
กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๖ แผนท่ี ๑/๗

รายชื่อผูสอบประโยคบาลี  ชั้นประโยค ป.ธ. ๖ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.

๑ พระมหาวรวุฒิ วรวิฺู ยํายวน ๓๕ ๑๓ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ สามเณรสรอรรถ ทาปลัด ๒๐ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๓ สามเณรจตุพงศ ฉันทศาสตรรัศมี ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๔ พระมหากฤษกร ปฺญาวิชโย ประชาโชติ ๒๓ ๓ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
๕ พระมหาณัฐวัตร อภินนฺโท ทองสิทธิ์ ๓๗ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๖ พระมหาปริญ ปฺญาธโร ธนิญกรญ ๔๓ ๑๒ ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม
๗ พระมหาไกร กิจฺจกาโร พิมพครบุรี ๔๑ ๖ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๘ พระอิศราวุฒิ ปฺญาวฑฺฒโน แสนตุมทอง ๒๓ ๑ ธาตุทอง วัดธาตุทอง
๙ สามเณรกิตติพงษ พันเพ็ชร ๒๑ ธาตุทอง วัดธาตุทอง
๑๐ พระมหากิตติพงศ กิตฺติญาโณ เผาบัณฑร ๓๔ ๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๑๑ พระมหานิทัศน ฐิตจิตฺโต ไชยสงคราม ๓๐ ๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๒ พระมหาธีรวิสุทธิ ธีรวีโร คํามุงคุณ ๒๑ ๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๓ พระมหาสถาพร ญาณโสภโณ เหลาวีรสกุล ๒๑ ๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๔ สามเณรทวีโชค ศรแสง ๒๑ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๕ พระครูโสภณปริยัตยาทร ชินวํโส สอนรอด ๖๑ ๔๐ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
๑๖ สามเณรเกียรติศักดิ์ บุญสาร ๒๐ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๗ สามเณรมงคล สีปญญา ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๘ พระมหาพิริยะสรรค วิริยสกฺโก ศิรินอย ๒๘ ๘ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๑๙ พระมหาวิทวัส สุวณฺณสิริ แสนนาม ๒๔ ๔ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๐ พระมหาสิทธิชัย ภทฺรสิทฺธิธาตา ไชยศรี ๒๓ ๓ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๑ พระมหาพลสิทธ์ิ ภทฺรกิตฺติธาตา ไชยศรี ๒๓ ๓ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๒ สามเณรศิวกร อสิพงษ ๑๘ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๒๓ สามเณรธีระพงษ ชาประดิษฐ ๒๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
๒๔ พระมหาประสงค ชวนปฺโญ เมืองฮาม ๒๑ ๑ ยานนาวา วัดยานนาวา
๒๕ พระมหากษม กิตฺติญาโณ สระตันติ์ ๓๕ ๑๐ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๖ พระมหาภาสกร ปภาโส แซหลิม ๓๑ ๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๗ พระมหาธีระ ฐานวีโร แตมสี ๒๘ ๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๘ พระมหาวรพล ปยภาณี ดามงคล ๒๑ ๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๖ แผนท่ี ๒/๗

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๙ สามเณรพาณิชย ราชวังเมือง ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๐ สามเณรฌานวัฒน หลงมีวงค ๑๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๑ พระมหาวรุณ อนาลโย คณฑา ๒๙ ๕ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๒ พระมหาเจตดิลก ธมฺมพุทฺโธ ศรีสันต ๒๒ ๑ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๓ พระมหาภูรี อมโล โชติจิระภัทระ ๔๒ ๑๕ สัมพันธวงศ วัดสัมพันธวงศ
๓๔ สามเณรจารุวิทย จินดาศรี ๒๐ สามพระยา วัดสามพระยา
๓๕ สามเณรภวัต เอกรัตชัยกุล ๑๙ สามพระยา วัดสามพระยา
๓๖ พระมหาปรมินทร วรงฺกุโร เที่ยงตรง ๒๐ ๑ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๓๗ พระมหาอุเทน อุเทโน จีนพระ ๓๙ ๖ แสนสุข วัดแสนสุข
๓๘ สามเณรปรัชญา ดาระภา ๑๙ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๓๙ พระมหาสนธยา ปฺุญกาโม ชมทรัพย ๔๐ ๑๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๔๐ พระมหาทศพร ธมฺมวิจโย เข็มศรีสุวรรณ ๒๗ ๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๔๑ พระมหาทรงพนธ กิตฺติธโร ทองใบนอย ๕๒ ๑๗ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๔๒ พระมหาสุนทร สุนฺทโร หอมจันทร ๓๖ ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๔๓ สามเณรฤทธิชัย วันโน ๒๐ บางยี่ขัน วัดดาวดึงษาราม
๔๔ พระมหาปรมัธ ฐิตธมฺโม ศุภศิลป ๔๐ ๙ ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม
๔๕ พระมหาสําริต ญาณสิทฺธิ สะสีรี ๓๕ ๑๕ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ
๔๖ พระมหาชนะชัย มงฺคโล แซอึ้ง ๒๕ ๖ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ
๔๗ พระมหาโยธิน ชินโยธิโน รัตโน ๒๓ ๓ ปากนํ้า วัดปากนํ้า
๔๘ สามเณรอานนท บาทโพธ์ิ ๒๑ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๔๙ สามเณรพชรกร อัครพิชญกุล ๑๗ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๕๐ พระมหาวิรัช กนฺตสีโล อนวัชมรรคา ๕๔ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๑ พระมหาทราทิตย อุตฺตโร อุทธา ๓๓ ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๒ พระมหาณรงคฤทธ์ิ ฐิตธมฺโม ละอองเทพ ๓๘ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๓ พระมหาประสพ สิริปฺโญ พรมศร ๓๒ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๔ พระมหาอนุวัฒน สุชาโต ชาบุรี ๒๗ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๕ พระมหาภาณุพงศ อตฺถยุตฺโต กล่ินถือศิลป ๒๙ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๖ พระมหาสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๓๐ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๗ พระมหารณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน ๒๔ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๘ พระมหาวีระศักดิ์ วรกิตฺติเมธี คาสมบัติ ๒๑ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๕๙ สามเณรสหชาติ ภูลายยาว ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๖๐ สามเณรพีรยช สุวรรณชาตรี ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๑ สามเณรกิตติธัช บัวแกว ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๒ สามเณรเพชรชรัตน อิ่นคํา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓ สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๔ สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๕ สามเณรวุฒิชัย ละมูล ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๖ สามเณรรัตพล บุระพวง ๑๖ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๖๗ พระมหาสิทธิศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต จิ๋วเจริญ ๓๐ ๖ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๖๘ พระมหาสมชาย พุทฺธสีโล บัวลา ๔๕ ๑๙ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๖๙ สามเณรบุญฤทธิ์ นนทะโคตร ๑๙ ปุรณาวาส คณะเขตทวีวัฒนา
๗๐ พระมหารัตนกวี ธมฺมโฆสโก สกลมารถ ๒๙ ๙ นางชี คณะเขตภาษีเจริญ
๗๑ พระมหาพรสิทธิ์ธรณ สุญาณพุทฺธิ ปราณิกสุธี ๕๓ ๓๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๒ พระมหาเอกชัย อายุวฑฺฒโก มวงสุวรรณ ๔๔ ๗ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๓ พระมหาพงษพล ฐิตญาณเมธี นินธิราช ๒๘ ๗ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๔ พระมหายอด ขนฺติวโร ศรีวงค ๔๑ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๕ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซอหนั่นตะ ๓๓ ๔ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๖ สามเณรจักรกฤษณ กองคํา ๒๓ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๗ สามเณรสมจิต สอจิ่ง ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี
๗๘ พระมหาพิพิธธนา ถิรชโย อเนกสิทธิสิน ๓๕ ๑๐ ทินกรนิมิต นนทบุรี
๗๙ พระมหาวิวัฒน วีรวํโส แสงแกว ๓๐ ๗ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๘๐ สามเณรชัยวัฒน สีทาเช้ือ ๒๓ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๘๑ สามเณรวริทธ์ิธร กาญจนเรืองสกุล ๒๐ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๘๒ พระมหาศานิตย ชุตินฺธโร สุระเดช ๓๖ ๑๔ บางไผ นนทบุรี
๘๓ พระมหาวรวิทย สีลธโร ภัทรรุจิ ๓๔ ๙ ไทรใหญ นนทบุรี
๘๔ พระมหาพจภณ เขมโชโต แนนหนา ๓๒ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕ พระมหาภัทรนฤน ฐิตปฺุโญ บุญเทศ ๒๙ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๖ พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา ๒๔ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๗ พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย ๒๔ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘ พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต หวลมานพ ๒๒ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙ สามเณรสันติภาพ ตันศิริ ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๙๑ สามเณรโชคตระการ สิงหคํา ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๒ สามเณรนวพล วิลัยเกษ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๓ สามเณรวายุ คําทองนาค ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๔ สามเณรพนาวัฒน จันทรเผือก ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๕ สามเณรพีรวัฒน อังศุธรอาภา ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๖ สามเณรธนากร มุขภักดี ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๗ สามเณรเทียนชัย พลเยี่ยม ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๘ พระมหาเฉลิมพล พุทฺธสโร คําภาปอง ๔๒ ๑๗ บางพลีใหญกลาง สมุทรปราการ
๙๙ พระมหาสิทธิปญญา ฐิตญาโณ เรียนเจริญ ๖๖ ๔๖ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๐๐ พระมหาไพบูลย ปยธมฺโม ประเสริฐ ๓๔ ๑๐ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๐๑ สามเณรอนุรัตน รื่นรมณ ๑๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๐๒ พระมหาวิชัย วิชโย ผาณิตพจมาน ๔๕ ๙ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๐๓ พระมหาบัญญัติ อจโล คําแหงฤทธ์ิ ๕๙ ๑๑ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๑๐๔ พระมหาวงศ สุภาจาโร ถาจ ๓๓ ๑๔ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๑๐๕ พระมหาดวงเดือน มหาวีโร มณี ๕๗ ๑๐ ตนสน อางทอง
๑๐๖ พระมหาเดช ขนฺติโก เจา ๒๗ ๘ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๐๗ พระมหาสุเมธ สิริปฺโญ เกตุชัยมาศ ๓๗ ๘ เขาลังพัฒนา ลพบุรี
๑๐๘ พระมหาธนาวุฒิ มหาลาโภ ชุมมะโน ๓๑ ๑๐ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๐๙ พระมหาเกรียงศักดิ์ เตชธมฺโม ประเสริฐสังฆ ๕๔ ๗ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๑๐ พระมหาชนาภณ อาชิโต อุระเพ็ญ ๔๑ ๗ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๑๑ พระมหานพวัล ฐานิโย ไชยชมภู ๔๓ ๖ พระบรมธาตุ กําแพงเพชร
๑๑๒ พระมหาวีรฉัตร ภทฺทโก ศรีภิรมย ๒๘ ๖ ตะพานหิน พิจิตร
๑๑๓ พระมหาบริพัตร ธีรภทฺทวิชโย สังขทอง ๒๓ ๒ มหาธาตุ เพชรบูรณ
๑๑๔ พระมหาจุลจักร ปรกฺกโม วะนา ๒๘ ๙ แคมปสน เพชรบูรณ
๑๑๕ สามเณรวรวิทย โมสิโก ๑๘ ใหมคลองหอม สุโขทัย
๑๑๖ สามเณรทรงยศ รุงแสง ๒๐ จองคํา ลําปาง
๑๑๗ สามเณรนนธกร ปราบศิริ ๑๙ จองคํา ลําปาง
๑๑๘ สามเณรอัณวิศร อรชุน ๑๘ จองคํา ลําปาง
๑๑๙ พระมหาดาวเครือ วิสุทฺธิธมฺโม จันทรยวง ๒๖ ๖ พระสิงห เชียงราย
๑๒๐ สามเณรธีรภัทร หมื่นเงิน ๑๙ พระสิงห เชียงราย
๑๒๑ สามเณรปวรุตม วงคบุญมา ๑๗ พระสิงห เชียงราย
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๖ แผนท่ี ๕/๗

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๒๒ สามเณรธิติสรรค ขันแขงบุญ ๑๗ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม
๑๒๓ สามเณรศิวะ วรรธนะเจริญ ๑๘ สวนดอก เชียงใหม
๑๒๔ พระมหาศรัณย ปฺญาวชิโร แกวบุตร ๕๓ ๗ บุพพาราม เชียงใหม
๑๒๕ พระมหาสุพศิน สนฺติธมฺโม สันกระโทก ๒๖ ๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๒๖ พระมหาวีระพงษ อุตฺตมญาโณ นานุ ๒๔ ๔ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๒๗ พระมหาองอาจ ธมฺมาสโภ แซเจา ๒๓ ๓ บานขุน เชียงใหม
๑๒๘ พระมหากําชัย ธมฺมสุทฺธิโก โอฬารธนกิจ ๒๑ ๑ บานขุน เชียงใหม
๑๒๙ พระมหาวรวัฒน อภินนฺโท วิชัย ๓๓ ๑๓ บานโฮงหลวง ลําพูน
๑๓๐ สามเณรพูลศักดิ์ สุวรรณแสง ๑๗ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๑๓๑ พระมหาวุฒิชาติ พุทฺธสโร อัคจักร ๓๕ ๕ ชัยศรี ขอนแกน
๑๓๒ พระมหาวีรเดช ธีรวโร บุญกลม ๔๐ ๔ ชัยศรี ขอนแกน
๑๓๓ สามเณรชนะชัย ธรรมจันทร ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน
๑๓๔ สามเณรรัฐธรรมนูญ สําราญ ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน
๑๓๕ สามเณรสรยุทธ แจมจันทร ๑๖ ชัยศรี ขอนแกน
๑๓๖ พระมหาศิริพงษ สิริคุตฺโต คุมวงษ ๓๙ ๑๗ ทาละหาน ขอนแกน
๑๓๗ พระมหาอนุชิต สุภทฺโท โพธิ์กุดศรี ๕๗ ๑๐ สวางใต กาฬสินธุ
๑๓๘ พระมหาจีรพงษ ธีราภิวํโส กลางถ่ิน ๒๒ ๑ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๓๙ พระมหาฤทธิฌาน ผาสุโก สิงหยะบุศย ๔๑ ๖ อุบลบรทิพย รัอยเอ็ด
๑๔๐ พระมหาพุธสวาท ฐานกโร สิงหสติ ๒๕ ๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๑๔๑ พระมหาศักดิ์ดา จกฺกวโร สุทาศิริ ๓๐ ๑๐ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๔๒ สามเณรปณิธาน หาญสู ๑๙ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๔๓ สามเณรนันทกร แกนแกว ๑๘ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๔๔ พระมหาขุนไกร ขนฺติธมฺโม เข็มพันธ ๔๙ ๑๑ โคกนาโก ยโสธร
๑๔๕ พระมหากิตติทัช กิตฺติเวที ดีหลาย ๒๕ ๕ ตะปน นครราชสีมา
๑๔๖ พระมหาคมกฤษ กิตฺติเมธี ศิริเรือง ๒๒ ๒ วิปสสนารังกาใหญ นครราชสีมา
๑๔๗ สามเณรสิรภพ บัวงาม ๒๒ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๔๘ พระมหาอนันต อตฺตสาโร แกวบัณฑิต ๓๔ ๗ เลียบนํ้าไหล ชัยภูมิ
๑๔๙ พระมหาสราวุฒิ อชิโต บุญประกอบ ๓๐ ๗ พระธาตุหนองสามหม่ืน ชัยภูมิ
๑๕๐ พระมหาอภิสิทธิ์ อตฺถเมธี บุญเทียนทอง ๒๒ ๓ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร
๑๕๑ พระมหาสมพงษ วชิโร เกษรพุด ๔๔ ๑๑ สุทธิวงศา สุรินทร
๑๕๒ พระมหาธงชัย ธมฺมธโช ชวยสาริกา ๔๖ ๕ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๖ แผนท่ี ๖/๗

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๕๓ พระมหาพงศภัคว ฐานิโย แฏวแปน ๕๗ ๘ ทุงหนองออ ปราจีนบุรี
๑๕๔ พระมหาอรรถพล อตฺถพโล พลกลาง ๒๒ ๒ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๑๕๕ พระมหาโยธิน มหานาโค เกรัมย ๒๕ ๔ เขาถํ้า ชลบุรี
๑๕๖ พระมหาคันธุรักษ คนฺธรกฺขิโก แสงสวาง ๓๓ ๑๓ พยอม ชลบุรี
๑๕๗ พระมหาประจักร สุจิตฺโต ระวิเวช ๕๑ ๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๕๘ พระมหานัทวุฒิ วชิรเมธี ชัยวัฒน ๒๒ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๕๙ สามเณรกองภพ สําโรงแสง ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๖๐ พระมหาสายสมร ฐานธมฺโม ศรีหาบุตร ๔๙ ๒๖ สัตหีบ ชลบุรี
๑๖๑ พระมหาอาดัม ติสฺสโชโต คลายสุบรรณ ๒๗ ๖ สัตหีบ ชลบุรี
๑๖๒ พระมหานัฐพงษ ธีรปฺโญ เนตรจรัส ๒๘ ๓ โคงสนามเปา จันทบุรี
๑๖๓ พระมหาอาคม ญาณิสฺสโร ผงบุญธรรม ๓๒ ๒ สุทธิวารี จันทบุรี
๑๖๔ พระมหาหนุม อินฺทปฺโญ นภากุล ๒๒ ๓ ซอยสอง จันทบุรี
๑๖๕ พระมหาวรวิชญ นนฺทปฺโญ ปฐมนันทกุล ๒๘ ๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๖๖ พระมหากิตติพิชญ กิตฺติภทฺโท นโมพันเรียน ๔๘ ๑๑ ไผลอม นครปฐม
๑๖๗ พระมหาวิชัยยุทธ พุทฺธรกฺขิโต นาคชัย ๒๑ ๒ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๖๘ พระมหาชูชัย ปภสฺสโร พวงงามพันธ ๔๑ ๖ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๑๖๙ พระมหาลิมู จิตฺตปฺโญ ยศย่ิงอภิราม ๓๒ ๑๒ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๑๗๐ สามเณรอนิรุธ เงินทอง ๑๙ เทพอาวาส ราชบุรี
๑๗๑ พระมหาณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ ช่ืนกล่ินธูป ๓๗ ๑๕ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
๑๗๒ พระมหาฤทธิชัย อนาลโย โรจนวิศิษฏ ๔๔ ๑๒ พลับพลาชัย เพชรบุรี
๑๗๓ พระมหาบุญโฮม ธีรวโร แกวพาปราบ ๓๙ ๕ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม
๑๗๔ พระมหาชัยวิชิต อาภาชโย พ่ึงเดช ๔๙ ๓ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ
๑๗๕ พระมหาอดุลย อกิฺจโน บัวหลวง ๓๕ ๑๑ ประดูพัฒนาราม นครศรีธรรมราช
๑๗๖ พระมหากฤษณะ กิตฺติรํสี ทองสุข ๒๔ ๕ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช
๑๗๗ พระมหาสหรัฐ ฐานการี จอมแพง ๒๔ ๔ ขันเงิน ชุมพร
๑๗๘ พระมหาสุริยา ธมฺมทสฺสี นพภา ๒๑ ๒ ขันเงิน ชุมพร
๑๗๙ พระพงษนรินทร ป. นรินฺทวํโส มุขสุข ๓๘ ๑ ดานประชากร ชุมพร
๑๘๐ สามเณรกฤษณะ ทองชะนะ ๒๐ กะพังสุรินทร ตรัง
๑๘๑ พระมหาลือชา กุสลจิตฺโต สุขชอย ๓๑ ๘ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
๑๘๒ พระมหาอนิรุจน ปฺญาวฑฺฒโน เน่ืองตีบ ๒๙ ๙ หงษประดิษฐาราม สงขลา
๑๘๓ พระมหาหวน ชาตปฺโญ สุทธิ ๕๐ ๗ หาดใหญสิตาราม สงขลา
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๖ แผนท่ี ๗/๗

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๘๔ สามเณรศุภกฤต แกวไกรศรี ๑๙ มะมวงหมู สงขลา
๑๘๕ พระมหาพีรพัฒน ปยสีโล อินทรัตน ๓๑ ๙ คูหาสวรรค พัทลุง
๑๘๖ พระมหาประยูร ปยุตฺโต ธรรมวาด ๒๔ ๕ คูหาสวรรค พัทลุง

รวม ๑๘๖ 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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