
กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑/๒๑

รายชื่อผูสอบประโยคบาลี  ชั้นประโยค ป.ธ. ๓ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด

๑ สามเณรปรมินทร บุโพธิ์ ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ สามเณรอาทิตย กันไพร ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๓ สามเณรอนุวัฒน เทือกตาหลอย ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๔ พระสุริยา โรจนธมฺโม ทองจันทร ๒๙ ๘ เทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม
๕ พระโกเมศ สิริวุฑฺโฒ เจริญดี ๖๖ ๖ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๖ พระอธิวัฒน ฐานปฺโญ เกียรติไพบูลย ๓๖ ๙ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗ พระวงศศักดิ์ ปยธมฺโม พงษแพทย ๓๘ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๘ พระจิรภัทร จิรภทฺโท พุฒศิริ ๕๒ ๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙ สามเณรปรมะ เอกภพธาริน ๑๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๐ สามเณรพงศภัค แสนอุบล ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๑ พระทวีพงษ จารุโก หงษารัมย ๓๑ ๕ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๑๒ พระเทพประสิทธ์ิ อมโร มาตุรงค ๕๐ ๖ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๑๓ พระสกล ธมฺมธโร ศรีวงศเรือน ๓๓ ๖ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๔ พระกัมพล กมฺพโล บุนนาคคมน ๒๓ ๔ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๕ พระธนิสวิชญ เขมปฺโญ รฐาธเนศนิธิภัทร ๒๘ ๒ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๖ พระธีรวุฒิ คุณวีโร ทองสุขนอก ๓๒ ๑๒ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๗ สามเณรธนากร ละโป ๑๕ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๘ สามเณรเฉลิม เพลินจิตร ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๙ พระนารินทร ชยากโร สิทธิเดช ๓๔ ๔ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๐ พระจีรยุทธิ์ จีรวฑฺฒโน ภูวงษศรี ๓๑ ๓ บางนาใน วัดบางนาใน
๒๑ สามเณรทวีพงษ ตันหยง ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน
๒๒ สามเณรกองเกียรติ โสภารักษ ๑๗ บางนาใน วัดบางนาใน
๒๓ สามเณรสนธยา เส็งภูเวียง ๑๕ บางนาใน วัดบางนาใน
๒๔ สามเณรสุริยะ เสียงลํ้า ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน
๒๕ สามเณรเพชร เพชรสุข ๑๗ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
๒๖ พระวิชาญ เขมปฺโญ จันทานานนท ๓๐ ๖ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๗ พระคมสันต สุเมธโส ปรากฏ ๒๕ ๖ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๘ พระพันศักดิ์ สีลเตโช ล้ิมกระยารส ๓๙ ๔ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๙ สามเณรรัตนวงค มูหร่ิง ๑๙ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๓๐ สามเณรธนภณ ทินรัตน ๑๖ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๓๑ สามเณรปยวัฒน เปดโปง ๑๗ บางบําหรุ วัดมหาธาตุ
๓๒ พระทิวานนท ธมฺโมภาโส ประมาณ ๓๐ ๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๒/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๓ พระณัฐวุฒิ ญาณวุฑฺฒธีโร เวชวิชัย ๒๐ ยานนาวา วัดยานนาวา
๓๔ พระวัฒนชนิน อาภาธโร ปาโมกขชน ๒๗ ๒ อโศการาม วัดราชบพิธ
๓๕ พระกษิด์ิเดช สีลเตโช พัฒนภานนท ๓๖ ๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๖ พระประยุทธ สนฺติกโร ทองเกล้ียง ๓๒ ๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๗ พระสุพงษ ปฺญาธโร เรืองสุขสุด ๒๔ ๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๘ พระวงศพัทธ เตชปฺโญ บวรณิชชาวัลย ๓๖ ๙ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๙ พระชัยสิทธ์ิ สิทฺธิวณฺโณ สุวรรณวรางกูล ๖๐ ๒ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๔๐ สามเณรสุรเดช มงคลเคหา ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา
๔๑ สามเณรทรงพล แตเจริญ ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๔๒ พระเทคโน คุณวีโร ชัยโชติจินดา ๓๓ ๓ บางเพ็งใต วัดแสนสุข
๔๓ สามเณรณัฐกานต อุตสาห ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๔ สามเณรสุวดล พึ่งสังข ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๕ สามเณรเกียรติศิริ บุญเสริม ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๖ สามเณรเพชรากร พักทอง ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๗ สามเณรอรรถพล พรมตา ๑๗ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๔๘ สามเณรมิญเงีย ยัญ ๒๒ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๔๙ พระเสถียร สีลสํวโร ลิ้มธรรมเลิศ ๗๒ ๙ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๕๐ สามเณรอาทิตย พันแกน ๑๕ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม
๕๑ พระประสิทธิ์ ปริชาโน หยองเอน ๖๕ ๔ ขาว คณะเขตสวนหลวง
๕๒ พระธนากร จารุธมฺโม แสงเทียนท ๒๙ ๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๓ พระสราวุธ ปฺญาวุฑฺโฒ บรรจงกิจ ๒๓ ๕ วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๔ พระชัยฤทธ์ิ สุภทฺโท พรรณา ๒๘ ๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๕ พระณัฐภูมิ กิตฺติสาโร โชติแสง ๒๔ ๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๖ สามเณรจิรัฐกร กาญจนศรัณย ๑๖ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๕๗ พระบัณฑิต ปณฺฑิโต ครองบัวบาน ๒๗ ๗ โตนด วัดชัยฉิมพลี
๕๘ สามเณรจิรณัฐ เทียมเมือง ๑๕ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๕๙ สามเณรภูวดล แสงอรุณ ๑๒ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๖๐ สามเณรอนุพงศ จันทรแจง ๑๔ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๖๑ สามเณรฤทธิเดช โลกาวี ๑๗ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๖๒ สามเณรสิทธิกร เปะชาญ ๑๕ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๖๓ สามเณรสิทธินนท บูรณะ ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๖๔ พระพิสิษฐ อชิโต วงศธนานิธิทัต ๔๖ ๔ บุณยประดิษฐ วัดบุณยประดิษฐ
๖๕ สามเณรทิตินันท จันคะนา ๑๗ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๖๖ สามเณรวุฒิไกร ไชยโย ๑๕ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๖๗ พระบุญสูง ปฺญาวชิรเมธี เส็งมณีวงศ ๒๙ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๘ พระชูโชติ อาสโภ อัคคะรัสมิโย ๒๗ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๓/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๙ พระจิรวัฒน อรุโณ เพ็งบุญโสม ๓๗ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๐ พระณวัฒน ปฺญาธโร สีสันงาม ๒๗ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๑ พระกรรชัย ภทฺทโก ทองสุข ๒๒ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๒ พระพีรวิชญ โอหิตภารเมธี มงคลวิถีปตถ ๔๑ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๓ พระภิญโญ กิตฺติโสภโณ แสนดี ๒๓ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๔ สามเณรสมมาตร สุขโกกี ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๕ สามเณรธนพงษ สอนจําปา ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๖ สามเณรลีวาน อุม ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๗ สามเณรฐนกร เช้ือวังคํา ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๘ สามเณรดนุสรณ แสนสุข ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๙ สามเณรทวีทรัพย ศรีพุฒ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๐ สามเณรตนุภัทร เสกสิทธ์ิวรกุล ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๑ สามเณรวัชรพล พรมกัน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๒ สามเณรธีรชัย จันโปรด ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓ สามเณรรุงรดิศ ตะวัน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๔ สามเณรสราวุธ แกวกําพรา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๕ สามเณรศักดิ์สิทธ์ิ วิเศษอุด ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๖ สามเณรพงศพัค เกตขุนทศ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๗ สามเณรกฤษฏาธาร สมบัติเกิด ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๘ สามเณรเกียรติยศ แหวนวงษ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๙ สามเณรวรันธร พะโคสี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๐ สามเณรกิตติภณ เพชรภูวงษ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๑ สามเณรบัญชา ศาลาแดง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๒ สามเณรพีฤพล วิชามาก ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๓ สามเณรกนกเทพ เยาวะสัย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๔ สามเณรชลิตศรา ศรีมูล ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๕ สามเณรวทัญู แกววิลัย ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๖ สามเณรสหกิจ แกวเมือง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๗ สามเณรกิตติศักดิ์ นางาม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๘ สามเณรจิรภัทร ประสงคกูล ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๙๙ สามเณรรัชพล วิเศษชาติ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๐ สามเณรนาราวิน แวนศรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๑ สามเณรพานทองแท เกษศิริ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๒ สามเณรมานิตย เสงี่ยมงาม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๐๓ พระชัฐพล อาภากโร ทรงอารมณ ๓๑ ๑๐ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
๑๐๔ พระคฑาวุธ ขนฺติวโร มาตยขันธ ๒๓ ๒ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๔/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๐๕ พระสมชาย ขนฺติรตโน มะลิซอน ๓๔ ๗ กก วัดราชโอรสาราม
๑๐๖ พระณรงคชัย ชยาสุโภ ธนะหมอก ๒๗ ๗ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม
๑๐๗ สามเณรธนภูมิ ด้ีปญญา ๑๓ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๑๐๘ พระศิวะกร ปภสฺสโร คุณหอม ๒๔ ๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๙ สามเณรกิตติเดช ทําทอง ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๐ สามเณรพศิน จิตรพินิจ ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๑ สามเณรทศพร ธรมีฤทธ์ิ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๒ สามเณรหมาก สีดอกตาน ๒๑ ทองเนียม วัดราษฎรบํารุง
๑๑๓ พระอํานวย อภิปาโล ทัศนา ๔๓ ๑๐ บางมดโสธราราม คณะเขตทุงครุ
๑๑๔ พระดํารงศักด์ิ ฐิตสกฺโก แซเกียว ๔๖ ๕ ธรรมคุณาราม คณะเขตบางขุนเทียน
๑๑๕ พระบัญญัติ สุภาจาโร ศิริเสถียร ๕๔ ๑๑ บางขุนเทียนนอก คณะเขตบางขุนเทียน
๑๑๖ พระอภิชาติ อชฺฌาโภ ชาติภูมิ ๓๕ ๑๐ กก คณะเขตบางขุนเทียน
๑๑๗ พระสุทธิรักษ สิริสุวณฺโณ อภิรัตนนันทกุล ๔๔ ๒ กก คณะเขตบางขุนเทียน
๑๑๘ พระไพรวัลย สิริสุวณฺโณ โพธิ์ขาว ๓๗ ๑๕ ไผเลี้ยง คณะเขตหนองแขม
๑๑๙ พระอนุศร สิริธโร ศรีภักดี ๓๗ ๑๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๐ พระเฉลิมวุฒิ ธมฺมครุโก มาเสมอ ๓๔ ๘ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๑ พระรามเธือง ตุฏฐธมฺโม เจา ๒๗ ๗ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๒ สามเณรฤทธี แฮล ๒๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๓ สามเณรชัยพร เล็บประโคน ๒๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๒๔ สามเณรจันทรทอง ประเสริฐกุล ๒๐ เชิงเลน นนทบุรี
๑๒๕ สามเณรวีรเจตน ราชแสง ๒๐ เชิงเลน นนทบุรี
๑๒๖ พระอานันทศักดิ์ ธมฺมานนฺโท รอดจันทร ๒๓ ๔ ทาอิฐ นนทบุรี
๑๒๗ พระวรวิทย วรปฺโญ คอนสกุล ๕๔ ๕ บางไผ นนทบุรี
๑๒๘ พระอดิศร กิตฺติปฺโญ ภักดี ๒๗ ๓ บางไผ นนทบุรี
๑๒๙ พระสมชาย จตุพโล บุญศาสตร ๕๖ ๗ บางหลวง ปทุมธานี
๑๓๐ สามเณรวีรพงศ ฤทธ์ิสําอาง ๑๘ สิงห ปทุมธานี
๑๓๑ สามเณรเปรมปติ ขัติยศ ๑๗ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๑๓๒ สามเณรธนทัต เวชวิฐาน ๑๕ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๑๓๓ พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธ์ิ ๓๘ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๔ พระฐพงศสรรค สุทฺธิปฺุโญ บุญญฤทธิวงษ ๓๗ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๕ พระมานะ นาถปฺโญ ถกลสุเวช ๓๓ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๖ พระคณิน สุภมโน กอสุภพุทธิ ๒๙ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๗ พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา ๓๖ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๘ พระอนุชิต เชฏฐธมฺโม ชิวปรีชา ๒๘ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๓๙ พระจักรกฤษณ กตธมฺโม วงษละคร ๒๙ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๐ พระพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร ๒๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๕/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๔๑ พระศุภกานต ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ ๒๒ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๒ พระสุเมฆ ธมฺมสุเมโธ คําแหงพล ๒๒ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๓ สามเณรวิทยา ทองพลึง ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๔ สามเณรนนทวรรษ มะณู ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๕ สามเณรณัฐกานต มะณู ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๖ สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๗ สามเณรณัชชา เรืองประทีป ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๘ สามเณรกิตติพศ วะศรี ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๙ สามเณรคุณัญญา เขตแดน ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐ สามเณรสันติ หิรัญเถกิงพันธ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑ สามเณรกิตติชัย กิจสุข ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒ สามเณรโชติกานต พึ่งความสุข ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓ สามเณรธีรดนย พุมแกว ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๔ สามเณรกฤษกร รายคํา ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๕ สามเณรภัทรกรณ ปาไผ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๖ พระพิรุณ จนฺทชฺโชโต เจา ๓๒ ๑๔ จากแดง สมุทรปราการ
๑๕๗ พระรัตนแกว ฐิติธมฺโม ศรีมงคล ๓๓ ๕ จากแดง สมุทรปราการ
๑๕๘ สามเณรฟาคราม ศิริจันทร ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๕๙ สามเณรกนกพล ตาลประสงค ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๖๐ พระโชคชัย จิรวฑฺโฒ ถนอมทรัพย ๓๐ ๖ สุคันธาวาส สมุทรปราการ
๑๖๑ สามเณรอภิเดช เจริญธรรม ๑๙ ลาดหวาย สมุทรปราการ
๑๖๒ สามเณรณัฐวัชต จันทรสี ๑๖ หัวคู สมุทรปราการ
๑๖๓ สามเณรอดิศักด์ิ ชลูดดง ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๖๔ สามเณรสิรภัทร เนตรมาเกร็ด ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๖๕ พระรุงเรือง ฐิติโก ปนเหนงเพชร ๒๗ ๗ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๖๖ พระสันติ สนฺติกโร มูลจัด ๓๔ ๗ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๖๗ พระพรพจน ฐิตสาสโน พุทธเจริญกุล ๕๒ ๔ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๖๘ พระศิริพงษ สิริธมฺโม ตระกูลโชคอํานวย ๔๒ ๓ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๖๙ พระวีระ ธมฺมวิริโย สันติบูรณ ๕๕ ๒ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๗๐ สามเณรรัตนชัย เชียงวัดเกตุ ๑๔ ขนอนใต พระนครศรีอยุธยา
๑๗๑ พระโสพรรณ ถาวรจิตฺโต สุขเกษม ๓๔ ๙ หนองบัว พระนครศรีอยุธยา
๑๗๒ สามเณรเจษฎา จิตจํานง ๑๖ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๑๗๓ สามเณรกษาปณ ชัยรักษา ๒๓ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๗๔ สามเณรชิรายุทธ เบญจลาภ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๗๕ พระภัทรพล ชุติพโล ต้ังธนศฤงคาร ๒๗ ๔ วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๗๖ สามเณรวรรณกร คํามีมูล ๑๘ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๖/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๗๗ สามเณรปราณนต ขันทอง ๑๙ ไชยภูมิ อางทอง
๑๗๘ สามเณรพงศกร วงศเติน ๑๕ พระพุทธฉาย สระบุรี
๑๗๙ สามเณรธนากร บุญมูล ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี
๑๘๐ พระสุริยันต อภิปฺุโญ พัฒนา ๓๑ ๑ เชิงราก สระบุรี
๑๘๑ สามเณรเวน เจา ๑๙ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๘๒ พระกุลอานนท ชยานนฺโท เตรียมชัย ๓๑ ๓ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๘๓ สามเณรภูมี พงศภัควาสน ๑๖ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๘๔ พระอนันต ยุตฺตธมฺโม เกษประทุม ๕๖ ๔ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๘๕ พระอลงกต อตฺถกาโร หมวดหลํา ๕๒ ๔ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๘๖ พระสุกฤษฎิ์ จารุธมฺโม แผงสุวรรณ ๕๑ ๓ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๘๗ สามเณร PAISHI THOWAI MARMA ๒๐ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๘๘ สามเณรวันชนะ คํานอย ๒๐ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๘๙ สามเณรศราวุธ สัจจะมณี ๒๐ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๙๐ สามเณรเดชา มีลาภ ๑๘ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๙๑ พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ กาฺจโน กาฬภักดี ๔๖ ๒๖ พระบรมธาตุ ชัยนาท
๑๙๒ สามเณรนพรัตน ไชยฐากูร ๑๕ โพธ์ิงาม ชัยนาท
๑๙๓ พระมานะเดช ฐานจาโร เพ็งอุน ๗๗ ๑๖ ภูจวง อุทัยธานี
๑๙๔ พระศราวุธ สุภทฺโท อุดร ๒๒ ๒ ภูจวง อุทัยธานี
๑๙๕ พระเอกพันธ อคฺคจิตฺโต พันธนาคง ๒๙ ๑ วรนาถบรรพต นครสวรรค
๑๙๖ พระเสกสรร ปฺญาธโร รอดเจริญ ๒๑ บึงน้ําใส นครสวรรค
๑๙๗ พระวรุฒ กนฺตธมฺโม จันทา ๒๘ ๕ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๑๙๘ สามเณรรัชตธร เลิศชัยโสภี ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๑๙๙ สามเณรสมพิศ จิตรโสม ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๐ สามเณรธนาดุล พุมพวง ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๑ สามเณรกมลเทพ แสนไชยวงค ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๒ สามเณรจิรพันธ สิงหชาติ ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๓ สามเณรอนุชิต ศรีใจ ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๔ สามเณรอติชาติ พงษสาริกิจ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๕ สามเณรศักดิ์ดา ภูนอย ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๖ สามเณรรัชชานนท เกตุอําไพ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๗ สามเณรพลพล พูลเผา ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๘ สามเณรรดิศ เจเถ่ือน ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๐๙ สามเณรจักรกฤษณ โคสิตลักษณ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๒๑๐ พระปฏิพัทธ ฐิตปฺโญ มังคละ ๓๕ ๔ ปรีชาศรัทธาธรรม กําแพงเพชร
๒๑๑ พระประดุง ฐิตวินโย ศิลาไพร ๖๓ ๒ หนองไผ กําแพงเพชร
๒๑๒ พระสมคิด สมจิตฺตวิชโย พรมภักดี ๒๐ ๑ มหาธาตุ เพชรบูรณ
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๗/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๑๓ สามเณรคามิน โคทับ ๒๐ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๒๑๔ สามเณรชัยชัชวาลย สิงหคาร ๑๘ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๒๑๕ สามเณรพิชาญชัย พลยา ๑๖ โพธ์ิงาม เพชรบูรณ
๒๑๖ สามเณรสิทธิพล ขําโสภณ ๒๐ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ
๒๑๗ สามเณรอาณัย แซวาง ๑๙ ไพรสณฑศักดาราม เพชรบูรณ
๒๑๘ สามเณรเกียรติศักดิ์ ภูแมน้ํา ๑๖ จอมแจง เพชรบูรณ
๒๑๙ พระพิชัยนาท สิริจนฺโท ภักดีเสนานฤนาท ๔๕ ๒๕ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๒๐ พระมานบ นิมฺมโล ปลัดวิเศษ ๔๔ ๘ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๒๑ พระประเสริฐ จนฺทธมฺโม ไกลกัลยา ๘๐ ๕ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๒๒ สามเณรนพรัตน เจริญวัฒนาสถาพร ๑๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๒๒๓ พระครูบริรักษพัชโรทก อธิปฺโญ สิทธิผิน ๔๖ ๒๕ วารีลอม เพชรบูรณ
๒๒๔ พระชานนท สุชาโต กลาณรงค ๒๑ ๒ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ
๒๒๕ พระมานะ ฐานวโร ดวงทองคํา ๕๕ ๓๔ ศิริมงคล เพชรบูรณ
๒๒๖ พระวิชัย จนฺทสีโล จันทะนะ ๕๔ ๓๓ บึงศรีเทพรัตนาราม เพชรบูรณ
๒๒๗ พระมนตรี ปฺญาทีโป คูควร ๕๕ ๑๑ บานนายาว เพชรบูรณ
๒๒๘ สามเณรสุรชัย แกวลอยเลิศ ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๒๒๙ พระณรงค สิริปฺโญ ไกแกว ๓๓ ๘ สันติวัน พิษณุโลก
๒๓๐ พระมีศักดิ์ ฐิตสทฺโท เรียงสันเท๊ียะ ๓๐ ๖ สันติวัน พิษณุโลก
๒๓๑ พระวิสูตร ภูริญาโณ เกิดบานใหม ๔๔ ๑๐ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๒๓๒ พระศักด์ิสิทธิ์ สมจิตฺโต สุภาวดี ๒๖ ๔ โพธิคุณ ตาก
๒๓๓ สามเณรโตด ปุญญเขต ๑๘ โพธิคุณ ตาก
๒๓๔ สามเณรเบิรด ๑๘ โพธิคุณ ตาก
๒๓๕ สามเณรกฤษฎา เสรีรัตนบรรพต ๑๘ ดอนไชย ตาก
๒๓๖ พระอภิษิต อภินนฺโท พรมโท ๓๕ ๘ จองคํา ลําปาง
๒๓๗ สามเณรกฤตยชญ บุญธรรมมา ๑๘ จองคํา ลําปาง
๒๓๘ สามเณรปภังกร พิชัย ๑๗ จองคํา ลําปาง
๒๓๙ สามเณรศิรภัทร แสนสุริยวงค ๑๕ จองคํา ลําปาง
๒๔๐ พระเปรม สุชาโต นุริตะมนต ๔๑ ๑๑ พระสิงห เชียงราย
๒๔๑ พระแกว จิตฺตปาโล แซวาง ๓๒ ๔ พระสิงห เชียงราย
๒๔๒ พระอานุภาพ ทกฺขญาโณ อินทะนัย ๒๓ ๔ พระสิงห เชียงราย
๒๔๓ พระศตศักดิ์ ถาวโร หนอไมหวาน ๓๒ ๑๓ เม็งรายมหาราช เชียงราย
๒๔๔ พระธีรวัต ยสวฑฺฒโก เทพปน ๓๒ ๘ เม็งรายมหาราช เชียงราย
๒๔๕ สามเณรเลิศนุวัตน วงคเมืองมา ๑๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๒๔๖ สามเณรชนะชัย เศษวิสัย ๑๗ ศรีโคมคํา พะเยา
๒๔๗ สามเณรพันธกานต ชัยภูมิ ๑๖ ศรีโคมคํา พะเยา
๒๔๘ พระธนภัทร วชิรปฺโญ วิโรทุศ ๓๑ ๑๒ พระบาทม่ิงเมือง แพร
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๘/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๔๙ พระสมุหธันยรัศมิ์ กลฺยาณเมธี กัลยาณเมธากุล ๓๐ ๑๐ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๐ พระวีรชน คมฺภีรธมฺโม ธงสิบส่ี ๓๗ ๑๐ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๑ พระใบฏีกาวรพล วรพโล สํารอง ๒๗ ๗ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๒ สามเณรอนุเทพ พงษพานิช ๑๘ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๓ สามเณรภัคพล วิรัติพาส ๑๗ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๔ สามเณรพีรพล วงศราษฎร ๑๕ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๕ สามเณรภานุวัตน จรัญญา ๑๔ พระบาทมิ่งเมือง แพร
๒๕๖ พระพรสวรรค วรพุทฺธิโก โสขันตี ๓๓ ๑๓ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๕๗ พระกิตติกร กิตฺติวฑฺฒโน อุเทน ๒๘ ๘ ธรรมเมือง แพร
๒๕๘ พระอนุกูล โอภาโส มูลสา ๒๗ ๗ ธรรมเมือง แพร
๒๕๙ พระพันทิวา สิริจนฺโท ตันยงค ๒๑ ๑ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๖๐ สามเณรเจตริน ทิตา ๑๙ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๖๑ สามเณรเอกรัตน กุศลสง ๑๘ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๖๒ สามเณรศิริชัย อยูประตู ๑๗ พระธาตุชอแฮ แพร
๒๖๓ พระภูวดล คุณสุนฺทโร คุณรูป ๒๒ ๑ รองฟอง แพร
๒๖๔ พระนฤชา อริยเมธี ทรัพยชูตระกูล ๓๑ ๑๑ ชัยมงคล แพร
๒๖๕ สามเณรเกรียงไกร ทะปน ๑๖ ชัยมงคล แพร
๒๖๖ สามเณรปยะชาญชัย เมืองแกว ๑๔ ชัยมงคล แพร
๒๖๗ สามเณรษรัญรัชฎ อินหอม ๑๖ สุวรรณาราม แพร
๒๖๘ พระธงชัย วชิรญาโณ พิชัย ๓๖ ๑๕ สวรรคนิเวศ แพร
๒๖๙ พระณัฐพงษ ภูริวฑฺฒนเมธี คําเฟองฟู ๒๔ ๔ พระรวง แพร
๒๗๐ พระครูพิพิธนันทการ อาภาธโร ยะวรรณ ๔๔ ๒๓ ดอนมูล แพร
๒๗๑ พระปลัดกิตติพันธ สจฺจวโร วงคสวัสดิ์ ๔๗ ๑๑ พงปาหวาย แพร
๒๗๒ พระสมุหธวัช ธมฺมกาโม มานพกาวี ๕๗ ๒๗ อินทนิเวศน แพร
๒๗๓ สามเณรตฤน บุญค่ํา ๒๐ สัมฤทธิบุญ แพร
๒๗๔ พระสมศักด์ิ กตปฺุโญ อินสองใจ ๓๖ ๕ ใหมวังเคียน นาน
๒๗๕ สามเณรอรรถชัย จริอินทร ๑๘ น้ําไคร นาน
๒๗๖ สามเณรกฤษณะ มาอินทร ๑๗ น้ําไคร นาน
๒๗๗ สามเณรเอกราช เปาศิริ ๑๔ น้ําไคร นาน
๒๗๘ สามเณรเมิง รุงกํ่า ๒๐ สวนดอก เชียงใหม
๒๗๙ สามเณรเขมชาติ ยศย่ิงยืนยง ๑๘ ศรีโสดา เชียงใหม
๒๘๐ สามเณรแสง เตียนคํา ๑๖ ชัยมงคล เชียงใหม
๒๘๑ พระกิตติพศ กิตฺติญาโณ ทองเพ็ชร ๒๕ ๓ รํ่าเปง เชียงใหม
๒๘๒ พระชัยยันต อริฺชโย ศรีหานารถ ๒๗ ๗ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๒๘๓ สามเณรณรากร โพธิชนะ ๑๗ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๒๘๔ สามเณรณรงคฤทธ์ิ พรมพินิจ ๒๐ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๙/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๘๕ สามเณรนรินทรศร นลินรมณีย ๑๗ บานขุน เชียงใหม
๒๘๖ พระประสิทธิ์ ธมฺมวโร เจริญพัฒนศิริกุล ๔๙ ๓ รัชมังคลาราม ลําพูน
๒๘๗ พระสามารถ สามตฺถิโก ปองคําศรี ๒๙ ๕ สระบัว อุดรธานี
๒๘๘ พระอธิการลี สิริสาโร พาโยพัด ๕๕ ๑๖ สามขาสันติสุข อุดรธานี
๒๘๙ พระจักรพันธ จนฺทูปโม จันทลักษ ๒๑ ๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๐ พระไพฑูรย พลธมฺโม เสียงเสนาะ ๔๗ ๘ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๑ พระประสพโชค ปภสฺสโร ภักดีศรี ๕๔ ๙ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๒ พระเจริญ ภนฺทมุตฺโต สมออน ๔๗ ๕ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๓ พระณัฐวุฒิ มหาปฺุโญ บัวกลาง ๒๒ ๓ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๔ พระละมัย สิริสาโร อธิราช ๔๑ ๑๐ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๕ พระวิทยา วิชฺชาธโร บุญเพลิง ๓๑ ๒ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๒๙๖ พระมานิตย อรุโณ วรรณะประเถา ๔๙ ๑๕ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๒๙๗ พระไตรรัตน ขนฺติธโร จันทราช ๕๕ ๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๒๙๘ พระไพรสน กิตฺติญาโณ บัวนาค ๓๒ ๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๒๙๙ พระโยธิน ภทฺทจาโร มณีโรจน ๔๑ ๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๐๐ พระจิตรวัฒนา จารุธมฺโม เสนอบ ๒๖ ๒ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๐๑ สามเณรเจษฎากร ฝปากดี ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๐๒ สามเณรชนสรณ อาจแกว ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๐๓ สามเณรรชต พึ่งทรัพย ๑๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๓๐๔ พระครูกิตติคุณสุนทร กิตฺติคุตฺโต บุญพา ๗๑ ๒๙ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๐๕ พระสมฤทธ์ิ ฉนฺทจิตฺโต พนมทิพย ๕๒ ๑๗ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๐๖ พระสุรชัย ยโสธโร อนุประดิษฐ ๕๑ ๗ ศรีนคราราม อุดรธานี
๓๐๗ พระทองลวน ติสฺสวโร เนาวแกว ๕๔ ๓๔ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๓๐๘ พระไพรวัลย จนฺทสโร พรหมงาม ๓๖ ๑๐ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๓๐๙ สามเณรรัชชานนท บุราณชา ๑๖ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๓๑๐ พระสุริยัณห จกฺกวโร ควรชม ๔๑ ๑๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๑ พระนุวัฒน สุมโน โสภาเลิศ ๓๗ ๑๒ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๒ พระธวัชชัย ฐิตวีริโย ผานสําแดง ๓๒ ๑๒ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๓ พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กล่ันแสง ๓๕ ๑๑ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๔ พระสุพรม สุนฺทโร นาโม ๗๐ ๘ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๕ พระอนันท นนฺทโก นิตุทร ๓๓ ๖ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๖ พระบุญโฮม สุทฺธิจิตโต มิลาน ๖๐ ๖ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๗ พระไชยานุภาพ ชาครธมฺโม สายืน ๓๖ ๔ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๘ พระธนพล อธิปฺโญ ใจเกษม ๒๓ ๓ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๑๙ พระชินกร ชินกโร หาญยักวงค ๒๑ ๓ ศิรินทราวาส อุดรธานี
๓๒๐ สามเณรวัชรพงษ เผาหอม ๑๙ ศิรินทราวาส อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๐/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๒๑ พระเดวิศณ สุขถาวโร ย้ิมเนียม ๔๔ ๑๒ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๒ พระสุริยา จนฺทสโร ชาลีกุล ๓๕ ๑๒ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๓ พระชาตรี ชาคโร กํานาดี ๒๘ ๘ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๔ พระสุทัศน ขนฺติโก ปุริตัง ๓๐ ๕ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๕ พระฤทธิเกียรติ จนฺทสีโล มาตยนอก ๒๕ ๕ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๖ พระปลัดธีรวัฒน ญาณสิทฺธิวาที สีหานาม ๒๓ ๔ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๗ พระนฤนาท โสภณเมธี พิมพาแสง ๒๒ ๓ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๘ พระภานุพงศ ภาณุวํโส ผลเหลือ ๒๑ ๒ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๒๙ สามเณรวิทยา ขําแข ๒๑ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๓๐ สามเณรคณาธิป มูลอาษา ๑๘ สะอาดเรืองศรี อุดรธานี
๓๓๑ พระครูสุเมธธรรมกิจ ฐิตเมโธ กุดสมบัติ ๕๙ ๓๙ ไชยนาถวราราม อุดรธานี
๓๓๒ พระอนุพงษ สุธมฺโม ศิริจันมา ๓๔ ๕ ไชยนาถวราราม อุดรธานี
๓๓๓ พระสุรพล วรญาโณ พูลพุฒ ๕๔ ๖ สวางอารมณ อุดรธานี
๓๓๔ พระสมภาร โชติปฺโญ พระวังคาม ๔๔ ๖ โพธ์ิศรีทุง อุดรธานี
๓๓๕ พระสมดี จารุธมฺโม พันพิลา ๖๐ ๔ โพธ์ิศรีทุง อุดรธานี
๓๓๖ พระหนูนา อภโย พลพรม ๓๐ ๑๐ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๓๓๗ พระวีระพันธ สีลสํวโร ขันทองชัย ๔๓ ๕ ทิพยศรีปญญา อุดรธานี
๓๓๘ พระสินธุ โกวิโท ปจโร ๕๔ ๓๐ นิยมบวร อุดรธานี
๓๓๙ พระเอกวิทย ธีรวโร จําปากรณ ๒๑ ๑ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๓๔๐ สามเณรพีรภัทร ธรรมราช ๑๗ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๓๔๑ สามเณรธนาภูมิ แสงโทโพธ์ิ ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๓๔๒ สามเณรธีรวัช แกวดวงชัย ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๓๔๓ สามเณรพงษศกร ภูขัง ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๓๔๔ สามเณรธาวิน ดีโนนงิ้ว ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๓๔๕ สามเณรธนศักดิ์ หมูศิริ ๑๖ ศรีสุธาทิพย อุดรธานี
๓๔๖ สามเณรเกียรติศักดิ์ นําสงค ๑๔ ศรีสุธาทิพย อุดรธานี
๓๔๗ พระเบนร่ี ปฺญาธโร โสนางาม ๔๕ ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๔๘ พระสุริยันต สุทฺธาโภ กกเปอย ๔๑ ๘ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๔๙ พระชาญฉกาจ โชติญาโณ ศรีภิรมย ๔๔ ๕ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๕๐ พระสมัย สุขิโต หาวหาญ ๕๔ ๔ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๕๑ สามเณรมานพ พรหมดี ๑๘ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๕๒ สามเณรศรายุทธ ศรีดามาตย ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๕๓ สามเณรสรยุทธ คําบง ๑๗ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๕๔ สามเณรนัทธพงษ จันทรแจมศรี ๑๖ ศิริมงคล อุดรธานี
๓๕๕ พระวรุฒ อธิมุตฺโต คํามุงคุณ ๓๐ ๑๐ มัชฌิมบุรี อุดรธานี
๓๕๖ พระอริญชัย จิตฺตสํวโร นิติกรพิพัฒน ๖๒ ๑๐ สระมณี อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๑/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๕๗ พระณัฐพล สุทฺธิญาโณ ศรีทนต ๒๙ ๙ สระมณี อุดรธานี
๓๕๘ พระธวัชชัย สุภากาโร การรัตน ๓๙ ๘ สระมณี อุดรธานี
๓๕๙ พระสังเวียน คณฺธาโร อํานัดมาตย ๔๕ ๔ สระมณี อุดรธานี
๓๖๐ สามเณรณัฐพล บุญอภัย ๑๙ สระมณี อุดรธานี
๓๖๑ สามเณรสุภกิณฑ ชาตะรักษ ๑๘ สระมณี อุดรธานี
๓๖๒ เจาอธิการลําพูน ถาวโร สาวงษนาม ๖๔ ๒๖ อาสาพัฒนาราม อุดรธานี
๓๖๓ พระครูสุทธิญาณโสภิต สุทฺธิญาโณ หารภูมิ ๔๒ ๑๘ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๓๖๔ พระภิญโญ ฐานิโย พิมบูรณ ๔๓ ๑๑ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๓๖๕ พระยุทธศักดิ์ กิตฺติปฺุโญ พรหมจักรศร ๕๕ ๘ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๓๖๖ พระสมัย สุปติฏฐิโต ไชยสัญ ๔๙ ๘ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๓๖๗ พระสําเร็จ อินฺทญาโณ ราศรี ๔๓ ๖ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๓๖๘ สามเณรอสุพัฒนธะ พินทา ๑๕ ศรีชมช่ืน อุดรธานี
๓๖๙ พระสมศักดิ์ ทีปเสฎโฐ แสงสุวรรณ ๕๐ ๘ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๓๗๐ พระสราวุธ กตธมฺโม ศรีดาวเรือง ๔๐ ๗ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๓๗๑ พระทัศชัย อติชาตโร กลาหาญ ๒๗ ๓ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๓๗๒ พระคอรมัค สุทฺธสฺสทฺโธ บราวน ๓๕ ๕ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ)
๓๗๓ พระใบคอม จนฺทโชโต ศรีจันทร ๔๖ ๕ ชัยพร หนองคาย
๓๗๔ พระอภิธรรม นนฺทโชโต แสนสําราญ ๓๕ ๑๕ ชัยพร หนองคาย
๓๗๕ พระอน ธมฺมธโร วรเดช ๒๖ ๖ ชัยพร หนองคาย
๓๗๖ สามเณรสุวิตตพงษ สุพันธ ๑๗ ชัยพร หนองคาย
๓๗๗ พระธวัช ธมฺมทีโป มีแฮด ๓๒ ๑๒ โพธ์ิชัย หนองคาย
๓๗๘ สามเณรณัฐวัฒน หมื่นไสยาสน ๒๑ โพธ์ิชัย หนองคาย
๓๗๙ สามเณรอดิศร บุญคาน ๒๐ โพธ์ิชัย หนองคาย
๓๘๐ สามเณรพงษพิเชษฐ ไรเขือ ๑๗ โพธ์ิชัย หนองคาย
๓๘๑ สามเณรคมกริช บุษดี ๒๐ โพธ์ิชัย หนองคาย
๓๘๒ สามเณรภาณิน นิลเกตุ ๑๗ โพธ์ิชัย หนองคาย
๓๘๓ พระณรินธร จนฺทวณฺโณ กวงตุน ๒๑ ๑ ศรีคุณเมือง หนองคาย
๓๘๔ สามเณรปุญญพัฒน วรพัฒน ๑๗ ศรีสุมังคล หนองคาย
๓๘๕ สามเณรธีรภัทร สุขบงกช ๒๐ ศรีสุมังคล หนองคาย
๓๘๖ สามเณรนันทกร ศิริเมือง ๑๗ ศรีสุมังคล หนองคาย
๓๘๗ พระธุดง อนุตฺตโร ปอแดง ๓๕ ๑๑ สระแกว หนองคาย
๓๘๘ พระอรรคเดช ติสฺสโร แกวกันหา ๒๕ ๕ สระแกว หนองคาย
๓๘๙ พระวิโรจน วิสุทฺโท แสนโคตร ๓๘ ๓ สระแกว หนองคาย
๓๙๐ สามเณรกิตตินันต อารีเอื้อ ๑๙ สระแกว หนองคาย
๓๙๑ พระฉลอง ชุติทินฺโน อันวารี ๓๙ ๑๑ ยอดแกว หนองคาย
๓๙๒ พระมนเทียน โชติโร มหาฤทธ์ิ ๔๕ ๕ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๒/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๙๓ สามเณรเอกรินทร พันศรี ๑๕ ตอหมุน หนองคาย
๓๙๔ สามเณรเดชพนต อุดมศิลป ๑๘ โนนวังสิม หนองคาย
๓๙๕ พระวินัย รกฺขิตวินโย นาคา ๔๕ ๔ จอมมณี หนองคาย
๓๙๖ พระอุดมเดช อินฺทวํโส พิมพวัน ๔๙ ๑๐ บานบอน หนองคาย
๓๙๗ สามเณรอนุชา คําพรมมา ๑๖ พระธาตุบังพวน หนองคาย
๓๙๘ สามเณรจิรศักดิ์ แกวกาหลง ๑๗ พระไชยเชษฐาธิราช หนองคาย
๓๙๙ สามเณรภูชิสะ สมศรีแกว ๑๕ สุธรรมนิมิต หนองคาย
๔๐๐ พระเวหา อนุตฺตโร ตาตะมิ ๖๖ ๔๔ กุศลนารี หนองคาย
๔๐๑ สามเณรธนกร นาวิรัตน ๑๖ เขตอุดม หนองคาย
๔๐๒ พระศราวุธ สุจิณฺโณ ธิวะโต ๒๕ ๖ โพธิสมภาร หนองคาย
๔๐๓ พระเชิดชัย สุทฺธญาโณ จันทะบาล ๕๑ ๒๒ พระประดิษฐ หนองคาย
๔๐๔ พระภพศักดิ์ มหาปฺโญ เปลือยหนองแข ๔๘ ๔ ศรีบัวบาน หนองคาย
๔๐๕ พระวระจิตร สุวณฺโณ บุตรนนท ๔๔ ๒๒ ไชยาประดิษฐ หนองคาย
๔๐๖ พระนพฤทธ์ิ มหิทฺธิโก จันสุกใส ๔๓ ๑๖ ปาดอนพระ หนองคาย
๔๐๗ พระสมพงษ เขมจาโร พรุเตย ๔๒ ๗ ไชยาประดิษฐ หนองคาย
๔๐๘ พระพีรวัฒน ชินวํโส ซํ่าซอง ๔๖ ๓ นิเวสคชสาร หนองคาย
๔๐๙ สามเณรธนชิต โคตรปดถา ๑๕ ไชยาประดิษฐ หนองคาย
๔๑๐ สามเณรทศพร แกวกา ๑๖ ไชยาประดิษฐ หนองคาย
๔๑๑ พระรวมพงษ ชุติมนฺโต จอมศรี ๕๓ ๓๒ นวติตถาราม หนองคาย
๔๑๒ พระสัญญา วชิโร สุขทน ๔๐ ๑๐ นวติตถาราม หนองคาย
๔๑๓ พระเอกมงคล ปภาโส อุฒาพยัพ ๒๗ ๓ โพธ์ิงาม หนองคาย
๔๑๔ สามเณรเดช บรรณารักษ ๑๗ เจริญผล หนองคาย
๔๑๕ พระจีรสิทธ์ิ จนฺทวณฺโณ รมพึ่งกลาง ๒๔ ๔ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๔๑๖ สามเณรพิทวัส ปกกลาง ๑๘ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๔๑๗ สามเณรธีระเดช พรมสมบัติ ๑๗ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๔๑๘ สามเณรสมบัติ อูนอก ๑๗ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๔๑๙ สามเณรธนากร จันทะกุล ๑๔ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๔๒๐ สามเณรเทพทัต ไหทอง ๑๕ โนนพระแกว หนองคาย
๔๒๑ สามเณรพงศกร ใจเปน ๑๔ โนนพระแกว หนองคาย
๔๒๒ พระนิวัฒน มหาโชติวฑฺฒโน วันณา ๓๑ ๑๒ จําปาทอง หนองคาย
๔๒๓ พระสุรศักดิ์ กนฺตวณฺโณ นาหนองตูม ๒๓ ๓ จําปาทอง หนองคาย
๔๒๔ พระสิริชัย ปฺญาวชิโร ผลาผล ๒๑ ๑ จําปาทอง หนองคาย
๔๒๕ พระอาทิพัฒน อินฺทคุตฺโต แสงหา ๒๑ ๑ จําปาทอง หนองคาย
๔๒๖ พระบุญทิพย นนฺทิโย มารศรี ๓๘ ๗ ธรรมคุณ หนองคาย
๔๒๗ พระพิชัย ฐิตมโน เตือนสติ ๕๙ ๖ ธรรมคุณ หนองคาย
๔๒๘ พระพงศกร พุทฺธสีโล แพงมา ๔๑ ๔ ศรีเทพเลิงสดวนาราม หนองคาย
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๔๒๙ พระจตุพร จิตฺตปฺโญ สุทธินิยม ๔๗ ๕ หายโศก หนองคาย
๔๓๐ พระชัชชวาลย ยติโก สีหาบัว ๔๓ ๔ หายโศก หนองคาย
๔๓๑ พระอาทิตย อิทฺธิพโล มุขพรหม ๔๗ ๒๗ หายโศก หนองคาย
๔๓๒ พระอธิการจิรธนวัฒน ธมฺมจารี คงย่ิง ๔๐ ๗ สามัคคีชัย หนองคาย
๔๓๓ พระอัมพร สุนฺทโร คําพิลึก ๒๗ ๖ จันทรังษีวราราม หนองคาย
๔๓๔ พระธีระพล ธีรปฺโญ จันทรลือชัย ๓๓ ๑๒ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ)
๔๓๕ พระณัฐนนท กิตฺติปฺโญ สิงหมะเริง ๒๙ ๑๐ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ)
๔๓๖ พระเจริญชัย ขนฺติธมฺโม ศรีชะนะ ๒๑ ๑ ปานาเพียงใหม หนองคาย (ธ)
๔๓๗ พระธนูศักดิ์ สุมโณ วินทะชัย ๔๓ ๕ ปานาเพียงใหม หนองคาย (ธ)
๔๓๘ สามเณรชนัญู ออนศิริ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย
๔๓๙ พระสมศักดิ์ กมฺมสทฺโท พิมพทอง ๔๕ ๑๐ โพนงาม เลย
๔๔๐ พระวิเชียร เตชธมฺโม กรีหมื่นไวย ๖๐ ๑๘ โพนงาม เลย
๔๔๑ พระศรราม ขนฺติโก สีหามาตย ๒๔ ๔ โพนงาม เลย
๔๔๒ พระรัชชานนท ณฏฐาภิภู คงเจริญ ๒๘ ๖ โพนงาม เลย
๔๔๓ พระทนงศักดิ์ สจฺจวโร พันผง ๔๘ ๖ โพนงาม เลย
๔๔๔ พระพูลทรัพย โรจนธมฺโม สายหยุด ๕๖ ๒๘ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๔๔๕ พระมนตรี สนฺตุสฺสโก ตระการจันทร ๕๐ ๒๑ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๔๔๖ พระศภังณกร ปยวณฺโณ เสนาเจริญ ๓๒ ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๔๔๗ สามเณรธีรภัทร พุฒพันธ ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๔๔๘ เจาอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณ ศรีบุรินทร ๓๔ ๗ ศรีบุญเรือง เลย
๔๔๙ พระวัชระเดช ญาณวุฑฺโฒ คงแกว ๒๖ ๗ ศรีบุญเรือง เลย
๔๕๐ พระปภังกร ปภสฺสรเมธี ลานภูเขียว ๓๔ ๒ ศรีบุญเรือง เลย
๔๕๑ พระวสุธร ธมฺมรโต เลิศบุรุษ ๒๓ ๓ ศรีบุญเรือง เลย
๔๕๒ พระศราวุธ มงฺคลเมธี มังคลาด ๒๒ ๒ ศรีบุญเรือง เลย
๔๕๓ พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ ประกอบพรชัย ๕๒ ๒๐ ศรีบุญเรือง เลย
๔๕๔ พระธนาศาล ฐิตสีโล อารีวงษ ๓๑ ๓ ศรีบุญเรือง เลย
๔๕๕ เจาอธิการสมชาย โชติลาโภ โนนศรีภักดี ๖๐ ๑๐ บานผามุม เลย
๔๕๖ พระกฤษฎา กิตฺติปฺโญ สังคา ๒๓ ๑ ปาศรีภูทอก เลย
๔๕๗ พระณัฐกร ณฎฐกโร อุทานนท ๕๓ ๔ ศรีคุณเมือง เลย
๔๕๘ พระใบฎีกานคร สุมโณ งามสวัสดิ์ ๓๕ ๑๒ โพนชัย เลย
๔๕๙ สามเณรสิทธิพร พลปญญา ๑๗ โพนชัย เลย
๔๖๐ สามเณรมงคล สมแพง ๑๖ โพนชัย เลย
๔๖๑ พระสมบูรณ มหาปฺุโญ ราชบุดสี ๓๔ ๕ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
๔๖๒ พระวัชระ กนฺตวีโร พันธแกน ๒๕ ๓ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
๔๖๓ สามเณรภาสภูมิ กลางจอหอ ๑๔ ผานกเคา เลย
๔๖๔ พระบรรเลง ฉินฺนาลโย สุดนอย ๔๑ ๔ ลาดปูทรงธรรม เลย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๔/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๔๖๕ พระสุรชัย สุรชโย การินทร ๒๐ ๑ ลาดปูทรงธรรม เลย
๔๖๖ สามเณรภูวดล จันทรไทย ๑๕ ลาดปูทรงธรรม เลย
๔๖๗ พระนวพัสตร ยโสธโร พรหมราช ๓๖ ๘ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)
๔๖๘ สามเณรธนกฤติ อยูเกิด ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๔๖๙ พระลัง ชวโน ทัมมะสอน ๓๗ ๑๓ ขามชุม เลย (ธ)
๔๗๐ พระสายสิทธ์ิ สารโท สิทธิโท ๓๖ ๔ ขามชุม เลย (ธ)
๔๗๑ สามเณรกันยา บุษบา ๑๗ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๒ สามเณรวรวุฒิ จันทราวุธ ๑๗ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๓ สามเณรอเนชา กุลฉวะ ๑๗ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๔ สามเณรธนัชชา กุลเจริญ ๑๗ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๕ สามเณรกิตตินันท มะโนนอม ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๖ สามเณรมงคล ทองบัวบาน ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๗ สามเณรคณาธิป สีนวล ๑๕ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๘ สามเณรธนภัทร คําตะลบ ๑๓ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๔๗๙ พระอธิการรัตนธร นาถธมฺโม เทพวรรณ ๓๖ ๑๕ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร
๔๘๐ พระสําราญ ปภาโส วงษาเนาว ๓๙ ๑๑ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร
๔๘๑ พระณัฐพงษ ยโสธโร แสนสุริวงค ๔๐ ๙ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร
๔๘๒ พระชุมพล ฐานิสฺสโร จันทา ๕๓ ๕ โพธ์ิชัย สกลนคร
๔๘๓ สามเณรอดิศักดิ์ พรมประศรี ๑๗ โพธ์ิชัย สกลนคร
๔๘๔ พระสมุหบรรณดิษฐ วรทชโย โพธ์ิศรีคํา ๓๙ ๑๑ อรุณแสงทอง สกลนคร
๔๘๕ พระนันทะ ชินวโร ภูวงษา ๔๖ ๘ อรุณแสงทอง สกลนคร
๔๘๖ พระอินทรจักร ธมฺมเทสโก ใจเกงดี ๒๓ ๓ อรุณแสงทอง สกลนคร
๔๘๗ พระพัฒนพงษ คุณากโร มะโนรินทร ๓๘ ๑ อรุณแสงทอง สกลนคร
๔๘๘ พระสมพร ปฺญาสิริ ปราบทอง ๒๑ ๑ โนนสะเคียน สกลนคร
๔๘๙ สามเณรวรภัทร มะลิ ๑๖ ธาตุศรีสมพร สกลนคร
๔๙๐ สามเณรนันทวัฒน เช้ือคุณะ ๑๕ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๔๙๑ พระบุญมา สมจิตฺโต ศรีหลา ๕๕ ๘ บูรพา สกลนคร
๔๙๒ พระนันทพงษ เขมวโร บุญแสงสง ๓๖ ๖ บูรพา สกลนคร
๔๙๓ พระทรงวุฒิ วุฑฺฒโน ดวงเนตร ๔๑ ๑๐ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๔๙๔ พระเลอพงษ รกฺขิตวณฺโณ เบาทอง ๓๒ ๑๒ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๔๙๕ พระประวิทย นาถสงโฆ แกวขันตรี ๒ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๔๙๖ พระชาติชาย คุณกโร ออนนอ ๔๓ ๒ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๔๙๗ พระอาทร จิตฺตวิริโย แสนเมือง ๓๐ ๑๐ สายทอง หนองบัวลําภู
๔๙๘ พระนรินทร นรินฺทโร สันตพงศ ๓๗ ๗ สายทอง หนองบัวลําภู
๔๙๙ พระขวัญใจ องฺควโร วิเชียรเชิด ๕๘ ๖ สายทอง หนองบัวลําภู
๕๐๐ พระธณัติ เขมโก พงศรพี ๕๖ ๖ สายทอง หนองบัวลําภู
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๕/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๕๐๑ พระวสันต วสนฺตเทวี หงอกชัย ๒๔ ๔ สายทอง หนองบัวลําภู
๕๐๒ พระเกรียงไกร มงฺคโล จันทรเพชร ๓๙ ๑๖ สุวรรณาราม หนองบัวลําภู
๕๐๓ พระบวรจิตต สิริภทฺโท พะชะ ๕๓ ๔ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู
๕๐๔ พระชนะชัย วรญาโณ อรพรม ๒๘ ๘ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๕๐๕ พระสํารวย อินฺทวีโร จงเทพ ๕๓ ๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๕๐๖ พระทองมี จารุธมฺโม ขอมราช ๖๔ ๖ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๕๐๗ สามเณรชินดนัย ศรีนันนะ ๑๗ ประสานศรัทธา หนองบัวลําภู
๕๐๘ พระสุรศักดิ์ สจฺจธมฺโม ศรีพันธบุตร ๕๙ ๒๖ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๕๐๙ พระบุญมี สุธมฺโม ศรีออน ๕๙ ๔ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๕๑๐ พระอนุชิต อนุทโย อุดอามาต ๒๓ ๔ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู
๕๑๑ พระสถาพร ถิรจิตฺโต ย่ีเขง ๓๙ ๕ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๕๑๒ พระสัคพงศ มนฺตาคโม คุฑละคร ๔๓ ๔ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๕๑๓ พระสมจิตร ธมฺมรโส อุดรเขตร ๔๒ ๕ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๕๑๔ พระฤทธิชัย  สีลเตโช สีหล่ิง ๒๘ ๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๕๑๕ สามเณรอภิเชษฐ คํานาน ๑๘ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๕๑๖ สามเณรนุรัตน เชียงแสน ๑๗ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๕๑๗ พระสถาพร  จนฺทสุวณฺโณ แสนสุวรรณ ๔๑ ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๕๑๘ พระไพรัตน สุภโร สวงศิริ ๒๙ ๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๕๑๙ สามเณรเอกพันธ ใจดี ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๕๒๐ สามเณรสิทธิโชค เพ็งทอง ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๕๒๑ สามเณรวุฒิชัย เรืองเร่ือง ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๕๒๒ พระอาทิตย อาทิจฺโจ ไชยอาสา ๓๒ ๓ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๕๒๓ พระจักรกฤษ ชุตินฺธโร ตวนกระโทก ๔๓ ๑๒ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๕๒๔ พระยงยุทธ ฐปตสตฺโธ บุญทวี ๕๒ ๑๒ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๕๒๕ สามเณรพิชิตชัย พุทธแสง ๑๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๒๖ สามเณรธีระพล ระวังรัมย ๑๕ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๒๗ สามเณรนิติพัฒน เรียบรอย ๑๕ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๒๘ พระจีระศักดิ์ ชุตินฺธโร วิชัยยนต ๒๙ ๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๒๙ พระครูวินัยธรบุญทูล อนาลโย ชาญชัยดวยบุญ ๕๖ ๑๒ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๓๐ พระสามิตร สมจิตฺโต ดีถาฤท์ิ ๔๓ ๑๓ สุทธาวาส บึงกาฬ
๕๓๑ พระครูปลัดณัฐวงศ ณฎฐวํโส เกษมประชา ๕๗ ๔ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๓๒ พระโสภณวิชญ ภูริปฺโญ เอกพล ๔๕ ๒๒ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๓๓ พระยุตพงษ จนฺทวณฺโณ ทุมภา ๔๘ ๕ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๓๔ พระอธิการทัดธน กตปฺุโญ ประเสริฐสัง ๔๒ ๗ บึงสาราษฎร บึงกาฬ
๕๓๕ พระปลัดนัฐพงศ ขนฺติสมฺปนฺโน หม่ืนแกว ๓๑ ๕ ธาตุ ขอนแกน
๕๓๖ พระสุรเชษฐ สุรธมฺมวาที ทิบคูนอก ๒๓ ๓ ศรีนวล ขอนแกน
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๖/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๕๓๗ พระครูปลัดธีรพงศ กิตฺติโสภโณ สิงหทอง ๒๗ ๘ มรรคสําราญ ขอนแกน
๕๓๘ พระบุรินทร ฐิตวโว เพียจันทร ๓๐ ๔ ดงกลาง ขอนแกน
๕๓๙ พระสุชิน ธมฺมวุฑฺโฒ เทศสนั่น ๓๖ ๕ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๕๔๐ พระณรงคศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี เจริญเกียรติ ๓๘ ๑๗ แจงสวางนอก ขอนแกน
๕๔๑ พระอุทัย วิสุทฺธสาโร กองจันทร ๓๘ ๕ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๒ พระศรัณ ปฺญาวโร ทองภูธร ๒๔ ๕ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๓ พระสมพงษ ขนฺติโก ภาพิรมย ๔๑ ๔ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๔ พระพัสกร วิสุทฺโธ ชุติธัญวรรณ ๒๘ ๔ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๕ พระสมคิด ธมฺมวโร ดวงโทโคตร ๓๓ ๓ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๖ พระกานต ติสฺสวโร นาเมืองรักษ ๔๔ ๓ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๗ สามเณรธนภัทร ธนะขวาง ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๘ สามเณรสุรพัศ มีพันธ ๑๕ ชัยศรี ขอนแกน
๕๔๙ พระนัตกร อติชาคโร คนไว ๒๓ ๑ สะอาด ขอนแกน
๕๕๐ สามเณรยศพันธ สงเสริฐ ๑๘ สะอาด ขอนแกน
๕๕๑ สามเณรธีรชาติ ผลนาทอง ๑๗ สะอาด ขอนแกน
๕๕๒ สามเณรศุภชัย สงเสริฐ ๑๗ สะอาด ขอนแกน
๕๕๓ พระครูสังฆรักษภูวนนท ธีรวฑฺฒโน เร่ิมศรี ๓๒ ๑๓ ศรีจันทร ขอนแกน (ธ)
๕๕๔ สามเณรพิเชษฐชัย สัตราศรี ๑๘ อรามมงคล กาฬสินธุ
๕๕๕ พระอดุลย ฐิตมโน โพธิไสย ๓๘ ๑๕ อรัญญิกาเสนานิคม กาฬสินธุ
๕๕๖ พระครองชีพ กตปฺุโญ ปองศรี ๕๒ ๗ บูรพาภิราม รอยเอ็ด
๕๕๗ สามเณรวรดร ดุงจําปา ๑๖ เมืองสรวงเกา รอยเอ็ด
๕๕๘ พระศรายุธ สิริวฑฺฒนเมโธ อาจพันธ ๒๒ ๓ ดามพรา อุบลราชธานี
๕๕๙ พระทัศนะ  คุณากโร มณเทียร ๓๑ ๗ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๕๖๐ สามเณรวรดร นีระพงศ ๑๓ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๕๖๑ พระทรงเดช กตทีโป บัวใหญ ๒๕ ๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๕๖๒ พระวิวัฒน ธมฺมานนฺโท เขตนิมิตร ๒๓ ๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๕๖๓ สามเณรวัชรพล กันหาวัน ๑๗ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๕๖๔ สามเณรภาสกร ทองวงค ๑๕ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๕๖๕ สามเณรตนบุญ หลาเพีย ๑๖ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๕๖๖ สามเณรวันชัย สุริบุตร ๑๕ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๕๖๗ พระพรเทพ สุเมธโส ทองขาว ๔๗ ๗ บานแกงเลี้ยว ศรีสะเกษ
๕๖๘ พระปญญา สิริวณฺโณ ตะเคียนเกล้ียง ๓๕ ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๕๖๙ สามเณรภูมิรพี กองชิน ๑๕ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๕๗๐ พระธนรรณพ จนฺโทภาโส ขันคํา ๔๗ ๖ พระธาตุพนม นครพนม
๕๗๑ พระภานุวัฒน ภานุวฑฺฒโน ดุมเกษม ๒๔ ๔ พระธาตุพนม นครพนม
๕๗๒ พระจิรายุทธ จิรกุสโล คําศรี ๓๐ ๗ ปาวิเวก มุกดาหาร
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๗/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๕๗๓ สามเณรวรพล มหาชานนท ๑๖ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ
๕๗๔ สามเณรอานนท ผิวทอง ๑๔ โนนโพธ์ิ อํานาจเจริญ
๕๗๕ พระอนุรักษ ธมฺมคเวสโก วงอนันต ๓๕ ๑๒ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๕๗๖ พระบุญญรักษ สิรินฺธโร บอไทย ๒๓ ๒ ประโดก นครราชสีมา
๕๗๗ สามเณรชลชาติ ประกอบแกว ๑๙ ประโดก นครราชสีมา
๕๗๘ พระนภัสกร สิริสุวณฺโณ เคลือบพลอย ๔๔ ๘ สะแก นครราชสีมา
๕๗๙ พระสุทธิศักดิ์ จารุธมฺโม ชอมวง ๒๗ ๗ สะแก นครราชสีมา
๕๘๐ พระวัชระ ปภสฺสโร สุตโท ๒๒ ๓ สะแก นครราชสีมา
๕๘๑ พระพีรศักดิ์ ปรกฺกโม ขอดวงกลาง ๒๗ ๗ โนนหมัน นครราชสีมา
๕๘๒ พระวรัญชัย ปฺญาวชิโร ธนากุลวินิจ ๕๕ ๑๒ พายัพ นครราชสีมา
๕๘๓ พระสมุหภานรินทร ภานรินฺโท ในพิมาย ๓๗ ๑๐ พายัพ นครราชสีมา
๕๘๔ สามเณรภูวนาถ กุผารัง ๑๗ พายัพ นครราชสีมา
๕๘๕ สามเณรณัฐวุฒิ เรืองศิลป ๑๗ พายัพ นครราชสีมา
๕๘๖ พระอิทธิศักดิ์ สุธมฺโม เจริญสุขศุทิรี ๕๓ ๓ โพธ์ิ นครราชสีมา
๕๘๗ พระวรเวช ฐิตธมฺโม จางพิทักษสกุล ๒๔ ๕ โพธ์ิ นครราชสีมา
๕๘๘ พระชุมพล มุทิโต ขอแรงกลาง ๔๓ ๔ โพธ์ิ นครราชสีมา
๕๘๙ พระพล.ต.ต.ธวัชชัย เขมจิตโต หาญนัทธี ๖๔ ๓ วิสุทธิศรีสุมังคลาราม นครราชสีมา
๕๙๐ พระสุริยันต สุพจฺโจ ตุมขาว ๓๘ ๑๘ หนองจิก นครราชสีมา
๕๙๑ พระพรหมพิริยะ พฺรหฺมโชโต เย่ียงอยาง ๓๖ ๔ พิกุลทอง นครราชสีมา
๕๙๒ สามเณรธัชศักดิ์ นิธิยาคณาพงศ ๑๖ พิกุลทอง นครราชสีมา
๕๙๓ สามเณรอนิรุทธ์ิ ทองนอก ๒๑ วิปสสนารังกาใหญ นครราชสีมา
๕๙๔ สามเณรเกษม แผนแกว ๒๐ คีรีวันต นครราชสีมา
๕๙๕ พระเกียรติศักดิ์ ปริญาโณ เวียงวิเศษ ๓๑ ๘ หนองโจด นครราชสีมา
๕๙๖ สามเณรอานุภาพ เจริญสุข ๑๗ บุละกอ นครราชสีมา
๕๙๗ พระไตรเทพ อภิญาโณ เอียมศรีวงศา ๔๑ ๑๖ ศาลาลอย นครราชสีมา
๕๙๘ พระอุดร ฐานรโต ก่ิงแกว ๓๔ ๑๑ ศาลาลอย นครราชสีมา
๕๙๙ พระธีรวัฒน มนาโป โคตรโยธา ๖๓ ๘ ไชยศรีชมช่ืน นครราชสีมา
๖๐๐ พระมรกต ธมฺมปาโล พิรักษา ๓๑ ๗ บานไร นครราชสีมา
๖๐๑ พระสามารถ อคฺคธมฺโม สีแสด ๕๔ ๔ บานไร นครราชสีมา
๖๐๒ พระณัฏฐพล มหชฺฌาสโย เปยสันเทียะ ๒๔ ๓ บานไร นครราชสีมา
๖๐๓ พระสมุหบุญเรือน สปฺปฺโญ พลอยสมบุรณ ๔๑ ๑๓ กลาง บุรีรัมย
๖๐๔ พระสันติพงษ สุจิตฺโต ทองวิเศษ ๔๒ ๑๒ กลาง บุรีรัมย
๖๐๕ พระปยวัฒน อธิปญโณ สังฆพงษ ๓๙ ๑๐ กลาง บุรีรัมย
๖๐๖ สามเณรประหยัด เกรียงรัมย ๑๘ กลาง บุรีรัมย
๖๐๗ พระสายชล กนฺตสีโล บุญกองชาติ ๔๗ ๔ ปาเรไร บุรีรัมย
๖๐๘ พระสมประสงค สุเมธโส ประสงคทรัพย ๕๓ ๓ กลาง บุรีรัมย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๘/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๐๙ พระสมศักดิ์ ปฺญาธโร บรรหาร ๔๓ ๑๗ ปาสามัคคีธรรม บุรีรัมย
๖๑๐ พระครูใบฎีกาปญญา สุภทฺโท กลาช่ียว ๕๐ ๒๓ ชลประทานราชดําริ บุรีรัมย
๖๑๑ พระลําไพ สุทฺธสีโล มาศวรรณา ๔๓ ๗ ทาสวาง บุรีรัมย
๖๑๒ พระวิฑูรย วิสุทฺโธ เงียบสุข ๔๓ ๑๒ จําปา บุรีรัมย
๖๑๓ พระครูพิพัฒนกิจจานุรักษ สิลสํวโร นวลคนึง ๕๓ ๓๒ บานโคกกลาง บุรีรัมย
๖๑๔ พระครูสังฆรักษชัยวัฒน ปฺญาวชิโร เรืองประโคน ๔๕ ๑๓ บานโคกกลาง บุรีรัมย
๖๑๕ พระครูภัทรสมาจารคุณ สิริภทฺโท บูรณะ ๔๘ ๒๙ โคกปราสาท บุรีรัมย
๖๑๖ พระอําพล โชติโก ชัยฉลาด ๒๒ ๒ อโสการาม บุรีรัมย
๖๑๗ พระใบฎีกาเศรษฐการ ฉนฺทลีโล ไชยปญหา ๓๘ ๑๐ ใหมโคกไมแดง บุรีรัมย
๖๑๘ พระประดับ โชติปฺโญ แสงอรุณ ๓๘ ๑๖ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ
๖๑๙ พระอธิพล อธิจิตฺโต ดียางหวาย ๒๘ ๓ หวยหินฝน ชัยภูมิ
๖๒๐ สามเณรสมประสงค เพ็งมี ๑๗ หวยหินฝน ชัยภูมิ
๖๒๑ พระธัชกวิน กตปฺุโญ โพธ์ิเย็น ๓๐ ๑๐ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๖๒๒ พระเสาวภาคย สุวโจ ฉัตรศรี ๓๓ ๘ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๖๒๓ สามเณรอติคุณ มณีวงษ ๑๖ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๖๒๔ พระวิทยา จนฺทวณฺโณ สวัสดี ๒๑ ๑ สระบัวแดง สุรินทร
๖๒๕ พระปลัดนิธิ ถิรธมฺโม พรมขาว ๒๗ ๖ ดงพระราม ปราจีนบุรี
๖๒๖ พระสมุหดํารงศเกียรติ ตนฺติปาโล ศรีอราม ๓๑ ๒ สงางาม ปราจีนบุรี
๖๒๗ พระองอาจ โชติญาโณ คนการ ๔๒ ๑๔ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๖๒๘ พระรวง จารุธมฺโม ยอดบุญเรือง ๕๗ ๕ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๖๒๙ พระสุรชัย สุรชโย นาใจคง ๓๖ ๑๖ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี
๖๓๐ พระสมุหมงคล วิสุทฺโธ รอบคอบ ๔๖ ๒๐ ธรรมโพธ์ิศรี ปราจีนบุรี
๖๓๑ พระครูปลัดเดชชัย หิริสมฺปนฺโน แกวประเพณี ๔๑ ๒๑ บานกุดตาเสก ปราจีนบุรี
๖๓๒ พระใบฎีกาอภิวัชชัย อภิวฑฺฒโน สายดอนยาง ๔๕ ๑๒ หลังถํ้า ปราจีนบุรี
๖๓๓ พระครูสังฆรักษอโนไทย อนุภทฺโท ภูเดช ๕๙ ๒๖ โพธ์ิทอง ปราจีนบุรี
๖๓๔ พระวันชนะ สิริสาโร สิริวรรณ ๒๖ ๕ บางแตน ปราจีนบุรี
๖๓๕ พระอานนท อภินนฺโท อยูคง ๒๕ ๒ บางแตน ปราจีนบุรี
๖๓๖ พระอัสนี เตชวโร สําราญจิต ๓๐ ๗ โพธ์ิศรีสําพันตา ปราจีนบุรี
๖๓๗ พระครูสันติกิจจานุกูล สนฺตจิตฺโต สมานมิตร ๕๓ ๓๐ สระแทน ปราจีนบุรี
๖๓๘ พระสุรินทร ปฺญาธโร โรจนบุญถึง ๖๒ ๔๓ พราหมณี นครนายก
๖๓๙ พระบรรจง กตคุโณ ชาญชิตร ๕๐ ๔ พราหมณี นครนายก
๖๔๐ พระพรชัย อโนมปฺโญ วันชาญเวช ๕๙ ๑๑ อุดมธานี นครนายก
๖๔๑ พระวัลลภ จนฺทสาโร มากเจริญ ๓๗ ๑๓ อุดมธานี นครนายก
๖๔๒ พระพงศธร ฐิตคุโณ แสวงเงิน ๒๗ ๔ อุดมธานี นครนายก
๖๔๓ พระวสันต สุขิโต กลึงพุดซา ๓๖ ๗ พราหมณี นครนายก
๖๔๔ สามเณรธนกฤต สมมุติรัมย ๑๔ หนองโพธ์ิ นครนายก
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๔๕ พระวินิต ธมฺมวโร สุทธิ ๔๘ ๑๒ ชาง นครนายก
๖๔๖ พระบัณฑิต กิจฺจสาโร ช่ืนทรัพย ๔๑ ๕ ชาง นครนายก
๖๔๗ สามเณรเฉลิมศักดิ์ แกวผาคํา ๑๙ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๖๔๘ สามเณรสิทธินนท แกวดิเรก ๑๕ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๖๔๙ สามเณรธีรเดช เพ็ชรรินทร ๑๗ ปตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ ฉะเชิงเทรา
๖๕๐ พระอธิการสมควร โกวิโท รุงแสงชัยเจริญ ๖๐ ๓๖ เกาะกระทิง ฉะเชิงเทรา (ธ)
๖๕๑ พระวรายุทธ ปฺญาวโร พรอนนตรัตน ๓๔ ๕ บอลูกรัง สระแกว
๖๕๒ พระชาติชาย ติสฺสวโร ตาทอง ๓๘ ๙ วังสมบูรณ สระแกว
๖๕๓ พระธีรศักดิ์ ธมฺมปาโล แกมจินดา ๓๖ ๖ วังสมบูรณ สระแกว
๖๕๔ พระนพณัฐ วรธมฺโม ภูจันทึก ๒๕ ๓ วังสมบูรณ สระแกว
๖๕๕ สามเณรภูเบศ ชวยแสง ๑๘ วังสมบูรณ สระแกว
๖๕๖ สามเณรปฎิพล เทียนเงิน ๑๖ วังสมบูรณ สระแกว
๖๕๗ สามเณรศรชัย รักพงษ ๑๘ จรูญราษฏร ชลบุรี
๖๕๘ สามเณรอดิศักดิ์ ศึกษา ๑๖ จรูญราษฏร ชลบุรี
๖๕๙ สามเณรสุรีชา เช้ือนพคุณ ๑๖ จรูญราษฏร ชลบุรี
๖๖๐ พระมาลา กนฺตสีโล จีบคางพลู ๖๒ ๒๑ เกาโบราณ ชลบุรี
๖๖๑ พระธเนษฐ ธมฺมวโร กระจางจิตร ๔๖ ๕ เกาโบราณ ชลบุรี
๖๖๒ พระสาวิต มหายโส ไวศยพานิชกุล ๒๖ ๖ บุญญราศรี ชลบุรี
๖๖๓ สามเณรพิสิฐพงศ งามสงวนตระกูล ๑๙ ใหญอินทาราม ชลบุรี
๖๖๔ พระธนากร ธนปาโล วิเชียรพงษ ๒๗ ๔ บึงบวรสถิตย ชลบุรี
๖๖๕ พระนที ฐิตสทฺโธ เขมนเขตการ ๔๒ ๘ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๖๖๖ พระกิตติ ฉนฺทกาโม พีระธนโชติ ๔๐ ๑๒ ชัยมงคล ชลบุรี
๖๖๗ พระมงคล อคฺคจิตฺโต วงษคําหาญ ๖๓ ๘ ชัยมงคล ชลบุรี
๖๖๘ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติคุโณ ทองเพ็ชร ๔๐ ๔ ชัยมงคล ชลบุรี
๖๖๙ สามเณรอาฟา แซหวัง ๑๙ ชัยมงคล ชลบุรี
๖๗๐ สามเณรวิศณุ สามเพชรเจริญ ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี
๖๗๑ สามเณรอภิวิชญ แกวป ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๖๗๒ พระทักษิน ฐานุตฺตโร ฐาโอษฐ ๒๓ ๒ สุทธาวาส ชลบุรี
๖๗๓ พระอาคม ปฺญาธโร ทับกลัด ๕๓ ๘ ใหมอยูสงัด ชลบุรี
๖๗๔ พระพีระพงษ อภิปุณฺโณ แทนวารีรัตน ๕๐ ๓ สัตหีบ ชลบุรี
๖๗๕ พระมัคครินทร สิริธโร สังขชัย ๒๙ ๙ สัตหีบ ชลบุรี
๖๗๖ พระทองสุข โอภาโส สุจริต ๕๒ ๒๕ โขดหิน ระยอง
๖๗๗ พระทวีศักดิ์ อติภทฺโท พจนานะกิจ ๔๖ ๓ โขดหิน ระยอง
๖๗๘ พระอนุสิษฐ จารุวณฺโณ  ยอดเพ็ชร ๔๘ ๒๔ มาบจันทร ระยอง
๖๗๙ พระคมกฤชต สุชาโต ภูมิครบุรี ๔๒ ๑๒ โคงสนามเปา จันทบุรี
๖๘๐ สามเณรณัฐดนัย หิริโอ ๑๕ โคงสนามเปา จันทบุรี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๒๐/๒๑

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๘๑ พระธนภัทร ฐิตธมฺโม บุญเสริม ๔๕ ๔ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี
๖๘๒ พระไพโรจน สุเขฐิโต บํารุงเจียม ๒๙ ๔ ศรีเมือง จันทบุรี
๖๘๓ พระสุริเดช สุรเตโช นาคแกว ๒๙ ๙ หนองหงส จันทบุรี
๖๘๔ พระณัชพล ฐิตสีโล กิจลักษมี ๒๕ ๒ ซอยสอง จันทบุรี
๖๘๕ สามเณรพีรพัฒน อักชาติ ๑๔ ซอยสอง จันทบุรี
๖๘๖ พระมานพ สุปฺโญ มงคลสวัสด์ิ ๔๔ ๒ บางปรือ ตราด
๖๘๗ พระสมเกียรติ อาภากโร ชาญศรี ๒๗ ๓ แหลมกลัด ตราด
๖๘๘ พระชลธี ธมฺมวโร มหัคฆพงศ ๓๘ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๖๘๙ สามเณรอาชา วิวัฒนิวงศ ๑๕ ปรีดาราม นครปฐม
๖๙๐ พระคมสันต คุณเสฏโฐ เทพทอง ๓๕ ๑๑ วังน้ําขาว นครปฐม
๖๙๑ พระรัฐพงษ เมธาวี สาหรายทอง ๒๔ ๓ วังน้ําขาว นครปฐม
๖๙๒ พระสุทัศน สุเมโธ จันทรพงษ ๒๗ ๗ ศาลาตึก นครปฐม
๖๙๓ พระปยบุตร ปยปุตฺโต วงศศรีเผือก ๒๗ ๗ ปาเลไลยกวรวิหาร สุพรรณบุรี
๖๙๔ พระจักรพงษ มหาปฺโญ อําเพชร ๕๔ ๔ สวนหงส สุพรรณบุรี
๖๙๕ พระวัยวัฒน ภูริปฺโญ น้ําทิพย ๒๗ ๕ สวนหงส สุพรรณบุรี
๖๙๖ สามเณรจิตวัต เพ็ญคาสุคันโธ ๑๖ สวนหงส สุพรรณบุรี
๖๙๗ พระธนัท สิริวฑฺฒโน ศรีรุงเรือง ๓๐ ๑๐ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
๖๙๘ สามเณรวีรยุทธ โพธิสุทธ์ิ ๑๕ ธัญญวารี สุพรรณบุรี
๖๙๙ พระกิตติภพ สิริธมฺโม ไตรวิเชียร ๔๔ ๒ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๗๐๐ พระสิริพงษ สนฺตมโน เสมจันทร ๓๒ ๘ ดงสัก กาญจนบุรี
๗๐๑ สามเณรชโย แมนโงย ๑๙ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๗๐๒ พระธัชธรรม ธมฺมธีโร วงศศรีสกุลแกว ๔๓ ๓ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร
๗๐๓ พระเอกภพ ปริปุณฺโณ รอดบุญเกิด ๒๔ ๓ ประสาทสามัคคีธรรม สมุทรสาคร
๗๐๔ พระณรงคศักด์ิ ฐิตสทฺโธ สีหสุทธิ์ ๔๖ ๑๗ มหาธาตุ ราชบุรี
๗๐๕ พระชาย สิริภทฺโท ๒๐ ๑ หนองหอย ราชบุรี
๗๐๖ พระสมุหธนู โสภณสีโล โองเคลือบ ๒๗ ๗ หลักหกรัตนาราม ราชบุรี
๗๐๗ พระเดชฤทธ์ิ เตชวโร เวชโช ๒๔ ๔ อมรินทราราม ราชบุรี (ธ)
๗๐๘ พระชัชภณ ถิรจิตฺโต คุณาฉัตราธร ๔๗ ๕ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
๗๐๙ พระธนเทพ ธนปาโล สังขทอง ๒๘ ๖ พลับพลาชัย เพชรบุรี
๗๑๐ พระศุภณัฏฐ ภูริปฺโญ เพิ่มพงษพิพัฒน ๔๑ ๒ ลาด เพชรบุรี
๗๑๑ พระตรีพิศุทธ์ิ ปฺญาวชิโร มิ่งแมน ๓๐ ๕ หนองจอก เพชรบุรี
๗๑๒ พระชนชนก จนฺทวํโส ชางสุวรรณ ๒๖ ๓ หนองจอก เพชรบุรี
๗๑๓ พระวินัย ธมฺมวินโย รุงแจง ๖๒ ๔ ตนสน เพชรบุรี
๗๑๔ พระสมหมาย ปยธมฺโม คงคานอย ๕๖ ๑๘ เพชรสมุทร วรวิหาร สมุทรสงคราม
๗๑๕ พระณัฐพล ฐิตคุโณ หอมตลบ ๒๙ ๖ เพชรสมุทร วรวิหาร สมุทรสงคราม
๗๑๖ พระปริวรรต ปริวฑฺฒสมฺปนฺโน บุญประสพ ๓๐ ๔ ประดู พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๗๑๗ พระเจษฎา สนฺตวาโจ ปญญาเตียม ๒๖ ๓ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ
๗๑๘ พระอนุสรณ สนฺตกาโย รสโสดา ๒๙ ๕ หวยสัก ประจวบคีรีขันธ
๗๑๙ พระภควัจน กิตฺติภทฺโท รัญจวน ๓๑ ๗ ใหมไทยเจริญ นครศรีธรรมราช
๗๒๐ พระศิริชัย สิริธมฺโม หวังพัฒน ๕๕ ๑๗ ประดูพัฒนาราม นครศรีธรรมราช
๗๒๑ สามเณรศุภชัย สังขวรรณะ ๑๕ ประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
๗๒๒ พระเจตษฏา มหาวาสุกฺรี สุขเจริญ ๒๑ ๑ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช
๗๒๓ พระธีระพงศ เขมทสฺสี ภาภักดี ๒๑ ๒ พระนคร นครศรีธรรมราช (ธ)
๗๒๔ พระวิชัยวัฒนตรี โรจนเมธี แสงหิน ๒๐ ๑ ขันเงิน ชุมพร
๗๒๕ พระสิทธิโชค สุเมโธ พัชนะ ๓๘ ๓ จันทราวาส ชุมพร
๗๒๖ พระสุทธิพงศ สิริวณฺโณ สุวรรณทิพย ๓๒ ๓ ธรรมบูชา สุราษฎรธานี (ธ)
๗๒๗ สามเณรกีรวุฒิ กันทา ๑๕ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๗๒๘ พระอัษฎา วรปฺโญ เพ็ชรมณี ๒๓ ๑ โคกสมานคุณ สงขลา
๗๒๙ สามเณรอานนท หนูสกุล ๑๗ โคกสมานคุณ สงขลา
๗๓๐ สามเณรวรฤทธ์ิ เข่ือนคําปอ ๑๖ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๗๓๑ พระฉันททัต อติสโย ดําอําไพ ๒๖ ๓ มะมวงหมู สงขลา
๗๓๒ พระเอกชาติ สิรินฺธโร ชวยมณี ๓๑ ๖ เขารักเกียรติ สงขลา
๗๓๓ พระชยพล ชยาภินนฺโท ตรีรัตนประคอง ๓๐ ๘ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๗๓๔ พระฉัทชัย ชาคโร เรืองพรหม ๔๓ ๖ คูหาสวรรค พัทลุง
๗๓๕ พระพงศศิริ วรญาโร ต้ันเสรีกุล ๓๒ ๗ นิโครธาราม พัทลุง
๗๓๖ พระศุภณัฐ โกสโล แหวนเพชร ๒๔ ๓ เขาโพรกเพลง พัทลุง
๗๓๗ สามเณรประมาณ รัตนวรรณ ๑๔ ราษฎรบูรณะ ปตตานี

รวม ๗๓๗ 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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