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2553 มีผู้เข้าสอบ 386 รูป สอบได้ 43 รูป คือ
1376 พระมหาปรีชา ชุติญาโณ เอียงสวาท 22 1 ชนะสงคราม กทม.
1377 พระครูปลัดสุวัฒนพรหสุเมโธ ศรีสังข์ 40 20 ไตรมิตรวิทยาราม กทม.
1378 พระมหาสมพร สุภากาโร บุญรอง 36 14 เทพลีลา กทม.
1379 พระมหาเกรียงศักด์ิ รตนโชโต ปานพวง 34 14 เทพลีลา กทม.
1380 พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ เอมพันธ์ 31 11 เทพลีลา กทม.
1381 พระมหาธีรชัย ทตฺตสิริ จันทาพูน 45 10 เทพลีลา กทม.
1382 พระมหาประจักษ์ เขมกาโม กุลพล 36 16 นรนาถสุนทริการาม กทม.
1383 พระมหาพรพล วรพโล ม่วงสาว 29 7 เทวราชกุญชร กทม.
1384 พระมหาอุทิศ เทวสิริ หยาดไธสง 31 6 พรหมวงศาราม กทม.
1385 พระมหาเจนศักด์ิ อินฺทปญฺโญ ฮาบพนม 25 6 พรหมวงศาราม กทม.
1386 พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธ์ุ 38 12 พระเชตุพนฯ กทม.
1387 พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร บุญสาร 37 12 พระเชตุพนฯ กทม.
1388 พระมหาเดช ณฎฺฐิโก พงศาสกุล 26 7 มหาพฤฒาราม กทม.
1389 พระมหาศวิน นาถกโร ประจวบเหมาะ 36 13 สร้อยทอง กทม.
1390 พระมหาถาวร เทวมิตฺโต ไชยปัญญา 30 11 สร้อยทอง กทม.
1391 พระมหาอํานาจ รตโน เพียรแย้ม 37 8 สร้อยทอง กทม.
1392 พระมหาธีรพันธ์ ธีรกิตฺติ ปัญญาเหล็ก 23 2 สร้อยทอง กทม.
1393 สามเณรอนุชน คํามี 21 สร้อยทอง กทม.
1394 สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์ 22 สระเกศ กทม.
1395 พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ ปุลัมรัมย์ 30 9 สามพระยา กทม.
1396 พระมหานิรันดร์ กลฺยาณเมธี เชื้อชิด 29 8 สามพระยา กทม.
1397 พระมหาสุรศักด์ิ ขนฺติธมฺโม กุนากุล 35 14 สังเวชวิศยาราม กทม.
1398 พระมหาภาณุมาศ วรธมฺโม บรรณสิทธ์ิศักด์ิ 38 17 โสมนัสวิหาร กทม.
1399 พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส หม่ืนตาคํา 29 6 ประยุรวงศาวาส กทม.
1400 พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ 36 10 โมลีโลกยาราม กทม.
1401 พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา 30 9 โมลีโลกยาราม กทม.
1402 พระมหาภูดิส ปญฺญสิทฺธิ คําแพงจีน 25 4 นางนองวรวิหาร กทม.
1403 พระมหาปัญญา อินฺทญาโณ บัวแก้ว 31 10 อนงคาราม กทม.
1404 พระมหาเพ็ญภาค ฐิตมโน พราหม์ชื่น 45 25 อรุณราชวราราม กทม.
1405 พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ธีระเผ่าพงษ์ 31 12 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1406 พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย ทิพโกมล 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1407 พระมหานรเทพ สิทฺธชโย เรืองศิริ 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี



1408 พระมหาวิทยา จิตฺตชโย คําพูน 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1409 สามเณรโชคชัย คนไว 21 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
1410 พระมหากิตติ โกวิโทภาโส จันทร์ทุม 22 1 จองคํา ลําปาง
1411 พระมหานิรันดร์ สาสโนภาโส ลีลาโล้ 22 1 จองคํา ลําปาง
1412 พระมหาสุมินทร์ ยติกโร ก่อบุญ 46 20 ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ
1413 พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส แสงสุขขา 40 18 ป่าประดู่ ระยอง
1414 พระมหาสัมฤทธ์ิ สิริวณฺโณ คุณาเกื้อ 36 12 สุทธิวารี จันทบุรี
1415 พระมหาสมัย นิรุตฺติเมธี อุ่นคํา 24 3 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
1416 พระมหาวีรยุทธ วีรยุทฺโธ สําราญ 27 6 ไร่ขิง นครปฐม
1417 พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโร สุทธิสิทธ์ิ 36 15 สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
1418 สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคําเกิด 20 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา


