
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑/๗

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ป.ธ. ๔ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๔๒๖ สามเณรกองภพ ศรีภูรัตน ๒๐ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๔๒๗ พระมหาถอ ถมฺภิโก โฮวัน ๓๗ ๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๔๒๘ สามเณรสรกฤช แกวเครือ ๒๐ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๔๒๙ สามเณรฟุงเกียรติ ทองศิริอุบล ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๔๓๐ พระมหาสุรสิทธิ์ สุรวณฺโณ ทองสุขนอก ๖๘ ๑๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๔๓๑ สามเณรภาคิน ไชยเบา ๑๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๔๓๒ พระมหาตนตระกานต ฐิตเมโธ ศรีประชัย ๒๒ ๓ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๔๓๓ พระมหาวสุรัตน นริสฺสโร กมลผาด ๒๔ ๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๔๓๔ สามเณรกฤษณพงษ วงศเทพ ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๔๓๕ สามเณรพีระพงษ อึ๊งเจริญ ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๔๓๖ พระมหาสิริวัฒน สุทฺธิญาโณ ไชยวิทิตกุล ๒๑ ๒ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร
๔๓๗ สามเณรวรากร กันทะราช ๑๘ บางนาใน วัดบางนาใน
๔๓๘ พระปลัดจิตรกร ธมฺมธีโร หันจางสิทธิ์ ๓๓ ๑๑ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๔๓๙ สามเณรอาทร ปดจะยัง ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๔๔๐ สามเณรศุภโชค โคจันดี ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๔๔๑ พระมหาอภิชิต อนุตฺตโร มวงออน ๓๕ ๑๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๔๔๒ สามเณรจิรโชติ ไตรหลอย ๑๘ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๔๔๓ พระภาคภูมิ สิริปฺุโญ พารา ๓๖ ๑๓ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
๔๔๔ พระมหาจิตรภาณุ อกิฺจโน จีระพันธุ ๒๘ ๗ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
๔๔๕ พระมหาอนุชา เตชธมฺโม หาแกน ๓๕ ๑๕ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม
๔๔๖ พระมหาศิริมงคล ฐานสิริ นิลนาฎ ๒๓ ๔ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม
๔๔๗ พระมหาทองคํา จนฺทวํโส สุเลิศ ๕๒ ๒๓ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๔๔๘ พระมหาวีรวัฒน ติสฺสโร ซาตะนัย ๓๐ ๑๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๔๔๙ พระมหาพิชญา ญาณวโร วงศจันทา ๓๗ ๕ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๔๕๐ สามเณรวิธวัตร มะวงศงอย ๒๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๔๕๑ สามเณรณัฐวัชร พวงประพันธ ๑๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๔๕๒ พระมหากฤษฎา สุทฺธิโก คชาทอง ๔๙ ๗ ทองบน วัดยานนาวา
๔๕๓ พระมหากิตติวงศ จิณฺณธมฺโม ศิริบุตระพันธุ ๒๙ ๕ ทองบน วัดยานนาวา
๔๕๔ พระมหาอํานาจ ติสฺสโร พิมพดี ๔๕ ๑๙ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒/๗

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๔๕๕ สามเณรอดิเทพ หนันศรี ๒๑ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๔๕๖ สามเณรสงา บุตรศักดิ์แสง ๑๘ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๔๕๗ สามเณรปวริศว แกนพิมพ ๑๖ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๔๕๘ สามเณรปริดิยากร ทองขาว ๑๕ วัดศรีเอี่ยม วัดวัดศรีเอี่ยม
๔๕๙ พระมหาสมพล สนฺตจิตฺโต นําทวี ๕๖ ๑๑ สามพระยา วัดสามพระยา
๔๖๐ สามเณรเจษฎาภรณ นามาก ๑๗ สามพระยา วัดสามพระยา
๔๖๑ พระนิติธร ป. รํสิมงฺคโล ปองเขียว ๔๕ ๓ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
๔๖๒ พระมหาพีรดนย ถิรปฺุโญ วงคแกวเขียว ๔๗ ๕ เทวสุนทร วัดเสมียนนารี
๔๖๓ สามเณรทินกร จันทรทอง ๑๙ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๖๔ สามเณรยงยศ พักนอย ๑๙ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๖๕ สามเณรปฐมพงษ เสนสี ๑๘ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน
๔๖๖ พระมหาสุรพัฒน สุทฺธสีโล โลหะกิจจา ๖๒ ๒๗ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๔๖๗ สามเณรธีรเมศ คําจันทร ๑๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๔๖๘ สามเณรฉัตรมงคล กลอนกลาง ๑๙ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๔๖๙ สามเณรวัลลภ อาญาเมือง ๑๗ กระทุม วัดกระทุม
๔๗๐ สามเณรบุญสม รัตนาพันธ ๑๕ กระทุม วัดกระทุม
๔๗๑ พระมหากษิด์ิเดช สุทธิญาโณ สิงผาห ๒๔ ๔ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๔๗๒ สามเณรสุขอี ชุม ๒๘ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๔๗๓ สามเณรวัณณดี จันท ๒๓ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๔๗๔ พระมหารังสรรค ธมฺมสิริ มาตยผดุง ๔๓ ๑๒ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๔๗๕ สามเณรศุทธสิทธิ์ ศรีเมืองใหม ๑๖ ยาง คณะเขตสวนหลวง
๔๗๖ พระมหาภคพล ภคฺคพโล จันทรภูงาม ๓๔ ๕ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๔๗๗ พระมหาภูริภัทร พฺรหฺมวโร วิชัยใจเจริญวัฒน ๓๐ ๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๔๗๘ สามเณรพรพิพัฒน สมวงศ ๑๖ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๔๗๙ สามเณรเทพลักษณ แจภูเขียว ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๔๘๐ พระมหาศรันยพงศ ปโยโคนาโค ลําดวล ๓๙ ๑๒ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๔๘๑ พระมหาชาญณรงค ศรีขันธ ๒๑ ๑ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๔๘๒ สามเณรสหรัฐ จันทรทะเดช ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๔๘๓ พระมหาบุญเลิศ นาควโร นิ่มสุวรรณ ๓๖ ๑๔ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๔๘๔ สามเณรจอย บารัว ๑๙ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๔๘๕ พระมหาสมบูรณ จรณสมฺปนฺโน ไกรเกตุ ๖๑ ๒๘ บางสะแกใน วัดปากน้ํา
๔๘๖ พระมหาณธรรศ สหธมฺโม สุขสวัสด์ิ ๓๒ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๘๗ สามเณรพงษพิสุทธ์ิ ดาวศรี ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๔๘๘ สามเณรโชดก พะโย ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๘๙ สามเณรกรินทร สีสันต ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๙๐ สามเณรกฤตภักดิ์ คางคํา ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๙๑ สามเณรพีรพัฒน ธนพรกวางไกล ๒๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๔๙๒ สามเณรอนุรักษ ไพรกรณี ๒๑ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๔๙๓ สามเณรประชา วงษศรีเทพ ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๔๙๔ สามเณรรัติพล พลังหัสดินทร ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๔๙๕ สามเณรกิติพัฒน ดอนใหญ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๔๙๖ สามเณรอําพล แข็งฉลาด ๑๖ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง
๔๙๗ สามเณรชัยมงคล ชูรัตน ๑๖ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง
๔๙๘ สามเณรเดนภูมิ กุลไธสง ๑๖ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง
๔๙๙ พระมหาชาคริต วรญาโณ โคตรแสงสี ๒๓ ๔ ราชคฤหวรวิหาร คณะเขตธนบุรี
๕๐๐ สามเณรธนวัฒน พิมราช ๑๕ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย
๕๐๑ พระมหาสุรพงษ อตฺตทนฺโต หงวนประเสริฐ ๓๔ ๑๑ สิงห คณะเขตบางขุนเทียน
๕๐๒ พระมหาลีลวัฒน ฐานวีโร ศรีโบราณ ๓๗ ๖ กําแพง คณะเขตบางขุนเทียน
๕๐๓ พระมหาไตรรงค ติกฺขญาโณ อุทัยวัฒนะ ๔๗ ๑๗ ปากน้ําฝงใต คณะเขตภาษีเจริญ
๕๐๔ พระมหาทินกร ธมฺมทินฺโน เลยะกุล ๕๕ ๒๖ บัวขวัญ นนทบุรี
๕๐๕ พระมหาสมาน สฺญโม รุงฉัตร ๕๘ ๑๑ บัวขวัญ นนทบุรี
๕๐๖ พระมหาธงชาติ มงฺคลชาโต มงคลดี ๔๑ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี
๕๐๗ พระมหานพพร โสธโน ตายเทศ ๕๓ ๓ บัวขวัญ นนทบุรี
๕๐๘ พระมหาชัยพร ถาวโร ใจออน ๓๙ ๔ พุทโธภาวนา นนทบุรี
๕๐๙ พระเสถียร ป. กิตฺติธโร บรรจงทัด ๔๕ ๒ บางไผ นนทบุรี
๕๑๐ พระมหาโกศล กุสลจิตฺโต หวาหลิ่งตะ ๓๙ ๑๖ เปรมประชา ปทุมธานี
๕๑๑ สามเณรศุภชัย เล่ือนลอย ๑๕ บัวแกวเกษร ปทุมธานี
๕๑๒ พระมหาวิมล ชุตินฺธโร เปยมศิริ ๔๖ ๑๓ จันทาราม ปทุมธานี
๕๑๓ พระมหาวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย ๕๓ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๔ พระมหาสหัชชัย พลปฺโญ นิกรวงค ๒๙ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๕ พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน ๒๕ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๖ พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ เคนไชยวงค ๒๔ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๗ สามเณรสิทธิศักดิ์ เข็มนอก ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๘ สามเณรกตัญู สุดโต ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๙ สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๐ สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๔/๗

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๕๒๑ พระมหาอดิศักด์ิ ปฺญาวชิโร ศรีจันทรแปลง ๓๐ ๕ จากแดง สมุทรปราการ
๕๒๒ พระมหาธนกร กิตฺติโสภโณ แจมพุดทรา ๔๑ ๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๕๒๓ สามเณรธีรพงษ พลเย่ียม ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๕๒๔ สามเณรทาวิน จันทรแหละ ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๕๒๕ พระมหาชยพล เขมิโก อวยพร ๓๑ ๖ หัวคู สมุทรปราการ
๕๒๖ สามเณรวัชรพงษ นิกุล ๑๗ หัวคู สมุทรปราการ
๕๒๗ พระมหาเกดิษฐ อคฺคธมฺโม เสียงไพเราะ ๔๔ ๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๒๘ พระมหาประกรณ อคฺควโร จันมาลัง ๒๒ ๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๒๙ พระมหาเจริญผล อคฺคธมฺโม โภชนพรหม ๔๘ ๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๕๓๐ พระมหาจามร ขนฺติธมฺโม มีสมภพ ๒๖ ๕ พรหมนิวาส พระนครศรีอยุธยา
๕๓๑ พระมหาคิม เมตฺตาปาโล เคื่อน ๒๔ ๔ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๒ สามเณรชานน อุนกุล ๑๘ ขนอนใต พระนครศรีอยุธยา
๕๓๓ สามเณรชัชพงษ แตงทอง ๑๖ พระพุทธฉาย สระบุรี
๕๓๔ สามเณรไวพจน ครบุรี ๑๖ พระพุทธฉาย สระบุรี
๕๓๕ สามเณรรักชาติ ทองสุข ๑๖ พระพุทธฉาย สระบุรี
๕๓๖ สามเณรไพบูลย แสงกัลยา ๑๓ พระพุทธฉาย สระบุรี
๕๓๗ พระมหาอลงกรณ อลงฺกรโณ นิระทัย ๒๓ ๓ พระพุทธบาท สระบุรี
๕๓๘ พระมหาวรวิทย อนุตฺตโร พรหมมายนต ๓๖ ๔ นิคมวาสี สระบุรี
๕๓๙ พระสรพงษ ป. วรปฺโญ สุวรรณหงษ ๓๗ ๑ เกาะแกวอรุณคาม สระบุรี
๕๔๐ พระมหาสรรเพชญ สิริธมฺมภาณี แกวกังวาล ๒๔ ๔ เขาแกว สระบุรี
๕๔๑ พระมหานนทกานต นนฺทเตชสิริ อินทรเดช ๒๒ ๒ เขาแกว สระบุรี
๕๔๒ สามเณรวัชระ ไชยสุระ ๑๕ เขาสมโภชน ลพบุรี
๕๔๓ พระมหาปยะณัฐ ญาณวีโร พุมแยม ๒๕ ๓ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๕๔๔ พระมหานพดล กิตฺติสาโร ตะยะชา ๒๓ ๔ สาธุการาม สิงหบุรี
๕๔๕ พระมหาสํารวย ขนฺติสาโร ปานสิน ๕๙ ๙ พิกุลทอง สิงหบุรี
๕๔๖ สามเณรพรอมพงษ กลิ่นจันทร ๑๗ ตากฟา นครสวรรค
๕๔๗ สามเณรพากร พันธมี ๑๖ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๕๔๘ สามเณรติณณภพ ฤทธิ์ขันธ ๑๖ สระเกศ เพชรบูรณ
๕๔๙ พระมหานัฐพล กตปฺุโญ เหมศิริ ๓๘ ๖ แคมปสน เพชรบูรณ
๕๕๐ พระมหาวัชรา ติกฺขญาโณ ชํานาญจุย ๓๒ ๓ ไทยชุมพล สุโขทัย
๕๕๑ สามเณรสุจินดา บรรเทาวงศ ๒๑ ราชธานี สุโขทัย
๕๕๒ พระมหาสมบูรณ สิริธมฺโม วงศษา ๔๙ ๘ สวางอารมณ สุโขทัย
๕๕๓ พระมหาหัสนัย ถิรคุโณ โตนิ่ม ๓๘ ๑๘ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๕/๗

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๕๕๔ สามเณรนิเวศ วนาชูเกียรติ ๑๙ ดอนไชย ตาก
๕๕๕ สามเณรสาโรจน โรจุยะ ๑๙ ดอนไชย ตาก
๕๕๖ พระสมคเณ ป. ฉนฺทโก ดรุณเดช ๔๗ ๒ อุมผาง ตาก
๕๕๗ พระมหาอชิรวิทย ธมฺมปาโล กางยาง ๒๐ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๕๕๘ สามเณรธวัชชัย ยารังษี ๑๘ ศรีโคมคํา พะเยา
๕๕๙ สามเณรอนันตชัย ใจบุญมา ๑๗ พระธาตุแชแหง นาน
๕๖๐ สามเณรเอกวุฒิ วิดจา ๒๑ สวนดอก เชียงใหม
๕๖๑ สามเณรณัฐวุฒิ ภูยาทิพย ๑๖ สวนดอก เชียงใหม
๕๖๒ สามเณรณัฐนนท คําจันทร ๑๗ ฟามุย เชียงใหม
๕๖๓ พระมหานพรุจ จารุโภ ดุลยทรรศนะ ๒๖ ๓ รํ่าเปง เชียงใหม
๕๖๔ พระมหาเดชาประสิทธ์ิ ปภสฺสรจิตฺโต รัตนเศรษฐพงศ ๔๔ ๑๑ สันตนเปา เชียงใหม
๕๖๕ พระมหาศราวุธ สุทฺธิมโน จรเกิด ๒๖ ๖ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๕๖๖ สามเณรภูมินทร ผันพักตร ๒๐ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๕๖๗ พระมหาธนิต เนปกฺโก บุญมา ๔๕ ๓ ดอยสัพพัญู เชียงใหม
๕๖๘ สามเณรบุญฤทธิ์ ลุงมี ๑๘ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน
๕๖๙ พระมหาสุริกขิต คมฺภีโร กรุงสูงเนิน ๕๕ ๓๕ สวางอารมณ อุดรธานี
๕๗๐ พระมหาสนิท วิสุทฺโธ วิเศษชาติ ๕๙ ๓๙ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๕๗๑ พระมหาทินกร ฐิตกุสโล มูลนอย ๔๖ ๑๙ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๕๗๒ สามเณรชินภาค ตาแมกง ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๕๗๓ พระมหาเกรียงไกร วชิรญาโณ ชัยคํา ๔๓ ๖ โคเขตตาราม อุดรธานี
๕๗๔ พระมหาประมวล ครุธมฺโม โยธี ๖๑ ๔๐ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๕๗๕ พระมหาดวงจันทร รตนโชโต สายกรรณ ๔๘ ๔ ดอนคง อุดรธานี
๕๗๖ พระมหาพุทธพัฒน พุทฺธสโร คําวิมล ๓๙ ๑๙ สวางอารมณ อุดรธานี
๕๗๗ สามเณรกฤษฏิภัทร พวงทอง ๑๗ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ)
๕๗๘ พระมหาวิทยา วชิรญาโณ ชุมพล ๕๖ ๑๒ ศรีบุญเรือง เลย
๕๗๙ พระมหาประเสริฐศักด์ิ ปฺญาวุโท ทังนันละ ๒๖ ๖ สายทอง หนองบัวลําภู
๕๘๐ พระครูธํารงคุณาธาร คุณธาโร สีสุวัน ๔๔ ๒๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๕๘๑ พระมหาเดชา เขมาภิรโต บัวกองทาว ๒๖ ๖ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๕๘๒ พระมหาอภิสิทธิ์ ฐานุตฺตโร สิงยะเมือง ๒๔ ๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๕๘๓ พระมหาเรียน อาจารสุโภ นาราษฎร ๔๒ ๗ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๕๘๔ สามเณรกฤษฎา พูนพล ๑๗ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๕๘๕ พระมหาไพทูล จนฺทปฺโญ สุขมาก ๕๙ ๖ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๕๘๖ สามเณรอนุชา พลแสน ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๖/๗

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๕๘๗ สามเณรณัฐพล คนคิด ๑๕ ชัยศรี ขอนแกน
๕๘๘ สามเณรจารุกร การะเนตร ๑๙ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๕๘๙ สามเณรสารีบุตร อุทานุเคราะห ๑๕ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๕๙๐ พระมหาสถาพร คมฺภีรธมฺโม ผองจิต ๒๓ ๓ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๕๙๑ สามเณรอัฐพล สายรัตน ๑๙ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๕๙๒ พระมหาสมพงษ สมฺมาปฺโญ บุตราช ๕๔ ๕ พระธาตุพนม นครพนม
๕๙๓ พระมหาไกรสร กวิวํโส คําไข ๓๐ ๔ หวยกอย ยโสธร
๕๙๔ พระมหาอุรชา กิตฺติธโร อุรชาภูริ ๔๗ ๑ หวยกอย ยโสธร
๕๙๕ พระมหาสหภาพ กิตฺติสมฺปนฺโน โกะรัมย ๒๐ ๑ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๕๙๖ พระมหาอภิรมย วรธมฺโม แดงกลาง ๔๑ ๖ สะแก นครราชสีมา
๕๙๗ พระมหาสุวรรณ กิตฺติคุโณ เคาแคน ๔๘ ๔ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
๕๙๘ สามเณรฆนาการ แรกาสิน ๑๘ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ)
๕๙๙ พระมหาทวีวัฒน อุปสโม อินทรแปลง ๓๘ ๔ เขาซับพงโพด นครราชสีมา (ธ)
๖๐๐ สามเณรภควัต จันทมาลา ๑๖ บัวถนน บุรีรัมย
๖๐๑ พระมหามนูญ จกฺกวโร โงนสาย ๔๔ ๑๘ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๖๐๒ สามเณรวรกานต สีหนาท ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๖๐๓ สามเณรณัฐนันท มารัตน ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๖๐๔ สามเณรสุธี กองรัมย ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๖๐๕ สามเณรวัชรชัย สังฆะศรี ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๖๐๖ พระมหาณัฐพงศ ณฏฐวํโส มิ่งมิตร ๒๖ ๕ เทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา (ธ)
๖๐๗ พระมหากิตติพงษ วิสารโท ขุนทอง ๒๐ ๑ ใหญอินทาราม ชลบุรี
๖๐๘ พระมหาศุภโชค คุณวโร พิมพแกว ๔๔ ๔ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๖๐๙ พระมหาธีรศักดิ์ ธีรวํโส วงคจําเนียร ๒๕ ๓ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๖๑๐ พระมหามาศเฉลิม ปฺญาวชิโร วิรุณพันธ ๒๖ ๓ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๖๑๑ พระมหาทวี รติโก สาระธรรม ๕๓ ๓ สุทธาวาส ชลบุรี
๖๑๒ พระมหาพรชัย จารุธมฺโม แตมทอง ๕๖ ๑ สุทธาวาส ชลบุรี
๖๑๓ สามเณรนัทธพงศ มิสาโท ๑๖ เขาบุญมีดาราราม ชลบุรี
๖๑๔ พระมหาชูศิลป ติสาโร แตรุงเรืองชัยกุล ๕๖ ๓ สัตหีบ ชลบุรี
๖๑๕ พระสมปอง อุฏฐายี สุวารินทร ๕๗ ๖ โขดหิน ระยอง
๖๑๖ สามเณรณัฐพล เติมศิริศักด์ิ ๑๔ ซอยสอง จันทบุรี
๖๑๗ พระมหาบุญธรรม กลฺยาณจิตฺโต ชาวบางงาม ๔๔ ๑๑ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๖๑๘ พระมหาสาเมือน สุนฺทรธมฺโม เสือง ๒๖ ๖ ไรเกาะตนสําโรง นครปฐม
๖๑๙ พระมหาอินทรปกรณ ฐิตสุโภ ตรีไวยานนท ๔๓ ๙ ทาขนุน กาญจนบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๗/๗

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๖๒๐ พระมหากมล กมลปฺโญ ผดุงกิจ ๒๔ ๓ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๖๒๑ พระมหากิตติศักดิ์ นิธิปฺโญ มณีวัชราภรณ ๒๘ ๒ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๖๒๒ พระมหาพรเทพ มหาเทโว ปะเปราะนอย ๔๕ ๔ หาดเจาสําราญ เพชรบุรี
๖๒๓ พระมหาอโณทัย อรุโณ สะเด็น ๔๑ ๑๐ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ)
๖๒๔ พระมหาชาติชาย อภิชโย จําปาทอง ๓๖ ๑๐ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ)
๖๒๕ พระมหาจักรพันธ ฐานิโย ชัยชะนะ ๒๙ ๙ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ)
๖๒๖ พระมหาสหัศ ฐานากโร แจงนิ่มนวล ๔๔ ๖ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ
๖๒๗ พระมหาสมพงษ สุเมธสิสฺโส เทพทองดี ๒๑ ๑ โคกสมานคุณ สงขลา
๖๒๘ สามเณรรติกร พรมสุข ๑๕ โคกสมานคุณ สงขลา
๖๒๙ พระมหาพงศเทพ ฐานิสฺสโร นาคมนต ๔๒ ๖ หงษประดิษฐาราม สงขลา
๖๓๐ พระอธิการชัยศักดิ์ ป. ปฺญาธโร จันทรโชติ ๔๖ ๑๖ ดอกสรอย สงขลา
๖๓๑ พระมหากันตพิช นิรโต ภูวิเศษ ๓๓ ๔ หนาเมืองสตูล สตูล

รวม ๒๐๖ 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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