
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๑/๙

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ป.ธ.๔ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๕๗๕ พระมหาณัฐพงษ ญาณวีโร ภูมิดรไสย 24 4 จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๕๗๖ สามเณรประเสริฐ จันทรดวงศรี ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๕๗๗ พระมหาธยาบันฑิกรณ จารุธมฺโม อาศัยบุญ ๓๐ ๖ สรอยทอง วัดจักรวรรดิราชาวาส
๕๗๘ พระมหาบุญยอด สีลเตโช พรมลา ๒๙ ๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๕๗๙ สามเณรมินทรา กันยาประสิทธ์ิ ๑๘ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๕๘๐ สามเณรรภัสพงษ เสียงใส ๑๘ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๕๘๑ พระมหาเฉลิมเกียรติ ชุติกิตฺโต กีรติปถวี ๔๗ ๔ กันมาตุยาราม วัดเทพศิรินทราวาส
๕๘๒ พระมหาสุภาพ โชติโก คําดี ๓๑ ๑๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๕๘๓ พระมหาสมบัติ อินฺทวีโร วิจิตรวุฒิธาดา ๕๘ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๕๘๔ พระมหาอนิรุทธ์ิ อคฺควณฺโณ วิริยะเสนา ๕๐ ๖ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๕๘๕ พระสุนทร ป. วรสุนฺทโร ดุจจานุทัศน ๒๒ ๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๕๘๖ พระมหาอาทิตย สุธมฺโม สาเกษ ๒๘ ๖ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๕๘๗ สามเณรฐิติพงศ วงคกุน ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๕๘๘ พระมหาภัยทูร ปฺญาโภ ตองติดรัมย ๔๒ ๒๒ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
๕๘๙ สามเณรภาณุวัฒน บริบูรณ ๑๘ เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร
๕๙๐ สามเณรนนทธราวัตร นามมันสา ๑๙ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร
๕๙๑ สามเณรจิรายุ เพชรรักษา ๑๘ บางนาใน วัดบางนาใน
๕๙๒ สามเณรนันธกร คํามาก ๑๕ บางนาใน วัดบางนาใน
๕๙๓ พระมหาอดุลย ปฺญาธโร แกวไข ๓๓ ๔ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
๕๙๔ สามเณรวงศกร หรองบุตรศรี ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๕๙๕ สามเณรลาภทรัพย ศรีพลัง ๑๖ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๕๙๖ พระครูวรสุตาทร อคฺควโร เกตุมี ๖๐ ๔๐ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
๕๙๗ พระมหาโกศล ธีรปฺโญ มาดี ๓๑ ๑๑ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม
๕๙๘ พระมหาโชคปชา สุนฺทรญาโณ หอมจันทร ๕๑ ๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๕๙๙ พระมหาสุเมธ สุเมโธ กัณหา ๔๕ ๒๒ ทองบน วัดยานนาวา
๖๐๐ สามเณรศรศักด์ิ เมาประเสริฐ ๑๗ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๖๐๑ สามเณรณัฐวุฒิ บุตรเทพ ๑๖ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ
๖๐๒ สามเณรชัชวาลย โคตรเงิน ๒๐ ลําผักชี วัดราชบพิธ
๖๐๓ พระมหาพรหมินทร ปภสฺสโร ขุนกอง ๓๓ ๑๐ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
๖๐๔ พระมหานวศิริ สิริวฒฺฑโก บุญฤทธิ์ ๒๕ ๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๖๐๕ สามเณรอิทธิพล ใครครวญ ๑๘ สรอยทอง วัดสรอยทอง
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๒/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๖๐๖ พระมหานพดล อภิชาโน อารียชน ๓๑ ๖ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
๖๐๗ สามเณรพงษรวี แสนทวีสุข ๒๐ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง
๖๐๘ สามเณรบารมี แซลิ้ม ๑๔ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม
๖๐๙ พระมหามนตธร จารุธมฺโม ตันชะรี ๓๖ ๑๑ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๖๑๐ สามเณรอัธิชัย แสงสิงห ๑๗ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
๖๑๑ สามเณรชานน แพทอง ๑๖ กระทุม วัดกระทุม
๖๑๒ สามเณรพัชร เชียงสาย ๑๖ กระทุม วัดกระทุม
๖๑๓ พระมหาฐิติวิชญ อกิฺจโน วิริยะโมกขธรรม ๔๗ ๔ ทุงเศรษฐี คณะเขตประเวศ-สะพานสูง
๖๑๔ พระมหาเกียรติวัชร อโนมปฺโญ อภิชิตานนท ๖๐ ๗ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๖๑๕ พระมหาผัลลา สวีโร อาต ๒๒ ๒ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๖๑๖ สามเณรเสกสิทธ์ิ เข็มสันเทียะ ๒๐ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๖๑๗ สามเณรเสกสันต เขียวทอง ๑๗ สุทธาโภชน คณะเขตลาดกระบัง
๖๑๘ พระมหาอลงกรณ ขนฺติพโล พันทุมจินดา ๓๙ ๖ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว
๖๑๙ พระมหาพงษพัฒน สุภทฺโท พงษวัน ๓๒ ๖ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๖๒๐ สามเณรพงษศักดิ์ อุตระวงษ ๑๙ สุวรรณประสิทธ์ิ คณะเขตบึงกุม
๖๒๑ สามเณรชานนท แสงวรรณ ๑๙ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๖๒๒ พระมหาสดใส ปฺญาวโร เสนสี ๓๖ ๑๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๖๒๓ พระมหาสมจิตร โชติลาโภ นิติกัลยาวงศ ๕๖ ๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๖๒๔ พระมหาโชคดี วรปฺโญ พันธุนอย ๒๙ ๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๖๒๕ สามเณรศิรวิทย ย่ัวยวนดี ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๖๒๖ สามเณรเสกสรร ภูศรีริทธ์ิ ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๖๒๗ พระมหาวัฒนา ฐานสมฺปนฺโน หอยจับ ๓๑ ๕ บุณยประดิษฐ วัดบุณยประดิษฐ
๖๒๘ พระมหาชัยวัฒน ธนวฑฺฒโน ธนสุวรรณ ๓๐ ๕ บุณยประดิษฐ วัดบุณยประดิษฐ
๖๒๙ พระมหาสรศักด์ิ อภิวํโส สัชชานนท ๒๖ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓๐ พระมหาเทอดศักดิ์ ถีรจิตฺโต ถูกจิตร ๓๑ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓๑ สามเณรวรวิทย ศรีจันทร ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓๒ สามเณรสุบิน สกุลทอง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓๓ สามเณรปวริศว มีวงศ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓๔ สามเณรนวมินทร นิติรัมย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓๕ พระมหาเกสร มหาสกฺโก เย็นทรวง ๕๖ ๒ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
๖๓๖ สามเณรวุฒิพงษ สะพังเงิน ๑๘ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๖๓๗ สามเณรหลายา แกวแกว ๒๒ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๖๓๘ พระมหายุทธนา ณฎฐิโก หลาสุดตา ๓๔ ๙ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๖๓๙ สามเณรชัยวัฒน คําสวัสด์ิ ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๓/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๖๔๐ สามเณรเรน พรมคําซาว ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๖๔๑ สามเณรโชคชัย อินทรสําโรง ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๖๔๒ สามเณรศักยศรณ มิ่งสกล ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๖๔๓ สามเณรโยธวาทิต ดอนใหญ ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๖๔๔ พระมหาอิสราวิทย สุธีโร พังนอย ๒๓ ๓ ราษฎรบํารุง วัดราษฎรบํารุง
๖๔๕ สามเณรอนุชา ตนโคงสูง ๑๘ ราชคฤห คณะเขตธนบุรี
๖๔๖ สามเณรเอมินตู พญากบ ๑๘ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน
๖๔๗ พระชัยณรงค อติชาโต ปญจสังคม ๕๒ ๘ บางบอน คณะเขตบางบอน
๖๔๘ พระไตรภพ ป. สุเมโธ ศรีจันทรโฉม ๒๗ ๓ บางปะกอก คณะเขตราษฎรบูรณะ
๖๔๙ พระมหาวรพงษ อินฺทวณฺโณ ฤกษถวิล ๕๒ ๑๒ เกียรติประดิษฐ คณะเขตราษฎรบูรณะ
๖๕๐ พระมหาประสิทธิ์ ปภาโส บางแดง ๕๓ ๔ บัวขวัญ นนทบุรี
๖๕๑ สามเณรพนัส พุมพวง ๒๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๖๕๒ พระมหาสมศักดิ์ ปฺญาวโร สุขสม ๔๔ ๑๕ อุบลวนาราม นนทบุรี
๖๕๓ พระมหาสุชาติ ภูริวฑฺฒโน บัวไข ๓๔ ๔ บางไผ นนทบุรี
๖๕๔ พระมหาโชติ อิสฺสโร สากรณ ๒๗ ๖ เปรมประชา ปทุมธานี
๖๕๕ พระมหาปริญญา ปฺญานนฺโท นันทรักษ ๕๘ ๓๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๕๖ พระมหาจิตวัฒน จนฺทวํโส จริยสันติธรรม ๔๙ ๒๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๕๗ พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา ๓๘ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๕๘ พระมหาพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร ๓๕ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๕๙ พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร ๕๔ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๐ พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู ๔๕ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๑ พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร ๒๕ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๒ พระมหาสุรภพ นิพฺภโย ทรัพยทวี ๒๙ ๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๓ สามเณรอากิโนบุ โอซากะ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๔ สามเณรณัฐนันท นวลวัน ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๕ สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๖ สามเณรเพชรตะวัน โพธ์ิขาว ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๖๗ พระมหาสายันต อาภสฺสโร เพชรพินิจ ๔๗ ๑๑ เขียนเขต ปทุมธานี
๖๖๘ พระมหาอํานาจ ฐานิโย เดชบุรัมย ๒๘ ๘ เขียนเขต ปทุมธานี
๖๖๙ สามเณรกิติศักดิ์ ฮวดเฮง ๑๗ เขียนเขต ปทุมธานี
๖๗๐ พระมหาชาญ เตชวโร งามพจนา ๖๑ ๑๐ ปทุมทอง ปทุมธานี (ธ)
๖๗๑ สามเณรพิสี ริ ๑๘ แพรกษา สมุทรปราการ
๖๗๒ สามเณรวิชยุตม จิตตสัมพันธ ๑๖ ชัยมงคล สมุทรปราการ
๖๗๓ พระมหาจําเริญ อคฺคปฺโญ เจา ๒๕ ๗ จากแดง สมุทรปราการ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๔/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๖๗๔ พระมหาไพโรจน สุขิโต โพธ์ิเรือง ๒๖ ๖ จากแดง สมุทรปราการ
๖๗๕ สามเณรสืบศักดิ์ นาสมใจ ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๖๗๖ สามเณรวโรดม นกเทศ ๑๗ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๖๗๗ สามเณรธีรภาพ ฉลุนรัมย ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๖๗๘ พระมหาธานินทร ญาณินฺโท อินทรหะ ๔๐ ๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๗๙ พระมหานิวัฒน อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา ๓๓ ๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๘๐ พระมหาธีรพงษ สิริปโภ ศรีสวาง ๒๘ ๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๘๑ พระมหาวัชรพล ธมฺมจิตฺโต ลีสีสุข ๒๒ ๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๘๒ สามเณรวายุ เย็นไธสง ๑๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๘๓ สามเณรสัญจร คําเฉย ๒๑ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๖๘๔ สามเณรพิชิตชัย ศรีจันทร ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๖๘๕ พระมหาวสันต ธีรวํโส แสงอรุณ ๓๑ ๙ โคกกะเทียม ลพบุรี
๖๘๖ พระมหาบัญญัติ จกฺกวโร กลมออน ๔๒ ๕ เขาลังพัฒนา ลพบุรี
๖๘๗ พระมหาสุธิราช สุทฺธิญาโณ รัตนสกล ๒๒ ๒ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๖๘๘ สามเณรภูติวัฒน การดี ๑๖ สาธุการาม สิงหบุรี
๖๘๙ พระมหานพดล จนฺทโชโต ลวนทอน ๓๓ ๑๐ พิกุลทอง สิงหบุรี
๖๙๐ พระมหาพงศธร วํสปาโล เท่ียงพุม ๒๖ ๖ โพธิ์งาม ชัยนาท
๖๙๑ พระมหาปริยวิศว ฐิตฺสาโร นิภาสสมิทธิกุล ๓๐ ๓ วรนาถบรรพต นครสวรรค
๖๙๒ สามเณรพงษศักดิ์ สุภาษี ๑๘ สมเส้ียว นครสวรรค
๖๙๓ สามเณรชนิตพล เหงาโอสา ๑๗ ตากฟา นครสวรรค
๖๙๔ พระมหาทวีป ติสฺสวํโส นิลดี ๖๒ ๗ นครปาหมาก พิษณุโลก
๖๙๕ พระมหาอํานาจ ธมฺมทีโป รอดโฉม ๔๘ ๕ สุนทรประดิษฐ พิษณุโลก
๖๙๖ พระมหาวุฒิชัย กุสลจิตฺโต ใจวงศ ๓๐ ๑๐ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ
๖๙๗ สามเณรวทัญู สิงขรอภิบาล ๑๘ ดอนไชย ตาก
๖๙๘ สามเณรจักราวุธ เวียงแมนเมฆ ๑๗ ดอนไชย ตาก
๖๙๙ พระมหาสุชาติ สุชาโต แกวเฝอ ๓๘ ๔ ดอนมูล ตาก
๗๐๐ สามเณรมานพ รัตนบริสุทธ์ิ ๑๘ อภัยคีรี ตาก
๗๐๑ สามเณรสาม แสงใหม ๑๗ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๗๐๒ สามเณรศุภกิจ ดีหลา ๑๙ ศรีโคมคํา พะเยา
๗๐๓ พระมหาธีรนันท มหาธีโร แกวมา ๒๓ ๔ พระบาทม่ิงเมือง แพร
๗๐๔ พระมหาวิศรุต วชิรสุธี ดีคํา ๒๐ รองฟอง แพร
๗๐๕ พระมหาชานนท อานนฺทปฺโญ แซตง ๒๑ ๑ สันปูเลยสะหลีเวียงแกว เชียงใหม
๗๐๖ พระมหาชํานาญศิลป ธมฺมวโร สอนบัว ๓๐ ๕ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๗๐๗ สามเณรพลพรรค ผลทอง ๑๘ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๕/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๗๐๘ สามเณรชนกชนม นนทลีวรดา ๑๕ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๗๐๙ พระมหาจิตเกษม ธมฺมเขมิโย ทาหลา ๒๑ ๒ บานขุน เชียงใหม
๗๑๐ พระมหาสมบูรณ ธมฺมสมฺปุณฺโณ บุญเสริม ๒๒ ๒ บานขุน เชียงใหม
๗๑๑ สามเณรธีรพงษ นทีเชาว ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๗๑๒ พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒ รูยืนยง ๓๑ ๘ สันติธรรม เชียงใหม (ธ)
๗๑๓ พระมหาจักรพรรดิ สิริวณฺโณ แกววันทา ๒๓ ๓ ศรีสวาง อุดรธานี
๗๑๔ พระมหาสมใจ สุมโน ศรีตานาค ๔๔ ๑๗ ศรีสวาง อุดรธานี
๗๑๕ พระมหาบุญลํ้า มหาปฺุโญ อินทรกง ๕๒ ๕ ปาอัมพวัน อุดรธานี
๗๑๖ พระมหาบัณฑิต ปภากโร วงสุย ๕๕ ๖ ศรีนคราราม อุดรธานี
๗๑๗ พระมหาวิคิต สฺญจิตฺโต ทับบุญลือ ๓๕ ๓ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๗๑๘ พระมหาสุรเดช ญาณเตโช ใจดี ๒๖ ๓ จอมแจงศรีบุญเรือง อุดรธานี
๗๑๙ พระมหาณัฐธัญ ธมฺมทินฺโน โคตรสีทา ๔๒ ๘ ปาสามัคคีสันติธรรม อุดรธานี
๗๒๐ พระมหาประสิทธ์ิ มหาญาโณ ศิริโม ๓๘ ๗ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๗๒๑ สามเณรธีรภัทร ภูวิชัย ๑๖ อุดมอินทราวาส อุดรธานี
๗๒๒ พระมหาสามารถ เตชธมฺโม ศรีภิรมย ๗๒ ๑๓ มัชฌิมบุรี อุดรธานี
๗๒๓ พระมหาจิระศักดิ์ สิริภทฺโท จิระสถิตย ๒๗ ๗ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ)
๗๒๔ พระมหาบุญชู ฐิตสํวโร สมปาน ๔๗ ๒๒ สิริมหากัจจายน หนองคาย
๗๒๕ สามเณรธรรณธร ทากุดเรือ ๑๘ หนองคายพัฒนาราม หนองคาย
๗๒๖ พระมหานฤเบศท อธิปฺโญ กลางยศ ๓๕ ๔ จอมมณี หนองคาย
๗๒๗ สามเณรอภิศักดิ์ สุวรรณ ๑๗ จอมมณี หนองคาย
๗๒๘ พระมหาเอกราช ปภากโร ทวมวงศ ๓๕ ๕ พระธาตุบังพวน หนองคาย
๗๒๙ พระมหาสุรพล ตปสีโล ศรีหาผล ๕๑ ๑๑ เพียลือ หนองคาย
๗๓๐ พระมหาอภิสิทธ์ิ ภูริปฺโญ สุภาษิต ๒๓ ๔ สุธรรมนิมิต หนองคาย
๗๓๑ พระมหารณชัย ธมฺมธีโร พลบูรณ ๓๔ ๑๔ เจริญผล หนองคาย
๗๓๒ พระมหาฤทธ์ิที อิทฺธิเตโช พัดพรม ๕๒ ๒๐ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๗๓๓ พระมหาอินทรปญ ปฺญาธโร ดวงจันทร ๕๓ ๙ ศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย
๗๓๔ พระมหาสรเพ็ชร อาสโภ ปานแหลม ๔๕ ๑๓ พระยืน หนองคาย
๗๓๕ พระมหาอนุวัฒน อนุวฑฺฒโน ยุทธอาจ ๒๓ ๓ ปาสางคํา หนองคาย
๗๓๖ พระมหาธวัชชัย ธีรปฺโญ ขันทะเนตร ๒๔ ๔ จันทรสามัคคี หนองคาย (ธ)
๗๓๗ พระมหาเทพพร สุเมโธ แฝงฤทธ์ิ ๒๗ ๔ ทุงสวาง หนองคาย (ธ)
๗๓๘ พระมหาอรรคเดช อคฺคเตโช ภาษี ๒๙ ๓ ศรีบุญเรือง เลย
๗๓๙ พระมหาณัฐพล ญาณสาโร ไชยแกว ๔๓ ๑๓ ศรีสะอาด เลย
๗๔๐ พระมหาแดนไทย อิทฺธิญาโณ ธรรมมา ๔๐ ๑๐ ศรีสงคราม เลย
๗๔๑ พระมหาอุทัย อธิปฺโญ มีนา ๒๖ ๖ ศรีสงคราม เลย
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๖/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๗๔๒ พระมหาชวพจน ชวโน ทิพประมวล ๔๘ ๙ ลาดปูทรงธรรม เลย
๗๔๓ สามเณรพิชยะ มูลที ๑๕ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๗๔๔ สามเณรสุริยา คําจันทร ๑๗ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ)
๗๔๕ พระมหาชาญ โกวิโท คาขาว ๕๕ ๒๕ แจงแสงอรุณ สกลนคร
๗๔๖ พระมหากฤษณะ จารุวณฺโณ วงษพรม ๓๒ ๘ ปาคูณคําวิปสสนา สกลนคร
๗๔๗ พระมหาวีระพงษ จนฺทสาโร อรรถสาร ๔๖ ๒๔ สระแกว สกลนคร
๗๔๘ พระมหาไกรสร กิตฺติวชิรเมธี สมตน ๒๗ ๗ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๗๔๙ พระมหาวรวิช วิชยปฺโญ เปงคําภา ๒๑ ๑ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร
๗๕๐ พระมหาธนารักษ ธนิสฺสโร ลักขณานุกูล ๔๖ ๑๕ สายทอง หนองบัวลําภู
๗๕๑ พระมหาณัฐพงษ ฐิตเมธี ปาจารียานนท ๓๖ ๑๕ สายทอง หนองบัวลําภู
๗๕๒ พระมหาอนุชา อกิฺจโน โสบุญ ๓๔ ๕ สายทอง หนองบัวลําภุ
๗๕๓ พระมหาจิรคุณ ขนฺติพโล ลองดอล ๔๐ ๕ ศิริบุญธรรม หนองบัวลําภู
๗๕๔ สามเณรรัชพล สมภักดี ๑๗ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๗๕๕ สามเณรทินกร ยางศรี ๑๗ สวางอารมณ หนองบัวลําภู
๗๕๖ พระมหาสุธิสักร อธิจิตฺโต จันทรเขียว ๔๑ ๑๗ ปาศรีวิชัย หนองบัวลําภู (ธ)
๗๕๗ พระมหาสุเวช สุวิชาโน ศรีศักด์ิ ๗๙ ๕ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ
๗๕๘ พระมหาสิทธิพร กนฺตสีโล สุนทร ๕๗ ๙ ศรีสามัคคีธรรม บึงกาฬ
๗๕๙ พระโอเคร ป. โชติธมฺโม วงคอนุ ๓๘ ๒ ศิริชัยมงคล รอยเอ็ด
๗๖๐ สามเณรคมชาญ ประกอบแสง ๑๖ ยางนอย อุบลราชธานี
๗๖๑ สามเณรวรวุฒิ ดิษสี ๑๗ ถํ้าคูหาสวรรค อุบลราชธานี
๗๖๒ พระมหารังสรรค เขมจาโร วงศละคร ๒๖ ๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๗๖๓ พระมหากันยา ขนฺติโก ขันจันทรา ๓๓ ๕ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๗๖๔ สามเณรตอศักดิ์ ทองย้ิม ๑๖ พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๗๖๕ พระมหาธนาธรณ ทยาฐิโต พรมกอง ๓๐ ๑๑ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๗๖๖ สามเณรดรัณภพ ปากดี ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี
๗๖๗ พระมหาบวรวิชญ อธิปฺโญ รสหอม ๔๐ ๑๗ สระกําแพงใหญ ศรีสะเกษ
๗๖๘ สามเณรชัยณรงค จันทพันธ ๑๘ สระกําแพงใหญ ศรีสะเกษ
๗๖๙ พระมหาณรงศักดิ์ คุณงฺกโร แกวกัณหา ๕๓ ๑๓ ไพรบึง ศรีสะเกษ
๗๗๐ สามเณรเทิดมงคล อุณวงษ ๑๕ พระธาตุพนม นครพนม
๗๗๑ พระมหาปฏิภาณ ปฺญาวโร ทองสงา ๒๑ ๑ ยางตลาด ยโสธร
๗๗๒ สามเณรพิชิตร สังกะสินสู ๑๙ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๗๗๓ สามเณรศิริศักดิ์ เกิดสุข ๑๘ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๗๗๔ สามเณรพัทธพล พื้นชมภู ๑๘ ศรีใคร อํานาจเจริญ
๗๗๕ พระมหาสมชาย ชยวุฑฺโฒ ไชยตนเทือก ๔๖ ๖ สะแก นครราชสีมา
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๗/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๗๗๖ พระมหาจักรกฤษณ ปริยตฺติเมธี ศรีสุข ๒๘ ๗ สระแกว นครราชสีมา
๗๗๗ พระอธิการปญญา ฐานุตฺตโม อินทะสา ๓๔ ๑๑ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา
๗๗๘ พระครูอุดมจันทรวรรณ อุตฺตโม เจริญสุข ๕๑ ๒๕ กลาง บุรีรัมย
๗๗๙ สามเณรสุริยัน โสนาพูน ๑๙ บัวถนน บุรีรัมย
๗๘๐ พระมหาสุรินทร สุขิโต โถทอง ๔๖ ๒๕ โคกไมแดง บุรีรัมย
๗๘๑ พระมหาสมศักดิ์ มหามงฺคโล รัตนวงค ๔๕ ๖ เลียบน้ําไหล ชัยภูมิ
๗๘๒ พระมหาสุริยะ ฐิตวิรโย อยูเย็น ๒๕ ๖ ลําชี สุรินทร
๗๘๓ สามเณรนพเกา ย่ิงมี ๑๖ ลําชี สุรินทร
๗๘๔ พระมหาสิทธิศักดิ์ อภินนฺโท รักงาม ๓๔ ๑๑ อมรินทราราม สุรินทร
๗๘๕ สามเณรวิษณุ สนรัมย ๑๙ สระบัวแดง สุรินทร
๗๘๖ พระมหาดําเนิน ฐิตสีโล โกฏหอม ๔๒ ๖ บานผือ สุรินทร
๗๘๗ สามเณรถนัด ไชยหาญ ๑๘ เขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุรินทร (ธ)
๗๘๘ พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส รมสกุล ๓๓ ๑๔ หนองไผลอม ปราจีนบุรี
๗๘๙ พระมหาธีรวัฒน สจฺจาสโภ จันทรธี ๔๕ ๗ ทาพาณิชย ปราจีนบุรี
๗๙๐ สามเณรศิลปกร แสนจินดา ๑๖ ใหมกรงทอง ปราจีนบุรี
๗๙๑ พระมหาพิชัย กลฺยาโณ แสงเกตุ ๖๐ ๙ บางแตน ปราจีนบุรี
๗๙๒ พระมหาโพศรีทอง พุทฺธิธโร กองรอย ๔๕ ๑๑ ระเบาะเกตุ ปราจีนบุรี
๗๙๓ พระมหาสุรพล สนฺติชโย ณรงคนอก ๕๐ ๑๑ อุดมธานี นครนายก
๗๙๔ พระมหานคร กนฺตสาโร ศรีประสิทธ์ิ ๒๙ ๙ ชาง นครนายก
๗๙๕ พระมหากิตติธัช สิริภทฺโท ธรรมบุญญา ๒๕ ๔ ชาง นครนายก
๗๙๖ พระมหาพูลศักดิ์ ฐิตสีโล บุญมี ๓๑ ๑๐ ตําหนัก นครนายก (ธ)
๗๙๗ พระภาสกร ป. ปฺญาวฑฺฒโก เรืองยงค ๓๙ ๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๗๙๘ สามเณรณัฐพล ดาวสุข ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๗๙๙ สามเณรชิณวัฒน เพ็งสระเกษ ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๘๐๐ สามเณรปรเมษฐ คานจันทึก ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๘๐๑ สามเณรชาญชัย กองกํ่า ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๘๐๒ สามเณรพรนที จําปา ๒๗ บอลูกรัง สระแกว
๘๐๓ พระมหาอังคาร จนฺทสาโร ศรีเมือง ๓๙ ๗ โคกทาเจริญ ชลบุรี
๘๐๔ พระมหาธีรวรา ธีรวโร ชิตรัฐถา ๒๘ ๓ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๘๐๕ พระมหาอมร สุเมโธ บัวลอย ๖๒ ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๘๐๖ พระมหาสุเมธ ญาณธโร เทียนศรี ๓๑ ๑๑ ชัยมงคล ชลบุรี
๘๐๗ พระมหาดิษณกร ติฏฐกโร ชูนวล ๓๕ ๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๘๐๘ พระมหาทักษิณ ถาวโร แยมจันทึก ๔๑ ๓ ชองแสมสาร ชลบุรี
๘๐๙ พระมหามงคล ปภสฺสโร สุวรรณเกสร ๔๒ ๗ หนองสนม ระยอง
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๘/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๘๑๐ พระมหากวินภพ กิตฺติญาณเมธี กวางขวาง ๒๓ ๒ สํานักทอง ระยอง
๘๑๑ พระมหาสมหมาย มหาสกฺโก พิมพิคอ ๓๒ ๑๒ เนินพระ ระยอง
๘๑๒ พระมหารณชัย สุจิณฺโณ บัวทนงค ๓๕ ๕ เกาะ ระยอง
๘๑๓ พระมหาถาวร ถาวโร ไชยเสน ๔๗ ๑๑ โคงสนามเปา จันทบุรี
๘๑๔ พระมหารังสรรค ฐิตปสาโท จีนพวง ๕๗ ๑๖ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี
๘๑๕ พระมหาราเชนทร เทวธมฺโม ผาสุข ๔๖ ๑๖ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี
๘๑๖ พระมหานิโรธ กตทีโป โยธากุล ๓๙ ๑๐ หนองหงส จันทบุรี
๘๑๗ พระมหาภาณุพงศ กตปฺุโญ แสงใส ๓๑ ๖ พรหมคุณวนาราม จันทบุรี
๘๑๘ สามเณรปรีชา สุงรุง ๑๕ บางสระเกา จันทบุรี
๘๑๙ พระมหาอานุกูล ธมฺมวุฑฺโฒ วัฒนกูล ๗๓ ๑๔ หวยจระเข นครปฐม
๘๒๐ พระมหาชูเกียรติ อาภากโร บัวแกว ๓๐ ๘ ใหมปนเกลียว นครปฐม
๘๒๑ พระศุภพงษ ธมฺมทินฺโน อารีประเสริฐ ๔๒ ๒ ญาณเวศกวัน นครปฐม
๘๒๒ สามเณรตะวัน ไขฟก ๑๘ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี
๘๒๓ สามเณรจิรภัทร จีนดอน ๑๗ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๘๒๔ พระมหาอรรถพล สุภโร ฮูทรง ๓๔ ๙ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๘๒๕ สามเณรดนุสรณ ไชยเศษ ๑๙ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๘๒๖ พระมหาอยินเอสิกะ เอสิโก - ๕๓ ๓๓ ศิริมงคล สมุทรสาคร
๘๒๗ พระมหามงคล ธมฺมจารี ฉ่ํามิ่งขวัญ ๓๑ ๑๑ โกรกกราก สมุทรสาคร
๘๒๘ พระมหาธนกฤต ปฺญาพโล บุญจันสี ๔๔ ๗ โกรกกราก สมุทรสาคร
๘๒๙ พระมหาชัยยุทธ เตชธมฺโม ตระการวาณิช ๓๘ ๘ รางตันนิลประดิษฐ สมุทรสาคร
๘๓๐ พระมหาอนุรักษ ธีรสกฺโก ชางเมือง ๔๒ ๑๗ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร
๘๓๑ พระมหาปยะวัฒก ปฺญาพโล นุตตะโร ๔๕ ๗ บางน้ําวน สมุทรสาคร
๘๓๒ พระมหาพิพัฒน ปฺญาวุโธ พอบาล ๔๖ ๖ ปากบอ สมุทรสาคร (ธ)
๘๓๓ พระมหาวีระ ฐานวีโร ชัยสุวรรณ ๓๑ ๘ ปามหาไชย สมุทรสาคร (ธ)
๘๓๔ พระมหาฉัตรชัย สุวีรธมฺโม มีแววแสง ๒๘ ๕ ปามหาไชย สมุทรสาคร (ธ)
๘๓๕ พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย โพธิ์งาม ๕๗ ๓๖ ดอนตูม ราชบุรี
๘๓๖ พระมหาเดชฉกรรจ สนฺติกโร ผองศรี ๓๐ ๖ หลวงพอสดธรรมกายาราม ราชบุรี
๘๓๗ พระมหาวสันต สมตฺโถ วงศแวง ๓๒ ๑๒ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
๘๓๘ สามเณรนิติพัฒน เช่ียวชาญ ๑๘ บางสามแพรก เพชรบุรี
๘๓๙ พระมหายงยุทธ ธมฺมพโล ชุมพล ๔๓ ๒๐ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม
๘๔๐ พระมหาสมพงษศักดิ์ สมงฺคิโก ทะรักษา ๓๐ ๖ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม
๘๔๑ พระมหาบัญชร จรณธมฺโม แสงหาร ๓๑ ๘ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
๘๔๒ พระมหานับพล นิติสาโร อวมประเสริฐ ๓๘ ๖ หวยทรายขาว ประจวบคีรีขันธ
๘๔๓ สามเณรกิตติพงษ เพ็งจันทรทา ๑๙ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประโยค ป.ธ.๔ แผนท่ี ๙/๙

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๘๔๔ พระมหาอุดร ปฺญาวฑฺฒโน ผลกิจ ๔๘ ๑๐ ใหญชัยมงคล นครศรีธรรมราช
๘๔๕ พระมหาปกรณ ปภากโร โพธิ์ชวย ๔๔ ๕ พัฒนาราม สุราษฎรธานี
๘๔๖ สามเณรณัฐภัทร บุญทอง ๒๐ พัฒนาราม สุราษฎรธานี
๘๔๗ สามเณรศุภณัฐ ชูประดิษฐ ๑๖ พัฒนาราม สุราษฎรธานี
๘๔๘ พระประพันธศักดิ์ กิตฺติธโร ซิบเข ๕๑ ๙ ดอนยา สุราษฎรธานี
๘๔๙ พระมหาไพศาล คุณวีโร สิทธิสุทธ์ิ ๔๕ ๕ บอพุทธาราม สุราษฎรธานี
๘๕๐ พระมหาสมชาย ถามวโร ไชยคํา ๔๔ ๙ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต
๘๕๑ พระทรงฉัตร ป. อภิญาโณ บัวดวง ๔๑ ๓ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง
๘๕๒ พระมหาณัฐกิตต อตฺตทีโป ติรัญเพชร ๒๔ ๕ กะพังสุรินทร ตรัง
๘๕๓ พระเจริญ ป. ติกฺขญาโณ ศรีบุญเรือง ๕๙ ๔ กระบ่ีนอย กระบ่ี
๘๕๔ พระทนงค ป. ชยาภินนฺโท บุญสง ๗๐ ๑๐ คลองเรียน สงขลา
๘๕๕ สามเณรจักรี สมมุง ๑๖ มะมวงหมู สงขลา
๘๕๖ พระมหาวีรภัทร อภิวโร ทองคํา ๒๙ ๖ คูหาสวรรค พัทลุง
๘๕๗ พระมหาศุภกร ยโสธโร เทพภักดี ๒๗ ๕ คูหาสวรรค พัทลุง
๘๕๘ สามเณรกิตติพงศ แทนแกว ๑๙ คูหาสวรรค พัทลุง
๘๕๙ พระมหาสหัชช ปฺญารตโน รัตนเศวตสรรค ๓๑ ๔ อินทราวาส พัทลุง
๘๖๐ พระมหาสิทธิ กิตฺติธโร แซเฮง ๖๓ ๓๖ ปาประทีปรัศมี สตูล

รวม ๒๘๖ 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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