
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑/๑๕

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ๑-๒ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๙๘๐ สามเณรธันวา ศรีสมรูป ๒๐ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๙๘๑ พระนฤเบศร จารุธมฺโม พุมพัว ๓๑ ๔ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๙๘๒ สามเณรวราเทพ คลองอาษา ๑๖ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๙๘๓ สามเณรศิริภัทร ลาดคํา ๑๔ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๙๘๔ พระดนตรี เขมปฺโญ คนตรง ๕๑ ๑๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๘๕ พระเสมา อรุโณ อยูสนอง ๕๔ ๑๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๘๖ พระธีรปญญา กิตฺติกาโร ปญญามัง ๔๒ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๘๗ พระส่ีแสน อธิจิตฺโต โพธ์ินิล ๔๗ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๘๘ พระศรัญพงค ปยสีโล พะสุนิ ๒๕ ๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๘๙ พระชูชัย สิริชโย ธนธรรมสิริ ๔๙ ๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๐ พระราชัญ ราชธมฺโม กัมปนาทบูรพา ๕๖ ๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๑ พระสนธยา อาสโภ เพชรลํ้า ๔๔ ๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๒ สามเณรพชร จันดา ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๓ สามเณรสุรดิษ ประสิทธิเดช ๑๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๔ สามเณรกรวิชญ ต้ังมั่น ๑๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๕ สามเณรนิติธร เสมอใจ ๑๒ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙๙๖ พระบุญฤทธิ์ สํวโร ศรมะณี ๒๑ ๒ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๙๙๗ สามเณรมนตรี พงษประเสริฐ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๙๙๘ สามเณรภูบดินทร กาวิจา ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๙๙๙ สามเณรทศวรรษ พันธลา ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๑๐๐๐ สามเณรสุวิจักขณ นิลละออ ๑๔ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๑๐๐๑ พระภานุวัฒน ธมฺมิโก แสงโชติ ๔๓ ๖ หนองกระดี่ วัดบพิตรพิมุข
๑๐๐๒ พระพรชัย อภิวฑฺฒโน คงดวง ๓๑ ๒ โฆสิตาราม วัดบพิตรพิมุข
๑๐๐๓ พระณภัทร ปยภทฺโท มาเยอะ ๒๒ ๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐๐๔ พระพิชญพงศ สุวิชาโน ทรงทรัพยกุล ๓๑ ๒ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐๐๕ พระสมภพ สทฺธาธิโก พสุพสุธา ๕๓ ๑ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐๐๖ สามเณรวิศรุต พรมงาม ๑๕ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐๐๗ สามเณรพรชัย ตะนุกิจ ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐๐๘ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๐๐๙ สามเณรภัทรนรินท ทองสงฆ ๑๒ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๐๑๐ สามเณรปรเมศ แสงเกตุ ๑๘ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๐๑๑ สามเณรพงศธร บุญตอ ๑๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๐๑๒ สามเณรณัฐพล บุญยืน ๑๔ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๐๑๓ สามเณรเอกรัตน จําปาวงค ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๐๑๔ สามเณรจตุพร สุทธิสา ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๐๑๕ พระอดิสรณ อติสาโร หงษคํา ๔๔ ๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๑๐๑๖ พระสุนาถ อกฺโกธชิโน ดุน ๕๑ ๒๕ หทัยนเรศวร วัดมหาธาตุ
๑๐๑๗ พระครูสังฆรักษเอกชัย อภิชยญาโณ พลอยอราม ๓๖ ๑๓ ยานนาวา วัดยานนาวา
๑๐๑๘ สามเณรจิรายุ พันธดี ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา
๑๐๑๙ สามเณรพิเชษฐ อนุสรณ ๑๕ ยานนาวา วัดยานนาวา
๑๐๒๐ พระนพดล ปภสฺสโร ย๊ิดชัง ๒๗ ๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๐๒๑ สามเณรเกียรติศักดิ์ ไชยคชเดช ๑๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๐๒๒ สามเณรเกียรติกุล ไชยคชเดช ๑๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๐๒๓ พระสินชัย ฐานวโร วิบูลยอรรถ ๔๒ ๖ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๐๒๔ พระกฤษฎา สนฺติกโร ศรนรินทร ๓๒ ๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๐๒๕ พระศุภวัตน ธมฺมวโร วันชัย ๒๕ ๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๐๒๖ สามเณรวัชระพงษ กรรมกร ๑๕ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๐๒๗ สามเณรณัฐพงษ สีดา ๑๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๐๒๘ สามเณรธเนศ ศรีมะณี ๑๓ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๐๒๙ พระทองจันทร เขมจารี พนาวาส ๒๕ ๕ สามพระยา วัดสามพระยา
๑๐๓๐ สามเณรบุญมา ประชามะคะโท ๑๙ สามพระยา วัดสามพระยา
๑๐๓๑ สามเณรเดชาวัฒน พักนอย ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข
๑๐๓๒ สามเณรภูตะวัน ชิดอุทัย ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข
๑๐๓๓ สามเณรศรัณยภัทร อินทรพันธุ ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๑๐๓๔ สามเณรอธิบดี ดิสสร ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๑๐๓๕ สามเณรทวีศักด์ิ ทองปว ๑๙ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๐๓๖ สามเณรชนะชัย เกิดแสง ๑๓ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๐๓๗ สามเณรเวชพิสิฐ สิงหพละ ๑๒ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๐๓๘ พระธวัชชัย ธมฺมาวุโธ นรดี ๒๘ ๓ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี
๑๐๓๙ พระเอกราชัน สนฺตกาโย บุญสิทธิ์ ๕๓ ๑ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป
๑๐๔๐ พระณัฐวัชร กตปุญโญ ตวนชะเอม ๓๐ ๙ ลานบุญ คณะเขตลาดกระบัง
๑๐๔๑ พระอึ่ง นาโค ศรีประเสริฐ ๔๑ ๕ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๐๔๒ พระไพบูลย เตชวโร ชาญสุทธิกนก ๖๒ ๔ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๑๐๔๓ พระปน โชติกโร พัฒน ๒๔ ๓ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๑๐๔๔ สามเณรกิตตนันท เมอมะนีสอน ๑๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๑๐๔๕ สามเณรแนบภูมิ แซฉั่ว ๑๒ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๑๐๔๖ พระนพพร ยุตฺตโยโค ชาวสวน ๔๓ ๗ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๑๐๔๗ พระบุญมา จารุธมฺโม ทองอม ๔๐ ๔ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม
๑๐๔๘ พระประสิทธ์ิ จารุธมฺโม มั่นจิต ๕๒ ๔ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม
๑๐๔๙ สามเณรวุฒิณัฐ จํารัสโภค ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๑๐๕๐ สามเณรธนิน ช่ืนรัมย ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๑๐๕๑ พระใจม่ันคง จิรธมฺโม เณรทอง ๒๓ ๒ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ
๑๐๕๒ พระศุภชัย สุนฺทรวาที อินละออ ๒๑ ๑ นอยนางหงษ วัดเทพากร
๑๐๕๓ สามเณรอนุชิต วรรณวิจิตร ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๑๐๕๔ สามเณรภัทรผล พสธรธนภัค ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๑๐๕๕ สามเณรภัทรพล พสธรธนภัค ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๑๐๕๖ พระอาทิตย โอภาโส ทองสมุทร ๒๒ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๕๗ พระสุพจน สํวโร หินซุย ๒๓ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๕๘ พระทวีศิลป ถาวโร ทายัง ๒๕ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๕๙ สามเณรธนกร โชคดี ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๐ สามเณรบุรัสกร คําสิงห ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๑ สามเณรอภิวัฒน แกวเสียง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๒ สามเณรวุฒิชัย อิ้งชัยภูมิ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๓ สามเณรอธิป บุญศรี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๔ สามเณรธนาธิป คําเกษ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๕ สามเณรเอราวัณ ศรีบุญเรือง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๖ สามเณรดนุสรณ แกวสะอาด ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๗ สามเณรบุญวัฒน แกวโกสุม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๘ สามเณรอนุภัทร สีสรอย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๖๙ สามเณรอนุวัฒน สีสรอย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๗๐ สามเณรสิปปวิชญ อินทชาติ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๗๑ พระจิรานุวัฒน โชติธมฺโม สรอยทอง ๒๖ ๖ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
๑๐๗๒ สามเณรภูริณัฐ หม่ืนคํา ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๐๗๓ สามเณรดนธี บุญรักษา ๑๓ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๑๐๗๔ สามเณรสรยุทธ ชอทองหลาง ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๔/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๐๗๕ สามเณรวิชชากร เหลาเกา ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๗๖ สามเณรบุญหลาย ไชยภูมี ๒๒ ทองเนียม วัดราษฎรบํารุง
๑๐๗๗ พระญาณวุฒิ ญาณวุฑฺโฒ แซลิ้ม ๔๖ ๒ สิงห คณะเขตบางขุนเทียน
๑๐๗๘ พระจีระ เตชปฺโญ อาจสมคํา ๕๗ ๑๓ ศาลเจา ปทุมธานี
๑๐๗๙ พระสันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต ๓๐ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๐ พระภัทรพงษ เหมภทฺโท เทาศิริ ๓๔ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๑ พระบุญชวย ฐิตปฺุโญ จันทรเชิดวณิช ๖๖ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๒ พระราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว ๒๘ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๓ พระพรชัย พลวธมฺโม พิญญพงษ ๕๕ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๔ พระเสนีย ปภสฺสโร รัตนวราภรณ ๒๗ ๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๕ สามเณรธนพล ภูเนตร ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๖ สามเณรสวิตต คําลือไชย ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๗ สามเณรนพประทีป มีแกว ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๘ สามเณรณัฐวัฒน ชุมดอนไพร ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๘๙ สามเณรภัทรพีร คําผง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๙๐ สามเณรภาคิน ทองเหลือง ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๙๑ สามเณรอภิชาติ พรหมพิทักษ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๙๒ สามเณรศราวิน ครสาคู ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๙๓ สามเณรจีระพัฒน อินทรหะ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๙๔ สามเณรชัยธวัช ผานชมภู ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๐๙๕ พระอรรถพล อตฺถพโล ประสพแสง ๕๙ ๗ เขียนเขต ปทุมธานี
๑๐๙๖ พระตนุภัทร อธิปฺโญ แกวโสม ๔๖ ๑๐ จากแดง สมุทรปราการ
๑๐๙๗ พระพัฒนชัย วรธมฺโม นามวัฒน ๒๓ ๔ จากแดง สมุทรปราการ
๑๐๙๘ สามเณรธิติพัฒน สมศรี ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๐๙๙ สามเณรปยโชค โชติ ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๑๐๐ สามเณรอนุชา ทราธร ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๑๐๑ สามเณรกัสกร โพธ์ิโชติ ๑๒ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๑๐๒ สามเณรบุญปอน พวงใส ๑๒ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๑๐๓ พระณัฐพงค ณฎฐวํโส โรจนวิรัตน ๓๕ ๑ สุคันธาวาส สมุทรปราการ
๑๑๐๔ พระอาทิตย อริยวํโส คลังอุตม ๓๐ ๓ หัวคู สมุทรปราการ
๑๑๐๕ สามเณรภาณุพันธ แสงสวาง ๑๕ หัวคู สมุทรปราการ
๑๑๐๖ พระทวี ญาณสุทฺโธ หารชนะ ๕๕ ๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๑๐๗ พระธีรพล จิรสุโภ ร่ืนภาคบุตร ๓๔ ๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๕/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๑๐๘ พระณัฐพล ชินวโร คงเท่ียง ๓๒ ๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๑๐๙ สามเณรเดชา กิตติศิลปพงศ ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๑๑๐ พระเพชร ปฺญาวชิโร กงจักร ๕๘ ๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๑๑๑ พระพนมกร อมรธมฺโม อูแกว ๒๘ ๓ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๑๑๒ พระชูพงษ กิตฺติคุโณ ทิมมา ๔๙ ๑ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๑๑๓ สามเณรคณพศ ยอมเจริญ ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๑๑๔ สามเณรธรรมรัตน ขันธเสน ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๑๑๕ สามเณรสุรพงษ ปานเพชร ๑๗ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๑๑๖ พระวรินทร ญาณสาโร ปนทอง ๔๐ ๓ อางทองวรวิหาร อางทอง
๑๑๑๗ พระทรงพล ขนฺติพโร โสดา ๕๒ ๕ นางในธัมมิการาม อางทอง
๑๑๑๘ พระจุมพล สุภทฺโท โสภิษฐสีหศุภ ๒๖ ๕ นางในธัมมิการาม อางทอง
๑๑๑๙ พระสมประสงค อภินนฺโท เบากองทอง ๒๔ ๔ นางในธัมมิการาม อางทอง
๑๑๒๐ พระทรงธรรม กตปฺุโญ มั่นใจกลา ๔๓ ๓ โพธิธรรมโชติยาราม อางทอง
๑๑๒๑ สามเณรพรประสิทธิ์ รัตนติสรอย ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี
๑๑๒๒ สามเณรปญญา อินทรยก ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี
๑๑๒๓ พระกวี กวิวํโส แววงาม ๖๑ ๖ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๑๒๔ พระชัยเกรียติ ชยสทฺโท แกวลอม ๕๑ ๒ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๑๒๕ พระมณี มณิวํโส กีม ๒๑ ๑ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๑๒๖ พระประศิลป สิริมงฺคโล ปอมคํา ๕๔ ๒ โบสถ สิงหบุรี
๑๑๒๗ พระสมพงษ กนฺตปฺโญ การภักดี ๖๒ ๒ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๑๒๘ สามเณรวีรวัฒน จันทรกุณี ๑๗ โพธ์ิศรี สิงหบุรี (ธ)
๑๑๒๙ พระสุนทรา ปริสุทฺโธ นิยมวงศ ๔๒ ๙ ธรรมามูล ชัยนาท
๑๑๓๐ สามเณรกิตติพล ดาธรรม ๑๖ พระบรมธาตุ ชัยนาท
๑๑๓๑ พระณัฐพรรษ จรณธมฺโม ศรีวิไล ๕๑ ๑ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท
๑๑๓๒ พระภาคภูมิ ปฺญานุสารี ชาวสพุง ๒๔ ปากคลองมะขามเฒา ชัยนาท
๑๑๓๓ พระวินัย สุทนฺโต จําปาศรี ๔๓ ๑๓ โพธ์ิงาม ชัยนาท
๑๑๓๔ สามเณรพงษศักดิ์ รอดจุย ๑๘ โพธ์ิงาม ชัยนาท
๑๑๓๕ สามเณรศุภชัย ปรีวิชัย ๑๕ มณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธานี
๑๑๓๖ พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต ปนนาค ๔๗ ๒๒ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี
๑๑๓๗ พระกรฤต สุธมฺมอมโร สีบุญเรือง ๔๓ ๖ จันทาราม (ทาซุง) อุทัยธานี
๑๑๓๘ พระคมสัน สุจิตฺโต อินทรจันทร ๒๕ ๔ ทับกฤชกลาง นครสวรรค
๑๑๓๙ สามเณรศราวุธ สุคําภา ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๑๑๔๐ พระจักรพันธ ชนาสโภ เมืองสนธิ์ ๒๗ ๓ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๖/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๑๔๑ สามเณรอนันต แซลี้ ๑๕ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๑๑๔๒ สามเณรธีรภัทร จําปาเวียง ๑๔ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๑๑๔๓ พระเทพมะลิน เทววิริโย เพชรสังหาร ๒๘ ๘ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๑๔๔ พระณรงคศักด์ิ ฐิติธมฺโม คชรอด ๒๙ ๘ สวนอธิษฐาน พิษณุโลก
๑๑๔๕ สามเณรณัฐพล สนแกว ๑๗ ราชธานี สุโขทัย
๑๑๔๖ สามเณรณัฐวัตร ทองพล ๑๘ บานนา สุโขทัย
๑๑๔๗ พระอนุวัฒน ฐานจาโร หลิน ๒๖ ๒ หาดเส้ียว สุโขทัย
๑๑๔๘ พระสมหมาย ปฺญาวโร จันทรเลื่อน ๔๓ ๑๓ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๑๑๔๙ พระจอก รตนญาโณ สามล ๕๔ ๔ คลองโพธ์ิ อุตรดิตถ
๑๑๕๐ พระสาธิต สนฺตกาโย ใจเพ็ญ ๒๙ ๓ คลองโพธ์ิ อุตรดิตถ
๑๑๕๑ พระสําเริง จนฺทสาโร ปญญาครอง ๔๔ ๖ อัมพวัน ตาก
๑๑๕๒ สามเณรธีรพงษ บุญยืน ๑๘ เวฬุวัน ตาก
๑๑๕๓ พระเดชา สิริเตโช สาวะบุญ ๓๕ ๔ โพธิคุณ ตาก
๑๑๕๔ พระศรัทธาเทพ คุตฺตสีโล บัวสุข ๔๒ ๑ โพธิคุณ ตาก
๑๑๕๕ สามเณรนียุ ชายกร ๑๖ โพธิคุณ ตาก
๑๑๕๖ สามเณรมากมั่งมีศรีสุข ธนเฮงแสนรชต ๑๗ ดอนไชย ตาก
๑๑๕๗ สามเณรรัฐภูมิ ดอกบัวเผ่ือน ๑๕ จองคํา ลําปาง
๑๑๕๘ พระสุธี สุเมโธ เรืองยศ ๓๖ ๓ พระสิงห เชียงราย
๑๑๕๙ สามเณรเมธาสิทธิ์ แซยาง ๑๖ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ)
๑๑๖๐ พระพุทธศักด์ิ พุทฺธญาโณ การประเสริฐ ๕๐ ๒๑ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม
๑๑๖๑ สามเณรทศพร เสนาดี ๑๕ ศรีโสดา เชียงใหม
๑๑๖๒ สามเณรธนวัฒน สิงขรพิทักษ ๑๔ ศรีโสดา เชียงใหม
๑๑๖๓ สามเณรนฤเบศร ตาแสงรอย ๑๙ ถาวรรังสี เชียงใหม
๑๑๖๔ พระภูรินทร ยโสธโร พงษโรจน ๒๒ ๓ สีมาราม เชียงใหม
๑๑๖๕ พระฮวาง อธิปฺโญ ลู ๒๑ ๑ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๑๑๖๖ พระธีรปญญา จิตฺตปฺโญ ใจหนัก ๓๐ ๒ พระธาตุดอยเวียง เชียงใหม
๑๑๖๗ สามเณรไกรวิชญ ลุงซู ๑๗ สุปฎนาราม เชียงใหม
๑๑๖๘ พระยอดชาย อานนฺโท ปนดี ๒๒ ๓ เชียงมั่น เชียงใหม
๑๑๖๙ สามเณรกิตติศักดิ์ จอมวิลาศ ๑๓ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๑๗๐ สามเณรทักษดนัย พาณิชยศุภโชค ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๑ สามเณรบรรหาร สิริกันยากร ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๒ สามเณรรวิพล สนั่นเอื้อ ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๓ สามเณรวันชนะ ประเสริฐ ๑๕ บานขุน เชียงใหม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๗/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๑๗๔ สามเณรสิทธิพงศ นิมิตวนาลัย ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๕ สามเณรอนันทชัย ผดุงการเวก ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๖ สามเณรคเชนทร นพบุรี ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๗ สามเณรติณณภพ พะยิ ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๘ สามเณรรัฐภูมิ เบญญาบุษกร ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๑๗๙ สามเณรวรันธร ธารสุขสถาพร ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๑๘๐ สามเณรธีรภัทร วนาค้ําจุน ๑๓ บานขุน เชียงใหม
๑๑๘๑ พระชิตณุพงศ สุธมฺโม ยาดี ๒๖ ๒ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ)
๑๑๘๒ พระนริศ นรินฺโท แสนปวน ๔๓ ๑๔ ศรีสุพรรณ ลําพูน
๑๑๘๓ พระคมกฤษ ชยวุฑฺโฒ ไชยเชียงพิณ ๕๐ ๖ โพธิ์ศรีสวาง อุดรธานี
๑๑๘๔ สามเณรปยะวัฒน วงศคําจันทร ๑๗ ปาวิเวกโนนแคน อุดรธานี
๑๑๘๕ พระนันทวัฒน สุนฺทโร ศรีบุรินทร ๓๗ ๑๐ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๑๘๖ พระคมกฤษช ทนฺตจิตฺโต เสาทองหลาง ๒๙ ๖ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๑๘๗ สามเณรยุทธนา พาทา ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๑๑๘๘ พระชัยอาด ธีรปฺโญ นามณีชม ๕๑ ๗ ศรีนคราราม อุดรธานี
๑๑๘๙ พระภิรชัย ธนปฺโญ ปจจะภกดี ๓๓ ๑๒ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๑๑๙๐ พระนพดล อปฺปกิจฺโจ ฤทธิศร ๒๑ ๑ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๑๑๙๑ สามเณรยสินธร ดนดั้น ๑๖ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๑๑๙๒ พระสถิรวัฒน ปภากโร ศรีธรรมวงค ๕๐ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๑๑๙๓ พระกฤษฎา โชติโก มณี ๒๘ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๑๑๙๔ สามเณรวณัยชนก ศรีโพอุน ๑๖ บูรพา อุดรธานี
๑๑๙๕ สามเณรตุลากรณ บุตรอินทร ๑๓ ศรีชุมพร อุดรธานี
๑๑๙๖ สามเณรกมล เครือนิล ๑๕ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๑๑๙๗ พระพิชิต ขนฺติธมฺโม ศรีสุนาครัว ๖๔ ๑๓ นิยมบวร อุดรธานี
๑๑๙๘ พระสุรไกร สุขิโต นามแกว ๓๗ ๒ นิยมบวร อุดรธานี
๑๑๙๙ สามเณรสิทธิโชค โพธ์ิปสสา ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๑๒๐๐ สามเณรศุกลวัฒน สาสนสิทธ์ิ ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๑๒๐๑ สามเณรชินกร ขจรบุรี ๑๒ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๑๒๐๒ สามเณรผาภูมิ สมสนุก ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๑๒๐๓ สามเณรธาวิน เยาวนันท ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๑๒๐๔ สามเณรชัยพัทธ เงาะเศษ ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี
๑๒๐๕ สามเณรอรรถพร ผองแผว ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี
๑๒๐๖ สามเณรธนพล สิทธิบุญ ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๘/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๒๐๗ สามเณรพีรพงษ รัตชาตา ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี
๑๒๐๘ พระสมนึก จิตธมฺโม ศรีจันทร ๖๗ ๑ มัชฌิมบุรี อุดรธานี
๑๒๐๙ พระบัวศร จนฺทโก แกวผิวอาจ ๕๔ ๒๖ สระมณี อุดรธานี
๑๒๑๐ สามเณรวราวุฒิ ศรีจันทรกลาง ๑๗ โนนสวาง อุดรธานี (ธ)
๑๒๑๑ สามเณรกฤษเรศ ภูแชมโชติ ๑๕ ชัยพร หนองคาย
๑๒๑๒ พระกิตติพศ สติสมฺปนฺโณ พันธแสง ๒๓ ๓ ศรีษะเกษ หนองคาย
๑๒๑๓ พระบุญชู ปยธมฺโม วาระสิทธ์ิ ๓๓ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองคาย
๑๒๑๔ สามเณรนัธทวัฒน ผดาวัลย ๑๔ จอมมณี หนองคาย
๑๒๑๕ พระเสกสรร ผาสุโก สนทอง ๒๘ ๘ เขตนิมิต หนองคาย
๑๒๑๖ พระอัครตฐาเมธานนท ชยปาโล อควสีนิล ๒๕ ๑ โพธิสมภาร หนองคาย
๑๒๑๗ พระสมยศ ปภงฺกโร แสงสีออน ๕๑ ๒ ปาสางคํา หนองคาย
๑๒๑๘ สามเณรปวริศ ศรีคลัง ๑๖ ปาสางคํา หนองคาย
๑๒๑๙ สามเณรจักรชัย เช้ือทอง ๑๔ ปาสางคํา หนองคาย
๑๒๒๐ สามเณรบูรพา เบือดขุนทด ๑๓ ปาสางคํา หนองคาย
๑๒๒๑ พระสงวน จารุวณฺโณ ศิลาคม ๘๐ ๓ สมุหนาค หนองคาย
๑๒๒๒ พระอนงค อินฺทปฺโญ จําเริญศรี ๖๙ ๖ โสภาพิมุข หนองคาย
๑๒๒๓ พระธนาธิป จิตฺตสํวโร บํารุง ๔๑ ๑ หายโศก หนองคาย
๑๒๒๔ พระอนันต อมโร กองโคกกรวด ๕๓ ๗ หายโศก หนองคาย
๑๒๒๕ สามเณรธีรภัทร วิลาพา ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย
๑๒๒๖ สามเณรภัทรพล พันธแจม ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย
๑๒๒๗ พระประวิทย ธมฺมวโร บุญเต็ม ๔๖ ๘ โพนงาม เลย
๑๒๒๘ พระHUU PHUOC นาโถ NGUYEN ๒๑ ๒ โพธ์ิงาม เลย
๑๒๒๙ พระโกสินทร มหาปคุโณ คงถ่ินฐาน ๓๙ ๗ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๑๒๓๐ พระธงชัย เตชปฺโญ คําสิงห ๔๙ ๔ ศรีบุญเรือง เลย
๑๒๓๑ สามเณรกิตติชัย บุตรดา ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย
๑๒๓๒ สามเณรคงนุพันธ คําเกษ ๑๕ โพนชัย เลย
๑๒๓๓ สามเณรพลากร ดอนแผว ๑๔ โพนชัย เลย
๑๒๓๔ สามเณรภูมินทร แกวบอ ๑๓ โพนชัย เลย
๑๒๓๕ สามเณรณรงคชัย นนทเข็มพรม ๑๕ โพนชัย เลย
๑๒๓๖ สามเณรณัฐสิทธ์ิ สุภาษิ ๑๔ โพนชัย เลย
๑๒๓๗ สามเณรกิตติธัช แซซ้ือ ๑๔ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
๑๒๓๘ พระอินแปง วิสุทฺโธ คัญศรี ๖๓ ๑๑ ศรีสงคราม เลย
๑๒๓๙ พระนิกร จารุวณฺโณ พันธสนิท ๖๐ ๘ ศรีสงคราม เลย
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๙/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๒๔๐ พระวีระพงษ ญาณวฑฺฒโน วงษธรรม ๒๐ ๑ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๒๔๑ พระอุทัย ธมฺมสโร โจมพรม ๖๑ ๑ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๒๔๒ สามเณรเดชา ตันทอง ๑๕ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๒๔๓ สามเณรวรโชติ มาตรนอก ๑๙ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๒๔๔ สามเณรเศรษฐบุตร นาแพงรัตน ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๑๒๔๕ สามเณรสิทธิพล ดอนนอย ๑๓ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๑๒๔๖ สามเณรชัยชนะ พินแพทย ๑๗ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๑๒๔๗ สามเณรอิทธิพล นาทสีทา ๑๔ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๑๒๔๘ สามเณรพีรพัฒน สีพิมพิมพสอ ๑๗ ๑๗ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๑๒๔๙ สามเณรสถิตธรรม พานคํา ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๑๒๕๐ สามเณรนพเดช สอนพิมพ ๑๔ คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู
๑๒๕๑ สามเณรธนภูมิ คงโนนนอก ๑๔ คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู
๑๒๕๒ สามเณรวีระศักดิ์ จันทะนิด ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๑๒๕๓ สามเณรฐิติ หาบุตร ๑๓ คีรีวรรณบรรพต หนองบัวลําภู
๑๒๕๔ สามเณรวันเฉลิม ยกชู ๑๓ ปาโนนทอง หนองบัวลําภู
๑๒๕๕ สามเณรธีรศักดิ์ โพธ์ิศรีหา ๑๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๑๒๕๖ พระกันหา ญาณวีโร ราปะ ๓๗ ๔ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๑๒๕๗ พระรุงเรือง สุจิตฺโต คําพิมูล ๓๗ ๑๑ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๑๒๕๘ พระใบฎีกาสุชานันท สนฺตจิตฺโต แสนศรีจันทร ๓๕ ๖ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๑๒๕๙ สามเณรวชิรพล บุญกอด ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๑๒๖๐ สามเณรวุฒิชัย พรมสิงห ๑๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๑๒๖๑ สามเณรพีระภัทร สีพลนอย ๑๕ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๑๒๖๒ สามเณรอนุชา พิมพโคตร ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๑๒๖๓ สามเณรวีรภาพ ลีพรม ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๑๒๖๔ สามเณรพงศธร กุตสี ๑๖ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๒๖๕ สามเณรอัครพล สมประสงค ๑๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๒๖๖ สามเณรอัมรินทร เสริมศรีพงษ ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๒๖๗ สามเณรอานนท พินันท ๑๒ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๒๖๘ พระจิระเดช จิรสุโภ อินลี ๓๕ ๒ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๑๒๖๙ สามเณรนัฐพล ภักดีสวัสดิ์ ๑๓ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๑๒๗๐ สามเณรรัฐศาสตร เหมกุล ๑๔ ศิริมงคลวราราม บึงกาฬ
๑๒๗๑ พระสมุหพรชัย ฐานวโร วงศนุช ๓๙ ๖ ธาตุ ขอนแกน
๑๒๗๒ สามเณรปริญญา สุริทะรา ๑๖ ธาตุ ขอนแกน
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๐/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๒๗๓ สามเณรพีระพัฒน สัสดีไกรสร ๑๔ ตราชูวนาราม ขอนแกน
๑๒๗๔ พระทชภณ อภิปาโล พิมพิมูล ๓๓ ๗ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๑๒๗๕ พระเฉลิมพล ขนฺติพโล ออนเหลา ๓๓ ๘ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๗๖ พระภูวเนตร ฐิตสาโร รัตนทิพย ๒๕ ๕ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๗๗ พระสมชาย สุจิตฺโต บาทชารี ๔๒ ๓ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๗๘ พระสมใจ ปสนฺโน ไชยคํา ๓๗ ๑ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๗๙ สามเณรธนธรณ ละอองคํา ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๘๐ สามเณรนพดล ฤาชา ๑๖ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๘๑ สามเณรวรวุฒิ คลังระหัด ๑๔ ชัยศรี ขอนแกน
๑๒๘๒ พระเสกสรร ติกฺขวายาโม ประเสริฐสัง ๒๒ ๓ โพธ์ิชัยบานไผ ขอนแกน
๑๒๘๓ พระศักดิ์ชัย กตปฺุโญ พิมพเสน ๓๗ ๔ มัชฌิมาวาส ขอนแกน
๑๒๘๔ สามเณรบัญญวัต หาทอง ๑๖ มหาชัย ขอนแกน (ธ)
๑๒๘๕ สามเณรกิตติภพ อวนมาตรา ๑๕ มหาชัย ขอนแกน (ธ)
๑๒๘๖ สามเณรนภัทรพงษ สายสินธ ๑๗ อรามมงคล กาฬสินธุ
๑๒๘๗ พระเกษม วรปฺโญ คัฒมาตย ๔๘ ๔ มัชฌิมาวาส กาฬสินธุ
๑๒๘๘ พระพัฒนพงศ ภทฺทธมฺโม นามเพ็ง ๓๖ ๕ สระทอง รอยเอ็ด
๑๒๘๙ สามเณรมัทพล พื้นผา ๑๘ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๒๙๐ สามเณรดอน วิไลวง ๑๕ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๒๙๑ สามเณรอภินันท ภูยาแพทย ๑๑ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๒๙๒ สามเณรจารุวัฒน เอี่ยมศรี ๙ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๒๙๓ พระสันติสุข โสภโณ แกวขอนแกน ๕๐ ๕ สระประทุม รอยเอ็ด
๑๒๙๔ พระทองจันทร กิตฺติญาโณ สมภักดี ๔๖ ๒ ไตรภูมิ รอยเอ็ด
๑๒๙๕ สามเณรธนกร พระประเสริฐ ๑๔ มหาวนาราม อุบลราชธานี
๑๒๙๖ สามเณรอุดมศักดิ์ เกตุนอก ๑๕ ดงบัง อุบลราชธานี
๑๒๙๗ สามเณรธีระวัฒน บุญเจริญ ๑๕ ปากน้ํา อุบลราชธานี
๑๒๙๘ สามเณรอดิเทพ วงศเสน ๑๔ ปากน้ํา อุบลราชธานี
๑๒๙๙ พระสรณดล กนฺตสีโล รักเอี่ยมสะอาด ๕๘ ๒  โขงเจียม อุบลราชธานี
๑๓๐๐ พระฤทธิไกร อิทฺธิปฺุโญ พักดี ๒๗ ๑ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๑๓๐๑ สามเณรสุรศักดิ์ ธานี ๑๔ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๑๓๐๒ สามเณรธนดล จารุจิตร ๑๓ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๑๓๐๓ พระสินชัย นาโค นนทา ๒๙ ๗ ศรีอุดม อุบลราชธานี
๑๓๐๔ พระสัญญา ยสินฺธโร ดวงทอง ๓๐ ๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๑๓๐๕ พระธนพล เขมธมฺโม พันธเจริญ ๒๖ ๒ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๑/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๓๐๖ สามเณรเตวิช จํารัส ๑๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๑๓๐๗ พระสมถ่ิน ขนฺติสาโร เมืองจันทร ๓๙ ๑๐ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๐๘ พระวินัย สนฺตจิตฺโต ไชยสุริยงค ๓๘ ๗ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๐๙ พระเพลิง วิจาโร เลิศอุดม ๔๑ ๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๐ พระจิรเดช ธมฺมวโร บรรหาร ๒๖ ๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๑ สามเณรพุทธิชาติ กาญจนโศภิต ๑๗ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๒ สามเณรภาคภูมิ ทองรอง ๑๕ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๓ สามเณรอรรถกร ชาวลําเนา ๑๕ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๔ สามเณรสิทธิโชค แสงคุณเมือง ๑๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๕ สามเณรธานินทร คําสุณี ๑๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๓๑๖ พระปรมาพงษ ปริปุณฺโณ ปานประชาติ ๓๘ ๑ โนนมวง ศรีสะเกษ
๑๓๑๗ สามเณรนิธิพัฒน บัวเขียว ๑๓ บานกู ศรีสะเกษ
๑๓๑๘ สามเณรกิตติธรรม ไชยมูล ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๓๑๙ สามเณรกิตติวินท วรเชษฐ ๑๓ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๓๒๐ สามเณรธัมมาวุธ แกวมงคล ๑๓ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๓๒๑ พระเจตน ธนปฺโญ บุตรหวังวัฒนา ๖๑ ๔ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)
๑๓๒๒ พระชัยยา กิตฺติธโร สุขจันทร ๒๘ ๔ ประชารังสรรค ศรีสะเกษ (ธ)
๑๓๒๓ สามเณรภควุฒิ นาสินสรอย ๑๓ วินิจธรรมาราม ยโสธร
๑๓๒๔ สามเณรทวีศักด์ิ  จันทา ๑๗ ปจฉิมวัน อํานาจเจริญ
๑๓๒๕ พระสิทธิชัย  ชาตวีโร  สิทธิ ๔๖ ๑๐ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๑๓๒๖ พระพีระเวช ชาติโก ชาสูงเนิน ๕๒ ๑ พระนารายณมหาราช นครราชสีมา
๑๓๒๗ สามเณรไวทิน นาเมืองรักษ ๑๖ พิกุลทอง นครราชสีมา
๑๓๒๘ พระศุภกิตต์ิ สุภกิจฺโจ กระสังข ๒๕ ๓ ปะคํา นครราชสีมา
๑๓๒๙ พระใบฎีกาบุญเกิด อิทฺธิมนฺโต ชูบุตร ๔๔ ๒๔ ทัพร้ัง นครราชสีมา
๑๓๓๐ พระจตุรัส ปภงฺกโร สุนุรัตน ๔๓ ๖ บุละกอ นครราชสีมา
๑๓๓๑ พระสุชาติ อรุโณ กัณหา ๔๒ ๔ บุละกอ นครราชสีมา
๑๓๓๒ พระครูอุดมชัยสิริ อนุตฺตโร กุลสุวรรณ ๕๕ ๓๕ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๓๓๓ พระณรงคฤทธ์ิ กิตฺติโก ประเสริฐสุนทร ๕๖ ๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๓๓๔ พระอุบล อชิโต สีหาบุตร ๔๑ ๕ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๓๓๕ พระกิตติวัฒน กลมสโม วิชัยยา ๔๕ ๒ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๓๓๖ สามเณรฐิติโชติ สงวนวงศ ๑๔ ปาอภัยวัน นครราชสีมา
๑๓๓๗ พระอัยการ ธมฺมากโร จินดามาตย ๒๑ ๒ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
๑๓๓๘ พระนเรศ กนฺตนโร พวกเกาะ ๒๑ ๒ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๒/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๓๓๙ พระอดิศักดิ์ ปฺุญสกฺโก นาดี ๔๔ ๕ ปาศรัทธารวม นครราชสีมา (ธ)
๑๓๔๐ สามเณรปริญญา ประสพหิน ๑๗ กลาง บุรีรัมย
๑๓๔๑ พระนัฐพงศ โชติโก คุณศึกษา ๒๔ ๑ เยยปราสาท บุรีรัมย
๑๓๔๒ พระเกตุสีทอน อตฺตวโร เกตุ ๔๓ ๑๕ บัวถนน บุรีรัมย
๑๓๔๓ สามเณรอนุวิท แสงหิน ๑๕ โนนงิ้ว บุรีรัมย
๑๓๔๔ พระครูวชิรญาณสถิต วชิรญาโณ พลแสน ๕๗ ๒๗ เทพประดิษฐ บุรีรัมย
๑๓๔๕ พระอุดร อุตตฺโม มอมประโคน ๔๑ ๓ ปราสาททอง บุรีรัมย
๑๓๔๖ พระเพชร ขนฺติธมฺโม เภาชัยภูมิ ๖๐ ๗ อัมพา ชัยภูมิ
๑๓๔๗ พระวรัญู ปริปุณฺโณ ซ่ือตรง ๓๙ ๕ อัมพา ชัยภูมิ
๑๓๔๘ สามเณรอัษฎาวุท เขียวเขวา ๑๓ ชุมแสง ชัยภูมิ
๑๓๔๙ พระวิทยา สุมงฺคโล กุลวงศ ๒๙ ๙ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ
๑๓๕๐ พระจรัญ ขนฺติพโล รําพึงสุวรรณ ๔๗ ๘ ชัยภูมิพิทักษ ชัยภูมิ
๑๓๕๑ พระกันต์ินันท นนฺทิโย คํางาม ๓๔ ๕ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ
๑๓๕๒ พระณรงค กนฺตสาโร ยาวิเริง ๓๑ ๔ พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ
๑๓๕๓ พระนพดล ฐิตสุโภ กึกกอง ๒๔ ๑ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๑๓๕๔ สามเณรขจรศักด์ิ ทัดแกว ๑๗ บานผือ สุรินทร
๑๓๕๕ พระปญญา เตชปฺโญ ตาตะกรุด ๕๐ ๑๘ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๑๓๕๖ พระก่ิงมั่นคง ยุตฺตธมฺโม หมื่นเดช ๔๓ ๑๗ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๑๓๕๗ พระจีระศักดิ์ กนฺตสีโล คําบู ๒๕ ๑ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๑๓๕๘ สามเณรรานิน ตุลา ๑๗ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๓๕๙ สามเณรวันติน เจียง ๑๖ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๓๖๐ พระชาตรี ชาตวีโร วิจิรัมย ๓๓ ๗ โพธ์ิศรีสําพันตา ปราจีนบุรี
๑๓๖๑ พระอภิชาติ จารุวณฺโณ แซคู ๖๔ ๗ พราหมณี นครนายก
๑๓๖๒ พระบริหาร นาถสีโล บุญบัว ๖๔ ๖ อุดมธานี นครนายก
๑๓๖๓ พระสําเริง ฐิตสีโล อินทนนท ๖๒ ๑๐ อุดมธานี นครนายก
๑๓๖๔ พระสุรเดช ปฺญาวุฑฺโฒ ไชยบุตร ๕๐ ๑ อุดมธานี นครนายก
๑๓๖๕ พระธนัท จนฺทาโภ สุขเรือง ๒๗ ๔ อุดมธานี นครนายก
๑๓๖๖ สามเณรจิตติพัฒน นาชัยเพชร ๑๒ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๑๓๖๗ สามเณรสิทธิชัย สังขคํา ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา
๑๓๖๘ สามเณรนพรัตน สังโวยลี ๑๗ ใหมไพรวัลย สระแกว
๑๓๖๙ สามเณรไชยวัฒน ขุนเกลี้ยง ๑๖ จรูญราษฏร ชลบุรี
๑๓๗๐ สามเณรสุริยะ สอนคุย ๑๔ จรูญราษฏร ชลบุรี
๑๓๗๑ พระชัช มหาวชิรุตฺตโร ขุนประจวบ ๖๐ ๔ ใหญอินทาราม ชลบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๓/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๓๗๒ พระวิระพันธ สิริวิโร แซโคว ๕๑ ๓ ใหญอินทาราม ชลบุรี
๑๓๗๓ พระประยูร สุขกาโม วงคมาก ๕๔ ๘ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๑๓๗๔ พระมงคล โกมโล จงหอมขจร ๔๔ ๒๓ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๑๓๗๕ พระสมุหภาสกร ปฺญาพโล ทองอม ๕๔ ๑๒ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๑๓๗๖ พระอัครเสรี จารุธมฺโม อนุจร ๕๙ ๕ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๑๓๗๗ พระวิเชียร อนากุโล ชโลธร ๕๕ ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๗๘ พระตอศักดิ์ วราสโภ เพิ่มพูล ๔๗ ๙ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๗๙ พระวีรพล วิสุทฺธิสโร มิตรสานุช ๓๕ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๘๐ พระธนาชัย จนฺทสาโร โตสะอาด ๓๑ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๘๑ พระดนัย นาถสีโล คงเจริญ ๔๓ ๑ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๘๒ สามเณรศุภชัย ธรรมราช ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๘๓ สามเณรภคพล ทรงแสงฤทธ์ิ ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๓๘๔ พระสุพงค อภินนฺโท บุตรโบราญ ๕๔ ๘ สุทธาวาส ชลบุรี
๑๓๘๕ พระอนุชิต ธมฺมรกฺขิโต อนันตภักดิ์ ๓๒ ๔ สัตหีบ ชลบุรี
๑๓๘๖ สามเณรธนาวุธ บงโนนงิ้ว ๑๓ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๓๘๗ พระเดชา โชติโก จิตรสุจริต ๕๖ ๖ ลุม ระยอง
๑๓๘๘ พระวิทยา จกฺกวโร โตอนันต ๕๓ ๘ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๓๘๙ พระธวินทรภัส ธมฺมธีโร สหวรรธนกรณ ๒๗ ๕ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๓๙๐ พระอภินันท จารุธมฺโม เชาวลิต ๓๓ ๔ ศาลาตึก นครปฐม
๑๓๙๑ สามเณรสุวรรณภูมิ ชัยยะ ๑๕ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๓๙๒ สามเณรพัณณกร ใจซ่ือ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
๑๓๙๓ สามเณรพิชญพงศ ชีรัตน ๑๗ พรสวรรค สุพรรณบุรี
๑๓๙๔ พระธีรเดช ชาคโร โพธิ์ทองคํา ๓๗ ๔ อุดมมงคล กาญจนบุรี
๑๓๙๕ พระถวิล โชติโก แรงครุฑ ๔๕ ๔ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๑๓๙๖ สามเณรกฤตภาส พวงงามพันธ ๑๒ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๑๓๙๗ สามเณรเอกอาทิตย อินมอญ ๑๖ วังขนายทายิการาม กาญจนบุรี
๑๓๙๘ พระสันติชัย ธมฺมสโร ชัยรัตน ๕๙ ๒ มวงชุม กาญจนบุรี
๑๓๙๙ พระอํานวย อาภากโร สาลาคํา ๓๑ ๕ พุทธบูชา กาญจนบุรี
๑๔๐๐ พระเอกรัฐ มหาวายาโม ศรีไพรสน ๒๗ ๗ ทาเสด็จ กาญจนบุรี
๑๔๐๑ พระอภิวัฒน จนฺทสาโร แสงสวาง ๕๔ ๕ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๑๔๐๒ สามเณรอนุชา อุปโมง ๑๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี
๑๔๐๓ สามเณรภูริเดช เปล่ียนสี ๑๕ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี
๑๔๐๔ พระณัฐดนัย ณฏฐวโร อิงคสกุลสุข ๒๗ ๕ บานกุม ราชบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๔/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๔๐๕ พระชัยวัฒน สีลเตโช ชุมขยัน ๓๗ ๔ บานกุม ราชบุรี
๑๔๐๖ พระกมล กิจฺจธโร นกยอด ๔๑ ๔ เกตุนอยอัมพวัน ราชบุรี (ธ)
๑๔๐๗ สามเณรอรรถนพ เณรแสง ๑๘ เข่ือนเพชร เพชรบุรี
๑๔๐๘ พระสมจิตร ธมฺมสีโล เช่ียวชาญ ๔๘ ๑๑ บางสามแพรก เพชรบุรี
๑๔๐๙ พระภราพล ปฺุญผโล จิตตกาวิน ๓๖ ๑ ทายตลาด เพชรบุรี
๑๔๑๐ พระกฤษกรณ โกวิโท ทัศนา ๔๓ ๒ เขากล้ิง เพชรบุรี
๑๔๑๑ พระเพิ่มศิลป ถิรวีโร เดชคต ๓๔ ๗ เนรัญชราราม เพชรบุรี
๑๔๑๒ พระณัฐพงษ สนฺติกโร คลายกลับคํา ๒๖ ๕ เนรัญชราราม เพชรบุรี
๑๔๑๓ พระอรุณ โกวิโท ฉิมพิบูลย ๓๘ ๖ ประดู พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
๑๔๑๔ พระนพรัตน ธมฺมวโร จันทร ๒๘ ๑ ประดู พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
๑๔๑๕ พระธนกร ขนฺติโก แตงผล ๒๓ ๑ โคกเกตุบุญญศิริ สมุทรสงคราม
๑๔๑๖ พระปยวัฒน อคฺคปฺโญ หงษสีทอง ๒๔ ๓ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ
๑๔๑๗ พระธนิต อธิยุโต เจริญสุข ๓๘ ๔ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ
๑๔๑๘ พระธีรพล ญาณสีโล กําลังประสิทธ์ิ ๓๕ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ
๑๔๑๙ สามเณรณัฐวุฒิ พรมเกตุ ๑๗ หวยสัก ประจวบคีรีขันธ
๑๔๒๐ พระปุน นีติปุณฺโณ แดงทับ ๗๙ ๔ ศรีมหาราชา นครศรีธรรมราช
๑๔๒๑ สามเณรอภิชาติ จิตรารมย ๑๖ ชัยชุมพล นครศรีธรรมราช
๑๔๒๒ สามเณรพิตติพงษ เช้ือศรีสําราญ ๑๓ ขันเงิน ชุมพร
๑๔๒๓ สามเณรสิรภพ สีหาบุตร ๑๒ ขันเงิน ชุมพร
๑๔๒๔ พระนันตธวัช ยโสธโร ขนุนออน ๓๑ ๘ บอพุทธาราม สุราษฎรธานี
๑๔๒๕ สามเณรสรรคธกรณ พลภักดี ๑๔ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๑๔๒๖ พระปรเมศวร เตชธมฺโม ปนาทกุล ๒๒ ๒ ชัยมงคล สงขลา
๑๔๒๗ พระวัฒนะชัย มหาลาโภ ลูกนก ๕๔ ๗ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๑๔๒๘ สามเณรธีรศักดิ์ วิบูลยชาติ ๑๘ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๑๔๒๙ สามเณรพฤษชา นิติพันธ ๑๔ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๑๔๓๐ สามเณรชัยวุฒิ แกวเกียรติขจร ๑๔ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๑๔๓๑ สามเณรคมกฤษ วงษรัตน ๒๐ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๑๔๓๒ สามเณรนันทวัฒน แกวเจริญ ๑๓ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๑๔๓๓ พระราชนาวี นรวโร ศรีเมือง ๔๗ ๔ คูหาใน สงขลา
๑๔๓๔ พระอธิการวิชัย ปฺญาวโร สุวรรณกําเนิด ๔๒ ๑๘ ปานศึกษาธิการาม สงขลา
๑๔๓๕ พระดุสิต โชติวํโส ขาวนุย ๓๗ ๓ ปานศึกษาธิการาม สงขลา
๑๔๓๖ พระสมุหเขมชาติ อภิชาโต บุญกูร ๕๐ ๙ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๑๔๓๗ สามเณรธํารงค พลจันทร ๑๙ คูหาสวรรค พัทลุง
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๕/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๔๓๘ พระณัฐพงศธร เขมโก พิศาลวัชรินทร ๓๔ ๖ เขาเจียก พัทลุง
๑๔๓๙ พระจิตเจริญ จิตฺตวฑฺฒโน มณีรัตน ๓๘ ๗ หนาเมืองสตูล สตูล

รวม ๔๖๐ รูป

รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)
แมกองบาลีสนามหลวง

หมายเหตุ รายการนี้   ช่ือ   ฉายา   นามสกุล ฯลฯ  ของนักเรียนรูปใดคลาดเคล่ือนไมตรงกับหลักฐาน
ใหเจาสํานักเรียนสวนกลาง  หรือเจาสํานักเรียนคณะจังหวัดสวนภูมิภาค  มีหนังสือขอแกไข
ไปยังแมกองบาลีสนามหลวง โดยสงถึงสํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ํา
แขวงปากคลองภาษีเจริญ    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ ไมเกินวันท่ี ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๓ คํ่า เดือน ๖ เพื่อออกใบประกาศนียบัตร
ใหถูกตองตอไป.
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