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2543   มีผู้เข้าสอบ 162 รูป สอบได้ 63 รูป คือ
๘๑๒ พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี หนองสูง 25 4 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๘๑๓ พระมหาอภิชัย อิสฺสรเมธี อภิวัฒน์วุฒิกุล 23 3 ชนะสงคราม กทม.
๘๑๔ พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี อุดม 25 3 บพิตรพิมุข กทม.
๘๑๕ พระมหามานะ ญาณสิริ วงษ์ประกรคํา 23 3 บพิตรพิมุข กทม.
๘๑๖ พระมหาบรรหาญ ชยานนฺโท บุญรักษา 24 3 บพิตรพิมุข กทม.
๘๑๗ สามเณรอาทิเช่น นาขันที 22 บพิตรพิมุข กทม.
๘๑๘ พระมหาบุญร่วม อตฺถกาโม เทศธรรม 27 16 บรมนิวาส กทม.
๘๑๙ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บุญถึง 26 6 เบญจมบพิตร กทม.
๘๒๐ พระมหาศุภเดช ชาตเมธี พาติกบุตร 25 5 เบญจมบพิตร กทม.
๘๒๑ พระมหาโยธิน ปริปุณฺโณ มาสุข 31 11 เทวราชกุญชร กทม.
๘๒๒ พระมหาขวัญชัย วชิรญาโร โคตรชุม 23 3 มหาพฤฒาราม กทม.
๘๒๓ พระมหาศิริ สิริธโร พุ่มน้อย 22 2 ยานนาวา กทม.
๘๒๔ สามเณรกวิพัฒน์ สุขแจ่ม 21 ราชบุรณะ กทม.
๘๒๕ สามเณรณัทธกร ศรีคําม้วน 24 ราชสิงขร กทม.
๘๒๖ พระมหาทศพล กตปุญฺโญ บุญถนอม 32 12 ราชาธิวาสวิหาร กทม.
๘๒๗ พระมหาชัยศรี กิตติปญฺโญ แพงตา 33 13 สร้อยทอง กทม.
๘๒๘ พระมหากายสิทธ์ิ สิทฺธาภิภู ใจจา 29 5 สร้อยทอง กทม.
๘๒๙ สามเณรเกียรติศักดิ์ บังเพลิง 22 สร้อยทอง กทม.
๘๓๐ สามเณรประภาส โรจชยะ 21 สระเกศ กทม.
๘๓๑ พระมหายงนุทธ สนฺตจิตฺโต บุญสังข์ 32 11 สามพระยา กทม.
๘๓๒ พระมหาธัช สุภทฺโท มั่นต่อการ 30 10 สามพระยา กทม.
๘๓๓ พระมหาสายชล สุธีโร สระแก้ว 29 7 สามพระยา กทม.
๘๓๔ พระมหาวชิร ภทฺรภาณี ฮามพิทักษ์ 23 2 สามพระยา กทม.
๘๓๕ พระมหาสุธี ธีรญาโณ สุขสากล 24 2 ใหม่อมตรส กทม.
๘๓๖ พระมหาประสระ สมาจาโร สังขรัตน์ 45 23 สวนพูล กทม.
๘๓๗ พระมหาบุญจันทร์ อคฺคธมฺโม สมโสม 31 12 กาญจนสิงหาสน์ กทม.
๘๓๘ พระมหามนูญ วิสุทฺธิปญฺโญ อักษรนู 25 3 บุณยประดิษฐ์ุ กทม.
๘๓๙ พระมหาบุญส่ง กลฺยาโณ พลีชมพู 37 17 ปากนํ้า กทม.
๘๔๐ พระมหานิรมิตร กิตฺติมิตฺโต แก้วกูล 25 3 ปากนํ้า กทม.
๘๔๑ พระมหาเธนส ธเนโส สังข์แก้ว 22 1 ปากนํ้า กทม.
๘๔๒ สามเณรทิตติ ต่วนโต 21 ปากนํ้า กทม.
๘๔๓ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน 31 9 โมลีโลกยาราม กทม.



๘๔๔ พระมหาปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ พันธมาศ 27 6 โมลีโลกยาราม กทม.
๘๔๕ พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ เจริญทัศน์ 25 5 โมลีโลกยาราม กทม.
๘๔๖ สามเณรวิเชียร เตละ 22 โมลีโลกยาราม กทม.
๘๔๗ พระมหาขวัญ ถิรมโน แดงหน่าย 33 13 อรุณราชวราราม กทม.
๘๔๘ พระมหาอภิชัย อภิชโย ภารสถิตย์ 25 1 อาวุธวิกสิกตาราม กทม.
๘๔๙ พระมหากําพล คุณงฺกโร มาลัย 28 7 ใหม่ผดุงเขต นนทบุรี
๘๕๐ พระมหาคลองธรรมธมฺมาโภ โอชาผล 25 4 ชลประทานรังฤษฎ์ นนทบุรี
๘๕๑ สามเณรฟ้าหยาด มุละสีวะ 21 ละหาร นนทบุรี
๘๕๒ พระมหาธงชัย สารชโย สารสิงห์ทา 28 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕๓ พระมหาพรชัย วรชโย เอ้ือมเก็บ 28 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕๔ พระมหาสุพล สุพโล ศรีมาบุตร 26 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕๕ พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต ศรีมาบุตร 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕๖ พระมหาลักษณะ กตฺติญาโณ บุญคํา 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕๗ พระมหานิพนธ์ ญาณธโร พันธ์เหมือน 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๘๕๘ สามเณรรปิยะ จันดาดาล 22 โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๘๕๙ พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน บุดดาวงษ์ 24 1 เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
๘๖๐ พระมหาลําใย สุวฑฺฒโน คําแก้ว 34 13 พระพุทธบาท สระบุรี
๘๖๑ พระมหานงมานิช สามตฺถิโก พลราชม 30 9 พระพุทธบาท สระบุรี
๘๖๒ พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู แสนแป้ 24 2 พระพุทธบาท สระบุรี
๘๖๓ พระมหาไพบูลย์ วิปุโล เลิศฤทธ์ิ 28 7 แจ้งพระหมนคร สิงห์บุรี
๘๖๔ พระมหาอุดมเขตต์ สิริคุตฺโต ดีสันเทียะ 36 16 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๘๖๕ พระมหาวีระศักดิ์ สุรเมธี ผาลา 24 5 จองคํา ลําปาง
๘๖๖ สามเณรชาคริต บําเพ็ญ 23 พิชโสภาราม อุบลราชธานี
๘๖๗ พระมหาอภัย ฐิตวิริโย มูลสาร 24 3 บูรพารามใต้ ยโสธร
๘๖๘ พระมหาราชวัติ อตฺถวิญฺญู ชาญสงคราม 24 2 บึง นครราชสีมา
๘๖๙ พระมหากิตติวัฒน์ กิตฺติเมธี เพชรนางรอง 23 4 สระแก นครราชสีมา
๘๗๐ พระมหารุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ศิริรักษ์ 43 15 เทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา
๘๗๑ พระมหาสมทบ เมตฺติโก พรหมา 45 21 ใหญ่อินทราราม ชลบุรี
๘๗๒ พระมหาขนบ สหายปญฺโญ เข้ทอง 28 8 ท่าคอย เพชรบุรี
๘๗๓ พระมหาภูริณัฏฐ์ ญาณเมธี แสงทอง 24 2 ขันเงิน ชุมพร
๘๗๔ พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร สุวรรณะ 51 31 ชัยมงคล สงขลา


