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2535   มีผู้เข้าสอบ 72 รูป สองได้ 41 รูป คือ
๕๐๑ พระมหาอุดม ปญฺญาวชิโร ชัยสุวรรณ 26 4 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๕๐๒ พระมหาสุรรัตน์ สุรเมธี จันทะนาข่า 22 1 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
๕๐๓ พระมหาสนม มนาปภาณี นิลวรรณ 27 6 ชนะสงคราม กทม.
๕๐๔ พระมหาสมศักดิ์ สุวณฺณรตโน สุวรรณรัตน์ 25 5 ชนะสงคราม กทม.
๕๐๕ พระมหากฤษฎา ฐานกโร นันทเพชร 24 4 ชนะสงคราม กทม.
๕๐๖ พระมหาเทียบ ธมฺมสุวณฺโณ เหล่าสุวรรณ 23 2 ชนะสงคราม กทม.
๕๐๗ สามเณรธีระพงษ์ มีไธสง 21 ชนะสงคราม กทม.
๕๐๘ สามเณรอุเทน สัจจัง 21 ชนะสงคราม กทม.
๕๐๙ พระมหาวงศกร สุรทนฺโต เพ่ิมผล 28 6 ทองบน กทม.
๕๑๐ พระมหาภาณุ นิโรธรํสี ชาสมบัติ 26 3 นรนาถสุนทริการาม กทม.
๕๑๑ สามเณรคะนอง ชาวทองหลาง 22 บพิตรพิมุข กทม.
๕๑๒ สามเณรสุภา อุทโท 20 ปทุมวนาราม กทม.
๕๑๓ พระมหาบุญกํ้า ฐิตเวโท ทันใจ 25 5 พระเชตุพนฯ กทม.
๕๑๔ พระมหาสุรพล ชิตญาโณ สิงคิรัตน์ 25 5 พระเชตุพนฯ กทม.
๕๑๕ พระมหาทองปน อาจารสมฺปนฺโน คําพันธ์ 24 4 มหาธาตุฯ กทม.
๕๑๖ พระมหาเมธี อินฺทโชโต เนตรสว่าง 32 12 ยานนาวา กทม.
๕๑๗ สามเณรเกษม โพธ์ิพันธ์ุ 32 ราชบูรณะ กทม.
๕๑๘ พระมหาณรงค์ จนฺทสีโล เพชรบุญดี 35 9 ราชสิงขร กทม.
๕๑๙ สามเณรสํารวย พันยูเทพ 21 ใหม่อมตรส กทม.
๕๒๐ พระมหาวุฒินันท์ วรเมธี กันทะเตียน 27 6 สุทัศนเทพวราราม กทม.
๕๒๑ พระมหาวิศิษฏ์ กนฺตสิริ วงศ์แฝด 29 6 ดุสิตาราม กทม.
๕๒๒ พระมหาอุดม สารเมธี สารบรรณ 23 3 ทองนพคุณ กทม.
๕๒๓ พระมหาอดุลย์ สณฺหวาทื คนแรง 28 8 เทพากร กทม.
๕๒๔ สามเณรจําเนียร ผลาวงศ์ 21 นิมมานรดี กทม.
๕๒๕ พระมหาสุบิน ธีรวํโส มณีวงศ์ 39 17 ปากนํ้า กทม.
๕๒๖ พระมหาชูพงษ์ สุชุติโก อัจจาธร 33 13 ปากนํ้า กทม.
๕๒๗ พระมหาประยุทธ ฐานุตฺตโม น้อยแก้ว 32 12 ปากนํ้า กทม.
๕๒๘ พระมหาสมปอง กุรุปญฺโญ วัฒนกูล 23 1 ปากนํ้า กทม.
๕๒๙ สามเณรมนตรี สืบด้วย 22 ปากนํ้า กทม.
๕๓๐ สามเณรประยูร ป้อมสุวรรณ 22 โมลีโลกยาราม กทม.
๕๓๑ พระมหาประเสริฐ เสฎฐเมโธ วงศ์วิลาศ 26 3 ราชโอรสาราม กทม.
๕๓๒ พระมหาอรชร สํวโร ซาเสน 28 8 ศรีสุดาราม กทม.



๕๓๓ พระมหาไกรวุฒิ ฐิตโสภโณ มะโนรัตน์ 28 5 หงส์รัตนาราม กทม.
๕๓๔ พระมหากัณหา ปิยสีโล กรุงโคกกรวด 44 24 อนงคาราม กทม.
๕๓๕ พระมหาประนต กิตฺติวฑฺฒโน ฉายะมณีรัตน์ 25 6 อาวุธวิกสิกตาราม กทม.
๕๓๖ พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก ศรีสถาพร 39 9 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๗ พระมหาสมส่วน ปฏิภาโณ เพ็งสุข 33 13 นครสวรรค์ นครสวรรค์
๕๓๘ พระมหาสุบิน สุเมโธ สังข์คต 22 2 ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๕๓๙ พระมหาวิฑูรย์ ภูริเมธี อุยบอน 26 6 บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
๕๔๐ พระมหาเพียง สุวณฺณคุโณ ทองสัมฤทธ์ิ 23 2 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
๕๔๑ สามเณรเวทย์ บุญคุ้ม 22 มหาสวัสดิ์นาคพุฒารนครปฐม


