
กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑/๒๘

รายชื่อผูสอบประโยคบาลี  ชั้นประโยค ๑-๒ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด

๑ สามเณรวรวิทย วรเจริญ ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ พระพิพัฒน วิวฑฺฒโน วัฒนะโอฬาร ๓๗ ๖ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๓ พระจิรายุ จิรายุโก พวงประพันธ ๒๖ ๕ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๔ พระคณวัฒน ภารมุตฺโต โลหะนิมิต ๔๘ ๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๕ พระภูเบศ กิตฺติสมฺปนฺโน การสําเภาพาณิชย ๔๑ ๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๖ สามเณรณรงคกร แจงถ่ินปา ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๗ พระจตุพร จตุวโร คุมแกว ๓๔ ๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๘ สามเณรชินวัฒย มูลลี ๒๑ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๙ สามเณรนฤพนธ ธูปขุนทด ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๐ สามเณรรัตนชัย ชะนะบุญ ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๑ พระสมบูรณ ปสาโท สุวรรณาภิชาติ ๖๗ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๑๒ พระชาติชาย ขนฺติธมฺโม อินทะพันธ ๒๙ ๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๑๓ สามเณรเมธาวัจน อัมรัตนจิรากุล ๑๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๑๔ พระมนัส ขนฺติมโน ทองสีมวง ๖๑ ๗ อโศการาม วัดราชบพิธ
๑๕ สามเณรธนชิต สมรักษ ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๖ สามเณรจีระวัฒน ประสงคสุข ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๗ สามเณรณัฐนันท รักษทิพย ๑๒ สามพระยา วัดสามพระยา
๑๘ สามเณรไฟเพชรนคร โสประดิษฐ ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข
๑๙ สามเณรคณดล ดิลกากุล ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข
๒๐ สามเณรภควัต กุดโอภาส ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๒๑ พระภค สุวโจ เทพโอภาษ ๔๗ ๗ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป
๒๒ พระศุภวิชช ปฺญาวโร ใจแสน ๓๒ ๖ ลานบุญ คณะเขตลาดกระบัง
๒๓ พระสุวัฒน ขนฺติธมฺโม ชุมทอง ๒๙ ๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๒๔ พระถ่ันห อภิสิทฺธิ บุย จี ๓๐ ๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๒๕ พระราย ยุตฺตปฺโญ เจา ๒๕ ๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๒๖ พระสมนาง สนฺตรกฺขิโต มน ๒๗ ๓ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๒๗ พระสุขณาง คนฺธสีโล สัง ๒๓ ๑ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๒๘ สามเณรเลียงเฉง เปา ๑๔ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๒๙ พระเทอดศักด์ิ กิตฺติญฃาโณ เคนตุน ๔๑ ๔ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๓๐ สามเณรอนุพร วาจาดีชาวพนา ๑๗ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๓๑ สามเณรสุวรรณที บุญศรี ๑๖ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๓๒ พระอิทธิกร อตฺตทนฺโต สุจริตรัฐ ๔๘ ๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๓๓ พระหิรัญ หิตกาโม อารยวิทย ๓๓ ๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร

p2pass65  ๒๓/๐๓/๖๕



กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๔ พระสมภพ คุณงฺกโร คชพรหม ๒๔ ๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๓๕ พระอรุณรัชช อุตฺตโร รัตนตันหยง ๒๙ ๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๓๖ พระชัยวัฒน จนฺทสโร ทิมประถัมภ ๒๙ ๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๓๗ สามเณรณัฐพล ธงอาจ ๑๔ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๓๘ สามเณรณัฐพงษ เอี่ยมมงคล ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๓๙ สามเณรนนทณธี ธิราช ๑๔ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๔๐ พระอิทธิพัทธ ติกฺขวีโร บํารุงชาติ ๕๖ ๓ บุณยประดิษฐ วัดบุณยประดิษฐ
๔๑ พระวิชัย กุลวฑฺฒโน ศุภพัฒนวรกุล ๕๘ ๒ บุณยประดิษฐ วัดบุณยประดิษฐ
๔๒ พระฐนะวัฒน ฐิตวฑฺฒโน เจนวนิชยานนท ๒๔ ๔ อางแกว วัดปากน้ํา
๔๓ พระอํานวย อธิปฺโญ พรมดา ๓๐ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๔ พระธนารัต ทิฏฐธมฺโม เปยมคุม ๓๑ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๕ พระธีรศักดิ์ สิริจนฺโท ทวีพงษ ๓๘ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๖ พระวิฑูรย โพธิปฺโญ ขาวผอง ๓๘ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๗ พระกฤชติธีร สุตธมฺโม สอนศรีไหม ๒๔ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๘ พระไชยา ปภสฺสโร ดอกเตย ๒๔ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๙ พระสุเมธ สิริสาโร เชียงนอก ๒๕ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๐ พระไพรัช จิตฺตานุรกฺโข สุภาพ ๓๔ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๑ พระพีรณัฐ สิริสาโร อัมพรานนท ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๒ สามเณรณัฐพงษ เวียงนนท ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๓ สามเณรโกเมนทร แสนคูณ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๔ สามเณรเมตตา เยียน ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๕ สามเณรวงศสพัส - ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๖ สามเณรจิรศักดิ์ รักษา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๗ สามเณรภูริภัทร เงินเพิ่มทรัพย ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๘ สามเณรสมชาย จินดาวงศ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๙ สามเณรวิศาสตร กิจนิธี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๐ สามเณรภูมิริทัศน กันยานุช ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๑ สามเณรเมธาวาส ธาตุดี ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๒ สามเณรสาธิต เทศแกว ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓ สามเณรธนกร จงพูนศรี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๔ สามเณรภูวณัฐ อัฐนาค ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๕ สามเณรจิรเมธ เทินสระเกษ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๖ สามเณรเกลา คเชนทรชัย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๗ สามเณรเตชิต ประกอบสุวภาพ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๘ สามเณรธนากร โสสุทธ์ิ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๙ สามเณรอัครพล เหนิดขุนทด ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๗๐ สามเณรวัชริศ แกวประโคน ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๑ สามเณรเมธี ถารี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๒ สามเณรธนาชัย ธนายานนต ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๓ สามเณรธนวัฒ แสนศรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๔ สามเณรทินกร คําเกษร ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๕ สามเณรสุธิมนต ซอยเสน ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๖ สามเณรเปรมกมล สีพันธุง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๗ สามเณรเมธาสิทธ์ิ ชินชัย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๘ สามเณรบวรวิชญ แสงสีผิว ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๙ สามเณรศุภกร ปรารมย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๐ สามเณรกันตระพี ทองคํา ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๑ สามเณรธีรพัฒน ทนนาดี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๒ สามเณรณัฐชนน ศิริปอง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓ สามเณรหงษทอง คําดี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๔ สามเณรตุลา ไตรโสภณ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๕ สามเณรสุกิตติ แสงเกตุ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๖ สามเณรอนุพนธ สีสรอย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๗ สามเณรบัลลังก นิยมไร ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๘ สามเณรแทนทรัพย เสนาคลัง ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๙ สามเณรธีรภัทร อินทรเรืองศร ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๐ สามเณรศักดิธัช ทิมเมฆ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๑ สามเณรธนาวุฒิ ธนายานนต ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๒ พระวิชา ปฺญาวโร จุมพล ๒๔ ๒ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
๙๓ พระปกรณ เขมปฺุโญ แปนเมือง ๔๗ ๗ ประดูฉิมพลี วัดราชสิทธาราม
๙๔ สามเณรศุภกฤต ไพโรจน ๑๓ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๙๕ สามเณรสัมมาทิฏฐิพล สมานมิตร ๑๖ หนัง วัดราชโอรสาราม
๙๖ พระชนุดม อุตฺตมวํโส จีรภัทรบุระโชติ ๓๘ ๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๙๗ สามเณรกิตติทัต พยัคฆทัตต ๑๗ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๙๘ พระเตา ติกฺขปฺโญ บัวละออน ๒๑ ๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๙๙ พระมอก มหชฺฌาสโย พุทธสิน ๒๒ ๑ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๑๐๐ สามเณรศิริประเสริฐ ทาไชย ๑๔ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๑๐๑ สามเณรเจษอมร แซตัน ๑๔ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๑๐๒ พระธีรพงศ ธีรวํโส ปญญาณัฐพันธ ๓๖ ๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๓ สามเณรกฤตยาคม ขจรภพ ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๔ สามเณรพิษณุ รัตนรงค ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๕ สามเณรธีรเทพ จงปลูกกลาง ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๔/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๐๖ สามเณรวัธนวิศน คงธนศุภมงคล ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๗ สามเณรปรมัตถ รัตนศรี ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๘ สามเณรสุรสิทธ์ิ สงทํา ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๙ สามเณรอนุชา จันทรอาย ๑๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๐ พระกิตติ กิตฺติโก เจริญศิลป ๕๖ ๘ สุทธิจิตตาราม คณะเขตทวีวัฒนา
๑๑๑ พระสมเกียรติ สุจิตฺโต เทียนแกว ๓๙ ๑๕ สิงห คณะเขตบางขุนเทียน
๑๑๒ สามเณรธีรภัทร พิทักษหงษสา ๑๔ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน
๑๑๓ พระพชร อนุตฺตโร เจริญวินิจ ๕๑ ๑ สารอด คณะเขตราษฎรบูรณะ
๑๑๔ พระศุภกร ปฺญาสิริ เพ็งแกว ๓๑ ๑๐ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๕ พระวิชานนทร ปภสฺสโร คําวงษ ๔๖ ๕ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๖ พระจําเริญ จนฺทปชฺโชโต ชิน ๒๔ ๔ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๗ พระวิจาระ วิจารโน ฉยาเนด ๒๓ ๓ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๘ พระทศพร กนฺตวีโร มูลผง ๒๖ ๑ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๙ สามเณรธีนวัตร อินทรจันทร ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๐ พระชาญชัย ฐิตปฺุโญ ธุระพันธ ๖๗ ๕ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๑ พระสมโภชน จารุธมฺโม กริบกระโทก ๖๔ ๓ อุบลวนาราม นนทบุรี
๑๒๒ พระธวัช กิตฺติโก พรมบุญดาง ๓๖ ๔ อุบลวนาราม นนทบุรี
๑๒๓ พระณัฏฐฆัมพร ญาณสุทฺโธ แกวติสจันทร ๓๙ ๓ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๑๒๔ สามเณรอภินพ แสนเวียง ๑๔ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๑๒๕ พระศุภชัย จารุธมฺโม สุสิลา ๒๙ ๔ กู นนทบุรี
๑๒๖ พระบอย สจฺจญาโณ กัญยาพันธ ๒๓ ๒ กู นนทบุรี
๑๒๗ พระกิตติศักดิ์ อินฺทญาโณ สมเสข ๕๙ ๒ บางไผ นนทบุรี
๑๒๘ พระภูชิต อจลธมฺโม เฟองอารมณ ๓๕ ๑ ไทรใหญ นนทบุรี
๑๒๙ พระอัครเดช มหาวีโร พลอยประเสริฐ ๒๘ ๔ เปรมประชา ปทุมธานี
๑๓๐ สามเณรปฏิพล สีแสงจันทร ๑๔ เปรมประชา ปทุมธานี
๑๓๑ พระภาสกร วรพนฺโธ ผาสุขดี ๔๕ ๘ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๑๓๒ พระชัชวาล ชาตสุธี อยูสาโก ๒๐ ๑ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๑๓๓ สามเณรอนวัช อุทธิยา ๑๕ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๑๓๔ สามเณรศุภวิชญ ขันคํา ๑๔ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๑๓๕ พระวินัย เขมจิตฺโต กระแสสินธุโกมล ๕๙ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๖ พระธีรวัฒน ชยธีโร แซโหล ๔๗ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๗ พระวีรวิทย อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห ๔๘ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๘ พระศุภชัย ภทฺรชโย พิมพลอย ๓๖ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๙ พระพิเชษฐ เมธาวโร บางระพิมลพงศ ๖๙ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๐ พระสันติราษฎร อุปสนฺโต ศรีสมบัติ ๓๖ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๑ พระวิริยะ กตปฺุโญ สกุลศรีจิรวัฒน ๒๖ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๕/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๔๒ พระชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน ๓๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๓ พระอรรจ เขมาภิรโต อัคขนิฐ ๒๓ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๔ สามเณรเทีย ทา ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๕ สามเณรเอกรัตน เช้ือรอด ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๖ สามเณรณภัทร บุญแตง ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๗ สามเณรพีรวัส หอมหวล ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๘ สามเณรดนนธน ปล่ังดี ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๙ สามเณรปพนศักดิ์ กิจออน ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐ สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑ สามเณรพัสกร อ่ําจํารุณ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒ สามเณรธนพัฒน ภักดีโชติ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓ สามเณรคณพศ สาระผล ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๔ สามเณรแหล พรหมจรรย ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๕ สามเณรณัฐพล หลํ่าเจริญ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๖ สามเณรชัยอนันท วันจิ๋ว ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๗ พระวีรนันท ธีรนนฺโท โสดาบัน ๒๖ ๓ เขียนเขต ปทุมธานี
๑๕๘ พระจตุรวัฒน จตุรวฑฺฒโน อัครกิจวาณิชย ๒๗ ๔ จากแดง สมุทรปราการ
๑๕๙ พระประยงค รตนปฺโญ แพงทรัพย ๓๘ ๑๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๖๐ พระธนภัทร คุณพโล โพธ์ิศรี ๖๒ ๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๖๑ สามเณรมงคลศักดิ์ ชลูดดง ๑๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๖๒ พระสมุหณรรฐณัฐวัฒน เขมรํสี พรเพชรวิศาล ๒๘ ๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๓ พระเสกสันต โชติโก เพิ่มวิชา ๔๗ ๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๔ พระรัฐพล ฐานวโร เจียมเมืองปก ๖๒ ๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๕ พระเสกสรร ปสุตธมฺโม ผมประทุม ๓๓ ๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๖ สามเณรปรมินทร สุภาถิน ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๗ สามเณรปฎิพัทธ แสงกุล ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๘ สามเณรเกรียงไกร บาดตาสาว ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๙ สามเณรกวิน นิธิสกุลพัชร ๑๓ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๗๐ พระกันตพัฒน อติภทฺโท ฤกษอนันต ๓๖ ๖ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๗๑ พระกันตพงศ กนฺตวีโร จันทะวงษ ๓๕ ๒ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๗๒ พระพิศุทธ์ิธรรม อุตฺตโม คํามีหมื่น ๒๒ ๓ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๑๗๓ สามเณรนพดล นิลนาราม ๑๒ ขนอนใต พระนครศรีอยุธยา
๑๗๔ พระมารุต ฐิตพโล ชินรัตน ๒๓ ๑ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๑๗๕ สามเณรทรงพล พยัฆกาฬ ๑๗ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๑๗๖ สามเณรศักดา พิจารณ ๑๕ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๑๗๗ สามเณรธีรชัย คําโกน ๑๕ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๖/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๗๘ สามเณรกิตติศักดิ์ เปร่ืองระบิล ๑๔ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๑๗๙ สามเณรพันเทพ คํามี ๑๖ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๘๐ พระสินทวัฒน จนฺทสาโร วิไลศรี ๓๒ ๒ อางทองวรวิหาร อางทอง
๑๘๑ สามเณรมิณธดา การะเกษ ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี
๑๘๒ พระณัฏฐ ฐานสมฺปนฺโน ก่ิงกลอม ๔๖ ๖ บัวลอย สระบุรี
๑๘๓ พระโชคดี ปสาโท กุฏศรี ๕๖ ๖ ปาบําเพ็ญธรรม สระบุรี
๑๘๔ พระพลยุกต พลยุตฺโต เอิบบุญ ๔๑ ๓ คลองยาง สระบุรี
๑๘๕ พระปรีชา ทีปวํโส โวหารเสาวภาคย ๕๙ ๓๗ เขานอยจอมสวรรค สระบุรี
๑๘๖ พระธนากร สีลเตโช แกวมงคล ๔๑ ๕ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๘๗ พระจิรายุทธ ปฺญาวชิโร ปานิเสน ๒๙ ๗ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๘๘ พระชลิต ขนฺติธมฺโม วาจาสิทธ์ิ ๓๙ ๔ มหาสอน ลพบุรี
๑๘๙ พระวสันต ปยกิจฺโจ ผจงกิจการ ๒๘ ๓ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๙๐ สามเณรนพฤทธ์ิ จินดาวรณ ๒๓ สาธุการาม สิงหบุรี
๑๙๑ พระวราทิตย ธมฺมทินฺโน ประยูรชวย ๓๑ ๖ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๙๒ พระสุชาติ ติกฺขวีโร ฤกษสังเกตุ ๕๒ ๔ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๙๓ สามเณรภาณุวัฒน เพชรดําดี ๑๘ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๙๔ พระวิชากร วิชฺชานุรกฺขี ดวงรักษา ๒๔ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท
๑๙๕ พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปฺโญ เมธาสถิตยสุข ๓๔ ๙ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี
๑๙๖ สามเณรนทีทัศย  แซเฮง ๑๕ โพธาราม นครสวรรค
๑๙๗ สามเณรเจริญศักดิ์ ออนอรุณ ๑๔ โพธาราม นครสวรรค
๑๙๘ สามเณรกรวิชญ มโนมัย ๑๔ โพธาราม นครสวรรค
๑๙๙ สามเณรสมพร ฬานอย ๑๔ โพธาราม นครสวรรค
๒๐๐ สามเณรซอหลอละ    - ๑๗ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค
๒๐๑ สามเณรวีรพล จํานงคสังข ๑๖ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค
๒๐๒ สามเณรวรพงษ วงคนิรตราย ๑๔ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค
๒๐๓ พระอนันท อุตฺตรวาที อนแจม ๓๐ ๑๐ ไทรเหนือ นครสวรรค
๒๐๔ สามเณรกวินทร กระสังข ๑๗ ไทรเหนือ นครสวรรค
๒๐๕ สามเณรวัชรพล ประเทศา ๑๔ ไทรเหนือ นครสวรรค
๒๐๖ สามเณรเจษฎาภรณ พรมบุตร ๑๗ บึงน้ําใส นครสวรรค
๒๐๗ พระสมยศ ฐานวีโร มาตวงค ๕๙ ๓ สวางวงษ นครสวรรค
๒๐๘ พระวินลมาศ ฐิตเมโธ ทองมี ๒๓ ๓ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๒๐๙ สามเณรกิตติพงศ แซมา ๑๔ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๒๑๐ สามเณรธนาดล ชางพันธุ ๑๕ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๒๑๑ สามเณรธนพนธ เพ็งหวัง ๑๖ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๒๑๒ สามเณรกิตติศักดิ์ กิติมา ๑๕ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๒๑๓ สามเณรจิรายุ ชูโตศรี ๑๔ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๗/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๑๔ สามเณรขุนไกร เมืองพรม ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๑๕ สามเณรไกรวิชญ พลเผือก ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๑๖ สามเณรอารยะ ดลรุง ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๑๗ สามเณรเพชรรัตน สายจันทร ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๑๘ สามเณรชัยยศ คฤหาสนนามวงศ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๑๙ สามเณรธีรเดช สมขุนทด ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๐ สามเณรสุธิชัย ดวงปน ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๑ สามเณรสุรเชษฐ อุยไพบูลยสวัสดิ์ ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๒ สามเณรสุริยะ ทองดี ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๓ สามเณรธนโชติ เสารสูง ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๔ สามเณรวาคิม สุดประเวศ ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๕ สามเณรภานุเดช คุมครอง ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๖ สามเณรพิเชษฐ สําเภานนท ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๗ สามเณรสนธิ สุระกุล ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๘ สามเณรชณัชพร สาขํา ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๒๒๙ สามเณรอิทธิมนต มอนแสง ๑๓ ตากฟา นครสวรรค
๒๓๐ สามเณรธนัท ยศสมบัติ ๑๓ ตากฟา นครสวรรค
๒๓๑ สามเณรธนพนธ สาแช ๑๓ ตากฟา นครสวรรค
๒๓๒ สามเณรวรดร สีวันคํา ๑๓ ตากฟา นครสวรรค
๒๓๓ พระสมศักดิ์ สุสโก แกวยก ๒๓ ๔ โคกเดื่อ นครสวรรค
๒๓๔ พระอดิศักด์ิ ปฺญาวโร อยูครอบ ๒๘ ๘ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร
๒๓๕ พระทรรศนะ จารุธมฺโม เหลากลม ๒๔ ๓ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร
๒๓๖ พระกิตติภูมิ โสภโณ กระจาง ๓๒ ๒ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร
๒๓๗ สามเณรสุภาพ แซเหลียว ๑๑ ดอนไพรวัลย กําแพงเพชร
๒๓๘ สามเณรฐานิส พูลศิลป ๑๖ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๒๓๙ สามเณรธวัชชัย จิ๋วสาคร ๑๕ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๒๔๐ สามเณรภาณุวิชญ เบอรไทสงค ๑๓ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๒๔๑ พระสุเมธ สีลเตโช โกสุมสวรรค ๒๗ ๓ บุญมั่นศรัทธาราม กําแพงเพชร
๒๔๒ พระบุญศรี ชุติปฺโญ แสนมนตรี ๕๕ ๑๙ คฤหบดีสงฆ กําแพงเพชร
๒๔๓ สามเณรพีรภัทร พัฒนากุล ๑๘ ทาหลวง พิจิตร
๒๔๔ พระสมชาย ธมฺมทีโป ภูมิศรีจันทร ๓๘ ๒ มงคลทับคลอ พิจิตร
๒๔๕ สามเณรนัฐวุฒิ ชาดวง ๑๗ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๒๔๖ สามเณรณรงศักดิ์ แกวกําเนิด ๑๗ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๒๔๗ สามเณรกิตติศักดิ์ แกวกําเนิด ๑๗ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๒๔๘ พระศราวุธ อภินนฺโท แสงพรม ๓๓ ๗ โพธ์ิกลาง เพชรบูรณ
๒๔๙ สามเณรชวนันท ลําเทียน ๑๓ เทพสโมสร เพชรบูรณ
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๘/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๕๐ สามเณรเทพพร สีหะนาม ๒๑ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ
๒๕๑ สามเณรสุทธิพงษ วงษาศิลปชัย ๑๗ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ
๒๕๒ สามเณรพลากร คําพรม ๑๖ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ
๒๕๓ พระขวัญชัย ธมฺมวโร เพ็งจัตุรัส ๔๕ ๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๕๔ พระบุญชวย อาจิณฺณธมฺโม แสวงศรี ๒๓ ๓ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๕๕ พระวันชัย ธมฺมจารี เลิศไมตรีจิต ๒๑ ๑ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๕๖ สามเณรศรายุธ กันทะวงศ ๒๑ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๕๗ สามเณรสรศักดิ์ หกขุนทด ๑๓ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๕๘ สามเณรกัมปนาท จันโดด ๑๓ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๕๙ พระอธิรัชต โอภาโส วังสา ๔๖ ๕ เพชราราม เพชรบูรณ
๒๖๐ พระเทอดพงษ วรปฺโญ ขันตี ๔๖ ๙ เพชรวราราม เพชรบูรณ (ธ)
๒๖๑ พระคเชนท สุวฑฺฒโน แจมศรี ๕๑ ๒ สนธิกรประชาราม เพชรบูรณ (ธ)
๒๖๒ สามเณรอาทิตย แกวสําอางค ๑๗ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๒๖๓ พระเกียรติศักดิ์ มหาปฺโญ พลอยงาม ๔๑ ๒ บานแถว พิษณุโลก
๒๖๔ พระดรุณเนตร เตชวโร เดชผดุง ๒๘ ๔ หนาพระธาตุ พิษณุโลก
๒๖๕ พระณรงคชัย อภิชยวฑฺฒโน นุพิศรี ๒๒ ๓ สวรรคาราม สุโขทัย
๒๖๖ พระประเสริฐ ปสาโท สูงบุญ ๕๒ ๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๒๖๗ พระสิงหา กิตติปาโร แชมเกตุ ๓๐ ๒ คลองโพธ์ิ อุตรดิตถ
๒๖๘ พระพลังยอม ปฺญาพโล คําภา ๕๔ ๗ วังประจบ ตาก
๒๖๙ สามเณรพลวัต ปนภูพาดํา ๑๗ นาโบสถ ตาก
๒๗๐ สามเณรกันตพงษ ทองเกษ ๑๗ นาโบสถ ตาก
๒๗๑ สามเณรปรเมศ ผิวขําทองดํา ๑๔ นาโบสถ ตาก
๒๗๒ พระสันติเภพ เตชปฺโญ วิชิตอนุรักษคีรี ๒๔ ๔ พระบรมธาตุ ตาก
๒๗๓ พระอธิการนิวัติ ชินวโร เพ็ชรัตน ๔๓ ๘ วังน้ําผึ้ง ตาก
๒๗๔ สามเณรโซ สีทา ๑๘ ดอนไชย ตาก
๒๗๕ สามเณรณัฐพงศ รักญาติ ๑๖ จองคํา ลําปาง
๒๗๖ สามเณรศุภกฤต ปลิงกระโทก ๑๓ จองคํา ลําปาง
๒๗๗ สามเณรอธิป ศรีฉายา ๑๓ จองคํา ลําปาง
๒๗๘ พระวรากร ปฺญาธโร ใหมคําวัง ๓๐ ๒ พระสิงห เชียงราย
๒๗๙ สามเณรสมชาย บุดรอด ๑๖ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๒๘๐ พระสายัณห จนฺทธมฺโม จันทรหอม ๔๓ ๙ เชียงคาน เชียงราย
๒๘๑ พระจักรกฤษณ จนฺทโชโต ขันทะกันชัย ๒๗ ๓ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๘๒ พระทนง สุมโน ศรีสวัสดิ์ ๓๗ ๓ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๘๓ สามเณรวิมล แสงไตย ๑๕ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๘๔ สามเณรภัทริศวร พรสวัสดิ์ ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๘๕ พระสุวิทย มหาปฺโญ อินทะสรอย ๔๑ ๒๑ บานเหลา เชียงราย (ธ)
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๙/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๘๖ พระอิศรา อธิฏฐาโน แสนบรรเทา ๒๓ ๔ บานเหลา เชียงราย (ธ)
๒๘๗ สามเณรรุงสุริยา สมศรี ๑๗ ศรีดอนมูล พะเยา
๒๘๘ สามเณรธนวัฒน สิงหกัน ๑๓ ศรีดอนมูล พะเยา
๒๘๙ สามเณรฐิติพงษ สมศรี ๑๔ ศรีดอนมูล พะเยา
๒๙๐ สามเณอิษวัต สมศรี ๑๔ ศรีดอนมูล พะเยา
๒๙๑ สามเณรขันหมาก เปนพนักสัก ๑๕ ศรีดอนมูล พะเยา
๒๙๒ สามเณรชินภัทร ใจดี ๑๔ เชียงบาน พะเยา
๒๙๓ สามเณรสุรพล แซวาง ๑๓ หยวน พะเยา
๒๙๔ สามเณรกรกฤต ชูฤกษ ๑๕ พระบาทม่ิงเมือง แพร
๒๙๕ สามเณรธนวัต ไชยมาศ ๑๔ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๙๖ พระไกรฤกษ กลฺยาณธโร นาคะแต ๕๔ ๔ ศรีชุม แพร
๒๙๗ พระวชิรพงศ วชิรปฺโญ ปองณิศสุรางค ๔๕ ๕ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๙๘ สามเณรธนภัทร แงพรหม ๑๕ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๙๙ พระสมุหกิตติพัฒน สุทฺธิปภาโส วันมหาใจ ๓๓ ๑๓ สุวรรณาราม แพร
๓๐๐ สามเณรธนกร เช้ือทอง ๑๗ รองฟอง แพร
๓๐๑ สามเณรธนายุต เจตะภัย ๑๗ รองฟอง แพร
๓๐๒ สามเณรณัฐพงษ ถวาย ๑๕ รองฟอง แพร
๓๐๓ สามเณรกฤตเมธ พรมมูล ๑๓ ชัยมงคล แพร
๓๐๔ สามเณรพันธวิศ ไขคํา ๑๓ ชัยมงคล แพร
๓๐๕ สามเณรณัฐวุฒิ สุดหอม ๑๕ วังธง แพร
๓๐๖ สามเณรคํานนท ไทยใหญ ๑๘ รองซอ แพร
๓๐๗ สามเณรรัชพล มั่นจิตร ๑๘ รองซอ แพร
๓๐๘ สามเณรหลงแดง ๑๗ รองซอ แพร
๓๐๙ สามเณรกิตติพงค วงศษา ๑๕ รองซอ แพร
๓๑๐ สามเณรธนพัฒน โพธ์ิหอม ๑๔ รองซอ แพร
๓๑๑ พระอธิการอภิวัฒน ญาณวโร เรืองพูล ๓๐ ๑๑ กาศใต แพร
๓๑๒ สามเณรณัฐพล อารินทร ๑๙ รองเข็ม แพร
๓๑๓ พระศิวสินธุ ฐานสมฺปนฺโน กันทะเรียน ๒๔ ๕ วังเคียน แพร
๓๑๔ สามเณรวิธวินธ จากนาน ๑๗ โพธิบุปผาราม แพร
๓๑๕ พระใบฎีกาดรัณภพ ชยานนฺโท ปญญาโถ ๒๙ ๙ วังฟอน แพร
๓๑๖ พระรัฐกร มหาวํโส มหาวงศ ๒๔ ๔ ศรีมูลเรือง แพร
๓๑๗ พระพนมกรณ วชิรญาโณ ชาญพฤติ ๒๔ ๔ เตาปูน แพร
๓๑๘ สามเณรกิตติพศ โกมด ๑๖ แมยุน แพร
๓๑๙ พระภาสกร เตชปฺโญ พบโชค ๒๕ ๗ เดนทัพชัย แพร
๓๒๐ พระกิตติศักดิ์ ฐิตเมโธ จินะกะ ๒๗ ๖ เดนชัย แพร
๓๒๑ พระสมภพ สุจิตฺโต หมีคํา ๓๐ ๗ เดนชัย แพร
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๐/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๒๒ สามเณรชินกฤต สมมุติ ๑๔ พญาภู นาน
๓๒๓ สามเณรเสฏฐวุฒิ รุดชาติ ๑๓ พญาภู นาน
๓๒๔ สามเณรจิณวัตร บัวผัด ๑๕ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ)
๓๒๕ สามเณรจิรายุ ลุงจอย ๑๘ พระสิงหวรมหาวิหาร เชียงใหม
๓๒๖ สามเณรนิติภูมิ ต๊ิบดี ๑๗ พระสิงหวรมหาวิหาร เชียงใหม
๓๒๗ พระครูสมุหวัลลภ ฐิตสํวโร ทาอินทร ๔๑ ๒๐ เจ็ดยอด เชียงใหม
๓๒๘ สามเณรศุภศิลป สุภานาม ๑๖ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๓๒๙ สามเณรอุน ลุงออง ๑๙ เชียงมั่น เชียงใหม
๓๓๐ พระเชิดชาย ฐิตธมฺโม อาขวาคม ๔๗ ๒ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๓๓๑ สามเณรธนากร นายชุ ๑๙ ดอยสัพพัญู เชียงใหม
๓๓๒ สามเณรวัตธพล กิตติเดชอมร ๑๘ บานขุน เชียงใหม
๓๓๓ สามเณรณัฐสิทธ์ิ กรัชกายภาค ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๓๓๔ สามเณรภาณุพงศ มัธยมพงค ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๓๓๕ พระนรชา สุชาโต สาชาติ ๓๑ ๒ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ)
๓๓๖ พระเอกพล ชุตินฺธโร มูลโลก ๓๑ ๑๑ เสาหิน ลําพูน
๓๓๗ สามเณรกฤษฏา ปนใจกุล ๑๗ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน
๓๓๘ พระนวลจันทร จนฺทวํโส ศิริรักษ ๕๒ ๔ มัชฌิมาวาส อุดรธานี
๓๓๙ พระอาภรณ ฐานรโต อุปรัส ๔๑ ๕ สุวรรณุทการาม อุดรธานี
๓๔๐ พระครูอุดมสิทธกิจ ปสิทฺธิโก ศรีทอง ๖๔ ๓๗ ศรีสวาง อุดรธานี
๓๔๑ พระครูวินัยธรวีระชาติ สิทฺธิวโร ศริ ๔๗ ๒๕ ศรีสวาง อุดรธานี
๓๔๒ สามเณรไชยเงิน วงทับซาย ๑๖ สังคาว อุดรธานี
๓๔๓ สามเณรธนวัฒน มีพันธ ๑๖ สังคาว อุดรธานี
๓๔๔ พระทองลี ปฺญาธโร แคนบุญจันทร ๕๕ ๓๕ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๔๕ พระแสงเดือน ชาคโร บุญยืน ๕๑ ๓๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๔๖ พระสิทธิศักดิ์ สิริจนฺโท แสงอาวุธ ๒๑ ๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๔๗ พระคํานวณ กิตฺติญาโณ สารพันธ ๓๖ ๓ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๔๘ พระสุพล สุธมฺโม อําไธสง ๗๐ ๑๙ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๔๙ พระระพีพร พลสทฺโท ศรวงษา ๔๗ ๗ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๕๐ พระวสันต จนฺทวณฺโณ ผาวงษ ๕๔ ๑ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๕๑ พระสํารอง ญาณธมฺโม สมออน ๔๖ ๑ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๓๕๒ พระภราเดช คุเณสโก ดําเนิน ๔๕ ๘ หนองแดน อุดรธานี
๓๕๓ สามเณรอรรถกร กัณหาสี ๑๓ หนองแดน อุดรธานี
๓๕๔ พระแดน ชิตมาโร ภาคสถาน ๔๗ ๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๕๕ สามเณรกิตตินันท จันทรเอียด ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๕๖ สามเณรทศพล เกษศรี ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๕๗ สามเณรบุญทวี แบกบุญ ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๑/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๕๘ สามเณรบวรพจน ตลอดไธสง ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๕๙ สามเณรพินิจพงษ ภูพลผัน ๑๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๖๐ พระชัยยา จิตฺตวโร อาจสมัย ๔๖ ๑๐ ศรีโสภณ อุดรธานี
๓๖๑ สามเณรจิรายุ ภูผาลี ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี
๓๖๒ สามเณรภภัทรบดี ภูมิประชา ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี
๓๖๓ สามเณรบุญชู พินิจมนตรี ๑๓ ใหมสัญญาศิริเขต อุดรธานี
๓๖๔ พระปญญา อคฺคจิตฺโต สมศรี ๕๑ ๙ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๖๕ พระวิชาญ จนฺทสีโล นามวงศษา ๕๓ ๗ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๖๖ พระหงษเรียน สุจิตฺโต อาษา ๔๓ ๗ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๖๗ พระจําปา จตฺตสลฺโล ประบุญเรือง ๔๔ ๖ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๖๘ พระวิพัฒน อภิวณฺโณ แถมมะณี ๖๓ ๔ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๖๙ สามเณรกิตติพศ คําทองดี ๑๖ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๗๐ สามเณรปริน สกุลคู ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๗๑ สามเณรศรัณย บุญทา ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๗๒ สามเณรกิตติพงษ ทะวิลา ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๗๓ สามเณรพลวัฒน ปญญาวงค ๑๔ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๗๔ พระเกียรติชัย ปภสฺสโณ ขวัญกลาง ๕๖ ๖ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๓๗๕ พระไวยวัฒน วรธมฺโม จันทรบัวรม ๕๗ ๕ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๓๗๖ พระศรายุทธ สรายุทฺโธ ชัยปญญา ๓๐ ๕ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๓๗๗ พระพงคปณต กนฺตธมฺโม ชุมนุม ๔๖ ๔ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๓๗๘ พระแสวง ผาสุโก ภูมิประหมัน ๔๐ ๓ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๓๗๙ สามเณรศราวุฒิ ศรีบุรินทร ๑๗ ทุงสวางปะโค อุดรธานี
๓๘๐ สามเณรธีรศักดิ์ แสนทวีสุข ๑๕ ทุงสวางปะโค อุดรธานี
๓๘๑ พระอนันต ยสินฺธโร พันธกาฬสินธ ๕๐ ๓ ดอนคง อุดรธานี
๓๘๒ พระเจม เมตฺติโก ทํามะวง ๒๖ ๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๘๓ พระพรม สุจิรวํโส สุทธิชาติ ๖๕ ๑๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๘๔ พระวรโชติ ถามวโร ศรีตระการ ๓๕ ๖ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๘๕ พระปยฉัตร จกฺกวโร ยุบลนวล ๓๔ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๘๖ พระเสถียร สิริวฒฺฑโน ศรีไชยวาน ๖๙ ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๘๗ พระสัมเริง ปฺญาวชิโร ไชยราช ๓๘ ๖ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๘๘ พระไชยยา สุวโจ โสภาคํา ๔๗ ๑ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๘๙ สามเณรณัฐพล สรวงศิริ ๑๔ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๙๐ สามเณรณัฐพงษ เชียงษาวงศ ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๙๑ สามเณรอิทธิกร หินแกว ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๙๒ สามเณรจิรวีย ไชยราช ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี
๓๙๓ สามเณรจิตรกร กะโสพิล ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๒/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๙๔ พระพิชยาพร นาควโร ชัยสงค ๓๘ ๘ ไชยนาถวราราม อุดรธานี
๓๙๕ พระนิสนัย องฺสุมาลี พลศรีธรรม ๕๐ ๖ ไชยนาถวราราม อุดรธานี
๓๙๖ พระปรีดา สิริปฺุโญ พรหมศร ๕๐ ๑๓ สวางอารมณ อุดรธานี
๓๙๗ พระประมวล จกฺกวโร เคร่ืองประดับ ๖๘ ๘ สวางอารมณ อุดรธานี
๓๙๘ พระสําอาง ปฺญาวโร ชาวลําปาว ๕๕ ๕ สวางอารมณ อุดรธานี
๓๙๙ พระวัชรพล วชิรญาโณ ชาลีสมบัติ ๓๓ ๕ สวางอารมณ อุดรธานี
๔๐๐ พระชัชวาล อภิญาณกวี สงดวง ๒๒ ๓ สวางอารมณ อุดรธานี
๔๐๑ พระธีรพนธ คมฺภีรธมฺโม ใจเท่ียง ๒๒ ๓ สวางอารมณ อุดรธานี
๔๐๒ พระปติพล ปยธมฺโม บุตรทาว ๒๓ ๔ โพธ์ิศรีทุง อุดรธานี
๔๐๓ พระอนุสรณ สิริภทฺโท วงศคะสุม ๓๔ ๒ โพธ์ิศรีทุง อุดรธานี
๔๐๔ สามเณรสัญลักษณ อุตรนคร ๑๘ ศรีสวาท อุดรธานี
๔๐๕ พระอุดร ธนปาโล นุสนทลา ๖๒ ๔ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๔๐๖ พระพิทักษ สีลวฑฺฒโน หมากจันทร ๓๒ ๒ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๔๐๗ สามเณรธรรมวัฒน โอชารส ๑๓ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๔๐๘ พระวิรัตน วิชิโต ฟองคําสี ๔๙ ๑๐ นิยมบวร อุดรธานี
๔๐๙ พระอรรถชัย ญาณวีโร นิลคําภีร ๒๙ ๙ นิยมบวร อุดรธานี
๔๑๐ พระบุญถม กนฺตธมฺโม ไชยแกว ๕๓ ๓๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๑ พระธีรสิทธ์ิ ปฺญาทีโป พระนิชดี ๕๙ ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๒ พระยุทธนา ธมฺมวโร บุญแสนแผน ๕๓ ๙ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๓ พระสุฤทธ์ิ สีลธโร ชารีธรรม ๕๖ ๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๔ พระจินดา ทีปงฺกโร ประเสริฐสังข ๓๗ ๒ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๕ สามเณรกํานัน วรรณจันทร ๑๒ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๖ สามเณรธาวิน อุตมะชะ ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๗ สามเณรศุภณัฐ ฉลวยงาม ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๘ สามเณรศุภวัฒน ดวงจิตร ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๔๑๙ พระอุดม โชติวณฺโณ รัตนศรีวงศ ๔๙ ๑ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๐ สามเณรธนพล กลาหาญ ๑๙ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๑ สามเณรณัฐฐินันท รักษาภักดี ๑๘ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๒ สามเณรจิรายุ เครือเพียกุล ๑๗ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๓ สามเณรบัญญวัต นีอํามาตย ๑๖ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๔ สามเณรธนพล เพียแกว ๑๕ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๕ สามเณรศราวุธ ภูมิศรีแกว ๑๔ หนองเม็ก อุดรธานี
๔๒๖ พระประมวล สุธมฺโม เชยชม ๕๔ ๕ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๒๗ สามเณรอนุตรา คําวิเชียร ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๒๘ สามเณรสุทธิชัย กรณีย ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๒๙ สามเณรอนวัฒน การี ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๓/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๔๓๐ สามเณรกฤตวิทย บุตรชาดา ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๑ สามเณรชาคริต จิตมั่น ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๒ สามเณรดัสกร แกวคําฝา ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๓ สามเณรอดิศักดิ์ ชุมมา ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๔ สามเณรธนพันธ คงปราโมทย ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๕ สามเณรปารเมศ จําปคุณ ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๖ สามเณรประวิต ทรัพยกล่ิน ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี
๔๓๗ พระโกมล นนฺทสาโร ฟกเงิน ๔๙ ๕ มัชฌิมบุรี อุดรธานี
๔๓๘ พระเทพพร อตฺตทีโป บัวจันทร ๔๗ ๖ สระมณี อุดรธานี
๔๓๙ พระอาคม ญาณวีโร คุณพรม ๒๓ ๔ สระมณี อุดรธานี
๔๔๐ พระสังคม อถิวฑฺฒโน ขัตติยะวงษ ๒๕ ๒ สระมณี อุดรธานี
๔๔๑ สามเณรชาญณรงค สมศรีงาม ๑๗ สระมณี อุดรธานี
๔๔๒ สามเณรภรลภัส แกวพิกุล ๑๖ สระมณี อุดรธานี
๔๔๓ สามเณรอภินันท ศิรวราพันธกุล ๑๕ สระมณี อุดรธานี
๔๔๔ สามเณรรัฐภูมิ ภูมิมิตร ๑๓ สระมณี อุดรธานี
๔๔๕ พระสุนทร ญาณธโร ผาผึ้ง ๖๓ ๑๐ อาสาพัฒนาราม อุดรธานี
๔๔๖ พระชุณหา ปยธมฺโม คําวันสา ๓๘ ๔ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๔๔๗ พระนพพร กตปฺุโญ ดุลยลา ๔๕ ๒ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๔๔๘ สามเณรผดุงศักดิ์ สังฆศรี ๑๔ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๔๔๙ สามเณรน้ําเพ็ชร บุญเกิด ๑๓ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๔๕๐ สามเณรหฤษฎิ์ บุญโนนแต ๑๓ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๔๕๑ พระเรืองเดช สมจิตฺโต นิมมา ๔๕ ๕ ดงคํา อุดรธานี
๔๕๒ สามเณสิทธิพงษ สาหลา ๑๘ ดงคํา อุดรธานี
๔๕๓ สามเณรอดิศร ทนิลรัมย ๑๕ ดงคํา อุดรธานี
๔๕๔ สามเณรอดิเรก ประกอบใส ๑๔ ดงคํา อุดรธานี
๔๕๕ สามเณรธีรภัทร พิมพพระศรี ๑๓ ดงคํา อุดรธานี
๔๕๖ สามเณรพัสกร อสิพงษ ๑๓ ดงคํา อุดรธานี
๔๕๗ พระวิทูล สนฺตจิตฺโต โพธิเศษ ๓๙ ๑๘ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๔๕๘ พระวิชชุกร ธีรปฺโญ เวสนันท ๒๙ ๙ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๔๕๙ พระประเจน กรุตฺตโม ทองเหมะ ๕๒ ๗ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๔๖๐ พระพงศักดิ์ ฐิตธมฺโม พรมโส ๓๘ ๔ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๔๖๑ สามเณรสามารถ มูลเจริญ ๒๐ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๔๖๒ สามเณรไกรศร ธรรมรักษา ๒๑ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ)
๔๖๓ สามเณรกองหลา ภานนท ๑๖ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ)
๔๖๔ พระสถิตย ถิรธมฺโม ทะวาป ๒๘ ๒ ชัยพร หนองคาย
๔๖๕ พระสัญญา กิตฺติปฺโญ พระอนันต ๒๗ ๓ ชัยพร หนองคาย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๔/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๔๖๖ สามเณรภูวนัย แกวต่ึง ๑๖ ชัยพร หนองคาย
๔๖๗ สามเณรฉัตรมงคล พลเทพ ๑๕ ชัยพร หนองคาย
๔๖๘ สามเณรอานนท พันธชุม ๑๖ โพธ์ิชัย หนองคาย
๔๖๙ สามเณรแปง แสงสวาด ๒๑ โพธ์ิชัย หนองคาย
๔๗๐ พระวีระ มหาปฺโญ คุณาบัณฑิตย ๕๙ ๓๑ หายโศก หนองคาย
๔๗๑ พระพลพจน สิริวํสเมธี บุตรศิริ ๒๒ ๒ หายโศก หนองคาย
๔๗๒ สามเณรธนสร ธ.น.แพน ๑๔ หายโศก หนองคาย
๔๗๓ พระสมศักดิ์ อภิวโร ทองศิโรรัตน ๕๗ ๒๑ มีชัยทา หนองคาย
๔๗๔ พระปภังกร อินฺทญาโณ อนุมาส ๒๕ ๓ ศรีคุณเมือง หนองคาย
๔๗๕ สามเณรเสกสรร อุดปญจา ๑๗ ศรีสุมังคล หนองคาย
๔๗๖ สามเณรกนกกร ทวีโชค ๑๗ ศรีสุมังคล หนองคาย
๔๗๗ สามเณรณัฐพงษ บัวแกว ๑๕ ศรีสุมังคล หนองคาย
๔๗๘ สามเณรชัยณรงค มูลยาพอ ๑๙ ประดิษฐธรรมคุณ หนองคาย
๔๗๙ พระสมรักษ ปภสฺสโร ปาดีเหนือ ๗๓ ๑๗ ศรีบุญเรือง หนองคาย
๔๘๐ สามเณรนนททกร แสนละมุล ๑๔ สระแกว หนองคาย
๔๘๑ พระปยะภัณร ขนฺติธโร กิติอาษา ๒๖ ๖ ยอดแกว หนองคาย
๔๘๒ สามเณรประชา โยธาศรี ๑๔ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย
๔๘๓ สามเณรภานุวัฒน วงศละคร ๑๖ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย
๔๘๔ สามเณรศุภโชค อาสาธรรม ๑๗ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย
๔๘๕ พระทองดา ปภสฺสโร คอนคํา ๔๑ ๘ จอมมณี หนองคาย
๔๘๖ สามเณรศักดิ์ดิธัช แววศรี ๑๓ จอมมณี หนองคาย
๔๘๗ สามเณรธวัชชัย คําประเวศน ๑๗ จอมมณี หนองคาย
๔๘๘ สามเณรธนภัทร เล็กออน ๑๔ จอมมณี หนองคาย
๔๘๙ สามเณรรพีพัฒน เดชไชย ๑๓ จอมมณี หนองคาย
๔๙๐ สามเณรอนุชิต บุตธิสาร ๑๖ จอมมณี หนองคาย
๔๙๑ สามเณรบูรพา ทัดเหวา ๑๙ จอมมณี หนองคาย
๔๙๒ พระเอกภพ ชยาภินนฺโท ศรีหะบงค ๒๙ ๒ มีชัยทุง หนองคาย
๔๙๓ พระวสันต ชุติปฺโญ ศรีชัยชนะ ๕๕ ๑๒ มีชัยทุง หนองคาย
๔๙๔ พระจินดา กนฺตสีโล มีเพชร ๓๕ ๑ เขตนิมิต หนองคาย
๔๙๕ พระครูสถิตธรรมานุยุต ฐิตธมฺโม พลพิทักษ ๖๙ ๔๙ บานบอน หนองคาย
๔๙๖ พระนฤเบศร สุภาจาโร ศรีชัยมูล ๒๙ ๔ บานบอน หนองคาย
๔๙๗ พระนิยม อมรธมฺโม อัมลา ๒๑ ๑ บานบอน หนองคาย
๔๙๘ สามเณรปยะวัฒน จันทรคํา ๑๔ บานบอน หนองคาย
๔๙๙ สามเณรธนากร บุญนาค ๑๓ บานบอน หนองคาย
๕๐๐ สามเณรธนพล ทองรักษ ๑๔ บานบอน หนองคาย
๕๐๑ สามเณรธวัชชัย ยืนนาน ๑๓ บานบอน หนองคาย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๕/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๕๐๒ พระอธิการทวีศักดิ์ สุจิตฺโต ขวงสิมมา ๕๖ ๙ พิเศษสังฆาลัย หนองคาย
๕๐๓ พระสมคิด ธมฺมวโร นามคัณที ๔๓ ๑๙ วาปประดิษฐ หนองคาย
๕๐๔ สามเณวรัญู กินรี ๑๖ โกเสยเขต หนองคาย
๕๐๕ สามเณรทักษดนัย สารวงค ๑๗ เขตอุดม หนองคาย
๕๐๖ สามเณรพงควรินท แสนสิทธ์ิ ๑๗ เขตอุดม หนองคาย
๕๐๗ สามเณรสุธินันท มารศิริ ๑๔ เขตอุดม หนองคาย
๕๐๘ สามเณรปติ บุตรวงศ ๑๕ เขตอุดม หนองคาย
๕๐๙ สามเณรอรรถพล นิยะนุช ๑๔ โพนงาม หนองคาย
๕๑๐ พระแมน อนุตฺตโร หนูแดง ๕๕ ๑ สรางประทาย หนองคาย
๕๑๑ พระชลธี พรหฺมญาโณ ธาตุวิสัย ๒๓ ๑ โพธิสมภาร หนองคาย
๕๑๒ พระใสว กตธมฺโม ศรีหานนท ๔๐ ๖ พระประดิษฐ หนองคาย
๕๑๓ พระอัษฏาวุธ อาวุโธ เช้ือมงคล ๒๗ ๔ บอน้ําสถิตย หนองคาย
๕๑๔ พระปวริศน เทวสิริ ภูมะลา ๔๙ ๕ ศิลาเขตอุดม หนองคาย
๕๑๕ พระอราม อนุตฺตโร กุดนาฝาย ๕๔ ๔ ศิลาเขตอุดม หนองคาย
๕๑๖ พระอดุลย มหาลาโภ ปราสาร ๕๘ ๖ ศรีบัวบาน หนองคาย
๕๑๗ พระสุเดชา ปยธมฺโม ศรีสองเมือง ๖๕ ๒๑ อุดมปญญาราม หนองคาย
๕๑๘ พระคณิต กนฺตสีโล โคตรชมภู ๕๐ ๑๔ ศรีบัวบาน หนองคาย
๕๑๙ พระสงบ อุทโย หงษทับ ๕๑ ๑๑ พุทธประทีป หนองคาย
๕๒๐ พระอาทิตย อาทิจฺโจ ฮาดตา ๓๑ ๕ อุดมรุกขชาติ หนองคาย
๕๒๑ พระทักษิณ นรินฺโท กันทํา ๕๔ ๑ พุทธประทีป หนองคาย
๕๒๒ พระอดุลศักดิ์ สุภกิจฺโจ สิงหนาค ๔๒ ๑ ปาสางคํา หนองคาย
๕๒๓ พระเจริญชัย ญาณวีโร สมแสวง ๖๗ ๑ ทาล่ีศรีสะอาด หนองคาย
๕๒๔ พระธวัชชัย ฐิติสโร สุวรรณเขต ๓๕ ๒ มงคลศรีนา หนองคาย
๕๒๕ พระนิติภูมิ ธมฺมธโร วรสิษฐ ๕๐ ๘ ปจจันตบุรี หนองคาย
๕๒๖ สามเณรอนุชา พันทชุม ๑๒ มณีโคตร หนองคาย
๕๒๗ สามเณรปงศปณต ตูพิมาย ๑๓ ไทย หนองคาย
๕๒๘ พระไพทูน กตปุญโญ ทีปง ๕๒ ๒ ศรีบุญเรือง หนองคาย
๕๒๙ สามเณรพูนทรัพย พูลทอง ๑๕ โนนพระแกว หนองคาย
๕๓๐ พระโกมล ฐานิสฺสโร สีหานาท ๕๓ ๑๓ โคกสวาง หนองคาย
๕๓๑ สามเณรเตวิช เจริญเกียรติ ๑๒ อัมพวัน หนองคาย
๕๓๒ สามเณรอติรุศ กลูขุนทด ๑๔ อัมพวัน หนองคาย
๕๓๓ สามเณรสิทธิชัย ลีดอนงิ้ว ๑๕ อัมพวัน หนองคาย
๕๓๔ พระดิเรก ธมฺมพโล งามสวัสดิ์ ๓๓ ๔ จันทรังษีวราราม หนองคาย
๕๓๕ พระวงศวัฒน กิตฺติภทฺโท อริยันตรแสงสุข ๓๑ ๓ จันทรังษีวราราม หนองคาย
๕๓๖ พระฉัตริน ฉตฺตินฺโท ประภัสสรวชิระ ๓๔ ๙ ศรีบุญเรือง เลย
๕๓๗ พระครูสังฆรักษชัยโย ติกฺขปฺโญ ฮาวกันทะ ๓๒ ๖ ศรีบุญเรือง เลย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๖/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๕๓๘ พระจักรพงศ จนฺทสุวณฺโณ นาคสุภา ๒๓ ๓ ศรีบุญเรือง เลย
๕๓๙ สามเณรจิรภัทร พิลาคุณ ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย
๕๔๐ สามเณรวีรศักดิ์ พลยืน ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย
๕๔๑ พระวิทยา จนฺทวํโส แสนตรง ๒๗ ๙ โพนงาม เลย
๕๔๒ พระอภิวัฒน ขนฺติวฑฺฒโน จันโท ๒๒ ๑ โพนงาม เลย
๕๔๓ พระสยาม ถาวโร ประยูรคํา ๔๔ ๘ โพนงาม เลย
๕๔๔ สามเณรพิชัยภูษิต วังคีรี ๑๙ โพนงาม เลย
๕๔๕ พระสัญญา สฺญโม โสวรรณ ๔๐ ๑๔ โพธ์ิศรีสมโพธิ เลย
๕๔๖ พระครูโอภาสปญญาจารย เตชธมฺโม มาตรชู ๖๐ ๓๖ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๕๔๗ พระครูสารเมธากร อคฺควโร พลศักดิ์ ๕๘ ๓๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๕๔๘ พระครูอุทุมพรวนารักษ โชติวโร นานิมนต ๕๓ ๓๑ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๕๔๙ พระสมุหเฉวียน ขนฺติธโร สัญญารัตน ๕๔ ๑๑ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๕๕๐ พระถาวร กตทีโป ธรรมรักษา ๔๐ ๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๕๕๑ พระมิตรชาย ฐานิสฺสโร สอนสุภาพ ๔๔ ๖ โพนทัน เลย
๕๕๒ พระปลัดสุธรรม อธิปฺโญ จันทวงษ ๖๒ ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๓ พระวัฒนา สิริสุวณฺโณ เบ็ญตัน ๓๔ ๕ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๔ พระยุทธศักดิ์ ยนฺตสีโล ธรรมมูลตรี ๕๔ ๒๙ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๕ พระสยาม เขมิโย จารุจิตร ๔๘ ๒๒ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๖ พระทานนุวัตร สุวฑฺฒโน หัสดร ๔๘ ๒๗ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๗ สามเณรัฐภูมิ จิตรไชสง ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๘ สามเณรณัฐพงษ สุขศรี ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย
๕๕๙ สามเณรกฤษดา หลงสิม ๑๘ ศรีบุญเรือง เลย
๕๖๐ พระกิตติ ธมฺมเตโช ลากุล ๒๙ ๔ ศรีบุญเรือง เลย
๕๖๑ พระอธิการอมรฤทธ์ิ อมโร ศรีศาสตร ๔๓ ๕ ศรีบุญเรือง เลย
๕๖๒ สามเณรพงศกร จําปา ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย
๕๖๓ สามเณรปุญญพัฒน แสนจัน ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย
๕๖๔ พระสําราญ จนฺทสาโร สงขทอง ๖๑ ๒ ศรีเวียงชัย เลย
๕๖๕ พระพิสิษฐ จรณธมฺโม พงศอาชวโกศล ๖๐ ๑๐ ศรีอุมุงวนาราม เลย
๕๖๖ สามเณรธนกร สุดเพียร ๑๖ โพนชัย เลย
๕๖๗ สามเณรบวรศักดิ์ จันทะคุณ ๑๖ โพนชัย เลย
๕๖๘ สามเณรวีรภัทร เช้ือบุญมี ๑๖ โพนชัย เลย
๕๖๙ พระวันชัย กิตฺติโสภโณ ทนงค ๒๒ ๒ ผานกเคา เลย
๕๗๐ พระพิชัย สุนฺทโร พาเฮา ๓๒ ๑๒ ผานกเคา เลย
๕๗๑ พระวิภูมิ วรชิกโร มงคล ๔๐ ๑๙ สะพานยาว เลย
๕๗๒ พระรังสรรค ฐานวฑฺโฒ โสมะตะนัย ๕๒ ๑๒ ศรีสงคราม เลย
๕๗๓ พระพันธิระ ปภสฺสโร คําผงแดง ๕๒ ๑๒ ศรีสงคราม เลย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๗/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๕๗๔ พระไกรสร ขนฺติโต เสวิวิทธ์ิ ๒๘ ๑ ศรีสงคราม เลย
๕๗๕ สามเณรสุรพล สารพันธ ๒๙ ศรีสงคราม เลย
๕๗๖ สามเณรธนวัฒน วิเศษดี ๑๙ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๕๗๗ สามเณรพรไท อินธิแสง ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๕๗๘ สามเณรศิริวิทย ใจศิริ ๑๓ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๕๗๙ พระณัฏฐพล ปฺญาวุฑฺโฒ วสุตมตยานนท ๒๘ ๖ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร
๕๘๐ พระปรีชา จิรวฑฺฒโน เจินเทินบุญ ๓๐ ๑๐ สะพานศรี สกลนคร
๕๘๑ พระเสกสรรค ธมฺมรํสี อดอุตร ๒๐ ๑ สวางอารมณ สกลนคร
๕๘๒ สามเณรธนากร เพ็ญคํา ๑๖ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๕๘๓ สามเณรทศพล บาลลา ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๕๘๔ สามเณรธนกฤษ ศูนยยันต ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๕๘๕ สามเณรภูวดล ธรรมวสุกุล ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๕๘๖ สามเณรโชติพิพัฒน ทัศคร ๑๖ สระแกววารีราม สกลนคร
๕๘๗ สามเณรพัธดนย สุรินราช ๑๕ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๕๘๘ สามเณรผดุงศักดิ์ เงินงาม ๑๕ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๕๘๙ สามเณรกชกร ทอนจันทร ๑๔ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๕๙๐ สามเณรอาทิตย นพคุณ ๑๓ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๕๙๑ พระอธิการณรงค คุณาลโย เอกอุน ๕๔ ๒๖ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๕๙๒ พระสุรศักดิ์ ฐานกโร มุงคุณ ๔๐ ๑๑ อรุณแสงทอง สกลนคร
๕๙๓ สามเณรภานุพงศ วงศษร ๑๔ โพธ์ิชัย สกลนคร
๕๙๔ พระธนพงษ ปุญญกาโม เหลาทอง ๓๑ ๒ บูรพา สกลนคร
๕๙๕ พระChea คุณวโร Sok ๔๙ ๒๔ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๕๙๖ พระสุรชาติ สํวโร โสภา ๖๕ ๑ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๕๙๗ สามเณรวุฒิกร เคนตา ๑๕ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๕๙๘ สามเณรธวัชชัย ชมภูวิเศษ ๑๖ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๕๙๙ สามเณรพีรพัฒน โอดเวหน ๒๐ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๖๐๐ พระอดิศักดิ์ พลญาโณ พูลเพิ่ม ๔๐ ๑๕ สายทอง หนองบัวลําภู
๖๐๑ พระภานุเดช ภูริวฑฺฒโณ ไชศรี ๒๒ ๒ สายทอง หนองบัวลําภู
๖๐๒ พระถามพัฒน ถาวรธมฺโม นามดี ๔๒ ๑ สายทอง หนองบัวลําภู
๖๐๓ สามเณรศุภวิชญ อิติบุตตา ๑๓ สายทอง หนองบัวลําภู
๖๐๔ พระครูสุมนธรรมนาถ ฐานุตฺตโร จันดาหาร ๖๐ ๓๘ ปาธรรมวิเวก หนองบัวลําภู
๖๐๕ พระสวัสดิ์ ฐานกโร จันทนเทศ ๔๔ ๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๖๐๖ พระประทีป วณฺณธโร ภูนนท ๓๗ ๕ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๖๐๗ สามเณรณัฐพงษ เลียบไทยสง ๑๔ โพธ์ิทอง หนองบัวลําภู
๖๐๘ สามเณรอานัส โตะลีบํารุง ๑๕ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู
๖๐๙ สามเณรรชตะ พะชะ ๑๓ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู

p2pass65  ๒๓/๐๓/๖๕



กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๘/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๑๐ สามเณรทัศนัย วรรณพัฒน ๑๗ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู
๖๑๑ พระขุนพล พลวฑฺโฒ เลพล ๓๘ ๘ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๖๑๒ พระสุวิทย สิริวฑฺฒโน หงษทับ ๔๐ ๑๙ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๖๑๓ สามเณรธรรมจักร ย้ิมเนียม ๑๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๖๑๔ สามเณรศรันยชัย ชาธรรม ๑๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๖๑๕ พระกิตติพันธ ทีปธมฺโม นพพะระ ๔๔ ๒ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๑๖ พระคมสันต สนฺตจิตฺโต โจทจันทร ๓๖ ๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๑๗ พระพงษศธร พลวุฑฺโฒ บุญกวาง ๓๐ ๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๑๘ พระปยะฉัตร สุทธิมโณ แกวมูลเมือง ๔๔ ๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๑๙ พระยุทธชัย เสฏฐจิตฺโต พลอาจ ๓๐ ๘ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๐ พระฤทธิชัย อริฺชโย ศรีวิชัย ๒๑ ๑ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๑ พระธีระพงษ พุทฺธสโร คงชมพุด ๔๓ ๑๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๒ พระกฤษกร กิตฺติปาโล หาสุข ๓๘ ๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๓ พระสาคร ฐานิสสโร ปูคะสิน ๔๗ ๒ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๔ พระประวิต จารุธมฺโม อินรุง ๓๕ ๑๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๕ สามเณรอนุวัต จําศักดิ์ ๑๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๖ สามเณรจักรภัทร อัฒจักร ๑๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๗ สามเณรราชิต นามไชย ๑๓ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๖๒๘ พระปรีชา เขมาจาโร วงศภักดี ๕๓ ๔ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๖๒๙ พระประทีป ขนฺติโก พิกล ๔๘ ๒๖ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๖๓๐ สามเณรโชติพงษ สีหามาตย ๑๗ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๖๓๑ สามเณรธีรภัทร แพงนอย ๑๖ ปาโชติการาม หนองบัวลําภู
๖๓๒ สามเณรธนาวุฒิ บุญเล้ียง ๒๒ โนนรัง ก. หนองบัวลําภู
๖๓๓ พระอรรถพล ธมฺมิโก ไกรศรีวรรธนะ ๒๗ ๑ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)
๖๓๔ พระรุงพร ฐิตจิตฺโต ศิริ ๔๐ ๓ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)
๖๓๕ พระเอม ปสนฺโน จิตตะผล ๓๐ ๙ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)
๖๓๖ พระวรวุฒิ สํวุฑฺโฒ สมณะคีรี ๓๖ ๒ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)
๖๓๗ พระธฤติพันธ ฐิตโสภโณ พงศวัฒนาวิจิตร ๒๖ ๑ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๖๓๘ พระชินกร จนฺทโสภโณ ดาสามพง ๔๓ ๗ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๓๙ สามเณรธนกฤต ศรีราชา ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๐ สามเณรบดินทร อุสาพรหม ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๑ สามเณรวีรภัทร ทองนํา ๑๒ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๒ สามเณรธีระศักดิ์ พระโรจน ๑๒ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๓ สามเณรธีรเทพ ศรีพลนอย ๑๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๔ สามเณรศุภคม ยะแสง ๑๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๕ สามเณรพีรภัทร พิมพทาโพธ์ิ ๑๘ ไตรภูมิ บึงกาฬ
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๙/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๔๖ สามเณรโสภณวิชณ พหลทัพ ๑๘ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๖๔๗ สามเณรธนชัย พลวงษา ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๖๔๘ สามเณรทีปกร ทิพวัต ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๖๔๙ พระศฐาพงศ มหิสฺธิโก กตสุริย ๒๖ ๓ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๖๕๐ พระคํามอล กนฺตสีโล ภูตาเลิศ ๕๓ ๑๑ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๖๕๑ พระมานัสชัย ฐิตมานโส สีดี ๒๑ ๑ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๖๕๒ พระสุขสันต สนฺติกโร ระถะการ ๕๙ ๑๐ สุทธาวาส บึงกาฬ
๖๕๓ พระชัยณรงค ฐิตธมฺโม ย้ิมจัตุรัส ๒๔ ๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๖๕๔ สามเณรคชาภรณ อุปมนต ๑๘ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๖๕๕ พระสุวิทย ฐิตวํโส เรืองเพชร ๓๔ ๖ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๖๕๖ พระนิติพล อาสโภ เดือนขาว ๒๘ ๓ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๖๕๗ สามเณรพชรดนัย ฟุงสวรรค ๑๔ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๖๕๘ สามเณรรณฤทธ์ิ คําประสาน ๑๔ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๖๕๙ สามเณรศุภกฤต เทพชมภู ๑๓ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๖๖๐ พระกิตติพงษ สุนฺทโร ช่ืนนาเสียว ๓๓ ๙ โพธิ์ทอง ขอนแกน
๖๖๑ พระปฏิภาณ ปยปุตฺโต ไชยศิริโกสินทร ๓๘ ๖ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๖๖๒ พระกวีพันธ พทฺธกวี แหลมหลาว ๒๔ ๔ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๖๖๓ พระจิรวัฒน จิรวฑฺฒโน แสงเดือน ๒๑ ๒ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๖๖๔ สามเณรกิตติพงษ หมื่นหนา ๑๕ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๖๖๕ สามเณรกันตพงศ กองธรรม ๑๓ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๖๖๖ พระวรพล คุณวโร แซตัน ๓๗ ๓ ชัยศรี ขอนแกน
๖๖๗ พระสมาน ปภสฺสโร พานิชย ๕๘ ๒ ชัยศรี ขอนแกน
๖๖๘ พระคมกฤษ ปฺญาภรโณ กระสี ๒๓ ๑ ชัยศรี ขอนแกน
๖๖๙ สามเณรปฏิภาณ สีสม ๑๓ ชัยศรี ขอนแกน
๖๗๐ พระหาญศึก ธมฺปฺโญ พรอมพร่ัง ๔๒ ๑๒ โพธ์ิชัยบานไผ ขอนแกน
๖๗๑ พระอภิชัย พฺรหฺมวํโส พรมหาชัย ๒๕ ๕ สะอาด ขอนแกน
๖๗๒ สามเณรศรายุทธ แกนพันธ ๑๕ สะอาด ขอนแกน
๖๗๓ พระชัยประสิทธิ์ ภทฺทธมฺโม อันปญญา ๕๐ ๘ สุวรรณาวาส มหาสารคาม
๖๗๔ สามเณรเจษฏา บุญจันทรศรี ๑๗ กลาง กาฬสินธุ
๖๗๕ สามเณรวิศรุต ภูสีน้ํา ๑๖ กลาง กาฬสินธุ
๖๗๖ สามเณรวายุภักษ การะยะ ๑๔ กลาง กาฬสินธุ
๖๗๗ พระธนากร ถาวโร ภูแยมไสย ๔๘ ๗ สวางคงคา กาฬสินธุ
๖๗๘ สามเณรปพัฒน สูสี ๑๓ หวยสีทน กาฬสินธุ
๖๗๙ พระสุริยา ปุญญกาโม ปรีวิชัย ๒๓ ๑ อรามมงคล กาฬสินธุ
๖๘๐ สามเณรธนวัฒน ภูขมร ๑๘ อรามมงคล กาฬสินธุ
๖๘๑ สามเณรศักรินทร ชาญสาริกรณ ๑๘ อรามมงคล กาฬสินธุ
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๐/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๘๒ สามเณรโชคชัย นาคเกิด ๑๘ อรามมงคล กาฬสินธุ
๖๘๓ สามเณรไกรภพ วงษแสง ๑๗ อรามมงคล กาฬสินธุ
๖๘๔ สามเณรกรวิชญ เถาวชาลี ๑๗ อรามมงคล กาฬสินธุ
๖๘๕ สามเณรวรเชษฐ จงมีธรรม ๒๐ สวางใต กาฬสินธุ
๖๘๖ สามเณรนิลพัทธ กมลภพ ๑๔ สวางใต กาฬสินธุ
๖๘๗ พระบุญชวย ปริปุณฺโณ ไชยรักษ ๓๕ ๘ ชัยมงคล กาฬสินธุ
๖๘๘ สามเณรณัฐพล ปญญา ๑๖ ชัยมงคล กาฬสินธุ
๖๘๙ สามเณรวิทยา โสวันทา ๑๗ ชัยมงคล กาฬสินธุ
๖๙๐ พระบัญญัติ ยโสธโร ถอนอวน ๔๔ ๔ มัชฌิมาวาส กาฬสินธุ
๖๙๑ พระสุยนต ฐิตสทฺโธ บุญขาว ๔๐ ๑๕ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ
๖๙๒ พระนเรศ อธิปุณฺโญ ทองนวล ๓๗ ๑๑ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ
๖๙๓ พระทรงวิทย ถิรจิตฺโต สอดศรี ๕๑ ๔ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ
๖๙๔ สามเณรขจร เรืองเสนา ๑๗ ปากุดทาลือ กาฬสินธุ
๖๙๕ สามเณรกิตติภูมิ ภูตองใจ ๑๔ ปากุดทาลือ กาฬสินธุ
๖๙๖ สามเณรนวพล สงเปอย ๑๑ ปากุดทาลือ กาฬสินธุ
๖๙๗ สามเณรณัฐพงศ พลต้ือ ๑๒ แกวสําเร็จ กาฬสินธุ
๖๙๘ สามเณรทรัพยสิน ธงหาร ๑๓ แกวสําเร็จ กาฬสินธุ
๖๙๙ สามเณร มินทรธาดา ผลานิสงค ๑๓ แกวสําเร็จ กาฬสินธุ
๗๐๐ สามเณรวิวัฒณชัย ถูเดน ๑๓ นางนวล กาฬสินธุ
๗๐๑ พระสังคม สิริจนฺโท ทับคํามูล ๕๓ นางนวล กาฬสินธุ
๗๐๒ พระศักดิ์ดา ฐิตธมฺโม ศรีสวัสดิ์ ๔๓ นางนวล กาฬสินธุ
๗๐๓ สามเณรบุรัสกร งอยภูธร ๑๙ ไชยวาร กาฬสินธุ
๗๐๔ พระอํานาจ ฐิตมโน อาจวิชัย ๔๓ ๗ ศรีสวางโพธ์ิทอง กาฬสินธุ
๗๐๕ สามเณรพงศ ทิพเนตร ๑๕ หนองบัว กาฬสินธุ
๗๐๖ สามเณรณัฐวุฒิ โมรี ๑๖ หนองบัว กาฬสินธุ
๗๐๗ สามเณรกฤษณะ สิงหะ ๑๕ บูรพาภิราม รอยเอ็ด
๗๐๘ พระปรเมษฐ ปรเมธี ศรีสุรักษ ๒๙ ๙ บานอน รอยเอ็ด
๗๐๙ พระวรากร ปริยตฺติเมธี สุภารี ๒๕ ๖ บานอน รอยเอ็ด
๗๑๐ พระสุที ปยวณฺโณ คงพลปาน ๒๔ ๓ บานอน รอยเอ็ด
๗๑๑ พระถิน ฐิตวิริโย ศิลาเกษ ๗๔ ๖ หนองใหญ รอยเอ็ด
๗๑๒ พระสุทธินันท จนฺทสาโร ประกอบสันต ๓๑ ๖ หนองใหญ รอยเอ็ด
๗๑๓ พระไกรจรินทร อคฺคธมฺโม ระดารงค ๒๖ ๓ หนองใหญ รอยเอ็ด
๗๑๔ พระฉัตรชัย สีลสํวโร มิ่งมาลัย ๓๑ ๓ นิเวศน รอยเอ็ด
๗๑๕ สามเณรปญญา เพชรนาคี ๑๘ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๗๑๖ พระสุวรรณ จนฺทโชโต ครูล้ินฟา ๔๖ ๑๒ กลาง รอยเอ็ด
๗๑๗ พระสุระชัย ปฺญาวุฑฺโฒ ทับทิมงาม ๔๓ ๗ กลาง รอยเอ็ด
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๑/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๗๑๘ พระปภาวิน ฐานุตฺตโร สุขประเสริฐ ๓๓ ๖ กลาง รอยเอ็ด
๗๑๙ พระสราวุฒิ สิริวณฺโณ วันคํา ๓๓ ๒ กลาง รอยเอ็ด
๗๒๐ พระอภิชาติ อริยวํโส โพธิกมล ๒๙ ๑ กลาง รอยเอ็ด
๗๒๑ พระพงษพันธ สิริธมฺโม ทองสุทธ์ิ ๓๘ ๑๕ ไตรภูมิ รอยเอ็ด
๗๒๒ พระครูปลัดพิทักษ วิสุทฺโธ ตะราษี ๓๑ ๗ ไตรภูมิ รอยเอ็ด
๗๒๓ พระบุญญฤทธ์ิ สมจิตฺโต อินทรธรรม ๒๙ ๑ ไตรภูมิ รอยเอ็ด
๗๒๔ พระสมใจ สุมโน ฉิมพลี ๔๑ ๗ สุทัศน รอยเอ็ด
๗๒๕ พระเวช สิริเวชฺโช ศรีอักษร ๖๔ ๕ สุทัศน รอยเอ็ด
๗๒๖ พระมณฑล มหาภิฺโญ ชุมสิทธ์ิ ๓๔ ๕ สุทัศน รอยเอ็ด
๗๒๗ พระปญญา วรปฺโญ สวนมอญ ๔๗ ๔ สุทัศน รอยเอ็ด
๗๒๘ พระเกณฑ กนฺตธมฺโม บุญไทย ๒๘ ๒ สุทัศน รอยเอ็ด
๗๒๙ สามเณรบวรรพีพงค ยาคง ๑๖ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด
๗๓๐ สามเณรกฤษฎา ชัยสา ๑๕ วารีกุฎาราม รอยเอ็ด
๗๓๑ สามเณรเฉลิมชัย บัวธรา ๑๖ มิ่งเมือง รอยเอ็ด (ธ)
๗๓๒ สามเณรทินภัทร ศรีสรอย ๑๖ มิ่งเมือง รอยเอ็ด (ธ)
๗๓๓ สามเณรเอกราช ศรีโยธี ๑๕ มิ่งเมือง รอยเอ็ด (ธ)
๗๓๔ พระเพชรนรินทร สิริจนฺโท สีดา ๓๗ ๑ แจงสวาง อุบลราชธานี
๗๓๕ สามเณรพีรยุทธ วามะขันธ ๑๓ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๗๓๖ พระอภิสิทธ์ิ อินฺทวณฺโณ สีลาเหล่ียม ๔๐ ๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๗๓๗ พระทองใบ กนฺตสาโร โพธ์ิงาม ๔๓ ๑ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๗๓๘ สามเณรวรเมธ เร่ิมชัย ๑๗ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๗๓๙ สามเณรดบัสวิน สุภะสอน ๑๕ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๗๔๐ สามเณรณัฐพล พละการ ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี
๗๔๑ พระสิทธิโชค หิริสมฺปนฺโน อุนญาติ ๔๓ ๘ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ
๗๔๒ สามเณรชัยชนะ บุญเสริม ๑๗ ปรางคกู ศรีสะเกษ
๗๔๓ สามเณรโยมะ ยามาโนะ ๑๕ ปรางคกู ศรีสะเกษ
๗๔๔ สามเณรสุเทพ หมุนวงษ ๑๒ ปรางคกู ศรีสะเกษ
๗๔๕ สามเณรศตวรรษ พันธุกาง ๑๖ บานกู ศรีสะเกษ
๗๔๖ สามเณรธํามรงค โพนปลัด ๑๘ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๗๔๗ สามเณรจิตติพัฒน ตาช่ัง ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๗๔๘ สามเณรธนกร นิลเพ็ชร ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๗๔๙ สามเณรจิรภัทร วันทะวงษ ๑๗ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)
๗๕๐ สามเณรวัทธิกร สุขขารมย ๑๗ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)
๗๕๑ พระวชิรากร วชิรปฺโญ เพียรกลา ๓๓ ๔ พระธาตุพนม นครพนม
๗๕๒ พระสุรชัย ชิตมาโร ออนทุงใหญ ๓๓ ๑ ศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม (ธ)
๗๕๓ สามเณรธีรศักด์ิ บุญตะวัน ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๒/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๗๕๔ พระปญญา ปฺญาธโร วหาโล ๔๔ ๘ ฟาหยาด ยโสธร
๗๕๕ สามเณรกิติพงษ   วังญาติ ๑๔ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ
๗๕๖ สามเณรฐิติวัสส  คะนานาม ๑๔ โนนโพธ์ิ อํานาจเจริญ
๗๕๗ สามเณรวีรพล กันยะสินธุ ๑๖ สระเกษ อํานาจเจริญ
๗๕๘ สามเณรสิริวัฒน  คูณเมือง ๑๖ บอชะเนง อํานาจเจริญ
๗๕๙ พระอานนท  ถาวโร  วิศรุตกิจการ ๔๖ ๑๘ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๗๖๐ พระสันติชัย  ฐิตสาโร  บูชา ๓๖ ๑๔ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๗๖๑ พระอภิชาติ  ญาณธโร  คํามี ๒๗ ๔ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๗๖๒ พระอลงกรณ  ปฺญาธโร  เมฆเสน ๒๗ ๓ อนงคาราม อํานาจเจริญ
๗๖๓ พระอนุรักษ  อนุตฺตโร  เกษกุล ๓๖ ๘ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๗๖๔ พระวรเมศวร สุเมธโส ใจงูเหลือม ๔๘ ๖ โนนหมัน นครราชสีมา
๗๖๕ พระปราโมทย ถาวโร โพธชิต ๔๗ ๖ สะแก นครราชสีมา
๗๖๖ สามเณรอภิวัตร เพลงสระกษ ๑๔ สะแก นครราชสีมา
๗๖๗ พระปยะ ปยาภิวํโส เขตจอหอ ๒๘ ๒ พายัพ นครราชสีมา
๗๖๘ สามเณรบุญฤทธ์ิ ศรีวะโสภา ๑๗ พายัพ นครราชสีมา
๗๖๙ สามเณรกฤตภาส วงศเมือง ๑๗ พายัพ นครราชสีมา
๗๗๐ สามเณรนิติภัทธ หาญจันอัด ๑๗ อิสาน นครราชสีมา
๗๗๑ สามเณรพงศธรณ ปนเพชร ๑๕ อิสาน นครราชสีมา
๗๗๒ พระอดิลักษณ กิตฺติคุโณ แซมี ๒๒ ๒ ทุงสวาง นครราชสีมา
๗๗๓ พระภูรี ธีรวํโส ก๊ักใจแกว ๓๓ ๑ ทุงสวาง นครราชสีมา
๗๗๔ พระชนะพล วรญาโณ จินดาพันธ ๒๔ ๒ กระโดน นครราชสีมา
๗๗๕ พระเฉลิมพันธ ธมฺมจาโร อัตถดก ๖๒ ๔ ดอนขวาง นครราชสีมา
๗๗๖ สามเณรฉัตรนุกุล ยอดแกว ๑๔ ดอนขวาง นครราชสีมา
๗๗๗ สามเณรเสกสรร สุขใหม ๑๖ หนองบัวศาลา นครราชสีมา
๗๗๘ สามเณรกมลภพ มูลเหล็ก ๑๖ วิปสสนารังกาใหญ นครราชสีมา
๗๗๙ พระไพศาล วิสาโร บุญประสิทธ์ิ ๒๕ ๒ พลับพลา นครราชสีมา
๗๘๐ พระรุงตระกาล อนามโย แถมดอน ๒๗ ๒ นอก นครราชสีมา
๗๘๑ พระใบฎีกาพิสิษฐ ปยวณฺโณ แชมฉิมพลี ๔๕ ๒๒ ตะกุด นครราชสีมา
๗๘๒ พระวรุฒ วรจิตฺโต ซอพิมาย ๒๕ ๕ ตะกุด นครราชสีมา
๗๘๓ พระดิษพงษ โชติธฺมโม ถ่ัวทอง ๒๗ ๖ คีรีวันต นครราชสีมา
๗๘๔ พระสันติ ปริปุณฺโณ เเตงทอง ๓๑ ๑ คีรีวันต นครราชสีมา
๗๘๕ สามเณรอภิชัย ตึกโพธ์ิ ๑๙ คีรีวันต นครราชสีมา
๗๘๖ สามเณรสิทธศาสตร ดาวประถมพันธ ๑๓ คีรีวันต นครราชสีมา
๗๘๗ พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ จวบกลาง ๔๕ ๔ ดานใน นครราชสีมา
๗๘๘ พระญาณภพ จกฺกวโร นันทะชาติ ๖๓ ๑๕ กลาง บุรีรัมย
๗๘๙ พระชุติพนธ อนาวิโล รอดอารีย ๕๖ ๔ กลาง บุรีรัมย

p2pass65  ๒๓/๐๓/๖๕



กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๓/๒๘
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เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๗๙๐ พระภาณุวัฒน สุมโน เพียงชัยภูมิ ๒๘ ๔ กลาง บุรีรัมย
๗๙๑ สามเณรจุลภักดิ์ สติภา ๑๘ กลาง บุรีรัมย
๗๙๒ สามเณรปาณชัย เขียวอุดสา ๑๘ กลาง บุรีรัมย
๗๙๓ สามเณรธนกร ปะเถตัง ๑๘ กลาง บุรีรัมย
๗๙๔ สามเณรพลพล สัมพันธแพร ๑๘ กลาง บุรีรัมย
๗๙๕ สามเณรรุงโรจน แสงสวาง ๑๗ กลาง บุรีรัมย
๗๙๖ สามเณรณัฏฐกิตต์ิ แซอึ้ง ๑๗ กลาง บุรีรัมย
๗๙๗ สามเณรชลธี พิกุล ๑๖ กลาง บุรีรัมย
๗๙๘ สามเณรชนสรณ อาษากิจ ๑๖ กลาง บุรีรัมย
๗๙๙ สามเณรสถาพร อาตขันธ ๑๕ กลาง บุรีรัมย
๘๐๐ สามเณรวิวัฒนการ ชะนะหาญ ๑๕ กลาง บุรีรัมย
๘๐๑ สามเณรธัญเทพ สุนทอง ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๐๒ สามเณรนําชัย นาคประโคน ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๐๓ สามเณรอทิวา พงษพรม ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๐๔ สามเณรภานุพงษ เกษไธสง ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๐๕ สมเณรนวิน สําราญใจ ๑๓ กลาง บุรีรัมย
๘๐๖ สามเณรพงศกร แกวมณีชัย ๑๖ กลาง บุรีรัมย
๘๐๗ สามเณรชูประดิษฐ ใจใหญ ๑๕ กลาง บุรีรัมย
๘๐๘ สามเณรวิทยา จําปประโคน ๑๕ กลาง บุรีรัมย
๘๐๙ สามเณรธันวา สอื้นรัมย ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๑๐ สามเณรนราเอก อังศุมาส ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๑๑ สามเณรบุพกร ปนคํา ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๑๒ สามเณรวัชรดนัย ดวงศรี ๑๔ กลาง บุรีรัมย
๘๑๓ สามเณรธนโชติ คําแพทย ๑๓ กลาง บุรีรัมย
๘๑๔ สามเณรณัฐพล นิสจันทร ๑๗ กลาง บุรีรัมย
๘๑๕ สามเณรธีระพันธ กมลรัมย ๑๓ กลาง บุรีรัมย
๘๑๖ สามเณรเดชอุดม พูนเอก ๑๓ กลาง บุรีรัมย
๘๑๗ สามเณรทวีสุข หูประโคน ๑๓ กลาง บุรีรัมย
๘๑๘ สามเณรภุมรินทร คุมาประโคน ๑๗ กลาง บุรีรัมย
๘๑๙ สามเณรสุรเดช มณีวรรณ ๑๕ กลาง บุรีรัมย
๘๒๐ พระธีรพงษ ฐานวุฒโฒ นพรัตน ๓๒ ๑ ธรรมธีราราม บุรีรัมย
๘๒๑ สามเณรทศพร ปดภัย ๑๖ ธรรมธีราราม บุรีรัมย
๘๒๒ สามเณรชาญชัย โพธิกัน ๑๕ ธรรมธีราราม บุรีรัมย
๘๒๓ พระอดิลักษณ วรวฑฺฒโน คํามุงคุณ ๒๗ ๓ ปาหนองปรือ บุรีรัมย
๘๒๔ พระพิน จารุวณฺโณ อภัยศรี ๖๕ ๗ ปาละหานทราย บุรีรัมย
๘๒๕ พระขวัญเมือง วราสโภ พรมลักษณ ๓๙ ๖ บานยาง บุรีรัมย
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เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๘๒๖ สามเณรกรกช จันทรอยูจริง ๑๓ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๒๗ สามเณรศุภรัตน จําปา ๑๔ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๒๘ สามเณรปุญญพัฒน เวียนประพันธ ๑๗ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๒๙ สามเณรทรงภพ ทับที ๑๖ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๓๐ พระนะ สุรปฺโญ หงษาลวน ๕๕ ๑๒ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๓๑ สามเณรณัฐวัฒน โพธ์ิวัฒน ๑๗ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๓๒ พระจักรกฤษ ปภสฺสโร ฉวีวงศ ๒๔ ๔ โนนดินแดงใต บุรีรัมย
๘๓๓ พระทองอินทร ญาณวโร ปริตวา ๕๘ ๔ ปาสามัคคีธรรม บุรีรัมย
๘๓๔ พระแสงเพ็ชร กิตฺติสาโร ฉิมจารย ๔๘ ๓ ปาสามัคคีธรรม บุรีรัมย
๘๓๕ พระตนตระการ สุจิณฺณธมฺโม ดีบาล ๒๔ ๒ ปาสามัคคีธรรม บุรีรัมย
๘๓๖ พระมนูญ ฐิตมโน ทานวัน ๔๖ ๕ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๓๗ สามเณรกลาณรงค วงคําสิงห ๑๖ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๓๘ สามเณรพงษภูวดล ครองเพชรวัฒนา ๑๕ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๓๙ สามเณรณัฐพล ตรวจมรรคา ๑๕ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๔๐ สามเณรสิรภัทร สิริมา ๑๕ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๔๑ สามเณรสุริยันต สระทองทา ๑๔ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๔๒ สามเณรรามศักดิ์ ฉัตรทัน ๑๖ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๔๓ สามเณรสรวิชญ กองสนั่น ๑๓ ทาสวาง บุรีรัมย
๘๔๔ พระเสกสรร เทวธมฺโม บอไทย ๓๐ ๑ โพธ์ิยอย บุรีรัมย
๘๔๕ พระพิเชษฐชัย จิตฺตโสภโณ ผมทํา ๒๖ ๓ บุตาวงษ บุรีรัมย
๘๔๖ พระครูสมุหเอกชัย ชยานนฺโท ปะริเวทัง ๓๔ ๑๒ อัมพวัน บุรีรัมย
๘๔๗ พระวรวุฒิ วิสุทฺธิเมธี โอทอง ๒๖ ๖ หนองน้ําทิพย บุรีรัมย
๘๔๘ พระอธิการสุขุม เตชธมฺโม บุญคุม ๔๕ ๗ สําโรงพัฒนา บุรีรัมย
๘๔๙ พระอาคม วิชชาธโร แกวพิพัฒน ๔๗ ๗ อมราวาส บุรีรัมย
๘๕๐ พระอธิการมงคล มหามงฺคโล เทศสถิตย ๔๔ ๑๙ เขาพระอังคาร บุรีรัมย
๘๕๑ พระบุญธรรม โกสโล ออกมณโท ๕๔ ๔ เขาพระอังคาร บุรีรัมย
๘๕๒ พระดํารงค ติกฺขวิริโย แผวพลสงค ๓๔ ๓ เขาพระอังคาร บุรีรัมย
๘๕๓ พระวันชัย เอ็มประโคน กนฺตวณฺโณ ๕๗ ๑๒ แสลงโทน บุรีรัมย
๘๕๔ พระอธิการสมชาย สุเมธโส ตุยตะคุ ๕๖ ๙ สงาทาชลนที บุรีรัมย
๘๕๕ พระณัฐภัทร ธมฺมิโก ตันติวิริยารักษ ๖๗ ๒ ปาบานกรวด บุรีรัมย
๘๕๖ พระคุณากร ฐิตโสมนสฺโส ปล่ังกลาง ๒๖ ๑ บานดอนสมบูรณ บุรีรัมย
๘๕๗ พระสําราญ นนฺทิโก ดอนออนเบา ๕๔ ๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ
๘๕๘ พระเสกสรร จนฺทสาโร กุลจันทร ๔๒ ๕ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ
๘๕๙ พระวีระ กุสลจิตฺโต คํานาแซง ๕๓ ๑๖ หนองนาแซง ชัยภูมิ
๘๖๐ พระณัฏฐ กิตฺติภทฺโท ปานภูทอง ๕๒ ชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ
๘๖๑ พระสมพงษ ขนฺติโก ระจาคม ๓๖ ๑๒ อัมพา ชัยภูมิ
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๘๖๒ พระสุชาติ ปภากโร ศรีทิพย ๓๕ ๗ ตาลนาแซง ชัยภูมิ
๘๖๓ พระสมโพช สุจิณฺโณ พิทักษอยูเย็น ๔๖ ๕ อัมพา ชัยภูมิ
๘๖๔ สามเณรอนุสิทธ์ิ กลมกลอม ๑๔ ชุมแสง ชัยภูมิ
๘๖๕ สามเณรสหภูมิ วันเพชร ๑๓ ชุมแสง ชัยภูมิ
๘๖๖ สามเณรประกิต นิสัยตรง ๑๘ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ
๘๖๗ พระประดิษฐ โกสโล ผองสนาม ๔๒ ๙ สงา ชัยภูมิ
๘๖๘ พระพงศกร ปภาโส รอดสา ๔๙ ๑ สระบัวแดง สุรินทร
๘๖๙ พระอธิภัทร อธิจจิตฺโต มีศิลป ๓๒ ๗ ดงพระราม ปราจีนบุรี
๘๗๐ พระเมษฆินทร ฐานวโร เมฆพัตร ๔๒ ๑ หัวกรด ปราจีนบุรี
๘๗๑ พระสันติ รวิวํโส โคนนะบาน ๕๓ ๑๔ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๘๗๒ พระฤดี ปภสฺสโร เปลมกมล ๔๕ ๘ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๘๗๓ สามเณรรัฐภัทร รัตนอมรศิลป ๑๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๘๗๔ สามเณรณัฐชนน กลางเมือง ๑๙ เกาะมะไฟ ปราจีนบุรี
๘๗๕ สามเณรภัทรพงษ ศิลาบุตร ๑๘ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี
๘๗๖ สามเณรอดิศร แจมแจง ๑๗ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี
๘๗๗ สามเณรนิรภัฏ สุขเหมือน ๑๕ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี
๘๗๘ สามเณรจิรเมธ ปนประดับ ๑๔ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี
๘๗๙ พระเดน ชิตมาโร ระวิโรจน ๖๘ ๑๐ บางแตน ปราจีนบุรี
๘๘๐ พระสุรศักดิ์ ธนปาโล อยูนิ่ม ๔๓ ๖ บางแตน ปราจีนบุรี
๘๘๑ พระครูสุพัฒนวรคุณ ฐานสมฺปฺุโณ พันเรือง ๕๖ ๓๖ โพธ์ิศรีสําพันตา ปราจีนบุรี
๘๘๒ พระรัตนโชติ รตนโชโต จุดทะนุช ๒๔ ๔ โพธ์ิศรีสําพันตา ปราจีนบุรี
๘๘๓ พระพิทักษ เกสโร วัยวงศวิทย ๖๓ ๔๒ พราหมณี นครนายก
๘๘๔ พระสัมภาษณ เตชวโร วัฒนภักดี ๖๓ ๗ พราหมณี นครนายก
๘๘๕ พระสมพร พฺรหฺมโชโต แซต้ัง ๖๐ ๒๑ พราหมณี นครนายก
๘๘๖ พระประชุม สิริวฑฺฒโน คงมนต ๕๔ ๒ พราหมณี นครนายก
๘๘๗ พระเอนก นิสโก สุขศรี ๔๙ ๒๗ พราหมณี นครนายก
๘๘๘ พระธนภูมิ ทนฺตจิตฺโต มงคลภักดิ์ ๔๘ ๕ พราหมณี นครนายก
๘๘๙ พระชาญชัย ปุตฺตมงฺคโล บุตรศรี ๔๖ ๓ พราหมณี นครนายก
๘๙๐ พระสุนทร สทฺธาธิโก มะหา ๖๑ ๑๙ อุดมธานี นครนายก
๘๙๑ พระวราวิทย อธิปฺโญ สถิรเจริญกุล ๕๒ ๓ อุดมธานี นครนายก
๘๙๒ พระอุบล ปทุโม บุญพันธ ๔๙ ๑๐ อุดมธานี นครนายก
๘๙๓ พระสุวิช อคฺคธมฺโม นรสิงห ๔๗ ๖ อุดมธานี นครนายก
๘๙๔ พระสมชาย สุเมโธ ธนูศิลป ๔๑ ๙ อุดมธานี นครนายก
๘๙๕ พระธีรเดช ธนปฺโญ จันทรเกษม ๓๖ ๑๕ อุดมธานี นครนายก
๘๙๖ พระอนันต อนุนนฺโท พันจีบ ๓๒ ๑๑ อุดมธานี นครนายก
๘๙๗ พระจักรกฤษณ กตปฺุโญ ทรงประดิษฐ ๓๐ ๑๐ อุดมธานี นครนายก
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๖/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๘๙๘ พระสันติ สุมงฺคโล ตันกําแหง ๓๐ ๑ อุดมธานี นครนายก
๘๙๙ พระศรีศักดิ์ อนิปฺผโล ศรีสุข ๔๕ ๑๒ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๐ สามเณรสุรชาติ สิริประโคน ๑๘ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๑ สามเณรอนุวัฒน ไชยดี ๑๖ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๒ สามเณรธนภัทร ปนนอย ๑๖ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๓ สามเณรภูรินทร ไชยดี ๑๕ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๔ สามเณรรวีโรจน ลาภถาวร ๑๕ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๕ สามเณรวิชัย มณีแสง ๑๔ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๖ สามเณรวีรภัทร เยรัมย ๑๔ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๗ สามเณรชิษณุพงศ ดั้นนอก ๑๔ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๘ สามเณรสราวุธ ดั้นนอก ๑๔ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๐๙ สามเณรอิทธิ เวชการนนท ๑๔ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๑๐ สามเณรอภิชิต ปยะวงศ ๑๒ หนองโพธ์ิ นครนายก
๙๑๑ พระครูสมุหณรงค ฐิติธมฺโม แยมสมบัติ ๕๙ ๒๓ คีรีวัน นครนายก
๙๑๒ พระอํานาจ ฐานธมฺโม พวงอุไร ๖๖ ๓ ชาง นครนายก
๙๑๓ พระณพัชร ปริปุณฺโณ เจริญพานิชย ๕๓ ๖ ชาง นครนายก
๙๑๔ พระสังวาลย ปฺญาธโร นอยเทพ ๕๐ ๗ ชาง นครนายก
๙๑๕ พระสุเทพ คุณพโล หมื่นนาค ๓๔ ๕ ชาง นครนายก
๙๑๖ พระจรูญ ฐิตธมฺโม ชมชู ๕๒ ๑๔ ชาง นครนายก
๙๑๗ พระอุไทย ปฺญาวโร หนองมีทรัพย ๔๗ ๒ ชาง นครนายก
๙๑๘ พระปญจวิชช นาควโร อโศกวัฒนะ ๔๑ ๒ ชาง นครนายก
๙๑๙ พระโสภณวิชญ ปภงฺกโร คุมสมบัติ ๓๗ ๙ ชาง นครนายก
๙๒๐ พระสมศักดิ์ ติกฺขปฺโญ เจริญเกียรติรัศมี ๒๗ ๑ ชาง นครนายก
๙๒๑ พระพีรพัฒน พทฺธสีโล พิกุลทอง ๓๒ ๔ ชาง นครนายก
๙๒๒ พระกัณฑรากร ปฺญาวุโธ จะละสุ ๒๖ ๔ ชาง นครนายก
๙๒๓ พระดวงดี กนฺตธมฺโม ฟองแกว ๕๙ ๕ เช่ียวโอสถ นครนายก
๙๒๔ พระอธิการรชตะ ธมฺมิโก ชูชาติเจริญพร ๕๓ ๙ เช่ียวโอสถ นครนายก
๙๒๕ พระนิพล อภิฉนฺโท ศรีรัตน ๕๐ ๖ เช่ียวโอสถ นครนายก
๙๒๖ พระมนตรี สุมโน หนองพงษ ๓๙ ๔ เช่ียวโอสถ นครนายก
๙๒๗ สามเณรสักอาลุน ทะวีสด ๑๙ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๙๒๘ สามเณรวันชัย นครแสน ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา
๙๒๙ สามเณรธวัชชัย มานยีมุด ๑๗ ใหมไพรวัลย สระแกว
๙๓๐ พระธนวัฒน อาตปโก คลองถนอมสัตย ๔๕ ๕ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๙๓๑ พระวรพิสิษฐ ปฺญาวโร เสฏฐวิศิษฏิ์ ๕๑ ๓ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๙๓๒ สามเณรอภิชัย พัฒนงาม ๑๗ สัตหีบ ชลบุรี
๙๓๓ สามเณรพัชรพล วิจิตรานนท ๑๓ สัตหีบ ชลบุรี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๗/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๙๓๔ พระวชิระ อภิญาโณ เมืองมูล ๒๖ ๓ ลุม ระยอง
๙๓๕ พระจุมพล อานนฺโท พิเภก ๒๕ ๔ โคงสนามเปา จันทบุรี
๙๓๖ พระสิรภพ สารโท สายเช้ือ ๒๙ ๒ สุทธิวารี จันทบุรี
๙๓๗ พระสมบัติ โชติวโร เกษมสุข ๔๒ ๒๓ เกาะโตนด จันทบุรี
๙๓๘ พระเอกสิทธ์ิ ปฺญาวุโธ พิพิธพรชัย ๖๔ ๒ พลับพลา จันทบุรี
๙๓๙ พระกรกฤช กิตฺติธโร สุวะไกร ๔๙ ๑๒ หนองหงส จันทบุรี
๙๔๐ สามเณรภาณุวัฒน มวงมี ๑๗ คีรีวิหาร ตราด (ธ)
๙๔๑ พระฉัตรชัย ฉนฺทโก พนาลัย ๓๑ ๕ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๙๔๒ พระปรีชา ปริชาโน จังอินทร ๓๑ ๔ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๙๔๓ สามเณรเมธาพร มาลา ๑๖ พระงาม นครปฐม
๙๔๔ พระรณกฤต อินฺทรโณ รุผักชี ๕๑ ๓ ประชาราษฎรบํารุง นครปฐม
๙๔๕ พระสิทธิกูล อินฺทกุโล ขําเขียด ๒๒ ๒ ประชาราษฎรบํารุง นครปฐม
๙๔๖ พระศุภชัย สุภโร พิมทอง ๒๒ ๒ ปาเลไลยกวรวิหาร สุพรรณบุรี
๙๔๗ สามเณรวานุวัฒน แกววงษา ๑๘ สวนหงส สุพรรณบุรี
๙๔๘ พระดํารงค ปฺญาวชิโร จันทรหอม ๓๖ ๑๖ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
๙๔๙ สามเณรธีรพงศ ภัทรนันทากร ๑๓ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี
๙๕๐ พระสราวุธ นนฺทสาโร มะลิลา ๒๗ ๔ อุดมมงคล กาญจนบุรี
๙๕๑ พระอนุสรณ อนิปฺผโล โสดา ๓๒ ๑๒ พระแทนดงรังวรวิหาร กาญจนบุรี
๙๕๒ พระพิสิษฐ สิริจนฺโท พรจันทรทอง ๖๓ ๒ ธรรมจริยาภิรมย สมุทรสาคร
๙๕๓ พระสมลักษณ เขมจาโร รัตนะ ๖๑ ๕ บานโปง ราชบุรี
๙๕๔ พระกริชวัฒน ชยวฑฺฒโน แกววิเชียร ๓๔ ๑๐ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี
๙๕๕ พระธีรโชติ อชิโต คงถือมั่น ๓๒ ๓ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี
๙๕๖ พระจิรวัฒน กิตฺติพโล อันศรี ๔๓ ๔ พลับพลาชัย เพชรบุรี
๙๕๗ สามเณรพีรพัฒน จันทรอยู ๑๗ หนองปลาไหล เพชรบุรี
๙๕๘ พระธนภัทร ฐานวุฑฺโฒ เสริฐคัมภัศร ๖๔ ๑ แกงกระจาน เพชรบุรี
๙๕๙ พระไวพจน ธมฺมวจโน กอบัวกลาง ๕๒ ๑๓ เกตการาม พระอารามหลวง สมุทรสงคราม (ธ)
๙๖๐ พระสมยศ สจฺจาสโภ เวชประเสริฐ ๓๒ ๙ ทุงประดู ประจวบคีรีขันธ
๙๖๑ พระบัณฑิตย ปณฺฑิโต ทิพยใส ๒๒ ๒ ประดูพัฒนาราม นครศรีธรรมราช
๙๖๒ พระนิพล อาภากโร แปนเกิด ๔๐ ๗ พระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช (ธ)
๙๖๓ สามเณรพศวัต ไชยศรี ๑๔ ขันเงิน ชุมพร
๙๖๔ สามเณรบวรนันท ดวงใส ๑๔ ขันเงิน ชุมพร
๙๖๕ สามเณรชยณัฐ บุญช่ืน ๑๓ ขันเงิน ชุมพร
๙๖๖ พระอดิสร อติสโร ชาวสวนเจริญ ๒๘ ๔ ดานประชากร ชุมพร
๙๖๗ พระทะนงศักด์ิ จิรวฑฺฒโน แซฮอ ๓๒ ๑๒ โคกสมานคุณ สงขลา
๙๖๘ พระดารัน อธิปฺโญ ศิริรัตน ๓๕ ๕ โคกสมานคุณ สงขลา
๙๖๙ พระกําพล ปฺญาวชิโร สารประสงค ๓๖ ๑ โคกสมานคุณ สงขลา
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๘/๒๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๙๗๐ สามเณรอัคลักษณ เพ็ชรมณี ๒๐ โคกสมานคุณ สงขลา
๙๗๑ สามเณรกฤษฎา เอียดเหตุ ๑๗ โคกสมานคุณ สงขลา
๙๗๒ สามเณรสุรสิทธ์ิ แกวสุวรรณ ๑๔ โคกสมานคุณ สงขลา
๙๗๓ พระพิทักษชัย ฐิตธมฺโม สุวรรณชาตรี ๒๘ ๖ จะท้ิงพระ สงขลา
๙๗๔ สามเณรธนาวุฒิ พรัมสะโร ๑๖ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๙๗๕ สามเณรธนภูมิ ทองสี ๑๓ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๙๗๖ สามเณรอภินัทธ วัฒนศิริ ๑๕ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๙๗๗ พระครูธรรมธรบรรณสรณ ฐิตธมฺโม ปะติสุวรรณ ๖๓ ๔๒ มหัตตมังคลาราม สงขลา
๙๗๘ สามเณรธีรวัฒน ศรีมายา ๑๕ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๙๗๙ พระกวีวัธน ฐิตวิริโย วิรัติธีรดนย ๔๕ ๖ พุทธภูมิ ยะลา

รวม ๙๗๙ รูป

หมายเหตุ รายการนี้  ช่ือ  ฉายา  นามสกุล ฯลฯ ของนักเรียนรูปใดคลาดเคล่ือนไมตรงกับหลักฐาน
ใหเจาสํานักเรียนสวนกลางหรือเจาสํานักเรียนคณะจังหวัดสวนภูมิภาค มีหนังสือขอแกไข
ไปยังแมกองบาลีสนามหลวง   โดยสงถึงสํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ํา   แขวงปากคลองภาษีเจริญ   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
ไมเกิน วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา  เดือน ๕ เพื่อออก
ใบประกาศนียบัตรใหถูกตองตอไป.

 รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)
แมกองบาลีสนามหลวง
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