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2547  มีผู้เข้าสอบ 210 รูป สอบได้ 58 รูป คือ
1052 พระมหาธนิต ขนฺติโก ศรีศิริโรจนากร 35 10 ชนะสงคราม กทม.
1053 พระมหาสน่ัน อุตฺตมเสฏโฐ ประเสริฐ 28 8 ชนะสงคราม กทม.
1054 พระมหาคุณากร ฐิตโสภโณ คงชนะ 31 11 บพิตรพิมุข กทม.
1055 พระมหาไฉน จิตฺตสุทฺโธ แก้วสด 35 15 บวรนิเวศวิหาร กทม.
1056 พระมหาสุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ เมือง 28 7 เทวราชกุญชร กทม.
1057 พระมหาสนอง อนุภทฺโท ไพรเขียว 40 20 บางนาใน กทม.
1058 พระมหาจําลอง กตธมฺโม ภูมิสิทธ์ิ 28 6 บางนาใน กทม.
1059 พระมหาภานุพงศ์ พฺรหฺมสิริ พรหมศักด์ิ 27 6 ปทุมคงคา กทม.
1060 พระมหาอภิชัย อภิชโย พูลสวัสด์ิ 26 5 ปทุมคงคา กทม.
1061 พระมหาธีระพงษ์ ธีรวํโส แสงขีวงษ์ 37 17 พระเชตุพนฯ กทม.
1062 พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม 35 12 พระเชตุพนฯ กทม.
1063 พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ บุญธรรม 33 2 มหาธาตุฯ กทม.
1064 พระมหาเดชา ฐิตญาณเมธี ช่างทองคํา 30 9 มหาพฤฒาราม กทม.
1065 สามเณรไมตรี กองแสน 20 ราชบพิธ กทม.
1066 พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ โตสุข 34 14 ราชสิงขร กทม.
1067 สามเณรเศรษฐา หินศิลา 22 ราชสิงขร กทม.
1068 พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ทองงาม 33 13 สร้อยทอง กทม.
1069 พระมหาสนอง นาควโร วิเศษสัตย์ 32 12 สร้อยทอง กทม.
1070 พระมหาปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคํา 31 11 สร้อยทอง กทม.
1071 พระมหาคําตัล พุทฺธงฺกุโร อายุวงษ์ 26 4 สร้อยทอง กทม.
1072 พระมหาบรรเจิด สิริธโร ธัญญพันธ์ 37 13 สามพระยา กทม.
1073 พระมหาสุรเดช สนฺติธมฺโม ราชสุนทร 29 9 สามพระยา กทม.
1074 พระมหามนูญ ธมฺมธโร สุขนิยม 37 6 สามพระยา กทม.
1075 พระมหาลําดวน ฐานวโร เพ็งอิน 39 12 สังเวชวิศยาราม กทม.
1076 พระมหาคําจันทร์ กตปุญฺโญ สีสัน 27 6 ใหม่อมตรส กทม.
1077 พระมหาชมพู ญาณมุนิ ทาทอง 26 4 สวนพลู กทม.
1078 พระมหาบุลวัชร ฐิตคุโณ สิริไพบูลย์ 33 13 สุทธิวราราม กทม.
1079 สามเณรสุรไกร คงบุญวาสน์ 21 ปากน้ํา กทม.
1080 สามเณรเดชอุดม แสงบุญ 22 โมลีโลกยาราม กทม.
1081 พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม มณีปัญญาพร 38 16 ราชโอรสาราม กทม.
1082 พระมหาณรงค์ฤทธ์ิ อคฺครตโน ยอดแก้ว 24 2 ใหม่พิเรนทร์ กทม.
1083 สามเณรจําเนียร บุญมาก 20 ศรีประวัติ นนทบุรี



1084 พระมหาสุรศักด์ิ ธนปาโล รักศิริการถาวร 33 13 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1085 พระมหาชัยรัตน์ ฐิตเมโธ แสนโซ้ง 23 2 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1086 พระมหาเชฏฐกร ชยานนฺโท พิศวงษ์ 34 13 บางไผ่ นนทบุรี
1087 พระมหาสมศักด์ิ สมสตฺติโก นุชทอง 35 12 เทียนถวาย ปทุมธานี
1088 พระมหาวีรรัตน์ วีรวฑฺฒโก เกษดี 32 11 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1089 พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช นาคนวล 31 11 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1090 พระมหาไผ่ พุทฺธิสมฺปุณฺโณ ผมทํา 28 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1091 พระมหาทิพย์ โอภาสโก ขันแก้ว 27 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1092 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร บุญเสริม 27 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1093 พระมหาสมพร พุทฺธิธโร พันธ์มณี 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1094 พระมหาสมปรีดา สุมนชโย บุญเสริม 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1095 พระมหายงยุทธ วิชฺชาชโย ใหม่เอ่ียม 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1096 สามเณรจันทร์ดี เหตุเกษ 23 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1097 สามเณรเฉลิมรัตน์ ชัยภา 23 หัวช้าง ลพบุรี
1098 พระมหาสิทธิราช ครุธมฺโม โคตระมูล 24 3 พิกุลทอง สิงห์บุรี
1099 พระมหาดํารงค์ จิรธมฺโม สมคะแน 34 10 บ้านใหม่ ชัยนาท
1100 พระมหาถาวร ถาวรเมธี อาจสามล 27 7 ประชานิมิต เพชรบูรณ์
1101 พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี กลิ่นหอม 28 8 หนองโว้ง สุโขทัย
1102 สามเณรดนัย เกตุตากแดด 21 จองคํา ลําปาง
1103 สามเณรสุรคิด สุนทะวงศ์ 21 จองคํา ลําปาง
1104 พระมหาอ้ม คมฺภีรปญฺโญ คําภูษา 43 22 แจ้งแสงอรุณ สกลนคร
1105 พระมหานราธิป ชินญาโณ นิลเนตร 24 2 ยางน้อย อุบลราชธานี
1106 พระมหาชาญชัย ชยฺยธมฺโม วรอมราคุณ 33 10 บ่อทองราษฎร์บํารงุ ชลบุรี
1107 พระมหาทินกร อิสฺสโร พละเลิศ 28 8 พระงาม นครปฐม
1108 พระมหาสมเพชร วชิรญาโณ เทศนอก 23 2 พระงาม นครปฐม
1109 สามเณรไพโรจน์ แสงปลอง 22 ขันเงิน ชุมพร


