
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑/๕

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ป.ธ.๕ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๑๓ สามเณรสรอรรถ ทาปลัด ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒๑๔ สามเณรวรปรัชญ ดาดี ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒๑๕ สามเณรธัชพงษ รวมญาติ ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
๒๑๖ พระมหากิตติพงษ สุเมธโส เกิดแกว ๔๒ ๑๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๑๗ พระมหาสมชาย เตชพโล อุมา ๒๔ ๔ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๑๘ พระมหาเฉลิมชาติ ธมฺมโชโต สุวรรณศรี ๒๕ ๕ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๒๑๙ พระมหารณชัย วีรชโย พันธุฤกษ ๓๓ ๘ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๒๒๐ สามเณรเมธา ทรงศรีสด ๑๘ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร
๒๒๑ พระมหาชัยพิชิต เมตฺติโก ไกรณรงค ๔๗ ๑๑ บางนาใน วัดบางนาใน
๒๒๒  สามเณรอนุวัฒน สมพงษ ๒๐ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๒๓ พระมหาธวัชชัย ฐานวุฑฺโฒ หอมกระแจะ ๔๓ ๙ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๒๒๔ พระมหาคณิศร ปฺญิสฺสโร ด่ันเจริญ ๓๕ ๘ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๒๒๕ พระมหานรากร ญาณงฺกุโร คุมเนตร ๒๒ ๒ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๒๒๖ พระมหาศราวุธ ธมฺมธโร ขานันชัย ๔๓ ๘ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๒๒๗ พระมหาพีระพัฒน จิรวฑฺฒโน เย่ียมไธสง ๒๕ ๕ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๒๒๘ พระมหากิตติพงษ อาภสฺสโร พลคํา ๔๐ ๑๓ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ
๒๒๙ พระมหาประวีร ธีรปฺโญ พูลสระคู ๕๑ ๑๔ บางแกว วัดศรีเอี่ยม
๒๓๐ สามเณรธิติวุฒิ เกิดตลาดแกว ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๓๑ พระมหาวรุณ อนาลโย คณฑา ๒๘ ๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๒๓๒ สามเณรณรงคชัย พลชวย ๑๙ สระเกศ วัดสระเกศ
๒๓๓ สามเณรอนุศิษฎ ศรียันต ๑๘ สามพระยา วัดสามพระยา
๒๓๔ พระมหาสมโภช ฐิตสุโข กุลเกิด ๓๘ ๖ จันทรใน วัดเรืองยศสุทธาราม
๒๓๕ พระมหาพุฒ ปฺญาธโร มะลิงาม ๔๑ ๑๑ ปลูกศรัทธา คณะเขตลาดกระบัง
๒๓๖ พระมหาเอกพันธ จนฺทโก จันทนวิลาวัณย ๒๘ ๗ นวลจันทร คณะเขตบึงกุม
๒๓๗ พระมหาธงชัย ขนฺติพโล ผองสาร ๕๙ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๓๘ พระมหาอนุวัฒน สุชาโต ชาบุรี ๒๖ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๓๙ พระมหาเบญจพล วรพโล เหลาเขตการณ ๒๒ ๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๔๐ สามเณรวีรภัทร สุขนิรันดร ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๒/๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๔๑ สามเณรกฤษณะ บุญมี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๔๒ สามเณรสุริยา อรชุน ๑๙ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
๒๔๓ สามเณรศุภกร แกวกัณหา ๑๙ ชิโนรสาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
๒๔๔ พระครูปลัดสมชาย มหาวีโร เหียมหึก ๓๔ ๑๔ รัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน
๒๔๕ พระมหาณัฏฐกิตต์ิ จิตฺตธมฺโม ยาสี ๔๐ ๙ ประดิษฐาราม วัดหงสรัตนาราม
๒๔๖ สามเณรธนากร ด้ีปญญา ๑๘ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๒๔๗ พระมหาณรงค โชติปฺโญ คัมภิรานนท ๔๔ ๗ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๒๔๘ สามเณรพสิษฐ พรมนัสพงศ ๑๙ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๒๔๙ สามเณรเทพอักษร เปงทอง ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๒๕๐ พระมหาสมฤกษ สุทฺธิสทฺโธ ภูสุวรรณ ๓๒ ๕ ราษฏรบํารุง วัดราษฏรบํารุง
๒๕๑ พระมหาขวัญ สุธมฺโม สุกุ ๓๘ ๕ กําแพง คณะเขตบางขุนเทียน
๒๕๒ พระมหาสมคิด ธนวํโส พิทักษหงษสา ๓๒ ๑๒ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน
๒๕๓ พระมหารัตนกวี ธมฺมโฆสโก สกลมารถ ๒๘ ๘ นางชี คณะเขตภาษีเจริญ
๒๕๔ พระมหาอํานาจ โชติธมฺโม เจียงภู ๔๕ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี
๒๕๕ พระมหาปญญา ปยสีโล เมธารัตน ๔๕ ๙ กู นนทบุรี
๒๕๖ พระโชลม ป. สาสนนฺโท ทองสนิท ๔๖ ๒๐ เตย นนทบุรี
๒๕๗ พระมหาประวิทย อติวีโร จันทรใหม ๔๐ ๑๒ บางไผ นนทบุรี
๒๕๘ สามเณรพีรพัฒน หวังอยู ๑๖ บางไผ นนทบุรี
๒๕๙ พระมหาพงษเทพ ปภากโร ลอประเสริฐ ๓๒ ๑๐ เปรมประชา ปทุมธานี
๒๖๐ พระมหาวิทัสน สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี ๓๓ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๖๑ พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต หวลมานพ ๒๒ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๖๒ สามเณรธนดล ปนแดง ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๖๓ สามเณรปยะพงษ สีหาพล ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๖๔ พระมหาสุดใจ วํสปาโล เสมือนสุข ๓๗ ๙ ใหมคลองเจ็ด ปทุมธานี
๒๖๕ สามเณรณัฐนนท  แคนคันรัมย ๑๗ แพรกษา สมุทรปราการ
๒๖๖ พระมหาวีระยุทธ คุตฺตจิตฺโต สุวรรณไตร ๔๑ ๕ จากแดง สมุทรปราการ
๒๖๗ สามเณรภาณุวัฒน ทองสาย ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๖๘ สามเณรศราวุธ ศิลา ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๖๙ สามเณรวรวัช จําปาสด ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๗๐ สามเณรรัชพล ตาลเล่ียม ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๗๑ สามเณรนนทวัฒน มีไป ๑๔ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๓/๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๗๒ พระมหาเกรียงกมล ปภสฺสโร โพธ์ิโสภา ๓๙ ๘ หัวคู สมุทรปราการ
๒๗๓ พระมหาเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต ๓๑ ๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๒๗๔ พระมหาธนพงษ คุณากโร สมประสงค ๓๓ ๖ พระพุทธบาท สระบุรี
๒๗๕ พระมหาธานัท ธมฺมาลโย บกสูงเนิน ๔๓ ๕ พระพุทธบาท สระบุรี
๒๗๖ พระมหาตรัน ฌานกาโม ถาจ ๓๐ ๑๑ โคกกะเทียม ลพบุรี
๒๗๗ สามเณรเดช คม ๒๐ โคกกะเทียม ลพบุรี
๒๗๘ สามเณรพัชรพล อุทธกัง ๑๗ ตากฟา นครสวรรค
๒๗๙ สามเณรปราโมทย สีโสด ๑๗ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๒๘๐ สามเณรจีรศักดิ์ รวมพันธ ๑๗ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๒๘๑ พระมหาสมชาติ สมชาโต มรดกบรรพต ๒๒ ๑ ดอนไชย ตาก
๒๘๒ สามเณรจิรวัฒน ชํานาญสวน ๑๘ ดอนไชย ตาก
๒๘๓ สามเณรอัณวิศร อรชุน ๑๗ จองคํา ลําปาง
๒๘๔ สามเณรศิวะ วรรธนะเจริญ ๑๗ สวนดอก เชียงใหม
๒๘๕ สามเณรบุญชู แสงคํา ๒๒ บุพพาราม เชียงใหม
๒๘๖ พระมหาธนาคาร ธนากโร รังษีสิงหพิพัฒน ๓๔ ๙ ปาดาราภิรมย เชียงใหม (ธ)
๒๘๗ พระปลัดสุนิพนธ จิรวฑฺฒโน กาสุยะ ๒๖ ๗ พระพุทธบาทตากผา ลําพูน
๒๘๘ พระมหาพิทักษ ปฺญาวชิโร พรรณศรี ๒๔ ๕ ปาภูกอน อุดรธานี (ธ)
๒๘๙ สามเณรธวัชชัย ดวงเจริญ ๒๐ อรัญญวิเวก บึงกาฬ
๒๙๐ พระมหาพงษพันธ กิตฺติสมฺปนฺโน เฉลิมศิริ ๒๗ ๗ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๑ สามเณรศรรัก ลาวทอง ๑๘ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๒ สามเณรปรีชา พลแสน ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๓ สามเณรพิเชษฐ นาชัย ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๔ สามเณรณัชภัทรพงษ ศิริคําสิงห ๑๖ ชัยศรี ขอนแกน
๒๙๕ พระมหาเจริญทรัพย ธมฺมกาโร หลวงเดช ๔๖ ๘ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี
๒๙๖ พระมหาสมพินิจ สมสีโล ผาแกว ๓๖ ๑๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๒๙๗ พระมหายุทธพงศ ธมฺมวาที สายสิม ๒๐ ๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๒๙๘ สามเณรปฏิภาณ ชาวเวียง ๑๗ คําเข่ือนแกว อุบลราชธานี
๒๙๙ สามเณรนันทกร แกนแกว ๑๗ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๓๐๐ พระมหาสมบัติ อตฺถกาโร จันทะคุณ ๔๘ ๗ สวางสุวรรณราม นครพนม
๓๐๑ สามเณรปรเมศวร สําราญ ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร
๓๐๒  พระมหาไชยโย ธมฺมวิชโย อาบุญงาม ๔๒ ๘ บานเกาบอ อํานาจเจริญ

p5pass64_2  ๑๘/๑๑/๒๕๖๔



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๔/๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๓๐๓ พระมหาอลงกรณ ชุตินฺธโร พุทธปราง ๓๐ ๕ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๓๐๔ สามเณรเมทานน ขานสันเทียะ ๑๘ หวยหินฝน ชัยภูมิ
๓๐๕ สามเณรญาณวัฒน แสงเดือน ๑๗ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๓๐๖ พระมหาธีรวัจน จิรวฑฺฒโน สุวรรณ ๒๔ ๔ นอก ชลบุรี
๓๐๗ สามเณรณพวรรษ วิจิตรปฏิมา ๑๘ นอก ชลบุรี
๓๐๘ พระมหาพงษพัฒน ปวฑฺฒโน พานทอง ๒๙ ๘ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๓๐๙ พระมหาขวัญชัย ปภสฺสโร อนุชิตเจริญกิจ ๓๖ ๑๐ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๓๑๐ พระมหาเศกสิทธ์ิ อคฺคธมฺโม สายสุพรรณ ๓๒ ๘ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๓๑๑ พระมหาสนิท ฐานวุฑฺโฒ ศรีอารัง ๔๗ ๘ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๒ พระมหาพรสวรรค จนฺทสาโร สังขสาย ๓๕ ๘ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๓ พระมหาสายชล ขนฺติพโล พิมมี ๓๑ ๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๔ พระมหาชลัมพล โอภาโส สุริยนต ๒๕ ๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๕ พระมหานัฏพงศ สุมนโส คงใจดี ๒๗ ๕ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๖ พระมหาเอกพล เอกวีโร บุญเหมาะ ๒๕ ๕ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๗ สามเณรคมศักดิ์ อันทะเล่ือน ๒๐ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๘ สามเณรทนงศักดิ์ พิมพะ ๑๙ ชัยมงคล ชลบุรี
๓๑๙ พระมหาสัจจะ สุเมธโส ศรีเข็ม ๕๒ ๑๓ สัตหีบ ชลบุรี
๓๒๐ พระมหาวินัย ขนฺติมโน พาสุข ๓๒ ๙ สัตหีบ ชลบุรี
๓๒๑ พระมหาอาดัม ติสฺสโชโต คลายสุบรรณ ๒๖ ๕ สัตหีบ ชลบุรี
๓๒๒ พระมหานคร ยติกโร สุขศรี ๒๗ ๖ ชุมนุมสูง ระยอง
๓๒๓ พระมหาลภณพัฒน วิสารโท พรธนะพิสุทธิ์ ๓๐ ๑๐ สุทธิวารี จันทบุรี
๓๒๔ พระมหาศราวุธ คเวสโก พิมราช ๒๖ ๖ หนองหงส จันทบุรี
๓๒๕ พระมหาศักดา สกฺโก วาจาย้ิม ๒๗ ๖ หนองหงส จันทบุรี
๓๒๖ พระมหากนก กนฺตวีโร วันทอง ๕๗ ๘ ใหมปนเกลียว นครปฐม
๓๒๗ พระมหาธนกฤต จนฺทวาโส จันทวาส ๓๕ ๑๔ สวนหงส สุพรรณบุรี
๓๒๘ สามเณรพงษศักดิ์ ยอดพูน ๑๘ สวนหงส สุพรรณบุรี
๓๒๙ พระมหาสัญญา จนฺทโชโต ตัญจรูญ ๔๖ ๒๖ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๓๓๐ พระมหาสายชล ญาณจารี ทดแกว ๒๓ ๓ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๓๓๑ พระมหาบุญเลิศ ปภาโส เลิศสงา ๒๘ ๘ โกรกกราก สมุทรสาคร
๓๓๒ พระมหาปรีชา ปยธโร ปยธโร ๒๔ ๔ เขาชองพราน ราชบุรี
๓๓๓ พระมหาศุกลวัฐ ภูริปฺโญ เคนลา ๒๗ ๕ ตาลเรียง ราชบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๕/๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๓๓๔ พระมหามงคลชัย ชินวโร เครือหอม ๓๕ ๘ หลวงพอสดธรรมกายราม ราชบุรี
๓๓๕ พระมหาพงษศิริ สิริวํโส นอยวงศ ๒๘ ๗ ทองนพคุณ เพชรบุรี
๓๓๖ พระมหาเกียรติศักด์ิ สิริธมฺโม ชํากรม ๔๔ ๙ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
๓๓๗ พระมหารัฐนันท ธมฺมนนฺทสิริ ล้ําเลิศ ๒๐ ๑ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ
๓๓๘ พระมหาอนิรุจน ปฺญาวฑฺฒโน เนื่องตีบ ๒๘ ๘ หงษประดิษฐาราม สงขลา
๓๓๙ พระมหาเฉลิมศักดิ์ กตธมฺโม จันทรคง ๒๙ ๖ หงษประดิษฐาราม สงขลา

รวม ๑๒๗ รูป

รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)
แมกองบาลีสนามหลวง

หมายเหตุ รายการนี้   ช่ือ   ฉายา   นามสกุล ฯลฯ  ของนักเรียนรูปใดคลาดเคล่ือนไมตรงกับหลักฐาน
ใหเจาสํานักเรียนสวนกลาง  หรือเจาสํานักเรียนคณะจังหวัดสวนภูมิภาค  มีหนังสือขอแกไข
ไปยังแมกองบาลีสนามหลวง โดยสงถึงสํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ํา
แขวงปากคลองภาษีเจริญ    เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ ไมเกินวันท่ี ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๕ คํ่า เดือน ๑๒ เพื่อออกใบประกาศนียบัตร
ใหถูกตองตอไป.
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