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

2550  มีผู้เข้าสอบ 308 รูป สอบได้ 90 รูป คือ
1221 พระมหาณัฐกร กนฺตวีโร นามวงศ์ 37 14 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
1222 พระมหาทํานอง จนฺทสาโร แสงชมภู 36 14 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
1223 พระมหาธิติภาณ อภิชาโต ปราบพล 24 3 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
1224 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจฐานวุฑฺโฒ คงสมโอษฐ์ 41 21 ชนะสงคราม กทม.
1225 พระมหาสามารถ โชติปญฺโญ แพรศิริ 37 17 ชนะสงคราม กทม.
1226 พระมหาวิรัตน์ อาจารสุโภ สุวรรณโชติ 36 16 ชนะสงคราม กทม.
1227 พระมหาธงชัย ชยธมฺโม เตยังรัมย์ 36 15 ชนะสงคราม กทม.
1228 พระมหาครรชิต อติภทฺโท สุระมณี 30 10 ชนะสงคราม กทม.
1229 พระมหาอภินันท์ อภิวฑฺฒโน ไวยเลิศ 28 8 ชนะสงคราม กทม.
1230 พระมหาคมสัน วิสุทฺธญาโณ เนียมคชบาล 29 6 ชนะสงคราม กทม.
1231 พระมหาเฉลิม เขมจารี วิชาธรรม 23 3 ชนะสงคราม กทม.
1232 พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม สมถวิล 32 12 ราชนัดดาราม กทม.
1233 พระมหาถาวร จนฺทสิริ บุญประดิษฐ์ 31 11 เทพลีลา กทม.
1234 พระมหาโอภาส ฐิตญาโณ สุวรรณ 29 9 เทพลีลา กทม.
1235 พระมหารุ่งสุริยา สุเมโธ แสงมาศ 27 6 เทพลีลา กทม.
1236 พระมหาชัยยุทธ์ กิตฺติญาโณ คําแก้ว 24 4 เทพลีลา กทม.
1237 สามเณรสุรพงษ์ พันธ์ไผ่ 21 เทพลีลา กทม.
1238 สามเณรอํานาจ จอกนาค 21 เทพลีลา กทม.
1239 พระมหาจรูญ ถิรญาโณ อ่อนเนตร 41 20 นรนาถสุนทริการาม กทม.
1240 พระมหาโดม ปญฺญาธโร สุวรรณศักด์ิ 37 16 นรนาถสุนทริการาม กทม.
1241 พระมหาอภิสิทธ์ิ เขมาภิสิทฺโธ อุเหล่า 34 13 นรนาถสุนทริการาม กทม.
1242 พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี เหมประไพ 32 10 บพิตรพิมุข กทม.
1243 พระมหาสนธ์ิ ฐิตธมฺโม ศรีโท 45 25 บรมนิวาส กทม.
1244 พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ อินทะสอน 40 21 พุทธบูชา กทม.
1245 พระมหาสนิท ถิรธมฺโม รักด่านกลาง 40 19 เทวราชกุญชร กทม.
1246 พระมหานิรัญ ชิตมาโร บําเรอสงฆ์ 39 19 เทวราชกุญชร กทม.
1247 พระมหาวิลัย เขมนนฺโท แสนโคก 35 15 บางนาใน กทม.
1248 พระมหาประเทือง เขมทสฺสี สุขเสน 24 1 พรหมวงศาราม กทม.
1249 พระมหาบุญทํา ธมฺมธีโร จินดารอง 34 14 ราชสิงขร กทม.
1250 พระมหาสุทธิวิทย์ สุชีโว วิลัยริด 32 11 ราชสิงขร กทม.
1251 พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ชรินทร์ 30 7 ราชสิงขร กทม.
1252 สามเณรอัมราช เหมัง 21 ราชสิงขร กทม.



1253 พระมหาพีรนัย กลฺยาณเมธี ชัยจันทา 35 14 สร้อยทอง กทม.
1254 พระมหาบุญส่ง สิริภทฺโท ธูปจันทร์ 32 12 สร้อยทอง กทม.
1255 พระมหาทวิช กิตฺติญาโณ ขันวิเศษ 31 11 สร้อยทอง กทม.
1256 พระมหาบุญเพ่ิม สุริยรํสี แซ่โง้ว 34 2 สร้องทอง กทม.
1257 พระมหาสุวิทย์ อินฺทปญฺโญ สุจินตรัตน์ 25 2 สร้อยทอง กทม.
1258 สามเณรไพรสณฑ์ ไข่ต๊ะ 21 สระเกศ กทม.
1259 พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ ปาสวน 26 2 สามพระยา กทม.
1260 สามเณรประจักษ์ ทองดาษ 22 สามพระยา กทม.
1261 พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต เกริกชัยวัน 41 18 สังเวชวิศยาราม กทม.
1262 พระมหาสุริยา อภิวฑฺฒโน มะสันเทียะ 37 18 ใหม่อมตรส กทม.
1263 พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ จันทสิทธ์ิ 37 17 ใหม่อมตรส กทม.
1264 พระมหาเสนิญสม์ สมทสฺสี ทองเบาะ 33 11 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1265 พระมหาชาติชาย ปิยธมฺโม สวยรูป 32 10 โสมนัสวิหาร กทม.
1266 พระมหาไพบูลย์ ฐานวโร แก้วเลื่อนมา 35 15 สวนพลู กทม.
1267 พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ชาญศรี 46 9 ต้นไทรย์ กทม.
1268 สามเณรสมอาจ อ่ิมเอม 21 ดาวดึงษาราม กทม.
1269 พระมหาสุรชัย สุรชโย วงศ์คําจันทร์ 26 5 บุณยประดิษฐ์ กทม.
1270 พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย 33 9 โมลีโลกยาราม กทม.
1271 พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร 28 7 โมลีโลกยาราม กทม.
1272 พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ 27 7 โมลีโลกยาราม กทม.
1273 พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี 24 4 โมลีโลกยาราม กทม.
1274 พระมหาบรรเรง นิสมฺมการี ขัดสุข 31 11 ราชโอรสาราม กทม.
1275 พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติวโร จันโปรด 22 1 ราชโอรสาราม กทม.
1276 สามเณรสุชิน ลมขุนทด 22 ราชโอรสาราม กทม.
1277 พระมหานิติพล ปิยสีโล นิติพลานุวัฒน์ 35 15 บัวขวัญ นนทบุรี
1278 พระมหาสมหมาย ฐิตเมโธ กันนุฬา 38 18 แคนอก นนทบุรี
1279 พระมหาสมชาย ขนฺติธโร นิยม 35 14 บางไผ่ นนทบุรี
1280 พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ยอดหาญ 32 12 บ้านพร้าวนอก ปทุมธานี
1281 พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ ศรีนะรัตน์ 32 12 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1282 พระมหาประทีป ทีปชโย แสงอุทัย 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1283 พระมหาสิงหนาท สีหชโย ถาวร 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1284 พระมหาภัทรชัย กิตฺติชโย ลือโสภา 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1285 พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล อังคศุภรกุล 41 21 หัวคู้ สมุทรปราการ
1286 พระมหาสัญชัย ชยสิทฺธิโก ราชารี 25 5 โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
1287 พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ อุดมสิทธิโชติ 37 17 พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา



1288 พระมหาวิเชียร วชิรเมธี ภูระภา 31 11 พระพุทธบาท สระบุรี
1289 พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม โลสันตา 25 3 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
1290 พระมหาสกุล โกสโล คมบาง 34 10 หนองโว้ง สุโขทัย
1291 สามเณรสมบัติ ปุ่งคําน้อย 23 จองคํา ลําปาง
1292 สามเณรขวัญชัย บุตรพรหม 21 จองคํา ลําปาง
1293 พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ นามชื่น 35 12 ศรีโสดา เชียงใหม่
1294 พระมหาปัญญา ตปฺปโร ตัณสวัสด์ิ 46 17 โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ)
1295 สามเณรเสริมศักด์ิ คูณชัย 21 ชัยมงคล ชลบุรี
1296 พระมหาวิเชียร ฐิตปุญฺโญ วรราช 40 16 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
1297 พระมหาบุญลือ วิชฺชากโร พิพัฒน์เศรษฐกุล 35 14 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
1298 พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร แก่นแก้ว 38 18 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
1299 พระมหาณรงค์ พุทฺธสโร คุ้มทรัพย์ 41 21 วังตะกู นครปฐม
1300 พระมหาสมศักด์ิ สุขุมาโล ปัสคํา 30 9 วังตะกู นครปฐม
1301 พระมหาธีระนันท์ ธีรนนฺโท สิทธิศรีจันทร์ 24 3 ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
1302 พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ มกรพันธ์ 37 17 เขาวัง ราชบุรี
1303 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ศรชัย 35 14 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1304 พระมหาวรรณพงศ์ วณฺณวํโส สุภีโพธ์ิ 56 12 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1305 พระมหาณัฐินันท์ ฐิตเมโธ อุทาธร 28 8 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1306 สามเณรฉัตรชัย ช่างทองคํา 21 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1307 พระมหาสมจิน อาภสฺสโร สะเทิงรัมย์ 31 10 เพชรสมุทร สมุทรสงคราม
1308 พระมหาบุญช่วย ปคุโณ นาคสรรค์ 25 5 แจ้ง นครศรีธรรมราช
1309 สามเณรอนุวัติ จันทเณร 21 ขันเงิน ชุมพร
1310 พระมหาวิสุทธ์ิ อิสิญาโณ ทองบุญยัง 37 16 เลียบ สงขลา


