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2542   มีผู้เข้าสอบ 102 รูป สอบได้ 41 รูป คือ
๗๗๑ พระมหาวีระศักดิ์ ธมฺมธโช คุณทวิน 28 8 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๗๗๒ พระมหาอิศราธิปต์ นริสฺสโร นามดุ้ง 22 1 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๗๗๓ พระมหาสําอางค์ สุภาจาโร พรุเตย 33 11 ชนะสงคราม กทม.
๗๗๔ พระมหาสาคร สิริธิติ ศรีดี 23 3 ชนะสงคราม กทม.
๗๗๕ พระมหาสมพงษ์ พฺรหฺมจารี กําเนิด 29 7 เทพธิดาราม กทม.
๗๗๖ พระมหาวีระ ปภสฺสโร ลิขิตเลิศ 29 9 สวัสดิ์วารี ฯ กทม.
๗๗๗ พระมหาเชาวน์ ฐานรโต วรรณภักดี 24 4 ปทุมคงคา กทม.
๗๗๘ พระมหาทัศนันท์ กิตยานนฺโท โบราณมูล 26 พระศรีมหาธาตุ กทม.
๗๗๙ พระมหาไพบูลย์ ตนฺติปาโล จําปาบุรี 26 มกุฎกษัตริยาราม กทม.
๗๘๐ พระมหาสงวน ปญฺญาสิริ หงษ์หิรัญ 38 18 มหรรณพาราม กทม.
๗๘๑ พระมหาสุนทร สุนฺทโร ปัญญาดิษฐ์ 27 7 มหาธาตุฯ กทม.
๗๘๒ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส โกต้า 24 4 มหาธาตุฯ กทม.
๗๘๓ พระมหาวิชาญ กลฺยาณธมฺโม พ่วงธานี 42 21 อาษาสงคราม กทม.
๗๘๔ สามเณรเชิดชัย หมื่นภักดี 22 สร้อยทอง กทม.
๗๘๕ พระมหาชินพัฒน์ จกฺกเมธี โคตวงศ์ 22 2 เจ้าอาม กทม.
๗๘๖ ส.ณ.อิทธิยาวุธ เสาวลักษณ์คุปต์ 22 สามพระยา กทม.
๗๘๗ พระมหาคฑาวุธ อคฺควโร แสนพงษ์ 35 14 สังเวชวิศยาราม กทม.
๗๘๘ พระมหาสุเทพ สุเทโว ชนะศักดิ์ 30 9 สุทัศนเทพวราราม กทม.
๗๘๙ พระมหาสงพงษ์ คุณากโร อัญโย 25 2 ราชนัดดาราม กทม.
๗๙๐ พระมหาสนิท เขมจารี แก้วหล้า 25 3 สวนพลู กทม.
๗๙๑ พระมหาปรีชา สุรสีหจารี สุขส่ง 24 3 สุทธิวราราม กทม.
๗๙๒ พระมหาสําเริง ปภสฺสโร ถึงคุณ 33 13 รวกบางบําหรุ กทม.
๗๙๓ สามเณรวิรัตน์ ณุศรีจันทร์ 23 ประยุรวงศาวาส กทม.
๗๙๔ พระมหาชิต ติกฺขปญฺโญ กุมบุรี 33 13 ปากนํ้า กทม.
๗๙๕ พระมหาภรต วราภิญฺโญ นวลแก้ว 28 8 ปากนํ้า กทม.
๗๙๖ สามเณรเดชจํานอง พุฒหอม 22 ปากนํ้า กทม.
๗๙๗ พระมหาสําราญ ธีรเมธี เงินโสม 25 5 รัชฎาธิษฐาน กทม.
๗๙๘ พระมหาสมาน ธีรญาโณ หอมนาน 23 2 พระธรรมกาย กทม.
๗๙๙ พระมหาบุญสงค์ อคฺควโร ทนนชัย 28 8 มูลจินดา ปทุมธานี
๘๐๐ พระมหาบุญทัน รตนวณฺโณ รัตนวัน 36 16 สายไหม ปทุมธานี
๘๐๑ พระมหาสนอง เตชวีโร วงศ์คล้อย 52 31 โบสถ์วรดิตถ์ อ่างทอง
๘๐๒ พระมหาวัฒนะ วฑฺฒโน มาลา 26 6 พระพุทธบาท สระบุรี



๘๐๓ พระมหาทศพล เขมกาโม คตสุข 26 6 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๘๐๔ พระมหานวพงษ์ กิตฺตวํโส กาฬภักดี 27 7 ท่ากฤษณา ชัยนาท
๘๐๕ พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒนเมธี แก้วแสน 24 2 มหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
๘๐๖ พระมหาอาสนะ ชุติมนฺโต เชิดชู 27 5 บ้านหาญ นครราชสีมา
๘๐๗ พระมหาสมคิด ตุฏฐจิตฺโต อุททะวัน 28 8 พระงาม นครปฐม
๘๐๘ พระมหาวีระ วีรปญฺโญ สุขแสวง 23 4 พระงาม นครปฐม
๘๐๙ สามเณรไกรวรรณ ปุณขันธ์ 22 พระงาม นครปฐม
๘๑๐ พระมหาประสาร จนฺทสาโร ศรีพงษ์เพลิด 23 3 มหาสวัสดิ์นาคพุฒารนครปฐม
๘๑๑ พระมหาเสรี ธมฺมโสภโณ วัชรมัย 44 16 เจษฎาราม สมุทรสาคร


