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2552  มีผู้เข้าสอบ 359 รูป สอบได้ 40 รูป คือ
1336 พระมหาญัญญ์คุปต์ สุจิตฺโต เขตสิริวรกุล 32 13 เทพลีลา กทม.
1337 สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น 20 เทพลีลา กทม.
1338 พระมหาวิศักด์ิ วิริโย ประทุมทอง 32 11 บางนาใน กทม.
1339 สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล 22 มกุฎกษัตริยาราม กทม.
1340 พระมหาธวัฒชัย วรมุนี หาญชนะ 25 4 มหาพฤฒาราม กทม.
1341 พระมหาสามารถ อธิจิตฺโต มนัส 38 15 สร้อยทอง กทม.
1342 พระมหาณรงค์ชัย ฐานธมฺโม จันทร์ศูนย์ 32 10 สร้อยทอง กทม.
1343 สามเณรอรรถพล จอมมงคล 22 สระเกศ กทม.
1344 พระมหาวีรชัย ตนฺติปาโล เจริญอนันตกุล 31 11 สามพระยา กทม.
1345 พระมหาปณธร จนฺทสีโล บุรพัณห์ภากร 41 9 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1346 พระมหาตอง ธมฺมญฺญู สุขขวัญ 23 2 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1347 สามเณรไพฑูรย์ แก้วลือชัย 20 แสนสุข กทม.
1348 พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม 30 8 โมลีโลกยาราม กทม.
1349 พระมหาชนสรณ์ กิตฺติวิปุโล วิบูลย์อรรถ 22 1 ราชโอรสาราม กทม.
1350 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร พุ่มจันทร์ 30 7 หนัง กทม.
1351 พระมหาเอกชัย ผาสุโก อภิบาลศรี 31 11 อนงคาราม กทม.
1352 พระมหารมย์ อนุธมฺมจารี ศรีจันทร์ผ่อง 29 8 อรุณราชวราราม กทม.
1353 พระมหาสุธว์วรินทร์ อินฺทรํสี อินธิแสง 26 6 ชัยฉิมพลี กทม.
1354 พระมหาคลี จารุวํโส พันทอง 38 18 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1355 พระมหาดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี บุญศรี 23 3 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1356 พระมหาโสพล สุพโล วรรธนรียชาติ 33 12 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1357 พระมหาประยุทธ ธิติชโย สุดสุข 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1358 พระมหาสุเทพ อินฺทวณโณ ทับทอง 34 13 กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
1359 พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธี เนขมานุรักษ์ 23 3 ไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
1360 สามเณรสาธิต พนารี 20 ตากฟ้า นครสวรรค์
1361 พระมหาภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร บุญเกิด 29 7 คลองโพธ์ิ อุตรดิตถ์
1362 พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร นาคท่ัง 26 5 คลองโพธ์ิ อุตรดิตถ์
1363 พระมหาสุธรรม สนฺติสุโข นามคํา 25 2 จองคํา ลําปาง
1364 พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร คตภูธร 23 จองคํา ลําปาง
1365 พระมหาเอกชัย เขมปาลี ชมพู 24 3 เจดีย์งาม เชียงใหม่
1366 พระมหาภิรมย์ ฐิตธมฺโม ประมาณ 41 14 หนองเสม็ดสันติธรรมาราม ชลบุรี
1367 พระมหาสุชาติ สุเขสิโน หล่อนิล 37 15 ชัยมงคล ชลบุรี



1368 พระมหาพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ วังผา 32 11 ชัยมงคล ชลบุรี
1369 พระมหาประเวศ ปยุตฺโต ปานกลาง 23 2 เนินพระ ระยอง
1370 พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล สุมาราช 39 12 ใหม่ จันทบุรี
1371 พระมหาสังวรณ์ กนฺตสีโล นามบุรี 44 24 สุทธิวารี จันทบุรี
1372 พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ พัดไธสง 24 3 ห้วยจระเข้ นครปฐม
1373 สามเณรนิคม สมเสนาะ 21 บัวงาม ราชบุรี
1374 พระมหาวิวัฒน์ วิริโย โพธ์ิคํา 33 12 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
1375 พระมหาอาทิตย์ อภิวีริโย ในทอง 24 1 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา


