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2546  มีผู้เข้าสอบ 154 รูป สอบได้ 58 รูป คือ
994 พระมหาอุดม อนนฺตญาโณ อ้วนผิว 32 11 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
995 พระมหาสมจิตร สติสมฺปนฺโน ดําดี 30 10 ชนะสงคราม กทม.
996 พระมหาใจ เขมจิตฺโต สวนไผ่ 28 8 ชนะสงคราม กทม.
997 พระมหานคร จรณธมฺโม เพชรหมื่นไวย 24 4 ชนะสงคราม กทม.
998 พระมหาสมศักด์ิ สกฺกธีโร พ่ึงพวก 24 4 ชนะสงคราม กทม.
999 พระมหาบุญเลิศ กิตฺติอคฺโค วิวรรณ์ 24 4 ชนะสงคราม กทม.
1000 พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร จัดไธสง 22 2 ชนะสงคราม กทม.
1001 สามเณรสุนันท์ พรรคพรหม 21 ชนะสงคราม กทม.
1002 สามเณรสุริยา สุขเขต 21 ชนะสงคราม กทม.
1003 พระมหาชํานาญ ชวนปญฺโญ ขันกสิกรรม 34 13 เทพธิดาราม กทม.
1004 พระมหาสมภัค กิตฺติปญฺโญ ต๊ิบปิน 23 2 เบญจมบพิตร กทม.
1005 พระมหาจิรพันธ์ อาจิตปุญฺโญ วรวสุวัส 30 10 บางนาใน กทม.
1006 พระมหาบุญเลี้ยง จนฺทรํสี สุริพล 26 6 พรหมวงศาราม กทม.
1007 พระมหาปรทัตติ ปรทตฺตูปชีวี ยาทองไชย 24 3 พรหมวงศาราม กทม.
1008 พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ศรีเหรา 37 17 พระเชตุพนฯ กทม.
1009 พระมหาเดชะ ติสรโณ ผลชูศรี 46 10 พระเชตุพนฯ กทม.
1010 พระมหาสมหวัง ปญฺญาวุโธ จันทราวุฒิกร 26 4 พระเชตุพนฯ กทม.
1011 พระมหารังษี เขมวีโร คามิค 35 13 พระศรีมหาธาตุ กทม.
1012 พระมหาจํารัส อจโล เพ็ชรไพฑูรย์ 33 13 มหาธาตุฯ กทม.
1013 พระมหาอริยะ ปญฺญาทีโป เพียงตา 24 3 มหาธาตุฯ กทม.
1014 พระมหารัตนพล วสุนฺธโร ยางเดี่ยว 23 3 ราชาธิวาสวิหาร กทม.
1015 พระมหาปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ จิตรแสวง 31 9 สร้อยทอง กทม.
1016 พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ ชนะชัย 27 7 สร้อยทอง กทม.
1017 พระมหาประกาศิต อาจารปาลี แก้วกองเกตุ 26 5 สร้อยทอง กทม.
1018 พระมหาไพบูลย์ วิปุโล โสมนัส 44 23 สามพระยา กทม.
1019 พระมหาบุญเตือน กิตฺติสาโร ทรัพย์เพชร 30 9 สามพระยา กทม.
1020 พระมหาพนมพร ปุตฺตวโร บุตวร 24 4 สามพระยา กทม.
1021 พระมหาธรรมนูญ วชิรญาโณ แก่นสาร 31 11 สังเวศวิศยาราม กทม.
1022 พระมหาธานี ธมฺมโชโต มณีศรี 29 9 สวนพลู กทม.
1023 พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี พันนาว 33 13 กัลยาณมิตร กทม.
1024 พระมหาโยธิน โยธิโก ปัดชาลี 24 3 กัลยาณมิตร กทม.
1025 พระมหาธิติกร โอภาโส โสภี 31 10 คฤหบดี กทม.



1026 พระมหาสุพรรณ สุรเตโช เผือกพันธ์ 37 16 บุณยประดิษฐ์ กทม.
1027 พระมหาเคนน้อย สีลคุโณ บุญชูหล้า 39 18 ปากน้ํา กทม.
1028 พระมหาหวน ยสาโส แสงแก้วพเนาว์ 23 1 ปากน้ํา กทม.
1029 พระมหาคมกฤษณ อสิญาโณ เติมสายทอง 32 11 สังข์กระจาย กทม.
1030 พระมหาบรรเทิง รตนปญฺโญ นะวัน 30 8 ระฆังโฆสิตาราม กทม.
1031 สามเณรพรเทพ มีพารา 23 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1032 พระมหาบวรฉัตร อธิปญฺโญ คนว้อง 30 9 ต้นสน อ่างทอง
1033 พระมหาสุทธิเดช สุทฺธิเตโช แลดี 29 2 ต้นสน อ่างทอง
1034 พระมหาพรเทพ นนฺทจนฺโท สําราญบํารุง 27 7 พระพุทธบาท สระบุรี
1035 พระมหาวันนา สุญาณิโก มากมาย 24 1 พิกุลทอง สิงห์บุรี
1036 สามเณรสมพร นามคํา 22 จองคํา ลําปาง
1037 สามเณรสมบูรณ์ ศรีภิญโญ 20 จองคํา ลําปาง
1038 พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก มาชัย 34 13 พระเจดีย์ซาวหลัง ลําปาง
1039 สามเณรสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา 21 ประมวลราษฎร์ นครราชสีมา
1040 พระมหาประทวน สิรินฺโท อินทรมณี 33 13 ศาลา นครราชสีมา
1041 พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ สิงห์เสวก 37 13 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
1042 พระมหาธีรธรรม ธมฺมวริทฺธี ธรรมโม 24 2 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
1043 พระมหาประเสริฐพร โชติวโร โชติสวัสด์ิ 34 13 ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
1044 พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต ใจสมบุญ 38 18 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1045 พระมหาศักดา สุมโน กนกอริยสิน 39 17 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1046 พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏโฐ ซ้ึงฤทัย 36 9 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1047 พระมหาอิเรศ โรจนสิริ ดิษฐประเสริฐ 27 7 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1048 พระมหาธีรชัย ธีรชโย เรือนเนตร 24 4 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1049 สามเณรชัยศิลป์ แสงสว่าง 21 ขันเงิน ชุมพร
1050 พระมหาหาญศักด์ิ วชิราวุโธ ฮามพิทักษ์ 31 7 พระนางสร้าง ภูเก็ต
1051 พระมหาสัมพันธ์ ปิยธมฺโม แก้วธรรม 26 5 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา


