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

2539   มีผู้เข้าสอบ 94 รูป สอบได้ 39 รูป คือ
653 พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ ดงดังรัมย์ 31 11 ชนะสงคราม กทม.
654 พระมหาธานี ธีรปญฺโญ สุวรรณประทีป 27 6 ชนะสงคราม กทม.
655 พระมหาสุภัทร ฐานภทฺโร จันทร์เพ็ญ 22 2 ชนะสงคราม กทม.
656 สามเณรอรุณ เฮียงฮม 22 ตรีทศเทพ กทม.
657 พระมหาวิสูติ ปญฺญาทีโป ยุติธรรม 32 11 สวัสดิ์วารี ฯ กทม.
658 พระมหาจรูญ อธิวโร สิงห์สาธร 27 7 สวัสดิ์วารี ฯ กทม.
659 พระมหาชม โชติญาโณ ยาพันธ์ 25 4 มหาธาตุฯ กทม.
660 สามเณรรัตนะ ปัญญาภา 22 มหาธาตุฯ กทม.
661 สามเณรบุญเลิศ บารมี 21 ราชบูรณะ กทม.
662 พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาคโม แก้วยวน 32 10 สร้อยทอง กทม.
663 พระมหาทองสา ฐานิสฺสโร ชาติดําดี 31 9 สร้อยทอง กทม.
664 พระมหาเดชทวี สุเมธี พัดพรม 24 2 สร้อยทอง กทม.
665 พระมหาสุชิน สุชีโว สมบูรณ์สุข 26 5 หัวลําโพง กทม.
666 พระมหายาจินต์ ธมฺมธโร สินสุภา 23 3 ดุสิตาราม กทม.
667 พระมหาไฉน มหากุโล วัฒนะ 30 10 ทองธรรมชาติ กทม.
668 สามเณรขวัญชัย ใจศิริ 21 ทองนพคุณ กทม.
669 พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ พ่ึงกุล 27 7 นิมมานรดี กทม.
670 สามเณรกฤษณชัย แดงพูลผล 22 นิมมานรดี กทม.
671 สามเณรคําพอง เถ่ือนช้าง 21 นิมมานรดี กทม.
672 สามเณรประสูติ เรียงเรียบ 22 ประยุรวงศาวาส กทม.
673 สามเณรสัญญา โปร่งใจ 21 ประยุรวงศาวาส กทม.
674 สามเณรสําเริง แสงศิริ 21 จันทาราม กทม.
675 พระมหาประดิษฐ์ สุเนตฺโต สุขสมเนตร 30 10 ปากนํ้า กมม.
676 พระมหาณรงค์ศักดิ์ กิตฺติสิทฺโธ รักษาสิทธ์ิ 29 9 ปากนํ้า กทม.
677 สามเณรวิทยา แดบสูงเนิน 22 ราชโอรสาราม กทม.
678 สามเณรสยาม ราชวัตร 22 ศรีสุดาราม กทม.
679 พระมหาสามิตร เตชปญฺโญ ดวงพินิจ 25 5 เจ้าอาม กทม.
680 พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต สมบัติวงศ์ 27 7 อนงคาราม กทม.
681 พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี สิงห์เบ้ีย 22 2 อนงคาราม กทม.
682 พระมหารังษี รตนโชโต แก้วนํ้าไสย์ 23 1 ละหาร นนทบุรี
683 พระมหาขวัญชัย ปุณฺณสิริ ช่ืนใจ 28 8 เขียนเขต ปทุมธานี
684 พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน กฤษวี 31 10 พระพุทธบาท สระบุรี



685 พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี เอกจันทร์ 27 7 บุพพาราม เชียงใหม่
686 พระมหาอุทัย ญาณวีโร เจริญชัย 27 6 บึง นครราชสีมา
687 พระมหาวินัย วินยธโร ผลเจริญ 23 3 บึง นครราชสีมา
688 พระมหาเสฐียร ชาตเมธี ท่ัวทองมะตัน 22 3 สะแก นครราชสีมา
689 พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ชุนรัมย์ 31 11 พระงาม นครปฐม
690 พระมหาประยุทธ สิริรตโน ศรีแก้วกุล 23 1 มหาสวัสดิ์นาคพุฒารนครปฐม
691 พระมหาสมบูรณ์ จตฺตภโย เสริมผล 32 9 เพชรสมุทร สมุทรสงคราม


