิเชียร ๑๓ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๖๐๓ ปมท. * สามเณรพีรพัฒน สิทธิรักษ ๑๒ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๖๐๔ ปมท. * สามเณรประณพ หมั่นคง ๑๒ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดชูจิตธรรมาราม (ธ)/พระนครศรีอยุธยา ๑-๒-๓ (ธ)
๖๐๕ ปมท. * สามเณรวายุ มุสิกา ๑๗ นางในธัมมิการาม อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๐๖ ปมท. * สามเณรพายุ มุสิกา ๑๕ นางในธัมมิการาม อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๐๗ * ไว. สามเณรทัตพงศ เรืองรุง ๑๖ ทาโขลงกิตติยาราม อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๐๘ ปมท. * สามเณรคุณากร สินภูธรณ ๒๐ เกาะ อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๐๙ * ไว. พระตอง อินฺทปฺโญ พรมพิมาศ ๒๕ ๕ โบสถวรดิตถ อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๐ ปมท. * พระพุทธิไกร ฐิตโสภโณ จันทรังษี ๒๓ ๔ สามขาว อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๑ ปมท. * พระชูชาติ ปภสฺสโร สวยสม ๕๑ ๔ หนองกราง อางทอง วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๒ ปมท. * พระอธิการวรวรรณ กิตฺติสาโร รัชวัตร ๓๒ ๗ หนองจักร สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๓ ปมท. * พระประภาที ฉนฺทโก สุทธิยา ๔๐ ๕ เขาคูบา สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๔ ปมท. * พระศักดิ์ชัย ปภสฺสโร โคตรมูล ๔๖ ๕ ทองพุมพวง สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๕ ปมท. * พระกิตติธัช กิตฺติธโร ขอพ่ึง ๒๑ ๑ ดาวเสด็จ สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๖ ปมท. * สามเณรรุงโรจน คําสุข ๑๗ โนนสภาราม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๗ ปมท. * พระธนากร สิริปฺโญ นาควิจิตร ๒๗ ๖ ทาพง สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๘ ปมท. * พระวุฒิพงษ โสภณจิตฺโต จงเอื้อกลาง ๒๑ ๑ พระพุทธฉาย สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๑๙ ปมท. * สามเณรกิตติโชต ปอมสุวรรณ ๑๘ บานลาด สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๐ ปมท. * พระศราวุธ สิริปฺโญ แกวสวัสดิ์ ๔๔ ๕ หนองจอกนอย สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๑ ปมท. * พระดุสิต ปภงฺกโร รุงสวาง ๕๓ ๕ ทาชาง สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๒๒ ปมท. * พระสมศักดิ์ อติภทฺโท อ่ําวงษา ๗๘ ๕ มะขามเรียง สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๓ ปมท. * พระสุรศักดิ์ สุทตฺโต เสนพลกรัง ๔๖ ๔ พระพุทธบาท สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๔ ปมท. * พระปญญา ชินวโร วงศรีเผือก ๖๑ ๖ หนองโปง สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๕ ปมท. * พระอธิการชโนทัย จิรวฑฺฒโน สุทธิสุข ๓๔ ๑๐ หนองสองตอน สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๖ ปมท. * พระจิรัฐติกุล จิรฏฐิโก รอดทองแสง ๒๖ ๒ ซับบอน สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๗ ปมท. * พระกุมภา ธมฺมวโร ชาเกิม ๔๒ ๑ หนองหมูใต สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๘ ปมท. * พระชาตรี โฆสโก เภาดี ๒๔ ๓ คลองไทร สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๒๙ ปมท. * พระอภิเดช อธิปฺโญ ชัยหาญ ๒๙ ๓ สมานมิตรมงคล สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๐ ปมท. * พระจักกฤษณ จกฺกธมฺโม เขียวคราม ๓๖ ๒ บานดอน สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๑ ปมท. * พระศุภชัย สุภชโย สันดา ๒๒ ๑ เขาแกว สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๒ ปมท. * สามเณรนิธิวัฒน อะโรคา ๑๑ สมุหประดิษฐาราม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๓ ปมท. * พระบุญเรือง ชุติปฺโญ โลหเงิน ๕๙ ๕ หนองจิก สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๔ ปมท. * พระอธิการบุณยกร ปุณฺณญาโณ โนนแสง ๕๖ ๘ อัมพวัน สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๕ ปมท. * พระสมชาย ขนฺติสาโร แกวพวง ๔๙ ๘ งิ้วงาม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๖ ปมท. * พระกันตเมธ กนฺตปฺโญ ชุมกวาง ๒๗ ๒ เขาดิน สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๗ ปมท. * พระสําเนียง จตฺตมโล คงชาญแพทย ๕๑ ๔ ซับขาม สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
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๖๓๘ * ไว. พระยงยุทธ อินฺทโชโต อินทรอ่ํา ๖๑ ๖ ซับกระดาน สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๓๙ ปมท. * สามเณรศักรินทร มีชัย ๑๗ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๔๐ ปมท. * สามเณรอมรเทพ ดวงมาลา ๑๗ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี วัดพนัญเชิง/พระนครีอยุธยา ๒
๖๔๑ ปมท. * สามเณรตฤณ เหมือนเผา ๑๘ กวิศราราม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๒ ปมท. * สามเณรธัญชนก หนูละหาน ๑๕ กวิศราราม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๓ ปมท. * พระติยะพงษ มหาญาโณ เกตุพันธ ๓๑ ๔ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๔ ปมท. * พระกิจติกร กิตฺติธโร ประศิริ ๔๙ ๒ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๕ ปมท. * พระวิวัฒนชล ญาณสาโร เหี้ยมเหิน ๓๑ ๔ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๖ ปมท. * พระภีรินท ตุฏฐจิตฺโต เจา ๒๓ ๔ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๗ ปมท. * สามเณรเจษฎาพร กลมเกลียว ๑๔ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๘ ปมท. * สามเณรซาเร็ต ชล ๑๘ โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๔๙ ปมท. * สามเณรแจว ตัง ๒๒  โคกกะเทียม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๐ ปมท. * พระจําเลียง สุทธิญาโณ มีฮุง ๕๔ ๗ หนองแขม ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๑ ปมท. * สามเณรจาฏพัจน บุญสุข ๑๔ ลํานารายณ ลพบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๒ * ไว. พระลมเข่ือน ฐิติญาโณ เลื่อนดวงวัฒนา ๓๘ ๑๕ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๓ ปมท. * พระดํารัส นิปฺปโก ขุนทอง ๖๕ ๖ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๕๔ * ไว. พระณรงคฤทธิ์ ฐานวีโร เกษประทุม ๓๕ ๒ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๕ ปมท. * สามเณรกวิราช อาชาสิทธิโภคิน ๑๗ พิกุลทอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๖ ปมท. * พระจักรพงศ อริโย นังคลา ๔๗ ๑๐ อัมพวัน สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๗ ปมท. * สามเณรยูจิ พรรษา ๑๕ สาธุการาม สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๘ ปมท. * สามเณรอภิเชษฐ เหลาคํา ๑๙ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๕๙ ปมท. * สามเณรสรวิชญ ลุนทองทา ๑๔ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๐ * ไว. สามเณรศตวิตต นิลทองคํา ๑๓ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๑ ปมท. * พระโชคชัย ปฺุญาวชิโร พูลทวี ๖๒ ๒ การอง สิงหบุรี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๒ ปมท. * พระบรรดาศักดิ์ ภูริสกฺโก อันนอก ๒๐ ๑ โบสถ สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๓ ปมท. * สามเณรธีระวัฒน สานารี ๑๘ โบสถ สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๔ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ดวงงาม ๑๗ โบสถ สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๕ ปมท. * สามเณรธีรพงศ ถีระแกว ๑๗ โบสถ สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๖ ปมท. * สามเณรโชติพงศ โคกโพธิ์ ๒๑ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๗ ปมท. * สามเณรสกลกรานต ขุนพรหม ๑๘ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๘ ปมท. * สามเณรสหชาติ ถมคํา ๑๘ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๖๙ ปมท. * สามเณรชาติกลา ภูผันผิน ๑๗ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๗๐ ปมท. * สามเณรณรงคชัย ขุรีทรัพย ๑๗ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๑ ปมท. * สามเณรสมหมาย เบาคํา ๑๗ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๒ ปมท. * สามเณรสุทิน สวงโท ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๓ ปมท. * สามเณรยุทธการ อุดมศรี ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๔ ปมท. * สามเณรกฤษณ อุกฤษณ ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๕ ปมท. * สามเณรสมัย อุประ ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๖ ปมท. * สามเณรวุฒิไกร สาระวัน ๑๕ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๗ ปมท. * สามเณรโชติภพ นามชาลี ๑๕ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๘ ปมท. * สามเณรจตุรวิทย แกวบุญเรือง ๑๕ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ) วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๗๙ ปมท. * พระไชยโรจน โรจนชโย รัตนสาลี ๖๙ ๕ ธรรมามูล ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๐ ปมท. * พระสมจิตร สิทฺธิพโล เถื่อนยัง ๖๗ ๕ ธรรมามูล ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๑ ปมท. * พระกฤษฎา ธมฺมโฆโส กอแกว ๒๔ ๕ พระบรมธาตุ ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๒ ปมท. * พระฉัตรชัย จิตฺตพโล กิจเจริญ ๓๗ ๗ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๓ ปมท. * พระธนพนธ กิตฺติธโร สมหวัง ๕๘ ๓ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๔ ปมท. * พระนฤมิตร นิรสฺสโร เมฆอยู ๔๓ ๑๑ ทับขี้เหล็ก ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๕ ปมท. * พระภานุวัฒน โชติกโร แสงสวาง ๒๘ ๖ ทับขี้เหล็ก ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๖๘๖ ปมท. * พระพลกุญชร พุทฺธิสาโร เทพรักษ ๒๔ ๑ ทับขี้เหล็ก ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๗ ปมท. * พระสุทัศน สุภทฺโท มวงทอง ๒๖ ๔ โพธิ์งาม ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๘ ปมท. * สามเณรอินทรสุวรรณ อุตมะ ๑๙ โพธิ์งาม ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๘๙ ปมท. * สามเณรราชิต วันป ๑๕ โพธิ์งาม ชัยนาท วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๙๐ ปมท. * พระวิชิต สุธมฺมวิชโย รัศมีมณฑล ๕๗ ๒๘ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๙๑ ปมท. * พระสมุหมงคลเวทย สุธมฺมฐานวโร เพ่ิมพูล ๔๗ ๒๖ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๙๒ ปมท. * พระเจริญทรัพย ปฺญาวโร คําภารักษ ๒๓ ๓ ธรรมโฆษก อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๙๓ ปมท. * พระธนากรณ ปวฑฺฒโน จิตรโคตร ๓๐ ๙ ภูจวง อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๙๔ ปมท. * พระอธิพงษ อธิปฺุโญ สุวรรณ ๓๑ ๓ ภูจวง อุทัยธานี วัดชีปาสิตาราม/ลพบุรี ๓
๖๙๕ ปมท. * สามเณรกิตติศักดิ์ เอี่ยมทรัพย ๑๗ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๖๙๖ ปมท. * สามเณรอรรถโกวิท เปาไธสง ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๖๙๗ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ แกวเขียว ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๖๙๘ * ไว. สามเณรสุรยุทร แสงจันทรภักดี ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๖๙๙ ปมท. * สามเณรศุทธสิน ชูเชื้อ ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๐ ปมท. * สามเณรพรจรัส มโนมัย ๑๕ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๑ ปมท. * สามเณรวีรพล แสนกลม ๑๔ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๗๐๒ ปมท. * สามเณรหิรัญ รัตนภักดี ๑๔ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๓ ปมท. * สามเณรปฐมพล ธัญรัฐวุฒินนท ๑๓ โพธาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๔ ปมท. * พระอธิวัช อธิวฑฺฒโน จึงเจริญวงศา ๒๗ ๒ วรนาถบรรพต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๕ ปมท. * สามเณรฟาสวาง ชูโฉม ๑๙ วรนาถบรรพต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๖ * ไว. พระสิทธิพงษ ปยธมฺโม ใจกล่ํา ๒๑ ๑ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๗ ปมท. * สามเณรบุญมี แสงเสือไพลิน ๑๘ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๘ ปมท. * สามเณรบุญนํา โมเหล็ก ๑๗ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๐๙ * ไว. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ สงวนบวร ๑๗ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๐ ปมท. * สามเณรสมภพ มรดกเกื้อกูล ๑๗ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๑ ปมท. * สามเณรชัยภัทร วงเวียนปา ๑๔ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๒ ปมท. * สามเณรอารักษ ตรีรัตน ๑๓ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๓ * ไว. สามเณรธนวัฒน จําเริญไชสง ๒๑ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๔ ปมท. * สามเณรธีรภัทร ทองพูล ๑๕ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๕ ปมท. * สามเณรธเนศ  โทบุญ ๑๖ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๖ ปมท. * สามเณรสิรดนัย นาคไธสง ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๗ ปมท. * สามเณรธีรพัฒน สารพันธ ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๔๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๗๑๘ ปมท. * สามเณรชานนท ปองคําไหล ๑๕ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๑๙ * ไว. สามเณรภูวดล พิทักษสุธีพงศ ๑๕ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๐ ปมท. * สามเณรณพร วรรณศักดิ์ศรี ๑๖ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๑ ปมท. * สามเณรอัฑฒ มังคละไพศาล ๑๖ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๒ * ไว. สามเณรกิตติภพ พูลสาริกิจ ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๓ * ไว. สามเณรกฤษดา สีจาย ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๔ * ไว. สามเณรนันธภัทร แสงเผือก ๑๓ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๕ * ไว. สามเณรปวริศ จันทา ๑๒ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๖ * ไว. สามเณรสิรวุฒิ สุวรรณมาลี ๑๒ ไทรเหนือ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๗ ปมท. * สามเณรอนุชา รักษาวนาเขต ๑๘ บึงน้ําใส นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๘ ปมท. * พระสุเมธ ธีรปฺโญ มาไพศาลสิน ๕๗ ๑๙ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๒๙ ปมท. * สามเณรสุเมธ พัฒนาคีรีกุล ๑๘ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๐ ปมท. * สามเณรธีรชาติ ทะเลรักษา ๑๘ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๑ ปมท. * สามเณรธนวัฒน ดวงกมลโสภา ๑๘ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๒ ปมท. * สามเณรกิตตินันท ไพรงามฤทธิ์ ๑๗ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๓ ปมท. * สามเณรดนัย เวียงถาวร ๑๗ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๔๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๗๓๔ ปมท. * สามเณรวรพี ฟาพนาจิตร ๑๗ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๕ ปมท. * สามเณรวรยศ เกียรติธํารงธานี ๑๖ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๖ ปมท. * สามเณรเดนภูมิ ตันติกุศลวงศ ๑๖ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๗ ปมท. * สามเณรอมร พัฒนาคีรีกุล ๑๕ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๘ ปมท. * สามเณรวีระเทพ หลาพรม ๑๕ หนองปลิง นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๓๙ ปมท. * สามเณรชนัฐชัย ลือภักตรา ๑๖ ไผสิงห นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๐ ปมท. * พระอินททัชน ปยภาณี ชูจันทร ๒๔ ๑ วาปรัตนาราม นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๑ ปมท. * สามเณรชนาธร นาคนวล ๑๖ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๒ ปมท. * สามเณรปกรนเกียรติ ประดิษฐสุข ๑๕ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๓ ปมท. * สามเณรณัฐภัทร ศรีไพร ๑๓ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๔ ปมท. * สามเณรชาญชัย วันนา ๑๓ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๕ ปมท. * พระปลัดอนน นนฺทธมฺโม คําคม ๔๖ ๒๒ ยางตาล นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๖ ปมท. * สามเณรอุดมทรัพย บัวสีกา ๑๙ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๗ ปมท. * สามเณรเจษฎาภรณ โพธิ์ลังกา ๑๘ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๘ ปมท. * สามเณรกฤษณะ ขัสเกตุ ๑๗ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๔๙ * ไว. สามเณรกกุสนธ บุญสาร ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๔๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๗๕๐ * ไว. สามเณรชนินทร กุนจิว ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๑ ปมท. * สามเณรดีพรอม สุกุล ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๒ * ไว. สามเณรจักรพรรณ ตาลตน ๑๖ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๓ ปมท. * สามเณรอริยธัช ทิพยรักษ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๔ ปมท. * สามเณรญาณพัฒน นิลดรหวาย ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๕ * ไว. สามเณรนวภัทร เขียวแกว ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๖ ปมท. * สามเณรเฉลิมชัย ขัดเสริม ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๗ ปมท. * สามเณรปฏิพัทธ เชิดชู ๑๕ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๘ * ไว. สามเณรธัญกร จันยา ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๕๙ * ไว. สามเณรกิตติพัฒน นรภาร ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๐ ปมท. * สามเณรเตชิต เทียนดํา ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๑ ปมท. * สามเณรเมธาสิทธิ์ สุพงษ ๑๔ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๒ ปมท. * สามเณรเกรียงไกร คําภักดี ๑๓ ตากฟา นครสวรรค วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๓ ปมท. * พระประพันธ อุปติสฺโส พรหมมาศ ๗๒ ๓ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๔ ปมท. * สามเณรวีรศักดิ์ อวมศรีกร ๑๔ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๕ ปมท. * สามเณรกูเกียรติ ชูสุริแสง ๑๔ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๔๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๗๖๖ ปมท. * สามเณรณัฐพล รัตนสุวราหะ ๒๐ ทาหลวง พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๗ ปมท. * สามเณรดลศักดิ์ พุแค ๑๗ ทาหลวง พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๘ ปมท. * สามเณรภานุวัฒน เมธา ๑๖ ทาหลวง พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๖๙ ปมท. * สามเณรฐิติพงศ จาดเมือง ๑๕ ทาหลวง พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๐ ปมท. * สามเณรปรเมศร ดําขํา ๑๔ ทาหลวง พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๑ ปมท. * พระประพันธ ฉนฺทธมฺโม ไชยสิริวนิช ๔๑ ๕ กําแพงดิน พิจิตร วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๒ ปมท. * พระคชสาร กลฺยาเมธี โปรงจิต ๒๐ ๑ มหาธาตุ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๓ ปมท. * พระสุรศักดิ์ สุภทฺโท ตื้อปน ๔๐ ๑๑ โพธิ์กลาง เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๔ ปมท. * พระทวีป ปทีโป โคกจันทึก ๖๔ ๑ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๕ ปมท. * สามเณรกฤษณฤทธิ์ โสประดิษฐ ๑๕ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๖ * ไว. สามเณรพรรษา สิงหชัย ๑๕ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๗ ปมท. * สามเณรมีชัย บุญทศ ๑๗ สระเกศ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๘ ปมท. * สามเณรชัยฤทธิ์ ฝอยทอง ๑๖ สระเกศ เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๗๙ * ไว. สามเณรสรศักดิ์ พูมศิลา ๑๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๘๐ ปมท. * พระสุนทร สุนฺทโร เทียมจันทึก ๔๔ ๖ สนธิกรประชาราม เพชรบูรณ (ธ) วัดทาหลวง/พิจิตร ๔
๗๘๑ ปมท. * พระครูปลัดวินัยวัฒน กิตฺติเมธี สภา ๔๘ ๒๘ พอขุนผาเมือง เพชรบูรณ (ธ) วัดทาหลวง/พิจิตร ๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๗๘๒ ปมท. * สามเณรจิรายุส โตจอ ๑๗ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๓ ปมท. * สามเณรจตุพนธ พงษสุระ ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๔ ปมท. * สามเณรกฤตภาส ทวมเลิศ ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๕ ปมท. * สามเณรธวัชชัย เเกวลอยเลิศ ๑๓ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๖ ปมท. * สามเณรณัฐนนท โพธิ์มาก ๑๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๗ ปมท. * สามเณรนันทวัฒน งามนิล ๑๘ ธรรมจักร พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๘ ปมท. * พระอธิการประเทือง สุธมโธ มนตรี ๔๙ ๙ สุนทรประดิษฐ พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๘๙ ปมท. * พระอธิการดําเนิน กิตฺติคุโณ จันทะคุณ ๕๐ ๗ หนองบอน พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๐ ปมท. * พระพิทักษพล เตชพโล คลายวรรณ ๓๒ ๙ วงฆอง พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๑ ปมท. * พระมานพ วรธมฺโม ตะเที่ยง ๔๗ ๑๐ บานแถว พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๒ ปมท. * สามเณรธีรวัฒน กลีบศรี ๑๕ บานแถว พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๓ * ไว. สามเณรนนทสัจทัศน สกุลมณีเลิศ ๑๔ บานแถว พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๔ ปมท. * สามเณรภานุศักดิ์ วันดี ๑๔ บานแถว พิษณุโลก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๕ ปมท. * พระอุเทน รตนรํสี ยิ้มปน ๔๗ ๒๐ ไทยชุมพล สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๖ ปมท. * พระศุภวิชญ ปภากโร ทองพล ๒๑ ๒ บานนา สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๗ ปมท. * สามเณรกิตติศักดิ์ กลัดแกว ๑๕ บึง สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๗๙๘ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ สนแกว ๑๗ ราชธานี สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๗๙๙ ปมท. * พระสมพร สํวโร กลอมผอง ๒๓ ๒ ตระพังทอง สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๐ ปมท. * พระสายชล ธมฺมาวุโธ รัดกุม ๔๗ ๒๗ พระธรรมกาย สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๑ ปมท. * พระสุรชัย ฐิตธมฺโม ครุธจู ๔๕ ๖ ลาย สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๒ ปมท. * สามเณรพีรวิชญ แกวทุง ๑๔ ลาย สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๓ ปมท. * สามเณรลิทธิชัย วงศชมภู ๑๔ ลาย สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๔ ปมท. * สามเณรชุติวัตร สมากรณ ๑๕ ราษฎรศรัทธาธรรม สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๕ * ไว. พระทรงกลด กิตฺติสทฺโท ปญญามณี ๒๓ ๓ บานแกง สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๖ ปมท. * พระกิจชัย ชยสุวฑฺฒโน สุพัฒน ๗๐ ๑๑ สวางอารมณ สุโขทัย วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๗ ปมท. * พระวรวัฒน ปณฺฑิโต พรมเลิศ ๒๕ ๖ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๘ ปมท. * พระอานันท ฐานธมฺโม สากกระโทก ๓๒ ๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๐๙ ปมท. * พระมานพ จิรวฑฺฒโน รามสูต ๕๕ ๑๒ คลองละมุง อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๐ ปมท. * พระบุญสม กุสลจิตฺโต ไทยลือนาม ๕๙ ๑๐ คลองละมุง อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๑ ปมท. * พระสาธิน ธมฺมทินฺโน จูชาวนา ๔๘ ๙ คลองละมุง อุตรดิตถ วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๒ ปมท. * พระใบฏีกาธิติ ญาณเมธี ลาเกียง ๒๐ ๑ เกาะลาน ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๓ ปมท. * พระวีรยุทธ ฐานยุตฺโต แสนไกล ๔๑ ๑๗ มณีไพรสณฑ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๘๑๔ ปมท. * พระธงชัย กิตฺติปฺโญ ละแกว ๕๓ ๖ มณีไพรสณฑ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๕ ปมท. * พระเสนา สนฺติรโต ภัทรชลิต ๔๗ ๗ มณีไพรสณฑ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๖ * ไว. สามเณรพิชิตชัย บุญภักดี ๑๗ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๗ ปมท. * สามเณรพิสิทธิ์ แพทยมด ๑๖ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๘ ปมท. * สามเณรทักษิณ ธนชัยวงค ๑๓ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๑๙ ปมท. * สามเณรนิธิพัฒน ฮอมเงิน ๑๗ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๒๐ ปมท. * สามเณรเจอ เดชาสกุลภัทรา ๑๔ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๒๑ ปมท. * สามเณรชินสีห แซเติ๋น ๑๓ ดอนไชย ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๒๒ ปมท. * พระดนัย สิริมงฺคโล วนาอาดุลย ๒๔ ๓ แมตานเหนือ ตาก วัดกลาง/อุตรดิตถ ๕
๘๒๓ ปมท. * พระศฤษฎพงศ สาสโนภาโส วิวัฒนศานต ๕๙ ๑ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๒๔ ปมท. * สามเณรกิตติพงศ ชมบุตรศรี ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๒๕ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ทองคํา ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๒๖ ปมท. * สามเณรธนาธิป บานอาง ๑๖ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๒๗ ปมท. * สามเณรรัฐภูมิ สามารถ ๑๕ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๒๘ ปมท. * สามเณรพิสิษฐ พรมราช ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๒๙ ปมท. * สามเณรภูริภัทธิ์ บุญเพ่ิม ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๘๓๐ ปมท. * สามเณรวรเมธ สุขประเสริฐ ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๑ ปมท. * สามเณรธีรภัทร เกษแกว ๑๔ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๒ ปมท. * สามเณรจีรสิน วงศุเพ็ง ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๓ ปมท. * สามเณรสุทธิพจน คุมหอม ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๔ ปมท. * สามเณรเมฆา ใสสะอาด ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๕ ปมท. * สามเณรจันทรพรม แดขุนทด ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๖ ปมท. * สามเณรอนพัช ไชยนาม ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๗ ปมท. * สามเณรภูมินทร สุทัศน ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๘ ปมท. * สามเณรณัฐพล สอนการ ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๓๙ ปมท. * สามเณรชนะพล นิลภูมิ ๑๓ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๐ ปมท. * สามเณรอนุวัฒน ตั้งฉิ่ง ๑๒ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๑ ปมท. * สามเณรนัฐพงษ กวางแกว ๑๒ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๒ ปมท. * สามเณรไชยวุฒน ใจกวาง ๑๒ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๓ ปมท. * สามเณรอดิศักดิ์ พลอยสมบูรณ ๑๒ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๔ ปมท. * สามเณรพยัคฆภูมิ ขันเลข ๑๒ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๕ ปมท. * สามเณรณัฐกฤต ฤทธิภูเขียว ๑๑ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๕๔/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๘๔๖ ปมท. * สามเณรกฤษกร มูลสุด ๑๐ จองคํา ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๗ ปมท. * สามเณรเอ ๑๘ น้ําลอม ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๘ ปมท. * พระเกษม ติกฺขวีโร เจริญสม ๕๐ ๒ สันฐาน ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๔๙ ปมท. * สามเณรณัฐวัฒน กองมี ๑๕ สันนารินทร ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๐ ปมท. * สามเณรภานุวัฒน ไชยปะละ ๑๖ บอมหลวง ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๑ ปมท. * สามเณนพชัย ขอดคํา ๑๖ กลวยมวง ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๒ ปมท. * พระครูโกศลอรัญญกิจ วีรวํโส วงศเรือน ๓๗ ๑๗ ปาตันหลวง ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๓ ปมท. * พระวรพิชญา ตปสีโล บุญศรีโรจน ๖๕ ๗ พุทธเมตตาบุญญานุภาพ ลําปาง วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๔ ปมท. * สามเณรณัฐรัฐ ณ. สาร ๑๓ พระสิงห เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๕ ปมท. * พระศรุต ธมฺมปาโล สุวรรณคํา ๕๔ ๑๑ เม็งรายมหาราช เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๖ ปมท. * สามเณรณรงคสิทธิ์ อินพา ๑๔ สันน้ําบอ เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๗ ปมท. * สามเณรวุฒิชัย แมกอง ๑๔ สันน้ําบอ เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๘ ปมท. * สามเณรรัฐนันท ใหมเจริญ ๑๗ ปาบงหลวง เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๕๙ ปมท. * สามเณรวิโรจน ปนยา ๑๗ ปาบงหลวง เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๐ ปมท. * สามเณรอินบุญ สมศรี ๑๕ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๑ ปมท. * สามเณรออง แสงเมือง ๑๔ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๕๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๘๖๒ ปมท. * สามเณรหงทอง ปนปะเสิด ๑๙ เชียงคาน เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๓ ปมท. * สามเณรธนดล กุเลา ๑๙ เชียงคาน เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๔ ปมท. * สามเณรธาตรี แซเลา ๑๔ เชียงคาน เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๕ ปมท. * สามเณรภากร แซลี ๑๓ เชียงคาน เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๖ ปมท. * พระถิราวุฒิ จิรวฑฺฒโน อัฑฒะฐิติ ๒๑ ๒ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๗ ปมท. * สามเณรปญญา แสงไตย ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๘ ปมท. * สามเณรนรเศรษฐ ณ ระนอง ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๖๙ ปมท. * พระกฤษดา วิชฺชานนฺโท สงบ ๕๓ ๑๒ อํามาตย เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๐ ปมท. * สามเณรณัฐพนธ สุขหอม ๑๗ พระเนตร เชียงราย วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๑ ปมท. * พระเวชยัน อริฺชโย เพ็งแพง ๔๗ ๑๐ บานหลา เชียงราย (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๒ ปมท. * พระชัยพัชร ปภสฺสโร ทิพยโยธิน ๕๙ ๗ บานหลา เชียงราย (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๓ ปมท. * พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม อุสาหะ ๕๑ ๔ บานหลา เชียงราย (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๔ ปมท. * พระกฤษณพล กิตฺติเมธี บุญฤทธิ์ ๔๑ ๔ ศรีโคมคํา พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๕ ปมท. * พระอนาวินทร สุจิณฺโณ คํายืน ๔๐ ๖ ศรีโคมคํา พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๖ ปมท. * พระสุพจน ปสฺสวโร ถนอมกุล ๒๒ ๒ ศรีโคมคํา พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๗ ปมท. * สามเณรชินราช จงเทพ ๑๖ ศรีโคมคํา พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๕๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๘๗๘ ปมท. * สามเณรศุภณัฐ เรือนสอน ๑๔ ทุงหลวง พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๗๙ ปมท. * พระจีราวุธ คุณสมฺปนฺโน ไชยเสน ๔๐ ๑๐ ปวใหม พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๐ ปมท. * พระนราวิชญ พุทฺธิมนฺตี ชุมภู ๒๐ ๑ ทุงควบ พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๑ ปมท. * พระธนู ปยสีโล เตรียมตัว ๓๐ ๑๐ เกษตรสมบูรณ พะเยา วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๒ * ไว. พระธนกร ปฺญารํสี กันทา ๔๔ ๑ พระบาทมิ่งเมือง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๓ ปมท. * พระเอกราช สิริวิชโย บุญเอก ๒๓ ๓ พระบาทมิ่งเมือง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๔ ปมท. * สามเณรธนวิทย มิ่งดาง ๒๐ พระบาทมิ่งเมือง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๕ ปมท. * สามเณรพิพัฒ นาแกว ๑๗ พระบาทมิ่งเมือง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๖ * ไว. สามเณรกรธวัช กองทรัพย ๑๕ พระบาทมิ่งเมือง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๗ ปมท. * สามเณรชัยวัฒน แพรนาน ๑๕ พระธาตุชอแฮ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๘ ปมท. * สามเณรศราวุฒิ ใจวงค ๑๔ พระธาตุชอแฮ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๘๙ ปมท. * สามเณรธวัลชัย พรมมา ๑๔ พระธาตุชอแฮ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๐ ปมท. * พระทวีชัย ชยวฑฺฒโน ใจอุน ๒๐ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๑ ปมท. * สามเณรกรวิชญ นงนุช ๑๖ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๒ ปมท. * สามเณรวิทวัส ดีคํา ๑๔ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๓ ปมท. * สามเณรภูวดล ศรีจันทรแดง ๑๔ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๕๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๘๙๔ ปมท. * สามเณรอัครพล ชลทา ๑๔ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๕ ปมท. * สามเณรกิตติพงษ นาคคชฤทธิ์ ๑๓ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๖ ปมท. * สามเณรเมธิชัย เขื่อนสอง ๑๓ รองฟอง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๗ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ เหงาดี ๑๓ ชัยมงคล แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๘ ปมท. * สามเณรกลวัชร ทองกมล ๑๓ ชัยมงคล แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๘๙๙ ปมท. * สามเณรอุดมศักดิ์ มวงคํา ๑๓ ชัยมงคล แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๐ * ไว. พระวรกานต วรปฺุโญ หลาจันทร ๒๖ ๖ รองซอ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๑ ปมท. * พระคณิศร รองทอง ๒๐ ๑ รองซอ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๒ ปมท. * พระเจริญชัย สิริวฑฺฒนชโย สีสด ๒๖ ๕ พระธาตุดอนแกว แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๓ ปมท. * พระภูริวัฒน ภูริวฒฺฑโก ภูริปวัฒสกุล ๒๘ ๘ ออยหลวง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๔ * ไว. พระปลัดสํารวย ชินวํโส ตะปน ๓๙ ๑๙ บานปง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๕ ปมท. * พระไตรทศ จิรวฑฺฒโน นิยากุล ๓๒ ๑ บานปง แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๖ ปมท. * พระอธิการอนันตเดช อินฺทปฺโญ ศรีประเสริฐ ๓๔ ๘ อัมพวนาราม แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๗ ปมท. * พระบุญฤทธิ์ วชิรปฺโญ จันทรทอง ๒๔ ๔ สัมฤทธิบุญ แพร วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๘ ปมท. * สามเณรธนกฤต ศรีมาเหล็ก ๑๓ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๐๙ ปมท. * สามเณรพีรพัฒน คําสุรันทร ๑๓ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๕๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๙๑๐ ปมท. * สามเณรสรวิชญ อินจันทร ๑๓ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๑ ปมท. * สามเณรนันทพงศ วงศนันตา ๑๓ พญาภู นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๒ ปมท. * สามเณรธงชัย ชนะศึก ๑๓ ธงนอย นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๓ ปมท. * พระครูผาสุกนันทวัฒน สุขวฑฺฒโน นันทะเสน ๔๐ ๒๐ สวนหอม นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๔ ปมท. * สามเณรอติวิชญ เทใหม ๑๕ น้ําคา นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๕ ปมท. * สามเณรไกรวิทย สุทธิแสน ๑๕ เมืองราม นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๖ ปมท. * สามเณรพงษธร มานอย ๑๔ เมืองราม นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๗ ปมท. * สามเณรณัฐนนท เพตะกร ๑๖ พระธาตุชางค้ํา นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๘ ปมท. * พระณรงค ชยาลงฺกาโร สมแสวง ๓๓ ๑๒ บุญยืน นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๑๙ ปมท. * พระวุฒิชัย ภูริวฑฺฒโน บริคุต ๒๕ ๔ บุญยืน นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๐ ปมท. * สามเณรดนุสรณ นิลคง ๑๖ พระธาตุแชแหง นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๑ ปมท. * สามเณรพัชรพงษ ขันตี ๑๔ ฝาง นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๒ ปมท. * สามเณรวรเวช สันติการุณย ๑๓ พระธาตุแชแหง นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๓ ปมท. * สามเณรธีรชัย ทนันไชย ๑๓ พระธาตุแชแหง นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๔ ปมท. * สามเณรกิตติพงษ ราชภัณฑ ๑๕ ดอนมงคล นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๕ ปมท. * สามเณรชนะโชค สุขยิ่ง ๑๓ พ้ีใต นาน วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๙๒๖ ปมท. * สามเณรสุทธิภัทร นุราช ๑๘ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๗ ปมท. * สามเณรทินภัทร แซวาง ๑๗ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๘ ปมท. * สามเณรสุทธิภัทร เขื่อนจันนาน ๑๗ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๒๙ ปมท. * สามเณรจาตุรนต แซโซง ๑๖ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๓๐ ปมท. * สามเณรกองภพ เตชะวัฒนสกุล ๑๔ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๓๑ ปมท. * สามเณรโกศัลย เตชะวัฒนสกุล ๑๔ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ) วัดศรีโคมคํา/พะเยา ๖
๙๓๒ ปมท. * สามเณรพิเชียรชัย ธรรมวิเศษ ๒๐ พระสิงห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๓ ปมท. * สามเณรอาเฉียน เสมี่ ๑๗ พระสิงห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๔ ปมท. * สามเณรธรรมรักษ คงทน ๑๖ บานทัพ เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๕ ปมท. * สามเณรธงชัย ลุมหมอง ๑๕ พระสิงห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๖ ปมท. * สามเณรโบ ลุงตะ ๑๙ โลกโมฬี เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๗ * ไว. สามเณรสุรบดินทร เกงกาจ ๑๗ เจ็ดยอด เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๘ ปมท. * สามเณรกิตตินันท จิตรวนาชัย ๑๔ ศรีโสดา เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๓๙ ปมท. * สามเณรศุภกิตติ์ เตียนคํา ๑๓ สวนดอก เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๐ ปมท. * สามเณรพีรพัฒน ทองปญญา ๑๒ สวนดอก เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๑ ปมท. * สามเณรเวียร โกฏคํา ๑๒ สวนดอก เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
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๙๔๒ ปมท. * พระสิฏฐวัชญ ปฺาวฑฺฒโก พวงเรือนแกว ๒๘ ๘ สันกําแพง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๓ ปมท. * พระมงคล มงฺคลปฺโ คํานอย ๒๓ ๓ บุพพาราม เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๔ ปมท. * สามเณรยศพนธ คืนมาเมือง ๑๙ ลอยเคราะห เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๕ ปมท. * สามเณรธนาธิป โรงแกว ๑๔ ชัยมงคล เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๖ ปมท. * สามเณรอาทิตย นอยสาม ๑๔ ชัยมงคล เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๗ ปมท. * พระครูวิโรจนจริยานุกูล วุฑฺฒิจารี ทุนผลงาม ๕๓ ๓๒ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๘ ปมท. * สามเณรพิชาภพ รามพันซะ ๑๕ วารีสุทธาวาส เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๔๙ ปมท. * สามเณรพชรพล สุกันทา ๑๖ สีมาราม เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๐ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ปาเขือ ๑๙ รัตนปญญารังสิตย เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๑ * ไว. สามเณรณัฐวุฒิ กันใจ ๑๙ รัตนปญญารังสิตย เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๒ ปมท. * สามเณรตนกลา วรรณศรี ๑๕ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๓ ปมท. * พระสหวีระพล ปริชาโน ไชยตะมาตย ๕๓ ๑ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๔ ปมท. * สามเณรภาคภูมิ อินทะไชย ๑๕ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๕ ปมท. * สามเณรพิทักษ วนาเฉลิมศรี ๒๐ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๖ * ไว. สามเณรภัทรพล เพชรลําเนา ๑๙ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๗ ปมท. * สามเณรศักดิ์สิทธิ์ ฟากุศล ๑๙ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
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๙๕๘ ปมท. * สามเณรธนา เคียงอมร ๑๘ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๕๙ ปมท. * สามเณรโกศัลย คมชายชาญ ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๐ ปมท. * สามเณรอภิสุทธิ์ โกมลจรูญ ๑๗ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๑ ปมท. * สามเณรพรเดช ศักดาพจนา ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๒ ปมท. * สามเณรมนตรี มนตมุติตา ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๓ ปมท. * สามเณรยศกร ชางทองคํา ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๔ ปมท. * สามเณรวีรยุทธ ติถู ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๕ ปมท. * สามเณรชาทิพันธ แกวกระจายวงศ ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๖ ปมท. * สามเณรสัญชัย กิตติเดชอมร ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๗ ปมท. * สามเณรศุภเสกข เดชากลางคีรี ๑๖ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๘ ปมท. * สามเณรชัยวัฒน เดชาไพร ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๖๙ ปมท. * สามเณรธนชาติ พนมอํารุง ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๐ ปมท. * สามเณรปฏิพัทธ หยกอักษรลาภ ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๑ ปมท. * สามเณรรัฐกานต สองนา ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๒ ปมท. * สามเณรรัฐกิจ สองนา ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๓ ปมท. * สามเณรศุภวิชญ ทิพมณีสีรุง ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
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๙๗๔ ปมท. * สามเณรสุรดิษ ปรีชาไพร ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๕ ปมท. * สามเณรเอกริน ผูใฝธรรม ๑๕ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๖ ปมท. * สามเณรกวี ชัยกมลสกุล ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๗ ปมท. * สามเณรกองทัพ ยะสุรินทร ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๘ ปมท. * สามเณรเฉลิมพนา รําไพพนม ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๗๙ ปมท. * สามเณรทองจิต โกพอ ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๐ ปมท. * สามเณรมงคลสิน พิไลแพร ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๑ ปมท. * สามเณรสิทธิศักดิ์ บุญมา ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๒ ปมท. * สามเณรสุพจน ขยันกิจมงคล ๑๔ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๓ ปมท. * สามเณรกฤษฏิ์ งานบวรทรัพย ๑๓ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๔ ปมท. * สามเณรจิรพล แสงมณีสุริยกลา ๑๓ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๕ ปมท. * สามเณรชินวุฒิ ปนติ๊บ ๑๓ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๖ ปมท. * สามเณรณภัทร ปาริฉัตรไพศาล ๑๓ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๗ ปมท. * สามเณรณัฐสิทธิ ศรีไม ๑๓ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๘ ปมท. * สามเณรกุลเดช วาณิชโกมล ๑๒ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๘๙ ปมท. * สามเณรณัฐกฤต ทาหลา ๑๒ บานขุน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๙๙๐ * ไว. สามเณรกวิน ธรรมชัย ๑๗ ทาตอน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๑ ปมท. * สามเณรละออง นายบุญ ๑๗ ทาตอน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๒ ปมท. * สามเณรศิริ หนอวงศ ๑๕ ทาตอน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๓ ปมท. * สามเณรพงศกร อินปน ๑๕ ทาตอน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๔ ปมท. * สามเณรกิตติวิชญ ทุสิงห ๑๓ ทาตอน เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๕ ปมท. * พระแสงสุข โกวิโท วรรณโณ ๒๔ ๔ ศรีบุญเรือง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๖ ปมท. * สามเณรสมชาย ลุงกึง ๑๕ ศรีบุญเรือง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๗ ปมท. * สามเณรรชกรณ ลุงวงค ๑๔ ศรีบุญเรือง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๘ ปมท. * พระจตุพล อภิวฑฺฒโน ออนเมืองดง ๖๑ ๑๒ ปาไมแดง เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๙๙๙ ปมท. * สามเณรคํา คําแกว ๑๕ เชียงมั่น เชียงใหม วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๐ * ไว. พระเฉลิมพล จตฺตภโย มหัสกุล ๓๓ ๗ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๑ ปมท. * พระวรวรรณ ทตฺตวณฺโณ โคสมบูรณ ๓๑ ๑๑ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๒ ปมท. * สามเณรรัชพล ตันติบุญชูชัย ๑๖ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๓ ปมท. * สามเณรภรัณยู ตาดทองผุดผาด ๑๔ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๔ ปมท. * พระสุชาติ สุรชาโต สินเธาว ๔๒ ๖ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๕ ปมท. * พระอคิรณัฐ ฐิโตภาโส สุทธิพงษเกษตร ๔๑ ๑ พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๐๐๖ ปมท. * พระสถาพร สุริยาสกฺโก สุริยาสัก ๒๕ ๕ รองสาว ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๗ ปมท. * สามเณรหลา ๑๔ ราชมังคลาราม ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๘ ปมท. * พระสุชาติ ทสฺสนธมฺโม พิมพไชย ๓๗ ๒ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๐๙ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ ใจวงค ๑๘ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๑๐ ปมท. * สามเณรศิวกร สุริยะสอน ๑๗ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๑๑ ปมท. * พระศักดา บวรทวีกิจสกุล ๒๐ ๑ ปาเหียง ลําพูน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๑๒ ปมท. * สามเณรนิพนธ ๑๘ ปางลอ แมฮองสอน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๑๓ ปมท. * สามเณรตรี ทําดี ๑๖ มวยตอ แมฮองสอน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๑๔ ปมท. * สามเณรณัฐนนท รัตนมณีโชติกุล ๑๕ มวยตอ แมฮองสอน วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม ๗
๑๐๑๕ ปมท. * พระสาคร กตสีโล ศรีสุข ๕๕ ๓๕ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๑๖ ปมท. * พระถนอม ฐานพโล บุญปา ๔๗ ๒๗ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๑๗ ปมท. * พระไพบูลย กตปฺุโญ ขาลเพราะ ๔๘ ๕ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๑๘ ปมท. * พระวีรศักดิ์ วีรสกฺโก แสนประสิทธิ์ ๔๑ ๔ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๑๙ ปมท. * พระชินกร อธิจิตฺโต มะโนศิลป ๕๑ ๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๐ ปมท. * สามเณรสมภพ เนียมปชชา ๑๖ โพธิ์ชัย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๑ ปมท. * พระอรรถพล กตคุโณ ดีสรอย ๒๒ ๒ ปาบานถอน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๐๒๒ ปมท. * สามเณรธนภัทร จันดาแดง ๑๘ ปาวิเวกโนนแคน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๓ ปมท. * พระสุริยา อธิจิตฺโต ภาระพงษ ๓๑ ๕ โพธิสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๔ ปมท. * พระรุงโรจน โรจนธมฺโม พรหมพิทักษ ๕๓ ๓ ศรีสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๕ ปมท. * พระศักดิ์ชัย ชยสกฺโก ทุมคํามี ๕๓ ๒ ศรีสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๖ ปมท. * พระครูอุดมธีรวัฒน ธีรวํโส เชื่อมแกว ๓๙ ๒๐ สีหนาทศาสดาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๗ ปมท. * พระอัษฎา อาภาทโร เศวตวงศ ๒๕ ๖ โพธิ์ชัย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๘ ปมท. * พระใบฏีกาทองแดง สุวณฺโณ โพธิ์แหบ ๕๔ ๑๖ โพธิวราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๒๙ ปมท. * พระเจษฎาพงษ จรณธมฺโม วจีสิงห ๓๖ ๕ โพธิวราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๐ ปมท. * สามเณรธนกฤต สุขเจริญ ๑๔ ศรีสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๑ ปมท. * สามเณรธีรภัทร ภักดี ๑๔ โสมสันตยาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๒ ปมท. * สามเณรนพวิชญ ทิพยคํามี ๑๔ โสมสันตยาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๓ ปมท. * สามเณรสุรชัย จักรโสภา ๑๖ โสมสันตยาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๔ ปมท. * สามเณรโชคธนา ปญญารักษ ๑๖ โสมสันตยาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๕ ปมท. * พระฐานันดร ฐานวีโร ตูเชียงเพ็ง ๓๖ ๔ เดชสวาง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๖ ปมท. * พระสิทธิชัย สุตธโร เกษหอม ๔๓ ๓ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๗ ปมท. * พระธนชาติ สมจิตฺโต บุญผล ๒๘ ๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๐๓๘ ปมท. * พระบัวลา มนสิโก วงษขุลี ๕๒ ๑ ปาอัมพวัน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๓๙ ปมท. * พระกัมพล กิตฺติสาโร ดวงพรม ๔๖ ๑๐ หนองแดน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๐ ปมท. * สามเณรเกียรติชัย โสมงคล ๑๔ หนองแดน อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๑ ปมท. * พระจันทร ชาคโร เทียบกลึง ๔๘ ๕ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๒ ปมท. * พระสนทิยา ปฺญาธโร สระบุญมา ๓๑ ๒ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๓ ปมท. * พระโกวิทย เตชวณฺโณ จันทรสวย ๓๙ ๒ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๔ ปมท. * พระสรไกร ภูริญาโณ หากันได ๓๕ ๒ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๕ ปมท. * พระเฉลิมชาติ ทีปธมฺโม บัวปา ๔๐ ๒ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๖ ปมท. * พระเกรียงศักดิ์ ติกฺขญาโณ เหลือวิชา ๓๕ ๗ ปทุมเขตวนาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๗ ปมท. * พระชเยศ ฐิตสทฺโธ พุมพฤกษา ๔๐ ๘ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๘ ปมท. * สามเณรชนแดน ประทุมสิทธิ์ ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๔๙ ปมท. * สามเณรณัฐกมล เลียงกาทิพย ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๐ ปมท. * สามเณรปวรรัตน รั้วไธสง ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๑ ปมท. * สามเณรธนวัฒน วิกาสะโล ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๒ ปมท. * สามเณรวุฒิพงษ ตันกรวด ๑๑ ไวกูลฐาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๓ ปมท. * สามเณรพงษพันธ ดวงดี ๑๗ จันทราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๖๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๐๕๔ ปมท. * สามเณรพงศธร กุศลมานิตย ๑๗ จันทราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๕ ปมท. * สามเณรวีรภาพ วงษคําจันทร ๑๔ จันทราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๖ ปมท. * พระสายัญ เตชวโร ชุมใจ ๕๓ ๘ โคเขตตาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๗ ปมท. * พระเดือนเพ็ญ กตปฺุโญ เรศละออง ๕๒ ๕ โคเขตตาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๘ ปมท. * สามเณรธนพนธ พันธพงษ ๑๖ โคเขตตาราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๕๙ ปมท. * สามเณรฤทธิเดช แสนสุข ๑๕ รัตนคูหา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๐ ปมท. * สามเณรณัฐพล สีดากุด ๑๗ รัตนคูหา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๑ ปมท. * สามเณรพฤทธิกร อรุณการ ๑๔ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๒ ปมท. * สามเณรกฤษฎา สิทธิ์จักษ ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๓ ปมท. * สามเณรทินพัฒน ดอนเปะ ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๔ ปมท. * สามเณรพีระภัทร มีศิลป ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๕ ปมท. * สามเณรภูตะวัน ปตวงค ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๖ ปมท. * สามเณรอาณกร หลาเรืองแสง ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๗ ปมท. * พระวีรเดช ฐานวีโร หงษเงิน ๕๒ ๗ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๘ ปมท. * พระมงคล จนฺทวโร จันทวะไลย ๕๖ ๖ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๖๙ ปมท. * พระศรายุทธ วชิรปฺโญ ทวิชัย ๕๐ ๖ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๖๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๐๗๐ ปมท. * พระวีระชัย วรธมฺโม บัวศรี ๕๐ ๒ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๑ ปมท. * พระอุกฤษ อุกฺกฏโฐ เดชาติวงศ ๓๖ ๑ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๒ ปมท. * พระสมบูรณ สนฺตจิตฺโต แมลงทับ ๓๕ ๑ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๓ ปมท. * สามเณรจักรินทร กุลวงศ ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๔ ปมท. * สามเณรณัฐสิทธ โคตรวงศ ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๕ ปมท. * สามเณรณรงคชัย แสงสวาง ๑๖ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๖ ปมท. * สามเณรพีรพงษ เจนใจ ๑๕ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๗ ปมท. * สามเณรสุปญญา สาริยา ๑๕ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๘ ปมท. * สามเณรพงศกร ชัยดาบส ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๗๙ ปมท. * สามเณรภัทรินทร สรอยจิต ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๐ ปมท. * สามเณรกฤษณ ทองอินทร ๑๓ ศรีนคราราม อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๑ ปมท. * พระจักรกฤษ สุทฺธจิตฺโต มุงคุลคําซาว ๒๔ ๑ สวางโยมาลัย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๒ ปมท. * สามเณรพลธนะ จําปาศรี ๑๖ สวางโยมาลัย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๓ ปมท. * พระดาว รวิวณฺโณ หยวกแฝง ๔๙ ๑๙ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๔ ปมท. * พระเอกวัตร ชวนปฺโญ ตรีรัตน ๓๒ ๔ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๕ ปมท. * พระออด โชติญาโณ แกววันนา ๕๐ ๒ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๖๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๐๘๖ ปมท. * พระปราโมทย ผาสุโก เอกวงษ ๕๕ ๒ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๗ ปมท. * พระธนากร สีลเตโช นามณีชม ๔๓ ๔ ดอนคง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๘ ปมท. * พระจรัสโชติ จนฺโทภาโส อุตรชีพ ๒๑ ๒ ดอนคง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๘๙ ปมท. * สามเณรธนวัฒน ดวงมาลา ๑๘ ดอนคง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๐ ปมท. * สามเณรณัฐพล รักษานวน ๑๘ ดอนคง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๑ ปมท. * พระวัชระพงษ วชิรญาณกวี คําดี ๓๕ ๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๒ ปมท. * พระกฤษดา สิริจนฺโท ผาบสิมมา ๒๐ ๑ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๓ * ไว. สามเณรวิริทธพล สารพันธ ๒๐ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๔ ปมท. * สามเณรภควัต ทองชิต ๑๗ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๕ ปมท. * สามเณรสายฝน พมมะที ๑๓ ศิรินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๖ ปมท. * พระสกัด เตชวโร พรมเทพ ๔๕ ๗ ชัยภูมิ อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๗ ปมท. * พระสิทธิปญญา เขมวีโร นันทะเขต ๔๑ ๓ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๘ ปมท. * พระอุทร วรญาโณ เทพคันที ๒๗ ๑ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๐๙๙ ปมท. * พระสุรชาติ สุเมโธ แกวอินทร ๒๐ ๑ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๐ ปมท. * สามเณรปฏิภาณ ศรีโพธิ์อุน ๑๘ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๑ ปมท. * สามเณรวีรวัฒน ทูลธรรม ๑๖ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๑๐๒ ปมท. * สามเณรณรงค ศรีนุกูล ๑๕ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๓ ปมท. * สามเณรนครินทร กากี ๑๕ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๔ ปมท. * สามเณรธันวา สาครเจริญ ๑๕ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๕ ปมท. * สามเณรตะวัน หลาบคํา ๑๕ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๖ ปมท. * สามเณรทินกร สายเมือง ๑๕ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๗ ปมท. * สามเณรณัฐพร มุริจันทร ๑๔ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๘ ปมท. * สามเณรณัฐพล โสพิน ๑๓ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๐๙ ปมท. * สามเณรธนชัย แสนพรม ๑๓ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๐ ปมท. * สามเณรสิทธิพงษ สาครเจริญ ๑๓ บูรพา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๑ ปมท. * พระจันทัย เขมิโย ออนแสง ๗๖ ๑๑ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๒ ปมท. * สามเณรธีรวัฒน ไชยราช ๑๙ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๓ ปมท. * สามเณรธนงกร เศรษฐมาตย ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๔ ปมท. * สามเณรอนุภัทร อันไกลฤทธิ์ ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๕ ปมท. * พระเจตพล อินฺทปฺโญ สีลา ๒๖ ๗ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๖ ปมท. * พระอุทิศ ปฺญาภรโณ เรียนชารี ๓๑ ๖ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๗ ปมท. * พระแอ สุวโจ เฉื่อยนอก ๕๗ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๑๑๘ ปมท. * สามเณรชินดนัย จันทะวงษ ๑๗ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๑๙ ปมท. * สามเณรวุฒินันท พาภักดี ๑๕ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๐ ปมท. * พระวีรพงศ มหาวีโร ปดถาวโร ๒๖ ๒ โพธิ์ศรีทุง อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๑ ปมท. * พระอานนท อภินนฺโท แสนจันทร ๒๑ ๒ ศรีสวาท อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๒ ปมท. * สามเณรรณสิทธิ์ จอมประมาณ ๑๕ ศรีสวาท อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๓ ปมท. * สามเณรอดิศร เข็มเพชร ๑๕ ศรีสวาท อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๔ ปมท. * สามเณรปยะณัฐ ทวีทรัพย ๑๔ ศรีสวาท อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๕ ปมท. * พระสุรชัย วิสุทฺโธ สาวิกัน ๔๓ ๖ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๖ ปมท. * พระประเสริฐ ปฺุญาวชิโร ประวะเสนะ ๖๖ ๑ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๗ ปมท. * พระไพรยทูรย ฉนฺทกาโร ภุผารัง ๔๗ ๑ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๘ ปมท. * สามเณรสุธากร ชัยบุบผา ๑๓ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๒๙ ปมท. * สามเณรอดิศักดิ์ โอดละออ ๑๓ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๐ ปมท. * สามเณรวันเฉลิม ภูนุภา ๑๓ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๑ ปมท. * พระบรรจง เขมจิตฺโต พรแสง ๕๐ ๑ นิยมบวร อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๒ ปมท. * พระรัฐชพงษ อธิฎฐาโน เหมลา ๔๓ ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๓ ปมท. * พระสมจิตร อนาลโย ดีมี ๕๔ ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๑๓๔ ปมท. * พระสิงหนาท สมนฺตปาสาทิโก ภิรมชม ๓๑ ๑๒ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๕ ปมท. * พระพนมสิน อโนมปฺโญ ประเสริฐสังข ๕๐ ๗ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๖ ปมท. * พระสุพจน ปฺญาพหุโล อุภัยพรม ๖๓ ๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๗ ปมท. * พระอาทิตย ผาสุโก เจริญสุข ๔๕ ๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๘ ปมท. * พระนฤเดช จิตฺตคุตฺโต อนุตตรกุล ๔๔ ๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๓๙ ปมท. * พระสุบิน พลวฑฺฒโน แพงอะมะ ๓๕ ๒ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๐ ปมท. * พระสิทธิพงษ สุภกิจฺโจ มีคุณ ๒๒ ๒ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๑ ปมท. * สามเณรนภัสกร แกวนาพันธ ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๒ ปมท. * สามเณรจิรพัส ชุมชาติ ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๓ ปมท. * สามเณรพัชรพล ทุงฝนภูมิ ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๔ ปมท. * สามเณรวชิระ ชัยราช ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๕ ปมท. * สามเณรปภาวิน แสนหลา ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๖ ปมท. * พระอามิตร อานนฺโท นันทจันทร ๕๒ ๔ ศรีสุธาทิพย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๗ ปมท. * สามเณรวัฒนชัย ทิพยปญญา ๑๗ ศรีสุธาทิพย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๘ ปมท. * สามเณรศิวัช ผลาผล ๑๗ ศรีสุธาทิพย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๔๙ ปมท. * สามเณรอภิรักษ คําออน ๑๖ ศรีสุธาทิพย อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๑๕๐ ปมท. * สามเณรประกายเพชร ชัยเวียง ๑๔ หนองเม็ก อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๑ ปมท. * สามเณรวัชระ สิทธิจันทร ๑๔ หนองเม็ก อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๒ ปมท. * พระจักรกฤษณ ฐิตธมฺโม กิณเรศ ๓๐ ๒ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๓ ปมท. * สามเณรปญญพนต อุดมศิลป ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๔ ปมท. * สามเณรจักรภัทร ตาทอง ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๕ ปมท. * สามเณรคงเดช ประนามเก ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๖ ปมท. * สามเณรจักรินทร พรสุวรรณ ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๗ ปมท. * สามเณรธีรพัฒน ทองมาก ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๘ ปมท. * สามเณรวชิระ ชัยเวียง ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๕๙ ปมท. * สามเณรศักดิ์ดา พาระหาด ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๐ ปมท. * สามเณรวรเดช ยังมณี ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๑ ปมท. * สามเณรพีรพัฒน นาคม ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๒ ปมท. * สามเณรโชคชัย สิงหทอง ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๓ ปมท. * สามเณรปรีชา สารบรรณ ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๔ ปมท. * สามเณรภูกมน บัวเขียว ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๕ ปมท. * สามเณรณัฐพล ผองแผว ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗๔/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๑๖๖ ปมท. * สามเณรมีชัย ผันผอน ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๗ ปมท. * พระอโนชา ภทฺทวโร ภาคี ๔๒ ๑๒ มัชฌิมบุรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๘ ปมท. * พระดารา ฐิตปสาโท ตรงเพชร ๔๐ ๖ มัชฌิมบุรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๖๙ ปมท. * พระรุงทิวา ฐิตวโร ศรีลาวงค ๔๓ ๓ มัชฌิมบุรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๐ ปมท. * พระภัควลัญชญ ปยสีโล ภูขัง ๓๒ ๓ มัชฌิมบุรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๑ ปมท. * สามเณรถิรชาติ สาเกตุ ๑๗ มัชฌิมบุรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๒ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ ไขศรี ๑๗ มัชฌิมบุรี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๓ ปมท. * พระวีระพงษ วิชฺชาธโร คุริมา ๔๔ ๙ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๔ ปมท. * พระนนทชัย สิริมงฺคโล นามวิเศษ ๓๗ ๕ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๕ ปมท. * พระเดชา จารุธมฺโม ปญญาดี ๓๘ ๒ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๖ ปมท. * สามเณรวรเมธ นาเมืองรักษ ๑๘ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๗ ปมท. * สามเณรธีระวัฒน สีดารักษ ๑๗ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๘ ปมท. * สามเณรฟาประทาน สารเหล็ก ๑๕ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๗๙ ปมท. * สามเณรสุเมธ ศรีชัยยศ ๑๓ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๐ ปมท. * สามเณรจักรภพ สีดารักษา ๑๓ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๑ ปมท. * สามเณรพิชัยยุทธ พิมแพงรัก ๑๓ สระมณี อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๑๘๒ ปมท. * เจาอธิการจอม จารุวณฺโณ หงษทอง ๔๐ ๒๐ ศรีชมชื่น อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๓ ปมท. * พระศรชัย วิสุทฺโธ แสงใส ๔๑ ๑๘ ศรีชมชื่น อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๔ ปมท. * พระเจริญชัยไตรภูมิ คุตฺตวํโส จันวิเศษ ๕๕ ๗ ศรีชมชื่น อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๕ ปมท. * พระศักดิ์ทวี กิตฺติโสภโณ อาษากิจ ๓๘ ๔ ศรีชมชื่น อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๖ ปมท. * สามเณรวีรพล วงศผาบุตร ๑๓ ศรีชมชื่น อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๗ ปมท. * สามเณรคุณานนท คุริมา ๑๗ ดงคํา อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๘ ปมท. * พระโจนาธาน ธมฺมพโล โจลิน ๓๕ ๗ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๘๙ ปมท. * สามเณรเอกพล คลังแสง ๑๔ ภูหินดัง อุดรธานี (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๐ ปมท. * พระเกียรติศักดิ์ อิสิญาโณ พาชื่น ๔๓ ๘ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๑ ปมท. * พระนิคม ติสฺสโร ปานวงค ๔๒ ๑ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๒ ปมท. * สามเณรอดิศร สมศรี ๑๗ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๓ ปมท. * สามเณรชยพล แววศรี ๑๔ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๔ * ไว. สามเณรฟาคราม แสงคํา ๑๔ ชัยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๕ ปมท. * สามเณรศราวุฒิ คนคลอง ๑๔ โพธิ์ชัย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๖ ปมท. * สามเณรธีระพันธ พินธุวงศ ๑๔ โพธิ์ชัย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๗ ปมท. * สามเณรสิทธิโชค ยางสูง ๑๓ ศรีชมชื่น หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๑๙๘ ปมท. * สามเณรมนัส ไฮดํา ๑๓ ศรีชมชื่น หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๑๙๙ ปมท. * พระการันต  คุณสํวโร เปงใจ ๔๒ ๒๒ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๐ ปมท. * พระคมสัน สุทฺธิปภาโส คํานาโฮม ๒๙ ๘ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๑ ปมท. * พระนราวิชญ กิตฺติปฺุโญ พวงแกว ๒๓ ๓ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๒ ปมท. * สามเณรวุฒิชัย แสนเมือง ๑๖ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๓ ปมท. * สามเณรธีรวัช เรืองศรี ๑๕ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๔ ปมท. * สามเณรพนา โพธิ์เปยศรี ๑๓ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๕ ปมท. * สามเณรวรวัฒน พรมหลา ๑๙ ศรีษะเกษ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๖ ปมท. * สามเณรไพรวลย อินทรเบา ๑๓ หายโศก หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๗ * ไว. สามเณรคมสัน สาวิกัน ๑๗ หายโศก หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๘ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒ ทองวันดี ๑๓ หายโศก หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๐๙ ปมท. * พระธนากร ธนากโร ทองทิพย ๒๓ ๔ ศรีคุณเมิอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๐ ปมท. * พระธวัชชัย จารุวํโส สังสีแกว ๓๓ ๓ ศรีคุณเมิอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๑ ปมท. * พระอภิวัฒน คุณากโร ยางสุด ๓๒ ๘ ศรีคุณเมิอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๒ ปมท. * พระณรงคศักดิ์ ชยธมฺโม ชากุทน ๔๑ ๑ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๓ ปมท. * สามเณรอนุวัฒน ยาโพธิ์ ๑๖ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๒๑๔ ปมท. * สามเณรจักรกริช จักรกริช ๑๖ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๕ ปมท. * สามเณรศิวณัฐ ปานิเสน ๑๕ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๖ ปมท. * สามเณรธนาทิป พรมหลวง ๑๔ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๗ ปมท. * สามเณรชยพล ราชสีมา ๑๔ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๘ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ไตรขันธ ๑๔ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๑๙ ปมท. * สามเณรสิทธิเดช ทานประสิทธิ์ ๑๓ ศรีสุมังคล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๐ ปมท. * พระสุบรรณ นราธิโป ปตานัง ๕๘ ๑๙ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๑ ปมท. * พระวีรยุทธ วิสทฺโธ สมาขันธ ๕๐ ๘ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๒ ปมท. * พระธนากร ธมฺมวโร สุขแจง ๔๔ ๓ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๓ ปมท. * พระวิชิต จกฺกวโร กมลเรือง ๔๙ ๔ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๔ ปมท. * พระสมเกียรติ อนงคไชย ๔๗ ๖ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๕ ปมท. * พระครูสมุหพงศธร ปฺญาธโร วิมูลชาติ ๓๑ ๑๐ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๖ ปมท. * พระกลาหาญ สิริวฑฺฒโน มาตรแทน ๓๐ ๑๐ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๗ ปมท. * สามเณรพีรพล แสนณรงค ๑๕ สระกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๘ ปมท. * สามเณรชัยวัฒน กุดกันยา ๑๔ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๒๙ ปมท. * พระสุริยา สารอิปุโร ศรีจันทร ๓๖ ๑ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๒๓๐ ปมท. * สามเณรพัทพล สินสมบัติ ๑๓ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๑ ปมท. * สามเณรธินกรณ แกวกันหา ๑๓ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๒ ปมท. * สามเณรเจษฎา ชนอาศรี ๑๓ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๓ ปมท. * สามเณรสุกฤษฏิ์ อํานวยสุขกุลจิรา ๑๑ สระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๔ ปมท. * พระชูชาติ สุชาโต มูลสุวรรณ ๕๒ ๕ โพธิ์ศรี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๕ ปมท. * พระอรุณ อรุโณ สมจันทร ๕๔ ๒ โพธิ์ศรี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๖ ปมท. * พระนพดล ปสนฺโน จันทรทิเสน ๖๐ ๓ สิริมหากัจจายน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๗ ปมท. * พระธรรมปพล ชยธโร วอทอง ๕๙ ๒ สิริมหากัจจายน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๘ ปมท. * พระปยะพงศ สิริจนฺโท จันธร ๓๒ ๑๒ ยอดแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๓๙ ปมท. * พระปภัทรนันท เขมวีโร ศรีเจริญชัยสิทธิ์ ๔๑ ๙ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๐ ปมท. * พระอรัญกานต วิสุทฺธสีโล คําลง ๒๖ ๒ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๑ ปมท. * สามเณรราเชน พิมพมาตย ๑๘ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๒ ปมท. * สามเณรคมกริช เประกันยา ๑๗ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๓ ปมท. * สามเณรกฤษณะ บุญจันทร ๑๗ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๔ ปมท. * สามเณรกฤษกร บุญจันทร ๑๔ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๕ ปมท. * สามเณรธนภัทร สุวะคุณ ๑๔ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๗๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๒๔๖ ปมท. * สามเณรพงษพิพัฒน บุญประจง ๑๘ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๗ ปมท. * สามเณรแทพทริค แมคฟลิ ๑๘ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๘ ปมท. * สามเณรสุคนธรัตน หงษจุมพล ๑๗ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๔๙ ปมท. * สามเณรพายุ พลประสิทธิ์ ๑๕ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๐ ปมท. * สามเณรศุภสัณฑ ดวงจันทา ๑๔ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๑ ปมท. * สามเณรปราโมทย โพธิ ๑๓ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๒ ปมท. * สามเณรธนภัทร ไชยทุม ๑๓ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๓ ปมท. * สามเณรพงศกร แข็งฤทธิ์ ๑๓ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๔ ปมท. * สามเณรจอหนนี่ พะกิตทอง ๑๓ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๕ ปมท. * สามเณรอัศมเดช กะนะ ๑๓ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๖ ปมท. * สามเณรภาณุวัฒน บุญยใบ ๑๓ ตอหมุน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๗ ปมท. * สามเณรเจษฎา ชาคําผง ๑๗ โนนวังสิม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๘ ปมท. * สามเณรจิตรกานต อินธิจักร ๑๗ โนนวังสิม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๕๙ ปมท. * พระนพดล กิตฺติโสภโณ วรรณสุทธิ์ ๒๑ ๒ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๐ ปมท. * พระสมปอง ธีรปฺโญ สาลี ๓๘ ๑๕ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๑ ปมท. * สามเณรชุมพล บุตนนท ๑๔ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘๐/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๒๖๒ ปมท. * สามเณรอภิรักษ สุราษฎรขวัญ ๑๗ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๓ ปมท. * พระจอหนนี่ ฐิตสุโข วงศพระจันทร ๒๓ ๒ สุริยวงศาวาส หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๔ ปมท. * สามเณรณฐพงศ เหลาโดน ๑๕ จอมมณี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๕ ปมท. * พระพูนศักดิ์ พลาญาโณ พลแดง ๓๗ ๑๐ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๖ ปมท. * พระรุงนภา อตฺตทีโป มืดการุณ ๔๔ ๗ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๗ ปมท. * พระนภัทร นาควโร นันทหิรัญกร ๓๘ ๒ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๘ ปมท. * พระประดิษฐ กนฺตจารี นาโสก ๔๕ ๑๖ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๖๙ ปมท. * สามเณรกิตติยา ตางโอษฐ ๑๓ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๐ ปมท. * สามเณรทนงศักดิ์ ถุงเกษแกว ๑๓ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๑ ปมท. * สามเณรเจาพระยา โพธิ์ทอง ๑๓ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๒ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ วงษทอง ๑๘ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๓ ปมท. * พระสุรันยกร ปฺญาสุนฺทโร คนบุญ ๔๘ ๖ บานบอน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๔ ปมท. * สามเณรกิตติศักดิ์ พันเพลิงพฤกษ ๑๕ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๕ ปมท. * สามเณรพงษพญา วันดี ๑๕ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๖ ปมท. * สามเณรจีรภัทร ทองเงิน ๑๖ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๗ ปมท. * สามเณรธีรโชติ แกวบัวลา ๑๕ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘๑/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๒๗๘ ปมท. * สามเณรประภัทร ชัยธงรัตน ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๗๙ ปมท. * สามเณรณัฐดนัย วงคมา ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๐ ปมท. * สามเณรนครินทร โคตรชมภู ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๑ ปมท. * สามเณรกฤตภาส ทะนะมาตย ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๒ ปมท. * สามเณรวัชรชัย ไชยราช ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๓ ปมท. * สามเณรประพนธ ชัยธงรัตน ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๔ ปมท. * สามเณรอนุภัทร ชัยแสง ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๕ ปมท. * สามเณรทักศพล สุขโพธิ์เพ็ชร ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๖ ปมท. * สามเณรธีรเดช เชื้อนาหวา ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๗ ปมท. * สามเณรปฐมพล ปานสุวรรณ ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๘ ปมท. * สามเณรพีรพล สุวรรณไตร ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๘๙ ปมท. * สามเณรพงศกร สิงหนอย ๑๓ พระธาตุบังพวน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๐ ปมท. * พระธวัชชัย จิตธมฺโม จัตกุล ๒๔ ๒ วาปประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๑ ปมท. * สามเณรวิสิษฐ จามาลา ๑๖ สุภกิจเจริญ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๒ ปมท. * สามเณรวีระพัฒน ราชาภักดี ๑๕ ศรีชมชื่น หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๓ ปมท. * สามเณรทศพล สิมมาหลวง ๑๖ ศรีชมชื่น หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๒๙๔ ปมท. * พระเอก อตฺถกาโม จําปาทิพย ๓๘ ๑ โนนอุดมหนองแจง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๕ ปมท. * สามเณรปวรนันทชัย ผองศรีงาม ๑๕ สุธรรมนิมิต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๖ ปมท. * สามเณรณัฐภพ สารมะโน ๑๕ สุธรรมนิมิต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๗ ปมท. * สามเณรดนุภัทร จันทรเชื้อ ๑๔ สุธรรมนิมิต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๘ ปมท. * สามเณรวีระวัฒน กันหา ๑๘ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๒๙๙ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ กันหา ๑๘ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๐ ปมท. * สามเณรสุริยา สุริโย ๑๔ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๑ ปมท. * สามเณรรัฐธรรมนูญ ประเสริฐสังข ๑๕ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๒ ปมท. * สามเณรเตชิต ทาวจันทร ๑๓ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๓ ปมท. * พระขวัญเมือง ปสนฺโน   สักเหลา ๔๑ ๔ เพียลือ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๔ ปมท. * พระพิษณุกร สุมโน  หอหุมดี ๓๕ ๔ เพียลือ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๕ ปมท. * สามเณรศราวุฒิ  หิรัญกุลโชติ ๑๕ ปทุมพนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๖ ปมท. * พระสมหมาย กิตฺติญาโณ พันธศรี ๔๕ ๑ กุศลนารี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๗ ปมท. * พระเดชา สมจิตฺโต ภูทองกอ ๒๙ ๒ กุศลนารี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๘ ปมท. * สามเณรรัตตนา สาระรัตน ๑๖ ชุมแพ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๐๙ ปมท. * สามเณรผดุงศักดิ์ ชนิดชน ๑๓ ชุมแพ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๓๑๐ ปมท. * สามเณรระพีพัฒน แฝงลาภ ๑๖ โกเสยเขต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๑ ปมท. * สามเณรอมรเทพ นามวงษ ๑๕ กุกุรัตนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๒ ปมท. * สามเณรธวัฒชัย มั่งมูล ๑๘ เขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๓ ปมท. * สามเณรยุทธนา เดชเมือง ๑๘ เขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๔ ปมท. * สามเณรอนุชิต เพ็ญริยะ ๑๓ เขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๕ ปมท. * สามเณรอภินัทธ ประกอบใส ๑๒ เขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๖ ปมท. * พระอนุชา อานนฺโท อนนท ๓๙ ๔ ปาอุดมพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๗ ปมท. * พระแพร รตินฺธโร บุตรสุรินทร ๔๘ ๓ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๘ ปมท. * พระขันธสิทธิ์ สุขมาโล พันธบุง ๔๐ ๑๘ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๑๙ ปมท. * พระประเสริฐ จารุวณฺโณ ภูทะเก ๖๒ ๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๐ ปมท. * พระภาสกร ปฺญาวุฑฺโฒ ศรีปญญา ๒๓ ๓ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๑ ปมท. * สามเณรธนากร วรรณโน ๑๗ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๒ ปมท. * สามเณรจิรวัฒน ทากุ ๑๗ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๓ ปมท. * สามเณรวิวัฒน จันดาวิชา ๑๗ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๔ ปมท. * สมาเณรวีระภาพ สาริมาตย ๑๖ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๕ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ วิณโรจน ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๓๒๖ ปมท. * สามเณรชัยธวัช สารีบาง ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๗ ปมท. * สามเณรสมพิทักษ ซอนนอก ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๘ ปมท. * สามเณรศุภเสกช วิจารณ ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๒๙ ปมท. * สามเณรอินทัด ไพศิริรัตนกุล ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๐ ปมท. * สามเณรอภิราษฎร อินทรเลี้ยง ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๑ ปมท. * สามเณรอาทิตย เชิดทอง ๑๕ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๒ ปมท. * พระอนุชิต วรสทฺโท นิลเกตุ ๓๒ ๑ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๓ ปมท. * พระสมศรี ชาคโร พรมโคตร ๒๕ ๑ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๔ ปมท. * สามเณรคมสัน ชํานิ ๑๓ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๕ ปมท. * สามเณรวชิรวิทย ไพศิริรัตนกุล ๑๓ โพธิสมภาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๖ ปมท. * พระภัทรชากรณ อิสฺสรญาโณ บุญแกว ๒๘ ๗ พระประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๗ ปมท. * พระทินกร ปฺญาวุฑฺโฒ วังพรม ๓๘ พระประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๘ ปมท. * พระนครินทร สิริสาโร สราพิมพ ๓๗ ๑ พระประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๓๙ ปมท. * พระศุภโชติ นาลงพรม ๓๙ ๒ รุงเรืองธรรม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๐ ปมท. * พระเกียรติศักดิ์ จรณ พฤฒิสาร ๔๗ ๒ รุงเรืองธรรม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๑ ปมท. * พระณรงคศักดิ์ ฐานิโย ชาติคําดี ๓๑ ๔ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๓๔๒ ปมท. * พระอภินันท ฐานวุฑฺโฒ วรรณภัคดี ๖๓ ๑ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๓ ปมท. * สามเณรสรยุทธ ชัยบุตร ๑๗ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๔ ปมท. * สามเณรสรายุทธ ชัยบุตร ๑๕ บอน้ําสถิตย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๕ ปมท. * พระเกรียงไกร ฐานวีโร วัจรินทร ๔๐ ๔ ศิลาเขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๖ ปมท. * พระบุญหลาย ปฺุญกาโม ดวงชมภู ๕๖ ๓ อรัญญิกาวาส หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๗ ปมท. * สามเณรภูมิศักดิ์ ทองประพันธ ๑๙ ศิลาเขตอุดม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๘ ปมท. * พระพรศักดิ์ สิริภทฺโท โคเวียง ๓๙ ๗ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๔๙ ปมท. * พระศิริศักดิ์ ฐานุตฺตโร เจริญภักดิ์ ๔๑ ๑๖ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๐ ปมท. * พระครูธวัชอินทวงศ อินฺทวํโส ตรีกุล ๕๑ ๒๙ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๑ ปมท. * พระสิทธิศักดิ์ ปฺญาทีโป สุพรัตน ๓๖ ๖ ศรีบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๒ ปมท. * สามเณรอัษฎาวุธ แสงจันทร ๑๓ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๓ ปมท. * สามเณรดฤนัย อาจประจัน ๑๓ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๔ ปมท. * สามเณรณวัฒน พิมสอน ๑๓ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๕ ปมท. * สามเณรธนพร ทักษิณ ๑๓ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๖ ปมท. * สามเณธนาคาร ผมไผ ๑๕ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๗ ปมท. * สามเณรจิรวัฒน สีปาหญา ๑๕ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๓๕๘ ปมท. * สามเณรนันทกร ภูเขียวคาม ๑๔ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๕๙ ปมท. * สามเณรกิตติ โสชีวิต ๑๔ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๐ ปมท. * สามเณรณรงค โอชารส ๒๑ โชคอํานวยพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๑ ปมท. * สามเณรธนพล แสนทูล ๑๕ จุมพลเมือง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๒ ปมท. * พระไพบูลย พุทฺธิธโช วงษแหวน ๓๗ ๑๓ มณีโคตร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๓ ปมท. * สามเณรอภิรัตน ทุมหอม ๑๔ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๔ ปมท. * สามเณรนนทกร ฝายทอง ๑๖ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๕ ปมท. * สามเณรสิทธิพร พันสีหา ๑๗ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๖ ปมท. * สามเณรชัยวัฒน อินทสร ๑๓ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๗ ปมท. * สามเณรจัรพงศ สินทร ๑๓ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๘ ปมท. * สามเณรธนวัฒน ดวงคํารักษ ๑๓ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๖๙ ปมท. * สามเณรพงศพันธ ภุมรินทร ๑๒ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๐ ปมท. * สามเณรองอาจ ประพันธมิตร ๑๔ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๑ ปมท. * สามเณรทวีโชค ดวงมณี ๑๓ โพธิ์งาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๒ ปมท. * สามเณรธนพร ขวัญมงคล ๑๓ จุมพลเมือง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๓ ปมท. * สามเณรธวัฒ บริบูรณ ๑๒ เจริญศรี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๓๗๔ ปมท. * พระสนั่น โชติวโร ชัยภิบาล ๔๘ ๔ ทาลี่ศรีสะอาด หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๕ ปมท. * พระวิชาญ ถิรจิตฺโต ศรีไสย ๔๘ ๙ นาสมัย หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๖ ปมท. * พระอุบล ขนฺติวโร นารี ๕๓ ๗ สุคันธวารี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๗ ปมท. * พระนุพล ติสฺสโร สัตยสูง ๖๙ ๔ เจริญผล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๘ ปมท. * พระสมบัติ กตปฺุโญ ศรีจันทร ๔๒ ๓ หวยน้ําเย็น หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๗๙ ปมท. * พระมันจสินธุ ปฺญาวโร กิ่งประดิฐ ๔๐ ๓ เจริญผล หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๐ ปมท. * พระบุญไพ อาภทฺธโร รังไธสงค ๔๒ ๖ โคกหัวภู หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๑ ปมท. * พระอาทิตย อนุตฺตโร อํามาตยมนตรี ๓๖ ๑๑ กาหม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๒ ปมท. * พระจิรวัฒน สิริจนฺโท บุรภาพ ๕๐ ๒ กาหม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๓ ปมท. * พระนิตินัย นิตินโย ชาวสระใคร ๔๒ ๑๕ นิเวสคชสาร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๔ ปมท. * พระสมควร กนฺตวณฺโณ แหนงแหยม ๗๓ ๙ สมณานุเคราะห หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๕ ปมท. * พระจักรพรรติ ติสฺสโร พรหมวงศา ๓๔ ๑ ปาวังบัวบาน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๖ ปมท. * สามเณรยุทธนา โคตวงษา ๑๗ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๗ ปมท. * สามเณรณัตภูมิ หลาดอน ๑๖ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๘ ปมท. * สามเณรวีรภัทร สิงหาพรหม ๑๖ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๘๙ ปมท. * สามเณรมนตรี ไชยภา ๑๔ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๓๙๐ ปมท. * สามเณรอัมรินทร แกวอินตา ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๑ ปมท. * สามเณรเฉลิมราช สีสังข ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๒ ปมท. * สามเณรนัฐพงษ ทานะเวช ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๓ ปมท. * สามเณรธีรภัทร สิงหขาม ๑๓ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๔ ปมท. * สามเณรจักรภัทร ไชยนาดี ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๕ ปมท. * สามเณรสิทธา สุขแจม ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๖ ปมท. * สามเณรกิตตินันท เบาะพรม ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๗ ปมท. * สามเณรอิศเรศ ชัยสุข ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๘ ปมท. * สามเณรชัยณรงค ทับแสง ๑๓ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๓๙๙ ปมท. * สามเณรชยังกูร แสงสุข ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๐ ปมท. * สามเรรเกรียงศักดิ์ สระทองแพ ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๑ ปมท. * สามเณรพานุวัฒน ถุงน้ําคํา ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๒ ปมท. * สามเณรกฤติพงษ สมบัติศรี ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๓ ปมท. * สามเณรชาญชัย ภูมินทร ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๔ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ลือเรือง ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๕ ปมท. * สามเณรสุริยันต เกตุแผง ๑๓ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๘๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๔๐๖ ปมท. * สามเณรสุขโชค ชาญยุทธ ๑๓ ปาสางคํา หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๗ ปมท. * สามเณรดนัยฤทธิ์ เพียปญญา ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๘ ปมท. * สามเณรณภัทร สาริโส ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๐๙ ปมท. * สามเณรคณาธิป สนั่นเมือง ๑๓ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๐ ปมท. * สามเณรบุญลอม พลสงคราม ๑๖ ไชยาประดิษฐ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๑ ปมท. * พระชาญณรงค ชวนปฺโญ ศรีภูมั่น ๖๒ ๒ ศิริขัณฑ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๒ ปมท. * พระจักรพันธ จกฺกวโร ภูศรี ๓๖ ๑ ศิริขัณฑ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๓ ปมท. * พระครูวาปธรรมสังวร ฐิตสํวโร บานเย็น ๕๕ ๒๑ ถ้ํายางาม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๔ ปมท. * พระเนติวัจน ธนปาโล คุณา ๔๑ ๓ ธรรมคุณ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๕ ปมท. * พระเคน ปฺญาวชิโร เภชัยภูมิ ๖๖ ๓ ศรีเทพเลิงสดวนาราม หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๖ ปมท. * พระปริญญา ฐานิสฺสโร แยมศรี ๒๓ ๓ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๗ ปมท. * สามเณรณัฏฐกิตติ์ นิกรเทศ ๑๕ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๘ ปมท. * สามเณรกันตพัฒน ชัยสุระ ๑๔ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๑๙ ปมท. * สามเณรวัชรพงศ สนเข็ม ๑๔ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๐ ปมท. * สามเณรณัฐสิทธิ์ สมัยคํา ๑๓ จําปาทอง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๑ ปมท. * พระตอง ปฺุญธโร สุดแสง ๔๕ ๔ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๔๒๒ ปมท. * พระสงกรานต อุตโม คงเกิด ๖๔ ๒ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๓ ปมท. * พระแขก ขนฺติธมฺโม สุดสีดา ๔๐ ๒ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๔ ปมท. * สามเณรฉัตรบงกต นวมคําสิงห ๑๘ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๕ ปมท. * สามเณรชวลิต รักษาภักดี ๑๖ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๖ ปมท. * สามเณรรักไทย ประพฤติถอย ๑๕ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๗ ปมท. * สามเณรธาดา ศรีธรรมานุสาร ๑๓ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๘ ปมท. * สามเณรวุฒิภัทร ศรีหาบัว ๑๒ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๒๙ ปมท. * สามเณรคณพศ สิริโยไทย ๑๓ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๐ ปมท. * สามเณรรัฐภูมิ ชองวาริน ๑๒ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๑ ปมท. * สามเณรโรจนศักดิ์ แซเลื่อง ๑๔ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๒ ปมท. * สามเณรอรรถพล แพรไพลิน ๙ โนนพระแกว หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๓ ปมท. * สามเณรธีรพัฒน วงคบุคศรี ๑๘ อัมพวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๔ ปมท. * พระสุทธิพงษ ธมฺมกาโม บุญชู ๕๗ ๕ โคกสวาง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๕ ปมท. * สามเณรสหพันธ ประสพแกว ๑๓ โคกสวาง หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๖ ปมท. * พระวัชระ ฐานธมฺโม ทองสมุทร ๓๒ ๒ ราษฎรดําริ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๗ ปมท. * พระศรัญ สิริปฺโญ หนันทะ ๒๘ ๒ ราษฎรดําริ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๔๓๘ ปมท. * พระจารุพงษ จนฺทวํโส ศรีวิทักษ ๒๔ ๕ โนนสมบูรณ หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๓๙ ปมท. * พระสุบิน ธมฺมวโร ดลรัสมี ๔๐ ๖ สระปทุมวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๐ ปมท. * พระสมปอง กตธมฺโม ดวงอาสงค ๔๖ ๓ ศรีอุดมพร หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๑ ปมท. * พระพิทักษ วชิโร นาจวง ๒๘ ๖ เกษตรอัมพวัน หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๒ ปมท. * สามเณรศุกรธันวา อินสุชัย ๑๓ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๓ ปมท. * สามเณรธนโชติ จอมทอง ๑๗ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๔ ปมท. * สามเณรศิวกร แกนชัยภูมิ ๑๕ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๕ ปมท. * สามเณรทะนงสิทธิ์ เลี้ยนทอง ๑๕ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๖ ปมท. * สามเณรปยวัฒน โคตรทา ๑๕ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๗ ปมท. * สามเณรอภิเดช สมอนา ๑๗ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๘ ปมท. * สามเณรรณฤทธิ์ แกวหานาม ๑๗ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๔๙ ปมท. * พระธนภณ ธนภโณ ธนทัตชาญเมธา ๕๒ ๕ จันทรสามัคคี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๐ ปมท. * สามเณรธนชัย ออนทุม ๑๕ ดอนมนต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๑ ปมท. * สามเณรภานุพงค พรมหาร ๑๕ ดอนมนต หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๒ ปมท. * พระไพบูลย ปโยโค พันธุประภาส ๖๙ ๖ อรัญญวาสี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๓ ปมท. * พระศรัญยวิชญ มหาวายาโม ใจซื่อ ๒๖ ๔ อรัญญวาสี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๔๕๔ ปมท. * พระชัยสาโรจน โชติปฺโญ สารีคํา ๖๐ ๑๒ อรัญญวาสี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๕ ปมท. * พระธีรยุทธ เจตนาสุโภ พิมพเพชร ๕๓ ๕ อรัญญวาสี หนองคาย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๖ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ โคงอาภาส ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๗ ปมท. * สามเณรพิพัฒพงษ คงศิลา ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๘ ปมท. * สามเณรธนโชติ ดานา ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๕๙ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ ทองอรุณ ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๐ ปมท. * สามณรกอบุญ เทพวันดี ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๑ ปมท. * สามเณรปยชนม ขวัญจร ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๒ ปมท. * สามเณรณัฐชนน อินทรพลา ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๓ ปมท. * สามเณรปญญา พานนอย ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๔ ปมท. * สามเณรวีระพล สาระแนม ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๕ ปมท. * สามเณรนิรุต โคงอาภาส ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๖ ปมท. * สามเณรศรัณยพงศ ตุยศักดา ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๗ ปมท. * สามเณรเอกวิทย วังหลา ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๘ ปมท. * สามเณรกฤติพัฒน ชัยศรี ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๖๙ ปมท. * สามเณรบารมี เลพล ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๔๗๐ ปมท. * สามเณรพงศกร มีทาสา ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๑ ปมท. * สามเณรวุฒิชัย น้ํารัก ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๒ ปมท. * สามเณรสิริภัทร ศักดิ์สิงห ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๓ ปมท. * สามเณรเกียรติพิพัฒน มาตบรรเทา ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๔ ปมท. * สามเณรอภิวัฒ จันทนา ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๕ ปมท. * สามเณรชนพงศ ทองจันทร ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๖ ปมท. * สามเณรศิริพงษ แพงเบา ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๗ ปมท. * สามเณรดนัย อามาตยมนตรี ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๘ ปมท. * สามเณรอมรเทพ สุจันศรี ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๗๙ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ หวังค้ํากลาง ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๐ ปมท. * สามเณรอดิศร ชาติแพงตา ๑๓ ศรีสุมังคลลาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๑ ปมท. * สามเณรธนพัฒน กํานา ๑๕ ศรีสุมังคลลาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๒ ปมท. * สามเณรณัฐดนัย สีพลแสน ๒๐ ศรีจันทร เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๓ ปมท. * พระสาธิต วรธมฺโม บางขุนทด ๒๙ ๔ โพนงาม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๔ ปมท. * สามเณรพฤษวัตร ฉิมดี ๑๓ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๕ ปมท. * สามเณรธนโชติ อินพินิจ ๑๓ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๔๘๖ ปมท. * พระณพลเดช อินฺทวณฺโณ ชัยสุวรรณ ๔๔ ๗ เลียบ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๗ ปมท. * พระอาณัฐพล อชิโต นามเงิน ๔๑ ๒๑ เลียบ เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๘ ปมท. * พระยุทธนา ธนปฺโญ ชูศรี ๔๘ ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๘๙ ปมท. * สามเณรกฤษนัย คงยืน ๑๘ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๐ ปมท. * สามเณรภาณุรุจ ชาคําลุน ๑๖ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๑ ปมท. * สามเณรสันติภาพ งามสม ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๒ ปมท. * สามเณรวัชรินทร อยูลือ ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๓ ปมท. * สามเณรพีระเพชร ชินพร ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๔ ปมท. * สามเณรกิตติโชค แกกลา ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๕ ปมท. * สามเณรสุริยันต แพนทิพย ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๖ ปมท. * สามเณรสุริยนต แพนทิพย ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๗ ปมท. * สามเณรธีรภัทร ยิ่งคงดี ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๘ ปมท. * สามเณรทวีศักดิ์ สุหญานาง ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๔๙๙ ปมท. * สามเณรชยณัฐ นนทคําวงศ ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๐ ปมท. * พระนฐกร กิตฺติวิสาโล มาตุลี ๔๐ ๒๐ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๑ ปมท. * พระนนทกร กิตฺติญาโณ โคตรหนองปง ๒๑ ๒ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๐๒ ปมท. * พระศิวากร โสภณปฺโญ อภิรัตนวโรดม ๔๒ ๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๓ ปมท. * พระสุริยันณ คุณสมฺปนฺโน โพธิ์วงษ ๔๓ ๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๔ ปมท. * เจาอธิการยุทธนา นาคเสโน สิงหลอ ๔๒ ๑๒ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๕ ปมท. * พระบุญกอง ปฺญาคโม ใยหงษ ๕๗ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๖ ปมท. * พระคําพอง ทินฺนวโร วงศคําจันทร ๔๙ ๘ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๗ ปมท. * พระปลัดสุภชา ธมฺมิโกภาโส ยะลาทรัพย ๔๒ ๖ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๘ ปมท. * พระพันกร วรทินฺโน สรอยมัย ๒๓ ๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๐๙ ปมท. * สามเณรภูมินทร สีชิน ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๐ ปมท. * สามเณรชโนทัย พลไทยสงค ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๑ ปมท. * สามเณรกิตติพงศ วาโยพัด ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๒ ปมท. * สามเณรอนุพงศ ทาคินี ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๓ ปมท. * สามเณรนะที ครูทําไม ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๔ ปมท. * สามเณรนพนิด บุญประคม ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๕ ปมท. * สามเณรอธิวัฒน เทียบจัตุรัส ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๖ ปมท. * สามเณรฬียาณัชพล รัตนพลแสน ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๗ ปมท. * สามเณรณัฐดนัย หนูตุม ๑๕ วังสพุงพัฒนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
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๑๕๑๘ ปมท. * สามเณรชลกร วังคีรี ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๑๙ ปมท. * สามเณรธีราทร วังคีรี ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๐ ปมท. * สามเณรณรงคศักดิ์ พันไทย ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๑ ปมท. * สามเณรณัฐพร จั่นขุนทด ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๒ ปมท. * สามเณรณัฐวัฒน พิมพเสนา ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๓ ปมท. * สามเณรธนชัย  แถวอุทุม ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๔ ปมท. * สามเณรกรวิชญ แกวนอก ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๕ ปมท. * สามเณรธีรเดช รัตนะ ๑๓ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๖ ปมท. * สามเณรดุริยะ วงษา ๑๔ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๗ ปมท. * สามเณรพิพัฒน ศรีบุญ ๑๕ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๘ ปมท. * สามเณรสกุลชาติ พรหมรักษา ๑๕ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๒๙ ปมท. * สามเณรดีลก กุลนะ ๑๕ โพนชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๐ ปมท. * พระสุรไกร ฐานุตฺตโร บุญตั้ง ๓๗ ๓ ศรีภูกระดึง เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๑ ปมท. * สามเณรเฉลิมวงศ รัตรภักดี ๑๕ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๒ ปมท. * พระพิทักษพงษ ยติโก นามวงค ๖๑ ๗ ปาใต เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๓ ปมท. * พระอดิศร ธมฺมธโร ศรีบุรินทร ๓๒ ๖ ปาใต เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๓๔ ปมท. * พระชํานาญ คุณวีโร ศรีวิไลทอง ๓๕ ๑๔ ปาใต เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๕ ปมท. * พระศิริวุฒิ ธมฺมฉนฺโท วันสดใส ๔๘ ๕ ศรีสงคราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๖ ปมท. * พระศรีปญจะ ปภสฺสโร สิงหสอน ๔๔ ๑๗ ศรีสงคราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๗ ปมท. * พระอุดม โชติวโร ชาติชํานิ ๖๘ ๓ ศรีสงคราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๘ ปมท. * สามเณรปยะชัย ชัยบํารุง ๑๖ เอราวัณพัฒนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๓๙ ปมท. * สามเณรนราธิป ศรีหาบุญมา ๑๔ เอราวัณพัฒนาราม เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๐ ปมท. * พระพันธกานต ฐานวฑฺฒโก ทุมภา ๕๕ ๔ วุฒิสมานชัย เลย วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๑ ปมท. * พระภัทรพล จิรภทฺโท คําพรมมี ๒๒ ๒ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๒ ปมท. * สามเณรธีระพงษ เสนานุช ๑๖ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๓ ปมท. * สามเณรอุดมศักดิ์ รักษาภักดี ๑๕ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๔ ปมท. * สามเณรน้ํามนต ทองพา ๑๖ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๕ ปมท. * พระเอกพล กิตฺติปฺโญ บุญโสม ๓๒ ๑๔ ปวิเวการาม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๖ ปมท. * สามเณรเอกราช พรมฤทธิ์ ๑๒ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๗ ปมท. * พระรุงโรจน รตนวณฺโณ ศรีเสริม ๓๓ ๑๑ ขามชุม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๘ ปมท. * สามเณรชัยวุฒิ นุเว ๑๖ ขามชุม เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๔๙ ปมท. * พระพีระวัฒน จนฺทโชโต หลาสวย ๒๘ ๑ จันทรังษี เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๕๐ ปมท. * พระลิขิต ธีรวิริโย คํามงคุณ ๓๒ ๕ จันทรังษี เลย (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๑ ปมท. * สามเณรทนัดเกลา เจริญพิลึก ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๒ ปมท. * สามเณรภัทรพล ปลวย ๑๕ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๓ ปมท. * สามเณรธนากร พังแสงสุ ๑๕ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๔ ปมท. * สามเณรศุภชัย ไพรเวียงคํา ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๕ ปมท. * พระเมธา ถิรปฺโญ พรหมสาขา ณ สกลนคร ๒๑ ๑ โพธิ์ชัย สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๖ ปมท. * พระกิตติศักดิ์ สุตาคโม ยะพลหา ๒๙ ๑ นาตาล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๗ ปมท. * พระจิรวัฒน กิตฺติญาโณ โยธายุทธ ๓๘ ๕ โพนสูง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๘ ปมท. * พระสุรินทร จกฺกวโร สหะขันธ ๓๕ ๖ หนองปลิงพุม สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๕๙ ปมท. * สามเณรอรรถพล อุระแสง ๑๗ โพธิ์ชัย สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๐ ปมท. * สามฌรทรงสิทธิ์ เปงคําภา ๑๕ โพธิ์ชัย สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๑ ปมท. * พระใบฎีกาวีรทิป อธิฏฐาโน ปากดี ๒๙ ๕ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๒ ปมท. * พระสถาพร สิริพุทฺโธ คหินทพงษ ๒๘ ๑ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๓ ปมท. * สามเณรอติคุณ คนดี ๑๔ บูรพา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๔ ปมท. * พระวิรัติ เตชปฺโญ ศรีคํา ๕๗ ๑๐ บูรพา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๕ ปมท. * พระจิรศักดิ์ อธิปฺุโญ ไพพา ๔๑ ๑ บูรพา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๖๖ ปมท. * พระอดิศร อธิปฺโญ ทรงโชติชัย ๓๖ ๑๑ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๗ ปมท. * สามเณรอลงกรณ โคตรอาษา ๑๖ อรุณแสงทอง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๘ ปมท. * พระณรงคศักดิ์ ขนฺติสาโร ศิหิรัญ ๒๖ ๗ โพธิ์คํา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๖๙ ปมท. * สามเณรพิสิษฐ โคไขว ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๐ ปมท. * สามเณรวิทิศักดิ์ โคตรวิชา ๑๖ สระแกววารีราม สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๑ ปมท. * สามเณรเอกรินทร สมพร ๑๕ โนนกลาง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๒ ปมท. * สามเณรธีระวัตร สมปอง ๑๕ โนนกลาง สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๓ ปมท. * สามเณรอชิตพงษ แสนอุบล ๑๔ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๔ ปมท. * สามเณรณัฐสิทธิ์ กาสี ๑๔ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๕ ปมท. * สามเณรณัฐภูมิ สิงหาพรหม ๑๔ พรสวรรค สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๖ ปมท. * สามเณรปรายฟา ไชยวงค ๑๓ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๗ ปมท. * พระจักรกฤษ นนฺทสาโร โพธิ์สาวัง ๒๗ ๔ ศรีโพธิ์คํา สกลนคร วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๘ ปมท. * สามเณรวิทวัส ไชยมี ๑๗ ปาสุทธาวาส สกลนคร (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๗๙ ปมท. * พระจารุวิญณ อตฺถทสฺสี สายไสว ๒๒ ๒ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๐ ปมท. * สามเณรพลพิทักษ แกวใส ๑๖ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๑ ปมท. * สามเณรนฤเบศร บานดี ๑๕ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๘๒ ปมท. * สามเณรณัฐชัย ประพันธมิตร ๑๔ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๓ ปมท. * สามเณรคุณากร สมบัติ ๑๔ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๔ ปมท. * สามเณรคมสันต แสงสวาง ๑๔ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๕ ปมท. * สามเณรภูศิลป สีเหมิก ๑๔ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๖ ปมท. * พระปญญา อคฺคปญโญ สมสีดา ๔๑ ๕ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๗ ปมท. * พระประภาส วรปญโญ โสณะชัย ๓๕ ๓ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๘ ปมท. * พระวิทยา อคฺคปญโญ รักษาภักดิ์ ๓๘ ๒ สายทอง หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๘๙ ปมท. * พระวุฒิภัทร จารุวณฺโณ บุญพจน ๖๔ ๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๐ ปมท. * สามเณรธีระพล เบาตุม ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๑ ปมท. * สามเณรกรนันท เบอรนาคิ ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๒ ปมท. * สามเณรชัยพร จันทรสุกใส ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๓ ปมท. * สามเณรพุฒิพงศ ปญญา ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๔ ปมท. * สามเณรพิชยะ ทุมสวัสดิ์ ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๕ ปมท. * สามเณรศุภชัย ทุมปด ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๖ ปมท. * สามเณรชินกร เวียนแปะ ๑๓ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๗ ปมท. * สามเณรพัฒสกรณ แกวแสงใส ๑๓ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๕๙๘ ปมท. * พระอุบล พทฺธธมฺโม รัคนวงษ ๕๐ ๕ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๕๙๙ ปมท. * พระวิเชียร จตฺตทนฺโต บรรพบุตร ๕๔ ๗ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๐ ปมท. * พระทองอินทร สุเมธโส เหลามาลา ๔๒ ๗ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๑ ปมท. * สามเณรเจตรินทร ประดาสี ๑๕ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๒ ปมท. * สามเณรธนายุต บุตรดี ๑๔ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๓ ปมท. * สามเณรณัฐนนท ชารี ๑๓ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๔ ปมท. * สามเณรสุริยา ชนะมินทร ๑๓ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๕ ปมท. * สามเณรเจษฎา เข็มลา ๑๓ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๖ ปมท. * สามเณรศรีธรา ทาดี ๑๓ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๗ ปมท. * สามเณรขจร ประดับวงศ ๑๒ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๘ ปมท. * สามเณรจิตติพัฒน ชาลี ๑๔ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๐๙ ปมท. * สามเณรพงษพัฒน  มีรัง ๑๔ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๐ ปมท. * สามเณรเจษฎา ไชยวิพรม ๑๔ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๑ ปมท. * สามเณรวินัย ประเสริฐสังข ๑๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๒ ปมท. * พระสมศักดิ์ ปรกฺกโม สีพิม ๓๙ ๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๓ ปมท. * พระสมบัติ สารโชโต บรรเทาพิตร ๕๕ ๑ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๖๑๔ ปมท. * พระสมภาร สมาจาโร หมื่นหนา ๔๖ ๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๕ ปมท. * พระพชร อจิณฺจโน จันดาแพง ๔๕ ๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๖ * ไว. พระบรรทูล ปฺุญกาโม บุญใบ ๕๐ ๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๗ ปมท. * สามเณรหิรัญ ศรีคําวรรณ ๑๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๘ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ เชื่อหมอดู ๑๒ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๑๙ ปมท. * สามเณรธีรศานต ปานภูมิ ๑๔ สวางอารมณ หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๐ ปมท. * สามเณรพิชิตชัย จักรโนวัน ๑๓ สวางอารมณ หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๑ ปมท. * สามเณรสิทธิกร ดานอย ๑๘ ปาโชติการาม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๒ ปมท. * พระถนอม สนฺตจิตฺโต บําราษฏรเข็ญ ๕๖ ๑๑ สวางเทพนาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๓ ปมท. * พระพายุ ชยธมฺโม หอมพรหม ๔๒ ๑๒ สวางเทพนาราม หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๔ ปมท. * สามเณรธนเทพ ประจําเมือง ๑๕ โนนรัง ก. หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๕ ปมท. * สามเณรธิติวุฒิ ชัยศรี ๑๗ ศรีอัมพร หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๖ ปมท. * สามเณกุมภากร แทนทอง ๑๔ ศรีอัมพร หนองบัวลําภู วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๗ ปมท. * พระวุฒิพงษ เขมธโร อุนใจ ๓๓ ๓ พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลําภู (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๘ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ฮาดดา ๑๖ พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลําภู (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๒๙ ปมท. * สามเณรอภิชาติ สุชัยราช ๑๘ พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลําภู (ธ) วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๖๓๐ ปมท. * พระอรุณ ปฺจนาโค ปญจาคะ ๕๖ ๖ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๑ ปมท. * พระสมร โกสโล นาคเสน ๔๓ ๘ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๒ ปมท. * พระธนเดช จิณฺโณวาโท บุญกรุด ๓๓ ๒ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๓ ปมท. * สามเณรอรุชา อุสาสาน ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๔ ปมท. * พระวีระทักษ สิริจนฺโน แพงศรีสาร ๕๐ ๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๕ ปมท. * พระวิทยา สิริจนฺโท บัวชาติ ๒๙ ๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๖ ปมท. * สามเณรนัฐวุฒิ สีสงนาง ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๗ ปมท. * สามเณรเมธัส สิมมาลา ๑๔ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๘ ปมท. * สามเณรปริญกาญย ทองเหงา ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๓๙ ปมท. * สามเณรเทพพิทักษ สิงโต ๑๖ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๐ ปมท. * สามเณรธนชาติ ทํานา ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๑ ปมท. * สามเณรณัฐพล สิงหะดี ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๒ ปมท. * สามเณรณัฐวัชร รินชัย ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๓ ปมท. * สามเณรปณมนัส คําปญญา ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๔ ปมท. * สามเณรรังสิมันต เสนาอินทร ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๕ ปมท. * สามเณรธนกานต เพ็งทอง ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๖๔๖ ปมท. * สามเณรภานุพงษ จันทะจิตร ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๗ ปมท. * พระไพรัก ฐานธมฺโม โยลัย ๒๔ ๕ สวางมีชัย บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๘ ปมท. * พระหมีเด็ด นาโค พรหมจัก ๒๕ ๕ สวางมีชัย บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๔๙ ปมท. * พระสงวน สุเมโธ ยี่โถ ๔๔ ๑๑ สวางมีชัย บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๐ ปมท. * สามเณรวันเฉลิม ชากลาง ๑๖ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๑ ปมท. * สามเณรภาคภูมิ แสงจันทร ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๒ ปมท. * พระภาณุวัฒน สุวฑฺฒโณ บุตรทาว ๒๗ ๖ ทองอุทัยราษฎร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๓ ปมท. * พระประดิษฐ ปฺญาวชิโร ชอนทอง ๒๙ ๘ ปาพัฒนาพร บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๔ ปมท. * พระนาคพงษ ญาณวโร วรรณทอง ๓๔ ๔ ศรีเมืองธรรมคุณ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๕ ปมท. * พระอํานวย อนาลโย รอดกร ๓๙ ๑๕ สระแกว บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๖ ปมท. * พระปรเมศวร ฐานวีโร เดือนจรัส ๔๗ ๑๓ ศิริมงคลวนาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๗ ปมท. * พระปรัชญาประภา ภูริคุโณ นพคุณ ๕๒ ๗ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๘ ปมท. * พระสุริยา  ติกฺขวีโร อินทศร ๓๓ ๕ โนนโพธิ์ บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๕๙ ปมท. * พระภาสกร ธมฺมปาโล ชะนะแสน ๓๙ ๓ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๐ ปมท. * สามเณรเมธี ระวังรัมย ๑๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๑ ปมท. * สามเณรอภิชัย ชัยกุง ๑๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๖๖๒ ปมท. * พระสนาน อคฺคธมฺโม นามมนตรี ๔๘ ๑๓ สิงหารินทาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๓ ปมท. * พระสุนทร สุทฺธมฺโม สอนนายอ ๔๑ ๗ สุคนธราราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๔ ปมท. * พระวิเชียร วชิโร ศรีวะสุทธิ์ ๔๔ ๙ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๕ ปมท. * พระอุดมศักดิ์ อภิวฒฺฑโน ปยะนันท ๓๗ ๕ สิงหารินทาราม บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๖ ปมท. * พระกฤษฎา ปฺญาวโร รูปดี ๓๖ ๕ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๗ ปมท. * สามเณรธีรเทพ คํารังศรี ๑๔ ศรีสะอาดบัวบาน บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๘ ปมท. * สามเณรศรายุทธ ศรีทวีกาศ ๑๘ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๖๙ ปมท. * สามเณรเดชาธร คนหาญ ๑๕ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๐ ปมท. * สามเณรคมกริช พิมโยธา ๑๖ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๑ ปมท. * สามเณรจิตติพัฒน มงคลศิริ ๑๔ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๒ ปมท. * สามเณรศักดิ์ดา ทองพันธ ๑๔ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๓ ปมท. * สามเณรอนิรุทธิ์ พรหมเนตร ๑๔ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๔ ปมท. * สามเณรอภิยุทธ พรหมเนตร ๑๔ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๕ ปมท. * สามเณรธนศักดิ์ แสนหลา ๑๓ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๖ ปมท. * สามเณรปราโมทย โสปนหริ ๑๓ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๗ ปมท. * สามเณรวุฒิชัย มะชะศรี ๑๓ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๐๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๖๗๘ ปมท. * สามเณรวรฤทธิ์ คําเคน ๑๓ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๗๙ ปมท. * สามเณรวรภพ เขียวขํา ๑๓ ดงชมภูเลิศมงคล บึงกาฬ วัดมัชฌิมาวาส/อุดรธานี ๘
๑๖๘๐ ปมท. * พระอธิการอุทัย อุตฺตมปฺโญ ศรีชา ๓๖ ๑๓ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๑ ปมท. * พระเดน ปฺญาวชิโร ยอดลองเมือง ๔๑ ๔ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๒ ปมท. * สามเณรจอรน บารโต ๑๘ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๓ ปมท. * สามเณรวัฒนา แกวพูน ๑๘ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๔ ปมท. * สามเณรดนัยวัฒน พลยศ ๑๗ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๕ ปมท. * สามเณรไผทอง ดวงเสนา ๑๗ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๖ ปมท. * สามเณรศิรสิทธิ์ วิภาคะ ๑๗ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๗ ปมท. * สามเณรภูวนัย นันทดี ๑๖ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๘ ปมท. * สามเณรเอกรินทร เฉี่อยกลาง ๑๖ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๘๙ ปมท. * สามเณรณัฐดนัย มูลพงษ ๑๕ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๐ ปมท. * สามเณรธนภูมิ อินชนะ ๑๕ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๑ ปมท. * สามเณรนุกูล ปอมสุวรรณ ๑๕ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๒ ปมท. * สามเณรอภิวัฒน อิงชัยภูมิ ๑๕ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๓ ปมท. * สามเณรภานุพงศ นนทรา ๑๓ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๐๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๖๙๔ ปมท. * สามเณรมงคลพัฒน นามพรม ๑๓ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๕ ปมท. * สามเณรทรงเกียรติ เรวงศ ๑๔ ธาตุ ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๖ ปมท. * สามเณรระพีพัฒน บุญเกื้อ ๑๘ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๗ ปมท. * สามเณรสมเดช สะงาม ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๘ ปมท. * สามเณรสุเมธี นามบุดดี ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๖๙๙ ปมท. * สามเณรวิฑูรย ไชยวงษ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๐ ปมท. * สามเณรประวัทชัย หลอยดา ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๑ ปมท. * สามเณรพงษพัฒน รัดสีวอ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๒ ปมท. * สามเณรพชร สีเชียงหวาง ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๓ ปมท. * สามเณรภานุวัฒน บุญถึง ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๔ ปมท. * สามเณรรวิช ประดับเสริฐ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๕ ปมท. * สามเณรเวชพิสิฐ สุพิพันธ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๖ ปมท. * สามเณรรุงตะวัน โลมาสา ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๗ ปมท. * สามเณรชรินรัตน แสนโคก ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๘ ปมท. * สามเณรกฤษณพงษ เชื้อบุญมา ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๐๙ ปมท. * สามเณรภูธเนศ คงชาติ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๐๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๗๑๐ ปมท. * สามเณรรัตนพล ชายสวัสดิ์ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๑ ปมท. * สามเณรวรชิต ศรีวงศ ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๒ ปมท. * สามเณรวิชญ วันชูพริ้ง ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๓ ปมท. * สามเณรสุรศักดิ์ ศักดิ์ศรี ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๔ ปมท. * สามเณรอนุวัฒน ทบพวก ๑๗ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๕ ปมท. * สามเณรเจษฎา แกวมุข ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๖ ปมท. * สามเณรอนุวัฒน เซี่ยงหว็อง ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๗ ปมท. * สามเณรเสฏฐวุฒิ แสนขันธ ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๘ ปมท. * สามเณรรัตนธร รัชธานี ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๑๙ ปมท. * สามเณรวิธิกร ทวีแกว ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๐ ปมท. * สามเณรเจษฎา ทวีสิทธิ์ ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๑ ปมท. * สามเณรคงคา แข็งฤทธิ์ ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๒ ปมท. * สามเณรถิรวัฒน ทองลาด ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๓ ปมท. * สามเณรปญญาโชติ บุตรวิชา ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๔ ปมท. * สามเณรพงศกร โฮหนู ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๕ ปมท. * สามเณรพงษภัทร ขันธวิชัย ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๐๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๗๒๖ ปมท. * สามเณรภัทรกร เกษจันทร ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๗ ปมท. * สามเณรวัชรพล กงนอก ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๘ ปมท. * สามเณรอุดมศักดิ์ สีนายกอง ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๒๙ ปมท. * สามเณรอชิตะ ชัยมงคล ๑๔ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๐ ปมท. * สามเณรจิรวัชร คุณเครือจันทึก ๑๓ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๑ ปมท. * สามเณรชัยวัฒน พรหมโคตร ๑๓ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๒ ปมท. * สามเณรนพดล คําพิมพ ๑๓ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๓ ปมท. * สามเณรอัษฎาวุธ ศรีวิฤทธิ์ ๑๖ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๔ ปมท. * สามเณรจิรภัทร อนุสุเรนทร ๑๓ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๕ ปมท. * สามเณรนิธิศ วงคหนองแลง ๑๓ หนองแวง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๖ ปมท. * พระพิธิวัฒน กนฺตสีโล รอหันต ๔๖ ๔ กลาง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๗ ปมท. * สามเณรกิตติพงษ บุดดี ๑๓ กลาง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๘ ปมท. * สามเณรเชาวพงษ โพคาเพชร ๑๖ ศรีนวล ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๓๙ ปมท. * สามเณรพนม ชํานาญ ๑๔ ศรีนวล ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๐ ปมท. * สามเณรธนานนท ไชยถา ๑๗ ศรีสวางโนนทัน ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๑ ปมท. * สามเณรธันวา เหลาแพง ๑๗ ศรีสวางโนนทัน ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๐/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๗๔๒ ปมท. * พระอุดมทรัพย อินฺทวีโร นามวงศษา ๒๓ ๒ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๓ ปมท. * พระธนากร ธนปฺโญ แรทอง ๒๒ ๒ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๔ ปมท. * สามเณรศุภโชค พุทละ ๑๘ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๕ ปมท. * สามเณรธนากร ธนสิริปญญา ๑๕ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๖ ปมท. * สามเณรภัทรดิษฐ กระจางโพธิ์ ๑๕ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๗ ปมท. * สามเณรวีรภัทร พานวงศ ๑๕ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๘ ปมท. * สามเณรสรวิชญ กาสีชา ๑๕ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๔๙ ปมท. * สามเณรสุวรรณ อิมเพชร ๑๕ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๐ ปมท. * สามเณรธีรพงษ อินกกผ้ึง ๑๔ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๑ ปมท. * สามเณรวชิรวิทย ปทโส ๑๓ ตาลเรียง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๒ ปมท. * พระบุญชัย วิสุทโธ โพธิสาน ๓๖ ๑๑ วิจารณสวางโศก ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๓ ปมท. * พระปลัดธนพล อินฺทปฺโญ คํามั่น ๔๔ ๘ เทพปูรณาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๔ ปมท. * พระอาดุสิต เนติเมธี สุวรรณสิงห ๒๓ ๓ นาถวนาราม ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๕ ปมท. * พระปานชัย อธิปฺโญ สุดใจดี ๒๕ ๑ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๖ ปมท. * สามเณรณธกร แสนวิลัย ๑๘ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๗ ปมท. * สามเณรพงสปณต จันทรหนู ๑๙ ศรีชมชื่น ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๑/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๗๕๘ ปมท. * พระนนทศักดิ์ สนฺตกิจฺโต ประไกรวัน ๕๔ ๑๐ ดงกลาง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๕๙ ปมท. * พระอธิการพงษพิษญ เขมกาโร ชวดเชื้อ ๓๓ ๘ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๐ ปมท. * สามเณรมินฑาดา เพียะเขมร ๑๗ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๑ ปมท. * สามเณรอนุวัฒน พันทะสาร ๑๔ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๒ ปมท. * สามเณรจักรกฤษ อุดหลุน ๑๔ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๓ ปมท. * สามเณรพุฒิพงศ ปจจวงศ ๑๗ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๔ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ นาคประเสริฐ ๑๓ โพธิ์ทอง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๕ ปมท. * พระอภิสิทธิ์ จิตฺตสํวโร ทากอง ๒๔ ๕ สามัคคีชัย ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๖ ปมท. * พระเลอพงษ อคฺควณฺโณ วัฒนวงษดีรี ๓๗ ๓ สามัคคีชัย ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๗ ปมท. * สามเณรวรรณลภย ประทุมเงิน ๑๗ หนองกุง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๘ ปมท. * สามเณรเอกรินทร นารมณ ๑๖ หนองกุง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๖๙ ปมท. * สามเณรอนันต นาถ่ํานาค ๑๖ หนองกุง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๐ * ไว. สามเณรนครินทร พินิจการุณเนตร ๑๖ หนองกุง ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๑ ปมท. * พระธีรวัฒน สิริปฺโญ บุตรลานชาง ๔๑ ๔ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๒ ปมท. * พระสุริยนต ฐิตธมฺโม ประเชิญเชื้อ ๓๖ ๒ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๓ ปมท. * พระจิรพัส จิรวุฑฺฒิ ฐานไชยยิ่ง ๒๑ ๑ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๒/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๗๗๔ * ไว. สามเณรชัยพฤกษ บุญฤทธิ์ ๑๖ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๕ * ไว. สามเณรธวัชชัย แซมทอง ๑๕ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๖ ปมท. * สามเณรชาติศิริ ธรรมบุตร ๑๒ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๗ * ไว. สามเณรไตรทศ ดวงดี ๑๒ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๘ * ไว. สามเณรเกรียงไกร ศิริวิ ๑๔ ชัยศรี ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๗๙ ปมท. * พระตันติกร ตปคุโณ หลาบสีดา ๓๒ ๓ ทาละหาน ขอนแกน วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๐ ปมท. * พระอรรถพล อธิปฺโญ ดังโพนทอง ๒๔ ๕ ศรีจันทร ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๑ ปมท. * พระยุทธชัย ปภากโร ดื่มโชค ๒๘ ๕ สวางดอนยาง ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๒ ปมท. * พระณัฐวุฒิ สุชาโต คลังเงิน ๓๘ ๑๐ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๓ * ไว. สามเณรบุนินทร สรอยเสน ๑๖ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๔ ปมท. * สามเณรธนพัฒน วรบุตร ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๕ ปมท. * สามเณรกฤษฏา ขํานิพัฒน ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๖ ปมท. * สามเณรลายศิลป ไพเราะ ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๗ ปมท. * สามเณรธนวัฒน แสนเย็น ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๘ * ไว. สามเณรสุรเดช อาศัย ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๘๙ * ไว. สามเณรศุภกร เชียงใต ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๓/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๗๙๐ * ไว. สามเณรพงศธร กัลยา ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๑ * ไว. สามเณรปญจพล สวางพฤกษ ๑๖ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๒ ปมท. * สามเณรวรวุฒิ ทรัพยประเสริฐ ๑๔ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๓ ปมท. * สามเณรมงคล เสโพธิ์ ๑๔ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๔ ปมท. * สามเณรกรนรินทร กิมสันติสุข ๑๔ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๕ * ไว. สามเณรเขมรัตน วิลามาศ ๑๔ มหาชัย ขอนแกน (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๖ ปมท. * พระอภิเชษฐ เชฏฐธมฺโม แกวขาว ๓๘ ๑ มหาชัย มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๗ ปมท. * พระพิชัย ปฺุญกาโม โฮมราช ๔๓ ๑๐ อุทัยทิศ มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๘ ปมท. * พระกฤษฎีภูมิ ญาณสโร ฟองจันทรวัฒน ๖๘ ๔ มหาชัย มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๗๙๙ ปมท. * สามเณรโนบุนากะ ยามาดะ ๑๙ มหาชัย มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๐ ปมท. * พระทองสอน กิตฺติปฺโญ วรโคตร ๖๐ ๔ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๑ ปมท. * พระนฤพล ถาวรจิตฺโต ตะกรุดทอง ๓๓ ๒ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๒ ปมท. * สามเณรศักดิธัช หงสาตละนัย ๑๓ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๓ ปมท. * สามเณรสิทธิกร เหลาเสียง ๑๖ สุวรรณาวาส มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๔ ปมท. * พระลิขิต ปภสฺสโร จันทะบาล ๓๑ ๓ พยัคฆภูมิวราราม มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๕ ปมท. * พระนรินทร ปภากโร นันเจริญ ๔๑ ๕ พยัคฆภูมิวราราม มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๔/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๘๐๖ ปมท. * สามเณรดนัยนัฐ ศิริสงค ๑๔ พยัคฆภูมิวราราม มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๗ ปมท. * สามเณรศุภสิน พวงทอง ๑๗ ดอนหลี่ มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๘ ปมท. * สามเณรดํารงศักด ทํามีด ๑๘ หัวดงนาคาย มหาสารคาม วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๐๙ ปมท. * พระครูสมุหไพทูรย ญาณธโร คําคูณเมือง ๔๐ ๑๒ ประชาบํารุง มหาสารคาม (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๐ ปมท. * พระบรรพต ปฺญาวชิโร บรรณสาร ๗๓ ๖ กลาง กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๑ ปมท. * พระสุนันท วรธมฺโม ดีพลงาม ๗๑ ๖ กลาง กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๒ ปมท. * สามเณรณัฐพงษ นนทะคํา ๑๔ กลาง กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๓ ปมท. * สามเณรฉัตรโชค โชติญาโณ ๑๔ กลาง กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๔ ปมท. * สามเณรธนพร ริเริ่ม ๑๓ กลาง กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๕ * ไว. พระวุฒิชัย เตชธโร รังการินทร ๒๓ ๒ หวยสีทน กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๖ * ไว. สามเณรณเรศ คํานวนวัน ๑๔ หวยสีทน กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๗ * ไว. สามเณรชนาธิป การเลิศ ๑๓ หวยสีทน กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๘ * ไว. สามเณรปนเพชร นาอินทร ๑๒ หวยสีทน กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๑๙ ปมท. * พระขอนแกน อิทฺธิเตโช นิลมาย ๖๑ ๖ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๐ * ไว. พระเชษฐพร ธีรปฺโญ ศรีมูล ๔๙ ๒ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๑ ปมท. * สามเณรพีรพล ดีวิเศษ ๑๗ กลางอุดมวารี กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๘๒๒ ปมท. * สามเณรปภังกร กุสาวดี ๑๕ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๓ ปมท. * พระทําชูทรัพย เขมจาโร จงใจดี ๓๑ ๑๒ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๔ ปมท. * พระอธิการเดชสิทธิ์ ยติโก มั่นการ ๖๒ ๘ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๕ ปมท. * พระพัน อติภทฺโท จันทรจิต ๕๘ ๗ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๖ ปมท. * พระอนันต สุวณฺโณ ฟองสุวรรณ ๕๖ ๕ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๗ ปมท. * พระเฉลิมพล ญาตธมฺโม เกิดมณี ๕๔ ๓ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๘ ปมท. * พระวุฒนา ญาณจารี ใกลแกว ๒๒ ๓ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๒๙ ปมท. * พระวีรพล มหาวีโร แขงขัน ๔๐ ๓ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๐ ปมท. * พระนัดติ ธมฺมิโก ยอดยิ่ง ๒๙ ๒ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๑ ปมท. * พระจิรภัทร ปภสฺสรจิตฺโต บุตรจันทร ๓๔ ๒ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๒ ปมท. * สามเณรกิติย วิชาดี ๑๘ บุณฑริกาวาส กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๓ ปมท. * พระศุภชัย สุภชโย ภารมงคล ๔๓ ๘ สวางใต กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๔ ปมท. * สามเณรศุภกร ฉังเย็น ๑๘ สวางใต กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๕ ปมท. * สามเณรเมฆินทร ทิพรักษ ๑๘ สวางใต กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๖ ปมท. * สามเณรเจริญ เกิดดี ๑๕ สวางใต กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๗ ปมท. * สามเณรธนภูมิ สินเนือง ๑๓ สวางใต กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๘๓๘ * ไว. พระอุดมพล สนฺตจิตฺโต แกวสวัสดิ์ ๔๐ ๓ ปฐมแพงศรี กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๓๙ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ชั่งดี ๑๘ หนองบัว กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๐ * ไว. สามเณรกิตตินันต ชุมสีวัน ๑๘ หนองบัว กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๑ ปมท. * สามเณรฉลองราช ชานาตา ๑๖ อรามงงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๒ ปมท. * สามเณรพงศกร เกตุโส ๑๔ อรามงงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๓ ปมท. * สามเณรอภิภู ภูนาเมือง ๑๓ อรามงงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๔ ปมท. * พระสมยศ อนุตฺตโร ไสยบรณ ๕๔ ๖ อรามงงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๕ ปมท. * สามเณรวโรดม หาสุข ๑๘ โพธิ์ชัยโคกใหญ กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๖ ปมท. * สามเณรกฤษฎี ศรีคูณ ๑๘ แกวสําเร็จ กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๗ ปมท. * พระภาคภูมิ วิชฺชากโร แสงเสงี่ยม ๔๕ นางนวล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๘ ปมท. * พระยศพล ธมฺมธโร หนูแกว ๒๓ นางนวล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๔๙ ปมท. * สามเณรขจรศักดิ์ คําไสย ๑๘ ชัยมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๐ ปมท. * สามเณรอภิสิทธิ์ มีชัย ๑๕ ชัยมงคล กาฬสินธุ วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๑ ปมท. * พระธวัชชัย ธมฺมวาที สิงนาแพง ๒๕ ๔ กลางมิ่งเมือง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๒ ปมท. * พระศรัทธา จิรสุโภ บุญนํา ๓๓ ๑๑ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๓ ปมท. * พระกิตติคุณ กิตฺติคุโณ จันทรฉาย ๕๒ ๑๔ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๘๕๔ * ไว. พระแสงจันทร ปสาโท นอยกอม ๖๐ ๔ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๕ ปมท. * สามเณรอนันตสิทธิ์ โพธิผา ๑๗ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๖ ปมท. * สามเณรพนารัตน เชื้อคมตา ๑๕ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๗ ปมท. * สามเณรเอกปญญา รัตนภักดี ๑๕ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๘ ปมท. * สามเณรพงศธร พิมพขันธ ๑๔ บูรพาภิราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๕๙ ปมท. * พระอภิชาติ ฐิตเมโธ ชมดี ๕๔ ๒๐ ปาหวยเงิน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๐ ปมท. * พระรัก ญาณวโร รักพงษ ๔๗ ๑ สระแกว รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๑ ปมท. * พระโกสินทร อาภากโร กระแสเทพ ๔๘ ๓ บานอน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๒ ปมท. * สามเณรศุภกร สุบิน ๑๘ บานอน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๓ ปมท. * สามเณรปราโมทย ตันไธสง ๑๒ บานอน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๔ ปมท. * สามเณรพชร แสนเมืองมา ๑๕ นิเวศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๕ ปมท. * สามเณรชินจัง ปยะมาต ๑๖ นิเวศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๖ ปมท. * สามเณรโอภาส วันละ ๑๕ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๗ ปมท. * สามเณรเขติพงษ โกยรัมย ๑๕ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๘ ปมท. * สามเณรทองพัด ไรขาม ๑๕ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๖๙ ปมท. * สามเณรนพดล จันสวย ๑๓ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๘๗๐ ปมท. * สามเณรกาญจนวัฒน วิเศษโวหาร ๑๒ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๑ ปมท. * สามเณรธีรเมธ ตรวจมรรคา ๑๒ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๒ ปมท. * พระอุเทน ฐานวโร สารมน ๔๒ ๔ หนองใหญ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๓ ปมท. * พระอธิการพล อนุตฺตโร เวียงอินทร ๓๓ ๗ ศรีชัยมงคลวนาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๔ ปมท. * พระฉัตรชัย นรุตฺตโม สุวรรณศรี ๓๙ ๕ ศรีอาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๕ ปมท. * พระสุชาติ ธมฺมสาโร ชลเดช ๕๐ ๕ วารีสวาท รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๖ ปมท. * พระธนัช กนฺตวีโร สาระผล ๔๖ ๖ วารีสวาท รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๗ ปมท. * พระเดชา เตชวโร กุลนะลา ๔๐ ๒ ศรีอาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๘ ปมท. * พระเกรียงศักดิ์ มหาวีโร ภูมิภักดิ์ ๓๑ ๒ แกวดวงธรรม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๗๙ ปมท. * พระวิษณุพงษ ธมฺมสาโร ทองกลา ๓๗ ๗ ฉิมพลีวิจิตราราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๐ ปมท. * พระไพศิษฏ กนฺตวโน เขตประทุม ๕๒ ๓๑ บานเปลือยใหญ รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๑ ปมท. * พระสุริยะศักดิ์ จนฺทปฺโญ ยะแสง ๒๕ ๔ บานเปลือยใหญ รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๒ * ไว. สามเณรธนพล มงคลดี ๑๗ บึงพระลานชัย รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๓ ปมท. * สามเณรธนพล ศรีสังวาลย ๑๕ บึงพระลานชัย รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๔ ปมท. * สามเณรสมปอง ปาปะเขา ๑๗ บึงพระลานชัย รอยเอ็ด (ธ) วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๕ ปมท. * พระอานันท พุทฺธธมฺโม จอมคําสิงห ๒๘ ๔ กลาง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๑๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๘๘๖ ปมท. * สามเณรธิติภัทร เลไทสงค ๑๗ กลาง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๗ * ไว. พระวิโรจน ฐานวีโร ยิ่งงาม ๓๖ ๗ สามัคคีธรรม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๘ * ไว. พระบุญชู อาสโภ ฉิมพลี ๒๙ ๖ สามัคคีธรรม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๘๙ ปมท. * พระพงษเดช ปริปุณฺโณ มะโนชัย ๗๖ ๘ ปายาง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๐ ปมท. * พระสมจิตร วิสุทธิญาโณ ศรีประดู ๓๖ ๓ ธาตุ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๑ ปมท. * พระสถาพร กตสาโร ฤาโสดา ๓๗ ๓ ธาตุ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๒ * ไว. พระบวรวัชร วิชรวํโส พิมพพันธ ๒๘ ๒ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๓ ปมท. * พระณัฐวุฒิ ฉฬภิฺญวํโส สุภาพ ๒๑ ๒ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๔ ปมท. * สามเณรบวรธัมม สรอยจักร ๑๘ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๕ ปมท. * สามเณรพุฒิชัย ติ่งกระโทก ๑๗ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๖ ปมท. * สามเณรไชยวัฒน เจียงคง ๑๕ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๗ ปมท. * สามเณรศุกลวัฒน สอนสิงห ๑๕ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๘ ปมท. * สามเณรวุฒิพล มีสุข ๑๔ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๘๙๙ ปมท. * สามเณรธนากร แสนหนองหวา ๑๔ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๐ ปมท. * สามเณรบวรกร พรรณสน ๑๓ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๑ ปมท. * สามเณรธนาวัฒน สังชา ๑๓ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๙๐๒ ปมท. * สามเณรจิระพาด ทองนอก ๑๑ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๓ ปมท. * พระพงศธร กลฺยาโณ สืบสําราญ ๒๗ ๒ สวางหนองแวง รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๔ ปมท. * พระอธิการศุภกร สุภกโร กองพิธี ๕๘ ๑๕ โนนสองสุทธาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๕ ปมท. * พระเอกชัย อธิฉนฺโท บุญทา ๒๓ ๓ พันธุวาส รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๖ ปมท. * พระอนันทลักษณ อานนฺโท ประเสริฐสังข ๒๕ ๔ หงสสุวรรณาวาส รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๗ ปมท. * พระลิขิต อคฺควโร ไวยศรีแสง ๓๓ ๒ รังสี รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๘ ปมท. * พระสุขวัฒน ปยธมฺโม พิบูลย ๔๖ ๒ ไตรภูมิ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๐๙ ปมท. * พระปริชญา ปรวิชฺโช ขาขันมะลี ๕๕ ๓ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๐ ปมท. * พระบุญทอม สนฺตจิตฺโต สาสีเสาร ๕๑ ๓๒ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๑ ปมท. * พระบุญเทียน ญาณธโร ไชยสัตย ๕๕ ๓ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๒ ปมท. * พระพลทรงธรรม กนฺตธมฺโม เศรษฐีธร ๕๓ ๒ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๓ ปมท. * พระเฉลิมชัย ยสินฺธโร แสงสีออน ๓๘ ๔ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๔ ปมท. * พระภาณุรัตน อธิปฺโญ ศรีโซง ๒๓ ๓ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๕ ปมท. * พระพลอย อนุตฺตโร คําสิงห ๒๕ ๔ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๖ ปมท. * พระวีระพล วีรพโล ดวงขัน ๓๔ ๒ สุทัศน รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๗ ปมท. * พระประสงค ธมฺมปาโล ขันบุรี ๕๘ ๙ หนองเรือ รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๑๙๑๘ ปมท. * พระอรุณ ปภาโส หอกกิ่ง ๓๕ ๒ บึงหนองอาราม รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๑๙ ปมท. * พระวรวุฒิ ทีปงฺกโร เพงคุณ ๒๕ ๒ ปุรา รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๐ ปมท. * สามเณรศรายุทธ พุมเพชร ๑๕ เมืองสรวงเกา รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๑ ปมท. * สามเณรธีรภัทร โหราทฤธิ์ ๑๕ เมืองสรวงเกา รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๒ ปมท. * สามเณรธีรเดช บุญทาธาตุ ๑๖ เมืองสรวงเกา รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๓ ปมท. * สามเณรธนชัย เวียงทับ ๑๓ เมืองสรวงเกา รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๔ ปมท. * สามเณรเจตษฎา สุวรรณผา ๑๕ เหลาฮก รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๕ ปมท. * สามเณรธนโชติ ออนแกว ๑๔ เหลาฮก รอยเอ็ด วัดธาตุ/ขอนแกน ๙
๑๙๒๖ ปมท. * พระอาคม จกฺกวโร ดาวศรี ๖๔ ๔ ยางนอย อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๒๗ ปมท. * พระปญจะภาส จนฺโทภาโส ยินดีรัมย ๒๓ ๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๒๘ ปมท. * สามเณรสุธินันท แพงรูป ๑๒ พิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๒๙ * ไว. พระนพรุจ โชติปฺโญ บุญประสิทธิ์ ๕๓ ๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๐ ปมท. * พระดํารัส สุวาโจ อุตอามาตย ๓๖ ๙ เวฬุวัน อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๑ ปมท. * พระไพโรจน อนุตฺตโร กรมพะไมย ๔๙ ๓ คําขวาง อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๒ ปมท. * พระทรงพล คุณชโย วรรณเพ็ญ ๓๗ ๑๓ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๓ ปมท. * พระวีรพงษ สิริญาโณ ศรีบัวบาน ๓๘ ๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๙๓๔ ปมท. * พระเจษฎา วรธมฺโม ประพาน ๒๐ ๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๕ ปมท. * สามเณรธนวัฒน ปนจันทร ๑๗ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๖ ปมท. * สามเณรวุฒิพงษ พลยาง ๑๖ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๗ ปมท. * สามเณรศิลา กรงรัมย ๑๕ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๘ ปมท. * พระชยกฤต ถาวโร สัญญาวุต ๓๓ ๓ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๓๙ ปมท. * พระอัครเดช สารปฺโญ ศักดาห ๒๕ ๓ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๐ ปมท. * สามเณรณรงค คําโยธา ๑๙ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๑ ปมท. * สามเณรทินภัทร ไชยเพชร ๑๘ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๒ ปมท. * สามเณรฐิติวุฒิ พลดงนอก ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๓ ปมท. * สามเณรภูวเนศ ไชยเพชร ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๔ ปมท. * สามเณรบุญสุวรรณ มาลาสาย ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๕ ปมท. * สามเณรเกษมสันต บุญลา ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๖ ปมท. * สามเณรเทพศาสตรา เกษแกว ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๗ ปมท. * สามเณรมังกร แกวคํา ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๘ ปมท. * สามเณรกลาวศิน แกวศรี ๑๕ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๔๙ ปมท. * สามเณรสายฟา ทินบุตร ๑๕ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๙๕๐ ปมท. * สามเณรเทพสุริยา เกษแกว ๑๔ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๑ ปมท. * สามเณรภานุ ลุนภูเขียว ๑๔ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๒ ปมท. * สามเณรณรงคฤทธิ์ ผิวสวย ๑๔ วารินทราราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๓ * ไว. สามเณรธนโชติ กระแสร ๑๙ ไชยมงคล อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๔ ปมท. * สามเณรวสุธร อาสาพงษ ๑๖ ดามพรา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๕ ปมท. * สามเณรธีราวุฒิ ฉลวยศรี ๑๔ ปากน้ํา อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๖ ปมท. * พระเทอดชัย อคฺคธมฺโม พรหมขุนทอง ๒๔ ๔ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๗ * ไว. พระรัฐนพล จารุธมฺโม รินชาลี ๒๗ ๓ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๘ ปมท. * สามเณรงามพล ทองวิเศษ ๑๙ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๕๙ ปมท. * พระสมยศ สุวณฺณวณฺโณ วรรณทอง ๖๘ ๔๑ เรียบปะอาวใต อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๐ ปมท. * พระวัฒนา ปภสฺสโร โสดาวงษ ๔๓ ๖ เรียบปะอาวใต อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๑ ปมท. * พระศรีเมือง ปฺญาวุฑโฒ กตัญู ๔๓ ๕ เรียบปะอาวใต อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๒ ปมท. * สามเณรสิทธิชัย บัวคํา ๑๔ แจงสวาง อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๓ ปมท. * พระธงทองชัย สนฺตจิตโต หนองเทา ๔๙ ๔ ปาหองเตย อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๔ ปมท. * พระประยูร ถาวรสุโข สําราญสุข ๓๕ ๔ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๕ ปมท. * พระโชคชัย อภิปฺุโญ ทะคําสอน ๓๐ ๓ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๙๖๖ ปมท. * พระบัญชา ฐิตธมฺโม สิทธิจินดา ๕๓ ๕ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๗ ปมท. * สามเณรวิศรุต ธานี ๑๓ คําเขื่อนแกว อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๘ ปมท. * พระสมัย ปณฺฑิโต สุขเสริม ๗๐ ๑๑ คําบอน ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๖๙ ปมท. * พระสมร ปวโร บุญจันทร ๗๕ ๖ คําบอน ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๐ ปมท. * พระพรรณนาค ญาณธีโร วิเศษกุล ๖๖ ๗ ผือเกาธรรมาราม ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๑ ปมท. * พระอธิการสมบัติ สุธมฺโม บุญเลี้ยง ๔๑ ๑๒ หนองเกาะ ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๒ ปมท. * พระทวีทรัพย ธมฺมธีโร เทศกูล ๓๗ ๑๒ ศรีตระกูลชัย ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๓ ปมท. * พระมณเทียร มงฺคลิโก สมบัติวงษ ๒๒ ๒ บานแขว ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๔ ปมท. * พระภาณพงษ ตปสีโล คํานวน ๒๑ ๒ ระกา ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๕ ปมท. * สามเณรภูกวิน ธรรมพร ๑๐ ระกา ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๖ ปมท. * พระภูวดล ปภาธโร เข็มทอง ๒๙ ๖ ศิริสวาง ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๗ ปมท. * พระธนัญกรณ ธนปฺโญ แกวปกษา ๔๔ ๑ ปราสาทเยอเหนือ ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๘ ปมท. * สามเณรทานัง แกวไกรสร ๑๕ เทพปราสาท ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๗๙ ปมท. * พระเงิน สิริมงฺคโล สีใส ๔๗ ๑๓ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๐ ปมท. * พระฉัตรชัย วิสารโท ตาอุดม ๒๖ ๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๑ ปมท. * พระอุดมทรัพย จนฺทวํโส บัวลา ๔๗ ๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๑๙๘๒ ปมท. * สามเณรธันวา พันธทอง ๑๘ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๓ ปมท. * สามเณรพีรพงศ พันธแกน ๑๘ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๔ * ไว. สามเณรเสกสรรค คําโสภา ๑๗ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๕ ปมท. * สามเณรพงศกร โสภา ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๖ ปมท. * สามเณรไมเมือง ศรีกะชา ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๗ ปมท. * สามเณรออมสิน แอกประโคน ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๘ ปมท. * สามเณรอาทิตย วงษวาฬ ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๘๙ ปมท. * สามเณรณัฐฐาพร ยะลา ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๐ ปมท. * สามเณรปณณธร ปฏิเวทย ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๑ ปมท. * สามเณรพงศนริศ เสนาพันธ ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๒ ปมท. * สามเณรพันศักดิ์ ศรีเสริม ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๓ ปมท. * พระวิมล อริยธมฺโม ภูศรี ๖๔ ๓ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๔ ปมท. * พระวรบรรณ ขนฺติวโร บุญชื่น ๒๗ ๓ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๕ ปมท. * สามเณรธนากฤต ภักดีนนทกิจ ๑๖ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๖ ปมท. * พระบุญสง อภิปฺุโญ แผนทิพย ๔๙ ๘ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๗ ปมท. * พระอําพล อคฺคธมฺโม พุฒโสม ๔๔ ๑ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
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๑๙๙๘ * ไว. สามเณรพิตตินันท เชื้อพันธ ๑๔ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๑๙๙๙ ปมท. * สามเณรอัมพวา โยชการ ๑๔ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๐ ปมท. * สามเณรเทวัญ อินทรีย ๑๓ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๑ ปมท. * สามเณรอนุรักษ ภูขจร ๑๗ มหาธาตุ นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๒ ปมท. * สามเณรธันวา ดวงทอง ๑๕ สวางสุวรรณาราม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๓ ปมท. * สามเณรวรเดช สุพรรณ ๑๓ สวางสุวรรณาราม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๔ ปมท. * พระฤทธิชัย โชติวโร ไชยรินทร ๒๔ ๔ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๕ ปมท. * พระสายชล ปฺญาธโร นาคา ๒๘ ๓ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๖ ปมท. * พระธีระพงษ กิตฺติปฺโญ ทุมจันทร ๒๕ ๓ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๗ ปมท. * สามเณรอรรถพร คนไว ๑๕ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๘ ปมท. * สามเณรตอง บุญมาเจริญ ๒๐ พระธาตุพนม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๐๙ ปมท. * พระกัมพล กตปฺุโญ สะระปรัง ๕๓ ๕ ดอนขาวหลาม นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๐ ปมท. * พระบุญสมัย สีลภูสิโต คํามุงคุณ ๓๓ ๓ พระกลางทุง นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๑ ปมท. * พระอธิการอรัญ วรญาโณ ปองชายชม ๕๕ ๑๐ โพธิ์ชัย นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๒ ปมท. * พระพรชัย สีลเตโช กันทะสีมา ๔๖ ๑ สมสะอาด นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๓ ปมท. * พระสิทธิโชค ปภากโร ผิวผอง ๓๐ ๖ สมสะอาด นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๒๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๐๑๔ ปมท. * พระณัฐศักดิ์ อิสฺสโร ขยันวงษ ๒๗ ๓ สมสะอาด นครพนม วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๕ ปมท. * พระวิจิตร วิสุทฺธิจิตฺโต อักสาสร ๕๙ ๑๑ ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๖ ปมท. * พระรติ มนฺุโ พิมพศิริ ๔๘ ๖ ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๗ ปมท. * พระเนวิน สุทฺธิสทฺโธ ศรีวิเศษ ๒๑ ๑ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๘ ปมท. * พระใหม ขนฺติธมฺโม ขันธเขตร ๒๑ ๒ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๑๙ ปมท. * พระวัชรินทร ธีรวํโส เมืองโคตร ๒๑ ๑ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๐ ปมท. * สามเณรอาทิตย โยบสูงเนิน ๑๗ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๑ ปมท. * สามเณรอริญชัย สีวะสา ๑๗ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๒ ปมท. * สามเณรธนพล สุวรรณไชยรบ ๑๗ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๓ ปมท. * สามเณรวิทยา เกลี้ยงกลิ่น ๑๖ มหาธาตุ ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๔ ปมท. * พระสิทธิพร กุสลจิตฺโต เพ่ิมพูน ๔๒ ๔ ใตศรีมงคล ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๕ ปมท. * พระสังวาลย จนฺทสุวณฺโณ ปวรัตน ๔๓ ๑๕ หนองเม็ก ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๖ ปมท. * สามเณรยศพนธ สุทโธการ ๑๗ วินิจธรรมาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๗ ปมท. * สามเณรอริญชัย สมศักดิ์ ๑๔ วินิจธรรมาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๘ ปมท. * สามเณรภูริภัทร พรไชย ๑๔ วินิจธรรมาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๒๙ ปมท. * สามเณรอติเทพ ไปเมือง ๑๓ วินิจธรรมาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๒๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๐๓๐ ปมท. * สามเณรวรชิต ฉายนอย ๑๓ วินิจธรรมาราม ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๑ ปมท. * พระอากร ญาณวีโร คงทอง ๓๕ ๘ ยางตลาด ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๒ ปมท. * สามเณรศิววงศ มูลสาร ๑๙ ยางตลาด ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๓ ปมท. * สามเณรกฤษฏา ไชยนา ๑๖ ยางตลาด ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๔ ปมท. * สามเณรทรงภพ พนาสันต ๑๖ ยางตลาด ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๕ ปมท. * สามเณรชินดนัย ทองสุด ๑๕ ยางตลาด ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๖ ปมท. * พระจักรพงศ ฐานิสฺสโย ภาคแกว ๕๐ ๕ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๗ ปมท. * พระวัชรชัย ขนฺติธมฺโม แซอึ้ง ๔๔ ๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๘ ปมท. * พระเอกลักษณ สุธมฺโม บุญเรา ๓๙ ๓ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๓๙ ปมท. * สามเณรธนากร อนุพันธ ๑๙ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๐ ปมท. * สามเณรขจรศักดิ์ เพ็ญแสง ๑๗ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๑ ปมท. * สามเณรกําแพง ภูจุธาตุ ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๒ ปมท. * สามเณรทวีชัย นิศรี ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๓ ปมท. * สามเณรธวัชชัย ชื่นตา ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๔ ปมท. * สามเณรพุฒิพงศ มลาศรี ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๕ ปมท. * สามเณรศุภกิจ สุพานโซ ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๒๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๐๔๖ ปมท. * สามเณรณัฐพล ศรีมาลา ๑๕ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๗ ปมท. * สามเณรทักษิณ นาชาว ๑๕ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๘ ปมท. * สามเณรธนกร เทพนวน ๑๕ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๔๙ ปมท. * สามเณรธวัชชัย เบี้ยวบังเกิด ๑๕ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๐ ปมท. * สามเณรจิณณวัตร วินาไล ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๑ ปมท. * สามเณรชินวัตร บุญศรี ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๒ ปมท. * สามเณรศิลา คะเณทา ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๓ ปมท. * สามเณรสุริยา มาณะจักร ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๔ ปมท. * สามเณรอานนท สรอยแกว ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๕ ปมท. * สามเณรศักรินทร หลอดคํา ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๖ ปมท. * สามเณรอัครเดช ชินโสม ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๗ ปมท. * สามเณรยงวิทย สีสิงห ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๘ ปมท. * สามเณรวรภพ ครบุรี ๑๓ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๕๙ ปมท. * สามเณรกิตติพัฒน ศรีจันทร ๑๓ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๐ ปมท. * สามเณรพงศกร เจียมตัว ๑๓ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๑ ปมท. * สามเณรสิทธิพล สมสุวรรณ ๑๓ บูรพารามใต ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๐๖๒ ปมท. * สามเณรโสภณวิชญ กาบบัวสี ๑๒ เหมือดขาว ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๓ ปมท. * พระเวนิตย ปริสุทฺโธ ชายทวีป ๕๐ ๒ หวยกอย ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๔ ปมท. * พระสุเทพ มหาญาโณ กระสังข ๒๕ ๒ หวยกอย ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๕ ปมท. * พระศุภัทษร สุเขธิโต จันลี ๓๘ ๑ หวยกอย ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๖ ปมท. * พระชุมพล โชติธมฺโม สานนท ๓๖ ๑ หวยกอย ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๗ ปมท. * พระนะพิน สุธมฺโม สุระประเสริฐ ๕๔ ๒๕ ศรีแกว ยโสธร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๘ ปมท. * สามเณรจักรพล จันทะนิด ๑๗ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๖๙ ปมท. * สามเณรศุภวิชญ กมลรักษ ๑๓ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๐ ปมท. * พระวรภพ กนฺตวณฺโณ อินทรี ๒๖ ๔ ปาวิเวก มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๑ ปมท. * สามเณรจิราธิป คําแกว ๑๗ ปาวิเวก มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๒ ปมท. * พระสันติสุข โสภณสีโส จันทรมาลา ๓๓ ๕ อรุณสวาง มุกดาหาร วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๓ ปมท. *  สามเณรกิตติวัฒน  หงษมณี ๑๖ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๔ ปมท. *  สามเณรชินกร  แกวมณี ๑๕ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๕ ปมท. *  สามเณรสุเมธ  เสนสวัสดิ์ ๑๔ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๖ * ไว.  สามเณรอนพัทย  รอดหนู ๑๔ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๗ * ไว.  พระสุวัฒชัย  ขนฺติธโร  โคตะการ ๕๗ ๕ พระศรีเจริญ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
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๒๐๗๘ ปมท. *  พระสมประสงค  ฐิตายุโก  รัตนไทรแกว ๓๘ ๙ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๗๙ ปมท. *  พระคมสันต  สีลสํวโร  จันทรพวง ๓๙ ๘ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๐ ปมท. *  พระภูริวัจน  นิติสาโร  ฉัตรสัมฤทธิ์พร ๓๒ ๒ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๑ ปมท. *  พระประสงค  ปาสาทิโก  ทีเขียว ๖๑ ๒ บานเกาบอ อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๒ ปมท. *  พระสุทัศน  ฐิตธมฺโม  มีชัย ๒๕ ๕ อนงคาราม อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๓ ปมท. *  สามเณรกิติศักดิ์  ทองกาย ๑๖ ศรีใคร อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๔ ปมท. *  สามเณรเกียรติศักดิ์  บุญเทียม ๑๖ ศรีใคร อํานาจเจริญ วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๕ ปมท. * สามเณรอะหมัด หวังเสล ๑๔ สําราญนิเวศ อํานาจเจริญ (ธ) วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี ๑๐
๒๐๘๖ ปมท. * พระกอเกีรยติ อาจิตปฺุโญ สีมวงงาม ๒๕ ๖ บึงแสนสุข นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๘๗ ปมท. * พระมนัด มนฺโญ ดวงสูงเนิน ๗๒ ๘ นาใหญ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๘๘ ปมท. * พระบัวลอง วรปฺโญ ขอเทียบกลาง ๖๑ ๑๓ ประโดก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๘๙ ปมท. * พระนนณพัฒน อคฺคปฺโญ อุทก ๓๐ ๖ ประโดก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๐ ปมท. * สามเณรพิชชาทร ดวงตัน ๑๖ ประโดก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๑ ปมท. * สามเณรธีรภัทร ขออิงกลาง ๑๙ สะแก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๒ ปมท. * พระสุรสิทธิ์ สุรเตโช บุตรศรี ๓๑ ๑๐ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๓ ปมท. * สามเณรธนภูมิ กุผารัง ๑๕ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
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๒๐๙๔ ปมท. * สามเณรธนา สุภาพ ๑๔ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๕ ปมท. * สามเณรปชาบดี แวทไธสง ๑๔ พายัพ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๖ ปมท. * พระอุกฤษ สีมามหามงฺคโล ยงยืน ๓๒ ๔ พระนารายณมหาราช นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๗ ปมท. * สามเณรภาณุวัฒน รั้งกลาง ๑๗ พระนารายณมหาราช นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๘ ปมท. * สามเณรธนวัฒน อุมละมัย ๑๗ พระนารายณมหาราช นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๐๙๙ ปมท. * พระสักชัย นาควโร นาคสุข ๖๖ ๖ โพธิ์ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๐ ปมท. * พระประเสริฐ โชติวโร พ่ึงโคกสูง ๖๒ ๕ โพธิ์ปรือแวง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๑ ปมท. * พระอดุลย กิรจิตฺโต ดวงอาจ ๕๐ ๑ สามัคคี นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๒ ปมท. * พระพันศักดิ์ สุมโน วงศตะลา ๓๓ ๑๔ อิสาน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๓ ปมท. * พระพิทักษ ปฺญาปสุโต โคตรวงค ๕๔ ๑ อิสาน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๔ ปมท. * พระสุเทพ ชยปาโล ไพบูลยรุงเรือง ๖๘ ๖ ประมวลราษฎร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๕ ปมท. * สามเณรภูชนะ แสงสุข ๑๗ ประมวลราษฎร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๖ ปมท. * พระจารุกิจ จารุกิตฺติ บัวพรม ๒๔ ๔ ดอนขวาง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๗ ปมท. * สามเณรบรรดิษฐ จรัสใส ๑๑ ดอนขวาง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๘ ปมท. * พระวุฒิวุฑ ติกฺขวีโร วุฒิยาสาร ๕๑ ๒๖ หวยปอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๐๙ ปมท. * พระปลัดชัยณรงค สีลสาโร ปอมกฤษณ ๔๒ ๒๐ ประชาคมาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
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๒๑๑๐ ปมท. * พระใบฏีกายงยุทธ มหาญาโณ แสงบัณฑิต ๓๖ ๑๖ ประชาคมาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๑ ปมท. * พระใบฎีกาศรัญู ปภสฺสโร ยืมกระโทก ๓๕ ๑๖ โคกสะอาด นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๒ ปมท. * พระสิณ นนฺทวโร นวนกระโทก ๔๖ ๕ กรรณิการาม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๓ ปมท. * พระณรงคฤทธิ์ ฐานพุทฺโธ เพลินบุญ ๔๕ ๔ ใหมพุทไธจารย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๔ * ไว. พระไชยยันต จนฺทสโร เพลินบุญ ๕๐ ๔ หนองนา นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๕ ปมท. * พระจักรพงษ จกฺกวํโส จันทรโฉม ๔๖ ๒ ใหมพุทไธจารย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๖ ปมท. * พระปฎิภาณ ธมฺมธโร กิตฺติรัตนา ๔๙ ๓ หนองโจด นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๗ ปมท. * สามเณรกิตติศักดิ์ บุญครอง ๑๗ ดอนหวาย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๘ ปมท. * พระยุทธนา ปฺญาวชิโร ทาปอง ๒๐ ๑ ใหมสุนทร นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๑๙ ปมท. * พระอิทธิชัย อิทฺธิชโย กรวดคางพลู ๓๘ ๑๑ มงคลสุทธาวาส นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๐ ปมท. * พระภาณุพงศ อธิปฺโญ ดีขุนทด ๒๓ ๔ ศรีบุญเรือง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๑ ปมท. * พระสุริยา อภิปุณฺโณ สรอยสูงเนิน ๒๑ ๓ ศรีบุญเรือง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๒ ปมท. * พระสายชล ชลสาโร ปุริลา ๓๗ ๖ บุละกอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๓ ปมท. * พระสิทธา ฐานวีโร จงเชื้อกลาง ๔๓ ๘ บุละกอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๔ ปมท. * พระสุรพงษ ปริปุณโณ สินนอก ๔๒ ๗ โนนแดง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๕ ปมท. * พระกนกศักดิ์ สนฺตวาโจ วิธีกลาง ๕๘ ๗ หนองหัวฟาน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๑๒๖ ปมท. * พระสาโรจน สาโรจโน ราษฏกลาง ๔๗ ๓ หนองหัวฟาน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๗ ปมท. * พระจิราวัฒน ขนฺติพโล ดีเมือง ๓๖ ๖ นอก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๘ ปมท. * สามเณรเสถียร บุญกระโทก ๑๖ นอก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๒๙ ปมท. * พระครูกิตติวรทัต กิตฺติทินโน เสาทาว ๖๑ ๒๓ ยางกระทุง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๐ ปมท. * พระครูพิพัฒนสมณการ กนฺตวีโร เติมพรหมราช ๔๙ ๒๙ ลําประโคน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๑ ปมท. * พระปลัดปวิช ปฺญาสิขโร อัครกุลวรรณ ๔๓ ๑๙ อัมพวัน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๒ ปมท. * พระสมุหเกิด ฐิตญาโณ ดุนขุนทด ๕๔ ๓๐ กลางปกธงชัย นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๓ ปมท. * พระองอาจ ชาคโร อินโสม ๖๔ ๑ ปอแดง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๔ ปมท. * สามเณรพันธวัสส คําเกษม ๑๘ ยางกระทุง นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๕ ปมท. * พระวุฒิไกร ชินวํโส มังตะคุ ๔๑ ๓ ปาเมืองแกว นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๖ ปมท. * พระสุขศิลป สิริวณฺโณ เทพวันดี ๓๒ ๑๒  ปาเมืองแกว นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๗ ปมท. * พระอดิวิชญ ปฺญาพโล นวมนา ๔๘ ๔ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๘ ปมท. * พระครูปลัดอรรณพ ปฺญาสาโร ฟกสังข ๓๙ ๑๖ คีรีวันต นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๓๙ ปมท. * พระสมุหธีรพล อคฺคปฺโญ วิริยะกิตสุนทร ๕๐ ๑๓ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๐ ปมท. * สามเณรพงศธร บรรหาร ๑๓ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๑ ปมท. * สามเณรพรพรต มาประดิษฐ ๑๓ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๑๔๒ ปมท. * สามเณรยุทธนา พันธมา ๑๓ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๓ ปมท. * สามเณรฐากูร เข็มพงษ ๑๒ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๔ ปมท. * สามเณรธัศธรรม พูลดี ๑๒ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๕ ปมท. * สามเณรภูวนารถ โภคี ๑๒ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๖ ปมท. * สามเณรวายุ อินทรีมณี ๑๒ จันทึก นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๗ ปมท. * สามเณรธนพล ผาบชมภู ๑๓ นิคมผัง ๑๖ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๘ ปมท. * สามเณรวรโชติ ฉ่ําโสฬส ๑๐ นิคมผัง ๑๖ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๔๙ ปมท. * พระมนตรี โฆสิโต ศรีเพ็ง ๕๑ ๙ โกศลสิตาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๐ ปมท. * พระพัฒนพงษ ฐิตจิตฺโต แกววิจิตร ๔๕ ๔ ดานใน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๑ ปมท. * พระกฤตธีภากร อาภสฺสโร อนแพ ๕๒ ๑๐ ดานใน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๒ ปมท. * พระครูพรหมโชติธรรม  พรฺหมโชโต สังเกต ๕๖ ๓๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๓ ปมท. * พระปลัดชาง ธนกโร อุดมพันธุ ๕๑ ๘ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๔ * ไว. พระธงชัย ผาสุกาโม เรืองจันทึก ๔๓ ๘ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๕ ปมท. * พระสมพงษ ปสนฺโน สีวริสาร ๕๖ ๓ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๖ ปมท. * พระยอดชาย อนุตฺตโร หมอพานิช ๔๒ ๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๗ ปมท. * พระฉัฏฐธิปตย จินฺตามโย สาระวัตรัตน ๓๔ ๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๑๕๘ ปมท. * พระสัภยา สุทฺธสีโล ขาวหมื่นไวย ๒๔ ๕ ตะครอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๕๙ ปมท. * พระเทวราช ชุติปฺโญ ชวยโสภา ๓๙ ๑ ตะครอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๐ * ไว. สามเณรภัทรชัย ยิ้มแยม ๑๙ ตะครอ นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๑ ปมท. * พระสิทธิพงษ โสภณจิตฺโต จิตสม ๓๒ ๑๑ หนองคึม นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๒ ปมท. * พระไกรทอง โสภณวิริโย กวางนอก ๔๑ ปาอภัยวัน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๓ ปมท. * สามเณรธรรมโชติ จันทรวิวัฒน ๑๔ ปาอภัยวัน นครราชสีมา วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๔ ปมท. * พระครูสังฆวุฒิกร อํานาจ วรเตโช บุญสอน ๓๓ ๑๒ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๕ ปมท. * พระบุญรอด ติกฺขวายาโม ศรีสมโภชน ๒๓ ๔ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๖ ปมท. * พระราชวัน ผลปฺุโญ ผูกดวง ๓๙ ๓ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๗ ปมท. * สามเณรวรากรณ ภิญโญ ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๘ ปมท. * สามเณรเกรียงศักดิ์ เบาคํา ๑๙ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๖๙ ปมท. * สามเณรพงศกร สานเปน ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๐ ปมท. * สามเณรอชิตพล กองแกว ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๑ ปมท. * สามเณรวัชรพล เวินเสียง ๑๘ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๒ ปมท. * สามเณรไชยวัฒน วงศนาคพันธ ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๓ ปมท. * สามเณรพัสกร งามสิทธิ์ ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๑๗๔ ปมท. * สามเณรเจตนิพัทธิ์ นิลทะราช ๑๕ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๕ ปมท. * สามเณรกิตติศักดิ์ ไชยสาร ๑๓ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๖ ปมท. * พระบุญสม จิตปฺุโญ สุหา ๓๗ ๘ ปาศรัทธารวม นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๗ ปมท. * พระศรราม กิรณโสภโณ แสงโสภณ ๒๒ ๒ ปาศรัทธารวม นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๘ ปมท. * สามเณรเพ่ิมพูนเจริญ คํามุงคุณ ๑๑ ปาศรัทธารวม นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๗๙ ปมท. * พระประเสริฐ ฐิตวํโส สุริยะชัย ๖๐ ๕ ศาลาทอง นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๐ ปมท. * พระมานิตย จนฺทธมฺโม ชํานาญกิจ ๖๐ ๕ ศาลาทอง นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๑ ปมท. * พระสุธิ ปฺญาวโร ปุยนอก ๕๘ ๒๒ ศาลาทอง นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๒ ปมท. * สามเณรภาราดร สวัสดี ๑๙ ปาสบายใจ นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๓ ปมท. * พระวรพงษ กิตฺติวํโส เต็งวิวัฒนะพานิช ๓๘ ๒ ปาธรรมคีรี นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๔ ปมท. * พระโอภาส ปภาโต ฟองสมุทร ๖๒ ๑ ปาธรรมคีรี นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๕ ปมท. * พระคงเดช สํวโร วาสิคาม ๒๔ ๑ ปาธรรมคีรี นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๖ ปมท. * พระพลอธิป ฐิตพโล พิศภา ๒๓ ๑ ปาธรรมคีรี นครราชสีมา (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๗ ปมท. * สามเณรภัทรพงษ เสาวลัย ๑๕ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๘ ปมท. * สามเณรหลงเธียร สอนงาม ๑๔ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๘๙ ปมท. * สามเณรสุริยา กกรัมย ๑๖ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๓๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๑๙๐ ปมท. * สามเณรณัฐพล ใจกลา ๑๕ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๑ ปมท. * สามเณรสุรสีห สุมกัน ๑๖ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๒ ปมท. * สามเณรดนุชา คืนรัมย ๑๕ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๓ ปมท. * สามเณรอมรเทพ หอยสังข ๑๖ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๔ ปมท. * สามเณรชินภัทร ครองกระโทก ๑๕ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๕ ปมท. * สามเณรณิฏิพงษ แผวพลสง ๑๘ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๖ ปมท. * สามเณรอัศนัย ฉิมมาฉุย ๑๗ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๗ ปมท. * พระสุทัศน สุทสฺสโน จันทบาล ๒๘ ๙ หนองไผนอย บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๘ ปมท. * พระชนม วชิราวุโฑ ตีนทอง ๓๙ ๑๔ ทุงสวางสุขารมณ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๑๙๙ ปมท. * พระอาณัติ ฐิตเมโธ ที่รัก ๓๒ ๑๐ หนองกก บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๐ ปมท. * พระยืนยง เทวสโร กลั่นบุญ ๔๙ ๗ บานยาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๑ ปมท. * พระศิรัสพล ปุญญาโภ จีนเกา ๖๒ ๕ ใหมสายตะกู บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๒ ปมท. * พระจักรวาล อาภทฺธโร นันทบุตร ๒๒ ๒ หนองเหล็ก บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๓ ปมท. * พระชาลี ปยสีโล ทวีชาติ ๓๗ ๘ โคกลาม บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๔ ปมท. * พระทรงศักดิ์ ปภสฺสโร แคนดา ๓๓ ๓ หวยหิน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๕ ปมท. * พระประภาส ปริปุณฺโณ สุหา ๔๔ ๑ โคกกระเบื้อง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๓๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๒๐๖ ปมท. * สามเณรวชิรวิทย เสนผาบ ๑๗ โนนงิ้ว บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๗ ปมท. * สามเณรราเชนทร สวางวงษ ๑๖ โนนงิ้ว บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๘ ปมท. * สามเณรสุรินชัย วาสรส ๑๕ โนนงิ้ว บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๐๙ ปมท. * สามเณรคมกฤช บุญมี ๑๕ โนนงิ้ว บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๐ ปมท. * สามเณรพีรพล กริดรัมย ๑๔ โนนงิ้ว บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๑ ปมท. * พระใบฏีกาประยุธ ปฺญาวโร เย็นตรี ๔๕ ๑๔ โคกไมแดง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๒ ปมท. * พระอดิศร มหาปฺโญ รสเติม ๒๔ ๓ โคกไมแดง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๓ ปมท. * พระครูสังฆรักษคุณ สุภาจาโร ศิริสําราญ ๗๐ ๔๗ ปาหินกอง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๔ ปมท. * พระบุญเกื้อ ปฺุญเตโช สมพรอม ๕๘ ๒๑ บัวถนน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๕ ปมท. * พระนกนอย อคฺคธมฺโม ดาวกระโทก ๔๖ ๘ บัวถนน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๖ ปมท. * พระเฉลียว ปภากโร พะวงรัมย ๕๘ ๖ ประชาศรัทธาธรรม บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๗ ปมท. * พระมนัส สุมโน อุปจันทร ๓๕ ๔ บัวถนน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๘ ปมท. * พระชวนันท อภินนฺโท ตรีประเคน ๕๓ ๓ สวางอารมณบานหนองแต บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๑๙ ปมท. * พระศรรัตนธรรม กิตฺติธมฺโม รอดเจริญ ๔๙ ๓ บัวถนน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๐ ปมท. * สามเณรอภิวัฒน สารีสุข ๑๗ บัวถนน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๑ ปมท. * สามเณรปยวัฒน  จินดาศรี ๑๖ บัวถนน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๐/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๒๒๒ ปมท. * พระจิรายุ อาภาธโร พรหมสวัสดิ์ ๖๐ ๕ ดอนยาว บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๓ ปมท. * สามเณรไชยะพด ยามดี ๑๙ บานปลาย บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๔ ปมท. * สามเณรวินทกร กระแสโสม ๑๓ ทาสวาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๕ ปมท. * พระอธิการสมชาย โชติโก ทองขาว ๔๘ ๗ นันทวัน บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๖ ปมท. * พระถาวร ถิรสทฺโท บัญชาเมฆ ๔๒ ๔ บานโคกกลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๗ ปมท. * พระพงษเทพ จกฺกรตโน เที่ยงแกว ๔๖ ๙ กวางงอย บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๘ ปมท. * พระอนุลักษณ อนุตฺตโร ซึมรัมย ๒๕ ๔ สุภโสภณ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๒๙ ปมท. * พระอธิการดร ถิรยโส สมุนรัมย ๖๐ ๑๕ สุภโสภณ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๐ ปมท. * พระอธิการธงชัย ผาสุกาโม สมุติรัมย ๕๕ ๘ สุภโสภณ บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๑ ปมท. * พระอดิศักด กตสาโร อุปไชย ๓๘ ๙ กลาง บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๒ ปมท. * พระสิทธิพงษ ถามสมฺปนฺโน ทองบางพระ ๒๘ ๕ หนองเสม็ด บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๓ ปมท. * พระไพศาล คุณากโร เผือกดี ๔๓ ๑๓ ยางทะเล บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๔ ปมท. * พระพงศกร ศีลเตโช เหมือนคิด ๕๒ ๒ สุรินทรารมย บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๕ ปมท. * พระเฉลา อริญชโย เลี่ยมกระโทก ๔๕ ๒ เขาพระอังคาร บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๖ ปมท. * พระศุภลักษณ โชติโก ใหญกระโทก ๔๐ ๒ เขาพระอังคาร บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๗ ปมท. * พระประกอบ ฐิตสทฺโท ฌพธิ์กลาง ๓๘ ๒ เขาพระอังคาร บุรีรัมย วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๑/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๒๓๘ ปมท. * พระ วัชระ ฐิตปฺโญ หอมขจร ๒๗ ๔ บานถนนกระสัง บุรีรัมย (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๓๙ ปมท. * พระสิทธิพงษ สิริมงฺคโล โจมรัมย ๒๕ ๒ บานถนนกระสัง บุรีรัมย (ธ) วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๐ ปมท. * สามเณรเวศยวรุตม แกวกลาง ๑๗ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๑ ปมท. * สามเณรเดชาวัต โทเพชร ๑๗ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๒ ปมท. * สามเณรคุณวุฒิ จันปุม ๑๔ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๓ ปมท. * สามเณรณัฐพร บุตรศรี ๑๔ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๔ ปมท. * สามเณรพันกร มะธิโต ๑๔ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๕ ปมท. * สามเณรธันวา ชัยเลิศ ๑๔ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๖ ปมท. * สามเณรเดชอุดม แดนทองหลาง ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๗ ปมท. * สามเณรบริพัฒน ดีเวียง ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๘ ปมท. * สามเณรภานุวัฒน ไชโยกุล ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๔๙ ปมท. * สามเณรปารเมศ วิเศษศักดิ์ ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๐ ปมท. * สามเณรวศิน หาวงค ๑๓ ทรงศิลา ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๑ ปมท. * พระแสนไกร ฐานสมฺปนฺโน มูลมณี ๖๐ ๑๐ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๒ * ไว. พระชัยโย ฉินฺนาลโย รูปสะอาด ๓๓ ๑ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๓ ปมท. * สามเณรเพชรทองแท หนูแกว ๑๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๒/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๒๕๔ ปมท. * สามเณรณัฐพล โคตรทาแก ๑๕ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๕ ปมท. * สามเณรพงษภิพัฒน บุตรโชติ ๑๔ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๖ ปมท. * พระลมเชย ปภงฺกโร หาวิชิตร ๔๕ ๒ ชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๗ ปมท. * พระบุญมา อภิปฺุโญ ปาเกลือ ๕๙ ๓ ชุมแสง ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๘ ปมท. * พระอธิการยุทธศาสตร ยุทฺธสีโล คุณชาติ ๕๕ ๑๓ ซับมงคล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๕๙ ปมท. * พระไพรวัลย จารุวณฺโณ จันทรแกว ๕๒ ๑๐ คลองไผ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๐ ปมท. * พระธนาธิป สุชาโต รักชาติ ๓๒ ๓ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๑ ปมท. * สามเณรณัฐวัฒน วันสาลา ๑๔ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๒ ปมท. * สามเณรภูรินทร ธรรมรส ๑๔ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๓ ปมท. * พระยงยุทธ โชติปฺโญ คาดสนิท ๔๐ ๑๒ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๔ ปมท. * พระจารุพงศ กิตฺติสาโร บาลพิทักษ ๕๐ ๑๐ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๕ ปมท. * พระธีรพล รวิวณฺโณ ภูเขาใหญ ๓๓ ๑๓ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๖ ปมท. * พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติโก จําปาจันทร ๔๑ ๙ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๗ ปมท. * พระสีโทน วรปฺโญ ประยูรคง ๔๗ ๒๔ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๘ ปมท. * พระสมใจ จกฺกธมฺโม ประหยัดสิน ๔๒ ๑๐ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๖๙ ปมท. * พระไพฑูรย อาภทฺธโร เหงาศรี ๕๓ ๑๓ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๒๗๐ ปมท. * พระวิชัย วิชโย พลโยธา ๔๗ ๑๖ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๑ ปมท. * พระสุริยัน ธมฺมวิริโย รอดแกว ๓๖ ๑๐ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๒ ปมท. * สามเณรณัฐพล เพชรล้ํา ๑๙ ปาเมตตาธรรม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๓ ปมท. * พระทุมราช ฐิตวิริโย กอนมะเขียว ๓๓ ๑๒ พระธาตุหนองสามหม่ืน ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๔ ปมท. * พระไพรวัลย นรินฺโท ดอนทพพล ๕๒ ๑๑ พระธาตุหนองสามหม่ืน ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๕ ปมท. * พระสุนทร ฉนฺทโก แปนหาญ ๕๗ ๒๙ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๖ ปมท. * พระชานนท สิริวรสุธี ศิริวงษ ๒๑ ๑ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๗ ปมท. * สามเณรถนัตชัย สุขสิงห ๑๖ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๘ ปมท. * สามเณรชญานนท บังสันเทียะ ๑๕ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๗๙ ปมท. * พระอนันต สุมโน คงนอย ๓๓ ๑๓ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๐ ปมท. * พระอธิรัตน กิจฺจสาโร รัตนประทุม ๓๙ ๔ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๑ ปมท. * พระอภิสิทธิ์ ญาณวโร ปลัดทอง ๒๗ ๓ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๒ ปมท. * พระสมพงษ ธมฺมทีโป ไสวงาม ๓๒ ๓ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๓ ปมท. * พระอุเทน ธมฺมทีโป ประจันดุม ๒๕ ๒ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๔ ปมท. * สามเณรกฤษกร สีทา ๑๒ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๕ * ไว. พระวรวัฒน จนฺทสาโร เขื่องสถุง ๒๗ ๗ บริบูรณ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๒๘๖ ปมท. * พระวิเชียร ปริสุทฺโธ บัวสระ ๖๔ ๑๑ บริบูรณ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๗ ปมท. * พระบันเทิง เถรานนฺโท ทันทิมา ๕๐ ๔ บริบูรณ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๘ ปมท. * พระสายฝน ชยานนฺโท พงษพัง ๓๙ ๑ บริบูรณ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๘๙ ปมท. * พระกิตติโรจน ฐานกโร เหลาจันทร ๕๕ ๖ ธาตุ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๐ ปมท. * พระสมเด็จ หาสธมฺโม ชัยชํานิ ๕๖ ๓ ทักษิณ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๑ ปมท. * พระอุทัย อุทยญาโณ ศรีสุวรรณมาลา ๕๒ ๖ ทรายมูล ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๒ ปมท. * พระพิเชต ปฺญาวุฑฺโฒ โพธิปสสา ๖๖ ๖ บริบูรณ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๓ ปมท. * พระปฐมพงษ ปฺญาวชิโร บุญประเสริฐ ๕๓ ๖ หวยหินฝน ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๔ ปมท. * พระเวชยันต สีลธโร แพงบุดดี ๒๓ ๔ หวยหินฝน ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๕ ปมท. * พระธนกฤต อติวีโร บอจันทรลา ๓๗ ๑๒ สมุนไพร ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๖ ปมท. * พระเสนห วุฑฺฒิวโร หาญแท ๕๐ ๑๓ เดิมพันธ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๗ ปมท. * พระพงศกร สุทฺธิจาโค ภิญโญภาพ ๒๖ ๕ วิเชียรธรรมาราม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๘ ปมท. * พระวันนา อินฺทภทฺโท แสงสวาง ๔๘ ๔ วิเชียรธรรมาราม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๒๙๙ ปมท. * สามเณรเกรียงศักดิ์ มะละ ๑๕ วิเชียรธรรมาราม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๐ ปมท. * พระคัมภีร ฐานกโร ลาแกว ๓๐ ๒ โพธิ์ศรีสะอาด ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๑ ปมท. * พระครูอุดมญาณสถิต อนาลโย ปนมณี ๕๒ ๒๐ สุวรรณาราม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๓๐๒ ปมท. * พระสุวิท เตชธมฺโม ชัยยุทธ ๖๑ ๑๐ ศรีมหาโพธิ์ ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๓ ปมท. * พระสมุหสมพงษ ชินวํโส คงผล ๓๙ ๔ เพชรภูมิสุวรรณวราราม ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๔ ปมท. * พระนิรุจ กตสาโร แปลงกลาง ๔๒ ๑๐ สุนทรสราวาส ชัยภูมิ วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๕ ปมท. * สามเณรวราพล เหมือนหมาย ๒๑ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๖ ปมท. * สามเณรคุณานนท สาแกว ๑๙ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๗ ปมท. * สามเณรวีรภาพ มาลา ๑๙ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๘ ปมท. * สามเณรฐานันดร ดวงศรี ๑๗ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๐๙ ปมท. * สามเณรสงกรานต สุขดี ๑๓ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๐ ปมท. * สามเณรภาณุพงศ แดนกาไสย ๑๕ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๑ ปมท. * สามเณรพีระพัฒน กลิ่นคางพลู ๑๓ ศาลาลอย สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๒ ปมท. * พระธนวันต ปภสฺสโร แสนกลา ๒๖ ๕ กลาง สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๓ ปมท. * พระอุดมศักดิ์ สาสนวาทิโต ไกรทอง ๒๓ ๔ หนองบัว สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๔ ปมท. * พระพรชาติ พุทฺธสโร ภาคพรม ๔๕ ๑๕ จําปา สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๕ ปมท. * พระสมเกียรติ คเวสโก มโนบาล ๖๓ ๖ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๖ ปมท. * พระมะลิ อิทฺธิญาโณ แสวงศักดิ์ ๖๑ ๔ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๗ ปมท. * พระสุรพงษ ปสนฺโน พากเพียร ๒๕ ๓ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๓๑๘ ปมท. * พระจิรภัทร อาภสฺสโร นิติรัมย ๔๘ ๔ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๑๙ ปมท. * สามเณรกิจติกร รัตนพันธ ๑๘ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๐ ปมท. * สามเณรชิษณุพงศ หัตถพฤกษ ๑๘ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๑ ปมท. * สามเณรอนุสรณ บุญทะลา ๑๖ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๒ ปมท. * สามเณรสงกรานต แสวงศักดิ์ ๑๕ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๓ ปมท. * สามเณรวุฒิภัทร นอยพรม ๑๔ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๔ ปมท. * สามเณรพีระวัฒน เชิดกร ๑๓ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๕ ปมท. * พระบรรจง กิตฺติวณฺโณ ทองอุดม ๕๖ ๔ ศรีรัตนาราม สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๖ ปมท. * พระโชคชัย ธมฺมทีโป เชิดสุข ๓๕ ๙ ศรีรัตนาราม สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๗ ปมท. * พระปรเมศร ปฺญาวุฑฺโฒ ประสานดี ๒๙ ๔ ศรีรัตนาราม สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๘ ปมท. * สามเณรอภิรักษ สันทัด ๑๘ คฤห สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๒๙ ปมท. * พระบุญสิริ สิริปฺุโญ มุงสุข ๔๐ ๑๕ อุทุมพร สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๐ ปมท. * พระสมคิด โชติวโร โสดา ๕๑ ๕ อุดมพรหมวิหาร สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๑ ปมท. * พระสุนทร สุทฺธมฺโม มณีสด ๔๐ ญ๘ สระบัวแดง สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๒ ปมท. * พระสมาน ฐานวีโร บุติมาลย ๔๙ ๓ สระบัวแดง สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๓ ปมท. * พระพงศธร ปภสฺสโร จินดาศรี ๔๔ ๒ สระบัวแดง สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๓๓๔ ปมท. * สามเณรอมตภพ ชัยชุมพล ๑๘ สระบัวแดง สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๕ ปมท. * พระจิตเกษม เขมจิตฺโต แหลงหลา ๖๗ ๑๕ อิสาณนาดี สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๖ ปมท. * พระวิเชียร ฐิตธมฺโม ทานฉลาด ๔๓ ๑๔ สําโรงพัฒนาราม สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๗ ปมท. * พระคมกฤษ คนฺธสีโล คุมภาโชติ ๔๑ ๓ ศรีสวางโคกสะอาด สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๘ ปมท. * พระสุทธี สุทฺธิสทฺโท เจริญเมือง ๕๘ ๕ บึง สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๓๙ ปมท. * พระหงษ ฐิตธมฺโม เลาเลิศ ๗๕ ๑๐ บานดูหัวนา สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๐ ปมท. * พระอธิการสิทธิเวช สุทฺธสีโล ศรีเมฆ ๔๕ ๙ บานผือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๑ ปมท. * พระวสันต กิตฺติโก จันทะวาด ๔๓ ๒ บานผือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๒ ปมท. * พระรุงโรจน เตชธโร ฤทธิเดช ๖๗ ๑ บานผือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๓ ปมท. * พระเดนชัย จนฺทโชโต นิ่มนวล ๖๘ ๓ รัตนบุรี สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๔ ปมท. * พระอมรรัตน รตฺนโชโต นิลจันทร ๕๑ ๑๒ รัตนบุรี สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๕ ปมท. * พระอธิการสมชาย โฆสิตธมฺโม ดายงค ๔๐ ๒๑ เหนือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๖ ปมท. * สามเณรอาทิตย พันธศิริ ๑๘ เหนือ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๗ ปมท. * พระพยัต อินฺโท เลาเลิศ ๕๐ ๒๕ วังปลัดสามัคคี สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๘ ปมท. * พระเจษฎา ธนปาโล อาสาสู ๒๔ ๒ วังปลัดสามัคคี สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๔๙ ปมท. * พระสมหวัง สิริมงฺคโล ไกรสุข ๓๘ ๑๕ จอมพระ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๓๕๐ ปมท. * พระนิวัฒน วรญาโณ ริ้วแดง ๓๔ ๓ จอมพระ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๕๑ ปมท. * พระสมร สุธมฺมญาโณ สุขแสวง ๒๘ ๘ จอมพระ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๕๒ ปมท. * สามเณรชนกันต หอมเนียม ๑๕ จอมพระ สุรินทร วัดกลาง/บุรีรัมย ๑๑
๒๓๕๓ ปมท. * พระสุเทพ ฐานิโย อินมวง ๖๕ ๖ เนินหอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๕๔ ปมท. * พระธงชัย สีลธโร เจริญพร ๔๒ ๔ เกาะเค็ดใน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๕๕ ปมท. * พระเจิดนิพนธ กิตฺติวุฒิโฑ ฟอรินา ๓๐ ๒ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๕๖ ปมท. * พระปริญญ ปริชาโน วงศมุสิก ๓๓ ๒ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๕๗ ปมท. * สามเณรซีที ดารี ๑๘ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๕๘ ปมท. * สามเณรไทยา กาย ๑๘ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๕๙ ปมท. * สามเณรวัณณี พัน ๑๘ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๐ ปมท. * สามเณรสังวาส เอง ๑๖ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๑ ปมท. * สามเณรสุทธิพจน บุบผา ๑๕ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๒ ปมท. * สามเณรนที ดาระหงษ ๑๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๓ ปมท. * สามเณรยศพนธ พูนศรี ๑๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๔ ปมท. * สามเณรสมาธิกรณ ยิ่งดี ๑๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๕ ปมท. * สามเณรเสฏฐวุฒิ เกตุอินทรีย ๑๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๔๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๓๖๖ ปมท. * สามเณรควงพันธ แสงมณี ๑๗ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๗ ปมท. * สามเณรนรภัทร อุนเรือนงาม ๑๕ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๘ ปมท. * สามเณรวสุ มหาคุณาวสุ ๑๓ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๖๙ ปมท. * สามเณรธนกร วงษตาแสง ๑๓ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๐ ปมท. * สามเณรพุทธิศักดิ์ แซมัว ๑๒ หนองไผลอม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๑ ปมท. * สามเณรศรเพชร ทํามะวง ๑๙ รัตนชมภู ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๒ ปมท. * สามเณรจันลี โปว ๒๑ รัตนชมภู ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๓ ปมท. * สามเณรอัครเดช พิมประสาร ๑๗ สวางอารมณ ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๔ ปมท. * พระธีรพร โชติปฺโญ ชั่งน้ํา ๓๙ ๓ วังกวาง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๕ ปมท. * พระสุชาติ ธมฺมธโร ทองอาบ ๓๗ ๗ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๖ ปมท. * พระบารมี ปรธมฺโม วงศเจริญสุวรรณ ๓๒ ๗ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๗ ปมท. * พระสมัคร ขนฺติโก เจริญผล ๔๐ ๔ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๘ ปมท. * พระมนัสชัย สุตธมฺโม สุมาพันธ ๔๓ ๙ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๗๙ ปมท. * พระสรัญ ปภาโส ปตุภูมินาค ๗๓ ๓ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๐ ปมท. * สามเณรธีระวัตร วักจันทร ๑๓ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๑ ปมท. * สามเณรวีรพงค พรมการ ๑๒ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๓๘๒ ปมท. * พระนิพัธ นาถธมฺโม พันธยุง ๓๗ ๑๗ ประดิษฐาราม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๓ ปมท. * พระสุริยะ ฐานธมฺโม รักษาทรัพย ๔๑ ๑๙ มุจลินทาราม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๔ ปมท. * สามเณรนัทธพงษ ชูสิงหแค ๑๕ เกาะมะไฟ ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๕ ปมท. * พระภูริชา อธิปฺโญ จันทภักดิ์ ๔๔ ๔ ปทุมวนาวาส ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๖ ปมท. * พระวรรณลักษณ รวิวณฺโณ ชวนละคร ๓๘ ๒ ปทุมวนาวาส ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๗ ปมท. * สามเณรธานินทร อยูทอง ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๘ ปมท. * สามเณรพีระพล คัมภีร ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๘๙ ปมท. * สามเณรอาชวิณ เมืองปลาด ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๐ ปมท. * สามเณรชินวัฒน แกวจินดา ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๑ ปมท. * สามเณรธนายุทธ จันทรงาม ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๒ ปมท. * พระทรงวุฒิ เขมกาโร โฉมงาม ๓๖ ๑๒ บางแตน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๓ ปมท. * พระประเสิรฐ ฐิตญาโณ แกวเนตร ๖๑ ๑ บางแตน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๔ ปมท. * พระพรชัย จนฺทสาโร หลงสุข ๒๗ ๘ บางแตน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๕ ปมท. * สามเณรกิตติกร ยอดแกว ๑๔ บางแตน ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๖ ปมท. * พระครูวิชัยโพธาภิรมย ชยธมฺโม รวมธรรม ๖๒ ๒๙ โพธาราม ปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๗ ปมท. * พระประทีป เขมปฺโญ พันธพิบูลย ๔๖ ๑๐ เขาดิน ปราจีนบุรี (ธ) วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
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๒๓๙๘ ปมท. * พระวิรุฬ ชุตินฺธโร สีทา ๒๗ ๕ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๓๙๙ ปมท. * พระสิทธิ เทวธมฺโม วาดสูงเนิน ๒๔ ๒ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๐ ปมท. * พระมนัส ฐานกโร มณีกรต ๔๖ ๑ พราหมณี นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๑ ปมท. * พระสุธรรม สุธมฺโม เกาะมวงหมู ๗๑ ๓๒ หนองโพธิ์ นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๒ * ไว. พระครูวินัยธรชัยยะสิทธิ์ ธนสิทฺโธ รักละมอม ๔๙ ๘ หนองโพธิ์ นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๓ ปมท. * พระวุฒิพงษ อาวุธพโล โงวตระกูล ๓๔ ๔ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๔ ปมท. * พระพสิษฐ ฐานวุฑฺโฒ สุขใหญ ๓๐ ๑ ชาง นครนายก วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๕ * ไว. พระมณีย ปริมุตฺโต พิกุลทอง ๔๓ ๔ ตําหนัก นครนายก (ธ) วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๖ * ไว. สามเณรพัครินทร พิมพอินทร ๑๓ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๗ ปมท. * พระจักรกฤษณ ติกฺขปฺโญ เลิศวิทยาประดิษฐ ๔๕ ๙ จรูญเวสมธรรมาราม นครนายก (ธ) วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๘ ปมท. * พระกฤษดา กตคุโณ ดาโคกสูง ๒๔ ๓ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๐๙ ปมท. * พระกษิดิศ สิทฺธิญาโณ ดวงจินดา ๒๐ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๐ ปมท. * สามเณรกิตติภัทร สดสะอาด ๒๐ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๑ ปมท. * สามเณรนรเสฏฐ อรรคฮาด ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๒ ปมท. * สามเณรสรายุทธ จิตรเพ็ชร ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๓ ปมท. * สามเณรพิสิษฐ มะโนเมือง ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๔๑๔ ปมท. * สามเณรปยะ หวยจันทร ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๕ ปมท. * สามเณรนลิน รวดเรียว ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๖ ปมท. * สามเณรสิทธินนท กองรัมย ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๗ ปมท. * สามเณรสิทธิพล นิวัติ ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๘ ปมท. * สามเณรธีรโชติ สายสังข ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๑๙ ปมท. * สามเณรกฤษฎาภณ ทาทอง ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๐ ปมท. * สามเณรวัฒการ กาลเทศ ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๑ ปมท. * สามเณรธวัชชัย โภไคยพิสิฐ ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๒ ปมท. * สามเณรณัฏฐ อดุลเจริญทอง ๑๔ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๓ ปมท. * พระปยวัฒน ฐานิสฺสโร มณเฑียร ๔๕ ๔ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๔ ปมท. * สามเณรฐาปกรณ เทศทอง ๑๙ ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๕ ปมท. * สามเณรจิรวัฒน อําคา ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๖ ปมท. * สามเณรวิทยา เย็นที ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๗ ปมท. * สามเณรถิรวัตน สวนสิน ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๘ ปมท. * สามเณรตะวัน รุงอุไร ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๒๙ ปมท. * สามเณรคมสันต ทองสุข ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๔๓๐ ปมท. * สามเณรธนกร ศิริปริยรุง ๑๖ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๑ ปมท. * สามเณรนันทิพัฒน ตาลเยื้อน ๑๖ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๒ ปมท. * สามเณรวรเดช นัทธี ๑๕ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๓ ปมท. * สามเณรเตชิต สุภาพ ๑๓ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๔ ปมท. * สามเณรพิสิฐพงษ ฉลาดมาก ๑๓ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๕ ปมท. * พระศันติกรณ รตินฺธโร สันแกว ๕๑ ๑๓ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๖ ปมท. * พระกิตติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ จิวเจริญสกุล ๔๙ ๘ เกตุสโมสร ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๗ ปมท. * สามเณรธันวา สวางกุล ๑๓ เกตุสโมสร ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๘ ปมท. * พระพงษศักดิ์ สนฺตมโน เกษวงศรอด ๔๔ ๑๑ สระแกว สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๓๙ ปมท. * พระประวิทย สุทฺธิญาโณ สุวรรณ ๖๑ ๒ สระแกว สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๐ ปมท. * สามเณรปรัชญาพล ยิ่งชูงาม ๑๒ ปาลดารมณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๑ ปมท. * พระวัชรวิชญ อาภสฺสโร รังษีธนชัยศิริ ๒๘ ๕ เขาปาแกว สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๒ ปมท. * พระสมเกียรติ โชติธมฺโม คงโสภา ๔๙ ๙ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๓ ปมท. * พระบุญธรรม จารุธมฺโม พวงไธสง ๓๑ ๖ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๔ ปมท. * พระสงกรานต คเวสโก ใจหาญ ๔๒ ๕ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๕ ปมท. * พระไกรวิทย อาภสฺสโร บัวออน ๓๒ ๕ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕๔/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๔๔๖ ปมท. * พระสมควร สุทฺธสีโล ดานรักษา ๓๘ ๒ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๗ ปมท. * พระประกาศิต กิตฺติธโร มิสา ๒๙ ๒ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๘ ปมท. * พระนราธิป นารโท วรรณเชษฐ ๓๘ ๑ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๔๙ ปมท. * สามเณรสุรชัย จันทะมาตร ๑๖ บอลูกรัง สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๕๐ ปมท. * พระบุญฮอง วิชโย จันทรมณี ๕๕ ๕ วังสมบูรณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๕๑ ปมท. * พระสุรพล มหาปฺุโญ ทองแท ๔๒ ๓ วังสมบูรณ สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๕๒ ปมท. * พระบุญเลิง ปฺุญสีโล ปองโพนทอง ๔๐ ๖ คลองหาด สระแกว วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา ๑๒
๒๔๕๓ ปมท. * พระธีรัช จนฺทโชโต หยาดพิรุณธรรม ๖๗ ๑๑ เกาโบราณ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๕๔ ปมท. * พระณัฐพล เมธาวี วรรัตน ๖๕ ๗ เกาโบราณ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๕๕ ปมท. * พระสิทธิชัย ขนฺติธโร คําเหลา ๔๔ ๗ เกาโบราณ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๕๖ ปมท. * พระอนดล จนฺทสาโร แซเลา ๓๖ ๓ เกาโบราณ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๕๗ ปมท. * พระวีระวัตร ปฺญาวโร เล็กขม ๓๖ ๑ จรูญราษฏร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๕๘ ปมท. * สามเณรชนกชนม หนุนภักดี ๘ จรูญราษฏร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๕๙ ปมท. * สามเณรธนวินท สาโรจน ๑๒ จรูญราษฏร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๐ ปมท. * สามเณรชัยภัทร อยูศรี ๑๓ จรูญราษฏร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๑ ปมท. * สามเณรวัชรากร บางรหัด ๑๒ จรูญราษฏร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๔๖๒ ปมท. * พระสนม อาภาธโร ทองดารา ๖๐ ๑๖ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๓ ปมท. * พระพนา ฉนฺทโก รวมญาติ ๔๒ ๙ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๔ ปมท. * พระวันชัย ธมฺมิโก อาษาธง ๔๔ ๖ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๕ ปมท. * สามเณรสายธาร ศรีพัฒโนทัย ๑๙ โคกทาเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๖ ปมท. * พระสมชาย โชติธมฺโม แกนจันทร ๕๘ ๒ หวยยาง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๗ ปมท. * พระจํารูญ ชยสาโร สืบสกุล ๕๒ ๓ หนองกะขะ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๘ ปมท. * พระนพดล กตปฺุโญ วิยะรันดร ๓๙ ๒ หนองไกเถื่อน ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๖๙ ปมท. * พระสยาม รกฺขิตสีโล ธาราดล ๓๖ ๒ หนองไกเถื่อน ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๐ ปมท. * สามเณรรามิล ศรีสมัย ๑๗ หนองไกเถื่อน ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๑ ปมท. * พระจักรพันธ กาฺจนรตโน ทองแกว ๒๑ ๒ โคกพนมดี ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๒ ปมท. * พระอนันต ธีปธมฺโม สมนาค ๒๗ ๗ หนองงูเหลือม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๓ ปมท. * พระปณิธาน ปณิธาโน ไลกระโทก ๔๗ ๗ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๔ ปมท. * พระทองใบ ขนฺติมโน หองแซง ๕๑ ๕ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๕ ปมท. * พระอําพล วิสุทฺธิจิตฺโต ภูบานชื่น ๖๑ ๕ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๖ ปมท. * พระปติภณ สติสมฺปนฺโน เพชรวิสัย ๕๙ ๒ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๗ ปมท. * พระถนอม อรุโณ บาศรี ๔๖ ๒๐ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๔๗๘ ปมท. * พระศรนรินทร พฺรหฺมินฺโท พรหมมา ๒๖ ๔ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๗๙ ปมท. * พระมิตร โชติปฺโญ  เอกพจน ๕๔ ๓๒ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๐ ปมท. * พระรุงโรจน ธีรปฺโญ  วันใจ ๔๙ ๑๖ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๑ ปมท. * พระอุดมศักดิ์ กิตฺติภทฺโท  คงสกุล ๔๔ ๑๒ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๒ ปมท. * พระพันธชัย กนฺตวีโร เลาหะรัตน ๖๓ ๑๑ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๓ ปมท. * พระปณะวัจน ปยชโย  พันเฉลิมชัยโชค ๓๐ ๔ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๔ ปมท. * พระสุเทพ จิตฺตสํวโร  ไวทิตา ๕๒ ๑ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๕ ปมท. * พระกฤษณ ปุณฺณโก นอมรัตน ๕๕ ๑ เขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๖ ปมท. * พระประจวบ จนฺทธมฺโม สีขาบ ๔๓ ๒๒ นาพราวเกา ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๗ ปมท. * พระปลัดเดนชัย โชติปาโล พ่ึงยอย ๔๓ ๒๒ บางพระ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๘ ปมท. * พระสมชาย ธมฺมทินฺโน ตันติวงศ ๕๑ ๒๕ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๘๙ ปมท. * พระรุงเรือง ขนฺติธโร เทพเทียน ๔๒ ๒๑ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๐ ปมท. * พระพันธศักดิ์ วรสกฺโก ศรีประไพ ๓๘ ๘ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๑ ปมท. * พระกรกฎ กิตฺติโก บัวผัน ๒๙ ๗ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๒ ปมท. * พระอัฑฒศักดิ์ ปฺญาวุฑฺโฒ พงษตันทกุล ๖๖ ๕ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๓ ปมท. * พระชาติชาย ขนฺติสาโร แกวทิพย ๓๓ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕๗/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๔๙๔ ปมท. * พระวิรัตน สมาจาโร ประจิตย ๓๑ ๒ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๕ ปมท. * พระธรรมทัศน อริชฺชโย อัมรนันท ๓๓ ๑ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๖ ปมท. * สามเณรสุทธิพงษ มากกวาวงค ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๗ ปมท. * สามเณรจอ ลุงปาน ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๘ ปมท. * สามเณรจักรภัทร วงษจริต ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๔๙๙ ปมท. * สามเณรภมร โคสีงาม ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๐ * ไว. พระทัชชกร กิตฺติปฺโญ มีวงศ ๓๓ ๒ สวางฟาพฤฒาราม ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๑ ปมท. * พระเชิดชัย กุสลานนฺโท เรืองปญญา ๕๐ ๑๓ สุทธาวาส ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๒ ปมท. * พระมณฑล นริสฺสโร ปานแดง ๕๖ ๔ สุทธาวาส ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๓ ปมท. * พระคูณ อิสฺสรปฺโญ บุญจํา ๕๒ ๑ เขามะกอก ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๔ ปมท. * สามเณรฉัทนชนก สิงหคําปอง ๑๕ สัตหีบ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๕ ปมท. * พระศราวุฒิ สราวุฑฺโฒ ทองสีราช ๓๓ ๑๒ ชองแสมสาร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๖ ปมท. * พระชนะชล อสฺสโว สีสรรค ๓๑ ๒ ชองแสมสาร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๗ ปมท. * สามเณรอภิสิทธิ์ ลองบุตรศรี ๑๓ ชองแสมสาร ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๘ ปมท. * พระวุฒิศิลป ฐิตธมฺโม พิทักษพงษ ๔๘ ๑๐ ใหมอยูสงัด ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๐๙ ปมท. * พระหวั่น ญาณสํวโร แยมพราย ๗๐ ๔ สามัคคีบรรพต ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕๘/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๕๑๐ ปมท. * พระอิทธิโชติ อิทฺธิโชโต กระแสรชล ๔๗ ๖ ทับเจริญ ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๑ * ไว. พระทวี ยสินฺธโร ชัยราช ๕๔ ๒ โคกพุทธา ชลบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๒ ปมท. * พระสุรศักดิ์ ญาณวีโร บุญเข่ือง ๕๒ ๑๑ ลุม ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๓ * ไว. พระบุญปอน รติโก วันดี ๓๓ ๖ เนินพระ ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๔ ปมท. * สามเณรชินวุฒิ ราชชมภู ๑๓ โขดหิน ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๕ ปมท. * พระเมธารัตน จิตฺตสํวโร รักสวัสดิ์ ๒๒ ๓ หนองสนม ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๖ ปมท. * พระพลรม ปยสีโล จําปาทอง ๕๐ ๖ ละหารไร ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๗ ปมท. * พระสุรพล ฐิติโก ขอบป ๕๘ ๒ ละหารไร ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๘ ปมท. * พระพีระพงศ จิตฺตปฺุโญ ลาภสุริยกุล ๔๘ ๒ ละหารไร ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๑๙ ปมท. * พระกิตติ กิตฺติชโย ศรีสองยาง ๒๑ ๒ อางแกว ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๐ ปมท. * สามเณรเอก เพียรพนา ๑๖ อางแกว ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๑ ปมท. * สามเณรธนวรรณ สมสุข ๑๖ อางแกว ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๒ ปมท. * พระทองพูล มหาวีโร วงศเมือง ๔๖ ๓ กลางกร่ํา ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๓ ปมท. * พระสุทัศน วิสารโท จริตงาม ๕๘ ๘ หนองจระเข ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๔ ปมท. * พระพิมาน คมฺภีรธมฺโม หมั่นคํา ๓๗ ๖ ชุมนุมสูง ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๕ ปมท. * พระสุนันตชัย สุนฺทโร เอี่ยมวิไล ๓๒ ๕ ชุมนุมสูง ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๕๙/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๕๒๖ ปมท. * พระฆนาการ คเวสโก สิมพลา ๒๔ ๔ ชุมนุมสูง ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๗ ปมท. * สามเณรปญจพล นวมอนงค ๒๐ ชุมนุมสูง ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๘ ปมท. * พระเจษฏฌกฤษฏ ปฺญาธโร อุดมวิชาญาณ ๔๓ ๒๓ สมบูรณาราม ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๒๙ ปมท. * พระธวัชชัย ติสฺสวํโส มิสาโท ๒๐ ๑ บานฉาง ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๐ ปมท. * พระประพันธ วรสทฺโธ พรหมศิริ ๕๕ ๔ ศรีโสภณ ระยอง วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๑ ปมท. * สามเณรสุภัทรพงษ ปามี ๑๗ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๒ * ไว. พระสุวินัย ปฺุญนาโค กลอยงาม ๒๙ ๕ ศรีเมือง จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๓ ปมท. * พระจาตุพร อนุตฺตโร แสงมุกดา ๓๔ ๙ หนองหงส จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๔ ปมท. * พระชาญชัย กนฺตปฺโญ ฟูสกุล ๒๗ ๗ หนองหงส จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๕ ปมท. * สามเณรปฏิภาณ เพ่ิมศิริ ๑๔ หนองหงส จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๖ ปมท. * สามเณรบรรณวิชญ บํารุงตัว ๑๓ หนองหงส จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๗ ปมท. * สามเณรอนุพงษ เชื่อจําเริญ ๑๒ หนองหงส จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๘ ปมท. * พระสรรเพชร ตปสีโล แกวจินดา ๔๓ ๓ ทับไทร จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๓๙ ปมท. * สามเณรอดิศร ลุนศร ๑๔ ทับไทร จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๐ ปมท. * สามเณรภาคิน เกษไชย ๑๔ ทับไทร จันทบุรี วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๑ ปมท. * พระครูพิทักษบุรเขต ฐานธมฺโม ไกรเรือง ๖๓ ๔๔ บางปรือ ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๖๐/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๕๔๒ ปมท. * สามเณรมนตรี คงทอง ๑๗ สุวรรณมงคล ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๓ ปมท. * สามเณรวรเวช ถือสัตย ๑๖ สุวรรณมงคล ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๔ ปมท. * พระณรงคฤทธิ์ ฐานรโต ฉายรัตน ๓๓ ๑๑ อาวใหญ ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๕ ปมท. * สามเณรบุญพิทักษ โครตสงคราม ๑๗ เทพนิมิต ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๖ ปมท. * พระกิตติพร กิตฺติวโร นามวงษ ๒๖ ๖ ทาโสม ตราด วัดเนินพระ/ระยอง ๑๓
๒๕๔๗ ปมท. * พระบุญลม กิตฺติวณฺโณ หอมเย็น ๔๐ ๑๓ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๔๘ ปมท. * พระวรรักษ โชติธมฺโม จึงสมานกุล ๔๖ ๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๔๙ ปมท. * พระยุทธชัย มงฺคลชโย มีสายมงคล ๖๗ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๐ ปมท. * พระชนะ วชิรวณฺโณ อัศวนิลวรรณ ๕๖ ๔ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๑ ปมท. * พระอนุชิต อาภทฺโท บุตราช ๔๓ ๔ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๒ * ไว. พระบัณฑิต ปณฺฑิตงฺกุโร ทิวากรอนันต ๓๘ ๔ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๓ ปมท. * พระรชตะ รกฺขิตธมฺโม เจริญสุข ๔๒ ๓ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๔ ปมท. * พระทศพร ชาตเมธี พลเคน ๓๔ ๓ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๕ ปมท. * พระประกอบ โชติวํโส ปกขีพันธ ๒๗ ๒ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๖ ปมท. * สามเณรวิสาล บูน ๑๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๗ * ไว. สามเณรตุลา จิต ๑๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๖๑/๑๗๕
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๒๕๕๘ ปมท. * พระวุฒิศักดิ์ วีรธมฺโม หงสงามวงศ ๓๕ ๔ โพรงมะเดื่อ นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๕๙ ปมท. * พระพนมพร ฐิตธมฺโม ชองคันปอน ๕๔ ๑๒ ทัพยายทาว นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๐ ปมท. * พระสุวรรณ โกวิโท ฉุนกระโทก ๖๒ ๔๒ โคกเขมา นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๑ ปมท. * พระนราวิชญ จนฺทสาโร ฐานิสสรณ ๒๙ ๔ บางแกว นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๒ ปมท. * พระละมอม ฉนฺทโก เนียมแตง ๗๙ ๑๑ มงคลประชาราม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๓ ปมท. * พระมณฑล อคฺคธมฺโม คงเกื้อ ๓๗ ๓ มงคลประชาราม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๔ ปมท. * พระชาญชัย กนฺตสีโล แกลงกระโทก ๖๐ ๘ ศรีประชาวัฒนาราม นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๕ ปมท. * พระสุพจน ปภากโร ตุลาการวงศ ๕๕ ๑ ญาณเวศกวัน นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๖ * ไว. พระเนติวิทย จรณสมฺปนฺโน โชติภัทรไพศาล ๒๗ ๑ ญาณเวศกวัน นครปฐม วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๗ * ไว. พระพุทธิกร ธมฺมธโร รัตนโพธิ์สมรัก ๔๐ ๑๓ ปราสาททอง สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๘ ปมท. * พระอนุชา อนุชาโต เดชบุญ ๒๙ ๘ ปาเลไลยก สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๖๙ * ไว. สามเณรภาณุวัฒน พะงา ๒๐ ปาเลไลยก สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๐ ปมท. * สามเณรสุรชัช เที่ยงธรรม ๑๗ ปาเลไลยก สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๑ ปมท. * พระภานุพันธ สนฺติกโร ทัดปากน้ํา ๔๑ ๖ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๒ ปมท. * พระจิรวัฒน ญาณวโร ศูนยศรี ๔๒ ๔ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๓ ปมท. * สามเณรอิงครัต ไตรพารา ๑๙ สวนหงส สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๕๗๔ ปมท. * สามเณรอนุภัทร หมื่นชํานาญ ๑๕ พรสวรรค สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๕ ปมท. * พระสมุหวิริยะ มหาวิริโย ดวงสอาด ๕๒ ๑๖ คีรีรัตนาราม สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๖ ปมท. * พระมานพ มงฺคโล หงษเวียงจันทร ๔๖ ๓ โพธิ์เขียว สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๗ ปมท. * สามเณรธนันดร พลเสน ๑๙ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๘ ปมท. * สามเณรปญญาวุธ เพ็ชรพันธ ๑๓ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๗๙ ปมท. * พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ จนฺทสโร เกตุพูลทอง ๖๕ ๔๒ องคพระ สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๐ ปมท. * พระณัฐพงษ กิตฺตินาโค เสื้อวิจิตร ๓๘ ๔ ดงอูทอง สุพรรณบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๑ ปมท. * พระสุทัศน สุนนฺโท รอดไธสง ๕๖ ๘ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๒ ปมท. * พระศตวรรษ ฐานิสฺสโร มีศิริ ๓๙ ๑๐ สนามแย กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๓ ปมท. * พระสม สุวโจ สมบูรณ ๓๘ ๙ รางกระตายรังสรรค กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๔ ปมท. * พระปยะ ฐิตคุโณ ละเลิศ ๓๘ ๔ กระตายเตน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๕ ปมท. * สามเณรคิรากร แซมา ๑๗ พระแทนดงรัง กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๖ ปมท. * พระสุบรรณลักษณ ปฺญาวุฑฺโฒ วาณิชยกอกุล ๕๐ ๗ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๗ ปมท. * พระสรายุทธิ์ ปณฺฑิโต สุวรรณภาพ ๔๐ ๖ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๘ ปมท. * พระวสุพล อภิปฺุโญ อภิปุญญพัฒน ๒๖ ๖ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๘๙ ปมท. * พระพัฒน ฐิตาจาโร พงษศรีเกิด ๒๗ ๕ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๕๙๐ ปมท. * พระอัครพงศ ปฺญวนฺโต ยอดศรี ๓๒ ๔ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๑ ปมท. * พระวุฒิชัย คุณวุฑฺโฒ เธียรนพคุณ ๔๒ ๒ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๒ ปมท. * พระทินรัชต อตฺตคุตฺโต ไกรยะราช ๔๒ ๑ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๓ ปมท. * พระสุรชัย เตชทตฺโต พันธหอม ๔๒ ๑ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๔ ปมท. * พระสุรศักดิ์ อินฺทโก ลีลานภาศักดิ์ ๓๘ ๑ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๕ ปมท. * พระนุติพงษ อาจาโร อินสกุล ๒๗ ๑ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๖ ปมท. * พระโชคชัย กิตฺติโก สุขสวัสดิ์ ๒๗ ๑ ทาขนุน กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๗ ปมท. * พระโอชา โกวิโท ลออเอี่ยม ๕๐ ๕ พุทธบูชา กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๘ ปมท. * สามเณรกุลเดช บุญเทพ ๑๗ หนองโพธิ์ กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๕๙๙ ปมท. * พระรพีพจน เขมกาโม พันธาติ ๔๓ ๗ ทาเสด็จ กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๐ ปมท. * พระปรวัฒน ปยปวโร แซตั้ง ๓๘ ๗ หนองหญาปลอง กาญจนบุรี วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๑ ปมท. * สามเณรเพชรธีรศักดิ์ เจริญทรัพย ๑๔ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๒ ปมท. * พระบวรนันท วรธมฺโม พรอมทรัพย ๔๔ ๔ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๓ ปมท. * พระธวัช ธมฺมรโต ตันมณี ๕๕ ๔ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๔ ปมท. * พระแสนศึก ยสธโร มากเสมอ ๔๕ ๔ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๕ ปมท. * พระอนุชาติ ฐิตธมฺโม วัฒนามหามงคล ๖๑ ๙ โกรกกราก สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๖๐๖ ปมท. * พระภากิตติ ธมฺมวโร เชียรวิวรรณ ๕๓ ๑๒ โกรกกราก สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๗ * ไว. พระไพรัต ปสฺสวโร มิ่งขวัญสกุลสุข ๕๓ ๓ โกรกกราก สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๘ ปมท. * พระปลัดทวีศักดิ์ วชิรสกฺโก บุญเรือง ๕๒ ๒๐ หลักสี่ราษฎรสโมสร สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๐๙ * ไว. พระสุพรพงษ สุรวํโส สุขวรรณะโชติ ๒๓ ๓ หลักสี่ราษฎรสโมสร สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๐ ปมท. * พระเอ สิริสุวณฺโณ จิตรีเนื่อง ๕๓ ๑๒ โรงเข สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๑ ปมท. * พระกรวิชญ วิชฺชากโร พฤกษสําเริง ๒๓ ๒ ดอนโฆสิตาราม สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๒ ปมท. * พระกิตติพงษ กิตฺติวํโส กิจแกว ๓๙ ๓ ธรรมโชติ สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๓ ปมท. * พระนนทวิทย ธมฺมวิชฺโช ทองสิมา ๓๘ ๗ บางยาง สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๔ ปมท. * พระวิษณุ อภิญาโณ ทวีแสง ๖๓ ๓ ราษฎรรังสรรค สมุทรสาคร วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๕ ปมท. * พระอาทิตย อาทิจฺโจ สุขสําราญ ๒๘ ๑ ธรรมเจดียศรีพิพัฒน (ธ) สมุทรสาคร (ธ) วัดไรขิง/นครปฐม ๑๔
๒๖๑๖ * ไว. พระปยพันธ กนฺตสาโร โสรเนตร ๕๔ ๓ มหาธาตุ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๑๗ * ไว. พระนําชัย ปฺญาคโม อิ่มนอย ๓๑ ๑๑ มหาธาตุ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๑๘ ปมท. * พระนรินทร นรินฺโท พงษทอง ๔๒ ๑๗ เจติยาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๑๙ ปมท. * พระสุขสันต ปภสฺสโร สิทธิศักดิ์ ๔๑ ๗ ดอนตลุง ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๐ * ไว. พระณรงคชัย ฐิตชโย คลายยิ่งเหมือน ๔๖ ๒๒ เทพอาวาส ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๑ ปมท. * พระพิศนุวัฒน จารุวณฺโณ แกวตา ๓๙ ๗ หนองโพ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๖๕/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๖๒๒ ปมท. * พระประจวบ เตชวโร เชื้อวูหลิม ๕๒ ๗ มวง ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๓ ปมท. * พระนัฐพล สุธมฺโม คลังสุภา ๒๘ ๔ โบสถ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๔ * ไว. สามเณรธนวัฒน สังขวิลัย ๑๖ บานโปง ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๕ ปมท. * พระณัฐพล สทฺธาธิโก ทัศกุล ๒๘ ๙ ดอนตูม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๖ ปมท. * พระนพพล คุณสมฺปณฺโณ หื่นสังข ๔๑ ๔ เขาแจง ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๗ ปมท. * พระประยัตร สุเมโธ โพธิ์เงิน ๔๖ ๗ หนองไกขัน ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๘ ปมท. * พระอักษร ปยธมฺโม วิวัฒนวิทยา ๔๐ ๒ วาปสุทธาวาส ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๒๙ ปมท. * พระภูมิชาญาณ กตญาโร แซลี ๓๗ ๑๕ วาปสุทธาวาส ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๐ ปมท. * พระบุญรอด อนาลโย โครตงวงทอง ๖๑ ๒ โกรกสิงขร ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๑ ปมท. * พระวิเชษฐ ถาวโร เชียงกา ๔๖ ๕ บานกลวย ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๒ ปมท. * พระอุเทน ปภาโส เนียมหอม ๓๗ ๓ โปงเจ็ด ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๓ ปมท. * พระเกรียงศักดิ์ เตชวโร เลื่องเลิศ ๔๙ ๑๗ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๔ ปมท. * พระเดชา คุณธโร เตี๊ยกคํา ๖๒ ๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๕ ปมท. * พระอณุภาพ อาคมญาโณ ปนตา ๖๔ ๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๖ ปมท. * สามเณรเมธี ศรีสัมพันธ ๑๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๗ ปมท. * สามเณรสรายุทธ บุญสิงค ๑๗ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ ๒ ประโยค ๑-๒ แผนที่ ๑๖๖/๑๗๕

สอบซอมวิชา สํานักเรียน
ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๖๓๘ ปมท. * สามเณรอํานาจ จันอุดม ๑๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๓๙ ปมท. * พระวิโรจน วิโรจโน อุมนอย ๕๒ ๒๐ ทาราบ ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๐ ปมท. * พระณฐภณ กนฺตธมฺโม ณ บางชาง ๕๒ ๑๑ ลําน้ํา ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๑ ปมท. * สามเณรกิตติกวิน แกสีโลหิต ๑๔ อมรญาติสมาคม ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๒ ปมท. * พระวัฒนชนะ ฐานวโร เอมโอด ๔๐ ๓ โคกตับเปด ราชบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๓ ปมท. * พระอิศรานุวัฒน อิสฺสโร ลาภประสบ ๔๔ ๒ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๔ ปมท. * พระครูปลัดอุดม อุตฺตโม พงษรอด ๕๗ ๓๘ มหาธาตุ เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๕ ปมท. * พระธนัตถสิษฐ ฉนฺทสุโภ เลียบดี ๒๖ ๕ มหาธาตุ เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๖ ปมท. * พระจิรภัทร อติภทฺโท วาปเจริญกุล ๓๗ ๒ มหาธาตุ เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๗ ปมท. * พระสุข สีลเตโช เรือนแกว ๔๘ ๗ พลับพลาชัย เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๘ ปมท. * พระคําแมน ขนฺติธมฺโม ยังฉิม ๕๑ ๑๑ ตนสน เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๔๙ ปมท. * พระกิตติ จิตฺตสมฺปนฺโน จิตสมบูรณ ๕๖ ๙ ตนสน เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๐ ปมท. * พระเลิศชัย ฐานรโต สรางกุศล ๖๒ ๕ ตนสน เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๑ ปมท. * พระกิจประสงค กิตฺติปฺโญ พูลสวัสดิ์ ๔๘ ๕ หนองปลาไหล เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๒ * ไว. พระณัฐพล กิจฺจสาโร เกลื้อคํา ๒๘ ๘ เขายอย เพชรบุรี วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๓ ปมท. * พระสุจินต เลขธมฺโม ศรีสวัสดิ์ ๕๒ ๑๐ สหธรรมิการาม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๖๕๔ ปมท. * พระสุรชัย เขมจาโร อยูเจริญ ๔๓ ๖ สหธรรมิการาม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๕ ปมท. * พระกรวิทย ปริชาโน แจงสวาง ๒๑ ๒ สหธรรมิการาม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๖ ปมท. * พระณัฐพงษ วิริยธโร คนไว ๓๙ ๑ สหธรรมิการาม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๗ ปมท. * สามเณรพีรพัฒน โสภาบุตร ๑๓ สหธรรมิการาม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๘ ปมท. * สามเณรศักดิ์สิทธิ เรียบแล ๑๓ สหธรรมิการาม เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๕๙ ปมท. * พระชัชวาลย ธมฺมธโช ศุขวัฒน ๖๖ ๗ วังพุไทร เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๐ ปมท. * พระคงคา ปริชาโณ สมเสียง ๒๕ ๕ มหาสมณารามฯ เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๑ ปมท. * พระมานพ ปฺญาธโร ออนละมูล ๒๗ ๑ มหาสมณารามฯ เพชรบุรี (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๒ ปมท. * พระสุริยา ทีปธมฺโม พันธุเกตุ ๓๑ ๘ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๓ ปมท. * พระเกียรติศักดิ์ ธีรปฺโญ ศังขานนท ๔๒ ๕ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๔ ปมท. * พระชวลิต ธมฺมมงฺคโล เอื้อสกุล ๒๓ ๓ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๕ ปมท. * พระเจตนิพัทธ อาทโร พระทอง ๒๒ ๒ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๖ ปมท. * พระนิรุติ นนฺทิโย เนตรแสงใส ๔๔ ๔ ประดู สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๗ ปมท. * พระพันธุธิช สิริปฺโญ ภูรอด ๔๖ ๑ ประดู สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๘ ปมท. * พระประเสริฐ ฐานิโย เหลืองสวางวงศ ๔๙ ๓ ประดู สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๖๙ * ไว. พระใบฎีกาพิษณุ วิโรจโน ลมลอย ๔๕ ๓ ประดู สมุทรสงคราม วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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ที่ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด สนามสอบ คร้ังที่ ๒ ภาค

๒๖๗๐ ปมท. * พระสันติชัย ถิรธมฺโม ตอพฤกษา ๓๓ ๖ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๑ ปมท. * พระสุรจักษ สุวีโร สุตระ ๔๐ ๑๑ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๒ ปมท. * พระกฤษณพงษ จนฺทูปโม ไกรสีหนาท ๖๒ ๗ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๓ * ไว. พระคุณัช คุโณภาโส คงจันทร ๕๙ ๕ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๔ ปมท. * สามเณรอติเทพ พิทักษสกุล ๑๓ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๕ ปมท. * พระสมเกียรติ สงฺกิตฺติโก กอบกิจอราม ๕๕ ๓ เขาถ้ํา ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๖ ปมท. * พระธนพล กตปฺุโญ โตทับ ๒๗ ๔ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๗ ปมท. * สามเณรธนิสร วรเรศ ๑๘ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ (ธ) วัดประดู/สมุทรสงคราม ๑๕
๒๖๗๘ ปมท. * พระณัฐพล ขนฺติสุโภ เหมกัง ๓๓ ๒ หัวอิฐ นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๗๙ ปมท. * พระเกียรติศักดิ์ สีลสํวโร เตงภู ๔๙ ๑ หัวอิฐ นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๐ ปมท. * พระศักดา สุมโน ไชยทอง ๕๗ ๓ สมควร นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๑ ปมท. * พระพงศวัชร ปยธมฺโม รมพฤกษ ๒๐ ๑ มณีประสิทธิ์ นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๒ ปมท. * พระฐิติญาณ ฐิติญาโณ ติงสมิตร ๔๔ ๓ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๓ ปมท. * สามเณรทนงศักดิ์ บัวศรี ๑๗ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๔ ปมท. * พระสาคร อนาลโย แสนมา ๕๕ ๖ สวนขัน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๕ ปมท. * สามเณรดรย แกวดี ๑๘ สวนขัน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๖๘๖ ปมท. * สามเณรณัฏฐ แสงนิ่มนวล ๑๔ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๗ ปมท. * สามเณรชินกร สีเหมือนทอง ๑๕ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๘ ปมท. * สามเณรนพดล นอยนารญ ๑๔ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๘๙ ปมท. * พระวุฒิพงศ วุฒิปฺโญ แซลี้ ๓๕ ๓ เตาปูน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๐ ปมท. * พระครูปลัดวรวงศมุนี ธมฺมโชติ ทองเริ่น ๓๔ ๑๔ ลํานาว นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๑ ปมท. * พระครูสมุหสุจินต สุจิตฺโต แกวสิน ๕๔ ๒๔ หนาพระลาน นครศรีธรรมราช วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๒ ปมท. * พระธนกร กิตฺติเมธี กองสุข ๒๒ ๓ พระนคร นครศรีธรรมราช (ธ) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๓ * ไว. พระครูพิบูลยธรรมสถิต ฐิตสุโข ยังบุญสุข ๖๐ ๑๘ เจริญธรรมาราม นครศรีธรรมราช (ธ) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๔ ปมท. * พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย แกวมณี ๒๘ ๔ ราชบุรณะ ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๕ ปมท. * สามเณรจักริน เพชรเลิศ ๑๔ ถ้ําหวยกลาง ชุมพร วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๖ ปมท. * พระภานุมาศ ฐิตสทฺโธ บุญชุม ๔๙ ๒๐ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๗ ปมท. * พระสุรีย ธมฺมเตโช โชติคุณ ๔๔ ๓ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๘ ปมท. * พระเทวิน ปฺญาธโร จันทรภู ๒๘ ๓ พัฒนาราม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๖๙๙ ปมท. * พระวัชระ สิริปฺโญ สังขทอง ๒๖ ๔ สมหวัง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๐ ปมท. * พระกฤษดา กิตฺติญาโณ วีระพล ๕๙ ๓๐ ทาไทร สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๑ ปมท. * พระพิชิตศักดิ์ วิชิตฺตสกฺโก ชางปาน ๓๗ ๑๗ ทาไทร สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๗๐๒ ปมท. * พระวรรณวรงค วรธมฺโม วงศธรรมฤทธิ์ ๖๕ ๒ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๓ ปมท. * พระเจริญพร อาจารสมฺปฺโญ ศรีวิสุทธิ์ ๕๖ ๘ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๔ ปมท. * พระไรวิน อภิชาโต เพชรเกตุ ๔๓ ๓ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๕ ปมท. * พระจตุพล ขนฺติพโล จั่งโลง ๓๐ ๑๐ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๖ ปมท. * พระฤทธิพร ฐิตธมฺโม ชีวะสุนทร ๒๘ ๔ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๗ ปมท. * สามเณรภูริณัฐ เกียรติตระกูล ๑๗ บานสอง สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๘ ปมท. * พระวิมล ฐิตมโน รอดจิตต ๓๓ ๑๓ เจริญประชาธรรม สุราษฎรธานี วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๐๙ ปมท. * พระวิระศักดิ์ สุภกิจฺโจ นวลจุย ๔๓ ๑๕ สารวนาราม สุราษฎรธานี (ธ) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๑๐ ปมท. * สามเณรภีรพงษ ดวงสุวรรณ ๒๐ วิภาวดีกาญจนาราม สุราษฎรธานี (ธ) วัดไตรธรรมาราม/สุราษฎรธานี ๑๖
๒๗๑๑ ปมท. * พระณัฐพล ธมฺมวิริโย ฉายประเสริฐ ๓๔ ๓ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๒ ปมท. * พระวุฒิพงศ มหาวีโร พวงเพ็ชร ๔๒ ๑ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๓ ปมท. * พระเทพประทาน ชาตวีโร ทันใจชน ๕๒ ๑ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๔ ปมท. * พระสาธิต ธมฺมทีโป หัวเพชร ๕๔ ๔ นิคมสามัคคี พังงา วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๕ ปมท. * พระจีรศักดิ์ กิตฺติสาโร กริดกรํา ๔๓ ๕ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๖ ปมท. * พระสมศักดิ์ สิริจนฺโท ศิริธร ๕๖ ๒ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๗ ปมท. * พระพงษพัชรา ปฺญาคโม ราชรักษ ๓๑ ๒ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๗๑๘ ปมท. * พระสุรัตน ปภสฺสโร สกุลคู ๓๓ ๑ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๑๙ ปมท. * สามเณรขัณฑภัค พลภักดี ๑๕ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๐ ปมท. * พระสมุหอมร อมโร สีดํา ๕๐ ๒๓ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๑ ปมท. * พระใบฎีกาดํารง นิมฺมโล จันแดง ๔๔ ๑๓ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๒ ปมท. * พระสุเชต สุชาโต ศรีมายา ๖๒ ๕ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๓ ปมท. * พระปฏิวัติ ฉนฺทกโร ชูบัว ๔๑ ๒ กะพังสุรินทร ตรัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๔ ปมท. * พระสัมพันธ ฐานุตฺตโร สาสังข ๓๗ ๙ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๕ ปมท. * พระพรสิทธิ์ วรสิทฺโธ รักศรี ๒๖ ๑ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๖ ปมท. * พระวัชรพงษ คุณวํโส เองฉวน ๒๒ ๑ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๗ ปมท. * สามเณรพสิษฐ พลพิพัฒน ๑๓ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๘ ปมท. * สามเณรอนุพนธ อุปถัมภ ๑๒ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๒๙ ปมท. * สามเณรณัฐกิตติ์ ทองคํา ๑๕ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๐ ปมท. * สามเณรศราวุธ มะลิเครือ ๑๒ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๑ ปมท. * สามเณรศุทรา พุมฤทธิ์ ๑๓ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๒ ปมท. * สามเณรอมรพงศ ชูเดชา ๑๓ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๓ ปมท. * สามเณรปณณวัฒน มาฆะโว ๑๒ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
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๒๗๓๔ ปมท. * สามเณรนัทธรินทร ปญญา ๑๒ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๕ ปมท. * สามเณรกฤติกร ชูเดชา ๑๑ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๖ ปมท. * สามเณรณัฐวัฒน ขําประดิษฐ ๑๓ มหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๗ ปมท. * สามเณรกรรทกร พลพิพัฒน ๑๖ แกวโกรวาราม กระบี่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่ ๑๗
๒๗๓๘ ปมท. * พระณัฐพงศ ปภากโร รัตนะ ๓๑ ๘ ชัยมงคล สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๓๙ ปมท. * พระสันติ สนฺตจิตฺโต ดาวเรือง ๖๕ ๕ ชัยมงคล สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๐ ปมท. * พระธีรพงศ โชติปฺุโญ อินทรพัฒน ๒๙ ๔ ชัยมงคล สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๑ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ ไชยสงค ๑๕ ชัยมงคล สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๒ ปมท. * พระจตุรงค ปยธมฺโม ชอบแตง ๕๗ ๑๒ คลองเรียน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๓ ปมท. * พระปริญญา ถาวโร อมรพันธ ๓๓ ๖ คลองเรียน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๔ ปมท. * พระณัฐธวัช คุตฺตธมฺโม ภักดีประสิทธิ์ ๔๙ ๒ คลองเรียน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๕ ปมท. * พระอภิรักษ ปสนฺนจิตฺโต สุธรรมกุล ๓๕ ๑ คลองเรียน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๖ ปมท. * พระธรรศ ปทีปวโร สังขชาติ ๔๙ ๒๙ หงษประดิษฐาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๗ ปมท. * พระสมเจตร อุชุจาโร คําเมือง ๕๐ ๑๖ หงษประดิษฐาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๘ ปมท. * พระวีระพงษ โชติธมฺโม พิบูลยจารุพัฒน ๔๔ ๑๔ หงษประดิษฐาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๔๙ ปมท. * พระจิรธร จารุวณฺโณ แกวเอียด ๓๐ ๕ หงษประดิษฐาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๗๕๐ ปมท. * สามเณรสุรศักดิ์ รติวุฒิภัทร ๑๕ หาดใหญสิตาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๑ ปมท. * สามเณรณัฐวุฒิ แกวบุญลือ ๑๓ หาดใหญสิตาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๒ ปมท. * สามเณรเดชาธร แซเจ ๑๔ มหัตตมังคลาราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๓ ปมท. * พระปยะศักดิ์ ปยสกฺโก วิเศษพงษ ๔๔ ๑๐ รัตนวราราม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๔ ปมท. * พระกิตติ์ณัฐ ยสินฺธโร อธิวัฒนธนิกกุล ๕๕ ๙ เนินสุวรรณชัยเจริญธรรม สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๕ ปมท. * พระสุจินต สุธมฺโม ฤทธิ์หนู ๗๐ ๕ คูหาใน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๖ ปมท. * พระยุทธนา ถิรปฺโญ จันทรโชติ ๔๓ ๔ ดอกสรอย สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๗ ปมท. * พระสมปอง สนฺตจิตฺโต รัตนะ ๔๘ ๓ ศาลาหลวงบน สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๘ ปมท. * สามเณรณัฐกิตต ไพจิตจินดา ๑๔ ๒ ดอกสรอย สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๕๙ ปมท. * สามเณรธันวา ตั้งซาย ๑๒ บางหยี สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๐ * ไว. พระสมบูรณ สทฺธาสมฺปนฺโน เต็มพรอม ๖๕ ๔ จะทิ้งพระ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๑ ปมท. * พระจักรกฤษณ กิตฺติภทฺโท นากลม ๒๖ ๔ จะทิ้งพระ สงขลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๒ ปมท. * พระชลัมพล สุจิตฺโต จุมที ๓๑ ๒ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๓ ปมท. * สามเณรวีระชัย สมบูรณ ๑๔ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๔ ปมท. * สามเณรโจนาธาน ชวยหนู ๑๕ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๕ ปมท. * สามเณรพัชรพล ซายชูจีน ๑๗ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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สอบซอมวิชา สํานักเรียน
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๒๗๖๖ ปมท. * สามเณรสรายุทธ ดามทอง ๑๕ โคกเปยว สงขลา (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๗ ปมท. * พระประกิจ อภินนฺโท แกวพิทักษ ๓๔ ๔ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๘ ปมท. * พระพรชัย สุวโจ รัตนานุกูล ๕๓ ๓ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๖๙ ปมท. * พระกิตติ กิตฺติโก สุวรรณกิจ ๒๔ ๒ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๐ ปมท. * สามเณรกอบบุญ อารีรักษ ๑๓ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๑ ปมท. * พระสันติ จรณธมฺโม สงนุย ๖๖ ๕ อินทราวาส พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๒ ปมท. * พระภูวนาท ราชปวโร ราชบวร ๔๗ ๒ อินทราวาส พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๓ ปมท. * พระทวิช โชติปฺโญ จันสีนาก ๕๓ ๒ จินตาวาส พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๔ ปมท. * พระภูรินทรพี นรินฺโท ภาคยอิชณน ๔๐ ๑ โคกเนียน พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๕ ปมท. * สามเณรธีรภัทร บัวแกว ๑๔ ทุงยาว พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๖ ปมท. * พระรติชาติ คุณงฺกโร สงนุย ๓๒ ๔ ลานแซะ พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๗ ปมท. * พระนพรุจ จรเมธี ปนพณิชกุล ๕๑ ๓ คูหาสวรรค พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๘ ปมท. * พระเพชรพิรุณ คุณวชิโร จันทรออน ๓๙ ๔ จินตาวาส พัทลุง วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๗๙ ปมท. * สามเณรธนาธาร นวลแกว ๑๔ จรณาราม พัทลุง (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๐ ปมท. * สามเณรเมธากร หุยทั่น ๑๔ จรณาราม พัทลุง (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๑ ปมท. * สามเณรไกรสร เรืองรักษ ๑๖ จรณาราม พัทลุง (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
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๒๗๘๒ ปมท. * สามเณรสรศักดิ์ ละอองแกว ๑๕ จรณาราม พัทลุง (ธ) วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๓ ปมท. * พระอานนท สตสมฺปนฺโน แกวกาสอน ๒๔ ๔ หนาเมืองสตูล สตูล วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๔ ปมท. * พระอรรดนัย สิริวฑฺฒโน จันอุบล ๒๑ ๑ ชนาธิปเฉลิม สตูล วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๕ ปมท. * สามเณรจักรพล ทิพยสมบัติ ๑๗ หนาเมืองสตูล สตูล วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๖ ปมท. * พระปลัดทศพล จิตฺตทนฺโต วัฒนศิริ ๓๒ ๗ พุทธภูมิ ยะลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๗ ปมท. * พระปลัดพินโย ภูริปฺโญ โพภิบาล ๕๘ ๘ เขาน้ําตก ยะลา วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๘ ปมท. * พระอานนท ชยานนฺโท นุเคราะหชน ๒๐ ๑ บุณณาราม นราธิวาส วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๘๙ ปมท. * พระธีรพล ฐิตจิตฺโต รัตนบุรี ๒๙ ๔ ปปผลิวัน นราธิวาส วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘
๒๗๙๐ ปมท. * พระใบฎีกาวิศรุต สุวิมโล ชนะสิทธิ์ ๓๓ ๑๒ โคกเคียน นราธิวาส วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ๑๘

เครื่องหมาย : * =สอบผานรายวิชา, ปมท.=แปลมคธเปนไทย, ไว.=บาลีไวยากรณ สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เมษายน ๒๕๖๖


