
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑/๒๑

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ๑-๒ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๓๖๓ สามเณรสิทธิโชติ คําสมบัติ ๑๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓๖๔ สามเณรกฤษณะ วงศา ๑๔ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓๖๕ สามเณรพชรพล วุฒิวงค ๑๔ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓๖๖ สามเณรนสรารินทร ณสุวรรณ ๑๒ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓๖๗ พระชัยลักษณ ฐิตชโย เมฆพยัพ ๒๘ ๒ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๑๓๖๘ พระชัยรัฐ ชยานนฺโท พยัคฆมะเริง ๒๖ ๒ จันทวงศาราม วัดเทพลีลา
๑๓๖๙ สามเณรมนตรี ดําสงค ๑๗ ธรรมมงคล วัดธรรมมงคล
๑๓๗๐ พระวิทยา ญาณวิชฺโช บุญไชย ๕๓ ๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๓๗๑ พระอภิวิชญ ปฺญานนฺโท พิกุลศรี ๒๑ ๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๓๗๒ พระภูวินทร จาครโต นวลปกศรี ๒๕ ๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๓๗๓ สามเณรชยานันท รําร่ืน ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๓๗๔ สามเณรกีรณัฐ แตะตอง ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๓๗๕ สามเณรเจริญ ระม่ังทอง ๑๗ ธาตุทอง วัดธาตุทอง
๑๓๗๖ สามเณรสุรเชษฐ แกวอาสา ๑๔ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๓๗๗ พระอภิชาติ ญาณธโร อุทัยไพศาลวงศ ๓๓ ๘ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๓๗๘ พระไกรศร สุธมฺโม ขุนทองจันทร ๒๕ ๓ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๓๗๙ พระมานะ มานฉนฺโท เทียนชัย ๓๕ ๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๓๘๐ สามเณรอติวิชญ วงศชู ๑๔ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๓๘๑ สามเณรนครินทร อินช่ืน ๑๙ สุคันธาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๓๘๒ สามเณรภูริเดช เรืองรัมย ๑๔ บางนาใน วัดบางนาใน
๑๓๘๓ สามเณรสุริยะ เสียงลํ้า ๑๓ บางนาใน วัดบางนาใน
๑๓๘๔ สามเณรอดิศักด รักเสมอวงศ ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๓๘๕ สามเณรชาตรี อุนจางวาง ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๓๘๖ สามเณรดัง อินทนู ๑๕ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๓๘๗ สามเณรชญากร ถือความสัตย ๑๔ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๓๘๘ สามเณรณัฐนนท ศรีงาม ๑๓ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๑๓๘๙ สามเณรอัษฎา ภูชํานิ ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา
๑๓๙๐ สามเณรชิณกฤต พรมวัง ๑๗ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ
๑๓๙๑ สามเณรพนมกรต แสนราช ๑๖ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ
๑๓๙๒ สามเณรพีระพล พิมพสอน ๑๔ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๓๙๓ พระสุทธิพงษ ขนฺติวโร พรมเมือง ๕๑ ๖ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๑๓๙๔ สามเณรอภิทักษ อินทสรอย ๑๘ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๑๓๙๕ สามเณรธนัช บุตรเทพ ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๑๓๙๖ สามเณรธนากร เรืองศิริ ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๑๓๙๗ พระวัฒนชนิน อาภาธโร ปราโมกขขน ๒๖ ๑ อโศการาม วัดราชบพิธ
๑๓๙๘ พระนพฌาน อนาลโย พรหมประสิทธ์ิ ๓๖ ๒ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ
๑๓๙๙ สามเณรสมชาย บานโขง ๑๘ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
๑๔๐๐ สามเณรท่ิน บานโขง ๑๗ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
๑๔๐๑ สามเณรธีรเดช จันภักดี ๑๖ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
๑๔๐๒ พระมานิตย ปภสฺสโร ศุภกิจมงคล ๔๘ ๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐๓ พระสุพงษ ปฺญาธโร เรืองสุขสุด ๒๓ ๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐๔ สามเณรพัชรบดี ลีจันทึก ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐๕ สามเณรธวัชชัย สืบเพ็ง ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐๖ สามเณรธีรศักดิ์ บัวจันทร ๑๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐๗ สามเณรอัมรินทร มรรคผล ๑๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๔๐๘ พระเฉลิมวุฒิ ธมฺมครุโก มาเสมอ ๓๔ ๗ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๔๐๙ พระมงคลชัย สิริจนฺโท พุบมาลา ๓๒ ๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๔๑๐ สามเณรรุงรดิศ ตะวัน ๑๔ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๑๔๑๑ สามเณรสิรภัทร ชูสนุก ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๔๑๒ สามเณรอนิวรรต สังขพงษ ๑๕ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๔๑๓ สามเณรประกิจ โคมวง ๑๔ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๔๑๔ สามเณรกชภูมิ ยอดชิด ๑๔ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๔๑๕ สามเณรเดชาวัฒน พักนอย ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข
๑๔๑๖ สามเณรไฟเพชรนคร โสประดิษฐ ๑๔ แสนสุข วัดแสนสุข
๑๔๑๗ สามเณรสุวิทย ใจตรงสัตย ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข
๑๔๑๘ พระพิภพ พุทฺธวโร ใหมวุน ๕๒ ๑๗ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
๑๔๑๙ สามเณรชัชธเชษฐ มีโชค ๑๓ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๑๔๒๐ สามเณรชินวัตร วงคสิน ๑๖ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๔๒๑ สามเณรอรรถพล พรมตา ๑๖ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๑๔๒๒ พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปฺโญ นันทจักร ๒๕ ๕ กระทุม วัดกระทุม
๑๔๒๓ สามเณรูกานนท มูละศรีวะ ๑๓ กระทุม วัดกระทุม
๑๔๒๔ สามเณรธนวัฒน โสมี ๑๓ กระทุม วัดกระทุม
๑๔๒๕ สามเณรอภิวิชญ สิตตา ๑๓ กระทุม วัดกระทุม
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สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๔๒๖ สามเณรดีเลิศ อินทเกตุ ๑๓ กระทุม วัดกระทุม
๑๔๒๗ พระเสนาะ ปยสีโล พะหงษา ๔๕ ๒๔ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป
๑๔๒๘ พระณัฎฐิยะ สนฺตกาโย ชินศิรประภา ๓๙ ๑ บึงทองหลาง คณะเขตบางกะป
๑๔๒๙ พระจารุวัตร กิตฺติญาโณ แผนทอง ๔๐ ๑๙ พลมานีย คณะเขตลาดกระบัง
๑๔๓๐ พระอนุสรณ อนุตฺตโร ยงยืน ๓๖ ๑๓ พลมานีย คณะเขตลาดกระบัง
๑๔๓๑ พระกอเกียรติ จิตฺตทนฺโต สุขสมกิจ ๕๑ ๙ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๑๔๓๒ สามเณรณัฐวุฒิ ขาวจันทร ๒๑ ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๑๔๓๓ สามเณรสุนิมิตร มัลลิกะนาวิน ๑๖ บุญศรีมุนีกรณ คณะเขตบึงกุม
๑๔๓๔ พระธนากร จารุธมฺโม แสงเทียนท ๒๘ ๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๑๔๓๕ พระอัณณพ อภินนฺโท ฉายาชวลิต ๓๔ ๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๑๔๓๖ สามเณรอรัญ บุญนอย ๑๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๑๔๓๗ พระภคพล ภคพโล บุญเหลือง ๒๒ ๒ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๑๔๓๘ พระระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ ๒๗ ๗ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๓๙ สามเณรจิรณัฐ เทียมเมือง ๑๔ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๔๐ สามเณรปกรณ ทองศรี ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๔๑ สามเณรอุดม จวน ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๔๒ สามเณรภูวดล แสงอรุณ ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๔๓ สามเณรวรชิต มีละ ๑๑ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๔๔ สามเณรนฤดม หอมหวน ๑๐ ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
๑๔๔๕ สามเณรภาณุวัฒน นาคไชยะ ๑๕ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๑๔๔๖ สามเณรทศพล ใตเฉียง ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๑๔๔๗ สามเณรธีรเดช ธารดอนรัตน ๑๔ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๑๔๔๘ สามเณรศิลาชัย แพงมา ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
๑๔๔๙ พระสมพร กนฺตวณฺโณ ไฝขาว ๒๗ ๕ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ
๑๔๕๐ สามเณรอภิรักษ สินธพ ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๑๔๕๑ สามเณรธัชกร ตนโพธ์ิ ๑๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๑๔๕๒ สามเณรวีรภัทร กะการดี ๑๓ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๑๔๕๓ สามเณรดลภาค รัศมีฉาย ๑๓ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส
๑๔๕๔ สามเณรนันธวุฒิ โพธิ์ทอง ๑๓ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๑๔๕๕ สามเณรรัฐโรจน ศิรไกรพัฒนา ๑๓ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๑๔๕๖ พระเอกพล เอกพโล พรมสิทธิ์ ๓๗ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๕๗ สามเณรลีวาน อุม ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๑๔๕๘ สามเณรปณณพัฒน ฤทธิเดชรัตน ๑๘ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๔/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๔๕๙ สามเณรนครินทร แกวแยม ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๔๖๐ สามเณรณัฐภัทร หนูเล่ียง ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๔๖๑ สามเณรรัฐชภูมิ ใจยะ ๑๕ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๑๔๖๒ สามเณรพุฒิภัทร อีมู ๑๔ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๑๔๖๓ สามเณรตรีภพ พยัคฆาวุธ ๑๒ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๑๔๖๔ สามเณรณัฐภัทร นอยตา ๑๔ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๑๔๖๕ สามเณรธนภูมิ ดี้ปญญา ๑๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๑๔๖๖ สามเณรณัฐวัตร พวงพันธ ๑๑ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๑๔๖๗ สามเณรธนากร เกษจันทร ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๔๖๘ สามเณรภูรินาท กระแสโสม ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๔๖๙ สามเณรพงศภัค แสนอุบล ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๔๗๐ สามเณรทศพร ธรมีฤทธ์ิ ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๔๗๑ สามเณรอิทธิพล ชลชี ๑๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๔๗๒ พระรุงโรจน คุณวุฑฺโฒ บวรรัตนบุญญา ๓๕ ๒ อินทาราม วัดอินทาราม
๑๔๗๓ สามเณรจิรเมธ จันทราชัย ๑๒ สุทธิจิตตาราม คณะเขตทวีวัฒนา
๑๔๗๔ พระอุเทน สุวณฺณทีโป แสงสุวรรณ ๔๘ ๔ สน คณะเขตทุงครุ
๑๔๗๕ พระบุญลักษณ ปวิตฺโต แบขุนทด ๓๐ ๖ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย
๑๔๗๖ พระธีรเมธี สตฺตจิตฺโต เขียวงาม ๔๖ ๔ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย
๑๔๗๗ พระณพวิทย ฐิตสีโล ลวงลือ ๒๗ ๒ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย
๑๔๗๘ พระทองมี อํสุธโช แอมไธสง ๖๘ ๔๗ กก คณะเขตบางขุนเทียน
๑๔๗๙ พระปลัดสมาน กิตฺติปาโล แกวเพชร ๔๔ ๑๔ แสมดํา คณะเขตบางขุนเทียน
๑๔๘๐ พระระโนห นาถกโร ทองออน ๕๙ ๑ หัวกระบือ คณะเขตบางขุนเทียน
๑๔๘๑ พระเอกชัย จนฺทวํโส ราชศูนยวงษ ๖๖ ๖ บัวผัน คณะเขตบางขุนเทียน
๑๔๘๒ พระธวัชชัย วิชฺชาธโร จั่นฤทธิ์ ๓๙ ๑๙ มวง คณะเขตบางแค
๑๔๘๓ พระนพพล คุณวุฑฺโฒ บุญชม ๓๐ ๑๐ มวง คณะเขตบางแค
๑๔๘๔ พระจันทรธา โชติปฺโญ เนียน ๓๐ ๑๐ ไผเลี้ยง คณะเขตหนองแขม
๑๔๘๕ พระเจษฎา ปฺญาธโร ศรีเจริญ ๕๖ ๕ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๔๘๖ สามเณรทีน แกวศรีเมฆ ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๔๘๗ พระมาโนช สุจิณณธมฺโม เทพมหานนท ๑๙ ๑ แคนอก นนทบุรี
๑๔๘๘ พระเทียง กลฺยาณการี ยันไทย ๒๖ ๖ อุบลวนาราม นนทบุรี
๑๔๘๙ พระพงษศิริ ชิตงฺกโร ถานันทตะ ๕๘ ๗ บางไผ นนทบุรี
๑๔๙๐ สามเณรธนากร บัวมี ๑๘ บางไผ นนทบุรี
๑๔๙๑ สามเณรณัชพล พินิจ ๑๔ ละหาร นนทบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๕/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๔๙๒ สามเณรณัฐพล สกุลหอม ๑๔ ละหาร นนทบุรี
๑๔๙๓ พระปรัชญา ธีรวโร บุปผาพงษ ๒๗ ๕ เปรมประชา ปทุมธานี
๑๔๙๔ สามเณรอัศฆกฤษณ แสงเจริญวัฒนะ ๑๓ บอทอง ปทุมธานี
๑๔๙๕ พระวิโรจน อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธํารงศักดิ์ ๔๑ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๙๖ พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง ๓๗ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๙๗ พระศศิพงศ สิริรตโน แกวดอก ๓๗ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๙๘ พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม ๓๙ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๔๙๙ พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา ๔๓ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๐ พระมานพ ทีปวํโส พิมูลชาติ ๔๐ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๑ พระบุญชู กิตฺติปฺุโญ กัณหะกิติ ๘๑ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๒ พระศุภกฤษ พลวิชฺโช อุดมพันธ ๓๓ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๓ พระไพฑูรย อตฺถวโร สิงหประเสริฐ ๓๖ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๔ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต ๔๒ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๕ พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธแสน ๓๕ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๖ พระพงษศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ ๓๒ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๗ พระสมรส โชติวณฺโณ โพธ์ิงาม ๓๗ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๘ พระเกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด ๒๘ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๐๙ พระเกียรติณรงค กิตฺติธโร บุญแสนรัน ๒๙ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๐ พระพิพัฒนพงศ ปริโยทาโต มหาจันทร ๓๕ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๑ พระสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค ๖๔ ๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๒ พระพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร ๒๔ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๓ พระณัฐวัฒน กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย ๒๕ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๔ พระชยธุช เมตฺติกโร วรยศ ๓๕ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๕ สามเณรอธิวัฒน แดงหาญ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๖ สามเณรรัชชานนท เสียงใส ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๗ สามเณรกฤตธรรม สุขสมบูรณ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๘ สามเณรพิสิฐ สมทรัพย ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๑๙ สามเณรจิตกร มณีวงศ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๐ สามเณรเพ็ญเพชร พาพง ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๑ สามเณรพัสกร ภูแสนสอาด ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๒ สามเณรสันติ หิรัญเถกิงพันธ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๓ สามเณรสุเมธ แกวเกตุ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๔ สามเณรอาทิตย แจมจํารัส ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๖/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๕๒๕ สามเณรนันทเสน แกวเสด็จ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๖ สามเณรเมง มับ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๗ สามเณรธรรมรัตน มาลัยศรีฉลวย ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๘ สามเณรชินดนัย พิบูลรัตน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๒๙ สามเณรโซปโซ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๐ สามเณรชัยศรี เปากลาง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๑ สามเณรคมกฤษ จันทรเคร่ือง ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๒ สามเณรวัชระ แสงเนียม ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๓ สามเณรปยะบุตร พุฒเสน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๔ สามเณรณภัทร วงศแกว ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๕ สามเณรภาสพงศ คุณโท ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๖ สามเณรกฤษกร รายคํา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๗ สามเณรดวิชญ คําขัติ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๘ สามเณรนคร รัตนศรี ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๓๙ สามเณรภัทรกรณ ปาไผ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๔๐ สามเณรจิตรกรณ แกวมงคล ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๔๑ สามเณรจิรภัทร ศรีสองชัย ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๕๔๒ พระสุภชัย ทนฺตจิตฺโต โคหนองบัว ๔๙ ๒ เขียนเขต ปทุมธานี
๑๕๔๓ พระพงศพัศ นาควโร พงษจิตเวชกุล ๕๙ ๔ แสงสรรค ปทุมธานี
๑๕๔๔ พระธนพล อินฺทปฺโญ ศรีประเสริฐ ๕๗ ๗ ลาดสนุน ปทุมธานี
๑๕๔๕ สามเณรบุญมี ประชามะคะโท ๑๘ ธัญญะผล ปทุมธานี
๑๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ สุกิตฺติโก นามพา ๒๗ ๒ ปาเจริญราช ปทุมธานี
๑๕๔๗ พระวรพล ธมฺมโชโต เหมือนแดง ๒๗ ๗ ปญจทายิกาวาส ปทุมธานี (ธ)
๑๕๔๘ สามเณรวิสาล โชม ๑๕ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๕๔๙ สามเณรหุง เหือน ๑๙ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๕๕๐ สามเณรจันทรเอก อาต ๒๐ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๕๕๑ สามเณรวุฒฑี หลง ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๕๕๒ พระชํานาญเวทย สุทฺธิญาโณ ฮวดตา ๓๖ ๑๖ จากแดง สมุทรปราการ
๑๕๕๓ สามเณรสิปปกร เมืองแพน ๑๓ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๕๕๔ พระสยมภู อนาลโย บัวเถ่ือน ๒๕ ๔ มงคลนิมตร สมุทรปราการ
๑๕๕๕ พระชัชวาลย จารุธมฺโม สารเทศ ๔๕ ๑๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๕๕๖ สามเณรสิรภัทร เนตรมาเกร็ด ๑๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๕๕๗ พระณิชพน จนฺทโชโต จันทรคง ๔๑ ๗ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๗/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๕๕๘ พระพรพจน ฐฃิตสาสโน พุทธเจริญกุล ๕๑ ๓ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๕๕๙ พระดุลยวัต จิรวฑฺโฒ ตาตะยานนท ๒๔ ๒ มเหยงคณ พระนครศรีอยุธยา
๑๕๖๐ พระยุทธการ เตชวฑฺฒโน เดชานุวัฒนชัย ๓๙ ๘ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
๑๕๖๑ พระออฟ ฐิตวฑฺฒโน งามนิมิตร ๓๖ ๑๓ โคกมะยม พระนครศรีอยุธยา
๑๕๖๒ พระย่ีสาย อินฺทวํโส น้ําใส ๓๓ ๑๐ ชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
๑๕๖๓ สามเณรรักตะวัน วัฒกิรจ ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๕๖๔ สามเณรอนวรรษ ใจสมัคร ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๕๖๕ พระสุรศักด์ิ สุธมฺโม อาระวิล ๒๗ ๙ อางทอง อางทอง
๑๕๖๖ สามเณรสมคิด มหามาศ ๑๔ พระพุทธบาท สระบุรี
๑๕๖๗ พระมโน นิวาโต เซิน ๒๘ ๕ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๕๖๘ สามเณรหวางตรี กีม ๑๙ โคกกะเทียม ลพบุรี
๑๕๖๙ พระรัฐศาสตร ชยนนฺโท พันธุขนุน ๒๖ ๕ ลํานารายณ ลพบุรี
๑๕๗๐ สามเณรวัฒนชัย บัวขันธ ๑๔ ลํานารายณ ลพบุรี
๑๕๗๑ พระเอ อติภทฺโท ฉายาวงศ ๒๘ ๔ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๕๗๒ พระฐากรณ ฐิตญาโณ คูหา ๔๖ ๒ อัมพวัน สิงหบุรี
๑๕๗๓ สามเณรอัยการ เสริมทรัพย ๑๒ สาธุการาม สิงหบุรี
๑๕๗๔ พระอลงกต อตฺถกาโร หมวกหลํา ๕๑ ๓ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๕๗๕ พระสุกฤษฎิ์ จารุธมฺโม แผงสุวรรณ ๕๐ ๒ พิกุลทอง สิงหบุรี
๑๕๗๖ สามเณรสยมภู ภูอองทอง ๑๖ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงหบุรี (ธ)
๑๕๗๗ พระประจักษ สุภาจาโร จั่นศรี ๓๗ ๑๒ ทับข้ีเหล็ก ชัยนาท
๑๕๗๘ สามเณรณัฐวตร โพธ์ิสุวรรณ ๒๐ ทับข้ีเหล็ก ชัยนาท
๑๕๗๙ สามเณรธนวัฒน ดีดสี ๑๒ มณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธานี
๑๕๘๐ สามเณรวรรณวัฒน สะราคํา ๑๓ โพธาราม นครสวรรค
๑๕๘๑ พระเอกพันธ อคฺคจิตฺโต พันธนาคง ๒๘ ๒ วรนาถบรรพต นครสวรรค
๑๕๘๒ สามเณรธราเทพ ใจงาม ๑๗ ทาพระเจริญพรต นครสวรรค
๑๕๘๓ สามเณรวิรัชชัย ละเมียด ๑๓ ไผสิงห นครสวรรค
๑๕๘๔ พระวรุฒ กนฺตธมฺโม จันทา ๒๗ ๔ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๑๕๘๕ พระคมกริช ธีรปฺโญ อินทมาศ ๓๑ ๙ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
๑๕๘๖ พระนที นริสฺสโร มังพิปา ๒๓ ๓ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
๑๕๘๗ สามเณรธันวา คงคาสวัสดิ์ ๑๘ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
๑๕๘๘ สามเณรเจษฎาภรณ จันทรานุสรณ ๑๓ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค
๑๕๘๙ สามเณรวชิรานนท โตสงคราม ๑๖ ตากฟา นครสวรรค
๑๕๙๐ สามเณรภูวนัย โพธ์ินอย ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๘/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๕๙๑ สามเณรกิจชุญหการน พุทธรตนวงศ ๑๕ ตากฟา นครสวรรค
๑๕๙๒ สามเณรวสันต ขันทะโชติ ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๑๕๙๓ สามเณรสิริมงคล นรสิงห ๑๔ ตากฟา นครสวรรค
๑๕๙๔ สามเณรวัชรพงศ สุขเจริญ ๑๔ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๑๕๙๕ สามเณรเกียรติศักด์ิ ภูแมน้ํา ๑๓ สระเกศ เพชรบูรณ
๑๕๙๖ สามเณรอนุชา ภูทองเงิน ๑๗ ประชานิมิต เพชรบูรณ
๑๕๙๗ สามเณรธนกร อริยประเสริฐกุล ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๑๕๙๘ พระธนกฤต สุจิตฺโต แกวมนตรี ๕๑ ๗ สุดสวาสดิ์ พิษณุโลก
๑๕๙๙ พระณรงค สิริปฺโญ ไกแกว ๓๒ ๗ สันติวัน พิษณุโลก
๑๖๐๐ สามเณรวีรพงศ มุกดา ๑๘ ยางเอน สุโขทัย
๑๖๐๑ สามเณรกฤษกร อุสาหะ ๑๔ สังฆาราม สุโขทัย
๑๖๐๒ สามเณรเตชินทร ย้ิมเทพ ๑๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๑๖๐๓ สามเณรธนวัต ประยันโต ๑๒ คลองโพธ์ิ อุตรดิตถ
๑๖๐๔ พระไพบูลย กนฺตสีโล จัน ๔๗ ๔ ลาดยาวใหม ตาก
๑๖๐๕ พระจรัญ ทตฺตมโน วงษพวง ๔๒ ๓ วังไคร ตาก
๑๖๐๖ สามเณรบวรพรต ปานํา ๑๕ ดอนไชย ตาก
๑๖๐๗ พระศักดิ์สิทธ์ิ สมจิตฺโต สุภาวดี ๒๔ ๓ โพธิคุณ ตาก
๑๖๐๘ พระอนันต เขมปฺโญ ธนาเขียว ๒๕ ๔ มณีไพรสณฑ ตาก
๑๖๐๙ พระอภิชัย ปภสฺสโร แหงมพรม ๒๕ ๒ มณีไพรสณฑ ตาก
๑๖๑๐ พระไพศาล จนฺทสาโร วิเชียร ๔๒ ๓ มณีไพรสณฑ ตาก
๑๖๑๑ พระดนุภัทร เตชธมฺโม บุญมาทัน ๒๙ ๑ ถํ้าเสือ ตาก
๑๖๑๒ พระอุเทน โชติปฺโญ อินตะเขียว ๔๕ ๑ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๓ สามเณรวีระเดช ภิรมยคุณธรรม ๑๘ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๔ สามเณรทักษิณ มากมีบริบูรณ ๑๖ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๕ สามเณรทราย ทิพยวัชรกุล ๑๕ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๖ สามเณรอนุพงษ บุตรขุนหวย ๑๔ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๗ สามเณรลิขิต บุญประกอบ ๑๔ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๘ สามเณรบุญเกษม ดวงดี ๑๕ ดอนไชย ตาก
๑๖๑๙ สามเณรศุภชัย ย่ังยืนสรกิจ ๑๕ ดอนไชย ตาก
๑๖๒๐ สามเณรสมชาย ไพรแสงสิงห ๑๗ ดอนไชย ตาก
๑๖๒๑ สามเณรมงคล เหมยคํา ๑๕ ดอนไชย ตาก
๑๖๒๒ สามเณรพาดา เอกอุดมรักษ ๑๗ ดอนไชย ตาก
๑๖๒๓ สามเณรนฤเศรษฐ พงษสุระ ๑๓ ดอนไชย ตาก

p2pass64_2  ๑๘/๑๑/๒๕๖๔



กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๙/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๖๒๔ สามเณรไตรภพ ดวงกมลวารี ๑๒ ดอนไชย ตาก
๑๖๒๕ สามเณรพรพิรมณ มั่นคง ๒๓ ดอนมูล ตาก
๑๖๒๖ สามเณรไทกุ พงษไพร ๑๘ ดอนมูล ตาก
๑๖๒๗ สามเจอแฮเก ๑๘ แมตานเหนือ ตาก
๑๖๒๘ สามเณรสิทธิพงษ พรหมโสภา ๑๔ จองคํา ลําปาง
๑๖๒๙ สามเณรพีระพัฒน แสงสกุล ๑๓ จองคํา ลําปาง
๑๖๓๐ สามเณรธนกร บุญแกว ๑๒ จองคํา ลําปาง
๑๖๓๑ สามเณรวัชรพงค เลิศชุมภู ๑๖ พระแกวดอนเตาสุชาดาราม ลําปาง
๑๖๓๒ สามเณรรุงโรจน วงศหมื่นรัตน ๑๔ พระแกวดอนเตาสุชาดาราม ลําปาง
๑๖๓๓ สามเณรศุภชัย สุมา ๑๕ โทกหัวชาง ลําปาง
๑๖๓๔ พระครูใบฎีกาจํารัส ขนฺติยุตฺโต เชียงแขก ๓๕ ๑๖ พระแกว เชียงราย
๑๖๓๕ สามเณรหลวงบุญ สายคํา ๑๖ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๑๖๓๖ สามเณรย่ี ชายวงค ๑๕ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๑๖๓๗ สามเณรเอกรัตน กุศลสง ๑๗ พระธาตุชอแฮ แพร
๑๖๓๘ พระปลัดกิตติพันธ สจฺจวโร วงคสวัสดิ์ ๔๖ ๑๐ พงปาหวาย แพร
๑๖๓๙ พระกวีวัธน กตสาโร พงษพิริยะ ๔๕ ๔ ปาคอวัง นาน
๑๖๔๐ สามเณรชินวัตร บัวผัด ๑๖ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ)
๑๖๔๑ สามเณรนรภัทร จันอน ๑๕ ปาแมจริมโสภิตาราม นาน (ธ)
๑๖๔๒ สามเณรจิรายุ กันทะวัง ๑๗ ปาตึง เชียงใหม
๑๖๔๓ พระจตุรงค จตุวโร รอยกา ๒๓ ๓ เจ็ดยอด เชียงใหม
๑๖๔๔ สามเณรSOMXAY SITDARVANH ๒๐ เจ็ดยอด เชียงใหม
๑๖๔๕ พระขจรศักดิ์ เขมจาโร ยืนธรรม ๔๐ ๖ บอหิน เชียงใหม
๑๖๔๖ สามเณรนพรัตน ชัยวงศ ๑๙ ชัยมงคล เชียงใหม
๑๖๔๗ สามเณรสุวรรณ ชัยวงศ ๑๗ ชัยมงคล เชียงใหม
๑๖๔๘ สามเณรจอย คําแกว ๑๘ ชัยมงคล เชียงใหม
๑๖๔๙ สามเณรแสง เตียนคํา ๑๕ ชัยมงคล เชียงใหม
๑๖๕๐ พระสมนึก ภูมิพโล ลาภวงศไพบูลย ๕๖ ๔ รํ่าเปง เชียงใหม
๑๖๕๑ สามเณรกุศล รังษี ๑๔ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม
๑๖๕๒ สามเณรเตจิ่งตะ ๑๖ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว เชียงใหม
๑๖๕๓ สามเณรปณณิสสะ ๑๖ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว เชียงใหม
๑๖๕๔ สามเณรแสน กางหมั้น ๑๔ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว เชียงใหม
๑๖๕๕ สามเณรรัชชานนท พยุหะ ๑๗ วารีสุทธาวาส เชียงใหม
๑๖๕๖ สามเณรเกียรติศักดิ์ เพชรศรี ๑๗ วารีสุทธาวาส เชียงใหม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๐/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๖๕๗ พระต๋ี ปญญาวชิโร แซหยาง ๓๑ ๕ สีมาราม เชียงใหม
๑๖๕๘ พระชัชวาล จนฺทโชโต แซเย้ือง ๓๐ ๔ สีมาราม เชียงใหม
๑๖๕๙ สามเณรสุวิจักขณ บุญชู ๑๕ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๑๖๖๐ สามเณรเจนวิทย หมองเมิง ๑๓ ศรีบุญเรือง เชียงใหม
๑๖๖๑ พระยุทธนา ปฺญาวโร จะโบ ๒๔ ๒ ปาไมแดง เชียงใหม
๑๖๖๒ สามเณรกองดี ปนดี ๑๗ สะอาดชัยศรี เชียงใหม
๑๖๖๓ พระจักรกฤษณ ปฺญาวชิโร พรมสงา ๔๙ ๔ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๖๖๔ สามเณรณรงคฤทธ์ิ พรมพินิจ ๑๙ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๖๖๕ สามเณรพิเชฐ ขันตี ๑๘ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๖๖๖ สามเณรฐิตธรรม มาละแซม ๑๓ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม
๑๖๖๗ สามเณรธนากร วนาสมบูรณ ๑๗ บานขุน เชียงใหม
๑๖๖๘ สามเณรสมชาย จอมแดนนา ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๑๖๖๙ สามเณรอนุสรณ จงดีหาญชัย ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๑๖๗๐ สามเณรประพันธ ก้ันหย่ัน ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๖๗๑ สามเณรวุฒิพงค ทิพาธรรมคุณ ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๖๗๒ สามเณรสิทธิชัย มิตรสาธิต ๑๔ บานขุน เชียงใหม
๑๖๗๓ สามเณรวิฑูรย วิเวกพนาศรี ๑๓ บานขุน เชียงใหม
๑๖๗๔ สามเณรสุเทพ โชคจตุสรรพ ๑๓ บานขุน เชียงใหม
๑๖๗๕ พระฬส สุกิตฺตยานนฺโท ใจกวาง ๓๕ ๑๔ สันติธรรม เชียงใหม (ธ)
๑๖๗๖ พระธัมมตาละ ธมฺมทตฺโต ธัมมตาละ ๒๗ ๑ พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน
๑๖๗๗ สามเณรกอบชัย ๑๔ จองคํา แมฮองสอน
๑๖๗๘ สามเณรขจรศักดิ์ ๑๙ ปางลอ แมฮองสอน
๑๖๗๙ สามเณรวีรชิต ๑๖ ปางลอ แมฮองสอน
๑๖๘๐ สามเณรธีรภัทร ๑๕ ปางลอ แมฮองสอน
๑๖๘๑ สามเณรปฏิภัทร ประภาสะโนบล ๑๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี
๑๖๘๒ พระสุชาติ อนาวิโร ชามนตรี ๔๗ ๙ โพธ์ิชัย อุดรธานี
๑๖๘๓ พระโกวิท จารุธมฺโม วจีประศรี ๕๘ ๔ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๖๘๔ พระสมปอง เจินกวาง เทพยาศรี ๓๔ ๑๔ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๖๘๕ สามเณรชัยวัฒน สาแขม ๑๘ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๖๘๖ สามเณรครรชิต เกตุโพนทอง ๑๖ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๑๖๘๗ พระทินภัทร นรินฺโท ศรีพา ๕๖ ๓๖ วิสุทธิมัคคาราม อุดรธานี
๑๖๘๘ พระไตรรัตน ขนฺติธโร จันทราช ๕๔ ๓ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๑๖๘๙ พระพิษณุ กนฺตวีโร ศรีวงษา ๒๘ ๓ โพธ์ิชัยศรี อุดรธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๑/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๖๙๐ พระวันชัย วิสุทฺโธ ดีลุนชัย ๕๐ ๗ โคเขตตาราม อุดรธานี
๑๖๙๑ สามเณรธีระวัฒน ไชยราชา ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี
๑๖๙๒ พระภัสดา กนฺตสีโล บุญลอม ๕๕ ๕ ศรีนคราราม อุดรธานี
๑๖๙๓ พระไพรวัลย จนฺทสโร พรหมงาม ๓๕ ๙ สวางโยมาลัย อุดรธานี
๑๖๙๔ สามเณรนันทชัย ขันตี ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี
๑๖๙๕ สามเณรไตรรัตน บุญเกิด ๑๖ สระมณี อุดรธานี
๑๖๙๖ สามเณรอภิชา ชุมพล ๑๖ สระมณี อุดรธานี
๑๖๙๗ สามเณรศุภกิจ จําปา ๑๓ สระมณี อุดรธานี
๑๖๙๘ พระคูณ ฐานุตฺตโร ทิพยโชติ ๖๘ ๑ โพธ์ิชัยงิ้วเหนือ อุดรธานี
๑๖๙๙ พระณัฐวงศ ณฏฐวํโส เกษมประชา ๕๖ ๓ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๐ สามเณรชัยมงคล สุพรรณโมกข ๑๘ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๑ สามเณรสุขุมวิท พุฒมุข ๑๕ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๒ สามเณรต้ังจิตร ชุมพล ๑๔ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๓ สามเณรศักรินทร สีกวนชา ๑๔ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๔ สามเณรอนุพัฒน นาสําแดง ๑๔ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๕ สามเณรรัฐภูมิ หิรัญอร ๑๓ ชัยพร หนองคาย
๑๗๐๖ สามเณรนิกร มาตวังแสง ๑๔ ศรีษะเกษ หนองคาย
๑๗๐๗ สามเณรพีรธัช ปาสาริตา ๑๖ หายโศก หนองคาย
๑๗๐๘ พระอธิการทัดธน กตปฺุโญ ประเสริฐสัง ๕๑ ๕ ศรีคุณเมือง หนองคาย
๑๗๐๙ พระสัญญา วชิโร สุขทน ๓๙ ๙ ศรีคุณเมือง หนองคาย
๑๗๑๐ พระธวัช ธมฺมทีโป มีแฮด ๓๑ ๑๑ โพธ์ิชัย หนองคาย
๑๗๑๑ พระสมจิตร สิริจนฺโท เทพารักษ ๔๔ ๒๑ นาฬิกวนาวาส หนองคาย
๑๗๑๒ พระพรชัย สิริธมฺโม อินทรีวงศจัน ๒๒ ๑ ยอดแกว หนองคาย
๑๗๑๓ พระมนเทียน โชติโร มหาฤทธ์ิ ๔๕ ๕ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย
๑๗๑๔ สามเณรอนุชา คําพรมมา ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย
๑๗๑๕ พระบุญทิพย นนฺทิโย มาศศรี ๓๗ ๖ วาปประดิษฐ หนองคาย
๑๗๑๖ พระเพ็ง ยโสธโร อนงคชัย ๖๘ ๑๑ ทาล่ีศรีสะอาด หนองคาย
๑๗๑๗ พระมานิตย เขมกาโม สุระสิทธ์ิ ๕๖ ๔ โสภาพิมุข หนองคาย
๑๗๑๘ พระกิตติ สนฺตจิตฺโต นิคมภักดิ์ ๔๓ ๓ หลวงพิสัยเจติยาราม หนองคาย
๑๗๑๙ พระพงศธร วรมงฺคโล อุทุมพิรัตน ๒๒ ๒ นวติตถาราม หนองคาย
๑๗๒๐ สามเณรเดช บรรณารักษ ๑๕ เจริญผล หนองคาย
๑๗๒๑ พระนิวัฒน มหาโชติวฑฺฒโน วันณา ๓๑ ๑๑ จําปาทอง หนองคาย
๑๗๒๒ พระพิชัย ฐิตมโน เตือนสติ ๕๘ ๕ ธรรมคุณ หนองคาย
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๒/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๗๒๓ พระใบฎีกาวงคกด ติกฺขวีโร เครือเพียกุล ๔๗ ๑๑ กาหม หนองคาย
๑๗๒๔ พระบุญกอง กนฺตวีโร โคตรชมภู ๔๐ ๕ กาหม หนองคาย
๑๗๒๕ พระทนงศักด์ิ สจฺจวโร พันผง ๔๙ ๘ โพนงาม เลย
๑๗๒๖ สามเณรภานุวัฒน จันทรสวาง ๑๓ โพนงาม เลย
๑๗๒๗ สามเณรพีรพัฒน ปะวันนา ๑๔ โพธ์ิศรีสมโพธิ เลย
๑๗๒๘ พระธวัชชัย ธมฺมทีโป บุดดาเวียง ๕๐ ๑ ปาเลไลยก เลย
๑๗๒๙ สามเณรภากร แสนศรี ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๑๗๓๐ สามเณรพีรวิชญ พรมนิกร ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๑๗๓๑ สามเณรสิทธิชัย ชินพร ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย
๑๗๓๒ พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ ประกอบพรชัย ๕๑ ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย
๑๗๓๓ พระแทน ถาวโร ผลเหลือ ๔๐ ๖ ศรีบุญเรือง เลย
๑๗๓๔ พระสมุหเทพพิทักษ อินฺทวีโร อินทะสอน ๔๔ ๒ ศรีบุญเรือง เลย
๑๗๓๕ พระโยธิน กตปฺุโญ ภิญโญขวัญ ๔๑ ๒ ศรีบุญเรือง เลย
๑๗๓๖ พระธนาศาล ฐิตสีโล อารีวงษ ๓๐ ๒ ศรีบุญเรือง เลย
๑๗๓๗ สามเณรพีรพัฒน รัตนพล ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย
๑๗๓๘ พระใบฎีกานคร สุมโน งามสวัสดิ์ ๓๔ ๑๑ โพนชัย เลย
๑๗๓๙ สามเณรธีรเดช วงศวุวัฒน ๑๕ โพนชัย เลย
๑๗๔๐ สามเณรกฤตภัค บุญเกิด ๑๖ โพนชัย เลย
๑๗๔๑ พระเสาร เตชธมฺโม จันทรนาสีนวล ๕๐ ๔ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
๑๗๔๒ สามเณรภาสภูมิ กลางจอหอ ๑๓ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย
๑๗๔๓ พระไพรวัลย พุทฺธญาโณ ทัพทะมาตย ๕๐ ๖ เอราวัณพัฒนาราม เลย
๑๗๔๔ พระยุตพงษ จนฺทวณฺโณ ทุมภา ๔๗ ๔ เอราวัณพัฒนาราม เลย
๑๗๔๕ พระไกรทอง ญาณวโร นันไหมพานา ๓๖ ๑๐ ศรีสงคราม เลย
๑๗๔๖ สามเณรตะวัน ล้ิมประยูร ๑๔ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๗๔๗ สามเณรณฐพร ตันคําฮอง ๑๕ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๗๔๘ สามเณรไชยพศ ธิธรรม ๑๔ ลาดปูทรงธรรม เลย
๑๗๔๙ พระเพชรชะกัน เตชปฺโญ โสประดิษฐ ๓๖ ๑๖ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)
๑๗๕๐ พระคอรมัค สุทฺธสทฺโธ บราวน ๓๔ ๔ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ)
๑๗๕๑ สามเณรนิกร วังคีรี ๑๕ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๑๗๕๒ สามเณรพิพัฒนชัย ชาญจระเข ๑๓ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๑๗๕๓ สามเณรนิพิฐพนธ วิระกิจ ๑๓ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๑๗๕๔ สามเณรภูมิรินทร กํามะนิต ๑๓ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๑๗๕๕ สามเณรณัฐพล ละออออน ๑๓ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๓/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๗๕๖ สามเณรดานุวงศ มหาราช ๑๒ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๑๗๕๗ พระนิยม ฐานวโร ศรีนวลจันทร ๓๗ ๑๑ ขามชุม เลย (ธ)
๑๗๕๘ สามเณรกันยา บุษบา ๑๖ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๑๗๕๙ สามเณรคณาธิป สีนวล ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๑๗๖๐ สามเณรศุภวิชญ มะละ ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๑๗๖๑ สามเณรนันทกร วงษาพัด ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๑๗๖๒ สามเณรนนทธิชา สารภาพ ๑๔ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๑๗๖๓ สามเณรประสงค มัสสาทิตย ๑๓ โพธ์ิธัย สกลนคร
๑๗๖๔ สามเณรอดิศักดิ์ พรมประศรี ๑๖ โพธ์ิธัย สกลนคร
๑๗๖๕ พระชัยวัฒน ชยวฑฺโน วัดแผนลํา ๒๖ ๖ ศรีสุมังคล สกลนคร
๑๗๖๖ สามเณรดิศรณ เมฆสุวรรณ ๑๕ ศรีบุญเรือง สกลนคร
๑๗๖๗ สามเณรนันทวัฒน เช้ือคุณะ ๑๔ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๑๗๖๘ พระชาติชาย คุณกโร ออนนอ ๔๒ ๑ ศรีสระแกว หนองบัวลําภู
๑๗๖๙ พระนรินทร นรินฺทโร สันตพงศ ๓๖ ๖ สายทอง หนองบัวลําภู
๑๗๗๐ พระธณัติ เขมโก พงศรพี ๕๕ ๕ สายทอง หนองบัวลําภู
๑๗๗๑ สามเณรศรชัย โทวาท ๑๕ สายทอง หนองบัวลําภู
๑๗๗๒ พระยุทธนา เทวธมฺโม บุตรนอย ๒๕ ๒ ดอนธาตุนรงค หนองบัวลําภู
๑๗๗๓ สามเณรวิเศษไชยชาญ กาภูคํา ๑๖ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๑๗๗๔ สามเณรนิรุตร โพธ์ิขี ๑๓ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๑๗๗๕ พระธีรยุทธ มหพฺพโล ปทนาถา ๓๘ ๑ โนนรัง ก. หนองบัวลําภู
๑๗๗๖ พระกันตพงษ สุทฺธสีโล ทิพปญณา ๓๖ ๖ สามัคคีสิริมงคล หนองบัวลําภู (ธ)
๑๗๗๗ สามเณรปรีดา เดนดวง ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๑๗๗๘ สามเณรวีระชัย หลักคํา ๑๓ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๑๗๗๙ พระทวีชัย จารุวณฺโณ บุตรราช ๓๕ ๑๐ ไตรภูมิ บึงกาฬ
๑๗๘๐ พระมนัส อมโร ประชา ๒๘ ๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๗๘๑ พระไพรัตน สุภโร สวงศิริ ๒๘ ๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๗๘๒ สามเณรฐิติพงศ ภูมิภาค ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๗๘๓ สามเณรสิทธิโชค เพ็งทอง ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๗๘๔ สามเณรธีรภัทร สุนทรวิเศษ ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ
๑๗๘๕ สามเณรธันยสิทธ์ิ เสาวรส ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
๑๗๘๖ สามเณรยุทธพิชัย เพียมูล ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
๑๗๘๗ สามเณรอภินันท ขจรโมท ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
๑๗๘๘ สามเณรประกาศิต พูลพล ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๔/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๗๘๙ สามเณรกรกฎ สุนีย ๑๔ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
๑๗๙๐ สามเณรเจษฎา สังขเงิน ๑๑ ศรีชมพูวนาราม บึงกาฬ
๑๗๙๑ พระจีระศักดิ์ ชุตินฺธโร วิชัยยนต ๒๘ ๓ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๑๗๙๒ สามเณรนิติพัฒน เรียบรอย ๑๓ สุวรรณาราม บึงกาฬ
๑๗๙๓ พระวิทชัย ธมฺมกาโม ศรีปอง ๔๐ ๒ สวางมีชัย บึงกาฬ
๑๗๙๔ พระศิริภัสกร ธมฺมธโร ศิริรัตนะธาดากุล ๔๑ ๒ โพธิ์ทอง ขอนแกน
๑๗๙๕ พระสมคิด ธมฺมวโร ดวงโทโคตร ๓๒ ๒ ชัยศรี ขอนแกน
๑๗๙๖ พระกานต ติสฺสวโร นาเมืองรักษ ๔๓ ๒ ชัยศรี ขอนแกน
๑๗๙๗ สามเณรกิตติ บุญโรจน ๑๕ ชัยศรี ขอนแกน
๑๗๙๘ สามเณรตรีวิทย มาตรา ๑๓ ชัยศรี ขอนแกน
๑๗๙๙ สามเณรนวมินทร นาคสัมฤทธ์ิ ๑๓ ชัยศรี ขอนแกน
๑๘๐๐ พระธัชมงคล กิจฺจธโร อุทัย ๔๒ ๕ มิ่งเมืองพลาราม ขอนแกน
๑๘๐๑ สามเณรธีรนาฏ ลือโสภา ๑๕ พยัคฆภูมิวราราม มหาสารคาม
๑๘๐๒ พระยอดเพชร ฐานงฺกโร ชารีรักษ ๓๙ ๕ อรามมงคล กาฬสินธุ
๑๘๐๓ สามเณรนคินทร พลต้ือ ๑๕ แกวสําเร็จ กาฬสินธุ
๑๘๐๔ สามเณรกลวัชร ศรีไกรรัตน ๑๗ สวางใต กาฬสินธุ
๑๘๐๕ พระชิตณรงค นนฺทสาโร คิดคา ๓๖ ๓ แสงสวางโพธ์ิทอง กาฬสินธุ
๑๘๐๖ สามเณรกฤษดา เมาะราษี ๑๘ บูรพาภิราม รอยเอ็ด
๑๘๐๗ สามเณรเสฏฐวุฒิ พิลาสุข ๑๓ บานอน รอยเอ็ด
๑๘๐๘ สามเณรธนากร บุญทองสุก ๑๖ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๘๐๙ สามเณรยุทธพิชัย โพธิสูง ๑๕ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๘๑๐ สามเณรเมธี ทองคําดี ๑๔ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๘๑๑ สามเณรสุธี คําชาย ๑๔ เมืองสรวงเกา รอยเอ็ด
๑๘๑๒ สามเณรคุณากร ทันเต ๑๗ ดามพรา อุบลราชธานี
๑๘๑๓ สามเณรธรรมธัช อาสาพงษ ๑๕ ดามพรา อุบลราชธานี
๑๘๑๔ พระนัตฐพงษ ธนิฏฐวํโส ศิริโชติ ๒๒ ๓ ปากน้ํา อุบลราชธานี
๑๘๑๕ สามเณรศุภกฤต อนันต ๑๖ แจงสวาง อุบลราชธานี
๑๘๑๖ พระเสกสิทธ์ิ สจฺจญาโณ กองศรี ๓๕ ๗ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๑๘๑๗ สามเณรอยุทธพงษ พันธะราช ๑๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๑๘๑๘ พระเสกสรรค เขมโก ยาตรา ๔๕ ๑๑ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๘๑๙ พระประสิทธ์ิ วิชฺชาธโร รินลา ๔๐ ๘ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๘๒๐ พระวรวุฒิ สุวฑฺฒโน สริมา ๓๒ ๘ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๘๒๑ สามเณรภูริชยา สรอยมุกข ๑๔ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๕/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๘๒๒ สามเณรภาสกร ทองวงค ๑๔ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๘๒๓ สามเณรสิทธิกร สีทน ๑๔ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๘๒๔ สามเณรไกรวิชญ ชํานาญวงษ ๑๕ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๒๕ สามเณรพรชัย สังฆรักษ ๑๔ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๒๖ สามเณรนันทวัฒน สัตตารัมย ๑๓ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๒๗ สามเณรธนทรัพย แหวนเพ็ชร ๑๓ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๒๘ สามเณรณัฐดนัย ชุมนุม ๑๓ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๒๙ สามเณรณัฐภัทร แพงไพรี ๑๓ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๓๐ สามเณรธีรวัฒน ภูคํา ๑๓ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๓๑ สามเณรกฤษฎา รามศิริ ๑๒ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๓๒ สามเณรธฤต รอดเริงร่ืน ๑๒ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๓๓ สามเณรพินิจ ไฝงาม ๑๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๓๔ สามเณรณัฐนนท ประภาศรี ๑๑ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๑๘๓๕ สามเณรธนวัฒน ดวงศรี ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี
๑๘๓๖ สามเณรปติกร เงากระจาง ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี
๑๘๓๗ สามเณรธนาธิป ชินโชติ ๑๓ วารินทราราม อุบลราชธานี
๑๘๓๘ สามเณรพงศธร อารีย ๑๖ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ
๑๘๓๙ สามเณรวีระ เตรียมสติ ๑๖ ศิริวราวาส ศรีสะเกษ
๑๘๔๐ พระรัตนะ รตนวณฺโณ ขอกูล ๖๐ ๕ เกษมสุข ศรีสะเกษ
๑๘๔๑ พระปญญา สิริวณฺโณ ตะเคียนเกล้ียง ๓๔ ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๘๔๒ พระบังคม นรินฺโท เสาเวียง ๕๕ ๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๘๔๓ สามเณรกันตธีภพ อัตพงษ ๑๗ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๘๔๔ สามเณรภูมิรพี กองชิน ๑๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๘๔๕ สามเณรณรงคฤทธ์ิ ศรีสุข ๑๔ ประชานิมิต ศรีสะเกษ (ธ)
๑๘๔๖ พระพงษวิชัย พทฺธธมฺโม เดชรักษา ๒๕ ๕ พระธาตุพนม นครพนม
๑๘๔๗ พระภาคภูมิ สมจิตฺโต โคตะนนท ๔๕ ๕ หวยกอย ยโสธร
๑๘๔๘ พระจิรายุ ถาวโร ดีดวงพันธ ๔๓ ๒ หวยกอย ยโสธร
๑๘๔๙ สามเณรอํานาจ ธรรมปต ๑๔ หวยกอย ยโสธร
๑๘๕๐ พระลําพอง วรปฺโญ วงแหวน ๓๓ ๙ เหมือดขาว ยโสธร
๑๘๕๑ พระอาคม ผาสุโก ทองลุม ๓๗ ๕ เหมือดขาว ยโสธร
๑๘๕๒ สามเณรภาณุพงษ โกยทา ๑๙ บูรพารามใต ยโสธร
๑๘๕๓ สามเณรวุฒินันท ชางปรุง ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร
๑๘๕๔ สามเณรจตุรงค ศรีจันทร ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๖/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๘๕๕ สามเณรปรเมศร บุตมงคล ๑๖ บูรพารามใต ยโสธร
๑๘๕๖ สามเณรพงศพิพัฒน ไผมณี ๑๔ บูรพารามใต ยโสธร
๑๘๕๗ สามเณรธนบัตร ช่ืนตา ๑๒ บูรพารามใต ยโสธร
๑๘๕๘ พระจิรายุทธ จิรกุสโล คําศรี ๓๐ ๗ ปาวิเวก มุกดาหาร
๑๘๕๙ สามเณรอานนท ผิวทอง ๑๔ โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ
๑๘๖๐ สามเณรวรพล มหาชานนท ๑๓ โนนโพธ์ิ อํานาจเจริญ
๑๘๖๑ สามเณรคิรากร รุงแจงรัมย ๑๓ โนนโพธ์ิ อํานาจเจริญ
๑๘๖๒ สามเณรจิตรเทพ แสงพงษ ๑๓ โนนโพธ์ิ อํานาจเจริญ
๑๘๖๓ พระปราโมทย ฉินฺนมนฺโท ทิมกุล ๖๓ ๑๐ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๑๘๖๔ พระปยะพงค ปยภาณี ประดิษจา ๓๘ ๔ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๑๘๖๕ สามเณรภานุวัฒน บุตรเครือ ๑๔ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๑๘๖๖ สามเณรพงษพิพัฒน ประเสริฐสังข ๑๔ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๑๘๖๗ สามเณรปริญญา โพธิ์พันธไม ๑๖ สะแก นครราชสีมา
๑๘๖๘ พระนฤพนธ มหาสกฺโก ย่ิงวรพงศ ๗๒ ๗ หนองจะบก นครราชสีมา
๑๘๖๙ พระพรชัย คมฺภีรปฺโญ มาลา ๒๒ ๑ ประมวลราษฎร นครราชสีมา
๑๘๗๐ พระธนาคม กตนาโถ พลบุรี ๒๓ ๓ หนองไขน้ํา นครราชสีมา
๑๘๗๑ สามเณรอัสกร จันทะกา ๑๓ ดอนขวาง นครราชสีมา
๑๘๗๒ สามเณรพงศธร ประดับจิตร ๑๔ คีรีวันต นครราชสีมา
๑๘๗๓ สามเณรเกษม แผนแกว ๑๙ คีรีวันต นครราชสีมา
๑๘๗๔ พระอธิการเปรม โชติปฺโญ ปอสูงเนิน ๓๘ ๑๖ ทุงพนมวัง นครราชสีมา
๑๘๗๕ พระสมพงษ วุฒิสาโร สมบูรณ ๓๕ ๓ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๘๗๖ สามเณรธรา ซิน ๑๒ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๑๘๗๗ พระเสมียน สนฺติโก แสงเศวต ๕๐ ๑๐ สุภัทบูรพาราม บุรีรัมย
๑๘๗๘ พระธรรมรงค วรญาโณ สดนางรอง ๔๙ ๒ ขุนกอง บุรีรัมย
๑๘๗๙ พระพงษพัฒน ฐิตปฺุโญ ประเสริฐศรี ๒๙ ๓ วัดโคกตาเงิน บุรีรัมย
๑๘๘๐ สามเณรธนากร กอนทอง ๑๔ บัวถนน บุรีรัมย
๑๘๘๑ สามเณรทวีศักดิ์ ใสสดศรี ๑๓ เยยปราสาท บุรีรัมย
๑๘๘๒ พระสมพงษ สุขิโต รุงพิรุณ ๓๘ ๑๓ ปาสามัคคีธรรม บุรีรัมย
๑๘๘๓ สามเณรพัธรดนัย ทาพรม ๑๔ ปาสามัคคีธรรม บุรีรัมย
๑๘๘๔ พระครูสังฆรักษชัยวัฒน ปฺญาวชิโร เรืองประโคน ๔๒ ๑๑ จําปา บุรีรัมย
๑๘๘๕ พระอธิพล อธิจิตฺโต ดียางหวาย ๒๗ ๒ หวยหินฝน ชัยภูมิ
๑๘๘๖ พระศตนันทน นนฺทธมฺโม พวงศรี ๓๑ ๗ ใหมศรีมากทอง สุรินทร
๑๘๘๗ พระสมุหจีรศักดิ์ ปยสีโล บุญเติม ๒๖ ๖ โสดารามบอน้ําใส สุรินทร
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๗/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๘๘๘ สามเณรจันทกร เหมาะเปนดี ๑๔ อุทุมพร สุรินทร
๑๘๘๙ พระนพสิทธ์ิ สิทฺธิญาโณ ย่ิงรุงเรือง ๒๖ ๓ อมรินทราราม สุรินทร
๑๘๙๐ พระชิตชาย สุรปฺโญ กุดอีทุย ๔๙ ๓ สระบัวแดง สุรินทร
๑๘๙๑ สามเณรคูณคํา วงพระจันทร ๑๘ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๘๙๒ สามเณรจันดา ฉอก ๑๕ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๘๙๓ สามเณรราเจส ดาลามิมาการ ๑๕ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๑๘๙๔ พระวสัน ปยสีโล เพ็ชรแสง ๕๕ ๔ บางแตน ปราจีนบุรี
๑๘๙๕ พระวันชนะ สิริสาโร ศิริวรรณ ๒๔ ๔ บางแตน ปราจีนบุรี
๑๘๙๖ พระเสกสิทธ์ิ ถิรธมฺโม บุญรักษา ๓๓ ๓ บางแตน ปราจีนบุรี
๑๘๙๗ พระอานนท อภินนฺโท อยูคง ๒๕ ๒ บางแตน ปราจีนบุรี
๑๘๙๘ พระมนตรี มหชฺฌาสโย เช้ือแกว ๒๙ ๘ หนองเกตุ ปราจีนบุรี
๑๘๙๙ พระประสาท กนฺตสีโล ใจสนิท ๖๔ ๖ พราหมณี นครนายก
๑๙๐๐ พระศรีวิชัย อาทิตจิตฺโต เข็มโคตร ๓๗ ๒ อุดมธานี นครนายก
๑๙๐๑ สามเณรมงคลชัย เสียงฆอง ๑๗ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๑๙๐๒ สามเณรวงคสวรรค ศรีแกนจันทร ๑๕ ปาศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ)
๑๙๐๓ พระพิศุทธิ์ วิสุทฺโธ มณเฑียรทอง ๓๗ ๑๓ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๑๙๐๔ พระขจร ขนฺติสาโร จั่นเพ็ชร ๔๘ ๑๐ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๑๙๐๕ สามเณรสถิตพล ผิวสา ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๑๙๐๖ สามเณรณัฐวุฒิ คงอาษา ๑๘ ทาเกวียน ฉะเชิงเทรา
๑๙๐๗ พระสุทธิชัย ภูริชโย แดงสด ๔๗ ๓ สมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา (ธ)
๑๙๐๘ พระนิพิฐพนธ จิรฏฐิโก พลพันธ ๔๐ ๓ วังสมบูรณ สระแกว
๑๙๐๙ พระพงษพัฒน ฐิตเมโธ เวียงวิเศษ ๒๗ ๓ วังสมบูรณ สระแกว
๑๙๑๐ พระสําเริง ปริปุณฺโณ ครุฑจันทร ๓๕ ๑ วังสมบูรณ สระแกว
๑๙๑๑ พระครรชิต สุทฺธิญาโณ ศิริทับ ๔๔ ๒ เกาโบราณ ชลบุรี
๑๙๑๒ สามเณรอดิศักดิ์ ศึกษา ๑๕ จรูญราษฏร ชลบุรี
๑๙๑๓ พระพรเทพ จิตฺตปาโล พรหมประทานลาภ ๒๙ ๓ นอก ชลบุรี
๑๙๑๔ พระประทีป โชติญาโณ ปนศิริ ๕๒ ๓ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๑๙๑๕ พระวิชัย ธีรปฺโญ มาฆะวงศ ๕๕ ๕ หนองลําดวนพรหมศรี ชลบุรี
๑๙๑๖ พระพยุง กุสลจิตฺโต เกตุกล่ิน ๖๓ ๔ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๑๙๑๗ สามเณรจันทรา ตนคํา ๑๗ เขาถํ้า ชลบุรี
๑๙๑๘ พระธนากร ธนปาโล วิเชียรพงษ ๒๖ ๓ บึงบวรสถิตย ชลบุรี
๑๙๑๙ พระนที ฐิตสทฺโธ เขมนเขตการ ๔๑ ๗ เขาพุทธโคดม ชลบุรี
๑๙๒๐ พระนิธิศ ปุณฺณโรจโน อารยวุฒิ ๗๐ ๑๑ ชัยมงคล ชลบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๘/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๙๒๑ พระธเนศ ฐานวโร ฉากรัมย ๒๕ ๒ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๒ สามเณรอาฟา แซหวัง ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๓ สามเณรณรัช จําเรียง ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๔ สามเณรนนทวัฒน สุธรรมะ ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๕ สามเณรวิศณุ สามเพชรเจริญ ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๖ สามเณรนพรุจ ดาวเล็ก ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๗ สามเณรอภิวิชญ แกวป ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๘ สามเณรรณภพ แซหวาง ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๒๙ สามเณรจิรภาส ศรีเจริญเวชวงค ๑๓ ชัยมงคล ชลบุรี
๑๙๓๐ พระทักษิน ฐานุตฺตโร ฐาโอษฐ ๒๒ ๑ สุทธาวาส ชลบุรี
๑๙๓๑ พระอัครเดช สีลเตโช รอดคราม ๓๐ ๗ สวางฟาพฤฒาราม ชลบุรี
๑๙๓๒ พระเชาวลิต ถิรจิตฺโต ซ่ือตรง ๕๕ ๕ สวางฟาพฤฒาราม ชลบุรี
๑๙๓๓ พระวัลลภ ธมฺมเตโช บุญฤทธ์ิ ๒๙ ๒ หนองใหญ ชลบุรี
๑๙๓๔ พระศรีมหาโพธ์ิ จนฺโทภาโส บุญธิรักษ ๕๘ ๖ สัตหีบ ชลบุรี
๑๙๓๕ พระจรูญ เขมจาโร จงอุมกลาง ๔๙ ๗ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๓๖ พระประพิษ ปนฺนภาโร ชาวโยธา ๕๓ ๓ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๓๗ พระพิษณุ สิริสาโร เกล่ือนกลางดอน ๓๘ ๓ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๓๘ สามเณรวุฒิชัย ใจหาญ ๑๖ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๓๙ สามเณรธนกฤต คร้ึมคางพลู ๑๓ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๔๐ สามเณรธงชัย สุธาชีวะ ๑๖ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๔๑ สามเณรภัทราวุธ สีไว ๑๓ ชองแสมสาร ชลบุรี
๑๙๔๒ พระณัฐนัทธิ์ สุทฺธมโน ศึกษา ๒๗ ๒ ลุม ระยอง
๑๙๔๓ พระอนุสิษฐ จารุวณฺโณ ยอดเพ็ชร ๔๗ ๒๓ มาบจันทร ระยอง
๑๙๔๔ พระเฟรดริก วิทิโต ออบระฮัมสน ๓๗ ๘ มาบจันทร ระยอง
๑๙๔๕ พระวรินทร อนาลโย ชิตนุรัตน ๕๔ ๕ หนองสนม ระยอง
๑๙๔๖ พระครูสุทัศนธรรมาภิรม วายาโม ฟกแกว ๖๐ ๓๖ หนองคอกหมู ระอง
๑๙๔๗ สามเณรพัด พาน ๑๘ ละหารไร ระยอง
๑๙๔๘ สามเณรนพกร ย่ังยืน ๑๔ ละหารไร ระยอง
๑๙๔๙ พระจํารูญ ขนฺติธโร พัลวัลย ๕๖ ๑๐ โคงสนามเปา จันทบุรี
๑๙๕๐ พระณัชพล ฐิตสีโล กิจลักษมี ๒๔ ๑ ซอยสอง จันทบุรี
๑๙๕๑ สามเณรวัชรินทร เติมตอ ๑๘ ซอยสอง จันทบุรี
๑๙๕๒ สามเณรเจตนิพัทธ เพชรชู ๑๗ ซอยสอง จันทบุรี
๑๙๕๓ สามเณรพีรพัฒน อักชาติ ๑๓ ซอยสอง จันทบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๑๙/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๙๕๔ สามเณรธนกร ขุนสิทธ์ิเจริญ ๑๒ ซอยสอง จันทบุรี
๑๙๕๕ พระไพโรจน สุเขฐิโต บํารุงเจียม ๒๘ ๓ ศรีเมือง จันทบุรี
๑๙๕๖ สามเณรอนุชา กระทุมขันธ ๑๕ อีแงว จันทบุรี
๑๙๕๗ สามเณรชิรายุทธ เบญจลาภ ๑๖ คีรีวิหาร ตราด (ธ)
๑๙๕๘ พระสุระเชษฐ สุรเตโช ทุไธสง ๒๖ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๙๕๙ พระหวางธือ กลฺยาณธมฺโม ต้ัง ๒๔ ๔ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๙๖๐ สามเณรสีหา ขอน ๑๙ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๙๖๑ สามเณรธนโชติ เจริญสุข ๑๗ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๙๖๒ สามเณรธานุง ทอน ๑๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๑๙๖๓ พระจิรโชติ อตฺตทนฺโต สวนเวียง ๕๔ ๑๔ สัมปตาก นครปฐม
๑๙๖๔ สามเณรอาชา วิวัฒนิวงศ ๑๔ ปรีดาราม นครปฐม
๑๙๖๕ พระคมสันต คุณเสฏโฐ เทพทอง ๓๔ ๑๐ วังน้ําขาว นครปฐม
๑๙๖๖ พระธเนศ สุธีโร จอยรักษา ๒๕ ๓ วังน้ําขาว นครปฐม
๑๙๖๗ พระรัฐพงษ เมธาวี สาหรายทอง ๒๓ ๒ วังน้ําขาว นครปฐม
๑๙๖๘ พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก มหาบุญ ๖๔ ๓๘ เทียนดัด นครปฐม
๑๙๖๙ พระสัญญา ปฺุญาธโร ทวมแสนงาม ๓๔ ๖ ราษฎรสามัคคี นครปฐม
๑๙๗๐ พระสุทัศน สุเมโธ จันทรพงษ ๒๖ ๖ ศาลาตึก นครปฐม
๑๙๗๑ สามเณรจิตวัต เพ็ญคาสุคันโธ ๑๕ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๙๗๒ สามเณรจิตรวิสุทธ์ิ เจิน ๑๕ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๙๗๓ สามเณรจิรวัสส ขยันดี ๑๓ สวนหงส สุพรรณบุรี
๑๙๗๔ สามเณรปกรณชัย ไชยอนันติกูล ๑๙ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
๑๙๗๕ สามเณรธนพร ศรีสงคราม ๑๖ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
๑๙๗๖ สามเณรปริญญา ชงกุล ๑๘ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
๑๙๗๗ พระกิตติภพ สิริธมฺโม ไตรวิเชียร ๔๓ ๑ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๑๙๗๘ พระสวาง ถิรจิตฺโต พิมล ๓๒ ๓ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๑๙๗๙ พระครูสมุหจักรกฤษณ ถิรเมธี กองแกว ๒๒ ๓ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๑๙๘๐ พระจีรศักดิ์ ชยปาโล ดิษฐเกิด ๔๓ ๔ โกรกกราก สมุทรสาคร
๑๙๘๑ พระณรงคทรรศน กิตฺติสุขุโม พวงกิจจา ๓๖ ๑๑ หนองพะอง สมุทรสาคร
๑๙๘๒ พระสุรินทร อติธมฺโม อิทธานุเวคิน ๖๖ ๙ ทากระบือ สมุทรสาคร
๑๙๘๓ พระศุภกิจ สุภกิจฺโจ ญาณรัตน ๒๙ ๕ มหาชัยคลายนิมิตร สมุทรสาคร (ธ)
๑๙๘๔ พระปฐมภพ กิตฺติปฺโญ อรามรุณ ๕๖ ๖ มหาธาตุ ราชบุรี
๑๙๘๕ พระทินกร เตชธมฺโม แชมชอย ๔๙ ๔ มหาธาตุ ราชบุรี
๑๙๘๖ พระณัฐพงศ ขนฺติโก ทับทิมทอง ๔๓ ๔ หนองหอย ราชบุรี
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๐/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๑๙๘๗ พระเอกชัย ธีรปฺโญ อริยธนากุล ๒๙ ๘ บัวงาม ราชบุรี
๑๙๘๘ สามเณรธนกร นาคประสบสุข ๑๔ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี
๑๙๘๙ สามเณรอมรเทพ สินวาด ๑๓ โชติทายการาม ราชบุรี
๑๙๙๐ พระชัชภณ ถิรจิตฺโต คุณาฉัตราธร ๔๖ ๔ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
๑๙๙๑ พระศุภณัฏฐ ภูริปฺโญ เพิ่มพงษพิพัฒน ๔๐ ๒ ลาด เพชรบุรี
๑๙๙๒ พระตรีพิศุทธ์ิ ปฺญาวชิโร มิ่งแมน ๒๙ ๔ หนองจอก เพชรบุรี
๑๙๙๓ พระชนชนก จนฺทวํโส ชางสุวรรณ ๒๕ ๒ หนองจอก เพชรบุรี
๑๙๙๔ พระกิตติ จารุวณฺโณ เกิดเมฆ ๓๒ ๗ หวยทรายใต เพชรบุรี
๑๙๙๕ พระอนุพันธ มหาปฺุโญ ลิ้มประดิษฐ ๓๑ ๔ ประดูพระอารามหลวง สมุทรสงคราม
๑๙๙๖ พระมานิต ถิรธมฺโม นิมมาน ๔๓ ๑ ประดูพระอารามหลวง สมุทรสงคราม
๑๙๙๗ พระนรินทร ถาวโร ผินแสง ๒๙ ๔ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
๑๙๙๘ พระทวีศักดิ์ ฐานธมฺโม เงินทอง ๓๘ ๒ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
๑๙๙๙ สามเณรสุภทัต ผองพรรณเจริญ ๑๓ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
๒๐๐๐ สามเณรนันทพล บุญแกวเสือ ๑๖ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช
๒๐๐๑ สามเณรเอกเลิศ เขียวเสน ๑๔ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช
๒๐๐๒ สามเณรกิจประเสริฐ เกิดศิริ ๑๓ ประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
๒๐๐๓ สามเณรกัมปนาท ใจกลา ๑๘ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช
๒๐๐๔ สามเณรสมหวัง ชัยโชคดี ลํานาว นครศรีธรรมราช
๒๐๐๕ พระธีรพงศ เขมทสฺสี ภาภักดี ๒๐ ๑ พระนคร นครศรีธรรมราช (ธ)
๒๐๐๖ สามเณรกัมปนาท จุลเดช ๑๗ พระนคร นครศรีธรรมราช (ธ)
๒๐๐๗ พระธนดล ธนุตฺตโร เรืองทา ๒๔ ๑ ขันเงิน ชุมพร
๒๐๐๘ สามเณรวิชัยวัฒนตรี แสงหิน ๑๙ ขันเงิน ชุมพร
๒๐๐๙ สามเณรชานนท เวชประสิทธ์ิ ๑๖ ขันเงิน ชุมพร
๒๐๑๐ พระทวีศักดิ์ อานนฺโท นวลทองคํา ๕๓ ๙ ชุมพรรังสรรค ชุมพร
๒๐๑๑ พระเดชพรหมินทร ชุตินฺธโร พุทธเดชานนท ๔๓ ๙ พัฒนาราม สุราษฏรธานี
๒๐๑๒ พระสุทธิพงษ ปฺุญสทฺโธ แกวดี ๓๔ ๙ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
๒๐๑๓ พระบุญชวย อธิปฺุโญ บําเพ็ญ ๓๘ ๓ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
๒๐๑๔ พระวีรพงษ ชาครธมฺโม คุมสุจริตชน ๓๓ ๒ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
๒๐๑๕ สามเณรกรวีย กันทา ๑๔ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๒๐๑๖ สามเณรกีรวุฒิ กันทา ๑๔ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๒๐๑๗ สามเณรนริศร ฤทธิ์ดํารงเกียรติ ๑๓ โคกสมานคุณ สงขลา
๒๐๑๘ พระสมเจตต สมจิตฺโต แซวั้ง ๔๕ ๖ คลองเรียน สงขลา
๒๐๑๙ พระฉันททัต อติสโย ดําอําไพ ๒๕ ๒ มะมวงหมู สงขลา
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ๑-๒ แผนท่ี ๒๑/๒๑

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๐๒๐ สามเณรพรหมมินทร แกวคง ๑๖ มะมวงหมู สงขลา
๒๐๒๑ สามเณรอัษฎา เพ็ชรมณี ๒๒ สวางอารมณ สงขลา
๒๐๒๒ พระชยพล ชยาภินนฺโท ตรีรัตนประคอง ๒๙ ๗ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๒๐๒๓ สามเณรเสฏฐวุฒิ ไชยรัตน ๑๗ โคกเปยว สงขลา (ธ)
๒๐๒๔ พระเกรียงศักด์ิ เตชปฺโญ สัจจาพันธ ๕๕ ๕ ควนปรง พัทลุง
๒๐๒๕ พระเกรียงไกร ฐิตเปโม เมฆเรือง ๓๐ ๔ หนาเมืองสตูล สตูล

รวม ๖๖๓ 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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