
ผู้สอบผ่าน ปี 2564
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีน พัดยศ
1 พระปลัด ฉัตรชัย จนฺทนนฺโท ผาราง แพร่ พัดหน้านาง
2 พระครูใบฎกีา วรีพงษ์ ธมฺมิสฺสโร จองค า ล าปาง พ้ืนแพรสีแดง
3 พระใบฎกีาหล้า ภริูวฑฺฒโน มงคลธรรมกายาราม เชียงราย ดา้มไม้
4 พระอธกิารแกล้วกล้า  สนฺตมโน หนองแดง เพชรบูรณ์
5 พระบุญมั่น สีลเตโช หนองคล้า นครสวรรค์
6 พระณัฏฐ์ านวโร พระบรมธาตุ ก าแพงเพชร
7 พระภญิโญ สนฺตวาโจ สังฆานุภาพ ก าแพงเพชร
8 พระนเรศ กตธมฺโม ตะพานหิน พิจิตร
9 พระวรเศรษฐาภรณ์ โอภาสธมฺโม กรดงาม พิจิตร

10 พระอิศราพงษ์ โชติปญฺโ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
11 พระอนุชา านสมฺปนฺโน โพธิก์ลาง เพชรบูรณ์
12 พระมีชัย โชติโก โพธิก์ลาง เพชรบูรณ์
13 พระใหญ่ อภนินฺโท โพธิง์าม เพชรบูรณ์
14 พระสง่า านวโีร โพธิง์าม เพชรบูรณ์
15 พระพรเทพ สาทโร เสาธงทอง เพชรบูรณ์
16 พระประดิษฐ์ ปคุโณ ประเชชัย เพชรบูรณ์
17 พระประทีป โชติ าโณ สระเกศ เพชรบูรณ์
18 พระสมเดช รกฺขิตธมฺโม ประชานิมิต เพชรบูรณ์
19 พระสมชาย ธมฺมทีโป พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
20 พระธนาบดี ธนปาโล พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
21 พระกลมชัย กมโล มะขามเต้ีย พิษณุโลก
22 พระบัญชา านจาโร มะขามเต้ีย พิษณุโลก
23 พระเสกสรร ติสมฺปนฺโน บ้านแถว พิษณุโลก
24 พระอภวิฒัน์ จนฺทว โส สังฆาราม สุโขทัย
25 พระกฤษณะ านวโีร ท่าช้าง สุโขทัย
26 พระหัสนัย ถิรคุโณ มงคลนิมิตร อุตรดิตถ์
27 พระทิพย์เนตร อคฺคปญฺโ อัมพวนั ตาก
28 พระพีรวสั าณวโีร โพธคุิณ ตาก
29 พระสมคิด ปริปุณฺโณ มณีไพรสณฑ์ ตาก
30 พระธนชัย อกิญฺจโน จองค า ล าปาง

บัญชรีายนามพระภกิษุสามเณรที่จะเขา้รบัการทรงตั้งเปรยีญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

ณ  วัดพระธาตศุรจีอมทอง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่
วันพฤหัสบดทีี่  ๒๓  เดอืนมถุินายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.



แผ่นที่ 2 / ๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีน พัดยศ
31 พระอานนท์ เขมสิริ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย พัดหน้านาง
32 พระพงษ์เพชร จนฺทโชโต พระธาตุผาเงา เชียงราย พ้ืนแพรสีแดง
33 พระณัฐกานต์ วรเตโช พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ดา้มไม้
34 พระอภนิพ านวโีร พระธาตุช่อแฮ แพร่
35 พระชัยอนันต์ านวโร พระธาตุช่อแฮ แพร่
36 พระกิจตนนท์ กิตฺติธโีร พระธาตุช่อแฮ แพร่
37 พระธวุานนท์ จิรปุญฺโ ร่องซ้อ แพร่
38 พระนันทวฒัน์ ธมฺมิกวาโท กาศใต้ แพร่
39 พระเตชินท์ ติกฺข าโณ ป่าคอวงั น่าน
40 พระทรงพล โชติโย สมเด็จอาสภวนั เชียงใหม่
41 พระนพรุจ จารุโภ ร่ าเปิง เชียงใหม่
42 พระธนิต เนปกฺโก ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่
43 พระพรศักด์ิ อคฺคธมฺโม ป่าไม้แดง เชียงใหม่
44 พระพรชัย อาภากโร ป่าไม้แดง เชียงใหม่
45 พระศุภกิจ ปภสฺสโร ป่าดาราภริมย์ เชียงใหม่ (ธ)
46 พระฐาปกรณ์ านธมฺโม ป่าดาราภริมย์ เชียงใหม่ (ธ)
47 พระณัฏฐ์คณิศ สุนฺทรปญฺโ หนองเส้ง ล าพูน
48 สามเณรจักรวาล ภู่น้อย ตากฟ้า นครสวรรค์
49 สามเณรกมลภพ ใจรักษา ตากฟ้า นครสวรรค์
50 สามเณรธนกร อชิตพล ตากฟ้า นครสวรรค์
51 สามเณรพากร พันธม์ี สังฆานุภาพ ก าแพงเพชร
52 สามเณรณัฐวฒิุ ศิริวฒัน์ สังฆานุภาพ ก าแพงเพชร
53 สามเณรสาธติ แก้วอินชัย มหาธาตุ เพชรบูรณ์
54 สามเณรศุภกร ฉัตรทอง มหาธาตุ เพชรบูรณ์
55 สามเณรติณณภพ ฤทธขิันธ์ สระเกศ เพชรบูรณ์
56 สามเณรปิยวฒัน์ ข ามา พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
57 สามเณรแดนชัย จันทร์แสง บ้านแถว พิษณุโลก
58 สามเณรรัชชานนท์ เอกพรพิศาล เชิงผา สุโขทัย
59 สามเณรภสิูทธิ ์เลิศผกา โพธคุิณ ตาก
60 สามเณรบอย โพธคุิณ ตาก
61 สามเณรวนัชัย เวยีงมิถุนา ดอนไชย ตาก
62 สามเณรธนวชัร์ ผันผาย จองค า ล าปาง
63 สามเณรพู่กันไท สนธิสั์มพัน จองค า ล าปาง
64 สามเณรศักด์ิระพี ต้นชมภู จองค า ล าปาง
65 สามเณรอริย์ธชั บุญตอบ จองค า ล าปาง



แผ่นที่ 3 / ๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีน พัดยศ
66 สามเณรวชัระ สุริยะทุง จองค า ล าปาง พัดหน้านาง
67 สามเณรอชิรวทิย์ ก้างยาง พระธาตุผาเงา เชียงราย พ้ืนแพรสีแดง
68 สามเณรณัฐวฒิุ พานิชย์ พระธาตุผาเงา เชียงราย ดา้มไม้
69 สามเณรเฉลิม เอียดขันตี ชัยมงคล แพร่
70 สามเณรบูรพา บางสี ชัยมงคล แพร่
71 สามเณรณภทัร วงศ์ภธูร พญาภู น่าน
72 สามเณรนราธปิ แก้วโก พญาภู น่าน
73 สามเณรสายวนั เป่าจ่า พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
74 สามเณรเอกวฒิุ วดิจา สวนดอก เชียงใหม่
75 สามเณรแสงชัย ค าใส เจ็ดยอด เชียงใหม่
76 สามเณรจตุรงค์ เสือบัญชา ศรีโสดา เชียงใหม่
77 สามเณรปี ลุงกี้ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
78 สามเณรจิง่เมือง ลุงค า บ้านขุน เชียงใหม่
79 สามเณรเชาวกรณ์ ปางล้อ แม่ฮ่องสอน
80 สามเณรสุรพัด  ม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน
81 สามเณรจรัส ก้องตะวนั ม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีน พัดยศ
82 พระอธกิารสุริยัน ภริูมโน รังแรง ตาก พัดหน้านาง
83 พระศิริวทิย์ เทวธมฺโม กรดงาม พิจิตร พ้ืนแพรสีแดง
84 พระไกรทอง ปญฺ าธโร ทุ่งสะเดียง เพชรบูรณ์ ดา้มไม้
85 พระเกษม กนฺตวโีร บ้านแถว พิษณุโลก
86 พระอานนท์ สุทสฺสนเมโธ ไทยชุมพล สุโขทัย
87 พระวชัรา ติกฺข าโณ ลัดทรายมูล สุโขทัย
88 พระวษิณุ ภริูปญฺโ พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
89 พระธนัวา ธมฺมวโร ใหม่คลองหอม สุโขทัย
90 พระธนกร ธมฺเมสโก ท่าเกย สุโขทัย
91 พระณัฐวฒัน์ านวโร ไทรงาม สุโขทัย
92 พระต่อศักด์ิ จกฺกวโร คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
93 พระอนุรัตน์ กิตฺติคุโณ ไผ่ล้อม อุตรดิตถ์
94 พระชวรินทร์ ชวนปญฺโ อัมพวนั ตาก
95 พระประทุม ติกฺขวโิร ดอยมูล ตาก
96 พระชัยสิทธิ ์อุตฺตโม มณีไพรสณฑ์ ตาก

รอบที่สอง



แผ่นที่ 4 / ๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีน พัดยศ
97 พระแดน จนฺทสาโร มณีไพรสณฑ์ ตาก พัดหน้านาง
98 พระกวนิชัย โกวโิท มณีไพรสณฑ์ ตาก พ้ืนแพรสีแดง
99 พระวไิล สติสมฺปนฺโน พระธาตุผาเงา เชียงราย ดา้มไม้

100 พระหงษ์สา หาสธมฺโม เจ็ดยอด เชียงใหม่
101 พระเรืองศักด์ิ ธมฺมรโส เจ็ดยอด เชียงใหม่
102 พระจักรกฤษณ์ อุปฺปลี บุพพาราม เชียงใหม่
103 พระสามิตร สุขิโต ดอกเอื้อง เชียงใหม่
104 พระสุทธศัิกด์ิ สิรินฺธโร ดอนแก้ว เชียงใหม่
105 พระญาณะ สจฺจ าโณ สองแคว เชียงใหม่
106 พระบี ปญฺ าวชิโร ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่
107 พระรัตนธรรม ธมฺมรตโน บ้านขุน เชียงใหม่
108 พระณรงศักย์ กนฺตวโีร สันติธรรม เชียงใหม่ (ธ)
109 พระอุดม สุธมฺโม ป่าดาราภริมย์ เชียงใหม่ (ธ)
110 พระศิวภชั ภทฺร าโณ พระธาตุหริภญุชัย ล าพูน
111 พระชวกร ชวน าโณ พระพุทธบาทตากผ้า ล าพูน
112 สามเณรธรีภทัร์ จันทะพาช โพธาราม นครสวรรค์
113 สามเณรรามณรงค์   สุขจิตร ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
114 สามเณรอนุวตั นวลดอกไม้ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์
115 สามเณรศรัณย์ ค าหล้าชาย ตากฟ้า นครสวรรค์
116 สามเณรกรรณทรรศน ศรีสุธรรม ตากฟ้า นครสวรรค์
117 สามเณรณัฐวฒิุ มูลจัด ตากฟ้า นครสวรรค์
118 สามเณรศรีเพ็ชร นรสาร ตากฟ้า นครสวรรค์
119 สามเณรอนุชิต คงวารี ตากฟ้า นครสวรรค์
120 สามเณรอนันต์ โซ่เมืองแซะ ตากฟ้า นครสวรรค์
121 สามเณรชินวตัร บุญจันทร์ ตากฟ้า นครสวรรค์
122 สามเณรธนัวา โพธผิล ตากฟ้า นครสวรรค์
123 สามเณรภาสกร ฉิมมาแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
124 สามเณรพร้อมพงษ์ กล่ินจันทร์ ตากฟ้า นครสวรรค์
125 สามเณรชาญวทิย์ ล้ีพล ตากฟ้า นครสวรรค์
126 สามเณรศุภกร ชูรัตน์ พระบรมธาตุ ก าแพงเพชร
127 สามเณรพรหมจักร สาทร สังฆานุภาพ ก าแพงเพชร
128 สามเณรภทัรกร พูลศิลป์ สังฆานุภาพ ก าแพงเพชร
129 สามเณรพีรพัฒน์ เขียวเขิน ท่าหลวง พิจิตร
130 สามเณรกิตติศักด์ิ เหลืออ่อน ท่าหลวง พิจิตร
131 สามเณรพีรพงศ์ กาลพันธ์ เนินศิลาเพชร เพชรบูรณ์



แผ่นที่ 5 / ๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีน พัดยศ
132 สามเณรจิรายุ ทาค ามา พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก พัดหน้านาง
133 สามเณรณัฐวฒิุ เกือ้บุตร คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ พ้ืนแพรสีแดง
134 สามเณรนิเวศ วนาชูเกียรติ ดอนไชย ตาก ดา้มไม้
135 สามเณรธนากร จินาวนั ดอนไชย ตาก
136 สามเณรสาโรจน์ โรจุยะ ดอนไชย ตาก
137 สามเณรพิชิตชัย ไชยพิชิต จองค า ล าปาง
138 สามเณรวรปรัชญ์ เทพิกัน พุทธเมตตาบุญญานุภาพ ล าปาง
139 สามเณรธนาดล เขียวอินทร์ สันป่าก่อ เชียงราย
140 สามเณรเกียรติภมูิ จันทฤทธิ์ พระธาตุผาเงา เชียงราย
141 สามเณรอนุวรรตน์ แซ่เล่า เชียงคาน เชียงราย
142 สามเณรสุเมธ กุศลส่ง พระธาตุช่อแฮ แพร่
143 สามเณรณัฐวฒิุ ภยูาทิพย์ สวนดอก เชียงใหม่
144 สามเณรอภสิร หล้าจู ศรีโสดา เชียงใหม่
145 สามเณรณัฐนนท์ ค าจันทร์ ฟ้ามุ่ย เชียงใหม่
146 สามเณรจิตวสุิทธิ ์ศรีบุญปั๋น พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
147 สามเณรภมูินทร์ ผันพักตร์ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
148 สามเณรธรีะชัย ผ่องณัฐวฒิุ บ้านขุน เชียงใหม่
149 สามเณรถนอม พนาสุขสันติ บ้านขุน เชียงใหม่
150 สามเณรสันติ คัมภร์ีอาญา บ้านขุน เชียงใหม่
151 สามเณรคมกฤต เจริญธนมิตร บ้านขุน เชียงใหม่
152 สามเณรณัฐพัชร์ จิตรสม บ้านขุน เชียงใหม่
153 สามเณรทักษ์ดนัย โกมลช่อมาลี บ้านขุน เชียงใหม่
154 สามเณรริง จอเมือง ป่าไม้แดง เชียงใหม่
155 สามเณรจิระพงศ์ โอภาเสกสรรค์ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ)
156 สามเณรธงชัย นโคทรถาวรสุข เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ)
157 สามเณรบุญฤทธิ ์ลุงมี พระพุทธบาทตากผ้า ล าพูน
158 สามเณรศร จองค า แม่ฮ่องสอน

ส านักเลขาธกิารมหาเถรสมาคม
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



แผ่นที่ 6/๑๑

ผู้สอบผ่าน ปี 2565
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ

159 พระครูพิพิธนันทการ  ดอนมูล แพร่ พัดหน้านาง
160 พระปลัด  กิตตพัินธ์  สจฺจวโร พงป่าหวาย แพร่ พ้ืนแพรสีแดง
161 พระครูบริรักษ์พัชโรทก  วารีล้อม เพชรบูรณ์ ดา้มไม้
162 พระสมหุ์  ธันยรัศมิ์  กลฺยาณเมธี พระบาทมิ่งเมือง แพร่
163 พระสมหุ์  ธวัช  ธมมฺกาโม อินทนิเวศน์ แพร่
164 พระใบฏีกา  วรพล  วรพโล พระบาทมิ่งเมือง แพร่
165 พระเอกพันธ์  อคฺคจิตโฺต วรนาถบรรพต นครสวรรค์
166 พระเสกสรร  ปญฺ าธโร บึงน้ าใส นครสวรรค์
167 พระวรุฒ  กนฺตธมโฺม สามัคคีประดิษฐ์ นครสวรรค์
168 พระปฏิพัทธ  ตปญฺโ ปรีชาศรัทธาธรรม ก าแพงเพชร
169 พระประดงุ  ตวินโย หนองไผ่ ก าแพงเพชร
170 พระสมคิด  สมจิตตฺวิชโย มหาธาตุ เพชรบูรณ์
171 พระพิชยันาท  สิริจนฺโท ประชานิมิต เพชรบูรณ์
172 พระมานบ  นิมมฺโล ประชานิมิต เพชรบูรณ์
173 พระประเสริฐ  จนฺทธมโฺม ประชานิมิต เพชรบูรณ์
174 พระชานนท์  สุชาโต พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
175 พระมานะ  านวโร ศิริมงคล เพชรบูรณ์
176 พระวิชยั  จนฺทสีโล บึงศรีเทพรัตนาราม เพชรบูรณ์
177 พระมนตรี  ปญฺ าทีโป บ้านนายาว เพชรบูรณ์
178 พระณรงค์  สิริปญฺโ สันติวัน พิษณุโลก
179 พระมศัีกดิ์  ตสทฺโท สันติวัน พิษณุโลก
180 พระวิสูตร์  ภูริ าโณ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
181 พระศักดิ์สิทธิ์  สมจิตโฺต โพธิคุณ ตาก
182 พระอภิษิต  อภินนฺโท จองค า ล าปาง
183 พระเปรม  สุชาโต พระสิงห์ เชียงราย
184 พระแก้ว  จิตตฺปาโล พระสิงห์ เชียงราย
185 พระอานุภาพ  ทกฺข าโณ พระสิงห์ เชียงราย

บัญชีรายนามพระภกิษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตัง้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

ณ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง   อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.



แผ่นที่ 7/๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
186 พระศตศักดิ์  ถาวโร เม็งรายมหาราช เชียงราย (ธ) พัดหน้านาง
187 พระธีรวัต  ยสวฑฺฒโก เม็งรายมหาราช เชียงราย (ธ) พ้ืนแพรสีแดง
188 พระธนภัทร์  วชริปญฺโ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ดา้มไม้
189 พระวีรชน  คมภฺีรธมโฺม พระบาทมิ่งเมือง แพร่
190 พระพรสวรรค์  วรพุทฺธิโก พระธาตุช่อแฮ แพร่
191 พระกิตตกิร  กิตตฺวิฑฺฒโน ธรรมเมือง แพร่
192 พระอนุกูล  โอภาโส ธรรมเมือง แพร่
193 พระพันทิวา  สิริจนฺโท พระธาตุช่อแฮ แพร่
194 พระภูวดล  คุณสุนฺทโร ร่องฟอง แพร่
195 พระนฤชา  อริยเมธี ชัยมงคล แพร่
196 พระธงชยั  วชริ าโณ สวรรคนิเวศ แพร่
197 พระณัฐพงษ์  ภูริวฑฺฒนเมธี พระร่วง แพร่
198 พระสมศักดิ์  กตปุญฺโ ใหม่วังเคียน น่าน
199 พระกิตตพิศ  กิตตฺิ าโณ ร่ าเปิง เชียงใหม่
200 พระชยัยันต ์ อริญฺชโย ศรีบุญเรือง เชียงใหม่
201 พระประสิทธิ์  ธมมฺวโร รัชมังคลาราม ล าพูน
202 สามเณรรัชตธร  เลิศชยัโสภี ตากฟ้า นครสวรรค์
203 สามเณรสมพิศ  จิตรโสม ตากฟ้า นครสวรรค์
204 สามเณรธนาดลุ  พุ่มพวง ตากฟ้า นครสวรรค์
205 สามเณรกมลเทพ  แสนไชยวงค์ ตากฟ้า นครสวรรค์
206 สามเณรจิรพันธ์  สิงหชาติ ตากฟ้า นครสวรรค์
207 สามเณรอนุชติ  ศรีใจ ตากฟ้า นครสวรรค์
208 สามเณรอตชิาต ิ พงษ์สาริกิจ ตากฟ้า นครสวรรค์
209 สามเณรศักดิ์ดา  ภูน้่อย ตากฟ้า นครสวรรค์
210 สามเณรรัชชานนท์  เกตอุ าไพ ตากฟ้า นครสวรรค์
211 สามเณรพลพล  พูลเผ่า ตากฟ้า นครสวรรค์
212 สามเณรรดศิ  เจเถ่ือน ตากฟ้า นครสวรรค์
213 สามเณรจักรกฤษณ์  โคสิตลักษณ์ ตากฟ้า นครสวรรค์
214 สามเณรคามนิ  โคทับ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
215 สามเณรชยัชชัวาลย์  สิงห์คาร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
216 สามเณรพิชาญชยั  พลยา โพธิง์าม เพชรบูรณ์
217 สามเณรสิทธิพล  ข าโสภณ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
218 สามเณรอาณัย  แซ่ว่าง ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์



แผ่นที่ 8/๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
219 สามเณรเกียรตศัิกดิ์  ภูแมน้่ า จอมแจ้ง เพชรบูรณ์ พัดหน้านาง
220 สามเณรนพรัตน์  เจริญวัฒนาสถาพร ประชานิมิต เพชรบูรณ์ พ้ืนแพรสีแดง
221 สามเณรสุรชยั  แก้วลอยเลิศ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ดา้มไม้
222 สามเณรโตด๊  ปุญญเขต โพธิคุณ ตาก
223 สามเณรเบิร์ด  โพธิคุณ ตาก
224 สามเณรกฤษฎา  เสรีรัตน์บรรพต ดอนไชย ตาก
225 สามเณรกฤตยชญ์  บุญธรรมมา จองค า ล าปาง
226 สามเณรปภังกร  พิชยั จองค า ล าปาง
227 สามเณรศิรภัทร  แสนสุริยวงค์ จองค า ล าปาง
228 สามเณรชนะชยั  เศษวิสัย ศรีโคมค า พะเยา
229 สามเณรพันธกานต ์ ชยัภูมิ ศรีโคมค า พะเยา
230 สามเณรเลิศนุวัตน์  วงค์เมอืงมา พระธาตุผาเงา เชียงราย
231 สามเณรอนุเทพ  พงษ์พานิช พระบาทมิ่งเมือง แพร่
232 สามเณรภัคพล  วิรัตพิาส พระบาทมิ่งเมือง แพร่
233 สามเณรพีรพล  วงศ์ราษฎร์ พระบาทมิ่งเมือง แพร่
234 สามเณรภานุวัตน์   จรัญญา พระบาทมิ่งเมือง แพร่
235 สามเณรเจตริน  ทิตา พระธาตุช่อแฮ แพร่
236 สามเณรเอกรัตน์  กุศลส่ง พระธาตุช่อแฮ แพร่
237 สามเณรศิริชยั  อยู่ประตู พระธาตุช่อแฮ แพร่
238 สามเณรเกรียงไกร  ทะปัน ชัยมงคล แพร่
239 สามเณรปิยะชาญชยั  เมอืงแก้ว ชัยมงคล แพร่
240 สามเณรษรัญรัชฎ์  อินหอม สุวรรณาราม แพร่
241 สามเณรตฤน  บุญค่ า สัมฤทธิบุญ แพร่
242 สามเณรอรรถชยั  จริอินทร์ น้ าไคร้ น่าน
243 สามเณรกฤษณะ  มาอินทร์ น้ าไคร้ น่าน
244 สามเณรเอกราช  เป้าศิริ น้ าไคร้ น่าน
245 สามเณรเมงิ  รุ่งก่ า สวนดอก เชียงใหม่
246 สามเณรเขมชาต ิ ยศยิ่งยืนยง ศรีโสดา เชียงใหม่
247 สามเณรแสง  เตยีนค า ชัยมงคล เชียงใหม่
248 สามเณรณรากร  โพธิชนะ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
249 สามเณรณรงค์ฤทธิ์    พรมพินิจ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
250 สามเณรนรินทร์ศร  นลินรมณีย์ บ้านขุน เชียงใหม่



แผ่นที่ 9/๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
251 พระธนพล  อรุโณ บึงน้ าใส นครสวรรค์ พัดหน้านาง
252 พระธวัชชยั  ถาวรวาที ไผ่สิงห์ นครสวรรค์ พ้ืนแพรสีแดง
253 พระคมกริช  ธีรปญฺโ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ดา้มไม้
254 พระเจริญชยั  โชตธิมโฺม กัลปพฤกษ์ ก าแพงเพชร
255 พระจรัส  รณญฺชโย หนองเต่าทอง ก าแพงเพชร
256 พระด ารงค์  กมโล ตะพานหิน พิจิตร
257 พระพิทยา  ปญฺ าวชโิร ประชานิมิต เพชรบูรณ์
258 พระประหยัด  กุสลจิตโฺต เพชรวราราม เพชรบูรณ์ (ธ)
259 พระสุธา  กมมฺสุทฺโธ   สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
260 พระฉตัร์ภวัตต ์ จิตตฺสุโภ สวนอธิษฐาน พิษณุโลก
261 พระกิตตธิัช  สุขโิต บ้านแถว พิษณุโลก
262 พระอัษฎา  ชตุนฺิธโร หาดเส้ียว สุโขทัย
263 พระทวีศักดิ์  ตปสีโล คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
264 พระธนิสร  สิริปญฺโ คลองละมุง อุตรดิตถ์
265 พระอนันต ์ เขมปญฺโ มณีไพรสณฑ์ ตาก
266 พระไพศาล  จนฺทสาโร มณีไพรสณฑ์ ตาก
267 พระอุเทน  โชตปิญฺโ ดอนไชย ตาก
268 พระธีระพงศ์  ชตุนฺิธโร พระสิงห์ เชียงราย
269 พระวรรณ  สีหชโย เจ็ดยอด เชียงใหม่
270 พระจตรุงค์  จตวุโร เจ็ดยอด เชียงใหม่
271 พระAGADAMAW  อคฺคธมโฺม บุพพาราม เชียงใหม่
272 พระขจรศักดิ์  เขมจาโร บ่อหิน เชียงใหม่
273 พระสมนึก  ภูมพิโล ร่ าเปิง เชียงใหม่
274 พระกิตตบิดนิทร์  ตภทฺรเมธี ศรีบุญเรือง เชียงใหม่
275 พระยุทธนา  ปญฺ าวโร ป่าไม้แดง เชียงใหม่
276 พระสง่า  เตชธมโฺม พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
277 พระวิทยา  พลวฑฺฒโน เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ)
278 พระเสวก  อุชจุาโร ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ)
279 พระวรากร  ธมมฺกโร ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ)
280 พระปวรฉตัร  าณคมภฺีโร กู่เรือง ล าพูน
281 สามเณรอุเทน  จ าปาคง ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์

รอบทีส่อง



แผ่นที่ 10/๑๑

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
282 สามเณรเจษฎาภรณ์  จันทรานุสรณ์ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ พัดหน้านาง
283 สามเณรณัฐวุฒิ  บุญสาร ตากฟ้า นครสวรรค์ พ้ืนแพรสีแดง
284 สามเณรอนาวิล  มะโนวัน ตากฟ้า นครสวรรค์ ดา้มไม้
285 สามเณรธีรธรรม  อุดมพืช ตากฟ้า นครสวรรค์
286 สามเณรภูวดล  หนูเหมอืน ตากฟ้า นครสวรรค์
287 สามเณรธนพล  อุปสุข ตากฟ้า นครสวรรค์
288 สามเณรนพดล  เสาร์แก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
289 สามเณรอิทธิกร  เชี่ยวบัญชี ตากฟ้า นครสวรรค์
290 สามเณรนรินทร  ทองหุม้ ตากฟ้า นครสวรรค์
291 สามเณรกรษณ  รักเมอืง ตากฟ้า นครสวรรค์
292 สามเณรวัชรพงศ์  สุขเจริญ สังฆานุภาพ ก าแพงเพชร
293 สามเณรปรัชญา  มุ่งเครือ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
294 สามเณรธนกร  อริยประเสริฐกุล พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
295 สามเณรศุภโชต ิ เกตเุพชร บ้านแถว พิษณุโลก
296 สามเณรฉตัรดนัย  กิมรัมย์ สังฆาราม สุโขทัย
297 สามเณรกมนฑัต  มากบุญ มณีไพรสณฑ์ ตาก
298 สามเณรจอเป๊ะเละ  เอกอุดมรักษ์ ดอนไชย ตาก
299 สามเณรศราวุธ  มนักลาง ดอนไชย ตาก
300 สามเณรจุตนัินท์  ช านาญสวน ดอนไชย ตาก
301 สามเณร านัส  แซ่ซ้ง ดอนไชย ตาก
302 สามเณรบดนิทร์  ดสีม ดอนไชย ตาก
303 สามเณรชยัสิทธิ์  ก าพุดเชื้อ ดอนไชย ตาก
304 สามเณรเนตพิงษ์  สาโพลาย จองค า ล าปาง
305 สามเณรอาทิตย์  วงศุเพ็ง จองค า ล าปาง
306 สามเณรสิทธินนท์  จันทมาลี จองค า ล าปาง
307 สามเณรสุรกานต ์ หลักหมั่น จองค า ล าปาง
308 สามเณรวรายุทธ  ธิปละ จองค า ล าปาง
309 สามเณรญาณพัฒน์  กุลมาศ จองค า ล าปาง
310 สามเณรทักษ์ดนัย  วงศุเพ็ง จองค า ล าปาง
311 สามเณรธนกร  บุญแก้ว จองค า ล าปาง
312 สามเณรยี่    ชายวงค์ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
313 สามเณรเนตริัฐ  วงศ์อนุ พระธาตุแช่แห้ง น่าน
314 สามเณรศิลวัต  อาซอง สวนดอก เชียงใหม่
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315 สามเณรชาตกิล้า  พันธดกุีล สวนดอก เชียงใหม่ พัดหน้านาง
316 สามเณรสุวิจักขณ์  บุญชู ศรีบุญเรือง เชียงใหม่ พ้ืนแพรสีแดง
317 สามเณรเจนวิทย์  หมองเมงิ ศรีบุญเรือง เชียงใหม่ ดา้มไม้
318 สามเณรก๋องด ี ปันดี สะอาดชัยศรี เชียงใหม่
319 สามเณรศุตชยั  ชาวสวนแตง พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
320 สามเณรพิเชษฐ์  ขนัตี พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
321 สามเณรชาญวิทย์  อนุรักษ์พงพี บ้านขุน เชียงใหม่
322 สามเณรสุรชยั  โอฬารธนกิจ บ้านขุน เชียงใหม่
323 สามเณรพรศักดิ์  ชวีพิพัฒน์กุล บ้านขุน เชียงใหม่
324 สามเณรวงศธร  เดชาไพร บ้านขุน เชียงใหม่
325 สามเณรอนุสรณ์  จงดหีาญชยั บ้านขุน เชียงใหม่
326 สามเณรประพันธ์  ก้ันหยั่น บ้านขุน เชียงใหม่
327 สามเณรสิทธิชยั  มติรสาธิต บ้านขุน เชียงใหม่
328 สามเณรนพดล  บัวลอยลม พระพุทธบาทตากผ้า ล าพูน
329 สามเณรกอบชยั  จองค า แม่ฮ่องสอน
330 สามเณรวีรชติ  ปางล้อ แม่ฮ่องสอน

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม


