
พ.ศ. เลขท่ี ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด จังหวัด

2537   มีผู้เข้าสอบ 80 รูป สอบได้ 46 รูป คือ
๕๗๘ พระมหาสุชาติ กิตฺติวํโส ชินวงศ์ 24 5 ชนะสงคราม กทม.
๕๗๙ พระมหาบุญเชิด สุชาโต จํามี 22 2 ชนะสงคราม กทม.
๕๘๐ สามเณรบุญป๋ัน น้อยหน่อ 21 ไตรมิตรวิทยาราม กทม.
๕๘๑ พระมหานิยม ยามเทโว ยิ้มวัน 45 25 ราชนัดดาราม กทม.
๕๘๒ พระมหาประพิณ โกสโล เสียงเสนาะ 30 10 ตรีทศเทพ กทม.
๕๘๓ พระมหาฉํ่า ปุญฺญชโย ไชยตาล 33 12 เบญจมบพิตร กทม.
๕๘๔ พระมหาสุชญา โรจนญาโณ ยาสุกแสง 27 7 อภัยทายาราม กทม.
๕๘๕ สามเณรเทพพร มังธานี 22 ปทุมคงคา กทม.
๕๘๖ สามเณรสุขุมพงษ์ ภูริวัฒโนภาส 21 มกุฎกษัตริยาราม กทม.
๕๘๗ พระมหาสุริโย อุตฺตเมธี อุดมพร 24 2 มหาธาตุฯ กทม.
๕๘๘ สามเณรธวัช ทะเพชร 21 สร้อยทอง กทม.
๕๘๙ สามเณรประกอบ สมานทอง 22 เทวีวรญาติ กทม.
๕๙๐ สามเณรสนอง นิสสัยดี 22 สุทัศนเทพวราราม กทม.
๕๙๑ พระมหาปรีชา ปฏิญาณเมธี มวลชู 24 3 หัวลําโพง กทม.
๕๙๒ พระมหานรินทร์ นรินฺโท แก่นราช 23 1 บางนาใน กทม.
๕๙๓ พระมหาบุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ พุ่มไม้ 36 11 ชัยพฤกษมาลา กมม.
๕๙๔ พระมหาสนอง สุคมฺภีรเมธี พันธุราช 25 5 ดาวดึงษาราม กทม.
๕๙๕ พระมหาสมพร ธมฺมนาโถ คงนิมิตร 33 13 ดุสิตาราม กทม.
๕๙๖ พระมหาสัมฤทธ์ิ ธมฺมสโร เวทยาวงศ์ 63 43 ทองนพคุณ กทม.
๕๙๗ พระมหาสมจิตร สมจิตฺโต จิตรสําราญ 34 14 เทพากร กทม.
๕๙๘ พระมหาทวิช อมรเสวี บุญธรรม 22 1 นิมมานรดี กทม.
๕๙๙ พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร กันทะวงศ์ 26 6 ปากนํ้า กทม.
๖๐๐ พระมหาเสนาะ กิตติเสโน กัณหทัต 24 4 ปากนํ้า กทม.
๖๐๑ พระมหาอักษราวิชญภูริภูสิโต โฉมศรี 24 4 ปากนํ้า กทม.
๖๐๒ พระมหาวิโชค อธิฎฐานเมธี เอกวิเชียร 24 3 พิชัยญาติการาม กทม.
๖๐๓ พระมหาสมคิด ปิยวณฺโณ สิงหาแก้ว 40 20 ระฆังโฆสิตาราม กทม.
๖๐๔ พระมหาสมคิด สุรเตโช เหลาฉลาด 25 5 ราชสิทธาราม กทม.
๖๐๕ พระมหาอํานวย โปราณภาณี นาคกนิษฐ 30 10 ราชโอรสาราม กทม.
๖๐๖ สามเณรสิทธิพร บุญตาม 22 ราชโอรสาราม กทม.
๖๐๗ สามเณรไพฑูรย์ อุทัยคาม 23 ศรีสุดาราม กทม.
๖๐๘ สามเณรเสริม ทุ่นใจ 21 ศรีสุดาราม กทม.
๖๐๙ สามเณรโกวิทย์ ราชิวงศ์ 21 อนงคาราม กทม.



๖๑๐ สามเณรวรธาร ทัดแก้ว 22 อ่างทอง อ่างทอง
๖๑๑ สามเณรวิวัธน์ บุญวัตร 21 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
๖๑๒ พระมหาริด ริตเวที ทับเอ่ียม 31 10 ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๑๓ พระมหาขวัญรัก มหาวายาโม เกษรบัว 22 3 พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๖๑๔ พระมหาแสง รตนปญฺโญ สอนบุญเกิด 32 12 โคกพลู ตาก
๖๑๕ พระมหานิมิต สิขรสุวณฺโณ ยอดคํา 29 9 ท่าตอน เชียงใหม่
616 พระมหาทรงยศ ยสินฺธโร พรท้ังสี่ 26 6 ศาลา นครราชสีมา
617 พระมหาวาสนา วาสโน ตอรบรัมย์ 24 3 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
618 สามเณรนราธิป แก้วประสิทธ์ิ 22 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
619 พระมหากังวล อกิญจโน คัชชิมา 24 4 ไร่ขิง นครปฐม
620 พระมหาสมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ศรีไสว 51 31 ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
621 สามเณรเกรียงไกร บุญพระคม 22 ป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
622 พระมหาประสงค์ วชิรโชติ โสขุมา 23 3 ปราสาททอง สุพรรณบุรี
623 พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ 

กิตฺติวฑฺฒโน พลวัน 39 18 เพชรสมุทร สมุทรสงคราม


