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2549  มีผู้เข้าสอบ 261 รูป สอบได้ 44  รูป คือ
1177 พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ ทองสุข 36 13 ชนะสงคราม กทม.
1178 พระมหาประสาน อิทฺธิปญฺโญ นนกระโทก 29 7 เทพลีลา กทม.
1179 พระมหาอาทิตย์ อภิญาโณ พยุงวงศ์ 32 11 บรมนิวาส กทม.
1180 พระมหาถาวร ฐานวโร นิยะมะ 33 12 เทวราชกุญชร กทม.
1181 พระมหาวิมล ภูริเมธี สมบูรณ์ 22 1 บางนาใน กทม.
1182 พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ โชคเหมาะ 41 21 มหาธาตุฯ กทม.
1183 พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ บานจิตร 32 12 อาษาสงคราม สมุทรปราการ
1184 พระมหาวิชิต ธมฺมธโร หมื่นน้อย 32 12 สร้อยทอง กทม.
1185 พระมหาอดุลย์ อตุลวํโส หลานวงศ์ 22 1 สระเกศ กทม.
1186 สามเณรฉัตรชัย หนูชัยแก้ว 20 สระเกศ กทม.
1187 พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต จิตรกระเนตร 37 17 สามพระยา กทม.
1188 พระมหาสามารถ ปชฺโชโต โชติเสน 41 16 สามพระยา กทม.
1189 พระมหาวัง อายุวฑฺฒโก เจนจบ 31 9 สามพระยา กทม.
1190 พระมหาวิทยา อภิชฺชโว นางวงศ์ 23 3 สามพระยา กทม.
1191 สามเณรพรชัย มาเอม 21 สามพระยา กทม.
1192 สามเณรอุดร จันทร์ชนะ 21 สามพระยา กทม.
1193 สามเณรอานนท์ เหล็กดี 20 สามพระยา กทม.
1194 พระมหาสน่ัน สนฺตจิตโต คีรีวัน 34 16 สังเวชวิศยาราม กทม.
1195 พระมหาศักด์ิศรี อมโร ทศพล 32 12 สังเวชวิศยาราม กทม.
1196 พะรมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล แซกรัมย์ 34 10 สังเวชวิศยาราม กทม.
1197 พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท สังเสวี 29 8 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1198 พระมหาสิงหา สํฆสิรี อ่ิมคํา 24 3 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1199 สามเณรภาคภูมิ สันหลง 22 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1200 พระมหาฉลอม ปิยสีโล แสนดวง 33 11 ลาดปลาเค้า กทม.
1201 พระมหาโกมินทร์ ธมฺมวโร อ่อนละม้าย 56 33 เทพากร กทม.
1202 พระมหาศิริศักด์ิ ทตฺตสิริ เวียงอุโฆษณ์ 43 23 ปากน้ํา กทม.
1203 พระมหาสําราญ สุเมโธ มโนรัตน์ 29 8 ปากน้ํา กทม.
1204 พระมหาชนะชัย โสตฺถิโก ถิระมัย 35 12 นวลนรดิศ กทม.
1205 พระมหาเกษมณี เดชปญฺโญ อ่อนขันธ์ 40 20 โมลีโลกยาราม กทม.
1206 พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก 34 12 โมลีโลกยาราม กทม.
1207 สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ 20 โมลีโลกยาราม กทม.
1208 พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร เพ็ชรดี 48 28 นวลนรดิษ กทม.



1209 พระมหาทวีศักด์ิ นนฺทธมฺโม ณ นคร 39 15 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1210 พระมหาสุริยา ฐิตเมธี รักษาเมือง 25 2 ละหาร นนทบุรี
1211 พระมหาเทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท สิงห์ทองบุญ 29 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1212 พระมหากิตติพล เมธาชโย มาลารักษ์ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1213 พระมหาเสงี่ยม สุวโจ มณีวงศ์ 39 12 พระพุทธบาท สระบุรี
1214 พระมหาสุที อิสฺสโร ภู่เอ่ียม 33 13 หนองโว้ง สุโขทัย
1215 พระมหาพิภพ จนฺทสิริ ปวนยอด 35 12 อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่
1216 พระมหากฤติ กิตฺติธารี เตรียมพยุง 25 1 ศรีโสดา เชียงใหม่
1217 พระมหาสุรธีร์ วรมงฺคโล รวงน้อย 31 11 สะแก นครราชสีมา
1218 พระมหามานพ เตชธมฺโม พะโล 31 11 สุทธิวารี จันทบุรี
1219 พระมหานิรุต ณฎฺฐญาโณ ใจบุญ 23 1 ไร่ขิง นครปฐม
1220 พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญฺโญ ศรีชุมพวง 35 15 คูหาสวรรค์ พัทลุง


