
กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑/๘

รายชื่อผูสอบประโยคบาลี  ชั้นประโยค ป.ธ. ๕ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด

๑ สามเณรสิงหา นามสม ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ สามเณรธนวัฒน เลียงกาทิพย ๒๑ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๓ พระมหาฑลขพรรธน คุณวโร อินทรมวง ๓๘ ๑๑ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๔ พระมหาพรพจน อคฺครตโน สระทองโอง ๔๔ ๙ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๕ พระมหาปุณณพงษ ปริปุณฺโณ แกวเพชร ๒๖ ๗ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๖ พระมหาธนพร ขนฺติโก แสนสนุก ๓๘ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๗ พระมหาทวีศักดิ์ อภิวโร พรมบุญเรือง ๓๙ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๘ พระมหายุทธนา ปยุตฺโต เขงพิมล ๖๐ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๙ พระมหาอนิรุทธ์ิ อคฺควณฺโณ วิริยะเสา ๕๑ ๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๐ สามเณรเจตจุติ ป. พรมเลิศ ๑๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล
๑๑ พระมหานครินทร สิริธิติ พันธลา ๒๑ ๑ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๑๒ พระมหาจักรธร อตฺถธโร ขจรไชยกูล ๔๔ ๖ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๓ สามเณรเจษฎาพร อินแกว ๑๗ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๔ พระมหารัฐธนินท โชติปฺโญ พยนตรักษ ๔๒ ๙ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๕ พระถิรเจตน ป. ถิรจิตฺโต สินพูน ๒๒ ๑ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๖ สามเณรนันธกร คํามาก ๑๖ บางนาใน วัดบางนาใน
๑๗ พระสมปอง ป. ฐิตชโย เกตุเปลี่ยน ๓๒ ๑ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
๑๘ พระมหาศรชัย รติโก มะลิจันทร ๒๘ ๖ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๑๙ พระมหาโยธิน ฐิตธีโร อุทุมพันธ ๒๐ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน
๒๐ พระมหาโชคปชา สุนฺทรญาโณ หอมจันทร ๕๒ ๑๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๒๑ สามเณรชัยอนันต จันทะศรี ๒๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๒๒ สามเณรณัฐพงษ พวงประพันธ ๑๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
๒๓ พระมหาเตชินท อินฺทเตโช จุลเทศ ๓๑ ๔ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ
๒๔ สามเณรโอภาสภัทท ละดาดาษ ๑๘ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ
๒๕ สามเณรธนากร บัวสกุล ๑๙ ผองพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธ
๒๖ พระมหาคณิต อโนมปฺโญ หลักคํา ๒๓ ๓ ลําผักชี วัดราชบพิธ
๒๗ พระมหาสิทธิศักด์ิ อภินนฺโท รักงาม ๓๔ ๑๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๘ พระมหาธีระ มหาปฺโญ ตระกูล ๓๔ ๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๙ พระมหาอธิป วิทิตธมฺโม มิตรกระจาง ๓๖ ๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๒/๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๓๐ พระมหาอภิชาติ อธิปฺโญ ภูมิกระจาง ๒๓ ๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๑ พระมหาสุกฤษฎ ปฺญาวุโธ ธุระหาย ๒๗ ๕ บางแกว วัดศรีเอี่ยม
๓๒ สามเณรสุนันท เชาจันทรญา ๑๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๓ สามเณรอดิเทพ ชูลาภ ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๔ สามเณรธนศักดิ์ ธรรมวงศา ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๓๕ พระมหาอดิศร อนาลโย ศรแกว ๔๔ ๖ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๖ พระมหาโชคชัย ธีรธมฺโม สมศิริ ๒๗ ๖ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๗ พระมหาพรชัย รตนญาโณ รัตนะ ๒๘ ๕ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๓๘ พระมหาสุริยันต ญาณจนฺโท แสงจันทร ๒๘ ๘ สามพระยา วัดสามพระยา
๓๙ พระมหาขวัญชัย คุณวโร บางเทศธรรม ๓๔ ๖ สามพระยา วัดสามพระยา
๔๐ สามเณรกัสสปะ ฟองสมุทร ๑๙ สามพระยา วัดสามพระยา
๔๑ สามเณรพัชรินทร ชาวนา ๑๘ สามพระยา วัดสามพระยา
๔๒ สามเณรเจนรบ วุฒิคุณ ๑๘ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๔๓ สามเณรวิชิต ภูภักดี ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข
๔๔ พระมหาปยะพงษ จนฺทโชโต ชัยแสนฤทธิ์ ๓๑ ๘ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง
๔๕ พระมหาประสาน ติสฺสโร ดวงสิน ๔๔ ๗ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๔๖ พระมหากําชัย สติสมฺปนฺโน ศรีสุนนท ๔๓ ๕ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๔๗ พระมหาจักรพันธ อํสุธมฺโม จินโจ ๔๗ ๕ ปากบอ คณะเขตสวนหลวง
๔๘ พระมหาชานนท กิตฺติเมธี แสงวรรณ ๒๑ ๑ หนองจอก คณะเขตหนองจอก
๔๙ พระมหาพัฒิวัลย จิรวฑฺฒโน สีลาชีวสุทธิ์ ๒๘ ๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
๕๐ พระมหากฤษดา สฺญโม ประสงคดี ๔๘ ๖ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๕๑ พระมหาเอกพงษ เมตฺติโก ปองบุญมี ๓๖ ๖ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
๕๒ สามเณรวุฒิพงศ ลาเมือง ๑๗ ดาวดึงษาราม ดาวดึงษาราม
๕๓ สามเณรศรีสุวรรณ สายเช้ือ ๑๗ ดาวดึงษาราม ดาวดึงษาราม
๕๔ สามเณรสุรชัช เอกรัมย ๑๕ ดาวดึงษาราม ดาวดึงษาราม
๕๕ พระมหาพงศธร อภิชฺชวทฺธารี สุวรรณเกตุ ๒๑ ๑ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ
๕๖ พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม สุขเกษม ๔๒ ๗ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๕๗ สามเณรธนิสร กองแกว ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๕๘ สามเณรศิรวิทย ย่ัวยวนดี ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๕๙ สามเณรณัฐปญญ เขียวเปยม ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี
๖๐ พระมหาอดิศร ญาณวีโร สุมารินทร ๒๘ ๘ โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

๖๑ พระมหาสุชาติ สุชาโต วิสูงเร ๓๑ ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๒ พระมหาณรินทร จิรธมฺโม ภูมิเรศสุนทร ๔๕ ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๓ พระมหาเทอดศักดิ์ ถีรจิตฺโต ถูกจิตร ๓๒ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๔ พระมหาอนุวรรตน ถาวรจิตฺโต เอการัมย ๒๗ ๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๕ พระมหาเดนพงศ เตชพโล ประไวย ๒๖ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๖ พระมหาเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน ๓๐ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๗ พระมหาปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข ๒๗ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๘ พระมหาทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม ๒๓ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๖๙ พระมหากวินภพ กิตฺติญาณเมธี กวางขวาง ๒๔ ๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๐ สามเณรทศพล สุทิน ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๑ สามเณรบุญชวย พูนจันทึก ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๒ สามเณรอดิทัต ตุมดาวเรือง ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๓ สามเณรปรัชญา เพียงโคกกรวด ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๔ สามเณรสุริยา เกนสาคู ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๕ สามเณรกําพล ศรีลาชัย ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๖ สามเณรกษาปณ สาระปญญา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๗ สามเณรศุภกร เช้ือนุน ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๘ สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๗๙ สามเณรนวมินทร นิติรัมย ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๐ สามเณรนัฐฤทธ์ิ ยวงเดชกลา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๑ สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๒ สามเณรศิริศักดิ์ มัดทุรี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๓ สามเณรอนุชา ขอแกว ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๔ สามเณรจักรภพ ใจมั่น ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๕ สามเณรชัยประสิทธ์ิ สัมโย ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๖ สามเณรพุฒินาท ประมวล ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๗ สามเณรภูริภัทร มาลาสาย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๘ สามเณรภาณุเดช ประทุม ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๘๙ สามเณรเจษฎา ยุบลมาตย ๑๙ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๙๐ สามเณรพีระพงษ ดิษฐเจริญ ๑๗ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
๙๑ พระมหารุงชัย ฉนฺทโก ทุมทอง ๓๒ ๑๒ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๙๒ พระมหาศรายุทธ สุทฺธิญาโณ ชาติไทย ๒๘ ๗ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๙๓ พระมหาวรุจน อชิโต งามเดนเจริญศรี ๓๑ ๖ อนงคาราม วัดอนงคาราม
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สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๙๔ สามเณรวานิช ประสงค ๒๐ อนงคาราม วัดอนงคาราม
๙๕ สามเณรเมืองใส ขุนหลู ๑๙ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๙๖ สามเณรไอศวรรย ปนตา ๑๙ อมรคีรี วัดอมรคีรี
๙๗ พระมหาจิรวัฒน อนาลโย วงศภักดี ๓๕ ๙ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๙๘ พระมหาอัคคะวรรธน ทินฺนปฺโญ หงษลอยลม ๒๗ ๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๙๙ สามเณรอนุชิต คําภูษา ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๐ สามเณรชัยณรงคกร แกวดวงดี ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๑ สามเณรโยธวาทิต ดอนใหญ ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๒ สามเณรพงษวิริทธ์ิ คงธนศุภมงคล ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๐๓ พระมหาอัครวิทย ขนฺติธโร วรโชควัฒนาสกุล ๓๕ ๘ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย
๑๐๔ พระมหาอภิรักษ พฺรหฺมคุโณ ลายสนิทเสรีกุล ๔๖ ๖ กก คณะเขตบางขุนเทียน
๑๐๕ พระมหาดาโร วินยมงฺคโล ปน ๒๙ ๘ มวง คณะเขตบางแค
๑๐๖ พระมหาสันติ โสภโณ ยินดีรัมย ๔๔ ๑๒ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๐๗ พระมหาณัฐนนท ภาณชโย แกวศรีหาวงษ ๔๔ ๗ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๐๘ พระมหาฤทธ์ิภพ ญานิสฺสโร อินตาเปย ๒๗ ๔ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๐๙ สามเณรณัฐพล ศิลมั่น ๑๖ บัวขวัญ นนทบุรี
๑๑๐ พระมหาฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงศา ๒๘ ๘ กู นนทบุรี
๑๑๑ สามเณรกิตติภูมิ เจริญศรี ๑๙ กู นนทบุรี
๑๑๒ พระมหาสุชาติ สุชาโต พรหมเทพ ๓๕ ๑๕ เปรมประชา ปทุมธานี
๑๑๓ พระมหาธนากรณ กิตฺติเมธี บุญกัน ๒๐ ๑ สิงห ปทุมธานี
๑๑๔ สามเณรวรรธนัย จันทะนาขา ๑๙ สิงห ปทุมธานี
๑๑๕ พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท ๕๕ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๑๖ พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หลาวัฒนะนุกูล ๓๙ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๑๗ พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู ๔๕ ๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๑๘ พระมหาสรศักดิ์ ธมฺมาภิรโต มงคลมล ๒๓ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๑๙ สามเณรณัฐนันท นวลวัน ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๐ สามเณรนพนนท จีนดิบ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๑ สามเณรชินวัตร มณีโชติ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๒ สามเณรศุภกร เฟองคอน ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๓ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๔ สามเณรคัมภีร เปาบานเซา ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๑๒๕ สามเณรรัชชานนท โพธ์ิแกว ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๕/๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๒๖ พระมหาณฐกร ธีรปฺโญ รองครบุรี ๒๗ ๖ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๒๗ พระมหาหฤษฎ ขนฺติพโล ทาโพธ์ิทอง ๒๖ ๖ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๒๘ สามเณรถิรธรรม สุขสําราญ ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ
๑๒๙ พระมหาทันตัม เตชสีโล โด ๒๙ ๕ จากแดง สมุทรปราการ
๑๓๐ สามเณรนที นะวะนิยม ๑๖ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๓๑ สามเณรธนาวัฒน แกวคํา ๑๕ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๑๓๒ พระมหายงยุทธ ขนฺธพโล เบาโนนทอง ๓๖ ๔ หัวคู สมุทรปราการ
๑๓๓ พระมหารัฐนันท ฐานวุฑฺฒิ สมบัติดี ๒๐ ๑ หัวคู สมุทรปราการ
๑๓๔ พระมหาทรงชัย สิริภทฺโท โตเจิม ๔๕ ๑๔ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๓๕ พระมหาจตุพล สีลวฑฺฒโน แสงทอง ๒๑ ๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๓๖ พระมหาจิณณพัต อธิมุตฺโต พึ่งพักดิ์ ๒๐ ๑ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๓๗ สามเณรเบญจมิน ไพบูลยสุข ๒๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๑๓๘ พระมหาดิเรก อภิชาโต เทียนบูชา ๓๕ ๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๓๙ สามเณรศักดิธัช ทองกุม ๑๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๔๐ สามเณรอิศรา ตองติดรัมย ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๔๑ สามเณรพิชิตชัย ศรีจันทร ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๔๒ สามเณรพรณรงค พรมบุตร ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๑๔๓ สามเณรปุญญพัฒน สาราช ๑๙ ชางใหญ พระนครศรีอยุธยา
๑๔๔ สามเณรณภัทร ศรีสงค ๑๗ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๑๔๕ สามเณรภัสกร ศาลาวงศ ๑๙ โตนด พระนครศรีอยุธยา
๑๔๖ พระมหาธัชพล วรญาโณ แกวเอียด ๒๙ ๘ ปาไทรยอย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๔๗ พระมหาขจรพล ขนฺติพโล พันธุอน ๓๗ ๕ พระพุทธฉาย สระบุรี
๑๔๘ สามเณรทิวากร สุภาษร ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี
๑๔๙ สามเณรธัญพิสิษฐ บุราคร ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี
๑๕๐ พระมหาเรวัต ปภาโส ดาประดิษฐ ๓๑ ๗ หนองโดน สระบุรี
๑๕๑ พระมหาอัครเดช จกฺกวโร ชาวนา ๓๒ ๕ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๑๕๒ พระมหาสมมาตร ขนฺติมโน จี่มุข ๒๖ ๕ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๑๕๓ สามเณรธีรภัทร ศรีบุญ ๑๙ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๑๕๔ สามเณรสุเมธ มีสวัสดิ์ ๑๗ สังฆานุภาพ กําแพงเพชร
๑๕๕ สามเณรธีรณัฐ แยมสรอย ๑๙ มงคลทับคลอ พิจิตร
๑๕๖ สามเณรพงษเพชร พุดนุช ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๑๕๗ พระมหาเจริญพงษ ขนฺตฺยุตฺตโร แกวสีทอง ๓๐ ๑๐ จองคํา ลําปาง
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๖/๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๕๘ สามเณรคัมภีร กรรณิวัน ๑๖ จองคํา ลําปาง
๑๕๙ สามเณรธรรมนูญ สาเส็ง ๑๖ จองคํา ลําปาง
๑๖๐ พระมหาหลวงแกว ชวโน ปางแปด ๒๕ ๔ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๑๖๑ พระมหาฐิติกร สิรินฺธโร ผาลาด ๓๑ ๓ บานเหลา เชียงราย (ธ)
๑๖๒ สามเณรสมชาย อุตสาห ๑๗ สวนดอก เชียงใหม
๑๖๓ สามเณรรชต วงศวาลี ๑๖ สวนดอก เชียงใหม
๑๖๔ พระมหาชิษณุพงศ สนฺตมโน นาคพิพัฒน ๓๖ ๑๐ เจ็ดยอด เชียงใหม
๑๖๕ พระมหาอภิวัฒน จนฺทสุวณฺโณ แกวอุด ๒๘ ๙  เจ็ดยอด เชียงใหม
๑๖๖ พระมหาสุทธิพงษ สุทฺธิโก มวงเพชร ๔๓ ๗ อุโมงคสวนพุทธธรรม เชียงใหม
๑๖๗ พระมหาหนุม จุลสุวรรณ ๒๑ ๑ พระธาตุดอยเวียง เชียงใหม
๑๖๘ สามเณรแสงทอง สินหมี่ ๒๐ ดอยสัพพัญู เชียงใหม
๑๖๙ พระมหาบรรจบ กิตฺติวุฑฺโฒ ลิขิต ๒๙ ๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๐ พระมหาชํานาญศิลป ธมฺมวโร สอนบัว ๓๑ ๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๑ สามเณรเย็งปอ จือ ๒๑ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๒ สามเณรพลพรรค ผลทอง ๑๙ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๓ สามเณรเจษฎากร ชาวบานฝาง ๑๘ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๔ สามเณรปอก คําศรี ๑๘ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๕ สามเณรศรราม กันทะปง ๑๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๑๗๖ สามเณรณภัทร แสนมั่งคงกุล ๑๕ บานขุน เชียงใหม
๑๗๗ สามเณรอนุชา เพชรเลิศ ๑๘ ไวกูลฐาราม อุดรธานี
๑๗๘ พระมหาคณัสนันท ชยานนฺโท ทองเปะ ๓๐ ๕ ชัยศรี ขอนแกน
๑๗๙ พระมหากรรชัย สุเมธี ภูหองไส ๒๒ ๓ ชัยศรี ขอนแกน
๑๘๐ สามเณรธีระภัทร มะแสน ๑๙ ชัยศรี ขอนแกน
๑๘๑ สามเณรธีรวุฒิ สันโดษ ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน
๑๘๒ สามเณรสุภสิฐ ไปนาน ๑๗ ชัยศรี ขอนแกน
๑๘๓ พระมหานิลเทพ จิรวฑฺฒโน โพธิ์น้ําคํา ๒๐ ๑ บานอน รอยเอ็ด
๑๘๔ สามเณรกิตติพศ หาคม ๑๗ หนองโมงบูรพาราม รอยเอ็ด
๑๘๕ สามเณรชญานนท แดงโสภา ๑๙ มหาวนาราม อุบลราชธานี
๑๘๖ สามเณรตูม เส็งมณีวงษ ๑๙ ถํ้าคูหาสวรรค อุบลราชธานี
๑๘๗ พระมหาจตุพงษ วิสุทฺธิญาโณ บุญเลิง ๒๒ ๒ แจงสวาง อุบลราชธานี
๑๘๘ พระมหาเลียนทา วรชโย ไศยสิน ๒๒ ๑ ศรีอุดม อุบลราชธานี
๑๘๙ พระมหาขวัญใจ อโนมปฺโญ ขันธพาดี ๓๙ ๑๑ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๗/๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๑๙๐ พระมหาธงชัย อาภาธโร เสียงใส ๓๒ ๗ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๙๑ พระมหาชัยมงคล ชยมงฺคโล สามิลา ๒๒ ๒ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๑๙๒ พระมหาวีรยุทธ จนฺทสาโร พิสาลา ๔๒ ๑๐ วารินทราราม อุบลราชธานี
๑๙๓ พระมหาทวีชัย ธมฺมกาโม ศรีภักด์ิ ๒๘ ๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๙๔ สามเณรอนุชา ตุลาการ ๑๘ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๙๕ สามเณรณัฐภัทร หาญกันทร ๑๖ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๑๙๖ พระมหาองอาจ อาสโภ เสมอภาค ๓๓ ๖ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๑๙๗ สามเณรทักษิณ เข็มมี ๑๙ สะแก นครราชสีมา
๑๙๘ พระมหาสมัย ธมฺมสาโร กองหอม ๔๗ ๒๑ พายัพ นครราชสีมา
๑๙๙ สามเณรภูวดล สูขบูรณ ๒๐ พายัพ นครราชสีมา
๒๐๐ พระมหารชานนท ปรกฺกมสฺสี ขวัญหมั่น ๒๑ ๑ ศาลา นครราชสีมา
๒๐๑ พระมหาปรมี จิตฺตานุวตฺตี ทิวพิมาย ๒๑ ๑ ศาลา นครราชสีมา
๒๐๒ พระมหาอภิชิต คมฺภีรธมฺโม วิญูธรรม ๓๘ ๕ ลําชี สุรินทร
๒๐๓ สามเณรณัฐพล อังสนุ ๑๙ ปาลดารมณ สระแกว
๒๐๔ สามเณรขวด บํารุงสวัสดิ์ ๑๗ เหลาออย สระแกว
๒๐๕ พระมหาธีรวรา ธีรวโร ชิตรัฐถา ๒๙ ๔ บอทองราษฎรบํารุง ชลบุรี
๒๐๖ พระมหาจีรวัฒน อธิปฺโญ หนอวงศ ๒๙ ๖ บางพระ ชลบุรี
๒๐๗ พระมหาสมพล กิตฺติโสภโณ โหสุวรรณ ๓๗ ๑๑ ชัยมงคล ชลบุรี
๒๐๘ พระมหาคมกริช ปภสฺสโร ปดตาทะสา ๓๕ ๑๐ ชัยมงคล ชลบุรี
๒๐๙ พระมหาชูเกียรติ อติธมฺโม อินทองมา ๓๗ ๖ ชัยมงคล ชลบุรี
๒๑๐ สามเณรธันวา บุญญา ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี
๒๑๑ สามเณรภัทรธร ระเวกโฉม ๑๗ ละหารไร ระยอง
๒๑๒ พระมหาอัครินทร วรธมฺโม โวหาระวัน ๓๕ ๗ สุทธิวารี จันทบุรี
๒๑๓ พระมหาวรวิทย อุชุโก เซ่ียงไฮ ๒๗ ๕ สุทธิวารี จันทบุรี
๒๑๔ พระมหาวิชาญ ธนปฺโญ บุญนิธิกุล ๕๐ ๔ สุทธิวารี จันทบุรี
๒๑๕ พระมหาชลธี อุตฺตมวํโส จิตตหาญ ๓๓ ๕ เกาะโตนด จันทบุรี
๒๑๖ พระมหาบุญพิทักษ จนฺทธมฺโม เพ็งพิทักษ ๔๘ ๕ หนองหงส จันทบุรี
๒๑๗ พระมหาประเสริฐ โชติวโร บุตราช ๔๓ ๖ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๒๑๘ สามเณรอรรถพันธ อุสาหะ ๑๘ สวนหงส สุพรรณบุรี
๒๑๙ สามเณรจักรรินทร บุระเนตร ๑๗ สวนหงส สุพรรณบุรี
๒๒๐ พระมหาประพันธ ชิตมาโร กัมมา ๓๓ ๙ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๒๒๑ พระมหาสมชาย วุฑฺฒิธมฺโม จันทรมณี ๓๗ ๗ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๘/๘

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๒๒ พระมหารุงโรจน ปุพฺพาจริยโชติ นุมสพ ๒๑ ๑ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๒๒๓ พระมหาวัชรินทร อธิปฺโญ นาเนกรังสรรค ๓๕ ๑๑ บางปง สมุทรสาคร
๒๒๔ พระมหาจีระพงษ จิรวฑฺฒโน นวลจันทร ๔๔ ๑๐ ราษฏรบํารุง สมุทรสาคร
๒๒๕ สามเณรธีรธรรม นามศักดิ์ ๑๕ ศรีสุทธาราม สมุทรสาคร
๒๒๖ พระมหาพงษพัฒน สิริภทฺโท ย้ิมพราย ๒๗ ๕ ฟุงประชาธรรมาราม สมุทรสาคร
๒๒๗ สามเณรสุรศักดิ์ แปะทู ๒๐ หลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร
๒๒๘ พระมหาสุนันท ญาณเมธี พันชนะ ๓๒ ๑๒ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช
๒๒๙ พระมหาภานุรัตน ญาณสิทฺธิ ทองบางพาน ๒๐ ๑ ขันเงิน ชุมพร
๒๓๐ สามเณรภานุพันธ ไวยโร ๑๗ ขันเงิน ชุมพร
๒๓๑ พระมหาสุธเนศ อกถํกถี เทพเนียม ๒๖ ๖ กะพังสุรินทร ตรัง
๒๓๒ พระมหาพรหมพิริยะ ปภสฺสโร เพชรรัตน ๕๔ ๓๑ อาวบัว สงขลา
๒๓๓ พระมหารังสรรค เขมจาโร วงศละคร ๒๗ ๔ หาดใหญสิตาราม สงขลา
๒๓๔ สามเณรจักกรี สมมุง ๑๗ มะมวงหมู สงขลา
๒๓๕ พระมหาปฐมพงษ ฐิตเตโช เตชะวันโต ๓๒ ๔ คูหาสวรรค พัทลุง
๒๓๖ สามเณรกิตติพงศ แทนแกว ๒๐ คูหาสวรรค พัทลุง

รวม ๒๓๖ รูป

หมายเหตุ รายการนี้  ช่ือ  ฉายา  นามสกุล ฯลฯ ของนักเรียนรูปใดคลาดเคล่ือนไมตรงกับหลักฐาน
ใหเจาสํานักเรียนสวนกลางหรือเจาสํานักเรียนคณะจังหวัดสวนภูมิภาค มีหนังสือขอแกไข
ไปยังแมกองบาลีสนามหลวง   โดยสงถึงสํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ํา   แขวงปากคลองภาษีเจริญ   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
ไมเกิน วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา  เดือน ๕ เพื่อออก
ใบประกาศนียบัตรใหถูกตองตอไป.

 รับรองตามนี้

(พระพรหมโมลี)
แมกองบาลีสนามหลวง
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