
กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๑/๔

รายช่ือผูสอบประโยคบาลี ช้ันประโยค ป.ธ. ๕ ได (คร้ังที่ ๒)
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๓๗ พระมหาณัฐพงษ ญาณวีโร ภูมิดรไสย ๒๕ ๕ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒๓๘ สามเณรภูวมินทร ทองมาก ๑๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
๒๓๙ สามเณรจิณณวัตร สิงหสองคอน ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
๒๔๐ พระมหาภาสกร ภทฺทโก สุขใจ ๓๑ ๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๔๑ พระมหาสุวิจักขณ วิจกฺขโณ วรรณสด ๒๑ ๑ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๔๒ สามเณรรภัสพงษ เสียงใส ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๔๓ พระมหาธเนตร ธมฺมสโมธาโน ประชุม ๓๔ ๘ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
๒๔๔ พระมหาสมชาติ สุธีโร แปลา ๔๓ ๑๑ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๒๔๕ พระมหาพงศธร ธีรเมธี ทรัพยศิริ ๒๑ ๑ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๒๔๖ พระมหาทรงภัทร ธีรธมฺโม เพชรทอง ๓๓ ๑๓ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
๒๔๗ พระมหาชญานนท ชนานนฺโท ประณต ๒๑ ๑ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๒๔๘ พระมหายุทธชัย ยุทฺธชโย บุญลา ๒๗ ๘ นอยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร
๒๔๙ พระมหาขวัญวิชัย ธีรชโย สดช่ืน ๒๑ ๑ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๕๐ สามเณรลาภทรัพย ศรีพลัง ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
๒๕๑ สามเณรมานะศักด์ิ แซอึ้ง ๑๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
๒๕๒ พระมหาธนศักด์ิ โชติวโร แกวมณี ๕๕ ๒๒ ทองบน วัดยานนาวา
๒๕๓ พระมหาสุเมธ สุเมโธ กัณหา ๔๖ ๒๓ ทองบน วัดยานนาวา
๒๕๔ พระนราศักด์ิ ป. นรสกฺโก บุญบางยาง ๓๖ ๓ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ
๒๕๕ พระมหาวุฒิชัย กุสลจิตฺโต ใจวงศ ๓๑ ๑๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๕๖ พระมหาณัฐวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ สุขเกษม ๒๓ ๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๕๗ พระมหามงคล มงฺคโล แสงเทียน ๒๒ ๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๒๕๘ พระมหาประกิจ โอภาโส เสนเอียด ๓๓ ๒ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
๒๕๙ สามเณรนนท ใจดี ๒๑ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
๒๖๐ สามเณรมานัส แกวสีหมอก ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข
๒๖๑ สามเณรบารมี แซลิ้ม ๑๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะคราม
๒๖๒ พระมหาพงษพัฒน สุภทฺโท พงษวัน ๓๓ ๗ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุม
๒๖๓ พระมหาสรศักด์ิ อภิวํโส สัชชานนท ๒๗ ๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๖๔ พระมหาสุระ มหุสฺสาโห สุกรี ๔๙ ๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๖๕ พระมหาสิทธิพงษ วรสิทฺธิเมธี รูปคม ๒๒ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๒/๔

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๖๖ สามเณรศิวพงษ แกวรัศมี ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๖๗ สามเณรปวริศว มีวงศ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๖๘ สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๒๖๙ พระมหาปริญญา คนฺธสาราภิวํโส หลาธรรม ๒๙ ๑๐ หงสรัตนาราม วัดหงสรัตนาราม
๒๗๐ พระมหาอชิรวินท อธิวโร อัจฉริยะรักษ ๒๒ ๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๒๗๑ พระมหาศุภชัย พุทฺธสรณี เนื้อแนน ๒๕ ๕ ภาณุรังษี คณะเขตบางพลัด
๒๗๒ สามเณรวิชัย เรืองรัมย ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี
๒๗๓ พระมหาสมยศ ปภากโร หงษสวัสดิ์ ๔๒ ๖ บางรักนอย นนทบุรี
๒๗๔ พระมหากันยา ขนฺติโก ขันจันทรา ๓๓ ๖ กู นนทบุรี
๒๗๕ พระมหาคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เขงพิมล ๓๗ ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๗๖ พระมหาสุรภพ นิพฺภโย ทรัพยทวี ๓๐ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๗๗ สามเณรภูรินทร พวงมาลัย ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๗๘ สามเณรปฏิภาณ คําแผลง ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๗๙ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๘๐ สามเณรธนารักษ แจงอรุณ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒๘๑ สามเณรวิชยุตม จิตตสัมพันธ ๑๙ ชัยมงคล สมุทรปราการ
๒๘๒ สามเณรศรีสุวัสถ์ิ พันธ ๑๙ แพรกษา สมุทรปราการ
๒๘๓ พระมหาสุคาวีจิ กนฺตวีโร จันทยุง ๔๔ ๑๑ จากแดง สมุทรปราการ
๒๘๔ พระมหาจํารุง อคฺคธมฺโม เจา ๒๖ ๘ จากแดง สมุทรปราการ
๒๘๕ พระมหาจําเริญ อคฺคปฺโญ เจา ๒๖ ๘ จากแดง สมุทรปราการ
๒๘๖ พระมหาณรงค ขนฺติพโล ศรีแสงจันทร ๓๘ ๑๘ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๘๗ สามเณรทวีศักดิ์ รักรุย ๑๙ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๘๘ สามเณรภาณุวัฒน ทองสาย ๑๘ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๘๙ สามเณรธวัชชัย ธงชัยยศ ๑๘ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๒๙๐ พระมหาทวี จนฺทธมฺโม สอนสําแดง ๓๙ ๘ หัวคู สมุทรปราการ
๒๙๑ พระมหานิธิพันธ จิตฺตวโร สิงหวี ๒๙ ๖ หัวคู สมุทรปราการ
๒๙๒ สามเณรภรัณยู สิงหชัย ๑๗ หัวคู สมุทรปราการ
๒๙๓ พระมหาประสาร สติสมปนฺโน วิเชียรรัมย ๕๐ ๑๕ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๒๙๔ พระมหาธานินทร ญาณินฺโท อินทรหะ ๔๑ ๑๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๒๙๕ พระมหาธีรพงษ สิริปโภ ศรีสวาง ๒๙ ๘ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๒๙๖ สามเณรอัศดาวุฒิ แกววันนา ๒๐ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๒๙๗ สามเณรณัฐพล ดาวสุข ๑๙ ตะโก พระนครศรีอยุธยา
๒๙๘ พระมหาศรากรณ นรินฺโท กิจสุจริตกุล ๒๗ ๑ ทุงโพธ์ิ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๓/๔

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๒๙๙ พระมหาบัวขวัญ กนฺตสีโล ทรัพยสําราญ ๔๗ ๕ ดาวเรือง สระบุรี
๓๐๐ พระมหาสายฝน กิตฺติวุฑฺโฒ ยศวิชัย ๔๕ ๒๓ โคกกะพี้ สระบุรี
๓๐๑ พระมหาทรงวุฒิ อธิปฺุโญ ทุมมาสุทธิ์ ๔๕ ๒๕ หวยบง ลพบุรี
๓๐๒ พระมหาวิโรจน วิโรจโน สารธรรม ๔๐ ๙ ธรรมามูล ชัยนาท
๓๐๓ สามเณรวรภพ มุงเครือ ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๓๐๔ พระมหากัมพล อคฺคธมฺโม ทิมเทศ ๔๗ ๘ บานแถว พิษณุโลก
๓๐๕ พระมหาบุญตาล ฐิตมโน ณ เขมะรัฐ ๓๐ ๑๐ พระสิงห เชียงราย
๓๐๖ สามเณรอภิรักษ เขจรบุตร ๑๗ สวนดอก เชียงใหม
๓๐๗ สามเณรอดิพงษ ปุกคํา ๑๘ สองแคว เชียงใหม
๓๐๘ สามเณรพศวัต อินทวัฒน ๑๖ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๓๐๙ สามเณรธีรพงษ นทีเชาว ๑๖ บานขุน เชียงใหม
๓๑๐ พระมหาธวัชชัย สุเมโธ กันยา ๓๐ ๗ โพธิสมภรณ อุดรธานี (ธ)
๓๑๑ พระมหาฤชา โฆสเมโธ วงษา ๒๒ ๓ ชัยศรี ขอนแกน
๓๑๒ สามเณรโชคทวี หลาศรี ๑๙ ชัยศรี ขอนแกน
๓๑๓ สามเณรวีระพันธ คํ่าคูณ ๒๐ มหาวนาราม อุบลราชธานี
๓๑๔ พระมหาประสิทธ์ิ จารุวํโส เจริญสุข ๓๐ ๖ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๓๑๕ พระมหาแสงคํา สิริธมฺโม บุตรสลาด ๒๓ ๑ สนมหมากหญา อุบลราชธานี
๓๑๖ พระมหาณรงศักด์ิ คุณงฺกโร แกวกัณหา ๕๔ ๑๔ ปราสาทเยอเหนือ ศรีสะเกษ
๓๑๗ พระมหาธนาวุฒิ โกวิโท พรทิพย ๒๘ ๕ บานเกาบอ อํานาจเจริญ
๓๑๘ สามเณรศิริวัฒน ศรีวงษ ๑๙ สะแก นครราชสีมา
๓๑๙ สามเณรนพเกา ย่ิงมี ๑๗ ลําชี สุรินทร
๓๒๐ พระครูประพัฒนสมาธิคุณ คุตฺตวฑฺฒโน คําพันชนะ ๔๙ ๒๙ บานผือ สุรินทร
๓๒๑ พระมหาอุดม ญาณเมธี เหลาเลิศ ๒๔ ๔ เหลาออย สระแกว
๓๒๒ พระมหาเกรียงศักด์ิ กตปฺุโญ สืบญาติ ๓๓ ๘ บานงิ้ว ชลบุรี
๓๒๓ พระมหาชาติชาย วิริโย กาทอง ๓๓ ๗ สัตหีบ ชลบุรี
๓๒๔ พระมหาณัฐ เตชธมฺโม เจริญศรี ๕๙ ๔ สัตหีบ ชลบุรี
๓๒๕ พระมหาทักษิณ ถาวโร แยมจันทึก ๔๑ ๔ ชองแสมสาร ชลบุรี
๓๒๖ พระธารินท ป. เขมวีโร สารีชีวิน ๒๘ ๕ ละหารไร ระยอง
๓๒๗ สามเณรสิรวิชญ หงสษา ๑๖ ละหารไร ระยอง
๓๒๘ พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ วะรงค ๒๐ ๑ ซอยสอง จันทบุรี
๓๒๙ พระมหากนกพล ขนฺติพโล กลิ่นสุบรรณ ๒๒ ๒ บางปรือ ตราด
๓๓๐ สามเณรวิบูล เฌียต ๒๐ พระปฐมเจดีย นครปฐม
๓๓๑ พระมหาอิทธิพล สนฺตมโน บํารุงศรี ๓๓ ๑๑ บางชางเหนือ นครปฐม
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กองบาลีสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๕ แผนท่ี ๔/๔

สํานักเรียน
เลขท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะ จ.
๓๓๒ สามเณรธนกร แซต้ัง ๒๐ สวนหงส สุพรรณบุรี
๓๓๓ สามเณรตะวัน ไขฟก ๑๙ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี
๓๓๔ พระมหาทวีทรัพย ทีปงฺกโร ชอรัก ๒๕ ๕ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี
๓๓๕ สามเณรอภิสิทธ์ิ ขุนทอง ๑๘ วังขนายทายิการาม กาญจนบุรี
๓๓๖ พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ ราชมณี ๔๖ ๔ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ)
๓๓๗ พระมหาอรรถพล สุภโร ฮูทรง ๓๕ ๑๐ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๓๓๘ พระมหาประวิทย ปวิชฺโช ภูทอง ๕๒ ๑๐ ทากระบือ สมุทรสาคร
๓๓๙ พระมหาเกิดไพศาล เกสรธมฺโม ไกรเกริกฤทธิ์ ๔๙ ๗ ปราสาทสิทธิ์ ราชบุรี
๓๔๐ พระมหากฤษณะ สิริธมฺโม ฤทธาทร ๓๑ ๒ สวนปาน นครศรีธรรมราช (ธ)
๓๔๑ สามเณรอนุชิต พรหมจินดา ๑๖ ขันเงิน ชุมพร
๓๔๒ พระมหาบุญยก อตฺตสนฺโต รมยทอง ๕๕ ๑ มัชฌิมภูมิ ตรัง
๓๔๓ พระมหาวินัย สฺญจิตฺโต มาเนียม ๔๗ ๒๘ โพธิ์ปฐมาวาส สงขลา

รวม ๑๐๗ 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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