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2548  มีผู้เข้าสอบ 210 รูป สอบได้ 67 รูป คือ
1110 พระมหาประจักร ธมฺมวิภูโต คุณุ 25 5 ชนะสงคราม กทม.
1111 พระมหาอาทิตย์ โอภาโส เฮ่งเพ็ง 25 5 ชนะสงคราม กทม.
1112 พระมหานิคม จนฺทสิริ ศรีเงินดี 27 7 สุวรรณคีรี กทม.
1113 พระมหาสมศักด์ิ อคฺคธมฺโม ชูชาติ 41 17 ราชนัดดาราม กทม.
1114 พระมหาสําราญ กิจฺจสาโร สาดสิน 34 14 ราชนัดดาราม กทม.
1115 พระมหาสน่ัน ยสชาโต มาดี 33 11 เทพลีลา กทม.
1116 พระมหาไพฑูรย์ รตนญาโณ ชินสมบูรณ์ 31 9 เทพลีลา กทม.
1117 พระมหาสุเทพ โสภโณ พิมพิรัตน์ 30 9 เทพลีลา กทม.
1118 พระมหาประจักษ์ ภูริวฑฺฒโน ดีสิงห์ 28 8 เทพลีลา กทม.
1119 สามเณรเสกสรรค์ สว่างศรี 22 เทพลีลา กทม.
1120 สามเณรพรเพชร สารราษฎร์ 21 เทพลีลา กทม.
1121 สามเณรสาโรจน์ บัวพันธ์งาม 21 เทพลีลา กทม.
1122 พระมหากฤษดา ฐิตปญฺโญ ลิขิตเวทย์ 37 10 เทวราชกุญชร กทม.
1123 สามเณรสําเร็จ บัวศรี 21 จันทรสโมสร กทม.
1124 พระมหาอนุชาติ อนุยุตฺโต ชัยพอ 28 7 ปทุมคงคา กทม.
1125 พระมหาวีรกุล อคฺควํโส คําจันทราช 31 11 อภัยทายาราม กทม.
1126 สามเณรธีระวุฒิ ภูแดนแก่ง 20 พระเชตุพนฯ กทม.
1127 พระมหาจาย สุสํวโร นําดี 29 9 มหาธาตุฯ กทม.
1128 พระมหาธีร์ชยุตม์ ธมฺมิกญาโณ ประดาษ 24 1 ยานนาวา กทม.
1129 พระมหานิยม กิตฺติเมธี ลาดโพธิ์ 27 6 อาษาสงคราม สมุทรปราการ
1130 พระมหาสายัณห์ ธมฺมวํโส ยลธรรม์ธรรม 37 12 ราชาธิวาสวิหาร กทม.
1131 พระมหาสมชัย รตนญาโณ ยอดน้ําคํา 37 16 สร้อยทอง กทม.
1132 พระมหาบุญธรรม ปุญญฺธมฺโม ธูปจันทร์ 31 11 สร้อยทอง กทม.
1133 พระมหาเฉลียว ฐิตจิตฺโต ตะพองมาตร 30 10 สร้อยทอง กทม.
1134 พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน ทองมนต์ 29 7 สร้องทอง กทม.
1135 พระมหาพิษณุ ปญฺญาเสฏฺโฐ สามานิตย์ 24 3 สร้อยทอง กทม.
1136 พระมหาอํานวย กลฺยาณวาที ตําโสภา 32 11 จันทรสโมสร กทม.
1137 พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต มุมศิลป์ 29 9 สามพระยา กทม.
1138 พระมหาสมศักด์ิ ปรมาภินนฺที สมวงศ์ 27 7 สามพระยา กทม.
1139 พระมหาจําลอง ติกฺขปญฺโญ บุตรโคตร 36 16 ใหม่อมตรส กทม.
1140 สามเณรธีระวัฒน์ กมลวิบูลย์ 23 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1141 พระมหาชํานาญ อุปเสโน วงศ์แก้ว 33 13 โสมนัสวิหาร กทม.



1142 พระมหายุวเรศ ปญฺญาวชิโร ผาสุก 31 11 ทองนพคุณ กทม.
1143 พระมหาสมาน มโนพนฺโธ แสนพันธ์ 23 2 ปากน้ํา กทม.
1144 สามเณรสร้อย ถือพุทธ 22 ปากน้ํา กทม.
1145 พระมหาเฉลิมชัย ชยเมธี จอมพงษ์ 34 12 โพธินิมิตร กทม.
1146 พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน 31 11 โมลีโลกยาราม กทม.
1147 พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จําเริญ 28 8 โมลีโลกยาราม กทม.
1148 พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข สุขรี่ 23 1 โมลีโลกยาราม กทม.
1149 สามเณรสิงหทัย สมัครนิล 21 โมลีโลกยาราม กทม.
1150 สามเณรอุทัย ขะกิจ 22 ระฆังโฆสิตาราม กทม.
1151 พระมหาสมบูรณ์ ฐิตสีโล คุ้มเท่ียง 37 12 อรุณราชวราราม กทม.
1152 พระมหาสุวิทย์ สุจิตฺโต ปัญญดิษฐ์ 29 9 ราชคฤห์ กทม.
1153 พระมหาสมภพ อินฺทโชโต แหวนเงิน 24 2 บางไผ่ นนทบุรี
1154 พระมหาติด คุณรมฺโม โสรัมย์ 32 12 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1155 พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโก แสงสุข 32 12 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1156 พระมหาสมศรี ยติสุโร ค่ําคูณ 30 10 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1157 พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ศิริรัตน์ 27 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1158 พระมหาสมัย ญาณิสฺสโร พันธ์ศิริ 27 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1159 สามเณรชาตรี วงศ์วรรณ์ 23 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1160 สามเณรวิริยะ ใจเที่ยง 23 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1161 สามเณรธรรมรงค์ สุราษฎร์ 22 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1162 พระมหาสมเจต กิจฺจธโร ย้ิมแย้ม 32 9 พุคําบรรพต สระบุรี
1163 พะรมหาฉลาม อินทฺปญฺโญ เพ่ิมลาภ 30 10 แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี
1164 สามเณรสุชาติ จันทร์ทุม 22 จองคํา ลําปาง
1165 สามเณรสมาน สังข์ชํานาญ 22 จองคํา ลําปาง
1166 สามเณรนาวิน มูลพลงาม 21 จองคํา ลําปาง
1167 พระมหาธงชัย ธมฺมธโร แสนกล้า 37 17 สุทธิวารี จันทบุรี
1168 สามเณรทิวา ธรรมจารย์ 21 สุทธิวารี จันทบุรี
1169 พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ สุวรรณอาสน์ 42 19 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
1170 พระมหาวิทูร สิทฺธิเมธี ดุกกาพรหม 29 8 พระงาม นครปฐม
1171 พระมหานิกร โสภโณ ธนูทอง 32 12 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
1172 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท อินทะโพธิ์ 35 15 ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
1173 พระมหาสัญญา สิทฺธิญาโณ นาคโชติ 36 10 คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์
1174 พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม แก้วนา 32 10 ดอนมะกอก ประจวบคีรีขันธ์
1175 พระมหาทอง ฐานคุโณ เลี้ยงกระบือ 35 11 ด่านประชากร ชุมพร
1176 พระมหานิโรจน์ โรจนธมฺโม เนาวบุตร 25 1 พระนางสร้าง ภูเก็ต


