
กองบาลสีนามหลวง พทุธศกัราช ๒๕๖๓ ประโยค บ.ศ.๑-๒ แผ่นที ่ /

รายช่ือผูส้อบบาลศึีกษา ชัน้ประโยค บ.ศ. ๑-๒ ได ้

ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓

ส านักเรียน  

เลขที่ ช่ือ นามสกลุ อายุ วดั/ส านัก อ าเภอ คณะเขต/คณะ จ. หมายเหตุ

1 นางบหุงา เลี่ยวไพโรจน์ 81 เทพลลีา บางกะปิ วดัเทพลลีา

2 แม่ชีนิธินนัท์ สารนิติ 52 เทพลลีา บางกะปิ วดัเทพลลีา

3 นายชาญชยั บุญญาณประเสริฐ 38 เทพลลีา บางกะปิ วดัเทพลลีา

4 นางสาวสมุานา พรณัฐวฒุิกลุ 63 มหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์ พระนคร วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์

5 นายสทิธิชยั บญุมณีโชติ 37 มหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ์ พระนคร วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ์

6 แม่ชีวิรตี จนัทสทิธ์ิ 47 โสมนสัวิหาร ป้อมปราบฯ วดัสามพระยา

7 นายอาทิตย์ รกัษา 37 ภคินีนาถ บางพลดั วดัภคินีนาถ 

8 แม่ชีสรุิโยพชัร ์ อทุมุพนัธ์ 42 โมลโีลกยาราม บางกอกใหญ่ วดัโมลโีลกยาราม

9 นายสุรชยั วงศค์ าจนัทร์ 38 โมลโีลกยาราม บางกอกใหญ่ วดัโมลโีลกยาราม

10 นายพสิษิฐ์ ณ วชิยั 53 โมลโีลกยาราม บางกอกใหญ่ วดัโมลโีลกยาราม

11 นางสาวสภุาเพ็ญ บ ารุงวงศ์ 66 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทมุธานี

12 นางสาวพมิพพ์ชิชา จนัทรเ์จา้ฉาย 32 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทมุธานี

13 นายญาณวรุตม์ กสวิงศ์ 25 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทมุธานี

14 นายอ านวย คงก านลั 50 จากแดง พระประแดง สมทุรปราการ

15 พ.ท.หญงิเอมอร วาสนสริิ 58 จากแดง พระประแดง สมทุรปราการ

16 นายถวิล ค าสมิ 35 ประชานิมิต วิเชียรบรุี เพชรบูรณ์

17 นายชาญชยั ขวญัสวสัด์ิ 25 มณีไพรสณฑ์ แม่สอด ตาก

18 นายชินกร สมวงค ์ 28 ไวกูลฐาราม บา้นผือ อดุรธานี

19 นายแกน่เพชร แฝงสพีล 51 ศรีจนัทร ์ เมือง ขอนแกน่ (ธ)

20 นายสงวน หลา้โพนทนั 53 บา้นหนองบัว่ ธวชับรุี รอ้ยเอด็

21 นายสนัน่ ประเสริฐ 44 บา้นหนองบ ัว่ ธวชับรุี รอ้ยเอด็

22 นายสุบนิ แกว้ภูมแิห่ 29 บา้นหนองบ ัว่ ธวชับรุี รอ้ยเอด็

23 นางสาวจิราพร ภาวิเศษ 21 สนมหมากหญา้ เขมราฐ อบุลราชธานี

24 นายเสกสรร สมสกลุ 47 สทุธจินดา เมือง นครราชสมีา (ธ)

25 นายณัฐวฒุิ ค าแต่ง 17 หินวนับรรพต พนมดงรกั สรุินทร ์

26 นายสมยั สว่างวงษ์ 42 หนองบอนบญุญาราม เกาะจนัทร ์ ชลบรุี

27 อบุาสกิานพมาศ  พนัธุว์ทิยา 53 เขาพทุธโคดม ศรีราชา ชลบรุี

28 นายบญุทนั เทพมา 57 ชากมะกรูด แกลง ระยอง

29 นายสทุธ์ิบรรทศัน์ เดชวิเศษ 66 ประดู่พระอารามหลวง อมัพวา สมทุรสงคราม
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กองบาลสีนามหลวง พทุธศกัราช ๒๕๖๓ ประโยค บ.ศ.๑-๒ แผ่นที ่ /

ส านักเรียน  

เลขที่ ช่ือ นามสกลุ อายุ วดั/ส านัก อ าเภอ คณะเขต/คณะ จ. หมายเหตุ

30 นายปรีดา แซ่ต ัง้ 57 มชัฌิมภูมิ เมือง ตรงั

 รวม ๓๐ คน

หมายเหตุ รายการน้ี  ชื่อ   นามสกุล ฯลฯ  ของนกัเรียนคนใดคลาดเคลือ่นไมต่รงกบัหลกัฐาน

ใหเ้จา้ส านกัเรียนส่วนกลางหรือเจา้ส านกัเรียนคณะจงัหวดัส่วนภูมภิาค มหีนงัสอืขอแกไ้ข

ไปยงัแมก่องบาลสีนามหลวง  โดยส่งถงึส านกังานเลขานุการแมก่องบาลสีนามหลวง   

วดัปากน า้ แขวงปากคลองภาษเีจริญ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ ไมเ่กิน 

วนัที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ตรงกบัวนัแรม  ๑  ค า่  เดือน ๕  เพือ่ออก

ใบประกาศนียบตัรใหถู้กตอ้งต่อไป.

รบัรองตามน้ี

(พระพรหมโมล)ี

แมก่องบาลสีนามหลวง
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