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2544   มีผู้เข้าสอบ 150 รูป สอบได้ 57 รูป คือ
๘๗๕ พระมหาอดิศักดิ์ ธมฺมาภินนฺโท ปรัสพันธ์ 28 6 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๘๗๖ พระมหาภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน ลาสแดง 23 1 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๘๗๗ พระมหาวัฒนา วีรปญฺโญ พ่ึงช่ืน 34 11 ชนะสงคราม กทม.
๘๗๘ พระมหาพิเชต กิตฺติวุฑฺโฒ ธีระวัฒน์ 26 6 ชนะสงคราม กทม.
๘๗๙ พระมหาสุพจน์ ฐิตชวโน คนไว 26 6 ชนะสงคราม กทม.
๘๘๐ สามเณรสมคิด หินนอก 21 ชนะสงคราม กทม.
๘๘๑ สามเณรพิชิตชัย บุญเคน 20 ชนะสงคราม กทม.
๘๘๒ สามเณรโสภณ ผลศาสตร์ 21 สีหไกรสร กทม.
๘๘๓ พระมหานพพงศ์ นววํโส คําสิงห์ 34 13 ไตรมิตรวิทยาราม กทม.
๘๘๔ พระมหาเกษมสันติ์ ฐานิสฺสโร ภูติรักษ์ 28 5 บพิตรพิมุข กทม.
๘๘๕ พระมหาปริญญา ปริญฺญาโณ แก้วนิพนธ์ 30 10 เบญจมบพิตร กทม.
๘๘๖ พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ สืบนิสัย 25 2 บางนาใน กทม.
๘๘๗ สามเณรนพดล พลเยี่ยม 23 พระเชตุพนฯ กทม.
๘๘๘ พระมหาสายเพชร วชิรเวที หงษ์แพงจิต 29 9 มหาธาตุฯ กทม.
๘๘๙ พระมหาวรวิทย์ วรวิชฺชกิตฺติ ทาระพันธ์ 26 4 สร้อยทอง กทม.
๘๙๐ พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี เบ้าคํา 25 3 สร้อยทอง กทม.
๘๙๑ พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป คํานนท์ 24 3 สร้อยทอง กทม.
๘๙๒ พระมหาสุชาติ อินฺทโชโต บัวคลี่ 28 8 ทัศนารุณสุนทริการากทม.
๘๙๓ พระมหาธนสิทธ์ิ สิทฺธญาโณ ฉัตรสุวรรณ 28 8 เจ้าอาม กทม.
๘๙๔ พระมหาขวัญชัย นิติสาโร อเนกา 24 3 หนังราชวรวิหาร กทม.
๘๙๕ สามเณรอรรถเมธ พัฒนนพวงพันธ์ 22 หลักสี่ ก่ทม.
๘๙๖ พระมหารมย์ อภิรมฺโม แตงทรัพย์ 25 4 สุทัศนเทพวราราม กทม.
๘๙๗ สามเณรสมชาย ทมถา 22 โสมนัสวิหาร กทม.
๘๙๘ พระมหาอุปถัมภ์ สุทฺธิจิตโต ชมพู 26 5 หัวลําโพง กทม.
๘๙๙ พระมหาบุญจันทร์ สทฺทโยโค ประกอบเสียง 36 13 สวนพูล กทม.
๙๐๐ สามเณรคําป่ัน อักษรวิลัย 21 กาญจนสิงหาสน์ กทม.
๙๐๑ พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ คุ้มม่วง 31 10 ทองธรรมชาติ กทม.
๙๐๒ สารเณรถาวร กระภูไชย 21 ทองนพคุณ กทม.
๙๐๓ พระมหาสุนทร ธมฺมสุนฺทรโร เฉลยชัย 28 8 นิมมานรดี กทม.
๙๐๔ พระมหารัญนา ชินวํโส บุญสวัสดิ์ 28 8 ปากนํ้า กทม.
๙๐๕ พระมหามานิต มานิโต สกลหล้า 26 5 อัปสรสวรรค์ กทม.
๙๐๖ พระมหาสมเดช ตปสีโล ศรีลางัด 29 7 วรามาตยภัณฑสารา กทม.



๙๐๗ พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย เทศสาย 28 8 โมลีโลกยาราม กทม.
๙๐๘ พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ 28 8 โมลีโลกยาราม กทม.
๙๐๙ พระมหาประเวช สิริจนฺโท แอ่งสุธา 27 7 โมลีโลกยาราม กทม.
๙๑๐ พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา 24 3 โมลีโลกยาราม กทม.
๙๑๑ สามเณรอุดม นุพันธ์ 21 โมลีโลกยาราม กทม.
๙๑๒ พระมหาบุญจันทร์ จนฺทโชโต มีทะโจล 43 18 อรุณราชวราราม กทม.
๙๑๓ พระมหาพินิจ ฐิตฺปญฺโญ ตองตาสี 39 18 กําแพงบางจาก กทม.
๙๑๔ พระมหาสุขสวัสดิ์ จนฺทปญฺโญ รักศิริการถาวร 28 8 ศรีประวัติ นนทบุรี
๙๑๕ พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิเมธี ดอกพิกุล 28 6 ศรีประวัติ นนทบุรี
๙๑๖ พระมหาสนธยา ฐิตสํวโร ชาเสน 26 5 เชิงเลน นนทบุรี
๙๑๗ พระมหานิล ฐิตวิริโย หาญย่ิง 28 8 บางรักใหญ่ นนทบุรี
๙๑๘ พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส แสงสี 38 10 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๑๙ พระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต ทํานุสมบัติ 30 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๒๐ พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส ศรีสวัสดิ์ 28 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๒๑ พระมหากมล ฐิตญาโณ เทพกําเหนิด 28 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๒๒ พระมหาอานนท์ อานนฺโท ศิลาภัย 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๒๓ สามเณรสุวิทย์ ธีรเนตร 23 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๙๒๔ พระมหาบุญเรือง อคฺคจิตฺโต โสวจันทร์ 36 16 ต้นสน อ่างทอง
๙๒๕ พระมหานิตย์ วิริยธโร วงษ์มา 33 12 ท่ามะโอ ลําปาง
๙๒๖ พระมหามนูญ อริยเมธี จงคอยกลาง 24 สะแก นครราชสีมา
๙๒๗ พระมหาสากล กิตฺติปญฺโญ กล้าแข็ง 34 15 กลาง บุรีรัมย์
๙๒๘ พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข เจ้ยทอง 28 8 พระงาม นครปฐม
๙๒๙ พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ ศิริวรรณ 27 5 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
๙๓๐ พระมหาทิวากร อาภทฺโท ดีไพร 35 14 ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
๙๓๑ พระมหาขวัญเมือง ฐานุตฺตโม แพรกนัทที 27 2 ศรีบูรณาวาส สมุทรสาคร


