
ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีนคณะจังหวัด พัดยศ
1 พระครูนิมิตวรธรรม บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ พัดหน้านาง
2 พระครูสุวรรณจันทวิมล โคกไม้แดง บุรีรัมย์ พ้ืนแพรสีแดง
3 พระครูบรรพตภาวนาวิธาน พราหมณี นครนายก ดา้มไม้
4 พระครูโพธิธรรมานุกิจ ประสิทธิเวช นครนายก
5 พระครูปลัด ส ารวย เขมปญฺโ เชีย่วโอสถ นครนายก
6 พระปลัด ศรายุทธ ธีรปญฺโ เย้ยปราสาท บุรีรัมย์
7 พระครูใบฎีกา นิคม กิตฺติ าโณ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
8 พระสมุห์ นิคม ถิรธมฺโม อุดมธานี นครนายก
9 พระใบฎีกา อโณทัย สุเมโธ คีรีวันต์ นครราชสีมา

10 พระใบฎีกา สมาน เตชธโร ประสิทธิเวช นครนายก
11 พระอธิการวิฑูรย์ ปุญฺ พหุโล โพธิ์ทอง ขอนแก่น
12 พระอนุวัฒน์ สุวฑฺฒนกิตฺติ แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น
13 พระวาสุทัศน์ สีลเตโช ชัยศรี ขอนแก่น
14 พระรณชัย ชยปาโล โพธิ์กลาง ขอนแก่น
15 พระสุริยา สิริภทฺโท อุทัยทิศ มหาสารคาม
16 พระเจนวิทย์ ธมฺมร สี บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
17 พระจ าลอง จิตฺตทนฺโต สุทัศน์ ร้อยเอ็ด
18 พระกฤตธนกร ปิยธมฺโม ประโดก นครราชสีมา
19 พระณัฐพงษ์ เตชปญฺโ ประโดก นครราชสีมา
20 พระนันทวัฒน์ นนฺทปญฺโ ประโดก นครราชสีมา
21 พระสมเกียรติ ตโสภโณ บ้านซาด นครราชสีมา
22 พระอภิรมย์ วรธมฺโม สะแก นครราชสีมา
23 พระอนพทัย์ ตธมฺโม พระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา
24 พระณัชชา กนโก ทุง่สว่าง นครราชสีมา
25 พระสุเทพ พทฺุธ าโณ บุละกอ นครราชสีมา
26 พระสุวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา

บญัชรีายนามพระภิกษุสามเณรทีจ่ะเขา้รับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒

ณ  วัดโสธรวราราม  อ าเภอเมืองฉะเชงิเทรา  จังหวัดฉะเชงิเทรา
วันศุกร์ที ่ ๑  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.
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แผ่นที ่2 / ๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีนคณะจังหวัด พัดยศ
27 พระณรงค์ เทวธมฺโม ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา พัดหน้านาง
28 พระฤทธิเดช ธมฺมรกฺขิโต ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา พ้ืนแพรสีแดง
29 พระสุวรรณ กิตฺติคุโณ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ดา้มไม้
30 พระทวีวัฒน์ อุปสโม เขาซับพงโพด นครราชสีมา (ธ)
31 พระสมบูรณ์  ต าโณ ท่าสว่าง บุรีรัมย์
32 พระกษิติธร รตนวณฺโณ ร่องมันเทศ บุรีรัมย์
33 พระบุญรัตน์  อโสโก ไพศาลพฒันา บุรีรัมย์
34 พระโชคทวี ขนฺติโสภโณ หัวสะพาน บุรีรัมย์
35 พระวณัฐพงศ์ สุภาจาโร แสงทองศรัทธาธรรม บุรีรัมย์
36 พระแดง อุตฺตมวโร บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
37 พระกิตติศักด์ิ กิตฺติสกฺโก บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
38 พระไกรศักด์ิ กิตฺติปญฺโ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
39 พระวิทยา าณวชิรมุนี บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
40 พระสมบูรณ์ จิตฺตส วโร บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
41 พระเสนาะ วิสุทฺโธ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
42 พระทศพร ชินว โส สุภโสภณ บุรีรัมย์
43 พระเมธาสิทธ์ วิสุทฺโธ สุพลศรัทธาราม บุรีรัมย์
44 พระวิรุฬชิต นริสฺสโร ทุง่สว่าง บุรีรัมย์
45 พระเฉลียว ถิร าโณ สุพลศรัทธาราม บุรีรัมย์
46 พระธนัชนันท์ ธมฺมปาโล ไพรีพนิาศ ชัยภูมิ
47 พระสุรชาติ สุทฺธปญฺโ ไพรีพนิาศ ชัยภูมิ
48 พระเอกพนัธ์ วรธมฺมญฺญู ศาลาลอย สุรินทร์
49 พระมานะ ปิยภาณี ศาลาลอย สุรินทร์
50 พระจริน านวีโร บ้านผือ สุรินทร์
51 พระสถิตย์ จนฺทโชโต บ้านผือ สุรินทร์
52 พระศุภชัย านวีโร บ้านผือ สุรินทร์
53 พระมนูญ จกฺกวโร ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
54 พระนิรันดร ธมฺมคุตฺโต โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี
55 พระสุริยา  ปภสฺสโร แก้วพจิิตร ปราจีนบุรี (ธ)
56 พระณัฏฐพล วิสุทฺธาจาโร พราหมณี นครนายก
57 พระพยัพ พทฺุธพโล อุดมธานี นครนายก



แผ่นที ่3 / ๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีนคณะจังหวัด พัดยศ
58 พระวิรัตน์ วรปญฺโ อุดมธานี นครนายก พัดหน้านาง
59 พระวัชรพงศ์ านวโร อุดมธานี นครนายก พ้ืนแพรสีแดง
60 พระศักด์ิชัย โชติปญฺโ อุดมธานี นครนายก ดา้มไม้
61 พระณัฎฐ์ฐากร มหาคุโณ ช้าง นครนายก
62 พระธาตรี ชาคโร ช้าง นครนายก
63 พระอมรกาญจณ์ ปญฺ าวโร บางแก้ว ฉะเชิงเทรา
64 พระชิษณุพงศ์ นาถกโร ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา
65 พระณัฐพงศ์ ณฏฺ ว โส เทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา (ธ)
66 พระชัยสิทธิ์ อิทฺธิปญฺโ บ่อลูกรัง สระแก้ว
67 สามเณรศุภศิลป์ สุหา แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น
68 สามเณรขจรศักด์ิ อาดสุรินทร์ ชัยศรี ขอนแก่น
69 สามเณรธีรชัย รุ่งไธสง ชัยศรี ขอนแก่น
70 สามเณรชัชวาล ยอดไธสง ชัยศรี ขอนแก่น
71 สามเณรถิรคุณเดช ปิน่ทอง ชัยศรี ขอนแก่น
72 สามเณรณัฐพร หงสาวดี สุวรรณาวาส มหาสารคาม
73 สามเณรชุติเดช สุวรรณาวาส มหาสารคาม
74 สามเณรสุนทร อินทร์ค าแหง บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
75 สามเณรคมสัน บุญย้อย บ้านอ้น ร้อยเอ็ด
76 สามเณรอภินนันท์ สุโพธิ์ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด
77 สามเณรทักษ์ดนัย ทองกองเตีย บ้านอ้น ร้อยเอ็ด
78 สามเณรอานนท์ จุลขุนทด บึง นครราชสีมา
79 สามเณรปฏิภาณ ตันติเมธากุล บึง นครราชสีมา
80 สามเณรพลกฤต เพิม่ผล ประโดก นครราชสีมา
81 สามเณรชัยปณต คนดี ประโดก นครราชสีมา
82 สามเณรกฤษดา ชูสูงเนิน พายัพ นครราชสีมา
83 สามเณรอักษบดินทร์ กันโพธิ์ พายัพ นครราชสีมา
84 สามเณรธันวา พทิักษ์ทา พายัพ นครราชสีมา
85 สามเณรฆนาการ แร่กาสิน สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
86 สามเณรสันติสุข พะไลรัมย์ ท่าสว่าง บุรีรัมย์
87 สามเณรสันติชัย โพธิ์แก้ว ท่าสว่าง บุรีรัมย์
88 สามเณรชินภาค ตาแม่ก๋ง ป่าสุขสมบูรณ์ บุรีรัมย์



แผ่นที ่4 / ๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีนคณะจังหวัด พัดยศ
89 สามเณรนพนันท์ สุภาพ ไพรีพนิาศ ชัยภูมิ พัดหน้านาง
90 สามเณรสันติราษฎร์ ผาสุขใจ เลียบน  าไหล ชัยภูมิ พ้ืนแพรสีแดง
91 สามเณรธนภูมิ รอบรู้ อมรินทราราม สุรินทร์ ดา้มไม้
92 สามเณรนรินทร์ ผลสิน สระบัวแดง สุรินทร์
93 สามเณรอภิรักษ์ สกุลซ่ง ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี
94 สามเณรภูธเนศ ปิน่เพช็ร ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี
95 สามเณรธีรพงศ์ มดยงศ์ หนองโพธิ์ นครนายก
96 สามเณรณัฐพล ทองอ้ม โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
97 สามเณรกีรติกร ฆอ้งเถือ่น โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
98 สามเณรอรุณ ไกรประสิทธิ์ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
99 สามเณรจิติพสั หาระโคตร โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา

100 สามเณรกฤติมา ดีสนอง โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
101 สามเณรอ านาจ คงเจริญ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
102 สามเณรเกรียงไกร ยิง่นาม โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
103 สามเณรอภิชัย ลาน  าเทีย่ง เหล่าอ้อย สระแก้ว

104 พระครูพสิิฐขันตยาภิรักษ์ ขันติการาม บุรีรัมย์ พัดหน้านาง
105 เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม บ้านยาง บุรีรัมย์ พ้ืนแพรสีแดง
106 พระอธิการบุรี ปภสฺสโร เขาพระอังคาร บุรีรัมย์ ดา้มไม้
107 พระทนงศักด์ิ เขมจาโร ชัยศรี ขอนแก่น
108 พระสุรสิทธิ์ ปญฺ าวุฑฺโฒ กลาง กาฬสินธุ์
109 พระฉัตรชัย สิริปญฺโ สว่างหัวนาค า กาฬสินธุ์
110 พระณัฐพงษ์ คุณส วโร สุทธาราม ร้อยเอ็ด
111 พระรณพรีย์ อาภาธโร พะไล นครราชสีมา
112 พระสิริชัย าณธีโร บ้านเพชร นครราชสีมา
113 พระภาคภูมิ รตนโชติ พระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา
114 พระชัยกมล ชาครธมฺโม ดอนขวาง นครราชสีมา
115 พระชัชวาล โชติโก นอก นครราชสีมา
116 พระกีรติ ธมฺมวโร โกศลสิตาราม นครราชสีมา

รอบทีส่อง



แผ่นที ่5 / ๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีนคณะจังหวัด พัดยศ
117 พระสถาพร ถาวโร หนองโจด นครราชสีมา พัดหน้านาง
118 พระเกื อ อคฺคธมฺโม โคกเปราะหอม นครราชสีมา พ้ืนแพรสีแดง
119 พระโมด วิสุทฺธชโย บุละกอ นครราชสีมา ดา้มไม้
120 พระอดิศักด์ิ อติสกฺโก บุตาวงษ์ บุรีรัมย์
121 พระบรรเทิง โสภโณ เขาพระอังคาร บุรีรัมย์
122 พระชาตรี ตนฺติปาโล ชัยสามหมอ ชัยภูมิ
123 พระวัชชิระ ปญฺ าวชิโร ชัยภูมิพทิักษ์ ชัยภูมิ
124 พระทัศนุ อุตฺตโร เลียบน  าไหล ชัยภูมิ
125 พระภาณุวัฒน์ อินฺทปญฺโ ศาลาลอย สุรินทร์
126 พระสุรชัย ตเมโธ จ าปา สุรินทร์
127 พระจารึก จิรธมฺโม จุมพลสุทธาวาส สุรินทร์
128 พระบุญธง กตคุโณ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์
129 พระอ านาจ ธมฺมชีโว อมรินทราราม สุรินทร์
130 พระสายชล สนฺตจิตฺโต บ้านผือ สุรินทร์
131 พระสมหวัง ตธมฺโม สุวรรณวารี สุรินทร์
132 พระขรรค์ชัย กิตฺติปญฺโ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
133 พระอ านาจ จารุธมฺโม ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
134 พระบุญปลุก อตฺตชโย โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี
135 พระชูศักด์ิ ธมฺมเตโช พราหมณี นครนายก
136 พระสุชาติ ปภสฺสโร ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
137 พระพชร กิตฺติภทฺโท ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
138 สามเณรกัมปนาท จันปัญญา แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น
139 สามเณรเอกชัย พลแพงพา แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น
140 สามเณรภาราดร เวชัยภูมิ ชัยศรี ขอนแก่น
141 สามเณรอนุชา พลแสน ชัยศรี ขอนแก่น
142 สามเณรณัฐพล คนคิด ชัยศรี ขอนแก่น
143 สามเณรคัมภีร์ ไชยบล สุวรรณาวาส มหาสารคาม
144 สามเณรชนะพล มอบหมาย สุวรรณาวาส มหาสารคาม
145 สามเณรศุภัทรชัย มณี สุวรรณาวาส มหาสารคาม
146 สามเณรธวัชชัย ธนาศิริกุล สุวรรณาวาส มหาสารคาม
147 สามเณรเฉลิมพล เพชรพลอย บ้านอ้น ร้อยเอ็ด



แผ่นที ่6 / ๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรยีนคณะจังหวัด พัดยศ
148 สามเณรอรรถพร สอนเศษ วารีกุฎาราม ร้อยเอ็ด พัดหน้านาง
149 สามเณรนันทวุฒิ ระยะ สะแก นครราชสีมา พ้ืนแพรสีแดง
150 สามเณรอภิชาติ ทรงศรี พายัพ นครราชสีมา ดา้มไม้
151 สามเณรธณิศร นวลผ่อง ศาลา นครราชสีมา
152 สามเณรอนุพนธ์ ประทายนอก พกิุลทอง นครราชสีมา
153 สามเณรเจษฎาภรณ์ สวนหนองปลิง สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
154 สามเณรธนสิทธิ์ จีนเทียน สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
155 สามเณรจักรี แสนวังศรี สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
156 สามเณรวิธวินท์ สายดวง บัวถนน บุรีรัมย์
157 สามเณรศตวรรษ เฉลิมรัมย์ วัดป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์
158 สามเณรปุณยพฒัน์ กิตติรังษี ห้วยหินฝน ชัยภูมิ
159 สามเณรวีรพล ผาสุก ศาลาลอย สุรินทร์
160 สามเณรณัฐพล สมจิตร บ้านผือ สุรินทร์
161 สามเณรศรายุทธ มังษา โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
162 สามเณรณัฐนันท์ มารัตน์ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
163 สามเณรวันชัย  บุญมามอญ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
164 สามเณรสิรพฒัน์ วงษ์จันทร์ทอง โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
165 สามเณรปรมัตถ์ สาระสมแสง ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
166 สามเณรธนภัทร แซ่โค้ว ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
167 สามเณรชนาสิน ภักดีอ านาจ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
168 สามเณรอานนท์ สระทองจันทร์ ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



แผ่นที่ 7/๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
169 พระครูพิพัฒน์กิจจานุรักษ์  บ้านโคกกลาง บุรีรัมย์ พัดหน้านาง
170 พระครูภัทรสมาจารคุณ  โคกปราสาท บุรีรัมย์ พ้ืนแพรสีแดง
171 พระครูสันตกิิจจานุกูล  สระแท่น ปราจีนบุรี ดา้มไม้
172 พระครูปลัด ธีรพงศ์  กิตตฺโิสภโณ มรรคส าราญ ขอนแก่น
173 พระครูปลัด  เดชชยั  หิริสมปฺนฺโน บ้านกุดตาเสก ปราจีนบุรี
174 พระปลัด นัฐพงศ์  ขนฺตสิมปฺนฺโน ธาตุ ขอนแก่น
175 พระปลัด  นิธิ  ถิรธมโฺม ดงพระราม ปราจีนบุรี
176 พระครูสังฆรักษ์ ภูวนน  ธีรวฑฺฒโน ศรีจันทร์ ขอนแก่น (ธ)
177 พระครูสังฆรักษ์  ชยัวัฒน์  ปญฺ าวชโิร บ้านโคกกลาง บุรีรัมย์
178 พระครูสังฆรักษ์  อโนไทย  อนุภทฺโท โพธิท์อง ปราจีนบุรี
179 พระครูใบฎีกา  ปัญญา  สุภทฺโท ชลประทานราชด าริ บุรีรัมย์
180 พระสมหุ์ ภานรินทร์  ภานรินฺโท พายัพ นครราชสีมา
181 พระสมหุ์  บุญเรือน  สปฺปญฺโ กลาง บุรีรัมย์
182 พระสมหุ์  ด ารงศ์เกียรต ิ ตนฺตปิาโล สง่างาม ปราจีนบุรี
183 พระสมหุ์  มงคล  วิสุทฺโธ ธรรมโพธิศ์รี ปราจีนบุรี
184 พระใบฎีกา  เศรษฐการ  ฉนฺทลีโล ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์
185 พระใบฎีกา  อภิวัชชยั  อภิวฑฺฒโน หลังถ  า ปราจีนบุรี
186 พระอธิการสมควร   โกมโล เกาะกระทิง ฉะเชิงเทรา (ธ)
187 พระสุรเชษฐ์  สุรธมมฺวาที ศรีนวล ขอนแก่น
188 พระบุรินทร์  ตวโร ดงกลาง ขอนแก่น
189 พระสุชนิ  ธมมฺวุฑฺโฒ โพธิท์อง ขอนแก่น
190 พระณรงค์ศักดิ์  วิสุทฺธิเมธี แจ้งสว่างนอก ขอนแก่น
191 พระอุทัย  วิสุทฺธสาโร ชัยศรี ขอนแก่น
192 พระศรัณ  ปญฺ าวโร ชัยศรี ขอนแก่น
193 พระสมพงษ์  ขนฺตโิก ชัยศรี ขอนแก่น
194 พระพัสกร  วิสุทฺโธ ชัยศรี ขอนแก่น
195 พระสมคิด  ธมมฺวโร ชัยศรี ขอนแก่น

บัญชีรายนามพระภกิษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตัง้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙  ภาค ๑๑ และ ภาค ๑๒

ณ  วัดโสธรวราราม   อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันศุกร์ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.

ผู้สอบผ่าน ปี 2565



แผ่นที่ 8/๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
196 พระกานต ์ ตสิฺสวโร ชัยศรี ขอนแก่น พัดหน้านาง
197 พระนัตกร  อตชิาคโร สะอาด ขอนแก่น พ้ืนแพรสีแดง
198 พระอดลุย์  ตมโน อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ์ ดา้มไม้
199 พระครองชพี  กตปุญฺโ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
200 พระบุญญรักษ์  สิรินฺธโร ประโดก นครราชสีมา
201 พระนภัสกร  สิริสุวณฺโณ สะแก นครราชสีมา
202 พระสุทธิศักดิ์  จารุธมโฺม สะแก นครราชสีมา
203 พระวัชระ  ปภสฺสโร สะแก นครราชสีมา
204 พระพีรศักดิ์  ปรกฺกโม โนนหมัน นครราชสีมา
205 พระวรัญชยั  ปญฺ าวชโิร พายัพ นครราชสีมา
206 พระอิทธิศักดิ์  สุธมโฺม โพธิ์ นครราชสีมา
207 พระวรเวช  ตธมโฺม โพธิ์ นครราชสีมา
208 พระชมุพล  มทุิโต โพธิ์ นครราชสีมา
209 พระ พล.ต.ต. ธวัชชยั  เขมจิตโฺต วิสุทธิศรีสุมังคลาราม นครราชสีมา
210 พระสุริยันต ์ สุพจฺโจ หนองจิก นครราชสีมา
211 พระพรหมพิริยะ  พฺรหฺมโชโต พิกุลทอง นครราชสีมา
212 พระเกียรตศัิกดิ์  ปริ าโณ หนองโจด นครราชสีมา
213 พระไตรเทพ  อภิ าโณ ศาลาลอย นครราชสีมา
214 พระอุดร  านรโต ศาลาลอย นครราชสีมา
215 พระธีรวัฒน์  มนาโป ไชยศรีชมชื่น นครราชสีมา
216 พระมรกต  ธมมฺปาโล บ้านไร่ นครราชสีมา
217 พระสามารถ  อคฺคธมโฺม บ้านไร่ นครราชสีมา
218 พระณัฏฐพล  มหชฌฺาสโย บ้านไร่ นครราชสีมา
219 พระสันตพิงษ์  สุจิตโฺต กลาง บุรีรัมย์
220 พระปิยวัฒน์   อธิปญฺโ กลาง บุรีรัมย์
221 พระสายชล  กนฺตสีโล ป่าเรไร บุรีรัมย์
222 พระสมประสงค์  สุเมธโส กลาง บุรีรัมย์
223 พระสมศักดิ์  ปญฺ าธโร ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์
224 พระล าไพ  สุทฺธสีโล ท่าสว่าง บุรีรัมย์
225 พระวิฑูรย์  วิสุทฺโธ จ าปา บุรีรัมย์
226 พระอ าพล  โชตโิก อโสการาม บุรีรัมย์
227 พระประดบั  โชตปิญฺโ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ
228 พระอธิพล  อธิจิตโฺต ห้วยหินฝน ชัยภูมิ



แผ่นที่ 9/๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
229 พระธัชกวิน  กตปุญฺโ เลียบน  าไหล ชัยภูมิ พัดหน้านาง
230 พระเสาวภาคย์  สุวโจ เลียบน  าไหล ชัยภูมิ พ้ืนแพรสีแดง
231 พระวิทยา  จนฺทวณฺโณ สระบัวแดง สุรินทร์ ดา้มไม้
232 พระองอาจ  โชติ าโณ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
233 พระรวง  จารุธมโฺม ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
234 พระสุรชยั  สุรชโย ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี
235 พระวันชนะ  สิริสาโร บางแตน ปราจีนบุรี
236 พระอานนท์  อภินนฺโท บางแตน ปราจีนบุรี
237 พระอัสนี  เตชวโร โพธิศ์รีส าพันตา ปราจีนบุรี
238 พระวรายุทธ  ปญฺ าวโร บ่อลูกรัง สระแก้ว
239 พระชาตชิาย  ตสิฺสวโร วังสมบูรณ์ สระแก้ว
240 พระธีรศักดิ์  ธมมฺปาโล วังสมบูรณ์ สระแก้ว
241 พระนพณัฐ  วรธมโฺม วังสมบูรณ์ สระแก้ว
242 พระสุรินทร์  ปญฺ าธโร พราหมณี นครนายก
243 พระบรรจง  กตคุโณ พราหมณี นครนายก
244 พระพรชยั  อโนมปญฺโ อุดมธานี นครนายก
245 พระวัลลภ  จนฺทสาโร อุดมธานี นครนายก
246 พระพงศธร  ตคุโณ อุดมธานี นครนายก
247 พระวสันต ์ สุขโิต พราหมณี นครนายก
248 พระวินิต  ธมมฺวโร ช้าง นครนายก
249 พระบัณฑิต  กิจฺจสาโร ช้าง นครนายก
250 สามเณรธนภัทร  ธนะขว้าง ชัยศรี ขอนแก่น
251 สามเณรสุรพัศ  มพัีนธ์ ชัยศรี ขอนแก่น
252 สามเณรยศพันธ์  สงเสริฐ สะอาด ขอนแก่น
253 สามเณรธีรชาต ิ ผลนาทอง สะอาด ขอนแก่น
254 สามเณรศุภชยั  สงเสริฐ สะอาด ขอนแก่น
255 สามเณรพิเชษฐ์ชยั  สัตราศรี อร่ามมงคล กาฬสินธุ์
256 สามเณรวรดร  ดงุจ าปา เมืองสรวงเก่า ร้อยเอ็ด
257 สามเณรชลชาต ิ ประกอบแก้ว ประโดก นครราชสีมา
258 สามเณรภูวนาถ  กุผารัง พายัพ นครราชสีมา
259 สามเณรณัฐวุฒิ  เรืองศิลป์ พายัพ นครราชสีมา
260 สามเณรธัชศักดิ์  นิธิยาคณาพงศ์ พิกุลทอง นครราชสีมา
261 สามเณรอนิรุทธิ์  ทองนอก วิปัสสนารังกาใหญ่ นครราชสีมา



แผ่นที่ 10/๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
262 สามเณรเกษม  แผ่นแก้ว คีรีวันต์ นครราชสีมา พัดหน้านาง
263 สามเณรอานุภาพ  เจริญสุข บุละกอ นครราชสีมา พ้ืนแพรสีแดง
264 สามเณรประหยัด  เกรียงรัมย์ กลาง บุรีรัมย์ ดา้มไม้
265 สามเณรสมประสงค์  เพ็งมี ห้วยหินฝน ชัยภูมิ
266 สามเณรอตคุิณ  มณีวงษ์ เลียบน  าไหล ชัยภูมิ
267 สามเณรภูเบศ  ชว่ยแสง วังสมบูรณ์ สระแก้ว
268 สามเณรปฎิพล  เทียนเงิน วังสมบูรณ์ สระแก้ว
269 สามเณรธนกฤต  สมมตุริัมย์ หนองโพธิ์ นครนายก
270 สามเณรเฉลิมศักดิ์  แก้วผาค า ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
271 สามเณรสิทธินนท์  แก้วดเิรก ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
272 สามเณรธีร์เดช  เพ็ชรรินทร์ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
273 พระปลัด สวโรจน์  ปุญฺ กุสโล พราหมณี นครนายก พัดหน้านาง
274 พระปลัด ไพศาล  ปภากโร ช้าง นครนายก พ้ืนแพรสีแดง
275 พระคงศักดิ์  ขนฺตสิาโร โพธิท์อง ขอนแก่น ดา้มไม้
276 พระเริงวัฒน์  คุณธมโฺม บูรพาราม ขอนแก่น
277 พระทองด า  ธเนโส จอมแจ้ง ขอนแก่น
278 พระอดศัิกดิ์  อภิชาโต สว่างใต้ กาฬสินธุ์
279 พระวิศิษย์  ตปุญฺโ ราษฎร์บ ารุง ร้อยเอ็ด
280 พระธงชยั  ปญฺ าวชโิร กลาง ร้อยเอ็ด
281 พระหนูกัน  ปภาโส สุทัศน์ ร้อยเอ็ด
282 พระรณชติ  โคตมสิสฺโส สะแก นครราชสีมา
283 พระธนภูม ิ จารุวณฺโณ สะแก นครราชสีมา
284 พระน้อย  สนฺตมโน หนองหอย นครราชสีมา
285 พระศิริทรัพย์  ครุธมโฺม ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา
286 พระศิริชยั  สิริชโย ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา
287 พระณัฐวุฒิ  วุฑฺฒิว โส ศาลา นครราชสีมา
288 พระปกรณ์  เขมนนฺโท สะพาน นครราชสีมา
289 พระสัมฤทธิ์  นนฺทิโย ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
290 พระณัฐนนท์  ขนฺตวิโร ชัยสามหมอ ชัยภูมิ

รอบทีส่อง



แผ่นที่ 11/๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
291 พระรัตนา  กุลารกฺขโิต หนองบัว สุรินทร์ พัดหน้านาง
292 พระพลายงาม  อคฺคธมโฺม ล าชี สุรินทร์ พ้ืนแพรสีแดง
293 พระสฤษดิ์  สาธโร ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ ดา้มไม้
294 พระภคภู  กนฺตวีโร บ้านผือ สุรินทร์
295 พระสามารถ  มหพฺพโล เกาะแก้วยานนาวา สุรินทร์
296 พระอภินันท์  สิริชโย ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
297 พระณรงค์  กิตตฺสิาโร ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
298 พระวันพู  ธมมฺปูโร หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี
299 พระสมศักดิ์  ธมมฺานนฺโท อินทรแบก ปราจีนบุรี
300 พระบรรจง  ปญฺ าวโร บางแตน ปราจีนบุรี
301 พระเสกสิทธิ์  ถิรธมโฺม บางแตน ปราจีนบุรี
302 พระประสาท  กนฺตสีโล พราหมณี นครนายก
303 พระศุศิลป์  สิลปชโย พราหมณี นครนายก
304 พระมานะ  กนฺตสีโล ช้าง นครนายก
305 พระนิคม  รกฺขติธมโฺม ช้าง นครนายก
306 พระนภัทร  คนฺธาโร ช้าง นครนายก
307 พระศรีรัตน์  สิริรตโน ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
308 พระธีระศักดิ์  จรณธมโฺม บางแก้ว ฉะเชิงเทรา
309 พระศิริวุฒิ  ธมมฺาวุโธ ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา
310 พระณัฐพล  วณฺณธโร ท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา
311 พระนิพิฐพนธ์  จิรฏฺ โก วังสมบูรณ์ สระแก้ว
312 พระพงษ์พัฒน์  ตเมโธ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
313 พระปรรณวิสิทธิ์  ปริปุณฺโณ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
314 สามเณรอัตฐพล  หน่อแก้ว ธาตุ ขอนแก่น
315 สามเณรนวมนิทร์  นาคสัมฤทธิ์ ชัยศรี ขอนแก่น
316 สามเณรกฤษดา  เมาะราษี บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
317 สามเณรธนากร  บุญทองสุก หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด
318 สามเณรค าตนั  ดวงพระจัน หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด
319 สามเณรวงวรรณ  ชยัชนะ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด
320 สามเณรเมธี  ทองค าดี หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด
321 สามเณรอัจฉริยะ  ท้าวบุตร หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด
322 สามเณรวีระศักดิ์  จันทะสอน สุทธจนิดา นครราชสมีา (ธ)

323 สามเณรเดน่ภูม ิ แสนกันยา หว้ยหนิฝน ชยัภูมิ



แผ่นที่ 12/๑๒

ที่ นาม - ฉายา วัด ส านักเรียนคณะจังหวัด พัดยศ
324 สามเณรยุทธนา  กล้าหาญ สระบวัแดง สุรนิทร์ พัดหน้านาง

325 สามเณรสน่ัน  โนนสูง หนองไผ่ลอ้ม ปราจนีบรุี พ้ืนแพรสีแดง

326 สามเณรธินพัตทร์  วงษ์แก้ว หนองโพธิ์ นครนายก ดา้มไม้

327 สามเณรกิตตภิพ  ประสิทธิ์แสงอารีย์ ชา้ง นครนายก

328 สามเณรวงค์สวรรค์  ศรีแก่นจันทร์ ป่าศรถีาวรนิมติ นครนายก (ธ)

329 สามเณรชนาธิป  สกุลปรางค์ทอง โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา

330 สามเณรณัฐวุฒิ  คงอาษา ท่าเกวยีน ฉะเชิงเทรา

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


