
ที่ ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 32 7 39
2 วิทยาเขตหนองคาย 4 4
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 23 23
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 28 28
5 วิทยาเขตขอนแก่น 104 104
6 วิทยาเขตนครราชสีมา 28 28
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 23 23
8 วิทยาเขตแพร่ 15 15
9 วิทยาเขตสุรินทร์ 11 11

10 วิทยาเขตพะเยา 18 18
11 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส 56 56
12 วิทยาลยัสงฆเ์ลย 26 26
13 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู 18 18
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ 59 59
15 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช 11 8 19
16 วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์ 56 56
17 วิทยาลยัสงฆปั์ตตานี 4 4
18 หอ้งเรียนวดัสระทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 40 40
19 หอ้งเรียนวดัไพรสณฑศ์กัดาราม จงัหวดัเพชรบูรณ์ 23 23
20 หอ้งเรียนวดัพิกลุทอง จงัหวดัสิงห์บุรี 29 29
21 หอ้งเรียนวดับุญวาทยวิ์หาร จงัหวดัล าปาง 15 8 23
22 หอ้งเรียนวดัพระธาตุแช่แหง้ จงัหวดัน่าน 20 20
23 หอ้งเรียนวดัสระก าแพงใหญ่ จงัหวดัศรีสะเกษ 23 23
24 หอ้งเรียนวดัพฒันาราม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 9 9
25 หอ้งเรียนวดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 12 12
26 หอ้งเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม จงัหวดักาญจนบรีุ 20 20

คณะพุทธศาสตร์

สถิติพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 56

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



ที่ ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

27 หอ้งเรียนวดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย 7 7
28 หน่วยวิทยบริการวดัหงส์ประดิษฐาราม จงัหวดัสงขลา 13 13
29 หน่วยวิทยบริการวดัอภิสิทธ์ิ จงัหวดัมหาสารคาม 27 27
30 มหาปัญญาวิทยาลยั จงัหวดัสงขลา 4 4
31 วิทยาลยัพระพทุธศาสนาดองกุก ชอนบอบ 6 6
32 วิทยาลยัสงฆ ์ชิงเจ่ว ไตห้วนั 19 19

783 23 806

รับรองตามน้ี

(พระครูวินยัธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



ที่ ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 41 41
2 วิทยาเขตหนองคาย 29 29
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 2
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 21 21
5 วิทยาเขตขอนแก่น 11 11
6 วิทยาเขตนครราชสีมา 7 7
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 27 27
8 วิทยาเขตแพร่ 18 18
9 วิทยาเขตสุรินทร์ 18 18

10 วิทยาลยัสงฆเ์ลย 14 14
11 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม 11 11
12 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ 14 14
13 วิทยาลยัสงฆพ์ระพทุธชินราช 7 7
14 วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์ 14 14
15 หอ้งเรียนวดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 18 18
16 หน่วยวิทยบริการวดัพระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนคร 20 20

272 272

คณะครุศาสตร์

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

รับรองตามน้ี

(พระครูวินยัธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)



ที่ ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 72 72
2 วิทยาเขตหนองคาย 19 19
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 60 60
4 วิทยาเขตขอนแก่น 15 15
5 วิทยาเขตนครราชสีมา 10 10
6 วิทยาเขตอุบลราชธานี 12 12
7 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม 22 22
8 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช 7 8 15

217 8 225

(พระครูวินยัธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

คณะมนุษยศาสตร์

รับรองตามน้ี



ที่ ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 153 153
2 วิทยาเขตหนองคาย 29 29
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 6 6
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 43 32 75
5 วิทยาเขตขอนแก่น 24 12 36
6 วิทยาเขตนครราชสีมา 61 8 69
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 32 9 41
8 วิทยาเขตแพร่ 9 140 149
9 วิทยาเขตสุรินทร์ 116 116

10 วิทยาเขตพะเยา 21 43 64
11 วิทยาลยัสงฆเ์ลย 16 16 32
12 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม 17 17
13 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู 24 15 39
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ 30 30
15 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช 89 43 132
16 หอ้งเรียนวดัสระทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 17 17
17 หอ้งเรียนวดับุญวาทยวิ์หาร จงัหวดัล าปาง 8 8
18 หอ้งเรียนวดัพระธาตุแช่แหง้ จงัหวดัน่าน 14 14
19 หอ้งเรียนวดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย 13 13
20 หน่วยวิทยบริการวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จงัหวดัราชบุรี 49 49
21 หน่วยวิทยบริการวดัท่านา จงัหวดัตาก 41 41

812 318 1,130

คณะสังคมศาสตร์

รับรองตามน้ี

(พระครูวินยัธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



๑ คณะพทุธศาสตร์ จ านวน ๗๘๓ รูป
๒ คณะครุศาสตร์ จ านวน ๒๗๒ รูป
๓ คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๒๑๗ รูป
๔ คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน ๘๑๒ รูป

จ านวน ๒,๐๘๔ รูป

๑ คณะพทุธศาสตร์ จ านวน ๒๓ คน
๒ คณะครุศาสตร์ จ านวน ๐ คน
๓ คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๘ คน
๔ คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน ๓๑๘ คน

จ านวน ๓๔๙ คน

๑ คณะพทุธศาสตร์ จ านวน ๘๐๖ รูป/คน
๒ คณะครุศาสตร์ จ านวน ๒๗๒ รูป
๓ คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๒๒๕ รูป/คน
๔ คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน ๑,๑๓๐ รูป/คน

จ านวน ๒,๔๓๓ รูป/คน

รวมทั้งส้ิน

หลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๖

ลายเซ็น

หลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ (พระ)

รวมทั้งส้ิน

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

หลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (คฤหัสถ์)

รวมทั้งส้ิน

สถิติพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่  ๕๖ 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

รับรองตามน้ี

(พระครูวินยัธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)



ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ

๑ คณะพทุธศาสตร์ ๒๒ ๑๗ ๓๙
๒ คณะครุศาสตร์ ๓๖ ๕ ๔๑
๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๔๑ ๓๑ ๗๒
๔ คณะสงัคมศาสตร์ ๑๐๕ ๔๘ ๑๕๓
๕ วิทยาเขตหนองคาย ๔ ๒๙ ๑๙ ๒๙ ๘๑
๖ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๑ ๒ ๒ ๔ ๒ ๓๑
๗ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๘ ๒๑ ๖๐ ๗๕ ๑๘๔
๘ วิทยาเขตขอนแก่น ๑๐๔ ๑๑ ๑๕ ๓๑ ๕ ๑๖๖
๙ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒๗ ๑ ๗ ๑๐ ๖๐ ๙ ๑๑๔
๑๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๓ ๒๗ ๑๒ ๔๑ ๑๐๓
๑๑ วิทยาเขตแพร่ ๑๔ ๑ ๑๘ ๑๔๙ ๑๘๒
๑๒ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๑ ๑๗ ๑ ๙๔ ๒๒ ๑๔๕
๑๓ วิทยาเขตพะเยา ๑๘ ๖๔ ๘๒
๑๔ วิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ ๕๖ ๕๖
๑๕ วิทยาลยัสงฆเ์ลย ๒๖ ๑๔ ๓๒ ๗๒
๑๖ วิทยาลยัสงฆน์ครพนม ๑๐ ๑ ๒๒ ๑๗ ๕๐
๑๗ วิทยาลยัสงฆล์ าพนู ๑๘ ๓๙ ๕๗
๑๘ วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ ๕๙ ๑๔ ๒๖ ๔ ๑๐๓
๑๙ วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช ๑๙ ๗ ๑๕ ๑๓๒ ๑๗๓
๒๐ วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์ ๕๕ ๑ ๑๓ ๑ ๗๐
๒๑ วิทยาลยัสงฆปั์ตตานี ๔ ๔
๒๒ ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอ็ด ๔๐ ๑๗ ๕๗
๒๓ ห้องเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ ๒๓ ๒๓
๒๔ ห้องเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี ๒๙ ๒๙
๒๕ ห้องเรียนจงัหวดัล าปาง ๒๓ 8 ๓๑
๒๖ ห้องเรียนจงัหวดัน่าน ๒๐ ๑๔ ๓๔
๒๗ ห้องเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ ๒๓ ๒๓
๒๘ ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ๙ ๙
๒๙ ห้องเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ๑๒ ๑๘ ๓๐

สังคมศาสตร์ รวม

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตบัณฑติ รุ่นที่ ๕๖ 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

ที่ ส่วนงาน

ตั้งแต่ ๑ มถุินายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๔

พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์

จ านวน



๓๐ ห้องเรียนจงัหวดักาญจนบุรี ๒๐ ๒๐
๓๑ ห้องเรียนจงัหวดัเชียงราย ๗ ๑๓ ๒๐
๓๒ หน่วยวิทยบริการจงัหวดัสงขลา ๙ ๔ ๑๓
๓๓ หน่วยวิทยบริการจงัหวดัสกลนคร ๒๐ ๒๐
๓๔ หน่วยวิทยบริการจงัหวดัมหาสารคาม ๒๗ ๒๗
๓๕ หน่วยวิทยบริการวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ๔๙ ๔๙
๓๖ หน่วยวิทยบริการจงัหวดัตาก ๔๑ ๔๑
๓๗ มหาปัญญาวิทยาลยั ๔ ๔
๓๘ วิทยาลยัพระพทุธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ๖ ๖
๓๙ วิทยาลยัสงฆ ์ชิงเจ่ว ไตห้วนั ๑๙ ๑๙

๗๘๐ ๒๖ ๒๖๔ ๘ ๑๙๔ ๓๑ ๑,๐๔๐ ๙๐ ๒,๔๓๓รวมทั้งส้ิน



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Wattana Thanacaro Chhan อนัดบั 2
2  พระครูสมุห์ประสิทธ์ิ สิริปญฺโ  มงักร อนัดบั 2
3 Phra Sa Vene Serithammasikhattera Thach
4 พระเกษม อนาลโย ธนสมุห์ชยั เทียบโอน
5 พระมหาบุญส่ง สิริภทฺโท ธูปจนัทร์ เทียบโอน
6 Phra Bounnam Suchitto Thoummixay เทียบโอน
7  พระอุดม คุณวีโร  หอ้ยประเวช อนัดบั 2

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาวีรภทัร  รตนปญฺโ  มีแกว้ อนัดบั 1
2  พระวิชยั  ปญฺ าวโร  สุวรรณก าเนิด อนัดบั 2
3  พระเกรียงไกร  โฆสโก  วิสุขะ อนัดบั 2
4  พระสุชาติ  สุทฺธสีโล  ล้ิมวรรธนะสกุล อนัดบั 2
5  พระมหาพรชยั  ขนฺติสาโร  สะพนั อนัดบั 2
6  พระครูวิสิฐเจติยานุการ  ภูริ าโณ  บวัพนัธ์ อนัดบั 2
7 Phra Saren Dhammapanyo Por อนัดบั 2
8 Phra Chanthan Sadhammapanyo Nuon อนัดบั 2
9  พระมหาเฉลิมเกียรติ  ยโสธโร  ดรพระสี

10 Araya  Dhammo
11  Phra Sovath  Chim
12 Phra Ren Pannasaro Hua

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 56

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  23  มีนาคม  2554

สาขาวชิาปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่9



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

13 Phra Soknov Nathakaro Hour
14  พระสมุห์คมรัฐ  เขมาสโย  จนัทร์ค  าลอย
15  Phra Chanthea  Naladhammo Ly
16 พระบุญสนอง สิริธโร ทิพยช์า เทียบโอน
17 พระสุริยนัต์ กตสาโร ค าคิน รุ่น 54
18 Phra Ba Pattasaddho Thach อนัดบั 2
19  พระมหาปิยะ ติปิโย  กลีบมณฑา อนัดบั 2

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 Bhikkhu Van Tang Thien Tai Bui
2  Rev. Udangawe Mahindananda Thero

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Nguyen  Sanjataviriyo Van Thuong อนัดบั 1
2 Bhikkhu Van Minh Angapunno Nguyen อนัดบั 2
3 Bhikkhu Viet Thanh Minh Tinh Nguyen
4 พระมหาณรงค์ ปุญฺญว  โส บุญธรรม

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอาลุนไช ชิตมาโร แพงเพด็
2 พระส าราญ จนฺทว  โส หารชนะ
3 พระสุภพ จนฺทโก ภูเพา เทียบโอน

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิาศาสนา

สาขาวชิาภาษาสันสกฤต
คณะพุทธศาสตร์

วทิยาเขตหนองคาย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่10



4 พระนครธน กิตฺติ าโน แก่นพิมพ์ อนัดบั 2 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระไพรินทร์ ปญฺ าธโร รักษาพล อนัดบั 2
2 พระครูวิศาลชยัธรรม คเวสโก สุขจอย อนัดบั 2
3 พระครูรัษฎากิจจาภิวฒัน์ านิสฺสโร เอียดตน อนัดบั 2
4 พระมหาสกล อภิปุญฺโ สุวรรณประไพ อนัดบั 2
5 พระสุทธิพนัธ์ อาทโร จนัทรมาศ อนัดบั 2
6 พระไพโรจน์ อตุโล สมหมาย อนัดบั 2
7 พระมหาสมชาย อนาลโย บุญละมี อนัดบั 2
8 พระมหาอมัพนั อมโร ขนุนวน อนัดบั 2
9 พระสุทศัน์ สุภาทโร ทรงกลดรัตน์ อนัดบั 2

10 พระครูอรุณสิงหธรรม กตปุญฺโ เรืองสุข อนัดบั 2
11 พระเมธี ปิยธมโม หินใหม่ อนัดบั 2
12 พระปลดัวิสุทธิวงศ์ ยติโก ตุกพริก อนัดบั 2
13 พระชยัยทุธ ถิรธมฺโม เพิงคาม อนัดบั 2
14 พระสมุห์อรัญ จนฺทสโร ด าแมง็ อนัดบั 2
15 พระเกริกฤทธ์ิ โสภณธมฺโม พทุธรักษา อนัดบั 2
16 พระครูโสภณชยัสิทธ์ิ ชยมงฺคโล ไชยมุงคุณ อนัดบั 2
17 พระพิเชษฐ านกโร พลประดิษฐ์ อนัดบั 2
18 พระปลดัปานชยั ปโมทิโต ยนืคง
19 พระครูปลดัจีรชยั ปริสุทฺโธ ช านาญกิจ
20 พระอธิการวรวฒิุ คุณสีโล แกว้กระจก
21 พระสุนนัท์ าณวโร เกิดบางชา้ง
22 พระเพ่ิมศกัด์ิ ปญฺ าทีโป จ าลอง เทียบโอน
23 พระสุวิทย์ สุทธิมโน มณีวงษ์ รุ่นท่ี55

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่11



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระปลดัชูชาติ าณวีโร บุญศรี อนัดบั 1
2 พระอธิการจรัล อภินนฺโท สิงห์นอ้ย อนัดบั 1
3 พระสันติ สนฺติกโร ทองจนัทร์ อนัดบั 2
4 พระครูวิมลธรรมานุศาสน์ สุนนฺโท ไชยแวน่ อนัดบั 2
5 พระครูสีลคุณโสภิต ลกฺขิตสีโล ไชยมะโน อนัดบั 2
6 พระอุเทน สุจิตฺโต ชยัสาร อนัดบั 2
7 พระพรทวี วิสารโท ขนัค า อนัดบั 2
8 พระบุญหลวง สิริวณฺโณ วงัมูล อนัดบั 2
9 พระครูพิศิษฏปั์ญญาธร ป ฺฺ าธโร กองค า อนัดบั 2

10 พระมหาวิสูตร ปภสฺสโร ยวุศิลป์ อนัดบั 2
11 พระสมศกัด์ิ ฺิตป ฺฺโ หม่องเชย อนัดบั 2
12 พระศตวรรษ สนฺติกโร สิงห์ใส อนัดบั 2
13 พระอธิการศรีทน สิริธมฺโม ตนันรา อนัดบั 2
14 พระครูธีรปัญโญภาส ธีรป ฺฺโ พรหมมา อนัดบั 2
15 พระอธิการมานพ มหาวิริโย จ้ิงอ้ิ อนัดบั 2
16 พระปลดัคมสัน สุเมโธ ปันต๊ิบ
17 พระครูมงคลสิริวงศ์ สิริมงฺคโล ตามูล
18 พระอธิการดวงสอน ฺิตธมฺโม ใจบาล
19 พระครูประทีปธรรมาภิรัต ธมฺมรกฺขิโต ยอดยิง่
20 พระครูประภากรกิจโกศล อาภาธโร ปามา
21 พระศรีสุข ติกฺขวีโร สุขส ารี
22 พระค าพยั ไชยกโร ไชยะกอน
23 พระภทัรพล คุณวีโร ยนิดี
24 พระปลดัสุรพล ชยธมฺโม ไชยวงค์
25 พระก าธน ถุลตฺเถโร โถ
26 พระธวชั จนฺทสุวณฺโณ ทองดี
27 พระชยัวฒัน์ โชติว  โส ภาระสี
28 พระวิชยั สุวีโร มิมะพนัธ์ รุ่น 55

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่12



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระชินกร  กิตฺติธโร ระวาทไชย อนัดบั 1
2 พระวิชยั  ป ฺฺ าธโร แกว้บวัลา อนัดบั 2
3 พระมหาสาธิต ฺิตธมฺโม จนัทะคาม อนัดบั 2
4 พระครูเกษมธรรมสุนทร เขมธมฺโม สุดใจ อนัดบั 2
5 พระมหาอนุรักษ์ อนุรกฺขจิตฺโต ใจคง อนัดบั 2
6 พระครรณชิต   ธมฺมรโส เจตนา อนัดบั 2
7 พระวิทวฒัน์ ถาวโร ผานะวงค์ อนัดบั 2
8 พระครูวรเจติยาภิรักษ์ กลฺยาโณ มานะดี อนัดบั 2
9 เจา้อธิการนุกูล ปสาโท จินตนาวนั อนัดบั 2

10 พระอธิการสมภพ กตสาโร เฉลิมแสน อนัดบั 2
11 พระมหาวิหค สุธมฺโม มะชะรา อนัดบั 2
12 พระมหายทุธพงษ ์ ป ฺฺ าธโร ปัญญารักษ์ อนัดบั 2
13 พระวิสิทธ์ิ ปุ ฺฺ าคโม มุลตะกร อนัดบั 2
14 พระศราวฒิุ  ปริปุณฺโณ อินธิจกัร์ อนัดบั 2
15 เจา้อธิการสุรพล สุภทฺโท โทอ้ึน อนัดบั 2
16 พระวฒิุเดช จนฺทวณฺโณ เทศเรียน อนัดบั 2
17 พระมหาสนม เขมทตฺโต อุทธไชย อนัดบั 2
18 พระไพรรินทร์ กมฺมสุทโธ จิว อนัดบั 2
19 พระอธิการอดุลย์ านวโร สาผุยท า อนัดบั 2
20 พระอธิการติ เขมจาโร วงษาหาราช อนัดบั 2
21 พระสมุห์จกัรพนัธ์ คุณงฺกโร คุณทะวงษ์ อนัดบั 2
22 พระประเสริฐ ฺิตคุโณ เหลาช านิ อนัดบั 2
23 พระอธิการสมภาร สุเมโธ ภูมิคอนสาร อนัดบั 2
24 พระยนต์ อคฺคป ฺฺโ จนัทร์ทาสี อนัดบั 2
25 พระไพบูลย์ คุตฺตสีโล วงษช์าลี อนัดบั 2
26 พระครูอดุลยปั์ญญาภิรักษ์ สิริป โ สมบติัไทย
27 พระโสภณ   นนฺทสาโร นิลโคตร

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่13



28 พระสายยน านวโร ไชยสงค์
29 พระอู่ ธมฺมทินฺโน จนัทร์หลา้
30 พระณฐัพล  ทีฆายโุก บานชน
31 พระอธิการนิพนธ์ าณวีโร โสดา
32 พระวีระศกัด์ิ หิริธมฺโม กณัหา
33 พระครูกนัตสีลโสภิต กนฺตสีโล สีฟ้า
34 พระสนธยา สทฺธาธิโก กองพนัธ์
35 พระครูประภศัรธรรมโสภณ ปภสฺสโร สงครามยศ
36 เจา้อธิการควิน ธมฺมทินฺโน โคตรมะณี
37 พระประสพ ยโสธโร เพลินรัมย์
38 พระอุดม  กิตฺติวณฺโณ นวลจนัทร์
39 พระครูโกมุทสรคุณ อุปสนฺโต แกว้โพนเพก็
40 พระอุดม อุปสโม ภาออ้
41 พระอธิการประยรู โอภาโส ชมฮด
42 พระอธิการด ารงค์ เกตุธมฺโม โพธ์ิสิงห์
43 พระหสัดี   ปภสฺสโร ทิรวงศ์
44 พระครูจนัทวรรโณภาส จนฺทโชโต ทิท า
45 พระครูมงคลสารกิจ ฉินฺนาลโย จิตตะแสง
46 พระนิพนธ์  นิพฺพโล ไตรโหล
47 พระครูวิจารณ์สารกิจ กตวโร เหลืองทอง
48 พระครูพิมลรัตโนภาส จรณธมฺโม รักษาภกัดี
49 พระวสันต์ ธมมทินโน ตาไข
50 พระครูจนัทธรรมสาร จนฺทโก จนัทร์เตม็
51 พระแดง ป ฺฺ าทีโป รัตนพลที
52 พระครูพิมลปัญญาสาร เตชป ฺฺโ เมืองประทุม
53 พระอธิการบุญสงค์ สิริป ฺฺโ สัตยาวนั
54 พระครูถิรธรรมสาร ถิรธมฺโม สายวงค์
55 พระครูอรุณธรรมกิจ  ธมฺมิโก  เทียมอ่อน
56 พระครูพิพฒัน์ธรรมโสภณ อาลโย สุนทรเบา้
57 พระมหามนูญ  ธีรธมฺโม แสนสวนจิก
58 พระครูนิวาสอรัญญเขต เตชธมฺโม สายจนัทร์

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่14



59 พระครูรังษีธรรมสาร ธมฺมวโร หนนัเมา
60 พระอธิการไพรัตน์ ธนป ฺฺโ ประสารทอง
61 พระครูสุวรรณธรรมากร จารุวณฺโณ ตาปราบ
62 พระครูบรรพตโชติคุณ โชติโก หงษชุ์ม 
63 พระบุญถม อาจิตปุ โ อาลี
64 พระศรีสง่า   วิสุทฺธโร ศิริโภคา
65 พระศรเพชร ฺิตโสภโณ คนัธเสน รุ่น 55
66 พระนิยม วชิรว  โส เหมะเทวญั รุ่น 49

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาโกศล โกสโล ยอ่จนัทร์ อนัดบั 2
2 พระมหานิพล ขนฺติพโล เร่ืองลือ อนัดบั 2
3 พระสุขสันต์ อินฺทวีโร ภาโยธี อนัดบั 2
4 พระอธิการกิตติกร ปภากโร สวสัด์ิศรี อนัดบั 2
5 พระวิชิต จนฺทสาโร ไชยมูล อนัดบั 2
6 พระมหาส ารอง กุสโล ชนะบวั อนัดบั 2
7 พระประทีป รตนทีโป เหล่าโนนเขวา อนัดบั 2
8 พระอุทยั จารุธมฺโม เหล่าพกัสาร อนัดบั 2
9 พระอริญชยั านุตฺตโร รัตนสงคราม อนัดบั 2

10 พระใบฎีกาวิทยา ทีปโก สีดา อนัดบั 2
11 พระมหาธวชัชยั ธวชฺชโย เยีย่นทรง อนัดบั 2
12 พระมหาพงษพ์ฒัน์ จนฺทปชฺโชโต มรินทา อนัดบั 2
13 พระครูปัญญากิตติสาร กิตฺติวฑฺุโฒ กุลชนะรงค์ อนัดบั 2
14 พระวฒันา ถาวโร ภาวงศ์ อนัดบั 2
15 พระมหาเมธวฒัน์ วฑฺฒนเมธี ชารีตุม้ อนัดบั 2
16 พระมหาวชัระ วชิรเมธี ทิพกุล
17 พระเดวิท สิริวฑฺฒโก ถ่ินรัศมี
18 พระเจริญ สจฺจ าโณ ดุนา
19 พระฉลวย อริยว  โส อุ่นเวียง
20 พระลือนาม ชุตินฺธโร การะเกศ

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่15



21 พระอธิการค าผนั วรธมฺโม วงษจ์  าปา
22 พระสนัน่ ธมฺมธีโร รสธรรม
23 พระอนุพงศ์ สุเมโธ อาจมุงคุณ
24 พระปลดัวิษณุศกัด์ิ ธีรวโร วนัชยั
25 พระมนเทียร ธีรป ฺฺโ สมภาร
26 พระสุพิน สามตฺถิโก บุญสุระ
27 พระบุญเกิด  ยสปาโล ทองสา
28 พระไพบูลณ์ อุปสโม บุญดาราช
29 พระครูสุวรรณสารสุนทร นิสโภ ทองนาค
30 พระประสิทธ์ิ อินฺทโชโต ส าราญบ ารุง
31 พระอธิการสุริยา สิริปุ ฺฺโ เคนอินทร์
32 พระมานะศกัด์ิ ทีปธมฺโม อ่วมสันเทียะ
33 พระครูอมรสารคุณ อมโร ต่อชีวนั
34 พระครูโชติสารโสภณ ชุติวณฺโณ วงศศ์รีชมพู
35 พระส าราญ อธิป โ วงคศ์รีจนัทร์
36 เจา้อธิการระเบียบ ธมฺมทินฺโน จนัทรังษี
37 พระอว้น วรป ฺฺโ อินทนาม
38 พระธรรมนูญ  ถิรคุโณ ใหสุ้วรรณ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระแสนยากร สิริภทฺโท เมธีไกรสรพงศ์ อนัดบั 1
2 พระมหาบุญทนั อารกฺขธมฺโม มีเกาะ อนัดบั 1
3 พระครูวิมลสุทธิวตัร จตฺตมโล โพธ์ิเกษม อนัดบั 2
4 พระเกียรติศกัด์ิ กิตฺติสกฺโก สินศรัทธา อนัดบั 2
5 พระเฉลิมชยั สิริจนฺโท ยีจ่อหอ อนัดบั 2
6 พระทนงคศ์กัด์ิ ปภงฺกโร ด่ืนขนุทด อนัดบั 2
7 พระครูเกษมศีลาภรณ์ เขมสีโล แน่นกระโทก อนัดบั 2
8 พระปลดัสมบติั ป ฺฺ าวชิโร จนัทร์เพง็ อนัดบั 2
9 พระครูบุญญสารโสภิตกตปุ ฺฺโ เหล็กอยู่ อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
วทิยาเขตนครราชสีมา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่16



10 พระวินยั วชิร าโณ บวัมาตร อนัดบั 2
11 พระปลดัประสิทธ์ิ ภทฺรจิตฺโต ศรีสวา่งค์ อนัดบั 2
12 พระกิตติพฒัน์ อุตฺตโม เจริญสุข อนัดบั 2
13 พระทวีโชค เจตนาสุโภ อ่ิมช่ืน  
14 พระอธิการอุดม กิตฺติคุโณ มงคลชาติ  
15 พระครูธ ารงวรรณคุณ สิริวณฺโณ ทองสันเทียะ  
16 พระสมุห์สุชาติ ปริสุทฺโธ ทะยอมใหม่  
17 พระมหาสัญจร สุทฺธจิตฺโต ต่างสันเทียะ  
18 พระจิตรลดา ตปสีโล สียางนอก
19 พระมหาสัญชยั ชาตเมธี โภคาบวร  
20 พระอธิการจ าปา กิตฺติป ฺฺโ ค านอก  
21 Phra Sophin Chottedhammo Phork
22 พระฉลอม กมโล งาสระนอ้ย
23 พระใบฏีกาบุลกิจ อคฺคธมฺโม แกลว้กลา้
24 พระครูวรคามพิทกัษ์ จนฺทธมฺโม เจียนมะเริง
25 พระอธิการประทีป ปชฺชลิโต ทองพรมราช  
26 พระใบฎีกาสมพงษ์ กลฺยาโณ คนักลาง  
27 พระวงั อตฺตสาโร ช่วยงาน รุ่นท่ี 55  อนัดบั 2

28 พระชยัณรงค์ วิทิโต ร่องมะรุด รุ่นท่ี 55  เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูวิจิตรธรรมวาปี ธีรป ฺฺโ พิมพห์ล่อ อนัดบั 1

2 พระวิระจิตร
ป ฺฺ าวฑฺุโฒ โคตรพงษ์

อนัดบั 2
3 พระสมุห์กฤตพล สนฺตจิตฺโต จกัร์ได้ อนัดบั 2
4 พระครูเวตวนัวรกิจ สารธมฺโม บุญใจรักษ์ อนัดบั 2
5 พระอภิชยั ติสฺสวโร มณีบูรณ์ อนัดบั 2
6 พระบุญมี ป ฺฺ าธโร บวัแกว้ อนัดบั 2
7 พระอารมณ์หวาน จนฺโทภาโส พิมพพ์รหมมา อนัดบั 2

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่17



8 พระพินโท ป ฺฺ าวโร สลดัทุกข์ อนัดบั 2
9 พระวีระพงษ์ กมโล ชุลีกร อนัดบั 2

10 พระอธิการส าราญ รตนโชโต จาระงบั อนัดบั 2
11 พระครูสมุห์สุวิช จารุวณฺโณ แพง่พนม อนัดบั 2
12 พระครูอมัพวนัโสภณ สุธมฺโม เรืองเนตร อนัดบั 2
13 พระอธิการสมเกียรติ อุตฺตธมฺโม ฐิตะสาร อนัดบั 2
14 พระสุรเนตร ธมฺมทีโป อ่อนค าขนัธ์ อนัดบั 2
15 พระอธิการสีทาษ ติสฺสวโร จนัทร์สุข อนัดบั 2
16 พระบุญศรี ปภากโร ขอสุข อนัดบั 2
17 พระอธิการยงยทุธ์ กนฺตสีโล วงษลุ์น อนัดบั 2
18 พระครูสังวรวฒันคุณ ส ฺฺ โม จุลดาลยั อนัดบั 2
19 พระอธิการประวติั กิตฺติโก ห่อทรัพย์ อนัดบั 2
20 พระเด่น สุชีโว ธานี อนัดบั 2
21 พระครูโอภาสศาสนการ วรสทฺโธ จนัคะนา อนัดบั 2
22 พระครูปภศัรวฒิุคุณ ปภสฺสโร จรลี
23 พระอุทร ขนฺติพโล ทองกาย

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระอธิการทองดี อธิจิตฺโต เขียวเหลือง อนัดบั 1
2 พระครูบุญสาราธิคุณ กตปุ ฺฺโ พงษไ์พร อนัดบั 2
3 พระอธิการอนุพงษ ์ อคฺคป ฺฺโ ปินะสุ อนัดบั 2
4 พระเกษฐ์มงคล ปริชาโน มณีโชติ อนัดบั 2
5 พระครูพิศาลอรรถกิจ ชาคโร แสนสา อนัดบั 2
6 พระอธิการบุญส่ง วชิร าโณ พระค าลือ อนัดบั 2
7 พระวิชชาวธุ ป ฺฺ าวโุธ ธงยีสิ่บสอง อนัดบั 2
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
8 พระถวิน สุมโน คล่ีใบ อนัดบั 2
9 พระส าเนียง ปิยสีโล เชียงสา

10 พระรุ่งโรจน์ โรจนธมฺโม ตนัค ามูล

วทิยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่18



11 พระครูวิมลขนัติพลากร ขนฺติพโล ต้ือยศ
12 พระอธิการเสาร์ านวโร ชุ่มบุตร
13 พระชาติชาย อานนฺโท ใจอุ่น
14 พระบอย สุจิตฺโต ชะเอมรัตน์ รุ่น 54
15 Phramaha Yingdabanruo Suwei เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระครูโพธิสิริวตัร พทฺุธสีโล โอชา อนัดบั 1
2 พระครูสังฆรักษคุ์ณ สุภาจาโร ศิริส าราญ อนัดบั 1
3 พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วฑฺฒโน มากแสน อนัดบั 1
4 พระอนุศกัด์ิ ชุตินธฺโธ พงษธ์นู อนัดบั 1
5 พระพรชยั ขนฺติธมฺโม แสนรู้ อนัดบั 2
6 พระจิรวฒัน์ จิตฺตส วโร ย ัง่ยนื อนัดบั 2
7 พระอ าพร พทฺุธสาโร แสนดี อนัดบั 2
8 พระสมพจน์ สมจิตฺโต ยงทวี อนัดบั 2
9 พระอธิการสมน สิรินฺธโร โนวิรัมย์ อนัดบั 2

10 พระอรุณ ปญฺ าธโร แกว้ลอ้ม อนัดบั 2
11 พระเข่ือง ติกฺขวีโร พรหมลา เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระศุภชยั ฺิตโสภโณ เรืองศรี อนัดบั 2
2 พระมหากุศล ยโสธโร วงศก์ารดี อนัดบั 2
3 พระทองสุข สุขวฑฺฒโน ยอดออ้ย อนัดบั 2
4 พระมหาวีรชน อคฺคธมฺโม ค าสอนพนัธ์ อนัดบั 2
5 พระครูสมุห์ราชยั นารโท ตรีชฎากุล อนัดบั 2
6 พระครูวิสิฐนวการ อภิวฑฺฒโน ทะเรือน อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตสุรินทร์

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่19



7 พระอธิการอภิสิทธ์ิ ธีรป ฺฺโ เล็กภิญโญ อนัดบั 2
8 พระครูสีหสุวรรณวิจิตร มงฺควิโก วรรณวงค์
9 พระไชยวฒัน์ กลฺล าโณ อินทรีย์

10 พระอธิการบุญหงษ์ ขนฺติโก กาวิโล
11 พระครูโสภิตโชติคุณ จนฺทว  โส ไพเราะ
12 พระสมุห์เสาร์ ธมฺมว  โส คนการ
13 พระครูกิตติปัญญาวฒิุ กิตฺติป ฺฺโ ไชยะสุข
14 พระครูใบฎีกาสุทศัน์ กตปุ ฺฺโ ดายนัต์
15 พระวิสาร์ ฺิตส วโร ทองค า
16 พระช่วย ธมฺมวโร บุญป๋ัน
17 พระพงษน์รินทร์ กิจฺจสาโร ใจฟอง
18 พระอธิการเจริญ จารุธมฺโม ก๋าค  า

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหากมัปนาท ภทฺรวโร ไชยอุด อนัดบั 2
2 พระมหาทวีศกัด์ิ เตชปญฺโ แกว้จนัทร์ อนัดบั 1

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาธวชัชยั จารุวณฺโณ วิงวอน อนัดบั 1
2 พระมหาสุเนตร อภิปุ ฺฺโ บุญเรือง อนัดบั 1
3 พระปลดัทวี ป ฺฺ าวฑฺฒโน ไกรเดช อนัดบั 1
4 พระครูมนูญกิจจานุยตุ        ธีรภทฺโท หลงลาม อนัดบั 2
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

5 พระเด่นชยั ส วโร ทองอินทร์ อนัดบั 2
6 พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก อน้ทบั อนัดบั 2
7 พระสมชาย กุสลจิตฺโต ปัญญาอิสระ อนัดบั 2
8 พระครูโอภาสกิตติวฒัน์ ทีปธมฺโม ชมภูพิศมร อนัดบั 2

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาบาลีพุทธศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่20



9 พระครูสาทรปริยติัคุณ ฉนฺทปาโล ดว้ยอ าพนัธ์ อนัดบั 2
10 พระมหานพพร อาภาธโร ชนะผล อนัดบั 2
11 พระครูปลดับุญยงั ทุลฺลโภ สุนทรวิภาต อนัดบั 2
12 พระครูวิบูลกิจจานุยตุ           อธิธมฺโม เยือ่ปุย อนัดบั 2
13 พระครูนวการสุนทร าณสุนฺทโร มานะ อนัดบั 2
14 พระสมุห์วฒิุณา ป ฺฺ าวโร ตะรุสานนท์ อนัดบั 2
15 พระครูปลดัประกอบ านวฑฺุโฒ ศรอินทร์   อนัดบั 2
16 พระครูปลดัเผชิญ กวิว  โส จนัทร์หอม อนัดบั 2
17 พระครูสังฆรักษชิ์ษณุพงศ์ สนฺติมคฺโค กฤดากร อนัดบั 2
18 พระจกัรพนัธ์ กิตฺติป ฺฺโ  ค  าผนั อนัดบั 2
19 พระปลดัมาลยั  อาทิจฺโจ ยิม้แยม้ อนัดบั 2
20 พระสัญโญโค สนฺตกาโย แกว้ดึง อนัดบั 2
21 พระธนาวฒัน์ ธนวฑฺุโฒ ค าดี อนัดบั 2
22 พระปลดัเพทาย อินฺทโชโต พร้อมมูล อนัดบั 2
23 พระปลดัลมูล                     อาวฑฺุโฒ ผดุงปราชญ์ อนัดบั 2
24 พระสมุห์อนนัต์ อานนฺโท ธูปจินดา อนัดบั 2
25 พระประกอบ ทีปธมฺโม อมัพนัธ์ศิริ อนัดบั 2
26 พระครูอาทรสีลคุณ สีลชาโต ศรีบุตร อนัดบั 2
27 พระครูสุคนธ์กิจจานุยตุ       จนฺทูปโม ชา้งทอง อนัดบั 2
28 พระครูสถิตบุญวฒัน์          ถิรปุ ฺฺโ เชิดชู อนัดบั 2
29 พระครูธญัรัตนากร จิตฺตป ฺฺโ เพช็รพราว อนัดบั 2
30 พระครูสงัวรวิมลกิจ             ส วโร เกตุปรางค์ อนัดบั 2
31 พระครูนนทคุณวิสุทธ์ิ สุทฺธจิตฺโต อุตสาหกิจ อนัดบั 2
32 พระครูปลดัรัชพล ปภสฺสโร เพญ็ราตรี อนัดบั 2
33 พระเกรียงเดช านธมฺโม  ถีนวงษพ์รหม อนัดบั 2
34 พระครูสมุทรปัญญาวุธ        ป ฺฺ าวโุธ บุญเจริญ อนัดบั 2
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

35 พระสมุห์วลัลภ วลฺลโภ เจสระ อนัดบั 2
36 พระครูสุนทรประสิทธิธรรม   ชุตินฺธโร ยวนพนัธ์ อนัดบั 2
37 พระครูปลดัมหาเถรานุวตัร อินฺทโชโต อินทร์บรรลือ อนัดบั 2
38 พระครูปลดัจ านงค์ ทนฺตจิตฺโต ตอ้นโสกรี อนัดบั 2

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่21



39 พระสังข ์ ปภสฺสโร เสริมแกว้ อนัดบั 2
40 พระมหากลา้ กตปุ ฺฺโ อ่อนน่ิม อนัดบั 2
41 พระปลดัสิทธา เทวสโร มหานที อนัดบั 2
42 พระสุรินทร์  โสธโร พรหมช่วย อนัดบั 2
43 พระวีรวฒัน์  อาภากโร ศิลา อนัดบั 2
44 พระครูปภากรวิหารกิจ ปภากโร น่ิมอนงค์ อนัดบั 2
45 พระครูปลดัจรูญ านิสฺสโร เหลืองตรีชยั อนัดบั 2
46 พระมหาสุรศกัด์ิ ฺิตกุสโล เนาวป์ระเสริฐ อนัดบั 2
47 พระชาญชยั านวโร ผดุงปราณ อนัดบั 2
48 สามเณรวิจกั ชนะพจน์ อนัดบั 2
49 พระครูปลดัพีระ รตินฺธโร จ าพวงัค์
50 พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ อิสฺสรธมฺโม กล่อมเกล้ียง
51 พระมหาสารัตน์ สีลวิสุทฺโธ งามศรี
52 พระวฒิุภทัร อาทโร สระทองแพ
53 สามเณรอภิชาติ  โพธ์ิขาว รุ่น 55
54 พระใบฎีกาคะนอง กตปุ ฺฺโ ก ่าศรี รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระครูโอภาสปัญญาจารย ์ เตชป ฺฺโ มาตร์ชู อนัดบั 1
2 พระมหาบุญฤทธ์ิ อโสโก บุญธรรมมงคล อนัดบั 1
3 พระมหาบุญตา  ถิรจิตฺโต พระวงษ์ อนัดบั 2
4 พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ อภิวฑฺฒโน เชิดพานิชย์ อนัดบั 2
5 พระครูสันตินาคนิวิฐ  ตธมฺโม สอนมงคล อนัดบั 2
6 พระอธิการภทัรานิษฐ์  าณโสภโณ ประชากูล อนัดบั 2
7 พระครูปิยสีลาภิรักษ ์ มนาโป ชชัวาลย์ อนัดบั 2
8 พระโพธ์ิทอง จารุธมฺโม ทุมแหว อนัดบั 2
9 พระครูวิมลธรรมนิมิต วิมโล ค าสิทา อนัดบั 2

10 พระจิตอนงค ์ จนฺทสาโร นอ้ยกอ้ม อนัดบั 2
11 พระอธิการวินยั  วินโย มัน่คง

วทิยาลัยสงฆ์เลย  จังหวดัเลย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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12 พระบุญเพง็  ถาวรคุโณ ไมส้น
13 พระใบฎีกาสมาน ป ฺฺ าวโร รัตนเพลิด
14 พระมหาสมยั  จารุธมฺโม ใจเมือง
15 พระอธิการทองจนัทร์  อุตฺตโม วิเชียรชยั
16 พระครูสุวรรณวรานุวฒัน์ สุวณฺโณ เบ้ียไธสง
17 พระครูสุมนสังฆกิจ จนฺทาโภ ชามา
18 พระครูอรุณจริยาภรณ์  จรณธมฺโม หินไฮ
19 พระครูประทีปธรรมสุนทร  ทีปธมฺโม สายวิเศษ
20 พระครูประภศัร์จนัทโชติ ปภสฺสโร ทองเพช็ร
21 พระครูปัญญาพรหมคุณ  เตชป ฺฺโ กาทอง
22 พระครูปิยธรรมวฒิุ  ปิยธมฺโม แดงพู
23 พระโกศล  ปสนฺโน ส่งสุข เทียบโอน
24 พระยง  นิติสาโร เวียงอินทร์ เทียบโอน
25 พระสมชัชินทร์  ชุติป ฺฺโ ประเสริฐแกว้ เทียบโอน
26 พระเรืองศกัด์ิ  อาทิตธมฺโม อุดมพนัธ์ เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระอานนท ์                   โอภาโส ดวงเดือน อนัดบั 1
2 พระมหาอนนัต ์              สิริวฑฺฒโน ยาจนัทร์ อนัดบั 1
3 พระครูอุปถมัภป์ทุมรัตน์   สีลสาโร ตาดว้ง อนัดบั 1
4 พระครูอินทปัญญาวธุ     อินฺทป ฺฺโ กา้งออนตา อนัดบั 1
5 พระครูจนัทประชามานิต       จนฺทธมฺโม สุธรรมแจ่ม อนัดบั 2
6 พระมหาวชิรวีโรจน์             ติกฺขป ฺฺโ วงคค์  าลือ อนัดบั 2
7 พระครูใบฎีกาธวชัชยั   ธนว  โส ทรัพยน์ า อนัดบั 2
8 พระศิวกร                       สุเมโธ ประสิทธ์ิแสงทอง อนัดบั 2

9 พระบุญป๋ัน                  
ป ฺฺยาวฑฺฒโณ มะโนพรรณ อนัดบั 2

10 พระสุทศัน์                     ชยานนฺโท เสาร์แกว้ อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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11 พระวิเชียร                      
ป ฺฺ าวฒฺุโฑ ยิง่เลิศคุณ อนัดบั 2

12 พระพิษณุ                     คุณธมฺโม สมบูรณ์มี อนัดบั 2
13 พระทองพลู                ชิตจิตฺโต ทบัเครือ อนัดบั 2
14 พระสุชาติ                      อานนฺโท เลิศอนนัต์ อนัดบั 2
15 พระครูปุณณกิตติคุณ      กิตฺติ าโณ ค าปา อนัดบั 2
16 พระส าเนียง                    ชยธโช วงคไ์ชยธง
17 พระครูวรวฒัน์พิศาล กตสาโร พรมเสน
18 พระครูใบฎีกาอุทยั          อุทโย พรหมวิจิตร

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาช านาญ  กตธมฺโม บุญแพ อนัดบั 1
2 พระเด่นชยั  เมตฺติโก มีสนาม อนัดบั 1
3 พระเล็ก  ปิยธมฺโม ดอกไม้ อนัดบั 2
4 พระปลดักิตติพทัธ์  สีลวฑฺฒโน โมราสุข อนัดบั 2
5 พระสุพจน์  ถาวรธมฺโม ศรีจนัทร์ อนัดบั 2
6 พระครูนิมิตชโยดม  สุวิชโย ล้ิมวฒันา อนัดบั 2
7 พระครูนิติธรรมนาท  มหานาโท วิสภกัด์ิ อนัดบั 2
8 พระครูนิเวศนธ์รรมรัต  ปิยธมฺโม ดอนไพวติั อนัดบั 2
9 พระครูนิทานโพธิวฒัน์  เปมสีโล สีสวา่ง อนัดบั 2

10 พระนรินทร์  นรินฺโท พรมเถ่ือน อนัดบั 2
11 พระครูนิคมภทัรกิจ  ภทฺทกาโม มูลนอก อนัดบั 2
12 พระครูนิเทศขนัติคุณ  ขนฺติชโย เล็กประดิษฐ์ อนัดบั 2
13 พระสมุห์ปิยะวฒัน์   ตสทฺโธ ศิริสอน อนัดบั 2
14 พระครูนิวิฐธรรมพิทกัษ ์ โชติวโร ฉตัรมานพ อนัดบั 2
15 พระอารีย ์ อริโย แซ่เง๊ียบ อนัดบั 2
16 พระอธิการมานะ  ถาวโร ทบัยิม้ อนัดบั 2
17 พระอธิการไพศาล  ยโสธโร บ ารุงศรี อนัดบั 2
18 พระอธิการเอนก  ขนฺติโก สนธิเกษตริน อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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19 พระอธิการด ารงคศ์กัด์ิ  ถาวรธมฺโม รอดจู อนัดบั 2
20 พระครูนิรันตร์สาธุกิจ  านวณฺโณ เนียมเล็ก อนัดบั 2
21 พระอธิการสุนทร  อาภาธโร แสวงมิ้ม อนัดบั 2
22 พระอธิการประทีป  ภูริป ฺฺโ ฝึกศิลป์ อนัดบั 2
23 พระครูนิยตุพฒันกิจ  กตปุ ฺฺโ บุญวติั อนัดบั 2
24 พระณรงค ์ อาภาธโร เขม็มาลา อนัดบั 2
25 พระครูนิยตุธรรมศาสน์  จิตฺตคุตโต สอนกร่ิม อนัดบั 2
26 พระปลดับุญเรือง  จรณธมฺโม นอ้ยนัง่ อนัดบั 2
27 พระสุบณัฑิต  สาทโร หิรัญพานิช อนัดบั 2
28 พระอธิการกา้น  ตกุสโล พุ่มสละ อนัดบั 2
29 พระครูนิพทัธ์กลัยาณวฒัน์  กลฺยาโณ ลายน ้าทอง อนัดบั 2
30 พระนพพร  คุณวฑฺฒโน มณีธรรม อนัดบั 2
31 พระโสภณ  ธมฺมโชโต ชูเคลือ อนัดบั 2
32 พระปลดัมนสั  ฉนฺทสีโล เขม็ทอง อนัดบั 2
33 พระครูนิวาตปุญญานุยตุ สุวฑฺฒโน พวงแกว้ อนัดบั 2
34 พระพิรุณ   อาภากโร ศิริโต อนัดบั 2
35 พระสุทศัน์  ขนฺติธมฺโม คงใหญ่ อนัดบั 2
36 พระปลดัเฮ๊ียบ  าณพโล กล่ินคง อนัดบั 2
37 พระครูสมุห์เฉียด  อตฺตารกฺโข บุญทวน อนัดบั 2
38 พระนิรุช ป ฺฺ าวโร จนัทร์ขวญัเจา้ อนัดบั 2
39 พระสุธี  สุเมโธ ทิพยรั์กษ์ อนัดบั 2
40 พระมหายทุธนา  สิริมงฺคโล พานทอง อนัดบั 2
41 พระสมุห์ธราธร  านธมฺโม นดัวิจิตร อนัดบั 2
42 พระครูนิพทัธธ์รรมโสภณ  ชวโน แจ่มผล อนัดบั 2
43 พระครูนิรันตร์สีลาจาร  สีลวฑฺฒโน ชุ่มจู๋ อนัดบั 2
44 พระอธิการสุนทร  จนฺทสโร ถนอมเงิน อนัดบั 2
45 พระครูประโชติพชัรธรรม  โชติป ฺฺโ ระวาดชยั อนัดบั 2
46 พระครูนิเทศภทัรคุณ  อติภทฺโท คงทนั อนัดบั 2
47 พระครูนิติธรรมวิสุทธ์ิ  ปริมุตฺโต กุลสวสัด์ิ อนัดบั 2
48 พระครูนิปุณจนัโทภาส  จนฺทโสภี หม่ืนศรี อนัดบั 2
49 พระครูนิเวศน์คุณากร  ฉนฺทโรจโน พดัเงิน อนัดบั 2
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50 พระครูนิติพลปราโมทย์ ขนฺติพโล ไกรสังข์ อนัดบั 2
51 พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์  ชนาสโภ สุขแจ่ม อนัดบั 2
52 เจา้อธิการสวสัด์ิ  ปิยวณฺโณ อุ่นเรือน อนัดบั 2
53 พระสมุห์อุดร  ปิยธมฺโม แวงยางนอก อนัดบั 2
54 พระครูนิภาธรรมสิริ  สุวโร นอ้ยบา้นโงว้
55 พระอธิการประกาศ กนฺตธมฺโม อินทร์จนัทร์
56 พระชูเกียรติ กิตฺติปาโล สินาคม
57 พระบวรวงศ์ กิตติว  โส บุญงาม อนัดบั 2 รุ่น 53

58 พระธนัญา จิณฺณจาโร ค าราช รุ่น 55
59 พระด ารงศกัด์ิ ธมฺมธีโร อยูเ่ล่ห์ อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระอาทิตย์ อติภทฺโท พงษสุ์กรี อนัดบั 2
2 พระนิตินาถ ปภสฺสโร บวัค  า อนัดบั 2
3 พระวิสัน วิสุทฺธสีโล ปริมาณ อนัดบั 2
5 พระมานิตย์ สิริวณฺโณ แกว้ภิรมย์
6 พระวรรธนะ มหาคมฺภีโร โตนอ้ย เทียบโอน
7 พระทองประเสริฐ สีลส วโร มาทนั เทียบโอน
8 พระพิเชษฐ์ เตชธมฺโม มัน่รักคง เทียบโอน
9 พระสันตท์ศัน์    คมฺภีรปญฺโ สินสมบติั เทียบโอน
4 พระมหาณฐัธญั  สนฺติกโร กรุณา อนัดบั 1 รุ่น 55

10 พระรุ่ง อรุโน จ๋ิวน๊อต เทียบโอน รุ่น 55

11 พระมหาเกียรติศกัด์ิ อตฺตสาโร ค าภาษา เทียบโอน รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสมพงษ ์ จนฺทว  โส จนัสีดา อนัดบั 1
2 พระประสิทธิเวท  กตปุญฺโ เกษรบวั อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวดัพิษณุโลก

วทิยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  จังหวดับุรีรัมย์

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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3 พระวฒันา    าณวโร ดาทอง อนัดบั 2
4 พระธนกฤต    อาทโร มีพวงผล อนัดบั 2
5 พระมหาพิเชษฐ์  ปิยภาณี โคตเมืองคุณ อนัดบั 2
6 พระแสวง  จนฺทธมฺโม แพงแกว้ อนัดบั 2
7 พระมนตรี ปิยวณฺโณ คะรุรัมย์ อนัดบั 2
8 พระมหาอุทิศ โอภาโส คะรุนรัมย์ อนัดบั 2
9 พระจนัทรกานต ์ กิตฺติภทฺโท พาสศรี อนัดบั 2

10 พระครูสุเมธธรรมวิจารณ์ สุเมธโส คิดงาม อนัดบั 2
11 พระอธิการสรรเพชญ ์ ปริปุณฺโณ เปริบรัมย์ อนัดบั 2
12 พระชาย  สุทฺธิจิตฺโต โสดา อนัดบั 2
13 พระอธิการสมร  กิตฺติโสภโณ แท่งทองหลาง อนัดบั 2
14 พระวิฑูรย ์ ปภสฺสโร กะการดี อนัดบั 2
15 พระครูปริยติัธรรมาภรณ์  โฆสธมฺโม พร้ิงเพราะ อนัดบั 2
16 พระเกียรติศกัด์ิ    กิตฺติ าโณ ปะเริบรัมย์ อนัดบั 2
17 เจา้อธิการแสงเทียน ยสปาโล เพง่พิศ อนัดบั 2
18 พระสุพล  ชนาสโภ นิยนืรัมย์ อนัดบั 2
19 พระครูรัตนญาณวิมล  รตน าโณ กาดรัมย์ อนัดบั 2
20 Phra Rolin Ratanasilo Hun อนัดบั 2
21 พระสนอง  วิสุทฺธสีโล แกมกลา้ อนัดบั 2
22 พระอธิการณฐัพลชยั  ฉนฺทธมฺโม พิศแสนสุวรรณ อนัดบั 2
23 พระจิรวฒัน์  ภทฺทราวโุธ ค าไมตรี อนัดบั 2
24 พระครูวิจิตรธรรมาทร  ติสฺสว  โส รักษา  
25 พระสุรศกัด์ิ  สุวิชาโณ เพช็รนอก
26 พระครูพิพิธสารคุณ  คมฺภีโร ธีระปรีชา
27 พระครูนิวิฐธรรมานุยตุ  ถาวโร มฤคี
28 พระครูบวรมณีรัตน์  รตินฺธโร เสาสูง
29 พระครูพิมลกลัยาณธรรม  กลฺยาโณ กระแสโสม
30 เจา้อธิการมี  อภิปุญฺโ เรืองรัมย์
31 พระรุ่งอรุณ  เขมปญฺโ จริตรัมย์
32 พระครูรัตนญาณโสภิต  รตน าโณ โสดา
33 พระครูสุนทรกิจวิจารณ์  ชาตปญฺโ ขามจตุัรัส
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34 พระครูโสภณอรรถกิจ  คุตฺตธมฺโม พิณสุข
35 พระครูจนัโทปมคุณ  จนฺทูปโม เกรัมย์
36 พระสมใจ  ขนฺติจิตฺโต ศรชยั
37 พระครูวิบูลสีลพรต  อาสโภ โนนนอ้ย
38 พระครูปิยาจารคุณ  ปิยวณฺโณ หอมขจร
39 พระปลดัสุธาบดี  โชติ าโณ อุประนาระ
40 พระครูเกษมโชติธรรม  เขมวีโร แป้นนางรอง
41 พระครูประกาศวรคุณ  พรหมสิโร อุปภกัดี
42 พระครูสงัฆรักษวิ์เชียร ชินทตฺโต ใหญ่เลิศ
43 พระครูวินยัธรธนิศวร์  สิริธมฺโม ช านาญเมือง
44 พระอธิการสรชยั  เขมปญฺโ ไชยรัมย์
45 พระอิทธิพล  วราสโภ กุสารัมย์
46 พระใบฎีกากนกศกัด์ิ  ธมฺมทีโป ชยัปลดั
47 พระครูอุดมธรรมสถิต  านุตฺตโม ละเอียด
48 พระสมุห์เฉลิม  าณวีโร เปล่ียนรัมย์
49 พระสมพร  สจฺจ าโณ ไชยยะ
50 พระครูไพบูลยธ์รรมาจารย ์ ปสนฺโน บุญปก
51 พระเศรษฐพล  ภูริปญฺโ กวางรัมย์ เทียบโอน
52 พระประพนัธ์  กตคุโณ สันทาลุนยั เทียบโอน
53 พระสุขเกษม  กิตฺติธาโร เมืองสันเท๊ียะ เทียบโอน
54 พระเมธี   ตมานโส ทวีชาติ เทียบโอน
55 พระสลกั  สมาจาโร อินทร์ทอง เทียบโอน
56 พระเจตริน จนฺทโชโต สุทโธ อนัดบั 1 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูใบฎีกาคม เตชปญฺโ ไชยสุวรรณ์ อนัดบั 2
2 พระครูปิยกิจจานุกูล อรุโณ ยงยศยิง่ อนัดบั 2
3  พระครูปลดัคณิตย์ ธมฺมวโร ศรีสุวรรณ์ อนัดบั 2
4 พระสมมารถ ขนฺติสาโร หนูเกตุ อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี  จังหวดัปัตตานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาละมยั อธิปุ ฺฺโ สังสนัน่ อนัดบั 1
2 พระมหาวิระชยั ฺิตธมฺโม จงกลณี อนัดบั 1
3 พระครูโสภิตปัญญานุยตุ าณธมฺโม ขนัขจร อนัดบั 1
4 พระครูวิโรจน์คุณากร อติสโย พลศิลา อนัดบั 1
5 พระมหาธนพฒัน์ ฺิตสาโร สีหานาม อนัดบั 1
6 พระมหาพยงุศกัด์ิ จิรธมฺโม มนตรีชน อนัดบั 1
7 พระครูประภสัร์สิทธิคุณ ปภสฺสโร พนัเสนา อนัดบั 1
8 พระวงศแ์กว้ วราโภ เกษร อนัดบั 1
9 พระใบฎีกาค าปุ่ น ธมฺมทินฺโน พงษเ์จริญ อนัดบั 1

10 พระมหาถวิล ปิยธมฺโม ชนิดพจน์ อนัดบั 1
11 พระอธิการบุญเลิศ านวโร เสนปอภาร อนัดบั 1
12 พระครูสุตปัญญาภรณ์ ป ฺฺ าวโุธ สีหานาม อนัดบั 2
13 พระเดชา สีลเตโช ศรีภูงา อนัดบั 2
14 พระทบัทอง ทีปธมฺโม สุวรรณวิเศษ อนัดบั 2
15 พระอ๊อด เตชธมฺโม สุโพทิพย์ อนัดบั 2
16 พระครูพิสิฐพฒันาภิรม วิจิตฺโต ศรีหลา้ อนัดบั 2
17 พระอธิการปัญญา ป ฺฺ าปทีโป คาระโก อนัดบั 2
18 พระครูกนัตธรรมาภิวฒัน์ กนฺตธมฺโม คุม้บวัลา อนัดบั 2
19 พระอธิการวิไล ปยตฺุโต พามอก อนัดบั 2
20 พระอ านวย อาจารสมฺปนฺโน หาญโยธา อนัดบั 2
21 พระอธิการอ านาจ จารุธมฺโม บุปผาสังข์ อนัดบั 2
22 พระอธิการทองดี สุทฺธิ าโณ สิมทะราช อนัดบั 2
23 พระครูกิตติพฒันานุกลู สิริจนฺโท บุญสินชยั อนัดบั 2
24 พระครูสุตธรรมาทร ธมฺมธโร สอนคุณ อนัดบั 2
25 พระกิตติ กิตฺติสาโร ศรีวรษา อนัดบั 2
26 พระอธิการอนนัต์ วิสารโท วงษาปัดนา อนัดบั 2
27 พระอธิการวิรัตน์ านวฑฺุโฒ ท าสุนา อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัสระทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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28 พระสมพงษ์ จารุธมฺโม ทศันามล อนัดบั 2
29 พระครูเมตตากิตติวิมล อภโย สีหานาม อนัดบั 2
30 พระอธิการสุบิน ปริปุณฺโณ สินเนือง อนัดบั 2
31 พระอธิการราตรี สุภาจาโร โคตรนายงุ อนัดบั 2
32 พระวิษณุ านวโร บุนาพรหม เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาอดุล ธีรวโร ฐานบ ารุง อนัดบั 1
2 พระมหาวฒิุจกัร จกฺกวโร ประชุมแสน อนัดบั 1
3 พระมหาสุรศกัด์ิ ฺิตปุญฺโ ไชยยนต์ อนัดบั 1
4 พระมนตรี สุทฺธิญาโณ ชมปากเกล้ียง อนัดบั 2
5 พระอธิการสุวิทย์ สิริวณฺโณ สอนโกษา อนัดบั 2
6 พระสุพดั อคฺคธมฺโม ทิพแสง
7 พระพรหมลิขิต สุลิขิตฺโต พรหมพนัธ์
8 พระบุญเติม พล าโณ สุทธาคง เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสุขมุ สุขมุาลปญฺโ ศกัด์ิเจริญชยักุล อนัดบั 1
2 พระมหาสมยั ฺิตาโภ ทองพดั อนัดบั 1
3 พระอธิการสุพรรณ สิริจนฺโท จนัค า อนัดบั 1
4 พระอธิการนฐัพงษ์ วิสุทฺโธ พิทกัษอ์มัพรกุล อนัดบั 2
5 พระอธิการลิราช ธีรวโร เอมโอช อนัดบั 2
6 พระบุญเลิศ กิตฺติปาโล จนัทรา
7 พระครูพชัรจนัทโชติ จนฺทโชโต ธรรมโส
8 พระอธิการเอ้ือน วรปญฺโ บุญรุ่ง
9 พระอธิการสมศกัด์ิ สิริปญฺโ ปลอ้งนอ้ยวงษ์

ห้องเรียนวดัไพรสณฑ์ศักดาราม  จังหวดัเพชรบูรณ์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระด่วน อตฺตสาโร กุลเกียว อนัดบั 1
2 พระมหาประสงค์ านวีโร วงคค์  าจนัทร์ อนัดบั 1
3 พระครูสุนทรพชัรสิทธ์ิ เตชปุญฺโ พิมพท์นต์ อนัดบั 2
4 พระอนนัต์ อนนฺต าโณ ทองสร้อย
5 พระมหาอุดร สุนฺทโร ป่าชาติ
6 พระอานนท์ ปิยปุตฺโต แสนเรืองเดช
7 พระวิษณุ ปญฺ าวโร ลายปักษ์
8 พระมหาปราศรัย นริสฺสโร สามสี
9 พระอนนัต์ อนนฺตคุโณ ดวงงาม

10 เจา้อธิการค าพงษ์ นาควโร พรมโสภา
11 พระวฒิุศกัด์ิ สกฺกวฑฺุโฒ นวลทศัน์
12 พระอว้น วิจิตฺโต เมืองค า
13 พระธวชัชยั นาควโร ศิลศร
14 พระปัญญา ปญฺ าธโร ช่ืนนิรันดร์ ตกรุ่น

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระภูชิต ธีรวโร ศรีทานวล อนัดบั 1
2 พระมหาเดชา อมรเมธี สืบจนัทร์ อนัดบั 2
3 พระปลดัวรเมศวร์ นาควโร ยิม้กรุง อนัดบั 2
4 พระจิรเดช ปภสฺสโร จนัทร์กอง อนัดบั 2
5 พระครูสุสีลาภรณ์ ตสีโล มาดี อนัดบั 2
6 พระอธิการบุญช่วย ชาครธมฺโม สุขะโต อนัดบั 2
7 พระครูสังฆรักษช์ล จนฺทสาโร พ่ึงวิทย์ อนัดบั 2
8 พระครูภทัรธรรมคุณ อติภทฺโท ป้ันมยรุา อนัดบั 2
9 พระปลดัจีรพนธ์ อมรร สี เลิศศิริพงษรั์กษ์ อนัดบั 2

10 พระครูกนัตสีลาภิวฒัน์ ฉนฺทโก เปล่ียนทอง อนัดบั 2
11 พระนิรุต จิรตฺ โก เขียวทอง อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัพิกุลทอง  จังหวดัสิงห์บุรี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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12 พระครูพิมลธรรมประยตุ ฉนฺทปาโล ธญัญะวานิช อนัดบั 2
13 พระมหาอนุกูล อิทฺธิญาโณ ศรีทิกนั อนัดบั 2
14 พระมหาศรชยั ภทฺทธมฺโม มัน่คง อนัดบั 2
15 พระประจกัษ์ อาภากโร โฉมเรือง อนัดบั 2
16 พระชาญวิทย์ าณวิทโย เจียมทอง อนัดบั 2
17 พระปลดัสุพจน์ ทตฺตมโน ปูหนู อนัดบั 2
18 พระครูวรวิหารานุรักษ์ อคฺควโร บุญเตม็
19 พระครูโสภิตสัทธาธรรม จนฺทโสภโณ ชมวนั
20 พระครูสิริวรวรรณ จารุวณฺโณ จุย้สกุล
21 พระครูปัญญาธรรมานุกลู อาวธุปญฺโญ บุญทองเถิง
22 พระมหาธงชยั อคฺควรญฺญู ภูกองชนะ
23 พระอธิการสมชยั มณีวณฺโณ ก่ิงนอก
24 พระปลดัเดโชว์ สุคนฺโธ ไทยมานิตน์
25 พระมหาช านาญ ปภากโร สาสนสนธ์ิ
26 พระปลดัธงชยั านวโร จนัทร์เต
27 พระพรณรงค์ าณโสภโณ สุฤทธ์ิ
28 พระครูใบฎีกาทองแดง ธีรปญฺโ อินทร์ทบัทนั
29 พระปลดัสงคราม ธมฺมสีโล ศิลา

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูปลดัวีระ สุวีโร ผาสุข อนัดบั 1
2 พระครูปริยติัสุนทร อุชุจาโร สายปินตา อนัดบั 2
3 พระอธิการสวสัด์ิ โสตฺถิโก บุตรใสย อนัดบั 2
4 พระสุริยา โสภณภทฺโท จนัทร์กนั อนัดบั 2
5 พระเกียรติชยั อิสฺสรธมฺโม กลวชัรศลัย์ อนัดบั 2
6 พระวรธาดา ญาโณภาโส แกว้บุญเรือง อนัดบั 2
7 พระพรหมมินทร์ วชิโร สารธรรม อนัดบั 2

ห้องเรียนวดับุญวาทย์วหิาร  จังหวดัล าปาง
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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8 พระอธิการสุวรรณ สุวณฺณโชโต คงเกษมไพบูลย์ อนัดบั 2
9 พระอุดร อุปคุตฺโต วงศใ์ยมูล อนัดบั 2

10 พระครูสงัฆรักษธี์รยทุธ จิตฺตปาโล ทองสังข์
11 พระครูสง่า ปภสฺสโร ขนัแกว้กาศ
12 พระสมพร อาภากโร ศรีวนัใจ
13 พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโสภโณ ใจวงั
14 พระใบฎีกากณัฑชาติ จิตฺตส วโร มะโน
15 พระชยัชนะ สีหชโย ตระกูลวิจิตร์ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระขวญัชยั สิริวฑฺฒโน วรรณวตั อนัดบั 2
2 พระสมุห์ทศพร กลฺยาณสิริ ธรรมศร อนัดบั 2
3 พระใบฎีกาจกัรินทร์ กลฺยาณธโร ธนะสอน
4 พระครูใบฎีกาพจน์ ติกฺขวีโร มินออน
5 พระใบฎีกาสุเมธ สุเมโธ สุทธิสวสัด์ิโสภณ
6 พระครูวิบูลนนัทกิจ รตนปญฺโ ปันแกว้
7 พระนนัทภพ นนฺทภโว จนัตา
8 พระพงศพ์นัธ์ ญาณร สี วงคอิ์น
9 พระครูวิสารทสุตากร สีลเตโช นุชนาคา

10 พระครูสงัฆรักษภ์ทัรนนัท์ ตวราสโย พลทิพย์
11 พระครูวิสุทธ์ิธรรมานุสิฐ คุณธฺโม เอ่ียมสุข
12 พระสมชาย กิตฺติสาโร อยูว่ลัย์
13 พระใบฎีกาสังเวียน อาภากโร ไทยใหม่
14 พระสุรชยั ทีปงฺกโร ตนะทิพย์
15 พระครูวินยัธรศุภชยั กิตฺติปญฺโ กอ้นธิ
16 พระอธิการปรีชา ส วโร ทะนนัชยั
17 พระครูวิทิตนนัทวฒิุ เตชวโร เงินสายตา
18 พระศรีวร ส วโร สมมุติ
19 พระบุญศรี โชติโก สมศรี

ห้องเรียนวดัพระธาตุแช่แห้ง  จังหวดัน่าน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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20 พระมหารุ่ง รตฺนปญฺโ เตชนนัท์ อนัดบั 2 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1  พระกลัปภทัร   ขนฺติโก สุขศิริ อนัดบั 2
2  พระมหาต่ิง   มหิสฺสโร ทองหล่อ อนัดบั 2
3  พระสมเกียรติ   จิตฺตส วโร สัมฤทธ์ิ อนัดบั 2
4  พระรุ่งอรุณ   ธมฺมวโร อบอุ่น อนัดบั 2
5  พระสัญชาติ  ฺิตปสาโท ทองค า อนัดบั 2
6  พระสหสัวรรษ   ปญฺ าทีโป สินสุพรรณ อนัดบั 2
7  พระมหาดีรัตน์   อุทยปุตฺโต สุพรรณ อนัดบั 2
8  พระแพนษณุ   อนุตฺตโร อนุสิทธ์ิ อนัดบั 2
9  พระวีระพงษ ์  อธิจิตฺโต บุญคง อนัดบั 2

10  พระอรรถพล   โสภณปญฺโ พิพิธ อนัดบั 2
11  พระวิศษณุกร   านุตฺตโม พรมภกัดี อนัดบั 2
12  พระอธิการประทุม   จารุว  โส ปรางมาศ
13  พระภิญโญ   ภูริปญฺโ เศรษฐสิโรตม์
14  พระนิติศาสตร์   าณิสฺสโร สุภาโภชน์
15  พระจกัรี   โกสโล นนทภา
16  พระอธิการนนัทวฒัน์   วณฺณกโร พะวร
17  พระทองเล่ือน   โชติปญฺโ ยอดแก่น
18  พระสหสัยทุธ   ปริปุญฺโ ศรีสมพร
19  พระชยัพร   ธมฺมโชโต พรหมทา
20  พระอนุรักษ ์  วชิร าโณ สิงห์ชยั
21  พระใบฎีกาธีรพงษ ์  ธีรเมธี ทดัแกว้
22  พระเปล่ียน   จารุวณฺโณ ศรียนัต์
23  พระค ามา   ฺิตสทฺโธ ศรีหวาด

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวดัพัฒนาราม  จังหวดัสุราษฎร์ธานี

ห้องเรียนวดัสระก าแพงใหญ่  จังหวดัศรีสะเกษ

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่34



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาดิลกรัศมี ตจาโร วฒิุยา อนัดบั 1
2 พระประเสริฐ รตนโชโต จกัรป่ัน อนัดบั 2
3 พระเรวฒัน์ ชยากโร จนัทวงศ์
4 พระไตรเทพ ฉนฺทธมฺโม ไชยสิทธ์ิ
5 พระธวชั ธวชฺโช ทองยอด
6 พระสุริยา อาภากโร ภูริปริญญา เทียบโอน
7 พระครูธรรมธรอนุกูล กนฺตานุกุโล ประดบัเพชร เทียบโอน
8 พระสัญญา อมโร เรืองวิจิตร รุ่น 55
9 พระสมยศ ปภสฺสโร ทองเจริญ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาณรงค์ สมาจาโร ด่านรักษา อนัดบั 1
2 พระครูปริยติัธีรธรรม ทีปธมฺโม เหล่าไผ่ อนัดบั 2
3 พระใบฎีกาช านาญ สุจิตฺโต นิลรุ่ง อนัดบั 2
4 พระธรรมธรมนสั ชยปญฺโ ประทุมมา อนัดบั 2
5 พระชวลิต สุเมโธ สิทธิสอน อนัดบั 2
6 พระใบฎีกาวิชยั วิชโย ไชยคุณ อนัดบั 2
7 พระอธิการวนัลพ พลจิตโต เป่ียมประสาธน์
8 พระนรินทร์  หิริสมฺปนฺโน กองฝ้าย

9 พระโอภาส โอภาโส คนซ่ือ

10 พระครูสุตวรญาณ ต าโณ ตาทิพย์ เทียบโอน
11 พระโสภณ ยโสธโร สาทภยั เทียบโอน
12 พระนกเล็ก สุทฺธาโส มากนวล อนัดบั 2 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาพทุธิพงษ์ ธมฺมธโร พรมดี อนัดบั  1

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวดัโสธรวราราม  จังหวดัฉะเชิงเทรา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวดักาญจนบุรี

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่35



2 พระราชนัย์ รุจิตธมฺโม มัน่เปล่ง อนัดบั  2
3 พระสุเมธ ธีรปญฺโ มาไพศาลสิน อนัดบั  2
4 พระพิสิษฐ์ หิตกาโม เฮงพสิษฐ์ทอง อนัดบั  2
5 พระมหามนู ปิยสีโล กระต่าย อนัดบั  2
6 พระธวชั จกฺกวโร โสวรรณะ อนัดบั  2
7 พระมหาวรวิทย์ ธมฺมทสฺสี อคัราภิชาต อนัดบั  2
8 พระครูกาญจนธรรมโชติ อุชุโชโต มงักรกรรณ์ อนัดบั  2
9 พระหิรัญชยั ปรกฺกโม บ่อทอง อนัดบั  2

10 องอนนตสรภญั เถ่ียนกือ โพธ์ิเงิน
11 พระมหาสมควร นนฺทิโย
12 พระกิตติ สุเมโธ เจียมธโนปจยั
13 พระสมชาย พฺรหฺมจาโร บุญคุม้
14 พระนวพงษ์ านวีโร เผ่าเทวา
15 พระมหาโยธิน ธมฺมรกฺขิโต โพธิสัตยา
16 พระพินิจ อินฺทรโส หงษพ์านิช
17 พระครูปลดักมลภูริณัฐ จนฺทสุวณฺโณ ชูชาติ
18 พระด ารงคช์ยั อภิวโร อ่อนสุระทุม
19 พระพิศิษฐ์ านธมฺโม ร่มไพรงาม
20 พระอุดมศกัด์ิ คมฺภีรธมฺโม ช านาญป่า

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระครูวิธานสาธุวตัร กิตฺติวโร ไชยะ อนัดบั 2
2 พระสุชาติ ธมฺมวโร  จนัตาอินทร์ อนัดบั 2
3 พระครูพิศาลนิมมานกิจ ธมฺมสาโร มินทะนา อนัดบั 2
4 พระครูวีรสถาพร านวีโร ก าแพงค า  อนัดบั 2
5 พระศกัด์ินที สิริภทฺทจารี จีอาทิตย์ อนัดบั 2
6 พระครูวิสิฐนพการ อคฺคปญฺโ อุปเส็น
7 พระครูสมุห์ขวญัชยั กตปุญฺโญ ไชยเลิศ

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวดัพระแก้ว  จังหวดัเชียงราย

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่36



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาวชิรศกัด์ิ วชิราวโุธ บุญทองแกว้ อนัดบั 2
2 พระมหาจ านงค์ ส วโร อินทร์ศวร อนัดบั 2
3 พระพงศศ์กัด์ิ พฺรหฺมญาโณ คงปลอด อนัดบั 2
4 พระปลดัประยงค์  ปญฺ าทีโป สิงห์แกว้ อนัดบั 2
5 พระสมุห์เกรียงไกร  มหาปุญฺโ บุญมีสนม อนัดบั 2
6 Phra Sokcha Dhammapalo Chev
7 Phra Den inthadhammo Ou
8 พระธนพล   กตเวที กองกิจ
9 Phra Eanglay Arakkharato Yem

10 พระกอ้งภพ  นาถกโร นิธิธนพฒัน์
11 Phra Vibol Sangkapalo Yem
12 พระสิริชยั สิริชยฺโย ปติโนธรรม
13 พระวิเศษ ปภาโส สงนวล อนัดบั 1รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอนุเทพ ขนฺติพโล สุขศรี อนัดบั 1
2 พระอุทิศ อิสฺสโร คามดิษฐ อนัดบั 1
3 พระไกร กนฺตธมฺโม บรรดาศกัด์ิ อนัดบั 1
4 พระสมบติั ธมฺมานนฺโท รักษาภกัดี อนัดบั 2
5 พระปลดันาขวญั ป ฺฺ าวโร สุหา อนัดบั 2
6 พระครูปลดับุญยศ ชยธมฺโม เพียรศิริ อนัดบั 2
7 พระครูพิศาลโพธิธรรม อภิชาโต แกว้นิสัย อนัดบั 2
8 พระทวี โกวิโท รัชชะ อนัดบั 2
9 พระครูกิตติปัญญากร กิตติป ฺฺโ ภูเพง็ใจ อนัดบั 2

10 พระพยงุศกัด์ิ อธิฎ าโน ปักเขตานงั อนัดบั 2
11 พระมหาธีรยทุธ์ กตปุ ฺฺโ พร้อมสมุด อนัดบั 2

หน่วยวทิยบริการวดัหงษ์ประดษิฐาราม  จังหวดัสงขลา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
หน่วยวทิยบริการวดัอภิสิทธ์ิ  จังหวดัมหาสารคาม
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12 พระวินยัธรล าพงั าณธโร ไชยสงค์
13 พระสุขสันต์ สิริธมฺโม ฝาปาฝา
14 พระอธิการส าเนียง วรมงฺคโล เหล่าสะพาน
15 พระหนูกนั กนฺตสีโล ทองภูธร
16 พระครูปริยติัคุณานุยตุ เตชธมฺโม เน่ืองโพนงาม
17 พระอธิการหนูไกร โกวิโท ประกอบส าเนียง
18 พระครูสุจิณปทุมรักษ์ สุจิณณฺโณ บุพตา
19 พระครูอรุณประสิทธิคุณ สิริคุตฺโต แสงศรี
20 พระครูนนัทธรรมรังษี นนฺทโก พลอามาตย์
21 พระครูสมุห์สมพร ปภากโร จกัรวาโชติ
22 พระสมุห์บรรจง สิริวฑฺฒโน โพธิจกัร
23 พระครูสังฆรักษน์าคิน สุขกาโม คนัตะลี
24 พระสวงค์ สนฺตวโร ดอนทอง
25 พระสมชาย กนฺลยาโน แสงโชติ
26 พระหนู ภทฺทจาโร ไชยประสิทธ์ิ
27 พระอธิการมาก จตฺตมโล วงัหอม

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่38



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหานรินทร์ ขนฺติธโร  สุทธิเสถียร อนัดบั 1
2  พระสาโรจน์ ธมฺมสโร  แซ่อู้ อนัดบั 2
3  พระมหาธนาธาร อภินนฺโท  ศรีภกัดี อนัดบั 2
4  พระสมุห์ประยรู โฆสโก  จั้นเขวา้ อนัดบั 2
5  พระอิสระพงศ์ ปิยวณฺโณ  เกษมสุนทรชยั อนัดบั 2
6 Phra Koumseng Kantasiri Keosivanh อนัดบั 2
7  พระบุญส่ง ปภสฺสโร  กาวิโล อนัดบั 2
8  พระพฒันา านุตฺตโม  สีนวล
9  พระมหามานพ โพธิ าโณ  โพธ์ินุสนธ์ิ

10  พระมหาอ าพล อติภทฺรเมธี  นมสัการ
11  Phra Sakravuth Akkachitto Loch
12 Phra Arun Kallayanadhammo En
13 พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย ยนิดี เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาวิเชียร วชิรป ฺฺโ  หาวนัทา อนัดบั 1
2  พระวิษณุ วิสุทฺธสีโล  สุ่นศกัด์ิสวสัด์ิ อนัดบั 1
3  พระมหาชยาวทัน์ อภิวฑฺฒโน  ชูช่ืน อนัดบั 2
4  สามเณรธงไชย  แตม้สุด
5 พระวิษณุ ปภสฺสโร จงปัตนา รุ่น 55

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 56

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  23  มีนาคม  2554

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่39



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระเอกพร เอกวโร  เอียดจุย้ อนัดบั 1
2 พระยทุธนา ตเมโธ ตุละ อนัดบั 2
3  พระธวชัชยั ชยาลงฺกาโร  เครือค า อนัดบั 2
4  พระภาณุวิชญ์ อโสโก  เริงร่ืน อนัดบั 2
5  พระวชัรินทร์ ชินวโร  ยิม้ยอ่ง
6  พระวฒิุชยั ตโสภโณ  วฒิุกร

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหารวีเกตุ ธีรกวี  ธรรมวงศ์ อนัดบั 1
2  พระมหาปรีชา ชุติ าโณ  เอียงสวาท อนัดบั 1
3  พระณฐัวฒิุ ป ฺฺ าทีโป  พรมค าบุตร อนัดบั 1
4  พระนิวฒัน์ ป ฺฺ าวฑฺุโฒ  เชิงการ อนัดบั 2
5  พระศรายธุ สุเมโธ วฒิุแพทย์ อนัดบั 2
6  พระวีระ วิมโล  ทบัทิมทอง
7  พระพิชิตชยั ชิตชโย  อินทร
8  พระมหาสุรชยั ปนฺนภาโร  สารศิลป
9  พระณภทัร กิจฺจธโร  คุณาชูปถมัป์

10  พระเทพวิสิทธ์ิ เทวสุวณฺโณ  ทองสุข

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระช านาญ  ธมฺมสรโณ แอบไธสง อนัดบั 1
2  พระใหม่ คมฺภีรเมธี  บุญมี อนัดบั 2
3 Phra Phirom Sasanabhachoto Run อนัดบั 2
4  พระมหาชาญชยั วชิร าโณ  สิงห์แกว้ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

ครุศาสตร์ หนา้ที ่40



ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

5  พระสุวิทย์ จนฺทสุวณฺโณ  พงศสุ์วรรณ์
6 Phra Darith Chotapanyo Chotapanyo
7  พระวินยั ฉนฺทกโร  พิลึก

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาชชัวาล คุณธมฺโม วีระธรรมวิวฒัน์ อนัดบั 1
2 พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ าณกโร สมอ่อน อนัดบั 1
3 พระอธิการชวลิต อภินนฺโท กาบบวังาม อนัดบั 1
4 พระประเจน กรุตฺตโม ทองเหมะ อนัดบั 2
5 พระไชยพร เหวก่วา๊ง สมานมิตร อนัดบั 2
6 พระวิทูล สนฺตจิตฺโต โพธิเศษ อนัดบั 2
7 พระติณณภพ ชินว โส อุภยัวนั อนัดบั 2
8 พระอธิการพงษพ์นัธ์ พล าโณ พิมพระ อนัดบั 2
9 พระวชัรพล ฺิตส วโร ศรีสมยา อนัดบั 2

10 พระนิกร สุขิโต พทุธาผา อนัดบั 2
11 พระวิริยะ กิตฺติสาโร ธานีกุล อนัดบั 2
12 พระเชาวลิต ธมฺมธโร ธรรมทอน อนัดบั 2
13 พระครูสุเทพจินดาภรณ์ วีร าโณ ชายทอง อนัดบั 2
14 พระประจีน ทีปธมฺโม จนัทรมณี อนัดบั 2
15 พระประพนัธ์ ฺิตป ฺฺโ ก าทองดี อนัดบั 2
16 พระสนิท สุทฺธจิตฺโต บวัวิชยั อนัดบั 2
17 พระครูสุวฒันาภิรม กวิสฺสโร ปานนอก อนัดบั 2
18 พระครูโกศลจริยาวตัร กุสลจิตฺโต โกศล อนัดบั 2
19 พระสุมิตร ฉนฺทสาโร พยคัชน อนัดบั 2
20 พระสุนา สุทฺธ าโณ ชินดี อนัดบั 2
21 พระสมยั สมาจาโร แกว้มาตร อนัดบั 2
22 พระสมควร สิรินฺธโร อ่อนสี อนัดบั 2
23 พระอธิการแดง านวโร อินจงลว้น

วทิยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่41



24 พระบุญพกั วชิรป ฺฺโ พิมพโ์พธ์ิ
25 พระสุรพล สุภทฺโท แกว้ภูบาล
26 พระเมืองมิน อธิป ฺฺโ ภาษีอินทร์
27 พระวงศทิ์พย์ แสงค าสี
28 พระไพฑูรย์ รตนิโก ศรีวิชา เทียบโอน
29 พระณฐักรณ์ าณวีโร บุตรจนัทร์ เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 Phra Sothoeun Suvannapanyo Chan อนัดบั 2
2 Phra Lorn    Khemachitto Ke อนัดบั 2

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระอุทยั                อริยว  โส ป๋ันก๋อง อนัดบั 1
2 พระนนัทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก ค านวน อนัดบั 1
3 พระภูรพีพงษ์ ภทฺทราวโุธ ปราสมุทร์ อนัดบั 2
4 พระจกัรพงศ ์        ชวโน อินตายวง อนัดบั 2
5 พระณรงค ์            กลฺยาณธมฺโม เจนจิตร์สันติ อนัดบั 2
6 พระนิรันดร์         กิตฺติธมฺโม ชุมภู อนัดบั 2
7 พระอานนท ์       ป ฺฺ าปโชโต ประทุม อนัดบั 2
8 พระณฐัวฒิุ            ณฏฺ วฑฺุโฒ สุจา อนัดบั 2
9 พระวนัเฉลิม        ฺิตวฑฺฒโน นนัติ

10 พระวชัรินทร์        ฺิตวฑฺฒโน อินสุวรรณ์
11 พระประสบโชค   วิสุทฺธิธารี สุแกว้
12 พระวิชาญ             สุภทฺทเมธี วาไชยะ
13 พระณฐัภูมิ สุเมโธ กาจินะ
14 พระปลดับรรชารัตน์    ฺิตธมฺโม สอนแอว้
15 พระนิพนธ์            วิสุทฺธิจารี มณีวรรณ

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่42



16 พระทนงเดช         จิตฺตส วโร ปันแปง
17 พระสุรพร ธมฺมจารี เสนีย์ อนัดบั 2 รุ่น 55

18 พระอภิเชษฐ์ อภิปุ ฺฺโ เมฆกระจาย รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระปกรณ์ อตฺถกาโม ค าแควน่ อนัดบั 2 รุ่น 55

2 พระชชัวาล ภทฺทจารี สาครมาลี อนัดบั 2 รุ่น 55

3 พระวิรัตน์ สุหชฺโช ตราดรรชนี รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอภิชาติ    อภิชาโต ไกรศรี อนัดบั 2
2 พระมหาสุนทร  สุนฺทโร ขวญัเฉลิม อนัดบั 2
3 พระพงษส์วสัด์ิ   โสตฺติว  โส เพียงงาม อนัดบั 2
4 พระอาทิตย ์ อโสโก มาพบ อนัดบั 2
5 พระอนุรักษ ์ าณวโร คงค า อนัดบั 2
6 พระฉตัรชยั อนาลโย คะลา อนัดบั 2
7 พระสมพงษ ์ านุตฺตโร ศรีรักษา อนัดบั 2
8 พระอนุศกัด์ิ  ป ฺฺ าวฑฺุโฒ ธรรมนาม อนัดบั 2
9 พระสรพงษ ์ สิริคุตฺโต หนัภาพ

10 พระวีระ ขนฺติธโร ชาตะพนัธ์ รุ่น 55
11 พระเอกพงษ์ านธมฺโม ดวงศรี รุ่น 54

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระสหสั ถามิโก แสงแกว้พเนาว์ อนัดบั 2
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
2 พระประสงค์ จกฺกวโร โพนขนุทด

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาเขตขอนแก่น

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

ครุศาสตร์ หนา้ที ่43



3 พระนิรัญ สุวีโร เขมา
4 พระครูวินิตกิตติสาร กิตฺติสาโร ทิศกระโทก
5 พระเปรม โชติปญฺโ ปอสูงเนิน
6 พระชูชาติ กนฺตธมฺโม เปียนขนุทด

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระประกอบ อคฺคปญฺโ รักษา รุ่นท่ี 55 เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมงคล ฺิตเมโธ นาจาน อนัดบั 1
2 พระมหาธีระพงษ์ เขมธมฺโม ชานนัโท อนัดบั 2
3 พระสิทธิชยั ปิยธมฺโม ยนืยาว อนัดบั 2
4 พระอิทธิศกัด์ิ จิตฺตป ฺฺโ พาสุข อนัดบั 2

5 พระทินกร จิตฺตป ฺฺโ ปะติ อนัดบั 2
6 พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน แกว้กณัหา อนัดบั 2
7 พระไพฑูรย์ จนฺทสาโร บุญชุบ อนัดบั 2

8 พระอารมย์ านุตฺตโร พิมพห์ล่อ อนัดบั 2
9 พระจนัทร์มณี กตปุ ฺฺโ เขียวหอม อนัดบั 2

10 พระประศาสน์ กิตฺติธโร จนัทสาร อนัดบั 2

11 พระสุบนั ชุติป ฺฺโ ค าเหลือ อนัดบั 2

12 พระอรรถพล ธนปาโล ค ากนัหา อนัดบั 2
13 พระฐิติภทัร วรสทฺโธ หลายพา อนัดบั 2

14 พระนิกร นิราสโร จนัทะลี อนัดบั 2
15 พระผณธร เขมวโร วรโยธา อนัดบั 2

16 สามเณรดอน ตั้งวงษไ์ชย อนัดบั 2
17 พระวรวฒิุ กิตฺติวฑฺุโฒ สิมมา อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาเขตอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่44



18 พระขนัค า ปบฺภโสธมฺโม ยอดค า มี เทียบโอน
19 พระสมปอง เตชปญฺโ สารีนนัท์ อนัดบั 2 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระปัญญา อธิปญฺโ จนัทราตรี อนัดบั 2
2 สามเณรเพ่ิมพลู - สายเบาะ อนัดบั 2
3 พระไชยฤทธ์ิ ชยานนฺโท งามแสง อนัดบั 2
4 พระวงค์ ปญฺ าวฑฺุโฒ อตัพงษ์ อนัดบั 2
5 พระสมจิตร ฺิตธมฺโม จินดามยั อนัดบั 2
6 พระวรวฒิุ ขนฺติวโร เช้ือค  า อนัดบั 2
7 พระค าฮุง สติปญฺโ ตุลาวนั อนัดบั 2
8 พระบรรหาร ปญฺ าวโร บุญรินทร์ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูประกาศปัญญาคม ปญฺ าคโม อยูแ่กว้ อนัดบั 1
2 พระใบฎีกาสวงค์ ธีรปญฺโ ญาณปัญญา อนัดบั 1
3 เจา้อธิการณฐัวฒัน์ จนฺทวณฺโณ วงคค์  า
4 พระอธิการวิชยั อภิปญฺโ อินดี
5 พระอธิการมานสั กิตฺติปญฺโ เครือวงค์
6 พระใบฎีกาสรศกัด์ิ านกโร สายน ้าเยน็

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาชาญชยั ชุตินฺธโร ราชไร่ อนัดบั 1
2 พระจนัทรัตน์ จนฺทว  โส ทรัพยเ์กิด อนัดบั 1
3 พระสิทธิศกัด์ิ สีลส วโร แสนผล อนัดบั 2
4 พระนพพล วิจิตฺตธมฺโม แสนก่ิง อนัดบั 2
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่45



5 พระสมชาย ธมฺมสาโร พรมมา
6 พระภาณุพงษ์ ภูริปญฺโ สวนเข่ือน
7 พระประดิษฐ์ ขนฺติจิตฺโต นอ้ยปวง
8 พระส ารวย ชินว  โส ตะ๊ปัน
9 พระประพนัธ์กรณ์ อินฺทปญฺโ เชิงแกว้

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระทรงพล ผาสุโก กนัจะนะ
2 พระวีระวฒัน์ สนณฺจิตโต ธงสิบส่ี
3 พระปัญญา ปญฺ าวชิโร สุนนัตา อนัดบั 1 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระอภิสิทธ์ิ อภิวฑฺฒโน นะรัยรัมย์ อนัดบั 1
2 พระสายฝน สุทฺธจิตฺโต มีทรัพย์ อนัดบั 2
3 พระสมาน ฉนฺทกาโม จ าวนั อนัดบั 2
4 พระณรงคศ์กัด์ิ กมโล ดวงประทีป อนัดบั 2
5 พระสุพรรณ กตปุญฺโ ป่ินเพชร อนัดบั 2
6 พระชนาธิป ปภสฺสโร บุญเสร็จ อนัดบั 2
7 พระอุไร านวโร ฉิมงาม
8 พระทองดี ผาสุกวิหาโร ประจวบสุข
9 พระเดชา สุทฺธเตโช หอมขจร

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาอนิรุธ อนิรุทฺโธ เมินธนู อนัดบั 1
2 Phra Varrin Varintho Lay อนัดบั 1
3 พระมหาสมพร สุภทฺโท แสงศรี อนัดบั 1
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

วทิยาเขตสุรินทร์

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ
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4 พระสุนทร กิตฺติวฑฺุโฒ ค าภานุช อนัดบั 2
5 พระกงัวาล นิสฺโสโก บุตรเพชร อนัดบั 2
6 พระสุริยา สุริยาโลโก จารึกดี อนัดบั 2
7 พระวิสุทธ์ิ วิสุทฺโธ ห่อช่ือ อนัดบั 2
8 พระมหาฉตัรชยั ปิยวณฺโณ ตะหล่ิง อนัดบั 2
9 พระอภินนัท์ อติวีโร เกตวิจิตร

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหานิพนธ์   มหาปุญฺโ สิงห์แดง อนัดบั 1
2 พระมหานิยม  ยโสธโร ยานยนต์ อนัดบั 2
3 พระสรศกัด์ิ  นรินฺโท ยอดอินทร์พรหม อนัดบั 2
4 พระทวี  านวีโร นามวงษ์ อนัดบั 2
5 สามเณรวินยั    ป้านภูมิ อนัดบั 2
6 พระช านาญ   คุณวีโร ศรีวิไลทอง อนัดบั 2
7 พระเพชรสวสัด์ิ ตปสีโล สร้อยดอกจิก อนัดบั 2
8 พระสุระศกัด์ิ  ติสฺสโร ใหปาโท อนัดบั 2
9 พระวิลยั  สุภาจาโร วงัคีรี อนัดบั 2

10 พระธีรวฒัน์  คมฺภีรธมฺโม ภูพลผนั
11 พระสุวิน  ขนฺติโก รุนบาง
12 พระธวชัชยั  ธีรธมฺโม ศรีสารคาม
13 พระนิมิตร   ปภสฺสโร ปักษา
14 พระปรีชา   ตปสีโล นอ้ยศรี เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระทวีศกัด์ิ กิตฺติปญฺโ อุ่นกลม อนัดบั 2
2 พระฐาปกรณ์ ตธมฺโม มอมไทรัตน์ อนัดบั 2
3 พระพลอย จรณสมฺปนฺโน จ าปา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์เลย
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4 พระมหาสมปอง วชิร าโณ ค ามุงคุณ
5 พระพงษส์วสัด์ิ ปญฺ าวชิโร พงษสุ์วรรณ
6 พระประกอบ ถิรจิตฺโต ค าพิมพ์
7 พระบรรจบ วชิโร พรมส่วน
8 พระธีระพงษ์ ขนฺติธมฺโม จ าปา
9 Phra Phongvilay Sitthimethee Phalivong

10 พระไพรวลัย์ สุจิตฺโต พรรณเจริญ
11 พระขนัแกว้ ขนฺติโก กนัยา

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพิศาล ปภสฺสโร อนตัย์ อนัดบั 1
2 พระรอง กนฺตสาโร ทองค าสัมฤทธ์ิ อนัดบั 2
3 พระสมุห์บรรจบ ปิยาจาโร วิชยัสอน อนัดบั 2
4 พระปลดัภานุมาส นนฺทรกฺโข นนัทรักษ์ อนัดบั 2
5 พระสมเกียรติ ธมฺมพโล ครุฑหอม อนัดบั 2
6 พระพรศกัด์ิ คุณวีโร สมประสงค์ อนัดบั 2
7 พระสัมพนัธ์ ธีรธมฺโม หมายนอ้มกลาง อนัดบั 2
8 พระศราวฒิุ  สราวฒิุโก อมัสิงห์ อนัดบั 2
9 พระปลดัเกษมสุข กิตฺติโสภโณ คลา้ยคลงั

10 พระเกรียงไกร รตน าโณ ทิมทอง
11 พระทองสา กิตฺติโสภโณ หาวอ
12 พระศิริพงษ ์ จิตฺตปาโล ปาดสี อนัดบั 2 รุ่น 55

13 พระชยัมาต ปฏิภาโณ ยอดกนัหา อนัดบั 2 รุ่น 55

14 พระปรีชา ปิยสาโร ชาญสมร อนัดบั 2 รุ่น 55

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาจริยศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระวรเชษฐ์ รวิว  โส วงษภ์กัดี อนัดบั 2
2 พระชยัวชั สิริจนฺโท ศรีจนัทร์ อนัดบั 2
3 พระวฒิุชยั วฑฺุฒิชโย กระสังข์ อนัดบั 2
4 พระมหาสุวิทย์ ถาวโร ถนอมไสว อนัดบั 2
5 พระวลัลภ ธมฺมธโร โพธ์ิดี
6 พระทดั ธมฺมทีโป นาคนวล
7 พระอ านาจ มหาปญฺโ โชติมนต์ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระทินกร  ปญฺญาวโุธ เหล็กกลา้ อนัดบั 2
2 พระมหาสุวรรณ์  อภินนฺโท ขนัธ์กระโทก อนัดบั 2
3 พระปลดัปุญญพฒัน์  สุจิณฺโณ ชาติมนตรี อนัดบั 2
4 พระอธิการศกัด์ิชยั ปสฺสวโร สอดศรีจนัทร์ อนัดบั 2
5 พระธนาธร  ธีรปญฺโญ พาละพล
6 Phra Pheaktra Yokiphatto Suon
7 พระบุญมี ปุญฺญาคโม กึมรัมย์
8 พระครูประภศัร์วีราภรณ์  ปภสฺสโร เจริญศิริ
9 พระวิษณุ  ยสินธโร ปัญญายงค์

10 พระคงฤทธ์ิ คนฺธิโก อาษาภกัด์ิ
11 พระป้อมนรินทร์ สีลเตโช หงว้นประโคน
12 พระประเทือง ธีรปญฺโญ เคียนรัมย์
13 พระมา้ว จารุธมฺโม โคตรศรีเมือง
14 พระอธิการนิวาส  สุคนฺโธ ดีทองหลาง

ห้องเรียนวดัโสธรวราราม  จังหวดัฉะเชิงเทรา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนพระพุทธศาสนา
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสิริชยั สิริคุตฺโต แกว้ประสิทธ์ิ อนัดบั 2
2 พระครูโสภิตวรกิจพิพฒัน์ สุคนฺโธ โชตนา อนัดบั 2
3 พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโ แผ่นแกว้ อนัดบั 2
4 พระมหาประยอม กลฺยาโณ ล่มไมล์ อนัดบั 2
5 พระมหาปัญญา  ปญฺ าวชิโร ดว้งเงิน อนัดบั 2
6 พระมหาสิทธินนัท์ เสฏฺ เมธี ขอประสงค์ อนัดบั 2
7 พระมหาณนทพงศ์ คมฺภีรปญฺโ สีใส อนัดบั 2
8 พระมหาสงกรานต์ โสภโณ โสภี อนัดบั 2
9 เจา้อธิการทนัยา สิริภทฺโท นามนุ อนัดบั 2

10 พระอาคม กิตฺติ าโณ กุลอนงค์ อนัดบั 2
11 พระมหาไพวลัย์ ภูริปญฺโ ศรีนวนแสง อนัดบั 2
12 พระจรัล ตธมฺโม ร่าเริงจิตร อนัดบั 2
13 พระมหาสุระศกัด์ิ สุเมธโส พนัธ์งาม อนัดบั 2
14 พระมหาสมสนิท โชติกโร เกษการ อนัดบั 2
15 พระมหาเกียรติศกัด์ิ อาภทฺธโร ค าภิรมย์

16 พระครูปริยติัธรรมกิจ   มหาปุญฺโ ทองค าพนัธุ์
17 พระมหาสมบติั ปญฺ าวโร คีรีขนัธ์

18 พระมหาขนุทอง อคฺควโร สนน าพา

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอศัวินพิศนุ านิสฺสโร โคตรอาษา อนัดบั 1
2 พระครูใบฏีกาสมหมาย  กิตฺติโสภโณ ชาปากดี อนัดบั 2
3 พระอธิการไกรทอง พทฺุธ าโณ ค าชมภู อนัดบั 2
4 พระครูสมุห์ธนาวฒิุ  คุเณสโก มูลชาติ อนัดบั 2
5 พระวฒันา ชินว  โส อาจโยธา อนัดบั 2
6 พระมหาวรวิทย์ เตชป ฺฺโ ติเฟ่ือย อนัดบั 2
7 พระปลดัทวีศกัด์ิ วรธมฺโม ค  าทองยศ อนัดบั 2
8 พระครูอุดมธรรมประสิทธ์ิ านุตฺตโม วิริยะ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวดัพระธาตุเชิงชุม  จังหวดัสกลนคร

ครุศาสตร์ หนา้ที ่50



9 พระปลดักฤษศนรัตน์ ธมฺมทสฺสี อุปครุธ อนัดบั 2
10 พระครูรัตนธรรมาภิวฒัน์ รตนปุตฺโต บุตรัตน์ อนัดบั 2
11 พระครูสงัฆรักษภ์าณุทตัต์ ภาณุทตฺโต พรหมสาขา  ณ  สกลนคร อนัดบั 2
12 พระมณธฤทธ์ิ สนฺติกโร แสงภกัดี อนัดบั 2
13 พระธีระพนัธ์ อธิป ฺฺโ พลวงศษ์า อนัดบั 2
14 พระครูวินยัธรศิริรัตน์ รตนป ฺฺโ ฐานพรหม อนัดบั 2
15 พระครูสุทธิญาณคุณ กิตฺติ าโณ อินธิบาล อนัดบั 2
16 พระครูโพธิชยานุรักษ์ สิริจนฺโท บุตรสุวรรณ์
17 พระครูสิทธิบุญญากร กตปุ ฺฺโ อุปศกัด์ิ
18 พระประภาค ปภาโต สร้อยปลิว
19 พระเฉลิมสุข สุขธมฺโม ขนัธ์แกว้
20 พระอธิการเสง่ียม าณวีโร ชั้นนอ้ย
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1
 พระมหาเอกชยั

ฺิตป ฺฺโ  พลเดช อนัดบั 2

2  พระจิรายทุธ กฺวิว  โส  ดอนสีชา อนัดบั 2
3  พระมหาเอกลกัษณ์ จิตฺตเทโว  เทพวิจิตร อนัดบั 2
4  พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล  ลาดมุณี อนัดบั 2
5  พระชยัพร ชยวโร  ทวีกลัป์ อนัดบั 2
6  พระมหาอดุลย์ พทฺุธรกฺขิโต  ค  าบุดดา อนัดบั 2
7  พระมหาเอกชยั เอกชโย  โคตรมูล
8  สามเณรธนพล  ศรีบุญเรือง
9  พระวราวฒิุ อภิวฑฺฒนป ฺฺโ  ด าเดียง

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาขวญัตระกูล  สุธีโร  บุทธิจกัร อนัดบั 1
2  พระมหาวโรดม านวโร  ก่อคือ อนัดบั 1
3  พระอาทิตย์  อาภากโร  ร่มพนาธรรม อนัดบั 2
4  พระมหาวิศรุต  วิสุทฺธิเมธี  ตุย้มา อนัดบั 2
5  Phra Sengkeau Nanda Mokmurngpone อนัดบั 2
6 สามเณรค าหลู่  ค  าแดง อนัดบั 2
7  พระมหาทรงวฒิุ  วฑฺุฒิธมฺโม  เจริญยิง่ อนัดบั 2
8  พระมหาเฉลิมพงษ์ ปนียโต  พงคจ์นัทร์ อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 56

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  23  มีนาคม  2554

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์
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9  พระมหากิตติพจน์  อติเตโช  ฟองดา อนัดบั 2
10  พระมหาธีรยทุธ  นิรุตฺติเมธี  สาแดง อนัดบั 2
11  พระวิทยา านวโร  จิตมาตย์ อนัดบั 2
12  Phra Thong Gunapiya Khamkaew อนัดบั 2
13  Mr. Surya Bahadur Sudassi  Gurung
14  Phra Sokun  Kalyankari Chuong
15  Ven. Suriya  
16 Ven.  Karayana
17 Phra Nigorn Khanthikaloh Saengsiri
18 Phra Ny Nandamuni Lev
19  พระสมุห์ภูวนยั  วิสุทฺธวาที  ปริศนา
20 พระสัมภาษณ์ วิจารณ าโณ  ลว้นโสม
21 Phra Tayzarnanda  
22  Phra Kawsanla
23 Phra Suphat Thawzaya Sengkhamtai
24  Phra Sarrainda
25  พระมหาอนญัญ์  สุมิตฺโต  ดาบทอง
26  Phramaha Suthipongse Suddhivamso Chantrong
27 Phra Hanmong Cintamani Heoseng
28 Phramaha Chheav Titayano Noun
29  Phra Bounthanh  Chantasoto Phommasoukkha
30  Phra Sororn Tapothano  Hoy
31 Phra Socheat Suchato Thach
32 Phra Sopheak Suttataro Miev
33 Phra Santisouk Samatthiko Sengsavang
34 Phra Thonglai Kittipalo Caiyaketh
35  พระมหาเชาวลิต  ชุติ าโณ  ผนัประเสริฐ
36 Phra Sarun Dhammasako Rorn
37 Phra Nan Patanakutto Nhim
38  Ven. Sujinta
39 Phra To Kadhadhammo Kim
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40  Phra Sothear Khalayanakary Shearn รุ่น 54

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาจกัรกริศน์ าณเมธี  มีสัตย์ อนัดบั 1
2  พระนิกร  อินฺทป ฺฺโ  จอมพะเนิน อนัดบั 1
3  พระมหาภูมิรภี  ธีรชโย บุตรโท อนัดบั 2
4  พระมหาเก่ง  กิตฺติจารี วงษา อนัดบั 2
5  พระมหาสายชล  สนฺติกโร  แซ่เลา้ อนัดบั 2
6  พระนนทกร  ป ฺฺ าปทีโป  สีลานุช อนัดบั 2
7  พระมหาอภิวฒัน์  สิทฺธิวฑฺฒโน  พิมพาชยั อนัดบั 2
8  พระอดิพงษ์ าณธีโร  สุโรพนัธ์
9  พระสายนัต์  สุทฺธสีโล  แวดศรี

10  Phra Samnang  Akkachatiko Vong
11 พระมหาธีรสุข ธมฺมสาโร อุปไชย เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาธนายทุธ  ชยสิทฺธิเมธี  ไชยสิทธ์ิ อนัดบั 2
2  พระมหาวฒิุพงษ์  นนฺทวาที  แสนจนัทร์ อนัดบั 2
3  พระมหาวรรณชยั  คมฺภีรธมฺโม  คงเจริญ อนัดบั 2
4  พระสุรศกัด์ิ  อคฺคปญฺโ  เพง็บางแกะ อนัดบั 2
5  พระกิตติพนัธ์  กิตฺติว  โส  นนัทพานิช
6  พระมหาวนัเฉลิม  นาคว  โส  นาโควงค์
7  Phra Saroeun Chinabutto Nout
8  พระธวชัชยั  ธวชฺชโย  ทาสาร
9 Phra Vuth Khemajitto Toem

10 Phra Pros Chotivaro Som
11 พระสุชน นาถกโร พิยะ
12 Phra Chanty Jittasangvaro Khorn

สาขาวชิาจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาอมัรินทร์ ธีรป ฺฺโ ค าพิบูลย์ อนัดบั 2
2 พระสากล สุวจโน ค าดี อนัดบั 2
3 พระธานินท์ ปภากโร แกว้อคัฮาด อนัดบั 2
4 พระกิตติพล กิตฺติพโล ต่างโอษฐ อนัดบั 2
5 พระสุริชยั - ศรีพรทิพย์ อนัดบั 2
6 พระสัมพนัธ์ อธิป ฺฺโ ทองใคร้
7 พระวีระยทุธ จนฺทโชโต ค าพิบูลย์
8 สามเณรบวัสะหวนั - แสงอาลุน
9 พระบุญเลิด สุจิตฺโต ไชยลาด

10 พระสุลิ ขนฺติโก สีลิเสิด
11 พระสุลิพงษ์ จนฺทวิโร จนัทะวงษ์
12 พระประยทุธ สุเมโธ ค ามุลตี
13 พระสมคิด จิตฺตพโล แกว้มณีวงศ์
14 พระปฏิภาณ ปฏิภาณฺเวที ศรีสรรเพชร
15 พระบุญเตียน สุจิตฺโต สุกไชยแสง
16 พระชนะชยั สติสมฺปนฺโน วฒันวงษพ์ยคัฆ์ เทียบโอน
17 พระบุญรอด ปิยวณฺโณ เกณทาง อนัดบั 2 รุ่น 55

18 พระมหาสุรินทร์ คมฺภีรป ฺฺโ ดอกสิงห์ อนัดบั 2 รุ่น 55

19 พระศรนารายณ์ สุทฺธิโก บุญประกอบ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 Ven. Bian Yan อนัดบั 1
2 พระสุชาติ       พลวโร รักขิตาธรรม อนัดบั 2
3 พระจู   วชิรเมธี อยูเ่ปา อนัดบั 2
4 พระศกัด์ิชยั สติสมฺปนฺโน ลงักาพินธุ์ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
วทิยาเขตหนองคาย

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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5 พระศรชยั ธมฺมวโร ผาลิวงศ์ อนัดบั 2
6 พระพอนสะหวนั สุธมฺโม แสงสุริยะวงส์ อนัดบั 2
7 พระณรงคเ์ดช       าตุกาโม พงษก์องดี อนัดบั 2
8 สามเณรบุญเพง็ บญุมณีวงศ์ อนัดบั 2
9 พระส าราญ ปุ ฺฺ ธโร กว้างอุไร อนัดบั 2

10 สามเณรภาณุศร ตาดทอง อนัดบั 2
11 สามเณร นิกร บนจนัทร์ อนัดบั 2
12 พระปกรณ์    ปภากโร สุวรรณพนาสุข
13 พระศุภณฐั          ปภสฺสรจิตฺโต วางท่า
14 พระวีระชยั สุทฺธิภาวี งาวศรี
15 พระอ านาจ ถิรวิริโย ขนัตา
16 พระบุญคง คเวสโก ธรรมจกัร
17 พระบุญทนั สุเมโธ จนัทรคราส
18 พระธนวฒัน์ ทสพล าโณ ค ามูล
19 พระกา้ว ป ฺฺ าทีโป ศรีกนั
20 สามเณรพมีู ทองพนั
21 พระบวัผนั อาวโร วงศภู์มี
22 พระจนัทร์ค  า คุณวีโร ดีขอ
23 พระสงกรานต ์     สุภเมธี สุภาพนัธ์
24 พระกฤตานน กิตฺติชโย เตชยานนท์
25 พระวรรณา านถีนฺโน ชยัสาน
26 พระค าหลา้ ป ฺฺ าธิโก วงศป์ระเสริฐ
27 พระทองใส ธมฺมวชิโร ไชยะกอน
28 พระวรชาติ กิจฺจสาโร ลิขิตวรปกรณ์
29 พระวิเศษสิทธ์ิ     วิสุทฺธสีโล อินตะ๊วงค์
30 พระชาลี ชยว  โส จะกุ๊ รุ่น 55
31 พระนิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต นายด่าน รุ่น 55
32 พระมหาวีระพจน์ วีรวจโน โกนกระโทก รุ่น 55
33 พระนพรัตน์ เทวสิริเมธี ปัญญา รุ่น 55
34 พระอดิศร ขนฺติโสภโณ เวียงงามทอง รุ่น 54
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 Phramaha Sareath  Kalayanatharo Chuon อนัดบั 1
2 Soeurng  Kunavato Seam อนัดบั 1
3 Lout Thetachanto Chum อนัดบั 1
4 Phra Sombat Khippabhinno Mayer อนัดบั 2
7 Phra Sarak Sanghavaro Long อนัดบั 2
8 Choeun Sumanabaddhito Sem อนัดบั 2
5 Ven. Leav Viriyabandhito Srun
6 Phra Pov Kosalappanyo Sreng
9 Chhunn   Ittappanyo Noem

10 Phra Chanthaliene   Khantophaso Xamounty
11 Phra Bounheuang Dhammasaro Xaiyasheng
12 Pheng Phalavaro Inthamixay
13 Phra Bunthan Pannapalo Pum
14 Samanera Oudone Chanthawee
15 Phra Dychen Charanadhammo Dam
16 Phra Hene Vinayapalo Lam
17 Phra Kruy  Inthapanyo Naing
18 Phra Sotheara Saddhammakosalo Kung
19 Phra Uonl Dakkhapandito Tran

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระสุริยา เตชวณฺโณ หอมอ่อน อนัดบั 1
2 พระธนวรรธ์     กุสลจิตฺโต แสนประเสริฐนที อนัดบั 2
3 พระสิทธิชยั           สุทฺธิจิตฺโต ปัณณวตัน์ อนัดบั 2
4 พระวิสิทธ์ิ            วิสุทฺโธ วิไลผล อนัดบั 2
5 พระกงจิต พทฺุธโธ พไูตปิง
6 พระจอนน่ี สนฺตสีโล พทุธิราช
7 พระชยาภิวฒัน์   ชยาภิรโต คิดงาม

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการดิเรก  ถิร าโณ สีหะ อนัดบั 2
2 พระพรหมฤทธ์ิ มนาโป ลาภถึง อนัดบั 2
3 พระเฉลิมพล  ชุตินฺธโร ลพพนัทอง อนัดบั 2
4 พระบูรี  ขิบฺปาภิญฺ า แพง อนัดบั 2
5 พระแสง  สงฺวโร พรหมประเสริฐ อนัดบั 2
6 พระอาวธุ อาจาโร พฒัยา อนัดบั 2
7 Phra Phetduangsao Chotipalo Daovisan อนัดบั 2
8 Phra Phally  Viriyadhammo Chres
9 Phra Binh   Aggadhiro Kim

10 พระครสวรรค ์ กิตฺติ าโณ นรนิญดา
11 พระสีหนาท  วณฺณวฑฺฒโก อาจทุมมา
12 พระกรึม   รตนฺโชโต อว้น
13 พระประสิทธ์ิ อภินนฺโท ทบัธานี
14 Phra Saram Yanachoto so
15 Pra Sipaeng Inthaphanyo Saengthachit รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาธวชัชยั จารุธมฺโม เศษศรี อนัดบั 2
2 สามเณรมงคล หวงันอก อนัดบั 2
3 พระสุพล คุณากโร วาสุทธิ อนัดบั 2
4 พระมหาเสาร์ ทินฺนธมฺโม มนัอาษา
5 พระพงศกรณ์ กลฺยาโณ พนัธุ์ส าโรง
6 พระสุบญัเจิท ธีรปญฺโ ศรีธร  
7 พระมหาเดชากร ญาณกิตฺติ พิมพิค่อ อนัดบั ๒ รุ่น 55

8 พระอ านาจ จนฺทโสภโณ ศิลประกอบ อนัดบั ๒ รุ่น 55

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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9 พระสนอง วิสุทฺธสาโร โคทา  รุ่น 55
10 สามเณรพรชยั บุตรสอน เทียบโอน รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระอคัรอริญชย์ ธีรว  โส แสวงพนัธ์ อนัดบั 2
2 พระไพบูลย์ ตธมฺโม โกษีเนตร อนัดบั 2
3 พระมหาสุเมน เมตฺตารกฺขิโต เม่า อนัดบั 2
4 สามเณรสมบูรณ์ - เพด็ไชยลาช อนัดบั 2
5 พระนนัทวฒิุ วฑฺุฒิญาโณ ศรีลาบุตร อนัดบั 2
6 พระพอนประสิทธ์ิ กิตฺติปญฺโ สุวรรณแสง อนัดบั 2
7 พระณฐันนัท์ นนฺทมโย ถึงปัดชา อนัดบั 2
8 พระค าอาจ เทวธมฺโม อินทะวงศส์า
9 พระประเสริฐ กนฺตวีโร อินธิสอน

10 พระบุญหลาย อภิปญฺโ วงลาตี เทียบโอน
11 พระพขูนั ขนฺติภาโล ดอนสะหวนั เทียบโอน
12 พระศรีจนัทร์ สุธรสฺส สุขเจริญ เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหามโนรมย์ มนปภาณี เทียมทะนงค์ อนัดบั 2
2 พระศรีควร วิจิตฺโต ศรีสรรเพชร อนัดบั 2
3 พระศรเพชร โกวิโท ศรีปทุมมา อนัดบั 2
4 พระสิทธิศกัด์ิ อภิชาโต ปาระมี อนัดบั 2
5 พระมหาธราธิป ธีรภาณี อริยะเมธี
6 พระเพชรสมร สุภทฺโท วงสะหวดั
7 พระเดชดาวอน อติภทฺโท รัตนะชยั
8 พระมหารุ้ง ธีรวโร ภารพิบูลย์

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
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9 พระส าเนียง วาจานุรกฺขี ปะริโต
10 พระจ าลอง สุปญฺโ มหาชยั
11 สามเณรสมดี - แสงสุริยะวงศ์
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
12 พระพทูวี ทวีโร บุบผา
13 พระเพญ็ละภา สุจิตฺโต ศรีเจริญ
14 พระเลิศวิลยั ตเวโท ชยัสุข
15 พระค าดาว สุทฺธจิตฺโต ชยัวรรณ์
16 พระนามะกรณ์ สุขปญฺโ วีระศกัด์ิ
17 สามเณรพวูนั - ชยัปัญญา
18 พระอาลิยะ สุริโย บุนทะวง
19 พระพอนปะดิด อินฺทวณฺโณ กุมมาลา
20 พระพอนสะหวนั ภทฺทเมธี ทองส าริด
21 พระสีสะหวา่ง จนฺทสาโร ผ่องใส
22 พระล าเงิน ปิยวณฺโณ วงศจ์นัทร์ทา

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระรอน วิสุทฺธิตฺเถโร เสม อนัดบั 2
2 พระศรีวงษ์ ปิยสีโล เคร่ืองสุพรรณ อนัดบั 2
3 พระธนูวรรณ จตฺตมโล แกว้มณี
4 พระจนัทร์นา ถาวรสีโล ชม
5 พระกรองเกียรติ วิสุทฺโธ สัจจฤทยักุล
6 พระเอียน สิริตฺเถโร อี
7 พระเพชร สิริธมฺโม ศรีสวา่ง

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหานพพล  ธมฺมธโร  ศรีวิเชียร อนัดบั 1
2  พระมหาจกัรกฤษ  จกฺก าโณ  จนัทะรัง อนัดบั 1
3  พระมหาพิทกัษ์  ชาตเมธี  สุรัมย์ อนัดบั 1
4  พระโพธ์ิเงิน  ปญฺ าทีโป  ทะศรี อนัดบั 2
5  พระศกัด์ิมงคล  สุมงฺคโล  นิลวนั อนัดบั 2
6  พระสุริยะศกัด์ิ  ธมฺมโรจโน  สมสา อนัดบั 2
7  พระมหานีติเวทิน  นีติกิตฺติ  แสนกลา้ อนัดบั 2
8  พระมหาปฐมพล  วร าณเมธี  บุดดาโสม อนัดบั 2
9  พระวีระพล  วีรพโล  จนัทะลุน อนัดบั 2

10  สามเณรยทุธศิลป์  อุปศรี อนัดบั 2
11 Phra Pisey Lakkhanaksopho Chhum อนัดบั 2
12  พระวชัรินทร์  โชติเวที  เกิดอ่วม
13 พระศรชยั าณธีโร  นามวงคช์ยั อนัดบั 2
14  พระมหาทองดี  นิปโก  สุราทิพย์
15  พระศรชยั  ภูริ าโณ  สะสิกุล

16  Phra Darith  Theerapanyo  Deng
17 Phra Chanthol  Therasilo Chean
18  พระไพรวลัย์  อุทุพรรค
19 Phramaha Ratanavuthdy  Kanyanasilo Chhorn
20  พระทิม  ธมฺมยโส  ธรรมยศ
21  Phra Socheat  Wachirapanyo Ngann
22  Phra Vannak  Sum
23  พระเฉลิมพล วชิรเมธี  กุดวงศา

คณะสังคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 56

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  23  มีนาคม  2554
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระสมควร  วฑฺฒนสุธี  ค  าน ้านอง อนัดบั 1
2  พระประสงค์ าณเมธี  ค  าปาละ อนัดบั 1
3  พระมหาประเสริฐ  ปญฺ าวโร  อ่อนบา้นแดง อนัดบั 1
4  พระมหาธีรพงษ์  ธีรว  โส  เตียวท่าพระ อนัดบั 1
5  พระชูชยั  ธีรเมธี  ปิโยรัมย์ อนัดบั 2
6  พระมหาศกัดา  กิตฺติปาโล  กงทอง อนัดบั 2
7  พระอภิชยั  อิสฺสร าโณ  อุ่นปิง อนัดบั 2
8  พระปิยะ  ปิยวาโจ  ตามพระหตัถ์ อนัดบั 2
9  พระประยทุธ  ปริตฺตเมธี  ชุมโส อนัดบั 2

10  พระมหาสุชาติ  สุจิตฺโต  สียางนอก อนัดบั 2
11 Phra Phommounee Sitdhimethi Chandavong อนัดบั 2
12  สามเณรปรีชา  -  ร่างสม อนัดบั 2
13  พระจ ารัส ตธมฺโม  สวาสโพธ์ิกลาง อนัดบั 2
14  สามเณรด ารงค์  -  แกว้แจ่ม อนัดบั 2
15  พระมหาทองมี  สุทฺธิจิตฺโต  สะพานหลา้ อนัดบั 2
16  พระเอกพนัธ์  ธีรภทฺโท  วิมานทอง อนัดบั 2
17  พระจกัรพงษ์ ธีรธมฺโม  สีแกว้ อนัดบั 2
18  พระวรนนัท์  ป ฺฺ านนฺโท  ชูแสง อนัดบั 2
19  พระอนุวฒัน์ ติ าโณ  ปากหวาน
20  พระมหาภคชยั  ธมฺมปาลี  ชยัสิมมา
21  พระณฐัพงษ์  วชิรคฺคเมธี  มูลลี
22  พระสมยั  พฺรหฺมสโร  อนุภกัด์ิ
23  Phra Mengtry  Khantimuny Mov
24  พระวีระพนัธ์  ขนฺติธมฺโม  เฉียบแหลม
25  พระมหาวิชชั  วรเมธี  มณีโชติ
26  พระวชัระ  วชิรธมฺโม  ค  ายนัต์
27 Phra Savuth Vorapanyo Long
28  สามเณรจกัรี  -  นิลนามะ
29  พระประเสริฐ  วรธมฺโม  ธิลาว
30 Phra Kimhun Santussako Limngam

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาการบริหารรรัฐกิจ
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

31  พระสุระชยั  ปญฺ าวฑฺฒโน  ตนัสมรส
32  พระตรีภพ  ถาวรจิตฺโต  นาพนงั
33 Phra Sak Sawanathero Nan

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Khamhoung Thiravaro Phommachanh อนัดบั 2
2 Phra Khamphout Chittasaro Chittaphone อนัดบั 2
3 Phra Norkeo Ariyayano Phandala อนัดบั 2
4 Phra Sone Sintaro Phongphet อนัดบั 2
5 Phra Kenkeo Ophaseno Vonthana อนัดบั 2
6 Phra Duangchan Chantavangso Vongphachit อนัดบั 2
7 Phra Vanhthong Sudhammo Khammoungkhoun อนัดบั 2
8 Phra Sovannara Jayakaro You
9 Phra Phorlaphanh Aniko Thipphaphone

10 Phra Ponlok Putharakhito Ley
11 Phra Soustey Yassachotithero Hem
12  Phra Chidthachone  Jakkavaro Thongsavath
13  Phra Khamphouvieng  Punyasaro Thongbai
14  สามเณรถาวร  -  กลดัทอง
15 Phra Chanvatthana Thitasopano Be
16  Phra Khamla Suwannarangsi Seangmany
17  พระสันติ  สนฺติธมฺโม  รุ่งเร่ืองทวีชยั
18 Phra Soulivong Akkapanyo Sayasin
19 Phra Phearun Apithammapalo Ken
20  Phra Sarou  Baknetakchetto Chom
21  Phra Teuy Chotipanyo Xaiprasithided
22  Phra Norng Andathero Thy
23 Phra Riddhi Chotidhammo Prach
24 Phra Chanmuni Attsanto Neam
25  พระวิลยัศกัด์ิ  เขมวีโร  ศกัดา
26 Phra Ratana Thassanatthera Ork

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

27  Phra Sovannara Suvannatacho Som
28  Phra Thin Dhammatero Be

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระครูสงัฆรักษพ์งษศ์กัด์ิ  พทฺุธธมฺโม  จนัทร์หอม อนัดบั 2
2 พระทวีศิลป์ าณวโร จินดา
3  Phra Sambath Dhammachoto  Or
4  พระค าจนัทร์  คุณว  โส  วงษช์าลี
5  Phra Seng Yanachoto Meas
6  Phra Manixay Manito Chantavong
7  Phra Ra Suchato  Nhar
8  Phra Sarakwath Thirapanyo Tricichay
9  Phra Oudone Varapunyo Chaktivong

10 Phra Annahda Thammavidyachiva Duongnanda
11 Phra Somat Chantapajoto Phuong
12  Phra Savunkhanti  Khantibalo Khem
13  Phra Romony Jakkhusangvaro Bo
14 Bhikkhu Varamonkkalo เทียบโอน
15 พระมหาสิงห์ ธมฺมวโร แกว้ประเสริฐ เทียบโอน
16 พระภราดร านนนฺตโร ตรีสิน รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  แซ่หลี อนัดบั 1
2  พระปลดัประดิสิษฐ์ ตาโภ  ประคองสาย อนัดบั 2
3  พระสมพงษ์  กวิว  โส  หรรษาธาร อนัดบั 1
4  พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ  นาเมือง อนัดบั 1
5  พระด ารงค์  สิริสาโร  ภู่ระหงษ์ อนัดบั 1
6  พระมหาวชัรินทร์  วชิรธมฺโม  ดีแสวง อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ
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7  พระอธิการมนูญ  ขนฺติโก  อุปฮาด อนัดบั 1
8  พระมหาประเวศ  เขมสรโณ  นิยมชาติ อนัดบั 2
8  พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์  ยสปาโล  สีนวล อนัดบั 2
9  พระครูสุชาติวฒิุกิจ  อภิชาโต  ปลอดสมบูรณ์ อนัดบั 2

10  พระมหาขจรศกัด์ิ  จรณธมฺโม  พอ่ชมภู อนัดบั 2
11  พระมหาเจมศกัด์ิ  กิตฺติวณฺโณ  พิมพท์อง อนัดบั 2
13  พระครูวิธานกิจโกศล  สารโท  รองทอง อนัดบั 2
14  พระครูพินิตปริยติักิจ  วรธมฺโม  ศิลชยัศรี อนัดบั 2
15  พระวินยัธรประพนัธ์  อโสโก  แซ่เตง็ อนัดบั 2
16  พระสมุห์วีระกาญจน์  วิริโย  ตระกระจ่าง อนัดบั 2
17 พระครูสถิตจิรธรรม  จิรธมฺโม  วฒันานนท์ อนัดบั 2
18  พระครูศรัทธาบญุกิจ  ปริสุทฺโธ  มงคลไวย์ อนัดบั 2
19  พระครูวิชิตกิจโกศล  อติธมฺโม  ศรีภกัดี อนัดบั 2
20  พระมหาประเมิน ตคุโณ  ตรีเกษม อนัดบั 2
21  พระมหาสุเวทย์  กนฺตวีโร  เนาบ าบติั อนัดบั 2
22  พระใบฎีกาจกัรพงษ์  ฉนฺทโสภโณ  สังวาลรัตน์ อนัดบั 2
23  พระมหาณฏัฐณ์ภทัร  ขนฺติธโร  ฆอ้งพาหุ อนัดบั 2
24  พระมหาประสาน  อนุวตฺโต  ทศันารุณพงศ์ อนัดบั 2
25  พระครูวิชาญธรรมโชติ  ธมฺมโชโต  เมฆน่ิม อนัดบั 2
26  พระครูสงัฆรักษป์ระทวน  กมโล  หามนตรี อนัดบั 2
27  พระปลดัสมชาย  ธมฺมสาโร  คาวีสินธุ์ อนัดบั 2
28  พระครูใบฎีกาสอาด  ปญฺ าทีโป  ดิษฐสวรรค์ อนัดบั 2
29  พระธวชั  เตชธมฺโม  เปียศิริ อนัดบั 2
30  พระธีรพงษ์  ธีรว  โส  สุกรรม อนัดบั 2
31  พระปลดัอนนัต์  ฉนฺทกาโม  ลือพร อนัดบั 2
32  พระอธิการถวิล  ชยธมฺโม  อินทสอน อนัดบั 2
33  พระครูพิศิษฎบ์ญุญากร  ธมฺมเตโช  คงเจริญถ่ิน อนัดบั 2
34  พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ  ปญฺ าทีโป  งามนกั อนัดบั 2
35  พระมหาจนัทร์  กลฺยาณธมฺโม  พวงยอด อนัดบั 2
36  พระชิงชยั  อภิชาโต  ภูโต อนัดบั 2
37  เจา้อธิการเอนก  ปญฺญาทีโป  มะณีเทศ อนัดบั 2
38  พระครูกนัตธรรมาภิรักษ์  กนฺตมโน  ธนะคุณ อนัดบั 2
39  พระสมุห์สมยศ  ธมฺมวฑฺุโฒ  จิตฤกษ์ อนัดบั 2
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ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

40  พระปลดับณัฑิต  วชิร าโณ  เรืองฉาย อนัดบั 2
41  พระอธิการสมชาติ  เตชปญฺโ  ฉายไทย อนัดบั 2
42  พระสมจิตร  ปิยวณฺโณ  พรมมา อนัดบั 2
43  พระครูสงัฆรักษวิ์เชษฐ์  มหาลาโภ  บุญพยงุ อนัดบั 2
44  Phrapalad Channy sangkhappapato Oeum อนัดบั 2
45  พระมหาจ ารัส  จนฺทธมฺโม  โยธา อนัดบั 2
46  พระอธิการยทุธภูมิ  สิริสาโร  ศิริสาร อนัดบั 2
47  พระครูประภทัรสรคุณ  คุตฺตธมฺโม  แสดงพจน์ อนัดบั 2
48  พระปลดันิคม  จิตฺตปญฺโ  ลือนิคม อนัดบั 2
49  พระสมบติั  อนาวิโล  มุ่งดี
50  พระอธิการพิชยั  อิทฺธิ าโณ  คงสมถวิล
51  พระครูปิยธรรมวิสิฐ  ยโสธโร  มงคลชาติ
52  พระญาติ  ยโสธโร  ศรีมาตร
53  พระอธิการประสิทธ์ิ  เตชสีโล  เหมไธสง

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสงวน ปิยธมฺโม เครือแสง อนัดบั 2
2 พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ ป ฺฺ าธโร สีมุก อนัดบั 2
3 พระมหาดนยั อุปวฑฺฒโน ศรีจนัทร์ อนัดบั 2
4 พระเด่นธนา จนฺทธมฺโม เศรษฐแสงศรี อนัดบั 2
5 พระเสน่ห์ ส วโร สังเกต อนัดบั 2
6 พระจกัรกฤษณ์ มหาป ฺฺโ ดวงตา อนัดบั 2
7 พระอธิการดวงสี กิตฺติภทฺโท จนัทะผล อนัดบั 2
8 พระสุรชยั ธมฺมรกฺขิโต ดีท่าโพธ์ิ อนัดบั 2
9 พระสุรศกัด์ิ โอภาโส ภูวนันา อนัดบั 2

10 พระอภินนัท์ อภินนฺโท อ่อนสี อนัดบั 2
11 พระวิษณุ สติสมฺปนฺโน ตรีสุทโธ อนัดบั 2
12 พระครูประทีปธรรมานุยตุ ธมฺมทีโป ดาบนอ้ยอุ่น อนัดบั 2
13 พระธีรพงษ์ สุนฺทโร ภกัดี อนัดบั 2
14 พระครูอุทยัวรคุณ านวโร วงศค์  าหาญ อนัดบั 2

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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15 พระปัญญา ป ฺฺ าวโร กุลภา อนัดบั 2
16 พระเกรียงศกัด์ิ พระวิไล อนัดบั 2
17 พระครูวิสุทธิโพธารักษ์ วิสุทฺโธ ศรีประสงค์ อนัดบั 2
18 พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร เนาวนิต อนัดบั 2
19 พระจ านงค์ สิริวณฺโณ ผมไผ อนัดบั 2
20 พระจ าลอง สีลเตโช ทีหอค า
21 พระค าฝ่ัน จารุธมฺโม หลานวงศ์
22 พระศรีประเสริฐ มหาวายาโม ผลสวสัด์ิ
23 พระศกัด์ิดา กิตฺติภทฺโท ศรีมี
24 พระนวิน านวโร ศรีสวา่ง
25 พระอาทิตย์ อตฺถกาโร ทองสมุทร เทียบโอน
26 พระเกยรู กนฺตสีโล สุยงักูล เทียบโอน
27 พระถาวร ถาวรธมฺโม ภิญญา เทียบโอน
28 พระสุรัตน์ รตนวณฺโณ แกว้แก่นคูณ รุ่นท่ี 55
29 พระสุพจน์ พทฺุธสโร ขวาค า รุ่นท่ี 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระพทัธพงษ์ ธมฺมนนฺโท สอนแกว้ อนัดบั 1
2 พระสมชาย ปญฺ าวโุธ หว้นยิม้เส้ง อนัดบั 2
3 Phra Sucheat Suvannathero Morn อนัดบั 2
4 พระครูวินยัธรมรกต อคฺคปญฺโ แกว้นรสิงห์ อนัดบั 2
5 Samanera Somchan      Santisuk -
6 พระคงเดช ถาวโร คงจุย้ รุ่นท่ี 54

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาสถาพร       อธิปญฺโ สมศกัด์ิ อนัดบั 1
2 พระกลา้ณรงค ์    ปญฺ าว  โส ปัญญาวงค์ อนัดบั 2
3 พระเชิดศกัด์ิ    ติสฺสว  โส จินดาศรี อนัดบั 2
4 พระเอกสิทธ์ิ        อคฺคปญฺโ ใจแกว้ อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่67



5 พระธวชัชยั          พทฺุธว  โส พทุธวงศ์ อนัดบั 2
6 สามเณรพรเทพ  หยกฟ้าวิจิตร อนัดบั 2
7 พระจกักราวฒิุ อภิวฑฺฒโน สิงห์ค  า อนัดบั 2
8 พระสมชยั            สุทฺธจิตฺโต มงคลมุทิตา
9 พระถนอมศกัด์ิ  อภินนฺโท ทิมทอง

10 พระวชัรินทร์ จิรสุโภ มนตรีกานต์
11 พระบุรี   านสุโภ ทอน
12 พระสุชาติ กิตฺติวฑฺุโฒ เป็งค  า รุ่น 55
13 พระจรัญ จิรธมฺโม จนัทร์ขาว รุ่น 55
14 พระชาญชยั ชวณสโภ วิทยารุ่งเร่ือง รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระเพชรรัศน์ ชยกุสโล ชยัเจริญตระกูล อนัดบั 1
2 พระสุรินทร์        อินฺทว  โส อาจินลพฒัน์ อนัดบั 1
3 พระไสว จิตฺตปุตฺโต จนัทนอ้ย อนัดบั 1
4 พระนาธาน อานนฺโท อภิสันตพ์ลงักุล อนัดบั 2
5 พระประเสริฐ กนฺตวีโร เงินสุขใจ อนัดบั 2
6 พระวิจิตร อตฺถกาโร แสนสุขอุดมแกว้ อนัดบั 2
7 พระชชัวาลย์ จิตฺตส วโร จนัทร์งาม อนัดบั 2
8 พระจิระเดช ญาณธีโร ลองใจค า อนัดบั 2
9 พระไกรวิทย ์  กนฺตปญฺโ ค าแสน อนัดบั 2

10 พระบุญ ติกฺขวีโร ชยัศรี อนัดบั 2
11 พระเอนก ภูริปญฺโ เจตดิลกกูล อนัดบั 2
12 พระอาทิตย์ สุมโณ อาฟู อนัดบั 2
13 พระบุญจู สิริปุญฺโ อนุศาสน์ปรีชากุล อนัดบั 2
14 พระวิเชียร พลวชิโร รัศมีสวา่งยิง่
15 พระค าแพว กาญฺจนวณฺโณ พวงพั้ว
16 พระดนยั              ติกฺขปรกฺกโม ภู่ศิลป์สถิตย์
17 พระเกรียงไกร กิตฺติกุโล วา่นตระกูลงาม
18 สามเณรภานุพงษ์ สันติวงค์
19 พระศุภชยั กตปุญฺโ สะเมอะ
20 พระวิชยั วรสทฺโท เขียวสีฟ้า อนัดบั 1 รุ่น 55

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่68



21 พระชาญชยั ขนฺติชโย แซ่เต๋ิน อนัดบั 2 รุ่น 55

22 พระแสวง ชยมงฺคโล ไชยมงคล รุ่น 55
23 พระปลดัชิษณุพงศ์ สมจิตฺโต สระสวย รุ่น 55
24 พระสมเดช ฌานเตโช ต่าสินี รุ่น 55
25 พระโปะปิ สิริวฒฺฑโน เกศประกาย รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาวิเชียร            วชิรเมธี แสงเมือง อนัดบั 1
2 พระมหาธวชัชยั           ภทฺทสุธี นามจอ้ย อนัดบั 2
3 พระณรงคฤ์ทธ์ิ     กิตฺติวณฺโณ ไชยมงคล
4 พระค าสะหวาด ปญฺ าวฒฺุโฑ พิลาวง

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระชานนท ์ อติชาโต ณรงค์ อนัดบั 2
2 พระศุภสิทธ์ิ  ถาวโร ทองนา อนัดบั 2
3 Phra Sophal  Phalatharo Kith อนัดบั 2
4 พระมหาวนัเฉลิม กิตฺติคุโณ ศรีนาแพง
5 พระยงยทุธ   ภูริป ฺฺโ นอ้ยหวา้
6 พระสุปัน  สุเมโธ สายสินธุ์
7 พระสาคร  มหพฺพโล สอนถม
8 พระกุศล  ป ฺฺ าธโร เอียง
9 Phra Hoeun Kusalo Huon

10 พระวิษณุกร  านวโร สิงห์หลา้
11 พระวชัระ  วิสุทฺธิวิริโย สมอดี
12 พระจนัทร์ กิตฺติ าโณ พนัเพช็ร
13 พระสาเวือน รตนฺป ฺฺโ ณุป
14 Phra Kimleang Chotappanyo Chhuon
15 พระอนุรักษ ์ อตฺตทนฺโต กองกุล
16 Phra Suvun Chothatammo Norng
17 พระประมูล   ฺิตธมฺโม ทองดวง

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาเขตขอนแก่น
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18 พระอมัมร โชติวโร วงคเ์สนา
19 พระสุธิพงษ ์ ปภสฺสโร เทียนเงิน
20 Phra Teun  Indakutto Tuok
21 พระศุภชยั สุภาจาโร  ซ่ือตรง เทียบโอน
22 พระอรรนพ   จนฺทธมฺโม นาสมปอง รุ่น 54
23 พระกฤษณะ สุเมโธ สัพโส รุ่น 55
24 พระสุชาติ อุตฺตม าโณ คงสะ รุ่น 53

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาสมคิด อิสฺสรป ฺฺโ ชนิดนอก อนัดบั 2
2 สาเณรธีรศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ อนัดบั 2
3 พระเชาวลิต อมโร พิมายนอก อนัดบั 2
4 พระสยาม สมตฺโถ บุญตราภกัดี อนัดบั 2
5 พระคมกริช อภิชฺชโว ประเสริฐวงษา อนัดบั 2
6 พระปิยะพงษ์ อคฺคป ฺฺโ อ่ิมสะอาด อนัดบั 2
7 PhraSuneng Yanachotoo Roeung อนัดบั 2
8 พระวีระศาสตร์ สุมโน ชูรัตน์ อนัดบั 2
9 สามเณรอุดร ก่ิงแกว้ อนัดบั 2

10 พระพฒิุพงศ์ ป ฺฺ าวฑฺฒโกท ามา อนัดบั 2
11 พระอนุศกัด์ิ อนาลโย คงอิน อนัดบั 2
12 พระวิษณุ านธมฺโม เทิมกระโทก อนัดบั 2
13 พระเชิด อตฺตทีโป โคกสระนอ้ย อนัดบั 2  
14 พระอนุพล สิริภทฺโท เนียนไธสง อนัดบั 2  
15 Phra Kroeun Indhapanyo Mit
16 Phra Kakvei Vinayadharo Chea  
17 พระปารเมศ ธมฺมาวโุธ แกว้โสนด
18 PhraSothy Kalyanapalo Sorn
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
19 พระณฐัสิทธิชาญ สหธมฺโม ณินทเศรษฐ์
20 พระเกษมสันต์ กิตฺติโสภโณ นามนอก  
21 PhraVichet Khantiko Dos

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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22 พระอานนท์ เขมานนฺโท ชอ้ยขนุทด  
23 พระกฤษณะ วรป ฺฺโ ชาญพรมราช  
24 PhraChea Sapanyo Ouk  
25 PhraSophea Ratanaputto Ve  
26 พระวีระวิทย์ อิทฺธิ าโณ จนัทร์สวา่ง  
27 Phra Sovanda Selathano Sin  
28 Phra Uddom Aggadharo Im  
29 พระปุญญพฒัน์ สิริวฑฺฒโก บุญมาก อนัดบั 1 รุ่น 55

30 พระมหาอาทิตย์ อริยเมธี จีบจอหอ  อนัดบั 2 รุ่น 55

31 พระเมืองจนัท์ อคฺควณฺโณ เพ่ิมผล อนัดบั 2 รุ่น 55

32 พระเด่นชยั อาภสฺสโร คอดขนุทด รุ่นท่ี 55
33 พระสมปอง สุจิณฺโณ ภูตา รุ่นท่ี 55
34 พระเฉลิมพล จิตฺตกาโร ยศธร รุ่นท่ี 55
35 สามเณรหงษช์ยั จนัทร์จิตร รุ่นท่ี 55
36 พระธงชยั ถิรวิริโย จนัทรชยั รุ่นท่ี 55
37 พระชยัรัตน์ ทีฆายโุก สอนจะโปะ รุ่นท่ี 55 เทียบโอน

38 พระพงษพ์นัธ์ ฺิติ าโณ บุญประสิทธ์ิ รุ่นท่ี 55 เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระสหสั ปิติสาโร เกยด่านกลาง อนัดบั 2
2 พระวนัเพญ็ กนโก พงชะเกาะ อนัดบั 2
3 พระสัญชยั จารุธมฺโม เชิดนอก อนัดบั 2
4 พระครูวิจกัขณ์ปัญญาภรณ์ ติกฺขป ฺฺโ ตลาดแกว้ อนัดบั 2
5 พระณะเรต เตชธโร ลอ้มพิมาย อนัดบั 2
6 พระทองอาจ เตชป ฺฺโ เสนานิมิตร  
7 พระณรงค์ านวโร พรมน ้า
8 พระครูสงัฆรักษศ์กัด์ิชยั จิรสุโภ สุวรรณภูมิ
ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
9 พระครูสมห์ุสมพงษ์ พทฺุธสโร เทียบประทุม  

10 พระอธิการกล่อม อาภสฺสโร ปุกมะเริง  
11 พระปิยภทัร อนาลโย ยิง่นอก

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา การจัดการเชิงพุทธ
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12 พระพวง ยโสธโร สมประสงค์
13 พระประจวบ กตสาโร แทนพรมราช
14 พระอธิการสวสัด์ิ ฺิตาโภ บุญสอาด
15 พระอิทธิชยั อิทฺธิเตโช ขอชิดกลาง
16 พระอธิการกมล สุทฺธมโน อ่ิมเอก
17 พระอธิการเสียน สนฺตกาโย แสนสระนอ้ย
18 พระสมุห์ไพบูลย์ จนฺทว  โส มูลเช้ือ  
19 พระครูศุภกิจพิศาล สุวิชฺโช สุดตะนา
20 พระใบฎีกาภทัรชยั ชยธมฺโม ช่วยงาน  
21 พระมหาประเสริฐศกัด์ิ ปญฺ าปสุโต ป่ันสันเทียะ
22 พระมหาส าลี นนฺทสาโร อ านาจเจริญ อนัดบั 2 รุ่น 55

23 พระอธิการปริง ปภงฺกโร โมงขนุทด รุ่นท่ี 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระรังสรรค์ โชติวโร พทุธกงั อนัดบั 1
2 พระสุวิทย์ ปรุฬฺโห มีศรี อนัดบั 2
3 พระขจรชยั วรป ฺฺโ บุญศรัทธา อนัดบั 2
4 พระบุญเธีย ป ฺฺ ายสีโล ผุน อนัดบั 2
5 พระพรสวรรค์ กตปุ ฺฺโ หลวงบริบูรณ์ อนัดบั 2
6 พระสุขี สุธมฺโม ร่มสิน อนัดบั 2
7 พระอภิชยั จนฺทสาโร ผาพิมพ์ อนัดบั 2
8 พระธีร์ทตั ฉนฺทโก มณีสาย อนัดบั 2
9 พระสาคร จกฺกวโร พรรณา อนัดบั 2

10 พระไชยพิพฒัน์ รตนโชโต นวนกล่ิน อนัดบั 2
11 พระประสิทธ์ิ วิจิตฺตธมฺโม พรมสอน อนัดบั 2
12 พระค าม่วน สุเมโธ พรหมวิชยั อนัดบั 2
13 พระสุง สจฺจวาที แวน อนัดบั 2
14 พระอนุชา ตโสภโณ จนัทร์เขียว อนัดบั 2
15 พระเอ็บ อสฺสาโร ศรีสุวงศ์ อนัดบั 2
16 พระลดัสะใหม กตฺตปุ ฺฺโ ถาวงค์ อนัดบั 2
17 พระสุภกัด์ิ ส วรสีโล สัง อนัดบั 2

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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18 พระพรหมจรรย์ จนฺทวโร โพธิบณัฑิต อนัดบั 2
19 พระพวูงค์ ชยนฺโต ทวีชยั อนัดบั 2
20 พระสมพร โชติทตฺโต บุนวิไล อนัดบั 2
21 พระบรรจง กตสาโร กองแกว้ อนัดบั 2
22 พระวิทยา กตปุ ฺฺโ ทวีพนัธ์
23 พระสุกี เตชธมฺโม ชาวหงษา
24 พระบรรพต พหุสาโร มากดี
25 พระสิทธิชยั สิริธมฺโม บุญประสม เทียบโอน
26 พระไชยวงค์ จนฺทวโร ป้องผิว เทียบโอน
27 พระบุญชอง ธมฺมวโร สิริมงักร เทียบโอน
28 พระจนัทวง อภิธมฺโม คุณภาวง เทียบโอน
29 พระบญัชา ปวโร มูลศรี เทียบโอน
30 พระบวัไล ปริสุทฺโธ ไกยะเดด เทียบโอน
31 พระบุญส่วน อยโต หอมสมบติั เทียบโอน
32 พระเอนกพนัธ์ อาทโร โมฬา เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระชยัยนัต์ จิตฺตคุตฺโต สายน ้าเยน็ อนัดบั 1
2 พระมหายรุนนัต์ มหาวีโร หนองชา้ง อนัดบั 2
3 พระวีระยทุธ อิฏฺ วณฺโณ แพทยส์มาน อนัดบั 2
4 พระอนุรักษ์ อติเมโธ อุปอินทร์ อนัดบั 2
5 พระณฐัวฒิุ กตปุญฺโ ติเรือน
6 พระสานิตย์ สาทโร ไก่แกว้
7 พระณรงค์ ธมฺมจิตฺโต ผูกจิต
8 พระเฉลิมพล โชติธมฺโม แกว้วิเศษ
9 พระณฐัภูมิ อคฺคธมฺโม คมเฉลียว

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระเอกชยั สิริจนฺโท ม่ิงขวญั อนัดบั 1

วทิยาเขตแพร่

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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2 พระญาณวฒิุ อุตฺตโม จารัตน์ อนัดบั 1
3 พระไพรวลัย์ อินฺทป ฺฺโ สืบเทพ อนัดบั 1
4 พระวิสูตร ป ฺฺ าธีโร เช่ียวรอบดี อนัดบั 1
5 พระวนัชยั กิตฺติสุนฺทโร หงษง์าม อนัดบั 1 
6 พระศศินกานต์ ป ฺฺ าธโร ศิริวิทยารักษ์ อนัดบั 1
7 Phra  Sopon hammapanyo Jeum อนัดบั 2
8 พระวิชาญ อาทโร มวลทอง อนัดบั 2
9 พระบุญเล้ียง ปุ ฺฺ พโล บุญสุข อนัดบั 2

10 พระสิทธิชยั ขนฺติธมฺโม อินทรพิทกัษ์ อนัดบั 2
11 Phra  Samnang Akkadhammo Pune อนัดบั 2
12 พระสุพิศ ขนฺติโสภโณ ดีนาน
13 พระจิรายุ จิรวฑฺฒโน พิทกัษ์ อนัดบั 2
14 Phra  Vuthy Channavutho Vorn อนัดบั 2
15 พระวราวฒิุ ธมฺมวโร สาแกว้ อนัดบั 2
16 พระรัฐพงษ์ ป ฺฺ าธโร ไดไ้ซย์ อนัดบั 2
17 พระไพศาล จารุวณฺโณ เจริญรัมย์ อนัดบั 2
18 Phra  Thy Ramamuni Thon อนัดบั 2
19 พระประวิทย์ ชุตินฺธโร ศรีเลิศ อนัดบั 2
20 Phra   Oanh Ni Wattappanyo Thach  อนัดบั 2
21 Ven. Chanthy Chathatero Youn อนัดบั 2
22 พระนาย ป ฺฺ าปทีโป บุญสิม อนัดบั 2
23 พระเก้ือ ปสนฺโน เปรียบกลา้ อนัดบั 2
24 Phra   Nart Sadhammayano Nuan อนัดบั 2
25 Phra Dara Akkanyano Tard
26 Phra Supoke Ekkapanyo Pad
27 พระนอ้ย ธนปญฺโ ชมเหิม
28 Phra Saree Tikhapanyo Chang
29 พระสุรสิทธ์ิ สีลวณฺโณ สังขล์าย
30 Phra  Vichet hammasangwaro Suguon
31 Phra Mai hammawiriyo Chang
32 Phra  Sopheap Channavutho Sun
33 Phra  Peungthan Kantipalo Tard
34 Phra Suwanna Jiradhammo Peuan
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35 Phra  Yard Seelapanyo Yuem
36 Phra Thearorng Yasavatho Yeun เทียบโอน
37 พระเอกลกัษณ์ จนฺทวณฺโณ เมินดี เทียบโอน
38 Phra Barn hammasirisatha Tard เทียบโอน
39 พระวฒันกุล รตนโชโต ระบือนาม  อนัดบั 1รุ่น 55

40 พระสุพล สิริปญฺโ สมศรี รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาปรีชา านุตฺตโร พิมานรัมย์ อนัดบั 1
2 พระวินยั กิตฺติภทฺโท ฤทธิโย อนัดบั 1
3 พระวิริยะ หิตจิตฺโต แถบเดียว อนัดบั 1
4 พระวรศกัด์ิ ขนฺติธมฺโม บริบูรณ์ อนัดบั 2
5 พระสุเทิด ทีปงฺกโร งามประจบ อนัดบั 2
6 พระนิกุล ปชฺโชโต โพธิจิตร อนัดบั 2
7 พระสุธรรมรัตน์ รตน าโณ ผลจะโป๊ะ อนัดบั 2
8 Phra Sokchea Suvannathero Suong อนัดบั 2
9 พระประยตุร์ วิสุทฺธสีโล ชยัสงคราม อนัดบั 2

10 Phra   Sutr  Panyataro sarn อนัดบั 2
11 Phra Bunthon Tekkhapanhnao Ty อนัดบั 2
12 พระอนุชา ธีรป ฺฺโ เจริญรัมย์
13 พระอภิสิทธ์ิ อติภทฺโท แพงมาก
14 นายทรงชีพ อสิพงษ์ เทียบโอน
15 Ven Thorn Thanawattho Ouk เทียบโอน
16 พระภิรมย์ อภิวโร รุ่น 55
17 พระทองเพียร ป ฺฺ าธโร ใจกลา้ รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระครูปทุมสงัฆการ ฺิตป ฺฺโ บุญยอม อนัดบั 1
2 พระนอ้ย ฺิตว  โส จาบทอง อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการการเมืองการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่75



3 พระสมบูรณ์ สุคิโต จนัทร์ล ้า อนัดบั 1
4 พระมหาอ านวย วิริโย เพง็บุญ อนัดบั 1
5 พระครูพฒันวิหารกิจ ธมฺมจาโร ทองอม้ อนัดบั 1
6 พระมหาธรรมนิตย์ นิสฺสโภ มีสังเกต อนัดบั 1
7 พระครูสิริพรหมสร พรหมฺสโร จ าปาทอง อนัดบั 1
8 พระครูปิยธรรมวิมล นรินฺโท มียิง่ อนัดบั 1
9 พระครูโพธิปัญโญภาส จิตฺตว  โส บุญมา อนัดบั 1

10 พระครูกลัยาณธรรมโฆษ กลฺยาโณ ศิลานิล อนัดบั 1
11 พระบ ารุง พลวโร ธุนาบาล อนัดบั 1
12 พระณฉตัร เขมว  โส เชาวแ์ช่มช่ืน อนัดบั 1
13 พระอ าพร ผาสุโก ศรีจนัทร์ อนัดบั 1
14 พระครูประสาทปริยติัคุณ ปริ ฺฺ าโณ วิชายง อนัดบั 1
15 เจา้อธิการชมภู วิสุทฺโธ ดาทอง อนัดบั 1
16 พระส าเภาว์ จิตฺตวโร เลิศอะยะโส อนัดบั 1
17 พระทองค า โอภาโส เศษสุวรรณ อนัดบั 1
18 พระอธิการสุพรรณ์ ธีรธมฺโม สาลีสุข อนัดบั 1
19 พระครูโสภณสุทธิธรรม โสภโณ แกว้ละมุล อนัดบั 1
20 พระครูชยัมงคลธรรมนาถ นาถธมฺโม กะการดี อนัดบั 1
21 พระมหาศิริ โอภาโส สติภา อนัดบั 1
22 พระอธิการสุนทร สจฺจวโร สวนงาม อนัดบั 1
23 พระครูสุคนธ์สีลากร มหปฺผโล จ าปาทอง อนัดบั 1
24 พระครูธ ารงสีลคุณ กนฺตสีโล ปัญญาดี อนัดบั 1
25 พระครูอุดมวิสารทธรรม วิสารโท ศรีพรหม อนัดบั 1
26 พระครูเกษมธรรมพิมล เสขธมฺโม เสมอภาค อนัดบั 1
27 พระอธิการสุรพล านวโร จารัตน์ อนัดบั 1
28 พระอธิการสม กิตฺติปาโล อินทรมณี อนัดบั 1
29 พระอธิการสุบิน ติสฺสว  โส สมสุข อนัดบั 1
30 พระอธิการประสิทธ์ิ านวโร ศรีพรหม อนัดบั 1
31 พระครูสิริธรรมวิสุทธ์ิ สิริธมฺโม วงัสาวดี อนัดบั 1
32 พระอธิการเจย เตชวโร พะนิจรัมย์ อนัดบั 1
33 พระบุญเพง็ อุปคุตฺโต ม่วงอร่าม อนัดบั 1
34 พระมหาจนัทร์ อาภสฺสโร แสงศรี อนัดบั 1
35 พระครูปลดัวิโรจน์ ส ฺฺ โม คชทอง อนัดบั 1
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36 พระครูพิทกัษส์ังฆกิจ ติกฺขวีโร แตม้ทอง อนัดบั 1
37 พระครูวิสุทธิวีรคุณ สุธีโร บรรลุดี อนัดบั 1
38 พระพล ธมฺมว  โส ประทุมมา อนัดบั 1
39 พระอธิการวิเชียร ฺิตธมฺโม ศรีสุข อนัดบั 1
40 พระอธิการสงค์ ภทฺทธมฺโม ศรพรหม อนัดบั 1
41 พระครูสุวรรณจนัทรสรคุณ จนฺทสโร ศรีเพชร อนัดบั 1
42 พระอธิการวฒันชยั ป ฺฺ าคโม ทรงศรี อนัดบั 1
43 พระอธิการบุญเยีย่ม ป ฺฺ าวโุธ เจริญพนัธ์ อนัดบั 1
44 พระครูอคัรสุวรรณโพธิ อคฺคป ฺฺโ ศีรษะแกว้ อนัดบั 1
45 พระครูวิบลูยรั์ตนคุณ สุกภวโร นามวิไซย์ อนัดบั 1
46 พระครูสุวรรณโพธิคุณ อินฺทโชโต งามสง่า อนัดบั 1
47 พระอธิการสุวฒัน์ อาภรโณ เจือจนัทร์ อนัดบั 1
48 พระอธิการเยยีน จนฺทโชโต ดีดว้ยมี อนัดบั 2
49 พระครูสนัติโพธิวตัร สนฺติธมฺโม สกุลทอง อนัดบั 2
50 พระครูปัญญาวุฒิสุนทร ป ฺฺ าวฑุโธ พิชนารี อนัดบั 2
51 พระครูประดิษฐธ์รรมวฒัน์ มาริชิโน พอ่คา้ อนัดบั 2
52 พระครูนิยตุธรรมสาทร ยตฺุติโก ก่ิงโสดา อนัดบั 2
53 เจา้อธิการพธุ อนาลโย สูนรัมย์ อนัดบั 2
54 พระครูอุดมวชัราภรณ์ สมจิตฺโต บุญตอง อนัดบั 2
55 พระครูโอภาสธรรมภาณ ฺิตธมฺโม ทองอม้ อนัดบั 2
56 พระครูกนัตสารธรรม กนฺตสาโร แกว้ละมุน อนัดบั 2
57 พระอธิการวิเชียร ป ฺฺ าวชิโร กระแสเทพ อนัดบั 2
58 พระอธิการชยัวฒัน์ พทฺุธสีโล มะลยัทอง อนัดบั 2
59 พระจุล านวีโร นิยม อนัดบั 2

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระศกัด์ิดา สกฺกสุเมโธ เก๋ียงแกว้ อนัดบั 1
2 พระเฉลิมชยั สุจิตฺโต ตะ๊ตุ่น อนัดบั 2
3 พระจิตรกร ขนฺตยาภิรโต เครือเต๋จะ๊ อนัดบั 2
4 พระปลดัวชัรินทร์ วชิรเมธี อ่ินแดง อนัดบั 2
5 พระอุ่งลายชิง สุจิณฺณธมฺโม แซ่ยา่ง อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาเขตพะเยา
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6 พระเอกพงค์ าณวีโร พระวิสัตย์
7 พระชยัมงคล านกิตฺตยเมธี คิดอ่าน
8 พระสมชยั ชยลงฺกโร แก่บา้น
9 พระอาทิตย์ อตฺถกาโร ธงสัตย์

10 พระถวิล วิสุทฺธิจิตฺโต อินปัญญา
11 พระวิทยา วิทฺยานนฺโท ฝันถึงภูมิ
12 พระอนุชยั อนุตฺตโร แก่บา้น
13 พระนพพร ชยาภินนฺโท ต๊ิบกา
14 พระนรินทร์ ป ฺฺ าวชิโร อินเขียว
15 พระวลัลภ กตปุ ฺฺโ เนตรนิยม
16 พระบุญธรรม อภิวฑฺฒโน ทา้วล่า
17 พระประสงค์ โสรโต สองเมือง
18 พระใบฎีกาเฉลิมพล อนุตฺตโร รัศมี
19 พระศรีพล จนฺทธมฺโม พิลาสุตา
20 พระเอกชยั สิริวิชยเมธี กนกรัตนไพศาล รุ่น 55
21 เจา้อธิการวิเชียร อุตฺตโม ตน้ศรี รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระพทุธา  พทฺุธสโร วงคห์าจกัร อนัดบั 1
2 พระมหาชูเชิด   ติสฺสโร สลบัศรี อนัดบั 2
3 พระสายทอง  ฺิตมโน ภูวนันา อนัดบั 2
4 สามเณรอุเทน   อามาตยม์นตรี อนัดบั 2
5 พระประเสริฐ  าณธมฺโม เกษแสนศรี อนัดบั 2
6 พระณรงศกัด์ิ  สุจิตฺโต เรียบรัตน์ อนัดบั 2
7 พระถาวร  ฺิตกรณีโย แสงขาว อนัดบั 2
8 พระสนาม  ปภาโส ค าภิบาล อนัดบั 2
9 พระฉตัรชยั  จกฺกวณฺโณ ศรีลาวงค์

10 สามเณรชาติชาย  แสนซ้าย  
11 พระถิรธรรม  มหาวีโร ศรีค  า
12 พระสุขเกษม  สุทฺธป ฺฺโ รางศรี
13 พระพรมพิศ  วรป ฺฺโ ภูมิเพช็ร

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาลัยสงฆ์เลย  จังหวดัเลย
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14 พระสัญญา ส ฺฺ โม โสวรรณ เทียบโอน
15 พระฉลอง วรมงฺคโล ประทุมมงั เทียบโอน
16 พระบวร   กิตฺติ าโณ มธิปิไข เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระชยัณรงค์ สุนฺทโร สุนโท อนัดบั 2
2 พระอดุลย์ ฺิตป ฺฺโ ภูมิคอนสาร อนัดบั 2
3 พระคทาวธุ คุตฺตว  โส สุวรรณมาโจ อนัดบั 2
4 พระพงศพิ์สิฐ ปสิทฺธิเมธี สาซุเซา อนัดบั 2
5 พระอธิการพงษภิ์วตัน์ ขนฺติวโร นาโสก อนัดบั 2
6 พระพิทกัษ์ ฺิตวาที ศกัด์ิซ้ายดา อนัดบั 2
7 พระสุลิพง สติสมฺปนฺโน เสมาทอง
8 พระศุภชยั ฺิตมโน พีระธรรม
9 พระวรกนัต์ คุณงฺกโร พนัธ์ดวง

10 พระกิตตินนัท์ สุทฺธิ าโณ แสนปากดี
11 พระเลอวฒิุ ภูริป ฺฺโ เนตรตะวงศษ์า
12 พระเพชรสมพร าณสมฺปนฺโน สินชยั
13 พระเลวตัร์ อธิป ฺฺโ แสนวงศพ์นัธ์
14 พระมน อินฺทป ฺฺโ ขนัทวงศ์
15 พระประจวบ านวฑฺุโฒ ประภาศิตธนโชต
16 สามเณรเพชรสะหมอน - ดวงค าไข
17 พระปลดัสุภรณ์ อคฺคธมฺโม มีเมตตา เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระบุญเลิศ                   เตชปุ ฺฺโ ณ  เชียงใหม่ อนัดบั 1
2 พระสุบิน                        จารุวณฺโณ วนันนัตา อนัดบั 1
3 พระณฏัฐนนัท ์            คุณวีโร ปันสุพฤกษ์ อนัดบั 2
4 พระวชัระ                      วชิรานนฺโท ก๋าวี อนัดบั 2
5 พระสิงห์ไทย                ยสินฺธโร จนัทะวงค์ อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน  จังหวดัล าพูน
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม  จังหวดันครพนม
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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6 พระสุวิทย ์                      อินฺทป ฺฺโ จูยกป่ิน อนัดบั 2
7 พระอธิการวทญัญู         ธมฺมทีโป ค าปากุล อนัดบั 2
8 พระเธียรชยั                    กลฺยาณธมฺโม ใจค า อนัดบั 2
9 พระอธิการวยัวฒิุ          วชิราวฑฺุโฒ จนัทร์วรรณ อนัดบั 2

10 พระอมรเทพ                  อภินนฺโท ศรีสมร อนัดบั 2
11 พระวีณุวฒัน์                 วฑฺฒนสิริ สุขเกษม อนัดบั 2
12 พระธวชัชยั                  ธมฺมวโร วรรณตระกูล อนัดบั 2
13 พระอธิการอดิเรก           อธิป ฺฺโ แกว้จนัทร์ อนัดบั 2
14 พระอ านวย                      สิรินฺธโร กาบวงั อนัดบั 2
15 พระกิติศกัด์ิ                 กิตฺติสกฺโก สินเทียม อนัดบั 2
16 พระอนุรักษ ์                    ธมฺมาภินนฺโท ธรรมาธิ
17 พระอธิการชาตรี        จนฺทสีโล วงคอ์  านาจ
18 พระภานุพนัธ์               สุทฺธจิตฺโต ปัญญาอุทยั
19 พระอธิการแจง้             สุทฺธิจิตโต กนัธิยะ
20 พระมหาภูมิภทัร กิตฺติธโร พิทกัษต์ระกุล อนัดบั 1 รุ่น 55

21 พระมหาดุริยากรณ์ อุทคฺโค จิตจ านง อนัดบั 2 รุ่น 55

22 พระเลิศวรรธน์ รตนโชโต โท๊ะค  าเครือ อนัดบั 2 รุ่น 55

23 พระเทิดศกัด์ิ ธนป ฺฺโ จนัจะนะ อนัดบั 2 รุ่น 55

24 พระชินดิศ ชินฺนวโร กวีกรณ์ อนัดบั 2 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Kosal Maniratana Yoem อนัดบั 1
2 พระมหานิวฒัน์  ปริยตฺติเวที สระทองลอ้ม อนัดบั 2
3 พระมหาวิลาศ  สิริวฑฺโฒ นารอด อนัดบั 2
4 พระมหาบรรจง  กลฺยาณจารี ฉ ่าบุญ อนัดบั 2
5 พระสมรส  ธมฺมรโส ขวญัหอม อนัดบั 2
6 พระมหาสุวฒัน์  วฑฺฒนภูรี สวนพรม อนัดบั 2
7 พระปุญญวิชช ์ ปุ ฺฺ กาโม แตงพรม อนัดบั 2
8 พระมหาสุรพร  สมิทฺธธารี เทศสิงห์ อนัดบั 2
9 พระมหาอดิศกัด์ิ  อนติมานี ชยัชาญ อนัดบั 2

10 พระสมยศ  ปนฺนภาโร ค าแดง อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์
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11 Phra Rithy Viniyasangvaro Sambo อนัดบั 2
12 พระมหาสมพงษ ์ รตนสุธี น่ิมอ่ิม อนัดบั 2
13 พระมหาทองลพ  รตนเมธี อินชูฤทธ์ิ อนัดบั 2
14 พระมหามารุตม ์ อุตฺตมโสภี อินตาโสภี อนัดบั 2
15 สามเณรพลเทพ  - กลางประพนัธ์ อนัดบั 2
16 Phra Sinoeun Vachirapanyo Sin อนัดบั 2
17 พระมหาทศันยั  ทสฺสนเมธี ช านาญพนา อนัดบั 2
18 Phra Bunthan Kamamunee Sukthon อนัดบั 2
19 พระมหาแสงสุรีย ์ พทฺุธวิริโย อินทรไพจิตต์
20 พระมหาเพชร  วชิรส ฺฺ ฺี บุญนอ้ย
21 พระสุวฒัน์  สิริธมฺโม ศรรุ่ง
22 พระมหากฤตลกัษณ์  ลกฺขณวิภาวี สาทะเล
23 พระชินาธิ   ชินวโร เพชรพิทกัษ์
24 พระบญัชา  ฺิตสาสโน นาคเจริญ
25 พระเฉลิมเกียรติ  ป ฺฺ าวิสุทฺโธ ปรีเอ่ียม
26 พระชยัทอง  อนาวิโล จนัทะเคล่ือน
27 พระมนสั อาภานนฺโท พงษเ์ผือก รุ่น 55
28 พระมหาจกัรพนัธ์ อจโล ค านุสติ รุ่น 54
29 พระไพโรจน์ กิตฺติปาโล โสภา รุ่น 53
30 พระวิษณุ สิริธโร อินทร์เทศ อนัดบั 2 รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระมหาวยัปอน สุนฺทโร มะลารุน อนัดบั 1
2 พระชยัวิทย์ ภูริ าโณ กุลไธสง อนัดบั 2
3 พระนรินทร์ นรินฺทจิตฺโต กรมท ามา อนัดบั 2
4 พระมหาทวี พทฺุธวโร หาญสุโพธ์ิ อนัดบั 2
5 พระวชัระ าณวฑฺฒโน อ่อนช ายาง อนัดบั 2
6 พระชยักฤช  ทสฺสนธมฺโม ครุธวิเศษ อนัดบั 2
7 พระศุภกฤษณ์  ธมฺมชโย จนัทร์รัตน์ อนัดบั 2
8 พระจิรวฒัน์ อภินนฺโท ชมสนธ์ิ อนัดบั 2
9 พระสุเนตร ขนฺติโก มัน่มาศ อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวดัพิษณุโลก
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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10 พระวฒิุชยั จิตฺตป ฺฺโ ไชยวฒิุ อนัดบั 2
11 พระอุดม ปภากโร เฒ่าอ ่า อนัดบั 2
12 พระสมพร ฺิตสีโล บุญศรี อนัดบั 2
13 พระไพรวลัย์  ป ฺฺ าวชิโร แพทยช์ยัโย
14 พระสุวฒัน์ สุวฑฺฒโน เกษามูล
15 พระญึม าณทีโป ยนิ
16 พระมาโนช ณฏฺ ฺิโก พว่งบุใหญ่
17 พระศรีสมเอ้ีอน โชโต หอวง
18 พระชนพล ฺิตวโร ธงชยั
19 พระเอกมล  ป ฺฺ าวชิโร บุญเหมาะ
20 พระศิริโชค  เทวธมฺโม ชูศรี
21 พระภูมิพฒัน์ จนฺทวณฺโณ ผาสุข
22 พระปรีชา จิรธมฺโม ธรรมคุณ
23 พระประกิจ านจาโร หาญกลา้
24 พระจกัรี จตฺตมโล ปัญญาเทพ
25 พระธนรัชต์ าณเมธี จนัทร์แยม้สงฆ์
26 พระชาติชาย ทิตฺติยตฺุโต ทิพพามา
27 พระวรภทัร  กนฺตสาโร ทรงทอง
28 พระอุรุคม วิจาโร กอ้นสุวรรณ
29 พระณฐัพล กิตฺติภทฺโท สมสีลา เทียบโอน
30 พระเปรมชยั ฺิตเตโช แกว้ดอกรัก รุ่น 55
31 พระธีระศกัด์ิ ขนฺติสาโร รักชีวิต เทียบโอน รุ่น 55

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระสมชาย สมจิตฺโต บวัพนสั อนัดบั  1
2 พระมหานิวธั  นิปโก เพง็คุม้ อนัดบั  1
3 พระครูพิทกัษศี์ลาจาร   อุชุจาโร ภทัรโอฬารรัฐ อนัดบั  2
4 พระประเสริฐ  ธมฺมาโภ ดีนาค อนัดบั  2
5 พระสมวงษ ์ ปสนฺโน เหลืองอร่าม อนัดบั  2

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ
วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวดัพิษณุโลก
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6 พระอภิวฒัน์  อคฺคธมฺโม มัน่นุช อนัดบั  2
7 พระมหาชชัรินทร์  โชติวโร ชิตบุญ อนัดบั  2
8 พระสนม รติโก ศรีสาตร์
9 พระสารัตน์  สุภทฺโท รอบุญ อนัดบั  2

10 พระครูสุธรรมวรโรทยั   ธมฺมว  โส ทบัจาก อนัดบั  2
11 พระครูวิจิตรสราภิรักษ์ เขมจิตฺโต แผว้สูงเนิน อนัดบั  2
12 พระสมหมาย  ปิยธมฺโม ทิพยป์ระเสริฐ อนัดบั  2
13 พระมหาวิชยั   ธมฺมสุโภ แกว้ตอ้ม อนัดบั  2
14 พระอธิการสมนึก  นรินฺโท ฤทธ์ิมาก อนัดบั  2
15 พระปลดัแรม  จนฺทธมฺโม อยูพ่ว่ง อนัดบั  2
16 พระครูวินยัธรปัญญา ป ฺฺ าวโร ศรีสมุทร อนัดบั  2
17 พระมหาลกัษณวงศ ์ ลกฺขโณ กิรัมย์ อนัดบั  2
18 พระอานนท ์ อานนฺโท อุย้หะ อนัดบั  2
19 พระประจวบ   านวโร ค าจ  ารัส อนัดบั  2
20 พระบุญลือ  รกฺขิโต สิงห์มา อนัดบั  2
21 พระครูวาปีธรรมประคุณ ปคุโณ สังบวัแกว้ อนัดบั  2
22 พระครูสถิตธรรมาภิรม  ฺิตธมฺโม ชยัพนัธุ์ อนัดบั  2
23 พระมหาชาญชิต อชิตาคโร โคษา อนัดบั  2
24 พระปลดับุญมา ทีปธมฺโม ดีเมด็ อนัดบั  2
25 พระครูวิมลพชัรกิจ สุขมุาโล ศรีบุญ อนัดบั  2
26 พระครูวิภชักิตติสาร กิตฺติป ฺฺโ ศีลรัตนโชติ อนัดบั  2
27 พระทองหนกั  กตสาโร มีลาภ อนัดบั  2
28 พระสมุห์อ าพร  อภินนฺโท พ่ึงพกั อนัดบั  2
29 พระอธิการสิทธ์ิโชค  สีลสุทฺโธ อ ่าทุ่ง อนัดบั  2
30 พระครูปัจจนัตวิหารกิจ สุขิโต อ่ิมเพง็ อนัดบั  2
31 พระสมพาล  อาภากโร รัมนา อนัดบั  2
32 พระครูสมห์ุสุวรรณ  สุธมฺโม คงกรุต อนัดบั  2
33 พระครูสุมนรัตนโชติ อรินฺทโก ประชนั
34 พระครูสังฆรักษนิ์ยม  ตปสีโล วงษเ์หล็ก
35 พระครูสุนทรพฒันพิธาน  รกฺขิตสีโล แกว้สระแสน
36 พระอธิการศกัด์ิชาย สุทฺธิโก จนัทร์ทอง
37 พระสุวิทย ์ ปภาโต สมตระกูล
38 พระยนต ์ ปณฺณภาโต คุม้สุพรรณ
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39 พระอธิการบญุเสริม  ธมฺมกาโม อาจนุช
40 พระทวฒัน์  ป ฺฺ าวชิโร รักษาคม
41 พระครูประภศัร์สิทธิคุณ   ปุงคโว อินทร์แกว้
42 พระปลดัสุรเดช  าณวโร แกว้ค  ามา
43 พระอธิการบุญสม  ปสโว หาญชาวนา
44 พระส าอางค ์ กมโล ชอนหนองบอน
45 เจา้อธิการทวีป  ทีปธมฺโม สีขาว
46 พระครูสทัธาธรรมกิจ   เตชธมฺโม ยอดบุษดี
47 พระครูผาสุกธรรมวิชยั ผาสุกธฺมโม ค าหล่อ
48 พระอธิการแจ่ม ภทฺทโก สระทองแพร
49 พระครูวีรธรรมวิจารณ์   จนฺทาโภ มาใจดี
50 พระอธิการเสน่ห์ านวโร บวังาม
51 พระใบฏีกาทวีศกัด์ิ   จนฺทาโภ จนัทร์พิทกัษ์
52 พระครูไพโรจน์วรคุณ อริยว  โส เถ่ือนปาน
53 พระครูสุวิมลวรกิจ าณวโร บุญมา
54 พระอธิการบุญมา  ปสนฺตจิตฺโต ด าจนัทร์
55 พระครูไพศาลธรรมคุณ   เตชธมฺโม มาตวงษ์
56 พระครูสุนทรธีรวฒัน์   สุธีโร พละทรัพย์
57 พระครูวิจิตรศีลสงัวร   กนฺตสีโล เถ่ือนมา
58 พระอธิการยทุธ์ิ เปมสีโล สุขขิง

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 สามเณรอนุชิต ศรีราตรี อนัดบั 1
2 พระมหาอุดมพร วิสุทฺโธ เชาวน์ามล อนัดบั 1
3 พระมนตรี มนฺติวฑฺฒโน อุทยัวฒัน์ อนัดบั 1
4 พระพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม สุระชยั อนัดบั 1
5 พระครูใบฎีกานิพนธ์ กิตฺติ าโณ แกว้เพชร อนัดบั 1
6 พระอาคม สุทฺธาโภ แหวนหล่อ อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
ห้องเรียนวดัสระทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด
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7 พระประทวน จนฺทสาโร ศรีโยรี อนัดบั 2
8 พระมหาสมบูรณ์ กลฺยาณกิตฺติ แดงบ ารุง อนัดบั 2
9 พระอาทิตย์ ธมฺมวโร สันคะนุช อนัดบั 2

10 พระอดุลย์ จนฺทว  โส มนโมลี อนัดบั 2
11 พระเด่นนภา ฺิตธมฺโม ขนัวิชยั อนัดบั 2
12 พระจกัรพล จกฺกวโร เอ่ียมอรุณ อนัดบั 2
13 พระแสงสุรีย์ เตชป ฺฺโ กลมสาร อนัดบั 2
14 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ ฺิตว  โส สมดา อนัดบั 2
15 พระณรงคก์ร กิตฺติวฑฺุฒิ เยาวเลิศ
16 พระบญัชา าณกาโร มาตภาพ เทียบโอน
17 พระไพรวลัย์ ธีรป ฺฺโ ตรีกุล เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระทองยอ้ย เตชวโร เรือนค า อนัดบั 1
2 พระอธิการเอกอร ปิยวณฺโณ ฟักเฟ่ืองบุญ อนัดบั 2
3 พระพงษศ์กัด์ิ พทฺุธรกฺขิโต พทุธิมา อนัดบั 2
4 พระอนุชา ติกฺขปญฺโ กนัใส อนัดบั 2
5 พระสิทธิชยั ถาวโร แก่นใจ
6 พระชุมพลรัตน์ ภูริปญฺโ หลา้เตียง
7 พระวนัชนะ านิโย อินธิมา อนัดบั 2 รุ่น 55

8 พระศรายทุธ คเวสโก ณ  นนัวี

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาเกรียงศกัด์ิ อาชวปเสฏฺโ สุทธิแสน อนัดบั 1
2 พระวิรัช จนฺทสุวณฺโณ ราชสาร อนัดบั 2
3 พระมหายทุธศกัด์ิ สิทฺธิธมฺโม นาตนั อนัดบั 2
4 พระรัชตพ์ล ชยานนฺโท โนลา
5 พระวนัชยั วชิรเมธี ปันอิน
6 พระอนนัต์ อธิจิตฺโต เฉลิมญาติ

ห้องเรียนวดับุญวาทย์วหิาร  จังหวดัล าปาง
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

ห้องเรียนวดัพระธาตุแช่แห้ง  จังหวดัน่าน
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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7 พระพยงุ รตนปญฺโ ขนัตะ๊
8 พระกอบเดช เตชปุญฺโ จินะแปง
9 พระพงษสิ์ทธ์ิ ปญฺ าทีโป ตุงคบุรี

10 พระจิรายทุธ จนฺทปญฺโ ค านาน
11 พระศุภชยั สิริคุตฺโต บวัเหล็ก
12 พระมหาสราวธุ ธมฺมวฑฺุโฒ รักก าลงั
13 พระสวสัด์ิ อตฺตสาโร จ๋อมจนัทร์
14 พระพงศว์รินทร์ โชติว  โส อิงคลิง

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระธนากร ธนว โส  เข่ือนแกว้ อนัดบั 1
2 พระชิงชยั อิทฺธิเตโช ไทยวตัเขตต์ อบัดบั 2
3 พระรุ่งโรจน์ ปสนฺนจิตฺโต ธรรมอนั อนัดบั 2
4 พระอธิการค านิมิตร สุภกิจฺโจ ราโชทร อนัดบั 2
5 พระวิชยั ธมฺมสโร  ทาณรงค์ อนัดบั 2
6 พระชชัวาลย ์ โชติธมฺโม แซ่เต๋ิน
7 พระกรวิทย์ โชติธมฺโม ปาเรียน
8 พระจิรายุ ตลาโภ กา้งออนตา
9 พระฌณัษาพล จรณธมฺโม ยศค า

10 พระไกรวิทย์ อตฺตทีโป กฤตยชญ์ เทียบโอน
11 พระมานพ ชุตินฺธโร ลาดคม เทียบโอน
12 พระโชคชยั จนฺทว  โส วงคพ์รหม เทียบโอน
13 พระจกัรพนัธ์ กลฺยาณธมฺโม อุดฝาง เทียบโอน

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระครรชิต โกสโล โนทายะ อนัดบั 1
2 พระครูโกศลกิจจานุการ าณวีโร ค าสวสัด์ิ อนัดบั 1
3 พระพิพฒัน์ โสภโณ ฮกยนิดี อนัดบั 1
4 พระอธิการมานสั ธมฺมพโล รอดผล อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ
หน่วยวทิยบริการวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  จังหวดัราชบุรี

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
ห้องเรียนวดัพระแก้ว  จังหวดัเชียงราย
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5 พระมหาวิรัช มหาวีโร สันติพิทกัษว์งศ์ อนัดบั 1
6 พระสุวจัชยั ปวโร ชุนเกษา อนัดบั 1
7 พระสมุห์สมพงษ์ จนฺทโสภโณ จนัทร์คง อนัดบั 1
8 พระมหาประกอบ โชติปุญฺโ จุย้เยน็ อนัดบั 1
9 พระครูพลธรรมาภิรัต พลวโร ฉายแกว้ อนัดบั 1

10 พระอ าพล สุภทฺโท แซ่ล้ิม อนัดบั 1
11 พระอธิการปาน จินฺตามโย มณีสอดแสง อนัดบั 1
12 พระสมจิตร ขนฺติโก ไกรกิจราษฎร์ อนัดบั 1
13 พระเจริญ คเวสโก หู้ค้ี อนัดบั 1
14 พระปลดัชาญณรงค์ ชวโน สุขชยัศรี อนัดบั 1
15 พระกงัวาล านวโร แซ่ตั้ง อนัดบั 1
16 พระภูมินทร์ ภูริปญฺโ ดาราวงษ์ อนัดบั 1
17 พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต โนทายะ อนัดบั 1
18 พระครูสุนทรวชัรกิจ ธมฺมิโก ฤทธ์ิกลา้ อนัดบั 1
19 องปลดัสิทธิศกัด์ิ เถ่ียนยา แซ่โคว้ อนัดบั 1
20 พระอธิการไพบูลย์ ภทฺทาจาโร ธ ารงโชติ อนัดบั 1
21 พระวิชยั กนฺตธมฺโม รอดสุภาษิตย์ อนัดบั 1
22 พระสมุห์เสน่ห์ ธมฺมทินฺโน แยม้วจี อนัดบั 2
23 พระปลดัสุเทพ สุเทโว ทองแคลว้ อนัดบั 2
24 พระอธิการสมชาย สมชาโต เพง็ชุ่ม อนัดบั 2
25 พระภพ สุนฺทรธมฺโม สุนทรภคั อนัดบั 2
26 พระครูวรวิสุทธิวตัร อธิวโร โกมลมุสิก อนัดบั 2
27 พระครูสุวฒัน์รัตนคุณ คุณธมฺโม สุธาพจน์ อนัดบั 2
28 พระครูวินยัธรวรัญญู อนุภทฺโท สุทธยากรณ์ อนัดบั 2
29 พระสัมพนัธ์ สนฺตมโน ไทยแท้ อนัดบั 2
30 พระครูสมุทรประภากร ปภงฺกโร ดุษดี อนัดบั 2
31 พระปลดัสุเทพ ยโสธโร นิตสวน อนัดบั 2
32 พระครูวิสุทธิสรคุณ วิชิโต ขนุภกัดี อนัดบั 2
33 พระกิติชยั กิตฺติคุโณ ทวีสุข อนัดบั 2
34 พระครูสมุห์ภกัดี ภทฺทโก เต้ียเสมอเช้ือ อนัดบั 2
35 พระอนุชิต อนุชิโต ทองสุกมาก อนัดบั 2
36 พระครูวิบูลกิจสุนทร สุนฺทโร จนัที อนัดบั 2
37 พระครูสิกขกิจธ ารง สถิตฺถิโก ทองเรือง อนัดบั 2
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38 พระประเวศ สุทฺธิ าโณ เมฆข า อนัดบั 2
39 พระครูสุวิมลสมุทรกิจ ยโสธโร คงยนต์ อนัดบั 2
40 พระครูวิชยัพฒันาภรณ์ วิชโย จงรักภิญโญกุล อนัดบั 2
41 พระใบฎีกาอุดม ชาคโร กุยเช็ง อนัดบั 2
42 พระครูปลดัเจริญ สุวีโร มีประเสริฐ อนัดบั 2
43 พระครูเกษมสมุทรคุณ เขมธมฺโม ขาวอุ่น อนัดบั 2
44 พระบุญทิ้ง โชติปุญฺโ ทองค า อนัดบั 2
45 พระครูปัญญาภิยตุ ปญฺ าทีโป นิลวรรณา อนัดบั 2
46 พระมหาลือชา หิตภทฺโท วิทิตภทัรภาคย์
47 พระครูสมทุรสิทธิวฒัน์ ตนนฺโท เอ่ียมสอาด
48 พระครูสงัฆรักษส์มบูรณ์ ถาวโร ภูรีญาณสวสัด์ิ
49 พระอธิการณรงค์ ชีวสุทฺโธ ชูธญัญะ

ที่   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ
1 พระณรงคศ์กัด์ิ วฑฺฒโน แกว้อ่อง อนัดบั 1
2 พระมหาส าเนาว์ ปุณฺณรตโน แกว้สีเขียว อนัดบั 1
3 พระครูมนูญกิจจานุวตัร ธมฺมกาโม คุม้มี อนัดบั 2
4 พระครูโสภณชยาภรณ์ ยโสธโร จิตรสวา่ง อนัดบั 2
5 พระอธิการวรพงษ์ สีลส วโร ทะธาศยั อนัดบั 2
6 พระครูบรมธาตุกิจจาทร จิตฺตทนฺโต คงสุข อนัดบั 2
7 พระครูปริยติักิตติสุนทร กตปุญฺโ มะลิแยม้ อนัดบั 2
8 พระสุรชยั านธมฺโม ค าเครือคง อนัดบั 2
9 พระมหาสุทศัน์ อุชุจาโร นาคแกว้ อนัดบั 2

10 พระก าทอน สุธมฺโม เขม้ขน้ อนัดบั 2
11 พระอธิการถาวร จนฺทธมฺโม เฟ่ืองอ่ิม อนัดบั 2
12 พระมหาสทิตย์ อุชฺโชติ แซ่อ้ึง อนัดบั 2
13 พระธงชยั ธนิสฺสโร ค าภิโล อนัดบั 2
14 พระพงษพ์นัธุ์ สุชาโต เจือจนัทร์ อนัดบั 2
15 พระอธิการสมยศ วรธมฺโม ทองอ ่า
16 พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต สืบมัน่
17 พระสุวรรณ์ จนฺทธมฺโม บุญเรือง

หน่วยวทิยบริการวดัท่านา  จังหวดัตาก
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ
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18 พระอธิการสุทิน ชุติทินฺโน ปันม่วง
19 พระอธิการฑวฒิุศกัด์ิ กิตฺติสกฺโก ตะ๊ค  า
20 พระสมุห์นคร ปิยสีโล โอเขียว
21 พระอธิการสมชาย อกิญฺจโน กิตติขจร
22 พระมหาสุทิน ชวนปญฺโ เปราะแดง
23 พระนเรศ ตปสีโล อนนัตศิริ
24 พระปลดัประสงค์ จนฺทโชโต ไพรทูลย์
25 พระครูเมธีวรคุณ กาญฺจโน เขียวสีทอง
26 พระมหาสุพรรณ์ จนฺทาโภ อุประแกว้
27 พระครูพิศิษฎสุ์ตากร ปญฺ าภรโณ เมนชนั
28 พระอธิการศุภวฒัน์ อรุโณ โฉมงาม
29 พระสนธยา จรณธมฺโม จนัทร์กระจ่าง
30 พระครูบรรพตคูหาภิยตุ ยตฺุโต แป้นแกว้
31 พระชยัพร สญฺ จิตฺโต ชุ่มช่ืน
32 พระอธิการสมพงษ์ สุขวฑฺฒโก เรืองทา
33 พระอธิการครรชิต เขมโก เล่ียมอินตะ๊
34 พระครูวิศาลกิจจานุวตัร อตฺตสาโธ ขนุพิลึก
35 พระสมจิตร ตปญฺโ ปัญญาสอน
36 พระวนัชยั โฆสโก สอนใจ
37 พระใบฎีกาเชาว์ านิโย เมาตากนอ้ย
38 พระธานิน อาภากโร ทาแลบ
39 พระอธิการวิเชียร ธีรงฺกุโร บวัเผ่ือน
40 พระครูสุนทรจริยคุณ สิริปุญฺโ ตน้กลัน่
41 พระทองค า กิตฺติสาโร บวัอ่ิมพนัธ์
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ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ

1  นางสาวสุเบีย  แก่แกว้
2  Mr. Gyanendra  Sakya
3  นายกมล  วฒิุบุญญะ
4  นายสมชาย  ละมุล
5  นางพชัรี  จิตรรักไทยภกัดี
6 นางสาวมณีวรรณ์ มุ่งมาตร เทียบโอน
7 นายสกลยทุธ์ สะอาดละออ เทียบโอน

ที่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นางธญัลกัษณ์ ประสิทธิกูล อนัดบั  1
2 นางปนดัดา เสมาม่ิง อนัดบั  1
3 นางสาวสุภาภรณ์ ออมสิน อนัดบั  1
4 นายเสถียร สระทองให้ อนัดบั  2
5 นายกสินทร์ ใหญ่รัมย์ อนัดบั  2
6 นางศิริสุข ภาณุอิสริยาภรณ์ อนัดบั  2
7 นางสุตาภทัร แสนเจริญ อนัดบั  2
8 นายจินดา เพช็รัตน์

รุ่นที ่ 56

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ (หลกัสูตรคฤหัสถ์)

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  23  มีนาคม 2554

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 ดาบต ารวจหญิง  สาริศา สัสสินทร อนัดบั  2
2 นางศิริกุล พฒันสิทธ์ิ อนัดบั  2
3 นายสิริวฒัน์ แสงศานติธรรม อนัดบั  2
4 นางฟองจนัทร์ คิสล่ิง อนัดบั  2
5 นายกฤษณะ ทาขาว อนัดบั  2
6 นายมงคล ตามล
7 นางการะเกด ต๊ิบปะระวงศ์
8 นายปรีชา ยะจินะวงค์

ที่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายจ๊ิด ชยัชนะ อนัดบั  2
2 พนัจ่าอากาศตรีสถาพร  เสือสกุล อนัดบั  2
3 จ่าสิบโทเจษฎา เสนชยั อนัดบั  2
4 นางวนัทนา จิตตช่ื์น อนัดบั  2
5 นางศรีกานดา  ทองแยม้
6 นางภรภทัร ฟ้าสะทอ้น
7 นางสาวล าดวน ทองแยม้
8 นางมยเุรศ   มีมาก เทียบโอน

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ

1 นางนงลกัษณ์ สุปินนะ อนัดบั 2
2 จ่าสิบเอก ไสว ปัญญาทิพย์ อนัดบั 2
3 นางสาวกรรณิการ์ มะโนสมุทร อนัดบั 2
4 สิบเอก จกัรภพ โกดแกว้
5 นายทนงศกัด์ิ ดวงสิงห์ธรรม

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

วทิยาเขตเชียงใหม่

ห้องเรียนวดับุญวาทย์วหิาร  จังหวดัล าปาง

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการปกครอง   
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6 จ่าสิบเอก ธีรธร แดงเรือง
7 นายชีวานนท์ หน่อชาย
8 นายณฐัพงษ์ จนัทรา
9 นายชุติพงศ์ เหลือมชาติ

10 นางอ านวย ยอดค าปา
11 นางสาวเกศินี กนัตีมูล
12 จ่าสิบเอก ถนอม แสงแกว้
13 นางน ้าฝน ศรีมี

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นายวิทยา มงคลเจริญกุศล อนัดบั 2
2 นายหม่อทูค  า สถิรภูวดล อนัดบั 2
3 นายเกรียงไกร เวนวล อนัดบั 2
4 นายสิงห์ชยั หลกับุญนิธิ
5 นายชาญณรงค์ ช่ืนสุขเลิศเกษม
6 นายมีชยั มะซูแบะ
7 นายพิชิต รัชบดินทรานุกูล
8 นายเสน่ห์ วงคเ์หมพงค์
9 นายอิสระ หยกเรืองสุพนัธุ์

10 นายสมจนัทร์ นารีกี
11 นายสราวธุ หม่ืนชยัวงศ์
12 นายสุพจน์ เลิศชยัสหกุล
13 นายทองดี ค  ามาวนั
14 นายประสงค์ ใจหลวง
15 นายไพฑูรย์ บูรณะยพุาพร
16 นายภทัรวรรธน์ แดนคีรีราษฏร์
17 นายปฎิพฒัน์ ธีรสกุลธรรม
18 นายไกรวฒิุ ดุษฎีดารกา
19 นายพรชยั วอริแก๊ะ

สาขาวชิา  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
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ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ

1 นางเปรมจิตร์  ตั้งสิชฌนกุล อนัดบั 1
2 นายชูชยั  ตั้งสิชฌนกุล อนัดบั 1
3 นายสุชยั  โพธิรัชต์ อนัดบั 2
4 นางสุกญัญา  วิสิลา อนัดบั 2
5 นางสาวสมปอง  โนนทิง อนัดบั 2
6 พนัจ่าอากาศเอกชยัณรงค ์ กณัหา
7 นายตะวนั พรมบุตร
8 นางจรัสศรี  ชยัธิสาร
9 นายสัญญา  สุขแสน

10 นายนนัทภูมิ ภูมิอริยภิญโญ
11 นายปรีดา โทแสง
12 นายสวาท  ฮาดภกัดี

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภาพ มัง่สันเทียะ อนัดบั 2
2 นายปาโมกข์ ไถ่กระโทก อนัดบั 2
3 นางสาวหยาดพิรุณ จีนมะเริง อนัดบั 2
4 นางกญัญพฒัน์ หงษก์ุลเศรษฐ์ อนัดบั 2
5 นางอุรวี จิตตรัตน์  
6 นายวิวฒัน์ โพธ์ิรัศมี  
7 นายบุญเพง็ บุญเลิศ  
8 นายพลู ศิลปสาย  

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการปกครอง 

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาการปกครอง  

วทิยาเขตขอนแก่น
สาขาวชิารัฐศาสตร์ วชิาเอกการปกครอง

หลกัสตูรคฤหัสถ์ หนา้ที ่93



ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นายสุรเดช ทองบวั อนัดบั 2
2 นางสาวเทียนทิพย์ บุสบาล อนัดบั 2
3 นางฉวีรวรรณ ก าแกว้ อนัดบั 2
4 นายทนงศกัด์ิ ตียาพนัธ์ อนัดบั 2
5 นายนรินทร์ ปะนิทานงั อนัดบั 2
6 พ.อ.อ.พายพั ตียาพนัธ์ อนัดบั 2
7 นางสาวสลิสทิพย์ อาษา อนัดบั 2
8 นางสาวสุกญัญา สร้อยฟ้า อนัดบั 2
9 นายอดุลย์ เพชรไกร อนัดบั 2

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ

1 นางกรรณิกา เหมืองทอง อนัดบั  1
2 นางสุธาวลัย์ เอกจิตร อนัดบั  1
3 นายสมพงษ์ เหมืองหมอ้ อนัดบั  2
4 นางสมพร คงทน อนัดบั  2
5 นายธีรวฒัน์ ผดัผ่อง อนัดบั  2
6 นางกลัยา สิริกรการณ์ อนัดบั  2
7 นายจาตุรนต์ ผาแกว้
8 นายอนุพงค์ ค  าวาง
9 นายรักษา ถ่ินหลวง

10 นางนนัทรัตน์ อุดค ามี
11 นายยทุธพงษ์ ศรีใจวงศ์
12 นางนฤมล แดนอ่วน
13 นายเอกชยั เขยเป็นสี
14 นายสุบินทร์ อุ่นกาศ
15 นายนพดล หงษร่์อน
16 นายอนนัต์ กนัหาประกอบ
17 นายธนกฤต เหมหรรษา
18 นางมณฑา เก๋ียงหนุน

วทิยาเขตแพร่
สาขาวชิารัฐศาสตร์ วชิาเอกการปกครอง 
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19 นายประพาส สุขเสน
20 นายอศัวราช กาศจกัร

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นางสาววนิดา สุจาค า อนัดบั 1
2 ดาบต ารวจวิทยา ร่มเยน็ อนัดบั 1
3 นางนิตยา ศิริโวหาร อนัดบั 2
4 ดาบต ารวจธีรพนัธ์ ศรีชลายนต์ อนัดบั 2
5 นายสราวธุ เหมืองอุ่น อนัดบั 2
6 นางสาวรติรส ดวงจนัทร์ อนัดบั 2
7 นายปรพล อนนัชยั อนัดบั 2
8 นางธนพร เพญ็รัชฏ อนัดบั 2
9 นางสาวพิราวรรณ สอ้ิงแกว้ อนัดบั 2

10 นางจนัทร์เพญ็ แกว้โมลี อนัดบั 2
11 นางวรันนุช ยทุธวงศ์ อนัดบั 2
12 ดาบต ารวจจงรักษ์ นรเดชานนัท์ อนัดบั 2
13 ดาบต ารวจมิตร เทียนยทุธ อนัดบั 2
14 นางสายยนต์ มีศรี อนัดบั 2
15 ดาบต ารวจธวชั เสียงเยน็ อนัดบั 2
16 ดาบต ารวจสมบติั คานนอ้ย อนัดบั 2
17 ดาบต ารวจสมบติั ธิติธรรมเกียรติ อนัดบั 2
18 จ่าสิบโทสมบติั จนัทร์ใส อนัดบั 2
19 นางสาวดวงดาว ช่ืนสมบติั
20 ดาบต ารวจสมบูรณ์ อ่ินแกว้
21 นางทศันียา กงจกัร
22 จ่าสิบต ารวจอธิคม กระสาย
23 นางสาวมณัฑนา ศรีใจลม
24 ดาบต ารวจอดุลย์ เอกจิตร
25 นางปรียาภรณ์ สุเข่ือน
26 นายวีรภทัร ใจศิล
27 นางสาวรักตาภา แสนแสง
28 นางแสงดาว มีเดช
29 นางนริศรา อินทอง
30 นางมยเุรศ เวียงลอ

วทิยาเขตแพร่
สาขาวชิารัฐศาสตร์ วชิาเอกการปกครอง

หลกัสตูรคฤหัสถ์ หนา้ที ่95



31 นายสมภพ ดาวแดน
32 นางรพีพรรณ วนัสนุก
33 นายค ารณ อินประดิษฐ์
34 ดาบต ารวจทองค า วงคอ่์วน
35 ดาบต ารวจอิศรพล สันแหลม
36 จ่าสิบต ารวจชนะพล อนนัชยั
37 ดาบต ารวจมณฑล หอมสร้อย
38 ดาบต ารวจบรรจง วงศส์กุล
39 นางวิไลวรรณ อนคักุล
40 จ่าสิบต ารวจสัญญา ดาแวน่
41 นางสาวลภสันนัท์ ทาขาว
42 ดาบต ารวจพิทกัษ์ ยะกะจาย
43 จ่าสิบต ารวจหญิง ณภาภชั วนัมหาชยั
44 ดาบต ารวจอุดม ดาวดึงษ์
45 ดาบต ารวจธวชั ธุระกิจ
46 ดาบต ารวจศิริศกัด์ิ ค  าอิสะ
47 ดาบต ารวจสมพจน์ ดงัดี
48 ดาบต ารวจประสิทธ์ิ อินทรีย์
49 นายเกษม สืบจากถ่ิน
50 จ่าสิบต ารวจเกรียงไกร ขาดทาน
51 ดาบต ารวจวิโรจน์ บุญพริก
52 ดาบต ารวจทวีศกัด์ิ ร่มเยน็
53 ดาบต ารวจชูชาติ เทพิกนั
54 ดาบต ารวจเดชา เหมืองจา
55 ดาบต ารวจอุดร คิดชอบ
56 นางสาวกนิษฐรัตน์ จนัทร์วงศ์
57 ดาบต ารวจสมยศ อินตะ๊ยศ
58 ดาบต ารวจระพิน ค าศรี
59 ดาบต ารวจณฐัพงษ์ วิชยัยา
60 ดาบต ารวจสุขมุ สีงาม
61 ดาบต ารวจสิทธิพงษ์ เจดียถ์า
62 นางสาวริญญาภทัร์ ภาคินสิทธินนัท์
63 ดาบต ารวจกิตติพงศ์ อุทยั
64 ดาบต ารวจวิกรม กมลพนัธุ์
65 นางไพรัตน์ ทองกรอง
66 นายกฤษนนท์ ธรรมเมือง
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67 ดาบต ารวจบุญทสัน์ อิมพิมพ์
68 ดาบต ารวจถิรชยั แม่หล่าย
69 ดาบต ารวจสวา่ง เมืองฟ้า
70 ดาบต ารวจธงชยั จนัทร์สิงห์
71 ดาบต ารวจพล อุดธรรมใจ
72 นางวาสนา มดัจิต
73 ดาบต ารวจจ ารูญ กนัยะมี
74 นายสง่า ตวงจินดา
75 ดาบต ารวจสถิตย์ ศรีใจวงศ์
76 ดาบต ารวจมนตรี ดอนดง
77 นายฉตัรชนก เครือเทียน
78 นายทรงศกัด์ิ แกว้โมลา
79 ดาบต ารวจนิรุตต์ กาเรือน
80 ดาบต ารวจชาญวิทย์ ถ่ินจนัทร์
81 ดาบต ารวจสมศกัด์ิ จกัรทิพย์
82 จ่าสิบต ารวจนิทตั พทุทรง
83 นายวิราช ธนัยพฒัน์กุล
84 นายสุทิน โมลากุล
85 นายวิฑูรย์ ศรีลาบวั
86 นายชาตรี อ่อนนอ้ม
87 นางสาววรกชมน สามารถ
88 ดาบต ารวจเจริญ เวียงทอง
89 จ่าสิบต ารวจสุรชยั งามทรง
90 ดาบต ารวจฐีรวิทย์ จนัภิรมย์
91 ดาบต ารวจไพบูลย์ ขนัค  านนัตะ๊
92 นางสาวพิสมยั เสตะกลมัพ์
93 จ่าสิบต ารวจนพดล ก าปนาท
94 ดาบต ารวจกนกศกัด์ิ ทองน่วม
95 ดาบต ารวจกฤตกร ผาทอง
96 นางจนัทิมา ปัญญาไว
97 ดาบต ารวจขวญัชยั โอ่งหล่าย
98 ดาบต ารวจเกียรติศกัด์ิ หมุดปิน
99 นายก าจดั วนัสนุก

100 นายพนม ท่วงที
101 นางกลัญป์ภสั แบ่งทิศ
102 ดาบต ารวจสมเจตน์ วรรณา
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103 ดาบต ารวจเบญจพล อุตศรี
104 ดาบต ารวจนิยม สมอทอง
105 ดาบต ารวจสมศกัด์ิ เหมืองอุ่น
106 ดาบต ารวจด ารงค์ ชยัวิรัช
107 ดาบต ารวจนิรัช ถ่ินจอม
108 จ่าสิบต ารวจเจียระศกัด์ิ ยวงแกว้
109 ดาบต ารวจนพดล ขตัติยานนัทน์
110 ดาบต ารวจอุดม ครอบครอง
111 ดาบต ารวจประยรร บวับาน
112 นายณฐัพล กวางอุเสน
113 นายอโนชา สุขค า
114 นางโสภา อ่ินแกว้
115 ดาบต ารวจพงษศิ์ริ พนัธุ์เวช
116 นายพฒันพล ฟคู  า
117 นายศุภวฒัน์ วีระค า
118 นายสุทศัน์ กนัยากิจ
119 ดาบต ารวจ ภาณุพนัธุ์ ทนนัชยั
120 ดาบต ารวจ สวสัด์ิ นนัทพงศศิ์ริ

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นายศุภกานต์ ดูดี อนัดบั 1
2 นายเชาว์ งามจิต อนัดบั 2
3 นางสายรุ้ง ติณราช อนัดบั 2
4 นางรุ่งนภา เดชะบุญ อนัดบั 2
5 นางสาวนริดาพร มารินทร์ อนัดบั 2
6 ดาบต ารวจอนุชา ไทยเกษม อนัดบั 2
7 นายณฐัพล จิตตม์าลา อนัดบั 2
8 นายอุเทน ช านาญยา อนัดบั 2
9 นายเรืองเดช เขียวดี อนัดบั 2

10 นางจิตรทิวา อินอ่ิน อนัดบั 2
11 นายธนิศร เอกอาวธุ อนัดบั 2
12 นายสมพล ไชยสาร อนัดบั 2
13 นางกลัยา ช านาญยา
14 นางศุภศิริ เผ่าหอม

สาขาวชิารัฐศาสตร์ วชิาเอกการปกครอง
วทิยาเขตพะเยา
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15 นางผ่องศรี ปรีชาพงคมิ์ตร
16 จ่าสิบต ารวจบุญส่ง ปิงเมือง
17 นายภาณุพงค์ ผดัดี
18 นางดวงแข รักไทยดี
19 นายเสนอ แสงศรีจนัทร์
20 นายสุวจัน์ แข่งขนั
21 นางกญัญาพชัณ์ ระไว
22 นายวิชยั ขนัตี
23 นางณฐัพร ธรรมสาร
24 นายสุพฒัน์ ตนัสุริสาร
25 นายสมเกียรต์ิ อุดทาสุข
26 นางสาวบุษราคมั วรรณรัตน์
27 นางบุปผา กลา้หาญ
28 นายปัณณธร ขยนัขาย
29 นายประดิษฐ์ ทวีโล
30 นายอาคม กาต๊ิบ
31 นายพิทกัษ์ อินตะ๊รักษา
32 นายสน ออ้ยลี
33 นายสมมี เทือกธรรมมา
34 นางอิสรีย์ งามจิตต์
35 นายณฐัวฒิุ ค  าเป็ง
36 นายจิตร วงศจุ์มปู
37 นายธีรยทุธ อุปปิง
38 นายมนู ใจยนื
39 นายณฐัชาติ ไชยเทพ
40 นางสาวดวงใจ แผ่นทอง
41 นายณฐักรณ์ ดวงแกว้
42 นายจ านงค์ นาคประดบั
43 นายอุดม มหาวรรณ

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นางสาวอจัฉราภรณ์  พิลา อนัดบั 2
2 นายทอง พลภกัด์ิ อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวชิารัฐศาสตร์ วชิาเอกการปกครอง
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3 นายเรวตัร  สอนจนัทร์ อนัดบั 2
4 นายกญัจน์  วงศอ์าจ อนัดบั 2
5 นางสาววรรณวิสา   จ  าปาแพง อนัดบั 2
6 นายบรรยาย ฟ้าเสด่ือง
7 นายรุ่งศกัด์ิ  แซ่อ้ึง
8 นางศศินนัท ์  ตรีรัตนธ ารง
9 นายณรงค ์ บ  ารุงภกัดี

10 นายวีระยทุธ  เจริญยทุธ
11 วา่ท่ีร้อยตรีปริญญา แสงโสดา เทียบโอน
12 นายวิรัตน์   ชามาตย์ เทียบโอน
13 นายธนฐาน  ทิพสุวรรณ เทียบโอน
14 นางสาวเดือนฉาย  สินพิพฒันาวงศ์ เทียบโอน
15 นายธนวฒัน์  จนัดาสาตร์ เทียบโอน
16 นายนพพล   ทองพลู เทียบโอน

ที่   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ
1 นายรังสรรค ์ แตงเล่ียน อนัดบั 1
2 นายนฤพนธ์  สมเจริญ อนัดบั 1
3 ดาบต ารวจพงษศ์กัด์ิ  เมืองสุวรรณ อนัดบั 1
4 พนัต ารวจโทสุทิน อินทะสม อนัดบั 2
5 นางสาวนญัฐ์นวพร ทองประเสริฐ อนัดบั 2
6 นายธวชั โปธาวิชยั อนัดบั 2
7 นายจ ารูญ นพบุรี อนัดบั 2
8 นายนพดล ภกัดีวงศ์ อนัดบั 2
9 นายส าราญ  แดงอา้ย

10 นายอดิศกัด์ิ  หอเงิน
11 นายรัชชานนท ์ มูลทานิด
12 นางสาวรัตน์สุดา  อบอุ่นเชย
13 นายธีระพงษ ์ เมทินิดลท์
14 นายสุพฒัน์ ธรรมขนั

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
สาขาวชิารัฐศาสตร์ วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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15 นายอคัรวินท ์ สมศรี

ที่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกวรรณ ชยัยศ อนัดบั  2
2 สิบเอกหญิงอภิณี ธรรมมารัตน์ อนัดบั  2
3 นางสาวภชรพร ค ารินทร์ อนัดบั  2
4 นายปกรณ์ หงษวิ์เศษ อนัดบั  2
5 นางอนงค์ โสภาคดิษฐ์ อนัดบั  2
6 นางสาววิภาวรรณ ยงัเจริญ อนัดบั  2
7 นางธนาพร อินชูรัน อนัดบั  2
8 สิบต ารวจเอกก ามนต์ โพธ์ิดง อนัดบั  2
9 จ่าสิบเอกมานพ  ธรรมมารัตน์ อนัดบั  2

10 นางสาววชัรา  วนารักษ์ อนัดบั  2
11 นางรัชนีวรรณ บู่แยม้ อนัดบั  2
12 นางสาวณฐัชา เหล่าทวี อนัดบั  2
13 นางสาวกุลชา วงศจ์ะมาศ อนัดบั  2
14 นายวสันต์ มณีกรด อนัดบั  2
15 นางสาวสุกญัญา หงษโ์ต อนัดบั  2
16 นายประดิษฐ์ สิงห์โท อนัดบั  2
17 นางสาวรัศมี ส าลี อนัดบั  2
18 นายปรีชา ทองยิม้
19 นางชลธิชา คงแสง
20 นายประธาน ทบัทิมทอง
21 นางเสาวลกัษณ์ ธรรมศิวานนท์
22 นางสาวงามเนตร นิลสนิท
23 นายทวี สุขสมคัร

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารัฐกิจ  
วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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24 นายสมหวงั ทองจุย้
25 สิบต ารวจเอกณฐัพงษ์ คงปันนา
26 ดาบต ารวจมนตรี กมล
27 จ่าสิบเอกบ ารุง พวงมะเด่ือ
28 นายสุวิทย์ สัง่สมธนะ
29 นายสถาพร ธรรมศิวานนท์
30 นายสมคิด พิมพู
31 นายธงชยั  จนัทร์สุริยา เทียบโอน
32 นางสาวกรรณิกา  กองก ่า เทียบโอน
33 นางสาวณฐัภรณ์  ดีดกล่ิน เทียบโอน
34 นายยงยทุธ  พงษต์ระกูล เทียบโอน
35 นางสาวปัทมา  ค  าภูษา เทียบโอน
36 จ่าสิบตรีสังเวียน  บุญประจวบ เทียบโอน
37 นางสาวจารุวรรณ  สุขโอสถ เทียบโอน
38 ดาบต ารวจธงชยั  มานอ้ย เทียบโอน
39 จ่าสิบตรีชนะชล   ข  าพนัธ์ เทียบโอน
40 จ่าสิบเอกไสว  อยูน่ิ่ม เทียบโอน
41 นายพจน์ สุรจิต เทียบโอน
42 นางสาวศิวาภรณ์  ชูเวช เทียบโอน
43 นายชชัชยั  ใจการุณ เทียบโอน
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No. Buddhist name Honour 
1 Bhikkhu Ma Seok อนัดบั 1
2 Bhikkhu Il Gong อนัดบั 2
3 Bhikkhu Baek Woon อนัดบั 2
4 Bhikkhuni Myo Gak อนัดบั 2
5 Bhikkhu Kang Hee Jae

6

No. Buddhist name Honour 
1 Bhikhuni Chang Tzu อนัดบั 2
2 Bhikhu Dong Ngu อนัดบั 2
3 Bhikhuni Yuan Pu อนัดบั 2
4 Bhikhu Wu An อนัดบั 2
5 Bhikhuni Wu Cian อนัดบั 2
6 Bhikhuni Hue Thien อนัดบั 2
7 Bhikhuni Ru Dao อนัดบั 2
8 Bhikhuni Wu Shan อนัดบั 2
9 Bhikhu Chieu Tuc อนัดบั 2
10 Bhikhuni Nguyen Tri อนัดบั 2
11 Bhikhuni Hanh Phap
12 Bhikhuni Chuan Cia
13 Bhikhuni Phuoc Nhan
14 Bhikhuni Jian kuan
15 Bhikhuni Tam Thuy
16 Bhikhuni Quang Ngoc
17 Bhikhuni Nhu Duyen
18 Bhikhuni Le Nhat
19 Bhikhuni Yan Shan

Ngo Thi Diem Chau
Pham Thi Dieu Xuan
Nguyen Xuan Huong
Vidurya Tamsaka

Nguyen Thi Bich Huyen
Ha Thi Chung
Nur Megawaty
Le Thi Tuong Vy
Huang Hui Yi
Le Thi My Kim

Charukonsiri Somsak
Chou Kuei Feng
Thai Thi Thu Ngan
Miss Onramphar Chokduangdee
Molaeku Savinee
Le Kieu Giang

วทิยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

Surname/Name
Kim  Dae Seok
Sin  Hyun Doo
Lee  Wol Hyung
Cha  Jeong  Geum

Lin Tung Chin

Kang  Hee Jae
Mrs. Cho  Yun Kyung

Ca Xuan Thoai
Tseng Lin Yao

มหาวทิยาลัยสงฆ์ชิง เจ่ว สาธารณรัฐไต้หวนั
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

Surname/Name



No. Name Buddhist name Surname Honour 
1 Bhikkhu Khim Mangalarakkhito Rom อนัดบั 1
2 Bhikkhu Indrajit Indrajit Bhikkhu Barua อนัดบั 2
3 Bhikkhu Socheat Saddhapabbajito Chao
4 Bhikkhu Yeat Yan

มหาปัญญาวทิยาลัย
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

พระครูวินยัธรสมุทร  ถาวรธมฺโม
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

รับรองตามน้ี


