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2554  มีผู้เข้าสอบ 385 รูป สอบได้ 60 รูป คือ
1419 พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปญฺญาธโร จงชมผา 30 9 ชนะสงคราม กทม.
1420 พระมหาอุเชน วราสโย จักร์แก้ว 26 4 เทพธิดาราม กทม.
1421 พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต น้อยนารี 31 11 ราชนัดดาราม กทม.
1422 พระมหาประจักษ์ ทีปธมฺโม มีสัตย์ 35 15 เทพลีลา กทม.
1423 พระมหาไพโรจน์ ขนฺติโก สานฟอง 37 11 เทพลีลา กทม.
1424 สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล 20 เทพลีลา กทม.
1425 สามเณรวีรชัย กันทอง 22 ชัยชนะสงคราม กทม.
1426 พระมหามนตรี เขมชาโต แก้วประชุม 43 18 เขมาภิรตาราม กทม.
1427 พระมหาเปรมปรี ปญฺญาวชิโร ศรีสุวรรณ 22 1 บางนาใน กทม.
1428 พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ เศวตรัฐกุล 33 13 พรหมวงศาราม กทม.
1429 พระมหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล แสงภารา 24 2 พรหมวงศาราม กทม.
1430 พระมหาสนธยา สญฺญจิตฺโต สังขสาย 29 9 บางบําหรุ กทม.
1431 พระมหาขวัญตระกูล สุธีโร พุทธิจักร 22 2 ราชบูรณะ กทม.
1432 พระมหาเอกสิทธ์ิ อคฺคปญฺโญ ทองบ่อ 30 10 สร้อยทอง กทม.
1433 พระมหาเทพ ฐิตเทโว ย้ิมแสง 40 19 สระเกศ กทม.
1434 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ มาตสีหา 27 6 สระเกศ กทม.
1435 พระมหาอุดร อุตฺตโร มากดี 35 13 สามพระยา กทม.
1436 พระมหาสมศักด์ิ ปภากโร ใจเจริญ 28 5 สามพระยา กทม.
1437 สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ 21 สามพระยา กทม.
1438 พระมหาอภิสิทธ์ิ วิริโย จอดนอก 39 17 สังเวชวิศยาราม กทม.
1439 พระมหาศราวุธ ปญฺญาวุฑฺโฒ เอ้ียวชัยพิชิตกุล 26 5 ศรีเอ่ียม กทม.
1440 พระมหาหน่อ นริสฺสโร อ้ายย่ี 31 10 บุญรอดธรรมาราม กทม.
1441 พระมหาอนุพงษ์ ฌาณเตโช พงษ์วัน 23 4 แสนสุข กทม.
1442 พระมหามงคล มงฺคโล งามทรัพย์ 42 10 ปากน้ํา กทม.
1443 พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปัญญาไวย์ 28 7 ปากน้ํา กทม.
1444 สามเณรสุริยนต์ สินสมุด 21 ปากน้ํา กทม.
1445 สามเณรปรีชา เหง้าโอษา 21 ปากน้ํา กทม.
1446 พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร เจริญทัศน์ 22 2 โมลีโลกยาราม กทม.
1447 พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ อินทร์แก้ว 23 3 ระฆังโฆสิตาราม กทม.
1448 พระมหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร เพ็ชรรักษา 26 6 สุวรรณาราม กทม.
1449 พระมหาวินัย อาทิจฺจวณฺโณ ทองเถื่อน 42 14 อนงคาราม กทม.
1450 พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร วรรณภักดี 34 14 อาวุธวิกสิตาราม กทม.



1451 พระมหาพิชัย ตปสีโล นภาวังพร 50 26 อมรคีรี กทม.
1452 พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี กวางลา 34 7 บางไผ่ นนทบุรี
1453 พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต นิ่งน้อย 50 18 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1454 พระมหาชานนท์ เวคชโย น่วมปฐม 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1455 พระมหาทรงชัย วิชยเภรี ศิริ 22 1 ไตรสามัคคี สมุทรปราการ
1456 พระมหาจันทร จิรวํโส วงศ์ษา 28 6 กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
1457 พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม ชัยกุง 40 10 ต้นสน อ่างทอง
1458 สามเณรจักรพงค์ คํามุงคุณ 22 มะขามเรี่ยง สระบุรี
1459 พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต เครือจินดา 36 16 พระพุทธบาท สระบุรี
1460 พระมหาอําพล สทฺธมฺโมภาโส กองโส 24 2 จองคํา ลําปาง
1461 สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ 20 จองคํา ลําปาง
1462 พระมหาสมคิด จนฺทรํสี แสงจันทร์ 21 1 สันต้นผึ้ง เชียงราย
1463 สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ 20 สันต้นผึ้ง เชยีงราย
1464 พระมหาวิเชียร วชิรเมธี แสงเมือง 26 5 พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1465 พระมหาบรรจง สุธีโร ภูนาภิพัฒน์ 35 14 ทําสะอาด หนองคาย
1466 พระมหาเดชาชัย สุมโนภาโส ชาเรืองเดช 22 2 พระธาตุพนม นครพนม
1467 พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต กะนะหาวงค์ 35 16 ป่าศรัทธารวม นครราชสีมา
1468 พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี บังสันเท๊ียะ 32 9 ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ
1469 พระมหาธีรเพชร ธีรเวธี มาดพงษ์ 31 9 แจ้งเจริญดอน ชลบุรี
1470 พระมหาคมสันต์ ชินวโร สาคร 37 15 บ่อทองราษฎร์บํารุง ชลบุรี
1471 พระมหามงคลกานต์ จิตธมฺโม กลางพนม 29 10 ชัยมงคล ชลบุรี
1472 พระมหาจักรี ปิยธมฺโม ชูรัตน์ 38 15 พระงาม นครปฐม
1473 พระมหาศรวุฒิ สิริวณฺโณ จิตร์จํานงค์ 31 12 พระงาม นครปฐม
1474 พระมหาสมัคร ธมฺมิโก รอดเขียว 35 14 ห้วยจระเข้ นครปฐม
1475 พระมหาเพ็ช ฐานิสฺสโร เทียนชัย 27 6 เพชรสมุทร สมุทรสงคราม
1476 พระมหาสมนึก ถาวโร จันทร์กาศ 33 13 ขันเงิน ชุมพร
1477 พระมหาพุทธมา ฐานุตฺตโร นราวงศ์ 28 7 อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต
1478 พระมหาไพรัช ปภสฺสโร ตรีอมฤต 36 16 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา


