
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑/๑๕

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ป.ธ. ๓ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๗๓๘ สามเณรสิทธิโชติ คําสมบัติ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๗๓๙ สามเณรธีระวัฒน เหลือจันทึก ๑๙ เทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม
๗๔๐ พระรัฐนันท ฐิตนนฺโท ต้ังเศรษฐสิริ ๕๒ ๒ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๗๔๑ สามเณรพงศกร สุโพธิ์คํา ๑๙ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล
๗๔๒ พระศรีสุริยพงษ สนฺตจิตฺโต นิลมั่น ๓๖ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๓ พระธรรมนูญ ธมฺมทินฺโน ชาญจักรวาล ๕๘ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๔ พระอมรศา ปวโร จารุพันธ ๔๗ ๕ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๕ พระกพล กตพโล ธรรมสละ ๓๒ ๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๖ พระไมตา นาโค สายตาวัน ๒๓ ๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๗ สามเณรวรรณชัย โยธามาตย ๑๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๘ สามเณรกีรณัฐ แตะตอง ๑๔ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗๔๙ สามเณรเจริญ ระม่ังทอง ๑๘ ธาตุทอง วัดธาตุทอง
๗๕๐ พระปณณวีร พุทฺธิญาโณ เนตรงามวงศ ๒๕ ๕ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๗๕๑ พระชุติมันต ปยมนฺติโก จันทรเมฆา ๔๙ ๖ น้ําขาวใน วัดบวรนิเวศวิหาร
๗๕๒ พระสุพจน สุภกิจฺโจ อยูประพันธ ๕๐ ๑๘ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร
๗๕๓ สามเณรณัฐดนัย มาสวรรค ๑๕ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๗๕๔ พระอภิชาติ ญาณธโร อุทัยไพศาลวงศ ๓๔ ๙ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดบวรนิเวศวิหาร
๗๕๕ สามเณรสืบสกุล สงขาว ๑๖ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
๗๕๖ พระพิจักษณ ภูริปฺโญ คํากรลาศ ๓๘ ๑๑ สุคันธาราม วัดเบญจมบพิตร
๗๕๗ พระประคอง ฐิตมโน ทัศศรี ๔๕ ๑ ใหมทองเสน วัดเบญจมบพิตร
๗๕๘ สามเณรภูริเดช เรืองรัมย ๑๕ บางนาใน วัดบางนาใน
๗๕๙ พระสุทธิพงษ สุทฺธิวํโส วันทองหลาง ๓๓ ๑๑ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
๗๖๐ พระธนพล ชยวฑฺโฒ ยะเรือนงาม ๒๔ ๔ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
๗๖๑ พระธนพล ญาณวุฑฺโฒ ลัติพันธ ๓๙ ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๗๖๒ สามเณรโชคทวี เบิกบานดี ๒๒ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๗๖๓ สามเณรหนึ่งเดียว เทือกสีบุญ ๒๐ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๗๖๔ พระวิมล อาภากโร เปร่ืองวิชา ๔๑ ๒๒ มหรรณพาราม วัดมหรรรณพาราม
๗๖๕ พระวรชาติ วรธมฺโม ฤทธิเดช ๔๒ ๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๗๖๖ สามเณรศุภกร ไชยศุภมงคล ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๗๖๗ พระวุฒิชัย อิทฺธิญาณธีโร จันทาธาตุ ๒๒ ๒ ยานนาวา วัดยานนาวา
๗๖๘ พระอาชานนท อุฏฐานธีโร โคกแปะ ๒๑ ๒ ยานนาวา วัดยานนาวา
๗๖๙ สามเณรณรงคศักดิ์ รัตเพ็ชร ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา
๗๗๐ พระภูมิพัฒน กิตฺติปฺโญ จิราวัฒนสินทร ๒๖ ๒ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๗๗๑ สามเณรอภิทักษ อินทสรอย ๑๙ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๗๗๒ พระทินกร เขมจิตฺโต โพธิสีหราช ๖๑ ๑๒ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ
๗๗๓ พระประดิษฐ อภโย ประทุมสินธุ ๔๔ ๘ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ
๗๗๔ สามเณรยุทธพันธ สืบคําจันทร ๑๗ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ
๗๗๕ สามเณรอัศวิน เคลือบบุตร ๑๖ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
๗๗๖ พระสุรัตณา ปฺญาวโร เงินประสพ ๓๙ ๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๗๗๗ พระจรัญ ทตฺตมโน วงษพวง ๔๔ ๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๗๗๘ พระอดิศร ธมฺมรโต หอมมาก ๒๕ ๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๗๗๙ สามเณรอัมรินทร มรรคผล ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๗๘๐ พระวินัย คุณวีโร ดังกอง ๓๗ ๑๒ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๗๘๑ พระไกรสีห ปภสฺสรจิตฺโต ดาวสิงห ๓๐ ๗ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๗๘๒ สามเณรสหรัฐ กาญจนรงค ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ
๗๘๓ สามเณรบุญมี ประชามะคะโท ๑๙ สามพระยา วัดสามพระยา
๗๘๔ สามเณรณัฐวุฒิ ราชสุนทร ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา
๗๘๕ สามเณรสิรภัทร ชูสนุก ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๗๘๖ สามเณรอนุสรณ คันธมาท ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๗๘๗ สามเณรกชภูมิ ยอดชิด ๑๕ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๗๘๘ สามเณรนันทกร ศรีจันทร ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข
๗๘๙ พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พยาธรรม ๒๓ ๔ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
๗๙๐ พระสันติสุข สนฺติสุโข อุบล ๒๗ ๓ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
๗๙๑ สามเณรณัฐพล สายแสน ๑๖ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๗๙๒ พระปลัดพูนศักด์ิ สิริธมฺโม ถนอมสัตย ๓๙ ๑๙ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๗๙๓ สามเณรูกานนท มูละศรีวะ ๑๔ กระทุม วัดกระทุม
๗๙๔ สามเณรพงษเทพ ไตรมีแสง ๑๔ กระทุม วัดกระทุม
๗๙๕ สามเณรอภิวิชญ สิตตา ๑๔ กระทุม วัดกระทุม
๗๙๖ สามเณรดีเลิศ อินทเกตุ ๑๔ กระทุม วัดกระทุม
๗๙๗ พระเพชร ทิตฺตธมฺโม ขันซาย ๕๓ ๑๑ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี
๗๙๘ พระชาลี อริฺชโย ชินวงศ ๓๘ ๙ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี
๗๙๙ พระจิระศักดิ์ จิรวิสิฏโฐ ศิริจันดา ๒๒ ๑ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักส่ี
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๘๐๐ พระมาโนช ธมฺมิโก สวางศรี ๕๓ ๗ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป
๘๐๑ พระณัฏฐิยะ สนฺตกาโย ชินศิรประภา ๔๐ ๒ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป
๘๐๒ พระสุขสันต สุขสนฺโต ศรีรางวัล ๓๓ ๙ บางนานอก คณะเขตพระโขนง-บางนา
๘๐๓ พระชัยชนะ ชยธมฺโม เกาะสิงห ๕๕ ๖ สาครสุนประชาสรรค คณะเขตลาดพราว
๘๐๔ พระบุญธรรม ปุณฺณโก ธูปหอม ๕๘ ๑๐ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๘๐๕ พระธีรนนท ธีรปฺโญ ศรีนวลจันทร ๒๔ ๔ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม
๘๐๖ พระสําราญ สิริภทฺโท ครุฑรัมย ๕๔ ๔ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๘๐๗ พระนิโรจน ขนฺติพโล เนตังวาศ ๔๓ ๔ วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๘๐๘ พระอัณณพ อภินนฺโท ฉายาชวลิต ๓๕ ๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๘๐๙ พระวัลลภ ธมฺมเตโช บุญฤทธ์ิ ๓๐ ๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๘๑๐ พระธนวัต อธิจิตฺโต อภิชิตานนท ๖๓ ๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๘๑๑ สามเณรอรัญ บุญนอย ๒๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๘๑๒ สามเณรกิตติศักดิ์ สุวรรณ ๑๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๘๑๓ พระศราวุธ อคฺคปฺโญ ปากหวาน ๓๔ ๔ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๘๑๔ สามเณรปานเทพ เทพรักษา ๑๕ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๘๑๕ สามเณรฌาน ชารินทร ๑๕ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๘๑๖ สามเณรราชันย รัสสุ ๑๔ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๘๑๗ พระปลัดระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ ๒๘ ๘ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๘๑๘ สามเณรจันทรกระสิทธ์ิ แกวประเสริฐ ๑๒ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๘๑๙ สามเณรพัชรพล เจริญเกียรติ ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๘๒๐ สามเณรภาณุวัฒน นาคไชยะ ๑๖ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๘๒๑ สามเณรธีรเดช ธารดอนรัตน ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๘๒๒ สามเณรกฤตมุข เพียงจริง ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๘๒๓ สามเณรศุภกร เซ่ียงฉิน ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๘๒๔ สามเณรวีรภัทร กะการดี ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๘๒๕ สามเณรดลภาค รัศมีฉาย ๑๔ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส
๘๒๖ พระบุญมี สมฺมาวาโจ เหงียน ๒๓ ๓ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๘๒๗ สามเณรวีระพล เพชรินทร ๑๔ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๘๒๘ สามเณรชิษนุชา ประทับวงศ ๑๔ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๘๒๙ พระกิตติพันธุ ชาคโร ฤทธิ์ทอง ๓๒ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๐ พระณัฐวุฒิ ฐิตาจาโร เช้ือพันธ ๒๙ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๑ สามเณรปวีณกร กระจางดี ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๒ สามเณรอชิรวิทย คงมา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๘๓๓ สามเณรสิรวิชญ สิริมา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๔ สามเณรชนธวัช แวนศรี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๕ สามเณรชาญชัย เทพวงศ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๖ สามเณรพัฒนพงษ เนินแสง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๗ สามเณรธงชัย อภัยโส ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๘ สามเณรบุญญฤทธ์ิ ปราบภัย ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓๙ สามเณรอภิชัย บํารุงแควน ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๔๐ สามเณรกรวิชญ เมือประโคน ๑๖ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
๘๔๑ สามเณรธนธร สวัสด์ิเอื้อ ๑๗ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๘๔๒ สามเณรนครินทร แกวแยม ๑๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๘๔๓ สามเณรรัฐชภูมิ ใจยะ ๑๖ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๘๔๔ สามเณรชาญชัย โภคาเพชร ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๘๔๕ สามเณรธนรัฐ แซหวัง ๑๘ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๘๔๖ สามเณรพุฒิภัทร อีมู ๑๕ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๘๔๗ พระสุริยนต สาคโร กาญจนสุขเมธากุล ๕๒ ๓ อนงคาราม วัดอนงคาราม
๘๔๘ สามเณรศิรพล บุญประสิทธ์ิ ๑๘ อนงคาราม วัดอนงคาราม
๘๔๙ สามเณรฆฤณ ศรีสุข ๑๘ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๘๕๐ สามเณรปยนันท เกษงาม ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๘๕๑ สามเณรนนทวัฒน แขจันทร ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๘๕๒ สามเณรอนันตชัย บุญโกมล ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๘๕๓ สามเณรภูรินาท กระแสโสม ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๘๕๔ พระรุงโรจน คุณวุฑฺโฒ บวรรัตนาบุญญา ๓๖ ๓ อินทาราม วัดอินทาราม
๘๕๕ สามเณรธนวัฒน วัฒนภักดี ๑๘ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง
๘๕๖ พระชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน ประจําพรรค ๒๙ ๖ บางมดโสธราราม คณะเขตทุงครุ
๘๕๗ พระชาญพิพัฒน ถิรจิตฺโต เปไสล ๔๑ ๕ กก คณะเขตบางขุนเทียน
๘๕๘ สามเณรตะวัน ไตรโชติชวาล ๑๗ สิงห คณะเขตบางขุนเทียน
๘๕๙ สามเณรสุดยอด รัตนาศรี ๑๘ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน
๘๖๐ พระวชิร ธมฺมธโร นาคชมจันทร ๔๒ ๒๐ อางแกว คณะเขตภาษีเจริญ
๘๖๑ พระวิสูตร รุจิธมฺโม แยมสุข ๖๘ ๔ ราษฎรบูรณะ คณะเขตราษฎรบูรณะ
๘๖๒ สามเณรจักรพงษ พวงศรี ๒๐ อุดมรังสี คณะเขตหนองแขม
๘๖๓ พระสุวิน กนฺตธมฺโม สําเนียง ๔๓ ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี
๘๖๔ พระศุภชีพ ปยสีโล นะสุโห ๒๘ ๗ บัวขวัญ นนทบุรี
๘๖๕ พระปรินทร ธมฺมโชโต ควรสงเมือง ๔๑ ๔ บัวขวัญ นนทบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๕/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๘๖๖ สามเณรสมออน อาต ๑๙ บัวขวัญ นนทบุรี
๘๖๗ พระมาโนช สุจิณฺณธมฺโม เทพมหานนท ๒๐ ๒ แคนอก นนทบุรี
๘๖๘ พระเทียง กลฺยาณการี ยันไทย ๒๗ ๗ อุบลวนาราม นนทบุรี
๘๖๙ พระอํานาจ ชาตวีโร นิลคูหา ๕๔ ๑๒ กู นนทบุรี
๘๗๐ พระณัฐวุฒิ ธมฺมรกฺขิโต รักเดช ๓๘ ๑๑ เสาธงทอง นนทบุรี
๘๗๑ พระเอกกวี ญาณวโร แกนวงษคํา ๓๐ ๙ พุทโธภาวนา นนทบุรี
๘๗๒ พระปรัชญา ธีรวโร บุปผาพงษ ๒๘ ๖ เปรมประชา ปทุมธานี
๘๗๓ สามเณรพรชัย เช้ือทอง ๑๕ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๘๗๔ สามเณรอัศมกฤษณ แสงเจริญวัฒนะ ๑๔ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๘๗๕ พระสุพจน มหาสกฺโก คงสีพุฒ ๔๗ ๒๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๗๖ พระวิโรจน อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธํารงศักดิ์ ๔๒ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๗๗ พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง ๓๘ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๗๘ พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม ๔๐ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๗๙ พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ ๔๐ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๐ พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล ๓๓ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๑ พระชัชวาลย จารุธมฺโม สารเทศ ๔๖ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๒ พระไพฑูรย อตฺถวโร สิงหประเสริฐ ๓๗ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๓ พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษตุย ๓๓ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๔ พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ ๕๔ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๕ พระวีระพงษ วีรวํโส ภารพัฒน ๓๖ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๖ พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ ๔๘ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๗ พระเกียรติณรงค กิตฺติธโร บุญแสนรัน ๓๐ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๘ พระศักดิ์สิทธ์ิ อติสกฺโก ผานสอน ๓๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๘๙ พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ ๒๓ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๐ พระชัยเทพ ธมฺมเทโว ทรัพยไพศาลสกุล ๒๑ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๑ สามเณรธีราวุธ อันทะบุรี ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๒ สามเณรคุณานนต ปนแดง ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๓ สามเณรราเจส ดาลามิมาการ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๔ สามเณรดุสิต บุนนาค ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๕ สามเณรจันดา ฉอก ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๖ สามเณรวายุ สรอยคีรี ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๗ สามเณรชิตชนก สุนันทารอด ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๙๘ สามเณรชนาธิป ชูคันหอม ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๖/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๘๙๙ สามเณรเดนชัย ออนขัน ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๐ สามเณรโซปโซ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๑ สามเณรพิชัย รายคํา ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๒ สามเณรสุพัฒนกิจ อุนพินิจ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๓ สามเณรคมกฤษ จันทรเคร่ือง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๔ สามเณรวัชระ แสงเนียม ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๕ สามเณรดวิชญ คําขัติ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๖ สามเณรจิตรกรณ แกวมงคล ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๗ สามเณรนเรณธร พันธกุลชะโร ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๘ สามเณรยาง เพชร ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๐๙ พระวรพล ธมฺมโชโต เหมือนแดง ๒๘ ๘ ปญจทายิกาวาส ปทุมธานี
๙๑๐ พระวิฑูลย อาภาธโร อันเพชรดี ๔๒ ๕ สําแล ปทุมธานี
๙๑๑ พระธีรศักด์ิ ธมฺมจาโร นุชเจริญ ๒๘ ๙ แพรกษา สมุทรปราการ
๙๑๒ สามเณรหุง เหือน ๒๐ แพรกษา สมุทรปราการ
๙๑๓ สามเณรจันทรเอก อารต ๒๐ แพรกษา สมุทรปราการ
๙๑๔ สามเณรวุฒฑี หลง ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ
๙๑๕ พระชํานาญเวทย สุทฺธิญาโณ ฮวดตา ๓๗ ๑๗ จากแดง สมุทรปราการ
๙๑๖ พระมนตรี ขนฺติมโน ธาตุแกวใจธรรม ๖๗ ๙ จากแดง สมุทรปราการ
๙๑๗ พระอํานวยโชค ธมฺมิโก คณิตธรรมวัตร ๔๗ ๒ จากแดง สมุทรปราการ
๙๑๘ พระวัชระ ปณฺฑิโต กลัดงามดี ๕๓ ๑๓ สําโรงใต สมุทรปราการ
๙๑๙ พระเอกไชยชาญ อินฺทวณฺโณ จันทรประเสริฐ ๓๗ ๙ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๒๐ สามเณรธานินทร โพธ์ิชัยทอง ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๒๑ สามเณรพงศพล ทัศบุตร ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๒๒ สามเณรปญญา กุลวงษ ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๒๓ สามเณรเปรมเดช หาญสงคราม ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๙๒๔ พระสุทธิศักดิ์ อภิสุทฺโธ แทนศิริ ๒๗ ๖ ใหญ สมุทรปราการ
๙๒๕ พระธรากร อาภากโร สดภิบาล ๓๒ ๖ เสาธงนอก สมุทรปราการ
๙๒๖ พระสยมภู อนาลโย บัวเถ่ือน ๒๕ ๕ มงคลนิมิตร สมุทรปราการ
๙๒๗ พระสมศักดิ์ นนฺทโก งามศิริ ๓๒ ๗ หัวคู สมุทรปราการ
๙๒๘ พระจํารูญ จนฺทสาโร อินอ่ํา ๔๓ ๑๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๙๒๙ สามเณรชินวัตร พูลเพิ่ม ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๙๓๐ พระวชิระ วชิรมโน ญาณโภชน ๕๕ ๑๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๙๓๑ พระชัชชัย จิรสุโภ จริยวรกุล ๕๑ ๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๗/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๙๓๒ พระจักรกฤษณ ขนฺติวโร ปานสองแสง ๒๙ ๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๙๓๓ พระไท อิสฺสรธมฺโม ธรรมกิจ ๓๒ ๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๙๓๔ พระณิชพน จนฺทโชโต จันทรคง ๔๒ ๘ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๙๓๕ พระตระการศักดิ์ ญาณโชโต รักไร ๒๑ ๑ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๙๓๖ สามเณรณรงคธร รัตนแสงศร ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๙๓๗ สามเณรรัฐโรจน ศิรไกรพัฒนา ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๙๓๘ พระสุรศักด์ิ สุธมฺโม อาระวิล ๒๘ ๕ อางทองวรวิหาร อางทอง
๙๓๙ พระณภัทร จกฺกวโร ชุมช่ืน ๓๒ ๔ หนองสมัคร สระบุรี
๙๔๐ พระปลัด สุธิต จรณสมฺปนฺโน เดสี ๒๓ ๓ บานลาด สระบุรี
๙๔๑ สามเณรชาญชัย สารบูรณ ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี
๙๔๒ สามเณรณัฐพล รุงพรหม ๑๙ เขาแกว สระบุรี
๙๔๓ พระเสนีย ปฺญาวุฑฺโฒ สิงหสวัสดิ์ ๒๕ ๒ ปาสัก สระบุรี
๙๔๔ พระมโน นิวาโต เซิน ๒๙ ๖ โคกกะเทียม ลพบุรี
๙๔๕ สามเณรวงษ วอน ๑๙ โคกกะเทียม ลพบุรี
๙๔๖ พระสิทธิพงษ ปยธมฺโม สมบูรณ ๓๔ ๖ มหาสอน ลพบุรี
๙๔๗ เจาอธิการอานนท โสภณปฺโญ โปรยเงิน ๔๒ ๑๕ บางพึ่ง ลพบุรี
๙๔๘ พระปลัด เสกสรรค ปยคุโณ สีสําแดง ๓๒ ๙ พระบรมธาตุ ชัยนาท
๙๔๙ สามเณรทวีกิจ ฤทธ์ิกลา ๑๕ โพธ์ิงาม ชัยนาท
๙๕๐ สามเณรอุเทน จําปาคง ๑๙ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค
๙๕๑ พระธนพล อรุโณ เหลากุล ๒๐ บึงน้ําใส นครสวรรค
๙๕๒ พระธวัชชัย ถาวรวาที คําสด ๒๑ ๒ ไผสิงห นครสวรรค
๙๕๓ พระคมกริช ธีรปฺโญ อินทมาศ ๓๒ ๑๐ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
๙๕๔ สามเณรเจษฎาภรณ จันทรานุสรณ ๑๔ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
๙๕๕ สามเณรณัฐวุฒิ บุญสาร ๑๗ ตากฟา นครสวรรค
๙๕๖ สามเณรอนาวิล มะโนวัน ๑๗ ตากฟา นครสวรรค
๙๕๗ สามเณรธีรธรรม อุดมพืช ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๙๕๘ สามเณรภูวดล หนูเหมือน ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๙๕๙ สามเณรธนพล อุปสุข ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๙๖๐ สามเณรนพดล เสารแกว ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๙๖๑ สามเณรอิทธิกร เช่ียวบัญชี ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๙๖๒ สามเณรนรินทร ทองหุม ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๙๖๓ สามเณรกรษณ รักเมือง ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๙๖๔ พระเจริญชัย โชติธมฺโม เกงมาก ๔๔ ๕ กัลปพฤกษ กําแพงเพชร
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๘/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๙๖๕ สามเณรวัชรพงศ สุขเจริญ ๑๕ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๙๖๖ พระจรัส รณฺชโย คูณเหงา ๓๘ ๘ หนองเตาทอง กําแพงเพชร
๙๖๗ พระดํารงค กมโล เปรมเขียว ๔๖ ๕ ตะพานหิน พิจิตร
๙๖๘ พระพิทยา ปฺญาวชิโร หม่ืนโพธิ์ ๒๔ ๔ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๙๖๙ พระประหยัด กุสลจิตฺโต ไชยนาม ๓๕ ๖ เพชรวราราม เพชรบูรณ (ธ)
๙๗๐ สามเณรปรัชญา มุงเครือ ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๙๗๑ สามเณรธนกร อริยประเสริฐกุล ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๙๗๒ พระสุธา กมฺมสุทฺโธ สิงหวี ๒๕ ๓ สุนทรประดิษฐ พิษณุโลก
๙๗๓ พระฉัตรภวัตต จิตฺตสุโภ ปรีชาวุฒินันท ๓๕ ๙ สวนอธิษฐาน พิษณุโลก
๙๗๔ พระกิตติธัช สุขิโต ขันหนองจอก ๓๔ ๗ บานแถว พิษณุโลก
๙๗๕ สามเณรศุภโชติ เกตุเพชร ๑๕ บานแถว พิษณุโลก
๙๗๖ สามเณรฉัตรดนัย กิมรัมย ๑๖ สังฆาราม สุโขทัย
๙๗๗ พระอัษฎา ชุตินฺธโร บุญเกิดมี ๔๑ ๗ หาดเส้ียว สุโขทัย
๙๗๘ พระทวีศักด์ิ ตปสีโล เฉลิมสิริโรจน ๔๔ ๑๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๙๗๙ พระธนิสร สิริปฺโญ สอนสะอาด ๔๒ ๒ คลองละมุง อุตรดิตถ
๙๘๐ พระอนันต เขมปฺโญ ธนาเขียว ๒๖ ๕ มณีไพรสณฑ ตาก
๙๘๑ พระไพศาล จนฺทสาโร วิเชียร ๔๓ ๔ มณีไพรสณฑ ตาก
๙๘๒ สามเณรกมนฑัต มากบุญ ๑๖ มณีไพรสณฑ ตาก
๙๘๓ พระอุเทน โชติปฺโญ อินตะเขียว ๔๖ ๒ ดอนไชย ตาก
๙๘๔ สามเณรจอเปะเละ เอกอุดมรักษ ๒๑ ดอนไชย ตาก
๙๘๕ สามเณรศราวุธ มันกลาง ๑๗ ดอนไชย ตาก
๙๘๖ สามเณรจุตินันท ชํานาญสวน ๑๖ ดอนไชย ตาก
๙๘๗ สามเณรฐานัส แซซง ๑๕ ดอนไชย ตาก
๙๘๘ สามเณรบดินทร ดีสม ๑๖ ดอนไชย ตาก
๙๘๙ สามเณรชัยสิทธ์ิ กําพุดเช้ือ ๑๖ ดอนไชย ตาก
๙๙๐ สามเณรเนติพงษ สาโพลาย ๑๘ จองคํา ลําปาง
๙๙๑ สามเณรอาทิตย วงศุเพ็ง ๑๕ จองคํา ลําปาง
๙๙๒ สามเณรสิทธินนท จันทมาลี ๑๕ จองคํา ลําปาง
๙๙๓ สามเณรสุรกานต หลักหมั่น ๑๔ จองคํา ลําปาง
๙๙๔ สามเณรวรายุทธ ธิปละ ๑๔ จองคํา ลําปาง
๙๙๕ สามเณรญาณพัฒน กุลมาศ ๑๔ จองคํา ลําปาง
๙๙๖ สามเณรทักษดนัย วงศุเพ็ง ๑๓ จองคํา ลําปาง
๙๙๗ สามเณรธนกร บุญแกว ๑๓ จองคํา ลําปาง
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๙/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๙๙๘ พระธีระพงศ ชุตินฺธโร สุริยะธนโชติ ๓๗ ๔ พระสิงห เชียงราย
๙๙๙ สามเณรย่ี ชายวงค ๑๖ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๑๐๐๐ สามเณรเนติรัฐ วงศอนุ ๑๖ พระธาตุแชแหง นาน
๑๐๐๑ สามเณรศิลวัต อาซอง ๑๖ สวนดอก เชียงใหม
๑๐๐๒ สามเณรชาติกลา พันธดีกุล ๑๕ สวนดอก เชียงใหม
๑๐๐๓ พระวรรณ สีหชโย คังหลา ๓๕ ๑๐ เจ็ดยอด เชียงใหม
๑๐๐๔ พระจตุรงค จตุวโร รอยกา ๒๔ ๔ เจ็ดยอด เชียงใหม
๑๐๐๕ พระAGADAMAW อคฺคธมฺโม ๒๖ ๕ บุพพาราม เชียงใหม
๑๐๐๖ พระขจรศักดิ์ เขมจาโร ยืนธรรม ๔๑ ๗ บอหิน เชียงใหม
๑๐๐๗ พระสมนึก ภูมิพโล ลาภวงศไพบูลย ๕๗ ๕ รํ่าเปง เชียงใหม
๑๐๐๘ พระกิตติบดินทร ฐิตภทฺรเมธี โรจนบุญยพร ๓๖ ๔ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๑๐๐๙ สามเณรสุวิจักขณ บุญชู ๑๖ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๑๐๑๐ สามเณรเจนวิทย หมองเมิง ๑๓ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๑๐๑๑ พระยุทธนา ปฺญาวโร จะโบ ๒๕ ๓ ปาไมแดง เชียงใหม
๑๐๑๒ สามเณรกองดี ปนดี ๑๘ สะอาดชัยศรี เชียงใหม
๑๐๑๓ พระสงา เตชธมฺโม รัตนสวัสดิ์ ๕๓ ๔ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๐๑๔ สามเณรศุตชัย ชาวสวนแตง ๑๙ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๐๑๕ สามเณรพิเชษฐ ขันตี ๑๙ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๐๑๖ สามเณรชาญวิทย อนุรักษพงพี ๒๐ บานขุน เชียงใหม
๑๐๑๗ สามเณรสุรชัย โอฬารธนกิจ ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๐๑๘ สามเณรพรศักดิ์ ชีวพิพัฒนกุล ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๐๑๙ สามเณรวงศธร เดชาไพร ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๐๒๐ สามเณรอนุสรณ จงดีหาญชัย ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๑๐๒๑ สามเณรประพันธ ก้ันหย่ัน ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๐๒๒ สามเณรสิทธิชัย มิตรสาธิต ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๐๒๓ พระวิทยา พลวฑฺฒโน บุรีเลิศ ๒๖ ๗ เจดียหลวง เชียงใหม (ธ)
๑๐๒๔ พระเสวก อุชุจาโร ย้ิมเจริญ ๕๗ ๑๒ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ)
๑๐๒๕ พระวรากร ธมฺมกโร เฉตระการ ๔๓ ๓ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ)
๑๐๒๖ พระปวรฉัตร ญาณคมฺภีโร ทิวาคํา ๒๗ ๔ กูเรือง ลําพูน
๑๐๒๗ สามเณรนพดล บัวลอยลม ๑๗ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน
๑๐๒๘ สามเณรกอบชัย ๑๖ จองคํา แมฮองสอน
๑๐๒๙ สามเณรวีรชิต ๑๗ ปางลอ แมฮองสอน
๑๐๓๐ พระณัฐพล ตปสีโล สิมสน ๒๖ ๗ ปาอัมพวัน อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๐/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๐๓๑ พระครูวิชัยสมาจาร สมาจาโร เกือกงูเหลือม ๕๗ ๓๓ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๐๓๒ พระนัฐพงษ อตฺตมโน สมสะอื้น ๒๕ ๓ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๐๓๓ สามเณรครรชิต เกตุโพนทอง ๑๗ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๐๓๔ สามเณรณัฐภักดิ์ คงนอย ๑๔ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๑๐๓๕ พระณภัทร พฺรหฺมสุโภ พรมเมือง ๕๕ ๕ ดอนคง อุดรธานี
๑๐๓๖ เจาอธิการวีระพันธุ ปฺญาทีโป กันตะบุตร ๔๖ ๒๖ นิยมบวร อุดรธานี
๑๐๓๗ สามเณรพรชัย บุญยอด ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๑๐๓๘ พระจิรวัฒน โอภาโส แสงตาจันทร ๒๙ ๕ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ)
๑๐๓๙ พระอรรถพล อติพโล ปราบพาล ๔๓ ๓ ภูหินดัง อุดรธานี (ธ)
๑๐๔๐ พระอุดร อกฺกวํโส ศิลาคม ๗๒ ๕๑ ชัยพร หนองคาย
๑๐๔๑ สามเณรพรประสิทธ์ิ จรรยา ๑๙ โพธ์ิชัย หนองคาย
๑๐๔๒ สามเณรอนุพงษ ธรรมอาลี ๑๘ จอมมณี หนองคาย
๑๐๔๓ พระวิทยา ปฺญาธโร เตชกุล ๔๐ ๔ โพธิสมภาร หนองคาย
๑๐๔๔ สามเณรมงคล ธุระงาน ๑๔ โพนงาม เลย
๑๐๔๕ พระแทน ถาวโร ผลเหลือ ๔๑ ๗ ศรีบุญเรือง เลย
๑๐๔๖ สามเณรธนากร บุญญาพิทักษ ๑๕ โพนชัย เลย
๑๐๔๗ สามเณรณัฐพงษ เดชมะเริง ๒๐ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๐๔๘ สามเณรพชร อินทรสมมุติ ๑๔ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๑๐๔๙ สามเณรกฤษดา หาศรีคํา ๑๙ สวางอารมณ สกลนคร
๑๐๕๐ พระภานุพงศ ฐานสมฺปนฺโน รินทะรักษ ๓๙ ๗ บูรพา สกลนคร
๑๐๕๑ สามเณรอัตฐพล หนอแกว ๑๗ ธาตุ ขอนแกน
๑๐๕๒ พระคงศักดิ์ ขนฺติสาโร อําพิน ๔๙ ๒๕ โพธ์ิทอง ขอนแกน
๑๐๕๓ พระเริงวัฒน คุณธมฺโม นาค-อก ๔๘ ๒๘ บูรพาราม ขอนแกน
๑๐๕๔ สามเณรนวมินทร นาคสัมฤทธ์ิ ๑๔ ชัยศรี ขอนแกน
๑๐๕๕ พระทองดํา ธเนโส โพธ์ิศรี ๕๔ ๓๕ จอมแจง ขอนแกน
๑๐๕๖ พระอดิศักด์ิ อภิชาโต กมลสินธุ ๒๑ ๑ สวางใต กาฬสินธุ
๑๐๕๗ สามเณรกฤษดา เมาะราษี ๑๙ บูรพาภิราม รอยเอ็ด
๑๐๕๘ พระวิศิษย ฐิตปฺุโญ ดิษเจริญ ๕๗ ๙ ราษฎรบํารุง รอยเอ็ด
๑๐๕๙ สามเณรธนากร บุญทองสุก ๑๘ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๐๖๐ สามเณรคําตัน ดวงพระจัน ๑๗ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๐๖๑ สามเณรวงวรรณ ชัยชนะ ๑๗ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๐๖๒ สามเณรเมธี ทองคําดี ๑๖ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๐๖๓ สามเณรอัจฉริยะ ทาวบุตร ๑๔ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๑/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๐๖๔ พระธงชัย ปฺญาวชิโร วงศพิมพ ๓๘ ๙ กลาง รอยเอ็ด
๑๐๖๕ พระหนูกัน ปภาโส แกวหลอน ๖๕ ๙ สุทัศน รอยเอ็ด
๑๐๖๖ สามเณรสุเทพ จิบจันทร ๒๐ มหาวนาราม อุบลราชธานี
๑๐๖๗ สามเณรวรเมธ นัตรศรี ๑๖ มหาวนาราม อุบลราชธานี
๑๐๖๘ สามเณรศุภชาติ หยาดทอง ๑๗ ปากน้ํา อุบลราชธานี
๑๐๖๙ พระจรัญ โชติโก เสสแสงสี ๓๔ ๘ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี
๑๐๗๐ สามเณรเดชาธร อุดร ๑๕ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๑๐๗๑ สามเณรอรัญ หลักคํา ๑๗ บานนาขนัน (สวางอารมณ) อุบลราชธานี
๑๐๗๒ พระใหม สนฺตจิตฺโต ศีริสมบัติ ๒๔ ๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๑๐๗๓ พระเสกสรรค เขมโก ยาตรา ๔๖ ๑๒ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๐๗๔ พระวรวุฒิ สุวฑฺฒโน สริมา ๓๓ ๙ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๐๗๕ สามเณรภูริชยา สรอยมุกข ๑๕ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๐๗๖ สามเณรสิทธิกร สีทน ๑๕ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๐๗๗ สามเณรพีรนัฐ แพงไพรี ๑๗ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๐๗๘ สามเณรธนวัฒน ดวงศรี ๑๘ วารินทราราม อุบลราชธานี
๑๐๗๙ สามเณรธนาธิป ชินโชติ ๑๔ วารินทราราม อุบลราชธานี
๑๐๘๐ พระประสิทธิ์ วรฺโญ ใจเรือง ๖๐ ๖ ปราสาทเยอเหนือ ศรีสะเกษ
๑๐๘๑ พระบังคม นรินฺโท เสาเวียง ๕๗ ๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๐๘๒ สามเณรทวนชัย กะตะศิลา ๑๘ ยางตลาด ยโสธร
๑๐๘๓ สามเณรปรเมศร บุตมงคล ๑๗ บูรพารามใต ยโสธร
๑๐๘๔ พระจรูญ ฐิตธมฺโม สุนทราวงศ ๓๒ ๑๒ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๑๐๘๕ พระภาคภูมิ วิโรจโน วิโรจนรัตน ๓๗ ๘ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๑๐๘๖ พระภาณุพงษ มหาวีโร สนิมค้ํา ๕๒ ๓ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๑๐๘๗ พระรณชิต โคตมสิสฺโส ทรัพยคง ๒๙ ๕ สะแก นครราชสีมา
๑๐๘๘ พระธนภูมิ จารุวณฺโณ ชอรัมย ๒๕ ๕ สะแก นครราชสีมา
๑๐๘๙ พระนอย สนฺตมโน วิสาขะ ๔๓ ๑๓ หนองหอย นครราชสีมา
๑๐๙๐ พระศิริทรัพย ครุธมฺโม ทรัพยเจริญ ๓๒ ๗ ประมวลราษฎร นครราชสีมา
๑๐๙๑ พระศิริชัย สิริชโย ทรัพยเจริญ ๒๔ ๑ ประมวลราษฎร นครราชสีมา
๑๐๙๒ พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิวํโส พิมพกลาง ๓๕ ๖ ศาลา นครราชสีมา
๑๐๙๓ พระปกรณ เขมนนฺโท หมายดานกลาง ๓๔ ๑๒ สะพาน นครราชสีมา
๑๐๙๔ พระสัมฤทธ์ิ นนฺทิโย คุมปรุ ๕๐ ๖ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๐๙๕ สามเณรวีระศักดิ์ จันทะสอน ๑๙ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
๑๐๙๖ พระณัฐนนท ขนฺติวโร คลายขยาย ๕๙ ๒ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๒/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๐๙๗ สามเณรเดนภูมิ แสนกันยา ๑๗ หวยหินฝน ชัยภูมิ
๑๐๙๘ พระรัตนา กุลารกฺขิโต เกียง ๔๐ ๑๗ หนองบัว สุรินทร
๑๐๙๙ พระพลายงาม อคฺคธมฺโม สุดเลิศ ๕๘ ๕ ลําชี สุรินทร
๑๑๐๐ พระสฤษดิ์ สาธโร จังอินทร ๒๒ ๓ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร
๑๑๐๑ สามเณรยุทธนา กลาหาญ ๑๗ สระบัวแดง สุรินทร
๑๑๐๒ พระภคภู กนฺตวีโร คําพันชนะ ๔๗ ๔ บานผือ สุรินทร
๑๑๐๓ พระสามารถ มหมฺพโล ยอดวงศษา ๓๐ ๖ เกาะแกวยานนาวา สุรินทร
๑๑๐๔ พระอภินันท สิริชโย ศักด์ิศรี ๔๗ ๗ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๑๑๐๕ พระณรงค กิตฺติสาโร โปปาน ๖๑ ๖ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๑๑๐๖ สามเณรสนั่น โนนสูง ๑๘ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๑๐๗ พระวันพู ธมฺมปูโร ปราศจากอิทธิพล ๒๔ ๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๑๐๘ พระสมศักดิ์ ธมฺมานนฺโท ศรีไทย ๗๗ ๑๒ อินทรแบก ปราจีนบุรี
๑๑๐๙ พระบรรจง ปฺญาวโร โฉมเฉลา ๔๕ ๖ บางแตน ปราจีนบุรี
๑๑๑๐ พระเสกสิทธ์ิ ถิรธมฺโม บุญรักษา ๓๓ ๓ บางแตน ปราจีนบุรี
๑๑๑๑ พระประสาท กนฺตสีโล ใจสนิท ๔๖ ๖ พราหมณี นครนายก
๑๑๑๒ พระปลัดสวโรจน ปฺุญกุสโล โพธ์ิศรีกุลธร ๕๙ ๓๗ พราหมณี นครนายก
๑๑๑๓ พระศุศิลป สิลปชโย ไชยโคตร ๕๒ ๕ พราหมณี นครนายก
๑๑๑๔ สามเณรธินพัตทร วงษแกว ๑๖ หนองโพธ์ิ นครนายก
๑๑๑๕ พระมานะ กนฺตสีโล หนองพงษ ๔๘ ๕ ชาง นครนายก
๑๑๑๖ พระปลัดไพศาล ปภากโร ทรัพยประเสริฐ ๔๗ ๒๔ ชาง นครนายก
๑๑๑๗ พระนิคม รกฺขิตธมฺโม แซต้ัง ๓๖ ๔ ชาง นครนายก
๑๑๑๘ พระนภัทร คนฺธาโร หวงปรากฏ ๓๔ ๔ ชาง นครนายก
๑๑๑๙ สามเณรกิตติภพ ประสิทธ์ิแสงอารีย ๑๙ ชาง นครนายก
๑๑๒๐ สามเณรวงคสวรรค ศรีแกนจันทร ๑๖ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๑๑๒๑ สามเณรชนาธิป สกุลปรางคทอง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๑๑๒๒ พระศรีรัตน สิริรตโน ศรีสงา ๓๔ ๑๔ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
๑๑๒๓ พระธีระศักดิ์ จรณธมฺโม บัญญัติ ๔๐ ๑๒ บางแกว ฉะเชิงเทรา
๑๑๒๔ พระศิริวุฒิ ธมฺมาวุโธ เพียรประสบสุข ๔๔ ๖ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา
๑๑๒๕ พระณัฐพล วณฺณธโร มาสคํา ๒๓ ๒ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา
๑๑๒๖ สามเณรณัฐวุฒิ คงอาษา ๑๙ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา
๑๑๒๗ พระนิพิฐพนธ จิรฎฐิโก พลพันธ ๔๑ ๔ วังสมบูรณ สระแกว
๑๑๒๘ พระพงษพัฒน ฐิตเมโธ เวียงวิเศษ ๒๘ ๔ วังสมบูรณ สระแกว
๑๑๒๙ พระปรรณวิสิทธ์ิ ปริปุณฺโณ ครุฑจันทร ๓๖ ๒ วังสมบูรณ สระแกว
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๓/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๑๓๐ พระครรชิต สุทฺธิญาโณ ศิริทับ ๔๕ ๓ เกาโบราณ ชลบุรี
๑๑๓๑ พระณัฐยศ สิริปฺโญ ศรีบุญเลิศ ๒๒ ๒ นอก ชลบุรี
๑๑๓๒ พระพรเทพ จิตฺตปาโล พรหมประทานลาภ ๒๙ ๔ นอก ชลบุรี
๑๑๓๓ พระจิตธวัช ฐิตสมฺปนฺโน เย็นสบาย ๕๒ ๒๔ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๑๑๓๔ พระหิรัญ ยสินฺธโร พึ่งสุข ๔๘ ๔ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๑๑๓๕ พระสุริกรณ สุมโน อินทิราช ๓๒ ๑๒ พยอม ชลบุรี
๑๑๓๖ พระสิทธิศักดิ์ ธีรวโร เสียงเย็น ๓๑ ๙ บางพระ ชลบุรี
๑๑๓๗ พระกิตติ กิตฺติปาโล ไชยโชณิชย ๕๗ ๑๘ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๑๑๓๘ พระณัฐพร คุณธมฺโม คําพัด ๔๗ ๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๑๓๙ พระวุฒิภัทร ชยวุฑฺโฒ ดวงจิตร ๓๔ ๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๑๔๐ สามเณรณรัช จําเรียง ๑๘ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๑๔๑ พระเฉลียว ลาภสมฺปนฺโน บุญแผน ๕๕ ๑๕ ใหมอยูสงัด ชลบุรี
๑๑๔๒ พระสุวัฒน นนฺทสาโร ศรีวิสุทธ์ิ ๔๒ ๑๒ ใหมอยูสงัด ชลบุรี
๑๑๔๓ พระแกนศักดิ์ ฐิติปฺุโญ รุงเรือง ๓๐ ๑ สัตหีบ ชลบุรี
๑๑๔๔ พระเทพทัต สิริสาโร เกล่ือนกลางดอน ๓๘ ๔ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๑๔๕ สามเณรวุฒิชัย ใจหาญ ๑๘ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๑๔๖ พระธงชัย ปฺุญเตโช บุญเดช ๓๓ ๑๓ ปาประดู ระยอง
๑๑๔๗ พระมนตรี สิริวณฺโณ เจียวพวง ๕๕ ๕ เนินพระ ระยอง
๑๑๔๘ สามเณรณัฐพล รูเจียมสิน ๑๗ เนินพระ ระยอง
๑๑๔๙ สามเณรนัฐนนท วิเชียรรัตน ๑๙ หนองสนม ระยอง
๑๑๕๐ สามเณรพัด พาน ๑๘ ละหารไร ระยอง
๑๑๕๑ พระศักดิ์ธรรมรงค สมาจาโร พรตเจริญ ๓๙ ๒๐ สุวรรณรังสรรค ระยอง
๑๑๕๒ สามเณรธวัชชัย มิสาโท ๑๘ สมบูรณาราม ระยอง
๑๑๕๓ พระไพรวัลย กนฺตสีโล ทรัพยเอนก ๔๕ ๗ โคงสนามเปา จันทบุรี
๑๑๕๔ พระกันตพงษ กนฺตธมฺโม เกตุสาลี ๒๔ ๕ โคงสนามเปา จันทบุรี
๑๑๕๕ พระภูริทัตร สุเมธโส มลคลเอี่ยม ๒๗ ๖ สุทธิวารี จันทบุรี
๑๑๕๖ พระสมประหยัด สุขิโต เข็มยา ๕๑ ๔ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี
๑๑๕๗ พระวัชระ อตฺถกาโม อักษรเดช ๕๐ ๑๐ หนองหงส จันทบุรี
๑๑๕๘ สามเณรเจตนิพัทธ เพชรชู ๑๗ ซอยสอง จันทบุรี
๑๑๕๙ สามเณรธนกร ขุนสิทธ์ิเจริญ ๑๓ ซอยสอง จันทบุรี
๑๑๖๐ สามเณรรักตะวัน วัฒกิรจ ๑๙ คีรีวิหาร ตราด (ธ)
๑๑๖๑ สามเณรธนโชติ เจริญสุข ๑๘ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๑๖๒ สามเณรสิทธิโรจน สุธรรมมา ๑๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม

p31pass265  ๑๐/๕/๒๕๖๕



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๔/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๑๖๓ พระกิตติพงษ กิตฺติปฺโญ หวยหงษทอง ๓๐ ๖ โพรงมะเดื่อ นครปฐม
๑๑๖๔ พระวัชระ วชิรปฺโญ ปญญาคารวะ ๒๓ ๑ ธรรมศาลา นครปฐม
๑๑๖๕ พระธเนศ สุธีโร จอยรักษา ๒๖ ๔ วังน้ําขาว นครปฐม
๑๑๖๖ พระสมชาย ปโมทิโต ลิ่มกุล ๕๐ ๕ ปาเลไลยก สุพรรณบุรี
๑๑๖๗ สามเณรพุทธชาติ โพธ์ิอนันต ๑๗ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๑๖๘ สามเณรจิตรวิสุทธ์ิ เจิน ๑๖ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๑๖๙ สามเณรจิรวัสส ขยันดี ๑๔ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๑๗๐ พระขจร มหาปฺโญ ผมหอม ๕๘ ๘ พรสวรรค สุพรรณบุรี
๑๑๗๑ พระบัณฑิต อนุวํโส ออนศรี ๔๙ ๙ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๑๑๗๒ พระธีระพงษ สุจิตฺโต นาอุดม ๖๕ ๑๖ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๑๑๗๓ พระณรงคทรรศน กิตฺติสุขุโม พวงกิจจา ๓๗ ๑๒ หนองพะอง สมุทรสาคร
๑๑๗๔ สามเณรฉันทพัฒน ยืนยง ๑๖ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร
๑๑๗๕ พระวิโรจน เตชวโร คํามูล ๔๑ ๙ เทพอาวาส ราชบุรี
๑๑๗๖ พระพิชิตชัย ภูริวฑฺฒโก พวงศิลป ๕๕ ๖ เกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ราชบุรี
๑๑๗๗ พระบุญฤทธิ์ วรปฺโญ บุญงาม ๓๗ ๑๐ ตนสน เพชรบุรี
๑๑๗๘ พระชลัช ชยธมฺโม โรจนเบญจกุล ๔๕ ๔ ตนสน เพชรบุรี
๑๑๗๙ พระทวีศักด์ิ ฐานธมฺโม เงินทอง ๓๙ ๓ เกตการาม พระอารามหลวง สมุทรสงคราม (ธ)
๑๑๘๐ พระนรินทร ถาวโร ผินแสง ๓๐ ๒ เกตการาม พระอารามหลวง สมุทรสงคราม (ธ)
๑๑๘๑ พระนิคม อติวิโร เรืองศรี ๓๗ ๑๔ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ
๑๑๘๒ พระปฏิเวธ ญาณธีโร ทองเกลี้ยง ๒๙ ๗ ชายนา นครศรีธรรมราช
๑๑๘๓ สามเณรกิจประเสริฐ เกิดศิริ ๑๔ ประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
๑๑๘๔ สามเณรกัมปนาท จุลเดช ๑๘ พระนคร นครศรีธรรมราช (ธ)
๑๑๘๕ พระธนดล ธนุตฺตโร เรืองทา ๒๕ ๒ ขันเงิน ชุมพร
๑๑๘๖ พระธนวุฒิ อภิปาโล โชติกะ ๒๓ ๔ คีรีวงก ชุมพร
๑๑๘๗ สามเณรขจรเกียรติ แกวนรา ๑๘ สมหวัง สุราษฎรธานี
๑๑๘๘ พระสุทธิพงษ ปฺุญสทฺโธ แกวดี ๓๕ ๑๐ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
๑๑๘๙ พระประมวล อนุตฺตโร ทูลนอก ๓๕ ๑๑ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต
๑๑๙๐ พระยุระนันท อภินนฺโท สินสุพรรณ ๓๔ ๑๔ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
๑๑๙๑ พระลําพอง จตฺตภโย ปลัดกอง ๔๔ ๙ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
๑๑๙๒ พระคณิน โสทโร เมืองเกิด ๔๑ ๑๘ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๑๑๙๓ พระนิรันดร อนากุโล นาคพล ๖๑ ๙ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๑๑๙๔ พระสมจิตร ธนปาโล ราชเมืองขวาง ๓๑ ๙ ควนสบาย กระบ่ี
๑๑๙๕ พระวิทยา เตชพโล ทองสุข ๓๗ ๑๔ โรงวาส สงขลา
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๓ แผนท่ี ๑๕/๑๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๑๙๖ พระเลอพล ฐานเสฏโฐ อินทสุวรรณโณ ๓๑ ๖ โคกนาว สงขลา
๑๑๙๗ พระพิทักษ ปฺุญกาโม จันทจร ๔๗ ๒๔ คลองเรียน สงขลา
๑๑๙๘ พระพิพัฒน ขนฺติโก ณ สีหโต ๕๗ ๙ บอปา สงขลา
๑๑๙๙ พระพินิต คุณปฺุโญ ทองพันช่ัง ๔๔ ๑๒ มะมวงหมู สงขลา
๑๒๐๐ พระประดับ ฉนฺทธมฺโม ยอดแกว ๔๓ ๗ เขารักเกียรติ สงขลา
๑๒๐๑ สามเณรเสฏฐวุฒิ ไชยรัตน ๑๘ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๑๒๐๒ พระประธาน กิตฺติธโร พรหมณะ ๓๕ ๓ คูหาสวรรค พัทลุง
๑๒๐๓ สามเณรสาธิต ไฝสังข ๑๘ คูหาสวรรค พัทลุง
๑๒๐๔ พระวัฒนา อภิวฑฺฒโน รักษาทพย ๖๔ ๑๐ สุนทราวาส พัทลุง
๑๒๐๕ พระจําเริญ ยติโก โอนิกะ ๕๖ ๖ เขาปาเจ พัทลุง
๑๒๐๖ พระทรงพล วิจิตฺโต ทองเอียด ๔๓ ๖ เขาโพรกเพลง พัทลุง
๑๒๐๗ พระบัญชา กนฺตสีโล แกวประกอบ ๓๖ ๑๐ หนาเมืองสตูล สตูล

รวม ๔๗๐ 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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