
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค บ.ศ.๑-๒ แผนท่ี ๑/๒

รายช่ือผูสอบบาลีศึกษา ช้ันประโยค บ.ศ. ๑-๒ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ นามสกุล อายุ วัด/สํานัก อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด

๑ นายชัยภัทร จึงสวัสด์ิเมธา ๕๙ เทพศิรินทราวาส ปอมปราบศัตรูพาย วัดเทพศิรินทราวาส
๒ นายณรงค กอบหิรัญกุล ๖๑ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๓ นางสาวนริศรา คงชู ๕๗ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๔ นายสานุ มหัทธนาดุลย ๔๘ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
๕ นายนรินทร จันทํา ๓๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ พระนคร วัดมหาธาตุ
๖ นางสุพิชยา ยุทธโยธี ๖๐ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
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๖ นางสุพิชยา ยุทธโยธี ๖๐ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
๗ นายนที สาครยุทธเดช ๓๒ กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
๘ นายปรีชา ศรีสุวรรณนิเวศ ๖๐ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๙ นางสาววิรากานต วามน ๔๖ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๐ นางสาวเมธาวี เงินงาม ๓๒ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ วัดโมลีโลกยาราม
๑๑ นางสหัสสพร ทัยรัตน ๖๐ บางออยชาง บางกรวย นนทบุรี
๑๒ นางสาวพรพรรณ จริงพูด ๕๐ ชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๓ นางสาวเสริมบุญ วิจิตรไพศาล ๔๒ ชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๔ นายเสฐียร ท่ังทองมะดัน ๔๘ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๕ นางสาวปยาภรณ กิตติสุรัตนพงศ ๓๔ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๖ นางสาวพรรณธิภา ราชภูชงค ๓๓ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๗ นางสาวอรจิตต แซเอี้ยว ๓๑ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๘ นางสาวภารดี เจริญธนมิตร ๒๗ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
๑๙ นายประสิทธิ์ เกษศิลา ๓๙ บางพลีใหญใน บางพลี สมุทรปราการ
๒๐ นายชาคริต แหลมมวง ๔๐ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๒๑ นางสาวมณีรัตน ชูคง ๔๓ ชูจิตธรรมาราม วังนอย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๒๒ นายพงษพัฒน พรเรืองทอง กวิศราราม เมืองลพบุรี ลพบุรี๒๒ นายพงษพัฒน พรเรืองทอง กวิศราราม เมืองลพบุรี ลพบุรี
๒๓ แมชีทิพยสวรรค นอยผาง ๓๙ สวนอธิษฐาน พรหมพิราม พิษณุโลก
๒๔ พันเอก วีรสิฏฐ จันแดง ๕๖ สวนดอก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
๒๕ นายไตรภพ สุทธาชัย ๒๕ ปาไมแดง ไชยปราการ เชียงใหม
๒๖ นายณรงค โพธ์ิสวาง ๕๐ มัชฌิมบุรี หนองหาน อุดรธานี
๒๗ นางสาวบุปผา นาวงษ ๔๖ สุวรรณาราม สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
๒๘ นายยศภัทร หิรัญยเกียรติ ๔๗ โชติรสธรรมากร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
๒๙ นายโสภณ นิลโคตร ๓๔ โชติรสธรรมากร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ นามสกุล อายุ วัด/สํานัก อําเภอ คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๐ นายสิทธา ศรีสังข ๓๔ ธาตุ เมืองขอนแกน ขอนแกน
๓๑ นายปรเมธ ศรีภิญโย ๓๙ ศรีรัตน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด (ธ)
๓๒ นายนิษิตศักด์ิ โสภาพ ๔๓ มหาธาตุ เมืองนครพนม นครพนม
๓๓ นายณัฐสิทธ์ิ ทาวนาง ๓๘ ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม นครพนม (ธ)
๓๔ นายกิติวัฒน เพชรนางรอง ๔๕ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๓๕ นายพิทวัส จําปา ๒๔ สะแก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๓๖ นายภัฏชวัชร สุขเสน ๓๙ ใหมศรีมากทอง เมืองสุรินทร สุรินทร
๓๗ นายอาทิตย หักทะเล ๔๐ หนองไผลอม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
๓๘ นายธีระยุทธ ภาวงศ ๔๙ โขดหิน เมืองระยอง ระยอง
๓๙ นายธีรนัย สุวรรณโชติ ๒๖ โขดหิน เมืองระยอง ระยอง
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๓๙ นายธีรนัย สุวรรณโชติ ๒๖ โขดหิน เมืองระยอง ระยอง
๔๐ นายวชิราวุฒิ แกวจันทร ๒๙ มัชฌิมภูมิ เมืองตรัง ตรัง

รวม ๔๐ คน

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

รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)
แมกองบาลีสนามหลวง

วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา  เดือน ๕ เพื่อออก
ใบประกาศนียบัตรใหถูกตองตอไป.
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