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2541   มีผู้เข้าสอบ 100 รูป สอบได้ 41 รูป คือ
730 พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ เกตุทอง 29 9 ชนะสงคราม กทม.
731 พระมหาบุญเช่ือง สนิกปุญฺโญ สุขคุ้ม 24 4 ชนะสงคราม กทม.
732 สามเณรมงคล เกตุทอง 23 ไตรมิตรวิทยาราม กทม.
733 พระมหาพร วรภาณี ปุ้งโพธ์ิ 26 5 บพิตรพิมุข กทม.
734 สามเณรฉัตรชัย มูลสาร 21 บวรนิเวศ กทม.
735 พระมหาเจียม ชยฺยมงฺคโล ขอรวมกลาง 41 20 เบญจมบพิตร กทม.
736 พระมหาสมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี สีไม้ 24 3 เบญจมบพิตร กทม.
737 พระมหาบุญธรรม สุตธมฺโม บุญมี 53 33 มหรรณพาราม กทม.
738 พระมหาธีรพล ธีรญฺญู สุขแสง 23 2 มหรรณพาราม กทม.
739 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต สัปปพันธ์ 48 28 มหาธาตุฯ กทม.
740 พระมหาเทียนชัย ทมเมธี สาลีสิงห์ 28 7 ราชบพิธ กทม.
741 สามเณรจิรกิตติ์ ชัยศรี 21 ราชบพิธ กทม.
742 พระมหาสมควร สุเมธี ทองแม้น 25 5 สร้อยทอง กทม.
743 พระมหาณรงค์ จนฺทวํโส จันทร์โท 23 2 สร้อยทอง กทม.
744 พระมหาสโนม ปญฺโญภาโส บุญสูง 25 5 สระเกศ กทม.
745 สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ 21 สระเกศ กทม.
746 พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ศรีสุข 35 4 สุทัศนเทพวราราม กทม.
747 พระมหาจําลอง วิริยธโร แก่นแก้ว 26 6 สุทัศนเทพวราราม กทม.
748 พระมหาชานนท์ กุสลจิตฺโต อ่อนโพชา 35 11 บุญศรีมุนีกรณ์ กทม.
749 พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ภักดี 37 17 ทองนพคุณ กทม.
750 พระมหานงค์ สุมงฺคโล อับไพ 22 2 ทองนพคุณ กทม.
751 พระมหากรุงสุขวิลยัภทฺทาภิภู เรือนคุ้ม 25 5 ประยุรวงศาวาส กทม.
752 พระมหาทวี มหาปุญฺโญ ละลง 28 8 ปากนํ้า กทม.
753 พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ทีอุทิศ 25 5 โมลีโลกยาราม กทม.
754 พระมหาพรชัย วรชโย สังข์ทอง 22 1 ราชโอรสาราม กทม.
755 พระมหาสมเดช ยสธารี ขุนณรงค์ 26 6 อนงคาราม กทม.
756 พระมหาจิระศักดิ์ ธมฺมเมธี สังเมฆ 26 6 ใหม่พิเรนทร์ กทม.
757 พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ ช้ือบุญมี 32 10 ชลประทานรังฤษฎื กทม.
758 พระมหาสมเกียรติ วรยโส วรยศ 33 11 พระธรรมกาย ปทุมธานี
759 พระมหาสุธรรม สุรตโน แก้วเคน 26 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
760 พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต คําบ่อ 25 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
761 สามเณรสมพรณ์ พุกสาย 22 พระธรรมกาย ปทุมธานี



762 พระมหาชะลอ อชิโต เพ่ิมผล 42 22 เขียนเขต ปทุมธานี
763 สามเณรชํานาญ เกิดช่อ 22 เขียนเขต ปทุมธานี
764 พระมหาพิษณุ วชิรเมธี บุญนิยม 23 2 แจ้งพระหมนคร สิงห์บุรี
765 พระมหายุทธกร ปญฺญาสิริ สัจจรัตนพงศ์ 25 5 ท่าตอน เชียงใหม่
766 พระมหานิรันดร์ ธีรปญฺโญ ปัญญาเลย 23 2 ท่าตอน เชียงใหม่
767 พระมหารัชวัตร ฐิตาโภ ตรงกระโทก 40 16 พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
768 พระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรวธโส ไกรจันทร์ 26 6 พายัพ นครราชสีมา
769 พระมหาชินวุฒิ ชินวุฑฺโฒ จันโท 24 1 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
770 สามเณรโกวิทย์ พิมพวง 21 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม


