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

2556 มีผู้เข้าสอบ - รูป สอบได้ 65  รูป คือ
1542 พระมหาจํานงค์ อินฺทปญฺโญ ชนะสงคราม กทม.
1543 พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ชนะสงคราม กทม.
1544 พระมหากําพล ฐานเปโม เทพธิดาราม กทม.
1545 พระมหาปรีชา วฑฺฒนชโย เทพศิรินทราวาส กทม.
1546 พระมหาวิรัตน์ สุมงฺคโล เทพลีลา กทม.
1547 พระมหาบุญกว้าง คุตฺตวณฺโณ เทพลีลา กทม.
1548 พระมหาสุแพง กนฺตจาโร เทพลีลา กทม.
1549 พระมหาสุขุม อุตฺตโม เทพลีลา กทม.
1550 พระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา เทพลีลา กทม.
1551 สามเณรไกรสิทธ์ิ ลีปัสสา เทพลีลา กทม.
1552 พระมหานิยม ญาณวีโร ธาตุทอง กทม.
1553 สามเณรอนุวัฒน์ คําโพนรัตน์ ธาตุทอง กทม.
1554 พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร บพิตรพิมุข กทม.
1555 พระมหาทองสืบ เขมปญฺโญ บรมนิวาส กทม.
1556 พระมหาพิชิต รตินฺธโร บางนา กทม.
1557 พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล ปทุมคงคา กทม.
1558 พระมหาหยัด จนฺโทภาโส พรหมวงศาราม กทม.
1559 พระมหาอดิศักด์ิ อุปวฑฺฒโน พระเชตุพนฯ กทม.
1569 พระมหาดวง โชติญาโณ พระเชตุพนฯ กทม.
1561 พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม มหาธาตุฯ กทม.
1562 พระมหาสมจิตร สุทฺธาชีวี สร้อยทอง กทม.
1563 พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย สระเกศ กทม.
1564 พระมหาบรรยงค์ จนฺทเมธี สามพระยา กทม.
1565 สามเณรอรรณ ใจอารีย์ สามพระยา กทม.
1566 พระมหาจําเริญ สิริจนฺโท สามพระยา กทม.
1567 พระมหาทินกร ทีปนนฺโท เสมียนนารี กทม.
1568 พระมหาสัญชัย เตชสีโล คณะเขตพระโขนง-บางนา
1569 พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทีโป คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
1570 พระมหาไพรัช วิรโช ปากน้ํา กทม.
1571 พระมหาสํารวญ สีลสํวโร โมลีโลกยาราม กทม.
1572 พระมหาจําลอง ธมฺมวโร โมลีโลกยาราม กทม.
1573 พระมหาโอภาส วรรํสี โมลีโลกยาราม กทม.



1574 พระมหาสนธยา วรรตฺติ โมลีโลกยาราม กทม.
1575 พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ อรุณราชวราราม กทม.
1576 พระมหาณัฐศักด์ิ เขมปญฺโญ อาวุธวิกสิตาราม กทม.
1577 พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ อาวุธวิกสิตาราม กทม.
1578 พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย พระธรรมกาย ปทุมธานี
1579 พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย พระธรรมกาย ปทุมธานี
1580 พระมหาทวิช ธีรชาโต เขียนเขต ปทุมธานี
1581 พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร ศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
1582 พระมหาปกรณ์ ฐานุตฺตโม พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
1583 พระมหานิยม หิริธมฺโม พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
1584 พระมหาอังคณา อินฺทวํโส ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
1585 พระมหาสุภาพ ธมฺมเตโช พระพุทธบาท สระบุรี
1586 พระมหาอดิศักด์ กตปุญฺโญ พระพุทธบาท สระบุรี
1587 พระมหายุทธนา โสภณาจาโร จองคํา ลําปาง
1588 สามเณรทนงศักด์ิ ตาดี จองคํา ลําปาง
1589 พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร ท่ามะโอ ลําปาง
1590 สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่
1591 พระมหาพรพล พทฺธธมฺโม ชัยมงคล ชลบุรี
1592 พระมหาณัฐพงศ์ ญาณาวุโธ ชัยมงคล ชลบุรี
1593 พระมหาสัญชัย สนฺตจิตฺโต สุทธิวารี จันทบุรี
1594 พระมหาสมคิด ยสพโล พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
1595 พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
1596 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
1597 พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ ปรีดาราม นครปฐม
1598 พระมหาสุธี อาสโภ เทียนดัด นครปฐม
1599 พระมหาภูวนาท สุชาโต ลานคา สุพรรณบุรี
1600 พระมหาสันติ โชติกโร ราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี
1601 พระมหาสายชล สนฺติกโร ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
1602 พระมหาอธิโชค สุโชโต หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1603 พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
1604 พระมหาวินัย จนฺทวํโส จงรักษ์ ขันเงิน ชุมพร
1605 พระมหากิตติศักด์ิ โอภาโส บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
1606 พระมหาจารัญ พุทฺธปฺปิโย หาดใหญ่สิตาราม สงขลา


