
กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๘ แผนท่ี ๑/๔

รายชื่อผูสอบประโยคบาลี  ชั้นประโยค ป.ธ. ๘ ได
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด

๑ พระมหาสํารวย ชาคโร แกวเนียม ๓๗ ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
๒ พระมหาพีระพงศ ธมฺมวีโร นําสงค ๒๓ ๔ ธาตุทอง วัดเทพศิรินทราวาส
๓ พระมหาชัยชาญ ชยฺยรตโน บุญแกว ๓๖ ๑๗ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๔ พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน แสนไชย ๒๖ ๓ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๕ พระมหาเบญจศักดิ์ ภูริวฑฺฒโน สารศิริ ๒๑ ๑ เทพลีลา วัดเทพลีลา
๖ พระมหาโชคอนันต จนฺทรํสี จันทรเรือง ๓๔ ๑๓ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๗ พระมหาสุริยา กิตฺติวํโส วงศประเทศ ๓๑ ๑๑ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๘ พระมหาชาญชัย ภูริวิฺู วัลลา ๓๑ ๑๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๙ พระมหาชุติพนธ ญาณเมธี ขันขยัน ๒๕ ๔ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
๑๐ พระมหาประชิด รตนโชโต อุปชาคํา ๓๖ ๑๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
๑๑ พระมหาวิชากร ธีรปฺโญ ศรไชย ๒๕ ๕ บางนาใน วัดบางนาใน
๑๒ พระมหาณภัทร ธมฺมรโต เคลือดี ๓๐ ๙ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
๑๓ พระมหาพลประชา จิตฺตปฺโญ ประทุมชาติ ๔๓ ๑๘ บานคอ วัดมกุฏกษัตริยาราม
๑๔ พระมหาชัยณรงค กนฺตธมฺโม หลิมสมบูรณ ๔๓ ๑๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๑๕ พระมหาเพ็ญเพชร ปฺญาธโร ตรุษสกุล ๒๕ ๖ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ วัดมหาธาตุ
๑๖ พระมหาสราวุฒิ วุฑฺฒิจารี แกวโภค ๒๓ ๔ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
๑๗ พระมหาสหพล อาทิจฺจวํโส พลวงคษา ๒๓ ๔ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
๑๘ พระมหานคร นนฺทจิตฺโต จันทรเรือน ๓๘ ๑๐ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
๑๙ พระมหากฤษณ ยโสธโร วรรณมานะ ๔๓ ๑๒ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๒๐ พระมหารพีพันธ ชินภทฺโท คํามาก ๓๐ ๑๐ สรอยทอง วัดสรอยทอง
๒๑ พระมหาจงรักษ ถิรสิริ ชูชุมชื่น ๕๕ ๗ สามพระยา วัดสามพระยา
๒๒ พระมหาอภิเดช อภิเตโช เขาแกว ๒๙ ๗ สามพระยา วัดสามพระยา
๒๓ พระมหาธนพล กุสลฏฐายี เฉิน ๒๒ ๒ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
๒๔ พระมหาพงศภัค วรภโค ถนอมเมือง ๒๕ ๕ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
๒๕ พระมหาจิรพนธ เตโชทโย แกวลอยมา ๒๑ ๑ แสนสุข วัดแสนสุข
๒๖ พระมหาสมศักดิ์ ปฺญาธโร นิโกรัมย ๖๑ ๔๐ ลาดปลาเคา คณะเขตลาดพราว
๒๗ พระมหารัชภูมิ ทินฺนพโล อวมสุข ๔๕ ๒๒ ลาดพราว คณะเขตลาดพราว
๒๘ พระมหานพคุณ นวคุโณ วงศแกว ๕๓ ๑๑ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๘ แผนท่ี ๒/๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๒๙ พระมหาทรงพล ฐิตรํสี เมฆจะบก ๒๖ ๖ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ
๓๐ สามเณรกองพนัส สัญนาค ๒๐ ปากนํ้า วัดปากนํ้า
๓๑ สามเณรอภิวัฒน มะโนรัตน ๑๙ ปากน้ํา วัดปากน้ํา
๓๒ พระมหาสราวุธ ชินวโร แสงจันทร ๓๕ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๓ พระมหาพิศิษฐ ปภงฺกโร พาพินิจ ๓๖ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๔ พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลําปาง ๓๑ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๕ พระมหาวีรวัฒน ยติกโร ผิวพานิช ๓๔ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๖ พระมหาตั้งปณิธาน เตชธมฺโม ลาเสือ ๔๑ ๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๗ พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๘ ๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๘ พระมหาวสวัตติ์ ธีรภทฺโท เกล้ียงขาว ๒๓ ๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๓๙ พระมหาพิเชฐ เชฏฐวโร อสิพงษ ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๐ พระมหาพันกร วรฏฐิติ สุดแดน ๒๑ ๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๑ สามเณรธนชัย ผมทอง ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๒ สามเณรพีรพล บุญสอน ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๓ สามเณรอภิวัฒน คงทันดี ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
๔๔ พระมหาณคเรศ สุทฺธิวาที พูลกสิการณ ๒๗ ๗ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๔๕ พระมหาภูวนาท สุนฺทรสิทฺธิ ดีลักษณะ ๒๕ ๓ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
๔๖ พระมหาไชยวรรณ ยุตฺตธมฺโม แสนอุบล ๒๙ ๙ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
๔๗ สามเณรสหรัฐ เกิดสุข ๒๑ เจาอาม คณะเขตบางกอกนอย
๔๘ พระมหาอานนท อานนฺโท แทนมณี ๒๘ ๖ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๙ พระมหาพงศเพชร วชิรโมลี คะเชนทร ๓๓ ๑๑ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๕๐ พระมหารังสรรค จิรสคฺโค จิราดิเรก ๕๑ ๒๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑ พระมหาธีรพงษ ฐานวีโร ทองสมบัติ ๓๖ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒ พระมหาชินวัฒน วาทชโย ภาระดีไพเราะห ๒๘ ๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ ๒๗ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔ พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จอยสระคู ๒๗ ๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕ พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต ๒๗ ๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖ พระมหาอภิสิทธ์ิ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหลาชินชาติ ๒๒ ๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗ พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี ๒๒ ๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘ สามเณรนิธิพล สายพินทอง ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙ พระมหาดอน เตชธมฺโม มังประโคน ๔๒ ๑๙ จากแดง สมุทรปราการ
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๘ แผนท่ี ๓/๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๖๐ พระมหาวีระศักดิ์ ฐิตคุโณ ศรวิชัย ๔๐ ๙ จากแดง สมุทรปราการ
๖๑ สามเณรพงศกร ดีปน ๒๐ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๖๒ สามเณรธนาคาร ออนขาว ๒๑ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๖๓ สามเณรวิษณุ นนวงษษา ๑๙ บางพลีใหญใน สมุทรปราการ
๖๔ พระมหานิติพล มหาปรกฺกโม ขาวสอาด ๒๕ ๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๖๕ พระมหาปฏิภาณ สุปฺปฏิภาโณ บุญประคม ๒๓ ๓ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖ พระมหาพงษนรินทร สุวิชาโน ปานบุญ ๒๔ ๔ พระนอนจักรสีห สิงหบุรี
๖๗ พระมหาทินรัตน อภินนฺโท ศรีสุวรรณ ๔๙ ๑๐ สามัคคีประดิษฐ นครสวรรค
๖๘ พระมหาวุฒิชัย กนฺตสีโล จินตศศิวิมล ๓๔ ๑๔ อัมพวัน ตาก
๖๙ พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส นิสัยตรง ๒๔ ๔ จองคํา ลําปาง
๗๐ สามเณรทนงคศักดิ์ รมเย็น ๒๐ จองคํา ลําปาง
๗๑ พระมหาสมชาย สมชโย บุญคํา ๒๒ ๒ พระสิงห เชียงราย
๗๒ พระมหากิติพงษ ฐานกโร สินทักทรัพย ๓๐ ๘ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม
๗๓ พระมหาหัสดี ธมฺมนาโค เลิศพันราย ๒๔ ๔ บานขุน เชียงใหม
๗๔ พระมหาธานารักษ โชติปฺโญ วงษสาหาราช ๓๔ ๙ ชัยศรี ขอนแกน
๗๕ พระมหาวิทเนศ เวทชโย พันธุเพ็ง ๓๐ ๙ ปาอุบลแกว อุบลราชธานี
๗๖ พระมหาภาณุวัฒน ฐิตวุฑฺฒิ หรรษา ๒๓ ๔ เกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ
๗๗ พระมหาทัศพร ภทฺรเมธี วงเดือน ๓๑ ๘ เลียบนํ้าไหล ชัยภูมิ
๗๘ พระมหาธีรวัฒน วิสุทฺโธ คัมภีรภักดีสกุล ๓๖ ๑๖ บางแกว ฉะเชิงเทรา
๗๙ พระมหาปญญา โฆสทินฺโน อวยเจริญ ๓๒ ๑๓ บางพระ ชลบุรี
๘๐ พระมหาอนันท จิรสุโข คําโทพล ๓๙ ๑๒ ชัยมงคล ชลบุรี
๘๑ สามเณรมนตรี ศรียา ๒๑ ชัยมงคล ชลบุรี
๘๒ พระมหาสุลักษณ สนฺติกโร มัคคาผล ๔๖ ๒๔ ลุม ระยอง
๘๓ พระมหาไมตรี สุภคฺโค สุวรรณลิน ๓๗ ๑๑ พระงาม นครปฐม
๘๔ พระมหาอนุสรณ ปฺญาสรโณ พันธเพ็ชร ๒๔ ๓ พระงาม นครปฐม
๘๕ สามเณรจุฑาวัฒน หลวงคํา ๑๙ ปอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
๘๖ พระมหาพีรพงษ ปยธมฺโม คงเพ็ชร ๓๑ ๑๑ ใตบานบอ สมุทรสาคร
๘๗ พระมหาปฏิพัทธ สิริวิชฺโช มีทรัพย ๒๗ ๘ สุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร
๘๘ พระมหาทวีศักดิ์ อคฺคธมฺโม บุงทอง ๓๓ ๑๐ โกรกกราก สมุทรสาคร
๘๙ พระครูสิริรัตนโสภณ ชาครธมฺโม ศรีหาผล ๕๓ ๓๓ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
๙๐ พระมหากําภู ธีรปฺโญ ทศพล ๓๖ ๙ ขันเงิน ชุมพร
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กองบาลีสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประโยค ป.ธ.๘ แผนท่ี ๔/๔

สํานักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด คณะเขต/คณะจังหวัด
๙๑ พระมหาอนวัช อิทฺธิกตฺตา รัตนราช ๒๑ ๒ ขันเงิน ชุมพร
๙๒ พระมหาเพชระ โชติปฺโญ บุญฤทธิ์ ๔๓ ๑๒ มะมวงหมู สงขลา
๙๓ พระมหาชัยชาญ ชยชาโต เกาเอี้ยน ๓๕ ๗ บานสวน พัทลุง

รวม ๙๓ 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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