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

2545  มีผู้เข้าสอบ 145 รูป สอบได้ 62 รูป คือ
932 พระมหาชลอ ปิยาจาโร ศรวิชัย 36 16 ชนะสงคราม กทม.
933 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน กิจประภานนท์ 28 8 ชนะสงคราม กทม.
934 พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน แถวพันธ์ุ 27 7 ชนะสงคราม กทม.
935 พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช วงศ์คะสุ่ม 27 6 ชนะสงคราม กทม.
936 พระมหาเนตร อคฺคเนตฺติโก ลัดดาไสว 23 2 ไตรมิตรวิทยาราม กทม.
937 พระมหาชูชาติ โชติธมฺโม วงหาจักษ์ 27 5 นรนาถสุนทริการาม กทม.
938 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ กันจู 26 4 เบญจมบพิตร กทม.
939 พระมหาประทีป ปทีปธมฺโม เทพยศ 24 1 ปทุมคงคา กทม.
940 พระมหาธวัชชัย ธมฺมชโย รสเลิศ 26 3 มหาพฤฒาราม กทม.
941 พระมหาเนรมิต ธมฺมธีโร คงทิพย์ 40 12 ราชาธิวาสวิหาร กทม.
942 พระมหาวินัย ถิรวินโย ง่วนฮวดเส็ง 26 6 ราชาธิวาสวิหาร กทม.
943 พระมหาเกษม อานนฺโท ดวงอินทร์ 26 6 สร้อยทอง กทม.
944 สามเณรโกมินทร์ ธรรมชาติ 22 สร้อยทอง กทม.
945 สามเณรเด่น ทัพซ้าย 21 สร้อยทอง กทม.
946 พระมหาประภาศ สิรินฺธโร แก้วทวี 34 14 เพลง กทม.
947 พระมหายุทธนา ขนฺติพโล อินทจักร์ 32 12 เจ้าอาม กทม.
948 พระมหารภันต์ สนฺติภทฺโท ถาวรบรรจบ 25 2 สระเกศ กทม.
949 พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ เชยรัมย์ 33 11 สามพระยา กทม.
950 พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย ถาวรศิล 30 9 สามพระยา กทม.
951 พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ ทองมา 25 6 สามพระยา กทม.
952 สามเณรพรชัย หะพินรัมย์ 21 สามพระยา กทม.
953 พระมหาชุติภัค อภินนฺโท แหมทอง 28 9 สังเวศวิศยาราม กทม.
954 สามเณรอัฐ รัตนวัน 22 ประยุรวงศาวาส กทม.
955 พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน บุญมาก 29 10 ปากน้ํา กทม.
956 พระมหาชํานาญ มหาชาโน พูดเพราะ 27 6 ปากน้ํา กทม.
957 พระมหาสุพจน์ วชิรสโม สมเพชร 23 2 ปากน้ํา กทม.
958 พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ สร้อยเสน 31 11 อัปสรสวรรค์ กทม.
959 พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร เสาะพบดี 35 13 คูหาสวรรค์ กทม.
960 พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร ประสานพันธ์ 41 10 โมลีโลกยาราม กทม.
961 พระมหาสมศักด์ิ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ 27 6 โมลีโลกยาราม กทม.
962 พระมหามงคล ยติโก หนองแพ 39 18 นางนองวรวิหาร กทม.
963 พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ สถิตคีรี 26 4 อรุณราชวราราม กทม.



964 สามเณรธีระศักด์ิ สุขย่ิง 21 อรุณราชวราราม กทม.
965 พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ปานพันธ์ 41 20 ศรีประวัติ นนทบุรี
966 พระมหาอาคม สุมณีโก แก้วใส 31 10 สลักเหนือ นนทบุรี
967 พระมหาชลอ ฐิตธมฺโม สาโรจน์ 31 11 ทําเลทอง ปทุมธานี
968 พระมหาอุทัย ชิตมาโร สายหยุด 32 11 พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
969 พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป คําเคน 29 7 ต้นสน อ่างทอง
970 พระมหาธราวิชย์ ธราวิชฺโช เคลือดี 25 6 ต้นสน อ่างทอง
971 สามเณรวิมล แจ้งสว่าง 20 ต้นสน อ่างทอง
972 พระมหาอนุชิต อนุชิโต คําซองเมือง 24 4 พระพุทธบาท สระบุรี
973 พระมหาลําพัน ปุญฺญามโน จันทร 31 11 ทัพคล้าย อุทัยธานี
974 สามเณรอุทัย ศรีทานันท์ 22 จองคํา ลําปาง
975 สามเณรเกรียงศักด์ิ ไชยสมศรี 21 จองคํา ลําปาง
976 สามเณรสมหมาย สงเสนา 21 จองคํา ลําปาง
977 สามเณรชลอ กาไชยา 21 จองคํา ลําปาง
978 สามเณรสมยศ สมโมรา 21 จองคํา ลําปาง
979 สามเณรนิวัฒน์ เรืองมนตรี 20 จองคํา ลําปาง
980 สามเณรสังวาลย์ คําสีเขียว 20 จองคํา ลําปาง
981 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติภทฺโท จันสุวรรณ์ 22 1 ศรีบุญเรือง แม่ฮ่องสอน
982 พระมหาสนอง ขนฺติธโร ชาบุญเรือง 39 18 ศิริวราวาส ศรีสะเกษ
983 พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท รัตนยงค์ 37 16 พลับ นครราชสีมา
984 พระมหาสมเกียรติ สาสนเมธี พุทไธสง 24 1 ศาลา นครราชสีมา
985 พระมหาจงศักด์ิ จารุวณฺโณ ประสารวงศ์ 40 20 ระเบาะเกตุ ปราจีนบุรี
986 พระมหาบุญยัง ฐิติญาโณ คนทา 33 12 พระงาม นครปฐม
987 พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ วัชรประทีป 33 12 พระงาม นครปฐม
988 พระมหาจรูญ กิตฺติปญโญ ฤทธิทิศ 32 11 พระงาม นครปฐม
989 พระมหาณรงค์ฤทธ์ิ ฐิติเวโท ศรีมุล 24 2 พระงาม นครปฐม
990 พระมหารุ่ง ปิยวาจโก ชูรัตน์ 23 2 พระงาม นครปฐม
991 พระครูศรีเจติยาภิบาล สจฺจวโร ต้นสอน 42 19 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
992 พระมหาพิทักษ์ สุเมโธ ทองเหลือง 26 5 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
993 พระมหายวง ทิวากโร คนทา 38 16 ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร


