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

2540   มีผู้เข้าสอบ 87 รูป สอบได้ 38 รูป คือ
692 สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ 21 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
693 พระมหาภาณุ ภาณุโก กลิ่นปราชญ์ 27 7 ชนะสงคราม กทม.
694 พระมหาสันทัด อาภทฺธโร จันทร์ทาทอง 26 4 บพิตรพิมุข กทม.
695 พระมหาเมืองมนต์ สุตธโร ศรีสมุทร 23 1 เบญจมบพิตร กทม.
696 พระมหามานะ มุนิวํโส กลมกลาง 24 3 เบญจมบพิตร กทม.
697 พระมหาสําเริง อาภสฺสโร องอาจ 45 15 พระเชตุพนฯ กทม.
698 พระมหาประสิทธ์ิ สิริปญฺโญ ฤทธ์ิมหันต์ 45 25 มหาธาตุฯ กทม.
699 พระมหาส่ง พุทฺธิวโร ใจเครือ 23 2 มหาธาตุฯ กทม.
700 พระมหาสังวร วรกวินฺโท อ่อนสนิท 23 1 มหาธาตุฯ กทม.
701 สามเณรมหาศาล สืบนิสัย 22 มหาธาตุฯ กทม.
702 สามเณรวิรัช นุโยค 21 มหาพฤฒาราม กทม.
703 พระมหาโสมนัส สุทฺธิมโน ล้วนเลิศ 27 7 ยานนาวา กทม.
704 พระมหาณัฏฐพนธ์ุ เสฏฐธมฺโม เมธีปัญญาสกุล 40 9 สระเกศ กทม.
705 พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ อินทจักร์ 36 16 สุทัศนเทพวราราม กทม.
706 พระมหาอุทัย ญาโณทโย สวัสดิ์นะที 32 9 สวนพลู กทม.
707 พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต แสวงวงศ์ 24 3 หัวลําโพง กทม.
708 พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ใคร่ครวญ 29 8 นิมมานรดี กทม.
709 พระมหาตึ๋ง ปริธมฺโม สีเสนียด 33 13 ประดิษฐาราม กทม.
710 พระมหาครรชิต สุชิตคนฺโธ กล่อมดี 22 2 ปากนํ้า กทม.
711 พระมหาประพัฒน์ สิริปญฺโญ ศรีกุลกิจ 26 6 นาคปรก กทม.
712 พระมหาสังคม ปญฺญาวุโธ ลีหะวงษ์ 25 5 นางนองวรวิหาร กทม.
713 สามเณรสมศักดิ์ แก้วคําบัง 22 นางนองวรวิหาร กทม.
714 สามเณรสมหวัง แสงบํารุง 22 ศรีสุดาราม กทม.
715 พระมหาอภิสิฎฐ์ สุวณฺณสิริ ผลทิพย์ 30 9 วรามาตยภัณฑสารา กทม.
716 พระมหาสากล ติกฺขปญฺโญ พรหมสถิตย์ 23 1 อนงคาราม กทม.
717 พระมหามีชัย วีรปญฺโญ ตุวันโน 33 11 อรุณราชวราราม กทม.
718 พระมหาประเสริฐ อิทฺธิปญฺโญ สุขพิมลพรรณ 33 11 อินทาราม กทม.
719 พระมหาประกิต ฐิตสีโล ประทุมรัตน์ 33 12 ชลประทานรังฤษฎื นนทบุรี
720 พระมหากริชกาย วรธีโร ศรีนันทา 31 3 บางรักใหญ่ นนทบุรี
721 พระมหาจําเรียน สิกฺขาสโภ สังเกต 29 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
722 สามเณรสามารถ เพชรสมัย 22 พระธรรมกาย ปทุมธานี
723 พระมหาสาย สิริวณฺโณ เกิดช่อ 32 8 เขียนเขต ปทุมธานี



724 พระมหาไพฑูรย์ วิทูโร คงจันทร์ 32 12 บึง นครราชสีมา
725 พระมหาวิศิษฐ์ ธีรวํโส กลีบม่วง 35 10 พรหมสุรินทร์ สุรินทร์
726 พระมหาบุญเจิด มหาปุญฺโญ พรหมสวัสดิ์ 35 4 สัตหีบ ชลบุรี
727 พระมหาสุชาติ อภิชาโต โจมเสนาะ 22 2 มหาสวัสดิ์นาคพุฒารนครปฐม
728 สามเณรสุพจน์ คําน้อย 22 อู่ทอง สุพรรณบุรี
729 พระมหายุ้ย อุปสนฺโต เกตุจําปา 58 36 เขาวัง ราชบุรี


