
ท่ี รายการ พระ คฤหัสถ์ รวม

1 คณะพุทธศาสตร์            767             26            793

2 คณะครุศาสตร์            239            239

3 คณะมนุษยศาสตร์            197             49            246

4 คณะสังคมศาสตร์          1,167         1,196          2,363

         2,370         1,271          3,641รวมท้ังส้ิน

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 58 (รวมท้ังหมด)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

รับรองตามน้ี

(พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)

ลายเซ็น



ท่ี ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 78 10 88

2 วิทยาเขตหนองคาย 5 5

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 40 40

4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 32 32

5 วิทยาเขตขอนแก่น 87 2 89

6 วิทยาเขตนครราชสีมา 4 4

7 วิทยาเขตแพร่ 9 9

8 วิทยาเขตสุรินทร์ 4 4

9 วิทยาเขตอุบลราชธานี 30 30

10 วิทยาเขตพะเยา 13 13

11 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 81 81

12 วิทยาลัยสงฆ์เลย 29 29

13 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 4 4

14 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 28 28

15 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 16 4 20

16 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 11 11

17 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 30 30

18 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 15 15

19 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 6 6

20 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 22 22

21 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 23 6 29

22 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 10 10

23 ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 30 30

24 ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 2 10

สถิติพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี  58

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์



25 ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 29 29

26 ห้องเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 14 14

27 ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 12

28 ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 20 2 22

29 หน่วยวิทยบริการวัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา 25 25

30 หน่วยวิทยบริการวัดอภิสิทธ์ิ จังหวัดมหาสารคาม 21 21

31 มหาปัญญาวิทยาลัย 5 5

32 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 6 6

33 มหาวิทยาลัยสงฆ์ชิงเจ่ว สาธารณไต้หวัน 11 11

34 Buddhist Colege of Singapore 9 9

767 26 793

(พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

รับรองตามน้ี

รวมท้ังส้ิน



ท่ี ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 40 40

2 วิทยาเขตหนองคาย 20 20

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 14 14

4 วิทยาเขตขอนแก่น 20 20

5 วิทยาเขตนครราชสีมา 8 8

6 วิทยาเขตแพร่ 12 12

7 วิทยาเขตสุรินทร์ 5 5

8 วิทยาเขตอุบลราชธานี 19 19

9 วิทยาเขตพะเยา 2 2

10 วิทยาลัยสงฆ์เลย 7 7

11 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 4 4

12 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 4 4

13 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 14 14

คณะครุศาสตร์



14 วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช 4 4

15 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 9 9

16 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 22 22

17 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 19 19

18 หน่วยวิทยบริการวัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 16 16

239 239

ท่ี ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 57 57

2 วิทยาเขตหนองคาย 10 10

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 73 6 79

4 วิทยาเขตขอนแก่น 11 3 14

5 วิทยาเขตนครราชสีมา 14 14

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี 7 6 13

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

คณะมนุษยศาสตร์

รวมท้ังส้ิน

รับรองตามน้ี

(พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)



7 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 12 1 13

8 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 8 5 13

9 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 5 7 12

10 หน่วยวิทยบริการวัดสามพราน จังหวัดนครปฐม 21 21

197 49 246

ท่ี ส่วนงาน พระ คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 93 1 94

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

คณะสังคมศาสตร์

(พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)

รวมท้ังส้ิน

รับรองตามน้ี



2 วิทยาเขตหนองคาย 23 89 112

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 44 68 112

4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 10 24 34

5 วิทยาเขตขอนแก่น 33 45 78

6 วิทยาเขตนครราชสีมา 31 23 54

7 วิทยาเขตแพร่ 13 79 92

8 วิทยาเขตสุรินทร์ 116 54 170

9 วิทยาเขตอุบลราชธานี 37 47 84

10 วิทยาเขตพะเยา 21 149 170

11 วิทยาลัยสงฆ์เลย 3 31 34

12 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 23 14 37

13 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 10 60 70

14 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 23 32 55

15 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 96 28 124

16 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 42 52 94

17 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 2 90 92

18 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 14 55 69

19 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 12 77 89

20 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 15 45 60

21 ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 27

22 ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 31 43

23 ห้องเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 20 20

24 ห้องเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา 1 12 13

25 หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ 44 7 51

26 หน่วยวิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี 32 32

27 หน่วยวิทยบริการวัดต้นสน จังหวัดเพชรบุรี 45 45

28 หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จังหวัดตาก 16 38 54

29 หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี 48 48



30 หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 110 110

31 หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 65 65

32 หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 25 25

33 หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 68 68

34 หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี 38 38

1167 1196 2,363

(พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

รวมท้ังส้ิน

รับรองตามน้ี

ลายเซ็น



คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่9

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระเกษม  นนฺทสีโล  วงศ์กิติตระกูล อันดับ 2

2  พระทรรศนะ  สุวณฺโณ  ธรรมประกอบ อันดับ 2

3  พระมหานิพนธ์  นิปโก  เกินสกุล อันดับ 2

4  พระไพโรจน์  ทิวากโร  ศรีมารัตน์

5  พระมหาวิเชียร  อุตฺตมว โส  ภูวงศ์ษา

6  พระมหาโสภณ  วรญาโณ  โต๊ะสิงห์

7  Darmananda  Sraman

8  พระภุชงค์ ตธมฺโม  สารพานิช

9  พระมนัส  สุขกาโม  นัทธีประเสริฐ

10  พระทองพิทักษ์ ติคุโณ พลอยโชคชัยกุล

11  Phra Xiang Kan  Munirakkhito

12  Sajal  Sramon

13  Phra Thongdaeng Rattanavong รุ่น 57

14 Guanghan Yan

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  Mr. San san yee  Nan อันดับ 1

2  Binoyananda  Sraman อันดับ 1

3  Sovann  Boun อันดับ 2

4  Ven. Piseth  Pav อันดับ 2

5  Soe  Hlaing  อันดับ 2

6  Nya Nein Da อันดับ 2

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันท่ี  30  มีนาคม  2556

คณะพุทธศาสตร์

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (English Program)



คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่10

7  Ashin Kuvera  Kuvera อันดับ 2

8  Kham Juen  Kuma Ra อันดับ 2

9  Ven. Thach  Pa อันดับ 2

10  Joy Dutta  Tanchangya อันดับ 2

11  Pri ya Ratna  Chakma อันดับ 2

12  Mangala Priya  Sraman อันดับ 2

13  Shila Rakkit  Dewan อันดับ 2

14  Jared  Kai อันดับ 2

15  Kim Minh Khanh

16  Arjun   Baran   Chakma

17  Ven. Sarun  Pov

18  Noom Khur Dhammika  

19 U Ar Sein na  

20  Mr. Mantosh  Chakma

21  Ashin Te ZaDama  

22  Ashin Cakkinda

23  Ashin Sandana  

24  Ashin Brahmavamsa  

25 Sondara

26  Ven. Bunthon Thorn

27  Phra Khamsang  Khemeinda

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาเจษฎา  โชติว โส  จุลพันธ์ อันดับ 2

2  พระมหาสมควร  รวิวณฺโณ  นรชาญ

3  พระมหาเอกภพ  ชยาภินนฺโท  มณี

4 TAN AH YAT

5  พระมหาชวลิตร  จารุวณฺโณ  เพ็ญเอ่ียม

6  Vandy  Rein

7  Ven. Wennan  Yan เทียบโอน

สาขาวิชา ศาสนา



คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่11

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระเกษมพันธ์  สุธีโร  ตรงสุรีย์พร อันดับ 1

2  Phramaha Soulitai  Punyavachiro Chanhthalangsee อันดับ 1

3  พระจักรพรรด์ิ  อาภาธโร  ทองป่ินศรี อันดับ 2

4  พระมหาธรรมรัฐ  ณฏฺ เมธาวี  มณี อันดับ 2

5  พระมงคล  มงฺคลิโก  เรืองย่ิง อันดับ 2

6  พระมหาประดิษฐ์  เขมธโร  บุญเย็น อันดับ 2

7  พระสุนทร  คมฺภีรปญฺโ  มากผล อันดับ 2

8  Khamkeo  Lattanatham

9 พระมหาสุชาติ ปุญฺ กาโม กุลขุนทด

10  พระมหาถาวร  ปภสฺสโร  สายสิทธ์ิ

11  Samanera Kanyasith  Oudomsack

12  Phurijitta

13  U Aggasena  

14  Han  Yan

15  Thach Khom  Thach

16  Tran Van Doan

17  Sambath  Sok

18  Seng Learn  Sunanda

19  Huynh Sanh

20  Vandy  Khan เทียบโอน

21  Chamnan  Nou เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหายา  วาริคุณเมธี  ครองเมือง

2  พระมหาสุราช  สุวณฺโณ  พิมานอุดม

3  Sumanananda  Saramon

4  Sumonta  Barua

5  พระส าเร็จ  ธมฺมปาโล  สุวรรณพงศ์

สาขาวิชา ปรัชญา

สาขาวิชา   ภาษาสันสกฤต



คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่12

6  Phra Shimo  Sraman

7  Phra Shishu Ranjan  Chakma

8  Laka mitra  Barua

9  Dhammananda  Saramon

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระทองสัย กิตฺติเมธี อยู่เย็น อันดับ 2

2 พระมหาปรีชา จนฺทธมฺโม อุดมกัน อันดับ 2

3 พระราชันย์ ปาสาโล ดวงดี อันดับ 2

4 พระอากาศ สนฺตจิตฺโต จันเพชร อันดับ 2

5 พระพงษ์หิรัณย์ ปุญฺ กาโม ค าดีบุญ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาวชิระ วชิร าโณ จันทาพูน อันดับ 2

2 พระสมุห์สง่า สนฺตจิตฺโต อุตมะ อันดับ 2

3 พระมหาสุทธิพงษ์ ถิรเมธี มาอา

4 พระธีระวัฒน์  อาภาปุตฺโต ตุ่นทอง

5 พระสาธิต ปญฺ าวชิโร นามแสง

6 พระภมรรัตน์ รตนปญฺโ อุทธิยา

7 พระชัยวัฒน์ าณจารี กันทะเป็ง

8 พระสัตยา ธมฺมจารี นันธิยะ

9 พระศิริชัย  เตชธโร ก้อนเข่ือน

10 พระอดิรัญ ธมฺมโชโต ผ่องใส

11 พระเอกชัย คมฺภีรปญฺโ ขันสุยะ

12 Wenjiao - Yan อันดับ 2

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตหนองคาย

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่13

13 Aongchai Silichai

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Tun Paññapatipo Boun อันดับ 2

2 Sroeun Pasannacitto Bon

3 Thach  Ngoc Pha Cadi

4 Panna Adhittapuno Youn

5 U Pinnajota - -

6 Vireak Dighaviro Mey

7 Nayan Aryapriyo Tanchangya

8 Keo-oudone Kisthisaro Intharee

9 Deva Priya Sraman

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหามานิต มานิตสุธี ริเชอร์ อันดับ 2 

2 พระครูสันติธาดา สนฺตกาโย มูลแก้ว อันดับ 2

3 พระชาตรี สุขสมฺปนฺโน มีสุข อันดับ 2

4 พระครูบัณฑิตปริยัตยาทร ปญฺ าวโร เคหัง อันดับ 2

5 พระเจตนา สุนฺทรเมธี สุนทร อันดับ 2

6 พระครูอาชวโกวิท ชวนปญฺโ ปัญญาเรือง อันดับ 2

7 พระชัยรักษ์ ผาสุกวิหาโร พรหมตัน อันดับ 2

8 พระไกรสร กิตฺติเวที วรา อันดับ 2

9 พระมหาเศรษฐศิริ ปภสฺสโร ทิตา อันดับ 2

10 พระณัฐลักษณ์ กิตฺติภทฺโท เตวิน

11 พระสมุห์วิทยา านสมฺปุณฺโณ พิพัฒน์โกวิท

12 พระองอาจ ปญฺ าธโร พวงเรือนแก้ว

13 สามเณรศุภนันท์ ยานะรังษี

14 พระครูโสภิตพัฒนโชติ โชติธมฺโม เตจ๊ะ

15 พระฐากูร านกุโร แสนวงศ์

16 พระรังสรรค์ ปญฺ าวุฑฺโฒ ธนูสิทธ์ิ

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาภาษาบาลี

สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (English Program)
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17 พระอธิการโอฬาร วชิรปญฺโ ติยะ

18 พระครูวิบูลพัฒนานุยุต อนาลโย มะโนค า เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูปลัดนิกร อินฺทโชโต แย้มเยือน อันดับ 1

2 พระครูสมุห์ชวลิต ปภสฺสโร คงช่วย อันดับ 1

3 พระมหาไพศาล วิสาโล ครูกิมโสม อันดับ 2

4 พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม บัวพันธ์ อันดับ 2

5 พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ์ ปริสุทฺโธ บุญจันทร์ อันดับ 2

6 พระครูอาทรสุวรรณกิจ คุณสุนฺทโร คุณเลิศ อันดับ 2

7 พระมหาชรินทร์ กิตฺติวณฺโณ แดงสิงห์ อันดับ 2

8 พระสน่ัน ขนฺติโก ปราสาททอง อันดับ 2

9 พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน วงศ์อนุการ อันดับ 2

10 พระอธิการสนอง ธมฺมาวุโธ ทองสม อันดับ 2

11 พระครูพรหมประภัสสร อาภสสฺโร วิชิตบุตร อันดับ 2

12 พระครูอาทรธรรมคุณ อคฺควณฺโณ แก้วจันทร์ อันดับ 2

13 พระครูสุตพัฒนาทร อหึสโก จันทร์จิตร อันดับ 2

14 พระปลัดจิรัฏฐ์ อานนฺโท ภักดี อันดับ 2

15 พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ อภินนฺโท ไพบูลย์สวัสด์ิ อันดับ 2

16 พระครูวินัยธรอลงกลด กิตฺติ าโณ หน่อแก้ว อันดับ 2

17 พระครูสังฆรักษ์บัวศรี ธมฺมโชโต โพธ์ิพันธ์

18 พระครูกิตติธรรมพินิจ กิตฺติปญฺโ ใจซ่ือ

19 พระครูประคุณกิจจานุยุต สหอุทโย เลิศคารม

20 พระครูใบฏีกาวิชัย ตธมฺโม ชลศิริ

21 พระอธิการน้อย นนฺสีโล เขียวท้วม

22 พระครูวรคุณานุกูล คุณวโร ทวีกิจ

23 พระสมชาย ปิยธมฺโม ข าสม

24 พระมหานฤเทพ สกฺกชาโต สายศรี

25 พระครูบรรพตสารธรรม กนฺตสีโล พงษ์ประดิษฐ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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26 พระครูอุปนันทโสภณ โสภโณ ชุ่มช่ืน

27 พระครูปลัดกิตติศักด์ิ อติเมโธ ชิตเทพ

28 พระครูสุวรรณธรรมวินิจ อุ่นเส่ียม ฐิตรตโน

29 พระมหาเชาวลิต รตนร สี ช่วยเก้ือ

30 พระครูสังฆรักษ์บุญรัตน์ สนฺตจิตฺโต ฉ่างฉาย

31 พระจรุงศักด์ิ ธมฺมกาโม น านาผล

32 พระสมุห์จรัส สนฺตจิตฺโต ทวิสุวรรณ

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการถนอม จารุธมฺโม ทันทะเนตร อันดับ 2

2 พระวิศิษฏ์ สุมโน แทบทาม อันดับ 2

3 พระครูอาคมบุญรักษ์ อหึสโก จันทร์มา อันดับ 2

4 พระอธิการธีรภาพ ถาวรสทฺโธ ศรีจันทร์ อันดับ 2

5 พระครูวินัยธรทองแดง พุทฺธสโร สีดาร้อยเอ็ด อันดับ 2

6 พระครูวิบูลย์ญาณานุสิฐ าณสมฺปนฺโน ขันชาลี อันดับ 2

7 พระสุทธะ สุจิตฺโต แคนสิงห์ อันดับ 2

8 พระสถาพร จนฺทสุวณฺโณ แสนสุวรรณ

9 พระส ารงค์ ติกฺขวีโร อ่อนโยน

10 พระครูกิตติโชติคุณ กิตฺติปาโล ปะละกัง

11 พระครูอดุลสารกิจ อรุณญฺ าโณ แสงรุณ

12 พระครูกันตธรรมสาร กนฺตธมฺโม ภิรมกิจ

13 พระครูปราโมทย์วีรธรรม ธมฺมวโร อัสสาไพร

14 พระอธิการค ามัย นรินฺโท ทองหล่อ

15 พระหนูกัน กตคุโณ ฤาวิเศษ

16 พระดิษยพงษ์ ปญฺ าวโร พิมล

17 พระสิทธิ จิรสุโภ อ่อนราษฎร์

18 พระอธิการสุชาติ โชติธมฺโม นิยมสุข

19 พระอธิการสมชาติ ธมฺมธโร ภูกองชัย

20 พระอธิการประสาท ปญฺ าคโม น้อยอาษา

21 พระอธิการสมเพท านิโย มายุน

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รบัรองรบัรองรบัรอง

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รบัรองรบัรองรบัรอง

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รบัรองรบัรองรบัรอง (32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รบัรองรบัรองรบัรอง
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22 พระครูพิศาลปทุมานุกูล วิสารโท สีลม

23 พระครูนิมิตธีรคุณ จิรตฺติโก ปราบนอก

24 พระนที สิริปญฺโ บัวงาม

25 พระครูโฆสิตโพธิสาร โฆสโก ขอเพ็งกลาง

26 เจ้าอธิการชู อินทปญฺโ สารพันธ์

27 พระคมสันต์ คมฺภีรโต โนทิพย์

28 พระครูสุพัฒน์สารวิมล ปริปุณฺณสีโล จีนสูงเนิน

29 พระไพรวัลย์ จนฺทธมฺโม ปลัดศรีช่วย

30 พระครูประจักษ์วิริยาภรณ์ จกฺกวโร พันเทศ

31 พระอธิการสุพัฒน์ เทวสโร พิทยาวิสัย

32 พระครูโพธิอินทสาร อินฺทโชโต ปราบนา

33 พระถาวร ขนฺติสุโภ เศรษฐภักดี

34 พระอธิการสุวรรณ์ สุทฺธปญฺโ ภู่มะณี

35 พระครูภัทรสารโสภณ ภทฺทโก โทนอก

36 พระครูสุทธปุญฺญสาร โชติ าโณ สงฆัง

37 พระครูชุติวรรณสรนาถ โชติวณฺโณ วามไธสง

38 พระอธิการสม อาจาโร พันธ์ภักดี

39 พระครูมนูญฐิติญาณ ตมโน หม่ืนไธสง

40 พระครูไพศาลสารกิจ กิจฺจกาโร เศรษฐ์ภักดี

41 พระบุญสืบ ขนฺติโก สีทองมา

42 พระครูอัครพัฒนาทร อคฺคธมฺโม ค าพิลา

43 พระครูปัญญาสารโชติ ปญฺ าวโร พูนพุฒ

44 พระวีรศักด์ิ วณฺณโภ ภูนนท์

45 พระอธิการวิลาด สิริคุตฺโต พรศักหาร

46 พระครูโสภิตธรรมานุวัฒน์ โชติโก วงษ์ละคร

47 พระครูประโชติโพธิสาร จนฺทโชโต ปัสสาวะเน

48 พระครูโอภาสวรวัฒน์ อาสโภ ภูดวงดาด

49 พระครูวิมลสารสุนทร นิมฺมโล ดีบ้านโสก

50 พระครูเนติชยาธิคุณ สมตฺโถ หอมทรัพย์

ท่ี   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 
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1 พระมหายรรยง าณ ติ เปจิตตัง อันดับ 1

2 พระนพดล นรินฺโท สิงห์หล้า อันดับ 2

3 พระมหาบัวสอน ชุตินฺธโร เสนิราช อันดับ 2

4 พระสุรศักด์ิ สิริจนฺโท เดยะดี อันดับ 2

5 พระวรพงษ์ านิสฺสโร พันธ์ศรี อันดับ 2

6 พระมหาจรูญ จิรสุโภ สีทะดา อันดับ 2

7 พระมหาวิทยา ภูริวฑฺฒโน ผ่องแผ้ว อันดับ 2

8 พระธรรมชาติ ธมฺมโชโต อุดรประดับ

9 พระวิเชียร มหาวชิรปญฺโ คันทา

10 พระธนากร อินฺทเมธี ศรีสด

11 พระมหาสุภลักษณ์ สุภโร ค าผุย

12 Phra Dathsada Chatamethee Phimmachak

13 พระยศภร กิตฺติปญฺโ ขุมพิมาย

14 พระกษเมณ วร าโณ ศิริวัน

15 พระวิรพรรณ ทีปว โส เศษถา

16 พระปฏิญญา จนฺทสาโร พุทธราษฎร์

17 พระยุทธพล ยุทฺธพโล เกณฑ์สาคู

18 พระรังสรรค์ สิริธมฺโม เร่งงาน

19 พระมหาชัยชาญ สารธมฺโม สาระค า

20 พระสมุห์บุญฤทธ์ิ มหาปุญฺโ ศรีวิชัย

21 สามเณรธานินทร์ วันชูเพลิด

22 Phra Nam Sukhasilathera Chheng

23 พระพินิจนันท์ พุทฺธจาโร พันธ์รัตน์

24 พระอัครเดช โชติ าโณ สารแสง

25 พระคณิต กวิว โส อุทิตบุตร

26 พระปณิธิ   อธิปุญฺโ แก้วบุดดี รุ่น 57

27 พระมหาเจษฎา ฉนฺทสุโภ ปากวิเศษ รุ่น 57

28 พระมหาอ านาจ เมธีวฑฺฒโน ทองสว่าง อันดับ  2

29 พระมหาสวาส สุทฺธิ าโณ เชษฐสิงห์

30 พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน วันณา

31 พระวีระ กิตฺติ าโณ สอ้อนกลาง
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ท่ี   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Ratanak Keo อันดับ 2

2 Phra Chhoam Chamreun อันดับ 2

3 Phra Longsaphal Danh

4 Phra Thanh nhieng Taing

5 Phra Soeurn Pov

6 Phra Manh Lim

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระธีรวัฌน์ ธีรว โส เลิศประเสริฐ อันดับ 1

2 พระวินัย ธมฺมโชโต แสงสว่าง อันดับ 2

3 พระวีระชัย จิตฺตคุตฺโต นาคล้อม  

4 พระสุทธิกานต์ สทฺธาธิโก จันทะคาน อันดับ 2

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการเกรียงไกร    โชติวณฺโณ จันน า อันดับ 2

2 พระครูอุทัย อุทโย ไผ่เผียว

3 พระครูประจักษ์สุนทรกิจ   ปญฺ าธีโร ดาวหาญ

4 พระอธิการมนตรี    จนฺทสาโร คะมะณี

5 พระอธิการทวี    เทวธมฺโม วันจันตา

6 พระอธิการบุญญาฤทธ์ิ    ถิรธมฺโม ธิไหล

7 พระครูสุธรรมชัยสิทธ์ิ    สุธมฺโม ไทยใหม่

8 พระอธิการทวี    ทวิโร โลกค าลือ

9 พระปลัดฉัตรชัย โชติวโร รัตนาวาณิชกุล อันดับ 2 รุ่น 57 

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (English Program)

วิทยาเขตนครราชสีมา

วิทยาเขตแพร่

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสมบูรณ์ มหาภิญฺโ ราชบุตร อันดับ  2

2 พระส าเริง โกวิโท อินทยุง อันดับ  2

3 พระวงประกาย ส วโร ขุมทอง อันดับ  2

4 พระส ารวย วิริโย สืบดี อันดับ  2

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหากวีพงษ์   ธมฺมปาโล วิเศษสังข์ อันดับ 1

2 พระครูปภาตจันทคุณ  จนฺทูปโม ป้อมพิทักษ์ อันดับ 2

3 พระครูกันตวรรณคุณ   กนฺตวณฺโณ เปมทา อันดับ 2

4 พระวิวัฒน์   วิสุทฺโธ ดอนโค อันดับ 2

5 พระณรงค์   จนฺทสาโร มหาไชย อันดับ 2

6 พระสุชาติ   ยโสธโร แรมไพร อันดับ 2

7 พระสายยัน   ติสฺสวโร โพธิ อันดับ 2

8 พระปลัดทองสี  สุจิตฺโต สุดยอด อันดับ 2

9 พระมหาสุเมธี สมาจาโร มุสะกะ อันดับ 2

10 พระธีรวัฒน์   ถิรปญฺโ ค าหงษา อันดับ 2

11 พระครูพิสิฐสารธรรม   จนฺทสโร เล่ือนฤทธ์ิ อันดับ 2

12 พระฉลอง   กิตฺติ าโน ทิพอุตร อันดับ 2

13 พระครูกมลเขมกิจ กตปุญฺโ ด าพะธิก

14 พระครูสุนทรกัลยาณพจน์  สุนทโร ปัญญาดี

15 พระธงชัย   อุปคุตฺโต ถนอมชาติ

16 พระวชิรินทร์ลักษณ์   ปยุตฺโต จันทาลุน

17 พระพัฒน์   กิตฺติ าโณ แหว่นศรี

18 พระอธิการสมัย   สนฺตมโน ศรีคูณ

19 พระวิเชียร  อนุตฺตโร สมคิด

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา
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20 พระอธิการทองมี  ปญฺ าคโม ไชยภูมิ

21 พระสมชาย   ปญฺ าทีโป แก้วผาลัย

22 พระครูอินทสารโกศล   อนุตฺตโร จูมดอก

23 พระกิติศักด์ิ   กิตฺติภทฺโท สุภาว์

24 พระปรีชา  อภโย ทองแรง

25 พระปรารภ  ยสินฺธโร สุดามาตย์

26 พระไพโรจน์   ปญฺ าทีโป แวงวรรณ

27 พระนิวัฒน์  อธิวโร สิงหะ

28 พระบุญมี   สุนฺทโร เฉลิมฉัตร์

29 พระอธิการสุพรรณ   จนฺทาโภ วัจนา

30 พระมหาราชัน  ปุญฺ โก ทองมันปู

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูวิสาลธรรมโกศล ธมฺมธโร อินต๊ะค า

2 พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี เทพนรินทร์

3 พระขจร กิตฺติสาโร แก้วปุก

4 พระอธิการบุญส่ง ปญฺ าธโร พุ่มพริก

5 พระครูปุณณวันโสภิต ปุณฺณสิริ อุปนันชัย

6 พระประวิทย์ สติสมฺปนฺโน กอบก า

7 พระประดิษฐ์ ถาวโร จ่ีอ้าย

8 พระอนันต์ ถาวโร ไชยชนะ

9 พระครูสุวัจน์ธรรมปทีป ทีปธมฺโม วงค์กา

10 พระอธิการอัศม์เดช าตธมฺโม จุมปา

11 พระใบฎีกาทศพล ญาณเมธี สมส่วน

12 พระเสมือน สุเมธี พรชมพู

13 พระวินัยธรศรายุทธ ฐิตสุโข ณะกัณค า

วิทยาเขตพะเยา

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาอ านาจ อภิวโร ค าวิไล อันดับ 2

2 พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ าณจารี พานแก้ว อันดับ 2

3 พระมหาบุญย่ิง ธมฺมธโร สังข์สุข อันดับ 2

4 พระครูสิริปัญญานุโยค อนุตฺตโร ภู่มาลา อันดับ 2

5 พระมหาธนชาติ คมฺภิรานนฺโท คัมภีรานนท์

6 พระครูวิธานสุตาภรณ์ สมาจาโร ม่ันประสงค์

7 พระมหาสุวัช โอภาโส คงจันทร์

8 พระมหายุทธนา ปยุตฺโต แสงทอง

9 พระมหาคมสันต์  กตปุญฺโ อินทร์สอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระนิพนธ์ ภทฺทปญฺโ ลิสอน อันดับ 1

2 พระมหาสายัณห์ โชติธมฺโม อนันตโสภณ อันดับ 2

3 สามเณรฐิติพงศ์  นาคโสมกุล อันดับ 2

4 พระมหาสิทธิพงศ์  กิตฺติวณฺโณ จงเพลินนภาพร อันดับ 2

5 พระมหาเสกศักด์ิ  สุธีโร ชมระกา

6 พระไพโรจน์ ธนสาโร ลิมปชัย

7 พระครูปลัดสมพงษ์  วิสุทฺธิจารี เมืองศรี

8 พระใบฎีกาธนากร  าณกโร เอ่ียมบุญ

9 พระพฤหัส   ปญฺ าทีโป สุดท่ีรัก

10 พระสมุห์ชัยรัตน์  สีลวฑฺฒโน ภู่มาลี

11 พระพัทยา  ภูริปญฺโ บาลี

12 พระครูสังฆรักษ์วิน  ทีปธมฺโม อ่ิมใจ

13 พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ โอภาโส ดอกบัว

14 พระมหาบุญโชติ  อาภากโร ศรีโฉมงาม

15 พระบรรพต ตยานนฺโท ป่ินสง

16 พระมหาพิรุณ มหาปญฺโ สุขเนตร

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
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17 พระมหาวิชัย  กิตฺติโสภโณ ท้าวพิณ

18 พระครูปลัดพิชัย  สุเมโธ ธนันชัย

19 พระครูใบฎีกาสันติ  กิตฺติโสภโณ อบอุ่น

20 พระปัญญา  กิตฺติสาโร ไชยเสนา

21 พระครูสุธรรมาภิรัต  สุธมฺโม เช่ียวชาญณรงค์

22 พระครูพินิจรัตนากร  านทตฺโต นาคแดง

23 พระครูวินัยธรสุธินันท์  กนฺตวีโร ล้อประโคน

24 พระปลัดนพดล  หฏฺ มโน พลายแก้ว

25 พระทองมี   อ สุธโช แอมไธสง

26 พระจ าลอง  สุภาจาโร ผุยทอง

27 พระครูใบฎีกาสุพล ถาวโร บุตรโคตร

28 พระครูปลัดประภัสสร ปญฺ าวุโธ หาเม็ดดี

29 พระฉัตรชัย อภินนฺโท กุมภีพงษ์

30 พระอภิชัย  ถิร าโณ ปล้ืมนมัส

31 พระครูเกษมปิยธรรม ปิยธมฺโม แจ้งอรุณ

32 พระสมุห์วัชโรจน์ กิตฺติ าโณ สัมฤทธ์ิ

33 พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ  วรุตฺตโม ช่ืนโกสุม

34 พระครูสมุห์น้อย าณวีโร สุขสมนาค

35 พระอธิการบุญชู ธมฺมโชโต ช่ืนเรณู

36 พระมหารุ่งเพชร์  านุตฺตโม เกิดแก้ว

37 พระสายันต์  สุภทฺโท บัวขจร

38 พระยงยุทธ วิสุทฺธสีโล เจริญสุข

39 พระครูโอภาสธรรมมงคล มงฺคลิโก แสงทอง

40 พระพรพิทักษ์ ตปุญฺโ พุ่มโพธ์ิ

41 พระครูปลัดชัชวาลย์ อนาลโย ป่ินแก้ว

42 พระมหาเทพวัลย์ ตโชติ มีใจกลัน

43 พระครูกิตติวชิราทร วชิรปญฺโ บมพรมราช

44 พระสมุห์ทองใส เขมวโร จันทร์แทน

45 พระวันชัย มหาปญฺโ เอมอ่วม

46 พระครูปลัดธีระชาติ  ธีรปญฺโ แสวงทรัพย์

47 พระครูสมุห์พนา  ถาวรธมฺโม  อ่างแก้ว

48 พระปลัดไพฑูรย์  อินฺทสุวณฺโณ จรบ ารุง
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49 พระสมุห์วินัด จนฺทปญฺโ ดีสม

50 พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ รุ่งทิม

51 พระสมุห์สมพร  วรธมฺโม ม่วงรุ่ง

52 พระครูสังฆรักษ์จ าเนียร หาสธมฺโม สร้อยสนธ์ิ

53 พระสมจิตร  าณธโร พงษ์ขจร

54 พระปลัดสะอาด   ปภสฺสโร แสงอรุณ

55 พระครูสมุห์สกลรัชช์  ปริปุณฺโณ ปัญญาบุตร

56 พระเผย ฌานสุโภ มีแป้น

57 พระครูปลัดชัยวัฒน์ สมาหิโต พรหมวงศ์

58 พระครูสังฆรักษ์ถาวร กิตฺติธโร ช่ืนเกษร

59 พระครูสังฆรักษ์เกิดวัฒนา  ถิรปญฺโ โตสินธ์ุ

60 พระพรส าราญ  สมาจิตฺโต มีศิริ

61 พระนพดล  ธมฺมวโร ทาเขียว

62 พระวันชัย วนฺชโย ธาระทรัพย์

63 พระครูสมุห์พีระยุทธ  ปญฺ าวุโธ มานะกิจ

64 พระวันชัย ธมฺมปูชโก มีมากบาง

65 A Shin Su Won na

66 พระครูใบฏีกาสมอน สุทฺธิโก อยู่อ่อน

67 พระธงชัย อธิปญฺโ อยู่ย่ิง

68 พระครูติลกานุรักษ์ มหาวีโร เย็นกาย

69 พระมหาพาน ฉนฺทธมฺโม จันทร์ดง

70 พระครูสมุทรเจติยาภรณ์  ชุตินฺธโร รุ่งแสง

71 พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป วิชัย รุ่น 57

72 พระมหามาณพ  มหาวิริโย รอดศิริ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระทองสุข   สุปุญฺโ วงษา อันดับ 1

2 พระสุชาติ   สุจิตฺโต ก่ิงก้าน อันดับ 2

3 พระครูอรุณธรรมฐิติ   สมาหิโต ศรีบุรินทร์ อันดับ 2

4 พระวิรัตน์   ปภสฺสโร ขาวสอาด อันดับ 2

วิทยาลัยสงฆ์เลย

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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5 พระสกุลไทย   จินฺตามโย ปริละออง

6 พระวีระยุทธ   อนิโฆ พรหมมา

7 พระมหาชูวิทย์   อนุตฺตโร พานนนท์

8 พระสุลิกขิต   คมฺภีโร กรุงสูงเนิน

9 พระสุภาพ   สุจิตฺโต นิลนามะ

10 พระวินัย   จนฺทสาโร ศรีสินธ์ุ

11 พระเวียงชัย   สมาจาโร วอหล้า

12 พระครูกัลยาณวุฒิคุณ กลฺยาโณ ปู่คาน

13 พระอธิการวิเชียร   วชิร าโณ สิงห์มณี

14 พระส ารวย   ปญฺ าทีโป แสนบัว

15 พระอธิการเสนอ   จารุธมฺโม สร้อยกุดเรือ

16 พระอ านวย   ธมฺมปทีโป ตรีวิเศษ

17 พระอธิการอารีย์   อรจาโร ฐานวิชัย

18 พระครูปทุมธรรมาภิบาล   ธมฺมรโต กิจรักษา

19 พระอิสระ   ยโสธโร บุญมาพัด

20 เจ้าอธิการอดุลย์   โชติปญฺโ พานเพ็ง

21 พระอนงค์ศักด์ิ   จารุธมฺโม สารีลา

22 พระประสิทธ์ิ   อาภสฺสโร ปัญญาดี

23 พระทวีศักด์ิ   ทวีสโก ซิวสารี

24 พระไกรวุฒิ   ปิยวณฺโณ อุทรบูรณ์

25 พระครูปัญญาสารกิจ   ปญฺ าสาโร วังสัน

26 พระบัวลี   ปิยธมฺโม เหล่าล้ิม

27 พระทองค า  จิรวฑฺฒโน ผลธุลี

28 พระวิฑูร   วิชโย บรรจบในเมือง เทียบโอน

29 พระอธิการวิจิตร   จิรธมฺโม พลทัศ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระบรรจง ถาวโร แดงอาจ

2 พระสลักใจ เตชธมฺโม คนตรง

3 พระใบฎีกาเทพประสิทธ์ิ ปญฺ าสาโร พูดดี

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
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4 Phra Khammouan Mahabounyo Bounyavong สปป.ลาว

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระครูธรรมธรเกษมสันต์   สนฺตจิตฺโต จินดา อันดับ 1

2  พระสุทิน   อตฺตทีโป เตจ๊ะสา อันดับ 2

3  พระอธิการปรีชา   สุปญฺโ โอเงิน อันดับ 2

4  พระนินันท์   ถาวโร ก้อนละตา อันดับ 2

5  พระวิรัตน์   ปญฺ าวุฑฺโฒ หล้าเต็น อันดับ 2

6  พระปฏิภาณ   ภูริปญฺโ ผางวะนา อันดับ 2

7  พระสีหราช   สิริปุญฺโ สิทธิ อันดับ 2

8  พระทนง   กลฺยาณธมฺโม  ชัยวงค์

9  พระทรงศักด์ิ  ปญฺ าวชิโร  ใชยมณี

10  พระครูพิจิตรสรคุณ   จรินฺโท สุคันธสีลา

11  พระอธิการจ านงค์   ขนฺติพโล ละวรรณา

12  พระครูประภัศร์ศีลาภรณ์   ปภสฺสโร สมสง่า

13  พระอธิการปรีชา   าโณธโย ตะวะนะ

14  พระครูใบฎีกาโสภณ   จิตฺตคุตฺโต ทิพย์เวียง

15  พระประทวน   อภโย มูลขัน

16  พระครูวิภาตวรคุณ   ธมฺมวโร ปันกา

17  พระอธิการธงชัย   ธมฺมว โส  ธรรมะวงค์

18  พระอธิการถาวร   ถาวโร อุตศิลธ์

19  พระสมชาย   ธมฺมทินฺโน สุราใหม่

20  พระอธิการธรรมชัย   ธมฺมานนฺโท ไทยใหม่

21  พระครูสมบูรณ์   พลวโร มณีขัติย์

22  พระสวัสด์ิ   โสตฺถินนฺโท เบิกบาน

23  พระพัทยา   ปภสฺสโร แสนวงค์

24  พระรุ่งโรจน์   อาภสฺสโร รังษี

25  พระครูสมุห์อนันท์   ธมฺมานนฺโท มณีธร

26  พระครูโกศลบุญนิวิฐ   ปญฺ าธโร ภูดอนตอง

27  พระอธิการปรีชา   เขมจิตฺโต ขอดค า

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)

รบัรองรบัรองรบัรอง
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รบัรองรบัรองรบัรอง
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รบัรองรบัรองรบัรอง
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28  พระวินัย   กนฺตสาโร จันทร์น้อย

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการคามิน  สิริธมฺโม รอดศรี อันดับ 1

2 พระครูวินัยธรชาติชาย  สมาจาโร เชียงชะนา อันดับ 2

3 พระครูสมุห์แทน านุตฺตโร เนียรภาค อันดับ 2

4 พระอธิการสุทธา เขมิโย จันทัต อันดับ 2

5 พระอนุชิต  ธมฺมวิชิโต ชูสว่าง อันดับ 2

6 พระสุจริต  สุนฺทโร สุนทราวิรัตน์ อันดับ 2

7 พระอธิการธีรพงศ์  ติสรโณ เท่ียงทัศน์

8 พระรัตนากร   ตปสีโล ปุญญา

9 พระสว่าง  านวุฑฺโฒ หนุ่มจันทน

10 พระครูสังฆรักษ์บ ารุง เตชธโร หงษ์จ้อย

11 พระอธิการพงศพัศ  สิริสาโร วิโรจน์ชัยศรี

12 พระครูนิมมานประชาพิมล โกวิโท รัชสีห์

13 พระอธิการนัฐพงษ์  รตนโชโต ทองเท่ียง

14 พระสมพร   ภทฺทปญฺโ สีสวาท

15 พระอธิการมงคลชัย  ปภสฺสโร ฤทธ์ิบ ารุง

16 พระจักรพงศ์ อิทธิ าโณ โชสุวรรณ์ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระจิรศักด์ิ ตโสภโณ พรเอนก อันดับ 1 รุ่น 58

2 พระมหาสิริวัฒน์ชัย ภูริปญฺโ พรมศรี อันดับ 1 รุ่น 58

3 พระส ารอง ปภากโร อ๋ันใจใหญ่ อันดับ 2 รุ่น 58

4 พระมหาวีระ ธมฺมวโร เกิดเช้ือ รุ่น 58

5 พระพัชรวัฒน์ ตว โส ป้ันมณีวรศิริ อันดับ 2 รุ่น 59

6 พระวิวัฒน์ สุภาจาโร แซ่ล่ิม รุ่น 59

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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7 พระสังเวียน สิรธมฺโม นันตา รุ่น 59

8 พระอธิการพิสิทธ์ิ วรสทฺโธ แสนทวี รุ่น 59

9 พระวารินท์ มหาปุญฺโ ราชเพียแก้ว รุ่น 59

10 สามเณรจตุพล บางอ่ิม รุ่น 59

11 สามเณรสถาพร ปัดถา รุ่น 59

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอภิชัย    ตาโส ผิวอ่อนดี

2 พระอธิการประดิษฐ   เขมจิตฺโต จันทร์พวง

3 พระอธิการบัญญัติ  จารุธมฺโม น่ิมพันธ์

4 พระสุเชษฐ์  จนฺทธมฺโม สอาดเอ่ียม

5 พระครูกิตติสารประภาต   กิตฺติสาโร ไปพรม

6 พระครูประภัสสรสารธรรม  อาภากโร โกรัมย์

7 พระครูสันติธรรมรส  กนฺตาโร สมนึกตน

8 พระอธิการช่ืน   จิตฺตปาโล พิมพ์นนท์

9 Phra Vasna Chan Thamit To Pich

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสุวิทย์   านวุฑโฒ ก้อนค าใหญ่ อันดับ 2

2 พระสุรเชษฐ์   อติภทฺโท ภาสะดา

3 พระจรัญ ขนฺติพโล ศรีมาชัย  

4 สามเณรสัมฤทธ์ิ  มะพารัมย์

5 พระกนกศักด์ิ    กิตฺติธโร แดงชาติ

6 พระวัชรพร    ตธมฺโม ธิโกศรี

7 พระสมพร  สมจิตฺโต เย็กรัมย์

8 พระปิยะพงศ์ สิริมงฺคโล บุญครอง

9 พระครูวิสาลปุญญาภิรัต  อธิปุญฺโ จ าปาทอง

10 พระประมวล  อาภาธโร พรมภมร

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาโทการจัดการเชิงพุทธ

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาโทปรัชญา
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11 พระสัมฤทธ์ิ   ปญฺ วโร รุ่งเรือง

12 พระพิจิตร  สนฺติกโร บ่อสารคาม

13 พระน าพล กวิว โส หอมดี เทียบโอน

14 พระสมชาย   ต าโณ โจมรัมย์ เทียบโอน

15 พระเจริญ อธิจิตฺโต ลอแท เทียบโอน

16 พระค านึง  จิตตทนฺโต คูณประโคน เทียบโอน

17 พระสุริยา จารุธมฺโม หงษ์ชุมแพ เทียบโอน

18 พระบัวที  จิรวฑฺฒโน  วงศ์คต อันดับ 2 รุ่น 57

19 พระณภัทร  ชินว โส   เกษมสุข

20 Phra Poa Intha Pan Yo Ros

21 Phra Sokha    Cho Ti Ya No Say

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระกมลชัย าณโสภโณ แซ่เบ๊ อันดับ 2

2 พระอดุลย์ศักด์ิ อตุโล ร่ืนเสือ อันดับ 2

3 พระมหาสันติ ปิยสีโล แขกเทพ อันดับ 2

4 พระอรรถรัฐ จนฺทสโร เจริญมูล

5 พระปลัดสุวัฒน์ กนฺตวีโร ค าประเสริฐ

6 พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย เพชรบริสุทธ์ิ

7 พระวิสุทธ์ิ วิสุทฺโธ ยอดย่ิง

8 พระครูโสภณสุตาธร โชติปญฺโ สุขสวัสด์ิ

9 พระมหามานพ อติโรจโน ค าโหย

10 พระประเสริฐศักด์ิ ฐานวโร สมบูรณ์บัติ

11 พระสราวุฒิ สคารโว บุตรมาตา

12 พระสมุห์อุทัย อรุโณ อัธยาศัย

13 พระแปลก ธมฺมธโร มาลีสี

14 พระครูนิมิตธรรมธาดา สุวณฺโณ พรหมมณี

15 พระครูสิทธิปุญญาคม จุลฺลนาโค จุฬาลักษณ์กวิน

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระวิมล อนุตฺตโร อุ่นเรือน

2 พระบุญเชิด อุตฺตมปญฺโ ยางงาม

3 พระสุนทร สุนฺทโร สักขวา

4 พระคมกริช อภิปุญฺโ โนมูล

5 พระพุทธชัย วิสุทฺธสาโร ตามัย

6 PHRA  KHAMPONE SUCHITTOE SANYALAK รุ่น 56

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาประทีป สิริปญฺโ ศิริปิน อันดับ 1

2 พระธนกร กิตฺติปญฺโ สร้อยศรี อันดับ 1

3 พระเสกสิทธ์ิ ยติโก ทองชุ่ม อันดับ 2

4 พระสรวิชญ์ ตรุโณ สมบูรณ์ อันดับ 2

5 พระเทิดศักด์ิ กตปุญฺโ สุภศร อันดับ 2

6 พระครูใบฎีกาบัณฑิต ตปญฺโ ประเสริฐศรี อันดับ 2

7 พระครูเวฬุธรรมานุรักษ์ อภิ าโณ ประสมเช้ือ อันดับ 2

8 พระครูสังฆรักษ์ประนอม จตฺตมโล กลักย้อม อันดับ 1

9 พระธีรวัฒน์  มหิสฺสโร เกตจรัส

10 พระมหาวิจิตร วิจิตฺโต โคตรพันธ์

11 พระมหาวินัย กิตฺติโสภโณ เกริกศักด์ิ

12 พระใบฎีกาสมปอง คเวสโก มะโนอ่ิม

13 พระครูสมุห์บุญภักด์ิ ปญฺ าธโร บัวศรี

14 พระสารสิน อคฺควโร สิงห์โตทอง

15 พระบุญเรือง โชติ าโณ บุตรวงษ์

16 พระมหาประกิจ สุทฺธจิตฺโต นาคสมบูรณ์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
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17 พระครูสุวรรณกิตติพิมล กิตฺติคุโณ สมสี

18 พระเฉลย อุทโย หามาลา

19 พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ ครุโก บัวงาม

20 พระนิรันดร์ ตธมฺโม หงษ์พรม

21 พระครูสุพัฒนวรคุณ านสมฺปุณฺโณ พันเรือง

22 พระกิตติธร จนฺทสาโร จันทร์แรม เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูประโชติโสตถิธรรม สุวณฺณโชโต รัตนโชติจักษ์ุ

2 พระบุญช่ืน กลฺยาณธมฺโม รือเรือง

3 พระศุภชัย สุจิณฺโณ ชัยวงค์

4 พระครูสถาพรเจติยาภิบาล านวโร จึงวิเศษพงศ์

5 พระอธิการอัณณพ มาณโว สุทธใจดี

6 เจ้าอธิการสมบัติ กตปุญฺโ มังศรี

7 พระกบิล ตปุญฺโ บุญรสศักด์ิ

8 พระศรียอด อภิปุญฺโ ดวงสม

9 พระอธิการกิติพงษ์ กลฺยาโณ เมธาวี

10 พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์ จิตฺตธมฺโม โยสุยะ

11 พระเอกชัย อนามโย ใจอุ่น

12 พระกิติพงษ์ สุทฺธจิตฺโต อายุยืน

13 พระพุฒชา พุทฺธิโก จันทร์ทอง

14 พระสมบัติ นิสโภ ชมภูอาจ

15 พระครูสุวิธานพัฒนคุณ ธมฺมวโร พรมตัน

16 พระครูสิริวุฒิคุณ มหาวุฑฺโฒ เสนแก้ว

17 พระอรัญ กนฺตธมฺโม จ๊ะสิงห์

18 พระอธิการอุดม โชติมนฺโต ไกยะสิทธ์ิ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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19 พระสุรชัย านธมฺโม ศรีวงค์แทน

20 พระครูสถิตธรรมธัช ถิรธมฺโม แสงค า

21 พระอธิการบุญส่ง ถิรส วโร สายตา

22 พระวิทยา จิตฺตปญฺโ มาไชย ตกรุ่น 57

23 พระอธิการวริศนนท์ เตชปญฺโ ปัญญาบุญ ตกรุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระครูภูริปัญญาวัฒน์   วิภโว บึงไพร อันดับ  2

2  พระมนตรี   อธิจิตฺโต สัสสินทร อันดับ  2

3  พระครูโสภณจริยานุวัตร   ฑีฆายุโก เทพอุด

4  พระอธิการสมบูรณ์   เทวธมฺโม เคหะพุฒ

5  พระทวี   โรจนธมฺโม วงค์ศรี

6  พระอธิการศักด์ิ   นรุตฺตโม ชุมภูสืบ

7  พระศรายุธ   กิตฺติวุฒฺโฑ พลหาญ

8  พระอธิการวิเชษ   จนฺทธมฺโม สับปะ

9 พระอธิการสุชาติ สมจิตฺโต วงศ์พิชัย รุ่น 57

10 พระอุดร โชติปญฺโ สินจักร์ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูอรุณธรรมาภรณ์ วรธมฺโม ศรีอาภรณ์ อันดับ 1

2 พระมหาสมพงษ์  ตปญฺโ อาจหาญ อันดับ 2

3 พระครูปัญญาสมาธิคุณ อคฺคปญฺโ บุตรพรม อันดับ 2

4 พระครูอุปถัมภ์ธรรมาภรณ์ สุธมฺโม พาชนะ อันดับ 2

5 พระครูวิสุทธิสมณกิจ สมโณ ช่างถม อันดับ 2

6 พระหม่ัน  ปฏิภาโณ สีเคลือบ อันดับ 2

7 พระสง่า  สุเมโธ ค าหอม อันดับ 2

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
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8 พระจักรกฤษณ์  จกฺกวโร สุขศรี อันดับ 2

9 พระครูไพศาลสิริธรรม สิริธมฺโม จันทะโยธา อันดับ 2

10 พระสมุห์ฉลาด  ธมฺมวโร ดลประสิทธ์ิ อันดับ 2

11 พระสังเวียน  ส วโร แสนมาตย์ อันดับ 2

12 พระครูโกศลสาธุกิจ ธมฺมเฉโก อ่อนเฉวียง อันดับ 2

13 พระครูวิจิตรปัญญาคุณ ปญฺ าวโร มีนาคะ อันดับ 2

14 พระอ้อย  มงฺคโล ดาทอง อันดับ 2

15 พระอธิการนพพร  ปญฺ าวุฑฺโฒ อินบัญชา อันดับ 2

16 พระครูสีลธรรมาภรณ์ เตชปญฺโ แน่นอุดร อันดับ 2

17 พระใบฎีกาสมพร  านิโย นาก้อนทอง อันดับ 2

18 พระครูสารธรรมากร อิสฺสโร คูเมือง อันดับ 2

19 พระปัญญา ทีปธมฺโม ศรีละอาจ

20 พระอัศวิน  วฒฺฑโน กุยวาปี

21 พระวิบูลย์พงษ์  สิริจนฺโท เนตรมุข

22 พระครูปราโมทย์สิริวรรณ สิริวณฺโณ กมลวิบูลย์

23 พระด ารงค์รักษ์  ถาวโร วงศาจันทร์

24 พระวีรศักด์ิ  อธิปญฺโ ประเสริฐสังข์

25 พระคณิต  คมฺภีรปญฺโ ด้วยสาร

26 พระวิทยา  วิสุทฺโธ นาแพงหม่ืน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเทวา  เทวธมฺโม แหล่งหล้า อันดับ 1

2 พระอธิการสมหมาย  ปญฺ าธโร ประทุมทอง อันดับ 2

3 พระมหาวุฒิชัย  กิตฺติร สี ราชวัตร อันดับ 2

4 พระมหาตวงสิทธ์ิ  ฉวิวณฺโณ ภูเกิดพิมพ์ อันดับ 2

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระด ารงค์ฤทธ์ิ นราสโภ สิงหเรศร์ อันดับ 1

ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชา ศาสนา
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2 พระมหาพสิษฐ์ ปโมทิโต บุญตูบ อันดับ 2

3 พระปิยะพงษ์ ถาวโร วางทุกข์

4 พระยุทธนา อภิยุตฺโต แก้มแกมทอง

5 พระครูเกษมพัชรสาร กนฺตสาโร อ่ิมเต็ม

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระไพสิฐ จนฺทสโร บุญศรี อันดับ 1 รุ่น 57

2 พระโยธิน ปคุณธมฺโม เถาว์พันธ์ุทอง อันดับ 2 รุ่น 57

3 พระพงศกร านุตฺตโร จันละ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเก้ือกูล จิตฺตว โส พุ่มช่วง อันดับ 1

2 พระอธิการวิโรจน์ วิโรจโน อินทวงษ์ อันดับ 2

3 พระมหามานพ ปภากโร นุชสุ่ม อันดับ 2

4 พระครูอินทประภากร ปภากโร โคตรปา อันดับ 2

5 พระปรีชา ธมฺมทีโป พวงมงคลธร อันดับ 2

6 พระชวลิต อิทฺธิ าโณ ดีชุ่ม อันดับ 2

7 พระอธิการอุปถัมภ์ ปภสฺสโร รุกขชาติ อันดับ 2

8 พระกุศลิน สุนฺทรสิริ ศรีสุนทร

9 พระครูใบฎีกาชาติชาย อาภาธโร รอดเสือ

10 พระประยุทธ าณสุทฺโธ เพียรธนวัฒน์

11 พระอธิการสุพจน์ อิสฺสโร เสมอบุตร

12 พระมหาวัชรินทร์ ถิรธมฺโม ทิมเม่น

13 พระอธิการน่ิม สจฺจ าโณ พ่ึงสันเทียะ

14 พระมหาสมเกียรติ ธมฺมปาโล ทองดี

15 พระมนตรี ปญฺ าวุโธ สุภาบุตร

16 พระครูสมุห์กิตติกรณ์ กิตฺติปญฺโ จงสุข

17 พระนิยม นิยม กโร ปล้องแป้น

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา

ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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18 พระมหาชินภัทร อภิวฑฺฒโน วงศ์ตาฟู

19 พระอธิการสุนทร านทินฺโน ขุนนคร

20 พระครูสมุห์อาทร อาทรพนฺธุ ยุบลพันธ์

21 พระประสิทธ์ิ ปสิทฺธิโก พุทธชาติ

22 พระมหาสมชาย อริญฺชโย เมืองรักษา

23 พระเฉลิมชัย จารุวณฺโณ ทรงสกุล

24 พระอธิการพุฒ ตธมฺโม พวงย้อย

25 พระจ ารูญ ปิยธมฺโม พานจันทร์

26 พระเฉลา ตว โส คุ้มวงษ์

27 พระธนพล กนฺตวีโร ธัญญเจริญ

28 พระใบฎีกาสมศักด์ิ อาทโร บุญสม

29 พระสมเกียรติ  จิตฺตสีโล กล่ินดอกแก้ว รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูอดุลกิจโสภณ เตชปญฺโ วิลัยเลิศ

2 พระอธิการวิชิต วิชิโต หนองม่วง

3 พระอนุสรณ์ วชิร าโณ เดือนโชติ

4 พระสมุห์วิรัตน์ วีรชโย เจริญชัย

5 พระครูผาสุกิจโกศล ผาสุกาโม พรมสิทธ์ิ

6 พระครูพุฒิสุวรรณคุณ สมจิตฺโต จันทร์เพ็ง

7 พระครูวิมลธรรมาภิบาล เตชธมฺโม ฉลวยศรี

8 พระครูจันทสิริพัฒนาภรณ์ จนฺทโสภโณ นิลเนตร

9 พระอธิการทัศน์ ชยวุฑฺโฒ จินดาพฤกษ์

10 พระเพ็ง จนฺทสาโร อักษร

11 พระครูพิพัฒน์ปุญญกิจ กตปุญฺโ จิตตะโคตร

12 พระอธิการบุญเสริม กตปุญฺโ ทองสาย

13 พระครูสารจันทโสภณ จนฺทโสภโณ สีดา รุ่น 57

14 พระมหาโลมรัณ สิริมงฺคโล ศรีเลิศ รุ่น 57 อันดับ 2

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาอัครพงษ์ าณเมธี พูลผล อันดับ 2

2 พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม ด้วงเพชร

3 พระมหาประเสริฐศักด์ิ ปุญฺ พฑฺฒโน พัฒนพงศ์

4 พระสุรพงษ์ จนฺทโชโต อุ่นเรือน

5 พระจิตติเทพ ฌานวโร นาอุดม

6 พระมหาอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน สุขวิบูลย์

7 พระมหาสุริยา อาจิตปุญฺโ มากวิสัย

8 พระธีระวุธ อคฺคจิตฺโต สุขสม

9 พระครูอมรวิหารวัตร อมโร คุ้มสุวรรณ

10 Phra Setha Thitapanyo Tun เทียบโอน

11 พระไผ่เทพ ปญฺ าวุโธ ชูประดิษฐ์ อันดับ 1 รุ่น 57

12 Phra Sothea Thammarakkhito Chan รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสมุห์อุทัย ฉนฺทธมฺโม สืบด้วง อันดับ 2

2 พระสมุห์ไพวรรณ์ เตชวโร ถิตย์พงษ์ อันดับ 2

3 พระมหาเจษฎา าณวิสุทฺโธ แซ่เล้า อันดับ 2

4 พระนิยม กนฺตวณฺโณ สุทธิประภา

5 พระมหาสกล สิริมงฺคโล ข าใส

6 พระปลัดรัศมี ติกฺขปญฺโ แดงเข้ม

7 พระพัฒนะ ธมฺมสาโร ธัมมะสอน

8 พระณรงค์ ปภากโร ประสม

9 พระทันจิต คุณธมฺโม ธูปบูชากร

10 พระอธิการสิทธิชัย สิทฺธิชโย อินทบุตร

11 พระเขตร์ขวัญ นิติปาโล สดวิไลย

12 พระรชต ทีปว โส พรมศร

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา วิชาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
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13 พระแสง ปญฺ าวชิโร พันธ์แตง

14 พระป่ินเพชร ขนฺติโก ชูศรีจันทร์

15 พระครูวรธรรมประภาส จกฺกวโร ไกรวิจิตต์

16 พระสมุห์วิสันติ วิปุโล นีระวงศ์

17 พระครูดิลกสุตคุณ วราสโย วงศ์พัฒน์

18 พระมนตรี ตสจฺโจ อินทน์จันทน์

19 พระโรจน์ศักด์ิ อาภากโร เจนอักษรชัย

20 พระครูวิโรจน์กาญจนากร อาภากโร ทองแท้

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระครูปลัดไพรัช  จนฺทสโร  กาญจนแก้ว

2  พระประวัติ  สุภาจาโร  ซ่ินช่วย

3  พระนิคม  ติกฺขวีโร  มณีนวล

4  พระครูสมุห์คล่อง  กมฺพโล  แสงจันทร์

5  พระสมุห์วัชรา  ยนฺตสีโล  บุญนาค

6  พระครูอุทัยวินัยกิจ  วรปญฺโ  หนูนวล

7  พระปลัดภูมินทร์ ตปีติ  ฟักเขียว

8  พระมงคล  อตฺตสิโน  กาญจนศรี

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเจริญ เขมกโร ทองเทียบ

2 พระพันธ์ ธมฺมว โส อนันตะพงศ์

3 พระปลัดสมปอง สิริปญฺโ มณีรัตน์

4 พระมหาธวัชชัย กิตฺติปญฺโ แซ่อุ่ย

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

ห้องเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาโทการจัดการเชิงพุทธ

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาโทศาสนา
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1  พระครูวิบูลย์โพธิวัตร  สุทฺธสทฺโธ  ป่ินสวัสด์ิ อันดับ 2

2  พระมหาเจษฎา  วรเชฏฺโ  เพชรมณี อันดับ 2

3  พระมหาเชษฐา  เชฏฺ จาโร  นวนฉ้ิน อันดับ 2

4  พระทะนงศักด์ิ  จิรวฑฺฒโน  แซ่ฮ่อ อันดับ 2

5  พระมหาทรงยศ  ธมฺมปาโล  ซ้วนล่อง อันดับ 2

6  พระสมศักด์ิ  วชิรธมฺโม  แท่นแก้ว

7  พระสมุห์สิทธิพร าณทีโป  ทองขะโชค

8  พระสมคเณ  ฉนฺทโก  ดรุณเดช

9  พระสมุห์อดิเรก  เขมรโต  แก้วมณีโชติ

10  พระมหาจีรศักด์ิ  โชติปญฺโ  สองประสม

11  พระมหาธนัญกรณ์  จนฺทวณฺโณ  วรตันติ

12  พระมหามนตรี  กตปุญฺโ หนูชู

13  พระนอง  กิตฺติธโร  รักชุม

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพิศาล เขมเมธี ตันตะวาโย อันดับ 1

2 พระสมสวย ธีรปญฺโ จันทร์ประจักษ์  อันดับ 2

3 พระพชร ถิรธมฺโม ซ้ายยศ  อันดับ 2

4 พระครูประภากรวิชัย อาภสฺสโร บุปผาโน  อันดับ 2

5 พระครูวีรธรรมาภิบาล อติวีโร รุ่งนิยม  อันดับ 2

6 พระอธิการอุบล อตฺตสาโร อินวงษ์  อันดับ 2

7 พระครูสมุห์โกวิทย์ โกวิโท พรมเทพ  อันดับ 2

8 พระชัยยศ ฉนฺสุโภ โพธ์ิศรีอุ่น  อันดับ 2

9 พระประสิทธ์ิ วิสารโท สารีรีมย์  อันดับ 2

10 พระครูสังวรสิริรักษ์ สิริคุตฺโต ใหม่คามิ  อันดับ 2

11 พระวิศักด์ิ วรินฺทโร รักษาพล

12 พระอธิการสมดี อคฺคธมฺโม โผภูเขียว

13 พระบุญเพ็ง สิริภทฺโท ทองจุ่น

14 พระครูวิสิฐธรรมกิจ อธิวโร จ าปาดวง

15 พระสุพจน์ คุณาทโร คุณารักษ์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวัดอภิสิทธ์ิ จังหวัดมหาสารคาม



คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่38

16 พระครูวิจตรธรรมวิสาร์ท วิสารโท ทบพวก

17 พระครูสุกิจธรรมสร ธมมฺสโร แลโสภา

18 พระอธิการประสิทธ์ิ สุภาจาโร กินนรินทร์

19 พระส าลี จนฺทวณฺโณ นามรัง

20 พระถวิล สนฺตจิตฺโต โฮมละคร

21 พระมงคล ขนฺติสาโร นนทะภา อันดับ 2 รุ่น 57



 คณะครุศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่39

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาปัญญา   โสภณเมธี ดีเลิศ อันดับ 2

2  สามเณรสุทธิพงษ์   วันทองหลาง อันดับ 2

3  พระมหาณัฐวุฒิ   วร าโณ ฮวดศรี อันดับ 2

4  พระมหารุ่งชัย   สุภทฺทเมธี ต๊ะสุ อันดับ 2

5  พระมหาคมสันต์   าณเตโช ใจตรง

6  พระมนูญ   โชติวโร ชูสง่า

7  พระชาครสิทธิ ภทฺทรเมธี ไชยกา

8  Phramaha Viravatn   Vijakkhano Vilaichak

9  สามเณรภักดี   มีชัย

10  พระนิวัตน์  วีรร สี แสงกล้า

11  พระมหาขันหมาก   คมฺภีร าโณ สายเสมา

12  พระมหานนท์ศักด์ิ   นนฺทสกฺโก ลาด า

13  พระมหาสุพรรณ สิริจนฺท าโณ ปะริโต

14  พระมหาพิษณุ   รตนโสภโณ แก้วงาม

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาจรัญ  ภูริโกวิโท  พรมเลิศ อันดับ 1

2  พระมหาฤทธิไกร   กนฺตวีโร ยอดแก้ว อันดับ 2

3  พระมหาปิยะ   ปญฺ าสาโร โพธ์ิไทรย์ อันดับ 2

4  พระอนุพล   สิริธโร เสมานู อันดับ 2

5  พระมหาปัญญา   ปญฺ าวโร ซานหลวง อันดับ 2

6  พระมหาจักรพงษ์   ติว โส รอดนิยม

สาขาวิชา  สังคมศึกษา

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

วันท่ี  30  มีนาคม  2556

สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย
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7  พระมหาสุรัช   อภิชาโต สุวรรณสนธ์ิ

8  พระมหายอด   วชิร าโณ สารสอน

9  พระมหาชานุวัฒน์   สิริวฑฺฒโน ธิการ

10  พระมหาสุรชัย   สุรชโย สายเนตร

11  พระมหาอัมรินทร์   นรินฺโท ไกรมาศ

12  พระมหาพรปวีณ์   ตโสภโณ เทพอินทร์ศร อันดับ 2

13  พระจรัญญู ตเมธี สาบ ารุง

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระดาวอุทัย   อภิปญฺโ ไชยพรม อันดับ 1

2  พระมหานิพล   ปริภูริ จ าปาสด อันดับ 1

3  พระวรวัฒน์   วรวฑฺฒโน เหมือยรินทร์ อันดับ 2

4  พระมหาทัยนคร  เขมจาโร สุขแสวง อันดับ 2

5  พระมหาวีรชาติ   กิตฺติว โส สารภาพ

6  พระมหาธีร์ธวัช   ปริปุญฺโ ค าโสดา

7  พระมหาด ารงค์   ปญฺ าวชิโร วงค์สามารถ

8  สามเณรอนุสรณ์   ทองขวัญใจ

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  Phramaha Thatsanai   Wachirathamso Malaybouth

2  พระทินวงศ์  ค้ันหมาง วงค์แวง

3 Phra Chanthakhath Kunlayano Boulom  รุ่น 57

4  พระอุทัยวุฒิ   ตโสภโณ ฝนทิพย์

5  สามเณรถาวร  สว่างศรี

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระถวิล เทวสโร สิงห์เทพ อันดับ 2

สาขาวิชา   การสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สังคมศึกษา

สาขาวิชา   จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว

วิทยาเขตหนองคาย
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2 พระทวี วีรธมฺโม เว้นบาป อันดับ 2

3 พระวทัญญู สมจิตฺโต จันทะศรี อันดับ 2

4 พระอุเทน อุทโย โพธ์ิทิพย์ อันดับ 2

5 พระมหานันทวัฒน์ สุนฺทโร ศรีบุรินทร์ อันดับ 2

6 พระอธิการวิเชียร ปิยธมฺโม ส่อนไชย อันดับ 2

7 พระมหาสุรชาติ อินฺทมุนี เน่ืองนันท์ อันดับ 2

8 พระจิรานุวัตร กนฺตสีโล ศรีพ่ัว อันดับ 2

9 พระอัคเรศ อคฺคปญฺโ ฮามจันทร์

10 พระสว่าง วฑฺฒโน วิลามาศ

11 พระอาทิตย์ อาภาธโร ศรีจุ้ย

12 พระมหาสุวัฒน์ สุวโจ จันทะวงษ์

13 พระมหาพงศ์พสิน ตสทฺโธ เสียงเลิศ

14 พระมหาวาทิตย์ อภิปุณฺโณ ศรแผลง

15 พระกิตติศักด์ิ กิตฺติกลฺยาโณ ประทุมศรี

16 พระประณต จนฺทโสภโณ หาญชนะ

17 พระช านาญ สิริปญฺโ ลือค าหาญ

18 Phra Vatsana Thitasilo Inthavong

19 พระสุวรรณ์ กนฺตสีโล เครือพิมพ์

20 พระสมพร เขมปญฺโ บุตรพรม

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระธีรชัย      ปุญฺ สมฺภโว ใจดี อันดับ 1

2 พระโสภรัณญวิช ภูริวฑฺฒวโร พรแจ้ อันดับ 2

3 พระชาติชาย  ตเมธี เบญจวรรณ์ อันดับ 2

4 พระสมศักด์ิ   ธมฺมฏฺ โต แสงอรุณ อันดับ 2

5 พระภาณณริณทร์  ภูริปญฺโ ธรรมปันโย อันดับ 2

6 พระรังสิมันต์ุ าณโสภโณ บุญมา อันดับ 2

7 พระศุภกิจ    เตชธมฺโม ลุมเขียว อันดับ 2

8 พระครูวินัยธรทรงธรรม ขนฺติธโร ปัญบุญมี

9 พระอภิชาติ  วิสุทฺโธ แสนสุขอุดมแก้ว

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา สังคมศึกษา

รบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอ
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10 พระสมพร   ถาวโร ลีลาพนาสวัสด์ิ

11 พระแท่นค า  ตเมโธ หวันมณีพรรณ

12 พระบี      ปญฺ าวชิโร สุขกรมใส

13 พระพายัพ   กลฺยาณธมฺโม ม่ังค่ัง

14 พระธนกร กิตฺติปญฺโ สีค าภา รุ่นท่ี 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 สามเณรอนุภาพ วิเชียรรัมย์ อันดับ 2

2 พระไกรวิทย์ กลฺยาณธมฺโม ไชยวรรณ์ อันดับ 2

3 พระธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ใจตรง อันดับ 2

4 พระชาตรี ปภสฺสโร แพงพลภา อันดับ 2

5 พระสันติภาพ ปญฺ าวโร โสมศรี อันดับ 2

6 พระฐากูร านิโย ขานตา อันดับ 2

7 พระกฤษดากร อิสฺสรเมธี พรมรักษา

8 พระสุชาติ ปภสฺสโร แก้วสะอาด

9 พระพินิตร จารุธมฺโม พิมพ์สิงห์

10 สามเณรคมสันต์ อุปถัมภ์

11 พระวสันต์ วรธมฺโม วันละ

12 พระขวัญชัย ธมฺมเมธี โคตรทิพย์

13 พระอัครพล เขมจิตฺโต สิมสวัสด์ิ อันดับ  2

14 Phra Phanomphon Chinavangso Inmala

15 Phra Keannakhone Chakharamunee Douangkeomany

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอภิสิทธ์ิ สีลโชโต มีปัญญา อันดับ 1

2 พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก เจตรา อันดับ 2

3 พระเอกชัย าณวุฑฺโฒ แสงใบ อันดับ 2

4 พระสมควร ปญฺ าวชิโร ปล้ืมสุด

5 พระภัสรพงศ์ ถิร าโณ ศรีพลลา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา สังคมศึกษา
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระกมลชนก อาทโร ภุมรินทร์ อันดับ 1

2 พระวิชัย ปริชาโน ก่ ากระโทก อันดับ 1

3 พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี พุดศรี อันดับ 2

4 พระสุรสิทธ์ิ สิริสาโร ถวิลนอก  

5 พระธนากร ธมฺมปูชโก ลาฤทธ์ิ

6 พระวิรัตน์ โอภาโส โอ่งกลาง

7 พระชาญชัย สิริวฑฺฒโน หาดชัยภูมิ

8 พระนรินทร์ กนฺตสีโล พันสวัสด์ิ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระชญาน์นันท์    ธมฺมานนฺโท คิดชอบ อันดับ 1

2 พระชัยชนะ   อภินนฺโท อานนท์ อันดับ 2

3 พระชัยพฤกษ์   ตวตฺโต สนาด

4 พระจิรพันธ์    ปญฺ าฑิโต กองตา

5 พระกิตติพงษ์   ธมฺมานนฺโท สมหวัง

6 พระมงคล     กลฺยาโณ สมใจ

7 พระธนภัท     ตสทฺโธ พลปัถพี

8 พระคมกริช      วิชฺชสุนทโร สง่างาม

9 พระทรงพล   กตปุญฺโ อ่ินโดด

10 พระจิรวัฒน์  อธิปญฺโ เข่ือนส่ี

11 พระทรงศักด์ิ   ตมโน สุขโรจน์บัณฑิตย์

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระวีรชน โฆสิตธมฺโม เพสอน

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาเขตแพร่

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอ
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสุทิน สุทินฺโน ดุจจานุทัศน์ อันดับ 2

2 พระนเรศ ปภาตโร  กล่ินศรีสุข อันดับ 2

3 พระศักด์ิสยาม ถิรปญฺโ มีธรรม อันดับ 2

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอุบล อาภากโร ทองด้วง อันดับ 2

2 พระอดิศักด์ิ สิริธมฺโม โภคผล อันดับ 2

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระอนุวัฒน์   อธิมุตฺโต พันธ์มาลี อันดับ 2

2  พระมหาสมพิศ    สมว โส ค านาโฮม อันดับ 2

3  พระไนศยา ชาคโร พรมทัต อันดับ 2

4  พระวรกิจ   วรสทฺโท อินทะนา อันดับ 2

5  พระทรงพล   สิริธมฺโม ทิพย์ชัย อันดับ 2

6  พระสีนวล   กนฺตสีโล แสนทวีสุข อันดับ 2

7  พระเนตร   จกฺขุปาโล สีแหล้ อันดับ 2

8  พระประพันธ์   วร าโณ ก่ิงก้าน

9  พระศตวรรษ    ถาวโร ทองวรณ์

10  พระสดใส   ฉนฺทธมฺโม หระดี

11  พระบุญศรี   โชติปุญฺโ จุลเจิม

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาบุญส่ง   โกสโล ดวงพิมพ์ อันดับ 1

2 พระวีระศักด์ิ   วีรธมฺโม เกษรสร้อย อันดับ 2

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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3 พระมหาเชิด   อินฺทปญฺโ หมายบุญ อันดับ 2

4 พระนนทนันท์   ถามวโร นนทะไสย์ อันดับ 2

5  พระสีพร   าณสมฺปนฺโน ช่วยสุข อันดับ 2

6 พระพีระพงศ์   กิตฺติวีโร ศรีจันทร์

7 พระวิชาญ วชิร าโณ บุราเลข

8 พระยงยุทธ อคฺคธมฺโม ทองเหลือง

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระจิรภัทร จิรปภาโส มหาวรรณ อันดับ 2

2 พระพงศ์ศิริ พุทฺธิว โส น าทาน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาวัชระ วชิร าโณ แสงน้อย อันดับ 2

2 พระมหารณชัย สุริโย ดวงสุริโย อันดับ 2

3 พระเอรวัฒน์ เอกคฺคจิตฺโต กองดี อันดับ 2

4 พระกัมพล อินฺทสโร พิลุน อันดับ 2

5 พระอธิการตะวัน ชาคโร กันธุ อันดับ 2

6 พระบดินทร์ อนุตฺตโร ขันตรี

7 พระจีระศักด์ิ าณวีโร พุธดี

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระวันชัย ปญฺ าวชิโร จามน้อยพรม

2 พระวีระ วชิรเมโธ สุนา

3 พระประเดิม พลธมฺโม พวงพ้ัว

4 Phra Wanna Panyavachiro Thepvongsa

วิทยาลัยสงฆ์เลย

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วิทยาเขตพะเยา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย



 คณะครุศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่46

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระภาณุพันธ์ ภูริปญฺโ สมนาบัติ

2 พระมหาทศพล      ชยาภินนฺโท พิชัย

3 พระธิติ าณเมธี พิทะวงค์

4 พระอธิการสุทธิพงษ์ ตปญฺโ อุปรีย์ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพงษพร  มหาจาโร ชูประสาท อันดับ 2

2 พระสุภัค  วิรโช จันทร์โอ อันดับ 2

3 พระณัฐพล อคฺคปญฺโ มีมุข

4 พระปลัดบรรลุ  ปญฺ าสาโร บุฬา

5 พระวิฑูรย์  คนฺธสีโล แก้วลอดหล้า

6 พระกฤษฎากร  จนฺทธมฺโม แสงกระโทก

7 พระปฤษฎี  สุปภาโส ย่นอยู่

8 พระประมาณ  อิทฺธิ าโณ แยบกสิกิจ

9 พระพลชัย  จิตฺตาริโย ศรีเอ้ืองดอย

10 พระจ าเนียร  จนฺทสโร บัวรอด

11 พระยอดพงษ์  านวโร อายุยืน

12 พระมหาเดชภินันท์ ฉนฺทธมฺโม ทันแก้ว รุ่น 57

13 พระประกิจ  สมาจาโร จันทมฤค รุ่น 57

14 พระทวีศักด์ิ านรโต นิลขาว รุ่น 56

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระดิเรก ธมฺมิโก รุ่งสวัสด์ิ อันดับ 2

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

รบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอรบัรอ
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2 พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย อ่อนสี

3 พระวิทยพงศ์ นาควโร วิทยลาภา

4 พระวิชัย วิชฺชากโร โห้มาต

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหามนตรี  เมตฺติโก หนูประโคน อันดับ 2

2 พระอธิการกฤษณะ  เอกวณฺโณ งบของ อันดับ 2

3 พระเอนก     สนฺตจิตฺโต ลีแสน อันดับ 2

4 พระธัชชัย  วิสุทฺโธ พรมวงค์

5 พระกัมปนาท    กนฺตวีโร มะณีบุญ

6 พระอนุสรณ์  จารุวณฺโณ เจริญรัมย์

7 พระสัญชิต  สุวีโร หลอดทอง

8 พระใบฎีกาสมใจ   สมจาโร มะลิรัมย์

9 พระครูนิมิตวรธรรม  ธมฺมวโร หม่ันนึก

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาธีรภพ านิสฺสโร วงศ์ทะนี อันดับ 2

2 พระพุทธบุตร ชวโน วรมูลย์ อันดับ 2

3 พระมหาสัมฤทธ์ิ  ชินว โส นิวินรัมย์ อันดับ 2

4 พระมหาปรีดา อิทฺธิ าโณ เจริญศรี

5 พระชัชวาลย์ สุทฺธิปภาโส บัวงาม

6 พระมหาไกรษร ถาวโร ถาวร

7 พระมหาอนุสรณ์ ธมฺมทีโป แสนทวีสุข

8 พระมหาอุทิศ ธีรวโร โคตรพันธ์

9 พระมหาแชมป์ อินฺท าโณ สุขไกร

10 พระวิจิตร์ เขมจิตฺโต หยิบยก

11 พระมหาอุทิศ อินฺทปญฺโ โพธ์ิแสงทอง

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
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12 พระครูวรวัฒน์ประยุต ติกฺขวีโร เสนาะพิน

13 พระพัสกร ติ าโณ ธรรมแก้วดวงดี

14 พระครูสันติชัยสุนทร ชยธมฺโม สนเจริญ

15 พระมหาบุณยทรรศน์ ตสีโล พระสุนีย์

16 พระมหาธนกฤต อาภสฺสโร เทพอ านวยผล

17 พระมหาอุทัย  าณธีโร พุฒเทศ

18 พระมหานราธิป ขนฺติโก ยางขันธ์

19 Pra Saramony Attamony Sor

20 พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโ ใจสว่าง

21 พระมหาเสริมชัย ปุญฺ ปโชโต เลิศศักด์ิพณิชย์

22 พระมหาณัฐเมศร์ วิสาโล สว่างแก้วภาณุวงศ์

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระสมุห์เจษฎา   โอภาโส ช านาญกิจ อันดับ  2

2  พระอธิการเจริญ   สนฺตจิตฺโต สินชัย อันดับ  2

3  พระจรัส   อคฺควโร เหียดใส อันดับ  2

4  พระครูวาปีธรรมเกษม   ธมฺมิโก ศิริน้ าโท้ง อันดับ  2

5  พระครูโสภณพัฒนรัต   อิทฺธิโชโต สันบุญเป็ง

6  พระชนัฐชัย   กนฺตธมฺโม รัตนสถิตย์

7  พระถวัตต์   ทีปว โส เปรมนภา

8  พระอธิการสามแก้ว   จาครโต ศรีแก้ว

9  พระอนุพันธ์   นาถสีโล นามปัน

10  พระทวีชัย   อธิชโย ชาญตะบะ

11  พระสุภชัย   ธมฺมวโร งามข า

12  พระนรินทร์   มุตฺตจิตโต มีกล่ิน

13  พระอธิการสมบูรณ์   เขมปญฺโ เจ้าเล่ห์ดี

14  พระอธิการนัฐพงษ์   สุจิตฺโต หล้าปวงค า

15  พระครูสุนทรนวการ   ตจาโร เล่ียงหลีก

16  พระจิรวัฑฒ์   าณส วโร บัวชุม

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง
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17  พระอธิการแสน   สญฺ จิตฺโต ท่างาม

18  พระวีระศักด์ิ   ผาสุโก สุตาลังกา

19  พระอธิการบุญเรือง   กนฺตธมฺโม ศรีวิรัตน์

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระปิยะ จารุวณฺโณ คุณขยัน อันดับ 2

2 Phra Phouy Ratanasoto Chanthamany อันดับ 2

3 พระเกรียงไกร กวิว โส ศิริขันธ์

4 พระอธิการอุทัย ธมฺมวโร มาตราช

7 Samanera Thongphanh Sanyaluk

5 พระวิทยา ชาตปญฺโ บุญเชิด

6 พระสุรวัฒณ์ธนวุฒิวงศ์ วร าโณ กุลมินทร์

8 พระครูสุตสกลการ ฐิตมโน เสียงดี

9 พระคูณ ป. ติรตฺนทาโส วรพันธ์ุ

10 SAMANERA PHONESAK KEOPANYASANE

11 Phra Keo Intazoto Saysana

12 พระอธิการวันชนะ จนฺทิโม ค าศรีพล

13 พระอธิการพีรศิลป์ สุถาจาโร แสนพงษ์

14 พระครูสุทธิธรรมธาดา ชีวสุทฺโธ ดีมะการ

15 พระธงชัย สุทฺธิจิตฺโต เภาแก้ว

16 พระบุญจันทร์ สุจินฺโณ เพียสา

หน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ ภูวงค์ อันดับ 2

2 พระสุภาพ สุเมโธ บุบผา อันดับ 2

3 พระมหาพีระพล มธุรวาที อ่อนล าเนาว์ อันดับ 2

4 พระมหาสมศักด์ิ ธมฺมิสฺสโร เดชพล อันดับ 2

5 พระมหาพงษ์ธวัช รตนวชิโร ถาวรธนชัย อันดับ 2

6 พระสุนธรณ์ าณส วโร โสดามุข อันดับ 2

7 พระไพรัช เขมจารี เพียพยัคฆ์

8 สามเณรอรรถพงษ์  ผิวเหลือง

9 พระมหาวิทยา ตเมธี แก้วอาสา

10 พระบวร ปวรธมฺโม มูลอาษา

11 พระมหาอนันต์ ธมฺมาวุโธ สังข์วิรัตน์

12 พระมหาขวัญนา เขมปญฺโ สุกสีจันทร์

13 พระมหาวิทยา สุวณฺณเมธี สระบุรี

14 พระน าพล ปิยวณฺโณ เสนาเจริญ

15 พระธงชัย รตฺนวณฺโณ กอแก้ว

16 พระมหาสมานมิตร คุณธีโร วงศ์ถามาตย์

17 Phramaha Thongdom Sotthiwangso Pongsawat

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระฐานกร านวุฑฺโฒ ฐานกระโทก อันดับ 1

2 พระณัฐพงษ์ กิตฺติโสภโณ แปงเรือน อันดับ 2

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์

วันท่ี  30  มีนาคม  2556

สาขาวิชา  ภาษาไทย

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ
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3 พระจันทรี กิตฺติโสภโณ แสงทอง อันดับ 2

4 พระมหานิกร าณมุนี พลเย่ียม อันดับ 2

5 พระมหาประกาศิต ธิติธโร ลือชัย อันดับ 2

6 พระสุรศักด์ิ ธมฺมเตโช สุขเอิบ อันดับ 2

7 พระมหาธนายุทธ โชติ าโณ  วิบูลชาติ

8 Phra Shaifa Sojeya Phyukhamshai

9 พระทวีศักด์ิ านวโร จันทร์ประดิษฐ์

10 พระจักรพันธ์ จารุวณฺโณ แสงหลง

11  Phra Keaw Indobhasa Sutthi

12 Phra Naw Kham Narada Heinkham

13 Phra Monirattanak Sovannachout Sok

14 Phra Sophoeut Compirachoto Phoeun

15 Thongsine Phommavichith

16 Sophanpheakdey Thoum

17  Yassasiri 

18 Phra Souchit  Thammajitto Kepsounthone

19 พระอนุชา ค้ันเก๊ียด ทิวถนอม เทียบโอน

20 พระมหาภูดิศ ปุญฺ สิทฺธิ ค าแพงจีน เทียบโอน

21 พระปิยะ ปิยธมฺโม เจริญรัศมี เทียบโอน

22 พระมหาธีรยุทธ ธีรยุตฺโต จันทนะ เทียบโอน

23 Phra Kanharith Silaksothor Noun รุ่น 57

24 Wen Jiao Yan

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 สามเณรมนูญ ต่อเขต อันดับ 1

2 พระปัทม์ ปรกฺกโม อ านวยชัยดิลก อันดับ 2

3 สามเณรกิตติภูมิ สวัสดิสาร อันดับ 2

4 พระวีระยุทธ จนฺทสาโร พูลสิงห์

สาขาวิชา   จิตวิทยา 
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5 สามเณรวานิช  น้ าเย้ือง

6 พระวุฒิศักด์ิ อริโย พรหมชาตรี

7 พระวิหาญชัย  อนุตฺตโร เกษอินทร์

8 พระมหาเอกพล เขมจารี หล้าธิ

9 Phramaha  Samnang Kalayanakaro Siv

10 พระทองอินทร์ ชวนวาที ย่อมใจ

11 พระฉัตรชัย ติกฺขปญฺโ โพธิจักร

12 พระมหาสมมาศ ปญฺ าวชิโร หรีหร่อง

13 พระสุชาติ โอภาโส บุญแนบ

14 Phra Sucheat Gneatakechou Suon

15 Phra Kongheng Sangsakphandhito Suon

16 พระมหาวิชชุ สุวีโร สุทุม เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Bounma Chittathanto Chanthavixay

2 Phra Sommai Manyvaso Phonsavath

3 Samanera Soutsakhone  - Vongxay

4 Phra KhammeuangVirachitto Meuangdanzoum

5 Samanera Bouakham  - Kaewbudee

6 Phra Sailom Souravujtho Sounaphan

7 Phra Phouvieng Suchitto Phetdala

8 พระวัชรพงษ์ ธมฺมวโร ทาสีแสง

9 พระวุฒิไกร กิตฺติปญฺโ บุญเมือง

10 Phra Vongchai Katchasatayo Malaisone

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตหนองคาย

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ
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1 พระมหาสมพงษ์   ฐานวุฑฺโฒ วงศ์ใหญ่ อันดับ 1

2 พระมหาเอกราช อตฺตมนญฺญู เครือฟ้าพิลาส อันดับ 1

3 พระคมสันต์  สุเมโธ น้อยหมอ อันดับ 2

4 พระสุรศักด์ิ จนฺทว โส เกรียงชัยไพรพนา อันดับ 2

5 พระชัยเกียรติ เตชปญฺโ บัวตองชูช่อ

6 พระภราวุฒิ    ปิยธมฺโม ปวงชัย

7 พระวัชรินทร์    เตชธมฺโม แสงราช

8 พระสมชาย      กิตฺติเมธี แซ่ย่าง

9 พระใบฎีกาชนกันต์  หฎฺ จิตฺโต สมยอง

10 พระเสนอ   กลฺยาณสิริ แม่นเงิน

11 พระสุริยง   สุริยว โส จูเปาะ

12 พระวาเซ    จิตฺตคุตฺโต อาชาสามัคคี

13 พระชรินทร์   ธีรภทฺโท ตาแปง

14 Kim Hoa คิม

15 พระสิทธิพงษ์ ปญฺ าธโร ปัญญา

16 พระกักกฎา ปญฺ าปชฺโชโต เกา

17 พระบุญศรี อภิปุณฺโณ ค าสุนี อันดับ 1 รุ่น 57

18 พระวีระศักด์ิ  กิตฺติปญฺโ อินต๊ะค า รุ่น 57

19 Houmphanh Keo-Udom อันดับ 2

20 Somphong Manisone

21 Khamveuy Manyvong

22 Khambai Inthachack

23 Inthavong Inthanam

24 Wiengphone Chanthala

25 Sansanouk Keovongsak

26 Rattanavongsa Keophiman

27 Chalerm Yodtem

28 Boun Vilayhong

29 Thongdee Voradeth

30 Sella Met

31 พระชูทา ปริชาโน คีรีรักษ์สกุล
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Somphong  Parisuttho Saethor

2 Phra Viraphon Wisaradho Saenliao

3 Sophal Dhammavaro UK

4 Phearun Dhammapphathano Rous

5 Horn Noem

6 Phoeun Sangvaro Phal

7 Sopheak Buddhapidito Kong อันดับ 1

8 Samnang - Seam อันดับ 2

9 Poronoy Chakma

10 Minh Tam Rakkhitacitto Thach

11 U Thuriya - -

12 Ratha Cotabandito Tek

13 Bounmy Puññaphalo Sibounheaung

14 Kavipiya - -

15 Phommasone Titakhunovaro Phonepadith

16 Pheach Manggalachoto An

17 Khamphing  Chanthavangso Phimmakong

18 Ven. Le Cong Tien   Dhamma Sukha

19 Ratnapal Suwanna Sraman

20 Khamphet Siripanyo Keosiripanya

21 Le Truong Son   Metta Le

22 Rithy Sanghabandito Sun

23 Verarith Rakhathivongso Sarun

24 Ngean Paññathano Pich

25 Ngoc Minh Kovidhappañño Thach

26 Soupanya - Phaiboun

27 Tunlinsoe Dassaniya -

28 Sam-Art Ratanalapo Thach

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program)
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29 Kimsinh Dhammaviriyapaño Thach

30 Magga Lana - Sraman

31 Khamkat Sanyamo Xayaphoum

32 Sivisay Vorotho Vilavongsa

33 Thach Thanl

34 Ashin Artitsa - -

35 Veasna Dhammapalo Kong รุ่นท่ี 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระปารวัตร ตโสภโณ ปัญญาเจริญ

2 พระสุทธิชัย   สุทฺธ าโณ จันสี

3 พระกฤติญานที  โสภณจิตฺโต ศรีโวย

4 สามเณรจ ารัส  คีรีสถิร รุ่นท่ี 57

5 พระรัฐชาติ ตธมฺโม ชาญวนา รุ่นท่ี 57

6 พระพรเทพ     กิตฺติวณฺโณ อินต๊ะเสนา รุ่นท่ี 57

7 Ashin Ottara

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Phra Sokvong Varakhantiko Chan อันดับ 2

2 Phra  Vuthy Pavaradhammo Khan

3 Phra Bounthalay Kantadhammo Vilaysak

4 พระสายัญ สุทฺธิ าโณ เกษแก้ว

5 พระธนชัย ธนปาโล อุ่นแก้ว

6 Phra Channa Phin

7 Phra Rotha Karavasi Nang

8 Phra Dany Prom Phuihsaro

9 Phra Saren Sothearathero Khorn

10 Phra Samnane Yasotharo Kaochaleun

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา



คณะมนุษยศาสตร(์บรรพชติ)หนา้ที ่56

11 พระมหาอภิสิทธ์ิ เทวสิริ สายจันทร์ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระณภัทร อคฺควณฺโณ เบญจกร อันดับ 1

2 พระสิทธิศักด์ิ ธมฺมทายาโท พรมสิทธ์ิ อันดับ 1

3 พระทองค า สิริสุวณฺโณ ผาสุวรรณ อันดับ 2

4 พระลัทธพล นิทฺทโร จิตอ่อง อันดับ 2

5 Phra Jens Philipp Sumangkalo Thelen

6 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม อาบสุวรรณ

7 พระวินัย สนฺตวาโจ เศียรกระโทก

8 พระอภิชัย ธมฺมโชโต แวงดงบัง

9 พระวิไล อินฺทปญฺโ จงม่ังค่ัง

10 พระอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน บุญส่ง

11 พระสุริยันต์ สุพจฺโจ ตุ้มขาว

12 พระมหาเด่นดวง อาภาธโร วรรณชัย

13 พระศรายุทธ วรปญฺโ เจริญย่ิง อันดับ 2 รุ่น 57

14 พระอันดา อภิปฺปสนฺโน เกาะม่วง รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระชลากร   รติโก พรหมศิริ อันดับ 1

2  พระไชยยันต์   เทวธมฺโม นันตระกูล อันดับ 1

3  พระเจริญรัตน์   ธมฺมรกฺขิโต ค าพล อันดับ 2

4  พระอุดมศักด์ิ  อุตฺตมจิตฺโต จันทร์อ่อน

5 Phra Kakada Buddhasaro Sao

6 Samanera Thipphakorn Kaewhuengmani

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตอุบลราชธานี



คณะมนุษยศาสตร(์บรรพชติ)หนา้ที ่57

7 Ven. RinSophea Sophutadhammo Pheung

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาศรัณญู อุทยวโร ป่ินอ าคา อันดับ 1

2 Phra Xaisana Athicco Bounthavong อันดับ 2

3 Phramaha Nilamith Mahayano Vongyadeth

4 Phramaha Ded Ciravattano Siyavong

5 Phra Khamkeun Chuthintharo Champaphet

6 Phra Louyma Bhumipunyo Seepeoi

7 Phra Vithaya Vajirayano Phothisan

8 Phra Phongsakone Varayano Phetphouthone

9 Phra Thanathep Vajirayano Thanalay

10 Phra Bounlai Sudhammo Kouanchao

11 Phra Medta Panyavaro Phunpukdy

12 Phra Rathanaphong Chaiyataso Chaisithidadh

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพชรพงศ์  ปญฺ าวโร แผ่นทอง อันดับ 2

2 พระมหาสมคิด  สุมโน ผู้ดี

3 พระวีระชาติ  กตกุสโล ทรงบัณฑิตโสภณ

4 พระมหาพิชัย  พล าโณ คล้ายคลัง

5 พระพิชัย  จิตฺตกาโร โชชัย

6 พระมหาจักรี  ภทฺทสุธี บัวยา

7 พระมหามนตรี  มนฺตเสวี พลอยศรี

8 สามเณรทวีศักด์ิ  สมสร้อยสวัสด์ิ

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



คณะมนุษยศาสตร(์บรรพชติ)หนา้ที ่58

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระทนงศักด์ิ วิริยากโร วงศ์พิริยากร อันดับ 2 รุ่น 58

2 พระชีวานนท์ รตินฺธโร พรมค า อันดับ 2 รุ่น 59

3 พระบวรพงศ์ โชติปญฺโ โกศัย รุ่น 59

4 พระเอกชัย เอกชโย ศรีท้าว รุ่น 59

5 สามเณรวัชรินทร์ จ ารักษา รุ่น 59

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่59

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระปลัดอาหยวน  วิสุทฺธิ าณเมธี  มุ่งฝอยกลาง อันดับ 1

2  พระมหาวุฒิชัย  วีรว โส  วงศ์กล้า อันดับ 1

3  พระอาคม  อาสโภ  สอนศิริ อันดับ 1

4  พระสัณหวัช  ณฏฺ วชิโร  อนุรักษ์ อันดับ 2

5  พระครูพิมลสรกิจ (ป๋ันแก้ว)  ธมฺมวิตกฺโก  ใจยะสอน อันดับ 2

6  พระมหาศิริชัย  สิรินฺท าโณ  ศรีรัมย์ อันดับ 2

7  พระมหาชาลี าณวโร  แถบทอง อันดับ 2

8  พระมหาเสกสรร  สนฺตวาโล  แสนสุภา

9  พระปลัดพรอ านาจ  ปญฺ าสาโร  เอียดเขานุ้ย

10  พระมหาอ่อง  สิทฺธิเมธี  โพละ

11  พระมหาวิชัย  ธีรชโย  จิตธรรม

12  พระแสวงชัย  จนฺทโชโต  เสมอดี

13  พระสมชาย  กตปุญฺโ  แซ่ลี

14  พระมหาอนันต์  อานนฺโท  บานขุนทด

15  พระมหาบุญประสิทธ์ิ  ปริปุณฺโณ  ศรีษะธาตุ

16  พระมหามานพ  ปญฺ าทีโป  กลมกลาง

17  พระศักดา านิโย  ภาคจันทึก

18  พระมหาอภิชัย  สุธีโร  สมรัตน์

19  พระวีระยุทธ  จตฺตมโล  ดงเจริญ

20  พระชัยเจริญ  อภิวณฺโณ  ภักดีพันดอน

21  Samanera Saipon  Srilapan

22  Ven. Senglao  Sumana

23  พระณรงค์ชัย  ปญฺ าทีโป  ดาดี

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วันท่ี  30  มีนาคม  2556



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่60

24  พระวชิรศักด์ิ านวโร  ชัยสุวรรณ์

25  พระมหาสุรศักด์ิ ขนฺติธมฺโม กุนากุล เทียบโอน

26 พระพรชัย เขมนนฺโท ดิษฐ์ชัยภูมิ

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระธรรมศักด์ิ  พฺรหฺมปญฺโ  รักซัง อันดับ 1

2  พระธีระพงค์  ธีรปญฺโ  จันทนา อันดับ 1

3  พระณรงค์  วุฑฺฒิเมธี  สังขวิจิตร อันดับ 2

4  พระนิรันดร์  รตน าโณ  เนียมไหม อันดับ 2

5 พระมหาสมอินทร์ อาภากโร สอนอ่อง อันดับ 2

6  พระมหาภูวดล าณเมธี  อยู่สุข อันดับ 2

7  พระยุทธพงษ์  จนฺทสาโร  ศรีกุล อันดับ 2

8  พระชานนท์  ชาตเมโธ  สายรัตน์

9  พระมหาชัยณรงค์ านวโร  ศรีอ่อนดี

10  พระมหาสุวรรณ  ธมฺมวโร  จิตจ านงค์

11  Buripanyaw (Oun)  

12  พระสมุห์ใจรัก  อภิชาโต  จารุพงศ์

13  พระสุวิทย์  วรปญฺโ  พูลณะเทศ

14  พระพิสิฏฐ์ ตสีโล  เนียมชุมแสง

15  พระมังกร  ยโสธโร  บัวจูม

16  สามเณรพงศ์พัฒน์  หม่ืนชุมภู

17  พระมหาสนธยา  สิทฺธิปญฺโ  รุ่งเรือง

18  พระมหาสุพงษ์  ปุญฺ วฑฺฒโน  ทองรักษ์

19  พระมหาธีรศักด์ิ  อุตฺตมจิตฺโต  ถาวรธนชัย

20  พระหาญศักด์ิ  ขนฺติสุโภ  สังสัมฤทธ์ิ

21  พระมหาวิทยา  ธีรปญฺโ  เสนาจอหอ

22  Samanera Satish  Shakya

23  พระศุภกร  สุภกิจฺโจ  เนียมเส็ง

24  พระอาทิตย์  อาทิจฺโจ  ขามช่วง

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่61

25  พระจินดา  ฉนฺทธมฺโม  สามี

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  Viengsay  Chanthala อันดับ 1

2  Phramaha Chhitratha  Neou อันดับ 1

3  พระมหาองอาจ ตธมฺโม  วันเปรียงเถาว์ อันดับ 2

4  พระสันต์ชัย  สนฺตจิตฺโต  สอนเสาร์ อันดับ 2

5  Phra Outhai  Nunthavong  อันดับ 2

6  พระมหาสุรัตน์  ธมฺมชีวี  พักน้อย

7  Phra Viengxay  Keovongsa

8  Phra Pisith  Chanthasolid

9  Phra Siamphone  Sidala

10  พระบัญชา  สุภกิจฺโจ  จันทร์ด า

11  Phra Khampha  Sengpanya

12  พระสุรัชช์  สุเมธโส  ขันตี

13  Sinan  Seun

14  Samanera Somsak  Duangmala

15  Vilasack  Khanthavong

16  Vongmany  Chanthalangsy

17  Phra Houmphat  Phandala

18  Phra Thongsy  Sidavanh

19  Phra Vanhnasone  Chanthasolid

20  สามเณรจักรกฤษ  จันทร์นพคุณ

21  Phra Bounyong  Thavone

22  Chamnan  Choeut

23  Chayseng  Phengkeomany

24  Ven. Thone  Kim

25  Phra Boualian  Heuangviseth

26  Phra Sipaseuth  Khounkhamphanh

27  Phra Avirod Manapasilo Wert

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่62

28  Phra Somphon  Anousack

29  Phra Oudom  Somsayalath

30  Phra Pongkeo  Kanthaboun

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาจ่ามยุ้น  จิตฺตพุทฺโธ  ลุงเฮือง อันดับ 2

2  Pagna  Chum อันดับ 2

3  พระประพันธ์  กิตฺติปาโล  เอิบโชคชัย

4  พระมหาพุฒิสรรค์  ปญฺ าวชิโร  สมบุญ

5  พระพัฒนพิสุทธ์ิ  อินฺทวีโร  วงเวียน

6  Seyhind  Hoeun

7  Phang  Khammany

8  Sarint  Soeun

9  พระชนาภัทร ธีรปญฺโ  แก้วมณีเอก

10  พระวุฒิกร  วราสโภ  ขอนสระคู

11  Dara Phoung

12  พระอภิวัฒน์  จนฺทสาโร  ทองน้อย

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสมเด็จ ตธมฺโม ปรานปลีดา

2 พระมหาเฉลียว สญฺ โม แก้วอินทร์

3 พระสมรรถ อาภสฺสโร พงษ์ศิลา

4 พระมหาไกรสร กิตฺติธโร โคตรหานาม

5 พระมหาสมุทร สนฺตุสฺสโก ดีปาน

6 พระนัฐพงษ์ สีลเตโช สัตยาวัน

7 พระสิทธิผล ขนฺติวโร วงศ์นุกูล

8 Phra Khanthong Athitchavaro Sisavang

9 พระจอม จารุวณฺโณ หงษ์ทอง

สาขาวิชา สังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง

วิทยาเขตหนองคาย



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่63

10 พระมหาแสงทอง าณธโร สายสอน

11 พระอาคม กนฺตสีโล สาข า

12 พระปิยะวัฒน์ ปิยวฑฺฒโน ชัยชิต

13 Phra Sengsavang Tissathero Thammavong

14 พระเรวัต พุทฺธจิตฺโต ค ามา

15 พระสัญญา สุจิณฺณธมฺโม ทองนะ

16 พระวิเชียร เตชวโร เม้าราษี

17 Phra Vanxay Thammatipho Sily

18 Samanera Longkham Thongkoon

19 พระมหาถาวร อภิชฺชโว วิเศษเลิศ เทียบโอน

20 พระนพดล ตลาโภ ทุมอุบล เทียบโอน

21 พระสุภภกฤต สุภกิจฺโจ อุ่มพิมาย เทียบโอน

22 พระวีระยะ วิริโย อินทร์แสง เทียบโอน

23 พระจรรยา รกฺขิตธมฺโม อุนชระชัย เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพงษ์ชัย ชยว โส พุทธวชิรกุล อันดับ 1

2 พระประทิน วรสทฺโธ ขาเหล็ก อันดับ 2

3 พระสุรสิทธ์ิ   ปสิทฺธิเมธี อินทริง อันดับ 2

4 พระณัฐพงษ์ อภิวณฺโณ ยันบัวบาน อันดับ 2

5 พระเอนก สุมโน ตุ้ยรอด อันดับ 2

6 พระสุพงษ์ กตสาโร สัตพันธ์ อันดับ 2

7 พระดวงค า สุปภาโส อมรอรุณโรจน์ อันดับ 2

8 สามเณรประคอง  ทองทา อันดับ 2

9 พระธนศักด์ิ ธมฺมทีโป ใจปิง อันดับ 2

10 พระดนัย ธมฺมว โส ธรรมแดนไพร

11 พระวุฒิชัย  มหาสทฺโท เสียงใหญ่

12 สามเณรธีระวุฒิ   ดวงจันทร์

13 พระสถิตย์ โพธิ าโณ โพธ์ิหล้า

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(17)(23)(35)(15)(26)(12)(21)(35)(46)(16)(33)(71)(22)(26)(26)(24)รัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ั
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14 พระทัศนัย   ปมุตฺโต สาระวิถี

15 พระพิทยา วรปญฺโ สกุลปวันรัตน์

16 พระปริญญา   ตธมฺโม จันทะมงคล

17 พระประเทียน ธมฺมธโร ใจมงคล

18 พระนีรพล ยโสพโล ยศก าจาย

19 พระเฉลิมพงษ์ ฉนฺทว โส ไพรบึง

20 พระปรัชญา   โสภณปญฺโ หม่องเชย

21 พระภัทรดนัย โชติมนฺโต ขรรค์สู้ศึก

22 พระประจักษ์ ปรกกฺโม ก่อเกิดสุจริต

23 พระดวงเดช ปุญฺ เตโช กะพอ

24 พระกฤษฎา   สุวฑฺฒนเมธี ไชยทา

25 พระเชาวลิต าณทีโป กอบวิชาการ

26 พระณรงค์ชัย วิชฺชาธโร กระจายมงคล

27 พระสมดุลย์ ธมฺมสโม ชลาวิไล

28 พระสุชาติ สุชาโต ราตรีอ าไพ

29 พระพงศ์ดนัย อริยธโน มูลดี  

30 พระขจรศักด์ิ    กิตฺติสมฺปนฺโน ค ามา

31 พระสุทธิศักด์ิ   สิรินฺธโร ศรีวิลัย

32 พระชัยนาถ ชยนาโถ ขาเหล็ก

33 พระวุฒิชัย วรสทฺโธ ย่ิงสินสุขุม

34 พระวีรยุทธ ตวฑฺฒโน งามศิริ

35 พระพรพิชัย วรชโย มนุษย์พัฒนา

36 พระจตุรเทพ ชุตินฺธโร ปัญญาอินทรชิต รุ่นท่ี 57

37 พระสิทธิชัย  ภูริวฑฺฒโก ใจปราง รุ่นท่ี 57

38 พระประกิต  สิริวฑฺฒโณ ยาวิเลิง รุ่นท่ี 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาพงศ์เทพ   ตวชิโร ดวงแค

2 พระสมเพชร วชิรวงฺโส พุดสะนี

3 พระอุธิพงษ์  จิตฺตทนฺโต ปานันท์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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4 พระสุรชัย มหาวิริโย เมฆสวรรค์บ ารุง

5 Souksavanh Boutkhamuan อันดับ 1

6 Kingkeo Sisakhone

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสุธีร์ สุจิตฺโต ปานหงษ์ อันดับ 2

2 พระไพศาล จิรธมฺโม รักจีน

3 พระศักรินทร์ ทินฺนวโร ช่วยชาติ

4 พระสรศักด์ิ พลธมฺโม บุญคล่อง

5 พระวีระยุทธ สิริวฑฺฒโก บัวเผียน

6 พระเดชสิทธ์ิ ชยธมฺโม วรรณศรี

7 พระมหากิตติราช จนฺทโชโต จันทร์พ้อ

8 พระณัฐกรณ์ จนฺทปญฺโ แจ่มจรัส

9 พระธีรวุฒิ สุธีโร ไชยทอง

10 Syedtha Esit อันดับ 1

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพงษ์ศักด์ิ านิสฺสโร ไพรเขต อันดับ 2

2 พระครูสังฆรักษ์ไพรัตน์ เตชปญฺโ แก้วพิมพ์ อันดับ 2

3 พระรัฐาธิปัตย์ ปิยสีโล แพงเนตร

4 พระประยงค์ สุทฺธมโน พรมมา

5 พระนวพล จกฺกวโร ศรีป้อง

6 พระเศกสรรค์ สนฺตจิตฺโต อุทปา

7 พระส ารวย ภคฺคุโณ สุรพล

8 พระต้อง เตชวโร สิงห์สุวรรณ

9 พระมหาบุญเพ็ง ขนฺติพโล นาแพง

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง

วิทยาเขตขอนแก่น
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10 พระมหาสุเชษฐ สุจิตฺโต ผาสุก

11 พระสมยศ าณวีโร โสภา

12 พระกิตติ กตปุญฺโ สอนเสนา

13 พระธงชัย ธมฺมธโช จันก่ิง

14 พระมหาเชาวฤทธ์ิ สุภทฺโท สีโท

15 พระมหาธรรมวุฒิกร อธิปญฺโ อักษร

16 พระวิทวัล วรธมฺโม วงศ์คูณ

17 พระพงษ์พัฒน์ สุจิณฺโณ โคตรบรรเทา

18 พระอ านาจ มหาปุญฺโ คะสุวรรณ์

19 พระวรเมธ ธนปญฺโ สุขพุดทา

20 พระยุรนันท์ ฉนฺทโก วิชาศรี

21 พระสุริยา อธิปญฺโ เกษศิริ

22 พระสัญญา ฉนฺทวโร วรภาพ

23 พระอธิการวะรายุ จิตฺตส วโร นารีจันทร์

24 พระครูชัยธรรโมภาส ชยาภาโส ไชยภู

25 พระธีรภัทร์ อติภทฺโท กงเพ็ชร

26 พระไกรภพ ธมฺมทินฺโน แสนภักดี

27 พระอธิการมงกุฎ สนฺตจิตฺโต ขันชาลี

28 พระเถลิงศักด์ิ กิตฺติปญฺโ กระแสสินธ์ุ

29 พระมหาวิษณุ วิสารโท น้อยศรี

30 พระครูวิสาสสุนทรธรรม สุนฺทโร เจนการ

31 พระกฤษณ รตนโชโต รัตนค า

32 พระสมุห์อุทัย านวุฑฺโฒ อัยจักร

33 พระมหาธัชธร สิริมงฺคโล มาตรา รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสุรชาติ ปฏิ าโณ โนนวังไทร  

2 พระมหาน าพล ยสินฺธโร อยู่คง  

3 พระอ านาจ อนุตฺตโร นกแก้ว รุ่น 57

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
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4 พระมหาวสันต์ อมรธมฺโม พ่ึงบัว รุ่น 57

5 พระพงศธร ตมโน วงษ์เวทย์ รุ่น 57

6 พระอนุวัตร อายุวฑฺฒโก สินกระสัง รุ่น 57

7 PhraSophat Sachjabandeto Yen รุ่น 57

ท่ี   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพีระพัฒน์ สญฺ โม ภู่ระย้า อันดับ 1

2 พระพจน์ มหาวายาโม เกียนสันเทียะ อันดับ 2

3 พระดวงเด่น ปภากโร ยุบรัมย์ อันดับ 2

4 พระทวนทอง ปชฺโชโต ด้วงบุญดี  

5 พระครูใบฎีกาวิชัย สนฺติกโร บอมขุนทด

6 พระอธิการธรรมโชติ โชติปาโล มหามนตรี

7 เจ้าอธิการสุชาติ สญฺ าโณ สระทองพูล

8 พระหนูไกร อาสโภ ธรรมรัมย์

9 พระส าราญ อภินนฺโท ศรีนอก

10 พระสมุห์สุรเชษฐ เตชวโร เทวเดช

11 พระประเทศ ตสทฺโธ พูนผล

12 พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน เป๋ากระโทก

13 พระครูเนติปาลคุณ ตนฺติปาโล โพธ์ิบุตร

14 พระสัมพันธ์ สนฺติกโร ปะวะเก

15 พระประจวบ สุเมโธ หาญวิชัย

16 พระอธิการเกล้ือ อาภายุตฺโต สิงห์นอก

17 พระครูโสภณอิสรธรรม ยโสธโร สงสระ

18 พระครูสุภรชัยคุณ สุภโร สุขสนอง

19 พระสุนทร ชยาภินนฺโท อุปัดชา

20 พระสามิต สามิตฺว โส ศิรพงษ์

21 พระบรรจง ธมฺมธโร มงคลจักรวาฬ อันดับ 2 รุ่น 57

22 พระวิษณุ ติกฺขวิริโย ศรีกล้า อันดับ 2 รุ่น 57

23 พระใหญ่ กิตฺติสาโร ทองสุข รุ่น 57

24 พระสุราษฏร์ รามธมฺโม เนาว์เมือง

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหานพดล    นภวฑฺฒโน พลายกลาง อันดับ 2

2 พระครูปราโมทย์ธรรโมภาส    อุตฺตโม ค าปินันท์

3 พระทวีศักด์ิ    จิตฺตส วโร กันยะเส

4 พระสมเกียรติ    ฉนฺทสาโร ชะรุมรัมย์

5 พระกิตติศักด์ิ      จิตฺตส วโร พูนธนะพงศ์

6 พระค า  คมฺภีรปุญฺโ บุญวัน

7 พระชัยวัฒน์   อธิจิตฺโต พิทักษ์เจริญพงศ์

8 พระเอกชัย    อภิวฑฺฒโน ทะนันไชย

9 พระชัยวุฒิ   กิตฺติวุฑฺโฒ เหมืองทอง

10 พระสมบัติ    สีลเตโช กันต๊ะกวาง

11 พระพงศธร ตจิตฺโต ระลึกจิตตระกูล อันดับ 2 รุ่น 57 

12 พระพิริยะพงษ์ คนฺธวฑฺฒโก พูลสุข รุ่น 57

13 พระธวัชชัย นิปโก เหมืองทอง รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระนัฐพล เตชพโล พันธ์ชัย อันดับ  1

2 พระใบฎีกาอัคเดช ผาสุวิหาริโก เจริญค า อันดับ  2

3 พระมหาถนอม สุจิตฺโต พาหอม อันดับ  2

4 พระมหาสมาน กมฺพุวณฺโณ มีแก้วค า อันดับ  2

5 พระวิโรจน์ ปิยวาจโก ผลเจริญ อันดับ  2

6 พระไพบูลย์ เตชธมฺโม พันธ์งาม อันดับ  2

7 พระอธิการไพบูลย์ ปสนฺนมโน ประคองใจ อันดับ  2

8 พระไพบูลย์ อคฺควณฺโณ ดวงแก้ว อันดับ  2

9 พระปลัดกัมปนาท ชาครธมฺโม จ าลอง อันดับ  2

10 พระสุทิน จนฺทสาโร ค าทองจักร์ อันดับ  2

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วิทยาเขตแพร่

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
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11 พระมหาวัชรพล ตปุญฺโ สินโท อันดับ  2

12 พระอธิการธนัช กิตฺติปาโล บุญม่ัน อันดับ  2

13 พระครูปลัดสุพัฒ ผาสุโก แก้วประเสริฐ อันดับ  2

14 พระครูไพโรจน์ธรรมภาณ สมาจาโร สิงห์ทอง อันดับ  2

15 พระบุญทัน  กตปุญฺโ แยบคล้าย อันดับ  2

16 พระปฐมพงษ์ อิสฺสรธมฺโม ธรรมาภิบาลกุล อันดับ  2

17 พระครูถาวรรัตนธรรม ตจิตฺโต สิทธินาม

18 พระครูประภัสสรวิริยคุณ จิตฺตสโร พนารินทร์

19 พระอธิการอมรชัย โชติปญฺโ ยุทธภัณฑ์

20 พระโกศล อุตฺตโร ทรายเพ็ชร์

21 พระอธิการอุทิศ ถาวโร ขันทอง

22 พระครูบูรพาธรรมาภินันท์ สุนนฺโท ใยดี

23 พระอธิการบุญทัน อุตฺตม าโณ เพียรเสมอ

24 พระบุญญฤทธ์ิ จนฺทโก ฉลาดคิด

25 พระเดชา ปสนฺนจิตฺโต บุญพรม

26 พระกฤษณพงศ์ จนฺทว โส จงใจงาม

27 พระครูรัตนโชติกิจ จนฺทโชโต โพธ์ิศรี

28 พระพิเรศ พุทฺธ าโณ เข้าเมือง

29 พระวินัย วิสุทฺโธ พิศไธสง

30 พระสมุห์ทรงวิทย์ ตปสีโล ทองแสง

31 พระสุภีร์ คมฺภีรธมฺโม สีทอง

32 พระเรืองเดช โชติธมฺโม เสียงเพราะ

33 พระบุญนาค รกขิตธมฺโม ศรีทอง

34 พระพาน สิริจนฺโท บุตรงาม

35 พระสนอง ชุติปญฺโ ดวงภาค

36 พระวิเชษฐ์ ปิยธมฺโม หาสุข

37 พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม ปิยธมฺโม สายแก้ว

38 พระอุดม อตฺตรกฺโข ขอสุข

39 เจ้าอธิการสมบัติ จนฺทโชโต มหานาม

40 พระสมชาย สีลเตโช เขียวล้ า

41 พระศตวรรษ กิตฺติปาโล บุญกมล
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42 พระครูสุจิตตาภิรม สนฺตจิตโต โพธ์ิเงิน

43 พระทวี กิตฺติธมฺโม ทวีเกิด

44 พระครูประกาศมุนีธรรม มุนิว โส งามมาก

45 พระวิชัย ตสีโล บุญลาภ

46 พระอธิการบุญ ติสฺโส เท้าไม้สน

47 พระครูสุวัฒน์ธรรมวงศ์ ธนว โส สนสี

48 พระครูรัตนธรรมวิรุฬห์ ปชฺโชโต บุญตา

49 พระครูโสภณจริยาภรณ์ อริยว โส มีแก้ว

50 พระอธิการประทิม ปาสาธิโก ธรรมนาม

51 พระอธิการสมยศ อนาลโย สวัสดี

52 พระวัชรินทร์ กตสาโร วัชระจตุรงค์

53 พระครูปัญญาสารานุยุทธ พุทฺธิสาโร กรมภักดี

54 พระครูพิศาลธีรวัฒน์ มหา าโณ ยินดี

55 พระครูโกมุทสรารักษ์ อชิโต หัดกา

56 เจ้าอธิการออก อาภาธโร เอิบทวี

57 พระครูสุวรรณสิริภัทร สิริภทฺโท สังวาลย์

58 พระครูอภิรักษ์ธีรคุณ ธีรว โส พรมเป็นสุข

59 พระครูโกศลสังฆการ สมาหิโต ไหมทอง

60 พระค าไมล์  กตปุญฺโ สืบวงศ์

61 พระปาน กิตฺติโสภโณ ทองอ้ม

62 พระอภินันท์ อภินนฺโท พินัยรัมย์

63 พระสมชาย คเวสโก ทองยวง

64 พระอดิศักด์ิ อคฺคว โส สารสุข

65 พระครูเกษมประชาทร เขมจาโร หอมห่วน

66 พระนู ธมฺมธโร นามพรม

67 พระครูสิริปุญญาธิมุต สิริปุญฺโ โคตรชัย

68 พระครูสุเมธปทุมาภรณ์ สุเมโธ ช านิด

69 พระอธิการจ าปา โชติปญฺโ ทองมาก

70 พระครูวิธานกิจจานุกิจ ปโยโค ทองอ้ม

71 พระอธิการเพลา เตชปญฺโ ดวงศรี

72 พระครูประภัศร์จริยาภรณ์ ปภสฺสโร เครือรัญญา
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73 พระปิยวิทย์ มหาคุโณ ถนอมนาม

74 พระอธิการเฉลิมชัย สุมโน สดใสย

75 พระอธิการสมพงษ์ จนฺทว โส พุทเทศ

76 พระสุทธี สุนฺทรธมฺโม การะเกษ อันดับ 2 รุ่น 57 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระบุญเพ็ง เตชปญฺโ ทองทา

2 พระศักด์ินรินทร์ าณทีโป สิมัยนาม

3 พระด ารงค์ พล าโณ ร่วมพล

4 พระมานะ จิรวฑฺฒโน ม่ันยืน

5 พระชัยรัตน์ อคฺคธมฺโม ช่ืนชูวิทย์

6 พระอธิการประสิทธ์ิ จนฺทว โส ลีตี

7 พระปลัดจิตรกร จิตฺตคุตฺโต ประจวบสุข

8 พระขวัญชัย ถาวโร เช่ียวชาญ

9 พระครูสังวรสุวรรณโชติ สญฺ โต ลอยนอก

10 พระครูสุนทรธรรมธารี มุนินฺโท ผลเจริญ

11 เจ้าอธิการสมพร สมวโร นารี

12 พระครูไพศาลศาสนธรรม ฉนฺทธมฺโม ประจวบสุข

13 พระเขียน ปณฺฑิโต แก้วกล้า

14 พระส าเร็จ ปิยสีโล นวสิมัยนาม

15 พระสมถวิล อนุตฺตโร พุทธระสุ

16 พระครูปลัดฉลอง อภินนฺโท วงศ์ฉลาด

17 พระสุรนาท อนุตฺตโร

18 พระสุบิน สุขิโต เท้าไม้สน

19 พระเน่ือง สุภโร ภูมิมณี

20 พระประไพ วุฑฺฒิโก สิทธิโคตร

21 พระอธิการสุรินทร์ อคฺคธมฺโม โลนุช

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  
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1 Phra  Sereyvichet Santirakkhito Ruos อันดับ  2

2 พระสุทาเชษฐ์ สุทฺธิเมธี มะรุม

3 Phra  Ratana Kularakkhito Kien

4 พระอุดม วิชโย ปานทอง

5 Phra  Sarm Suntaravajo Some

6 Phra  Tran Sacchasapho Kim

7 Phra  Bensothea Suddhadhammo Chau

8 Phra  Thep Chottinthano Thach

9 พระประยูร ปิยสีโล สุระศร

10 พระบรรพต ภทฺทวโร ไชยพร

11 Phra  Sorn Panyasophano Suos

12 Phra  Sovanarath Sikkhavinayo Kan

13 พระประกิจ านกโร ค างาม

14 พระนรินทร์ วร าโณ โกเลือน เทียบโอน 

15 พระปราโมทย์ จนฺทูปโม สมรูป รุ่น 57

16 พระมหาสุพัฒน์ สิริวฑฺฒโน เจริญศิริ รุ่น 57

17 พระทศพร ตมโน อินทร์ดี รุ่น 57

18 พระณัฐฌารัตน์ สิริภทฺโท นามเสริมศรี รุ่น 57

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสังข์ ธมฺมวโร กระจ่างจิตร อันดับ 1 รุ่น 56

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอนุสิทธ์ิ   อานนฺโท ชมภูหนู อันดับ 2

2 พระวีระยุทธ   เขมโก สามัคคี อันดับ 2

3  พระภูริพัฒน์ วรธมฺโม รัตนศรี อันดับ 2

4  พระชยพล   กิตฺติปญฺโ อรรถวนนท์ อันดับ 2

5  พระสุชาติ  ปญฺ าวชิโร สุดโท อันดับ 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาการบริหารรัฐกิจ
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6  พระบ๊อบบ้ี   สุเมโธ สีตาค า อันดับ 2

7  พระศักด์ิชัย   สิรินฺทโร กินนะรี อันดับ 2

8  พระมหาธนะชัย  ตธมฺโม หอมกล่ิน อันดับ 2

9  พระภมรประสิทธ์ิ  ภูริปญฺโ มะณีพันธ์ อันดับ 2

10 พระพิษณุ   วรมงฺคโล แก้วจันดี อันดับ 2

11  พระณรงค์เดช   อินฺทปญฺโ ศรีประไหม

12  พระทวีศักด์ิ   สิริธโร ใจสุภาพ

13  พระมหาบุญช่วย   อภิปุญฺโ บุญบู่

14  พระไพวัลย์   สุทฺธจิตฺโต ระวังยาก

15  พระวิทยา   กิตฺติภทฺโท สีม่วง

16  พระขวัญ   ธมฺมรกฺขิโต ชานุชิต

17  พระชาญชัย   โชติปญฺโ สาระพันธ์

18  พระอ าพร   สุธมฺโม  ใจเพียร

19  พระสมฤทัย   อานนฺโท วรรณทอง

20  พระสมควร  กนฺตสีโล วงศ์ภูธร

21  พระไพศาล   าณธีโร หอมสุวรรณ

22  พระสุระศักด์ิ   สุทฺธสทฺโธ แจ่มใส

23 PhraThoi Khantippiyo Thach

24 PhraThavon Vyraphanyo Saksith

25 PhraXaypanya Chotisilatharo Chantharong

26 Phramaha Tay Kaiyanavaro Thach

27 Ven.Chamroeun Uttatechou Non

28 SamaneraSrisook Thapbuali

29 PhraMaha Sanh Neyyato Thach

30 Phra Ratha Chotisilatharo Chhel

31 Phra QuocCuong BuddharakkhitoThach

32 Ven.Vichea Jotavanno Hem

33 Phra Phetsamay Sulatasho Phomthavong

34

พระบัญชา เขมจิตฺโต ทอแก้ว

อันดับ 2 รุ่น 57
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35

พระพาณิชย์ สุธมฺโม ไกยวงศ์

อันดับ 2 รุ่น 57

36 พระวุฒิชัย ธมฺมวโร อ่อนตาม อันดับ 2 รุ่น 57

37

พระสุเมธ วิชิตชโย เจริญวงค์

รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระนพดล ปญฺ าสิริ สุปันต๋า อันดับ 1

2 พระชัยวัฒน์ สมนฺตปาสาทิโก ก้อนค า อันดับ 2

3 พระธวัชชัย อติวฑฺฒนเมธี มาหล้า อันดับ 2

4 พระชัชวาล อภิวณฺโณ สุธะ

5 พระสังคม รตนโชโต กรรข า

6 พระสุรชาติ สุรปญฺโ เตจ๊ะ

7 พระณัฐวุฒิ อคฺคปญฺโ แก้วมูล

8 พระประดิษฐ์ ปภากโร เผ่ากันทะ

9 พระอนุพงศ์ สิทฺธิเมธี ตันหยี

10 พระปริญเดชา ติสฺสโร ม่ิงขวัญ

11 พระพนัสสนันท์ กวิทฺสลฺรสุธี ตัดแก้ว

12 พระส าเนียง ปุญฺ กาโม ทิพย์ไธสง

13 พระอธิคม อริยเมธี จอมราชคม

14 พระโคราช จารุธมฺโม สามสี

15 พระนรินทร์ ธมฺมทีโป อุ๊ดสัย รุ่น 57

16 พระยุทธการ ตปุญฺโ โตปินใจ รุ่น 57

17 พระธนิตย์ จินฺตามยเมธี แสงสุภา รุ่น 57

18 พระบรรจบ กลฺยาณธมฺโม บุญประเสริฐ รุ่น 57

19 พระมนตรี โสภณปญฺโ อ้อยลี รุ่น 57

20 พระวาทิน อินฺทปญฺโ บุญมี รุ่น 57

21 Phra Handuan Kantaseero Yan

วิทยาเขตพะเยา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสมศักด์ิ   สติสมฺปนฺโน สินนา อันดับ 1

2 พระสมศักด์ิ  อติพโล ผลมาก

3 พระสุพรรณ   สุจิตฺโต ตาลจ าลอง

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพานทอง พล าโณ วงศ์สุขะ

2 พระวิรุต ลีลวชิโร ไชยแสนสวด

3 พระเปรมชัย ชยาภินนฺโท ชัยมาโย

4 พระมหาศุภชัย สุจิตฺโต เวียงสมุทร

5 พระอัครเทพ ถิรจิตฺโต อินทร์โสม

6 พระร้อย ธนปญฺโ อินทริง

7 พระอภิชาติ อธิมุตฺโต ชัยราช

8 พระเสียงศิลป์ ปญฺ าวโร นันทะจักร์

9 สามเณรชาติชาย ไตรมีแสง

10 พระสง่า โชติวณฺโณ เช้ือตาหม่ืน

11 พระสิทธิเดช ธมฺมสาโร เทือกขันตี

12 พระมหาเอกลักษณ์ อิสฺสโร อินจุ้มสาย เทียบโอน

13 พระสุรัตน์ จนฺทูปโม ศรีลาฤทธ์ิ เทียบโอน

14 พระอัครเดช เตชธมฺโม มณีบู่ เทียบโอน

15 พระสาธิต กุสลจิตฺโต ทองล้วน เทียบโอน

16 พระเอกรินทร์ กนฺตสีโล ผดุงสิทธิธรรม เทียบโอน

17 พระด ารงศ์เดช นนฺทโก ราชชมภู เทียบโอน

18 พระยุทธภูมิ ยติโก ศรีสงคราม เทียบโอน

19 พระมหาชัยพร ชวนปญฺโ อินทะพรม รุ่น 57

20 Phra Piyaphon Piyadhammo Chantarangsee

21 Phra Boursone Sopano Manysyprasurd

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วิทยาลัยสงฆ์เลย



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่76

22 Phra Chanthavilay Kittisaro Tounsavatvong

23 Samanera Viravong Phimmachack

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระพัฒนพงษ์   วรธมฺโม ใจใส อันดับ 2 

2 พระไกรสิทธ์   ปญฺ าธิคโต ปัญญาฟอง อันดับ 2 

3 พระศักดา   ปภสฺสโร สุขศิริธร

4 พระจิรพงศ์   สุจิตฺโต ขัดวิชัย

5 พระชาตรี   สนฺตจิตฺโต ค ามี

6 พระกฤษกร   กนฺตปญฺโ สุต๋า

7 พระเชิดชัย   ปุญฺ กาโม ฟองมอญ

8 พระเฉลิมเกียรติ   อินฺทว โส อินทวงค์

9 พระศุภกร   ปุณฺณวุฑฺโฒ ปันทะช้าง

10 พระสุทธิชัย   สุทฺธิ าโณ ยาอินทร์

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระจิระวัฒน์  โสรโต อินทร์ประสิทธ์ิ อันดับ 2

2 พระมหาปิยะ  ปิยสีโล ลือเนตร อันดับ 2

3 พระมหาณรงค์ศักด์ิ  รตนร สี นาคงาม

4 สามเณรณัฐพล  กล่ินพุฒ

5 พระมหาบุญชนะ  อิทฺธิปญฺโ ผิวเผือก

6 พระเอกรัตน์  สุทฺธิ าโณ ฟักแก้ว

7 พระประกิต  ปุญฺ าคโม สุดคนึง

8 พระมหาณัฐวรรธน์  คุณเสวี อินยัง

9 สามเณรทวีชัย  รอดกสิกรรม

10 พระมหาสาทิตย์  สิริสุธีธโร อินทรไพจิตต์

11 พระอธิการไสว  ผล าโณ มีตา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(17)(23)(35)(15)(26)(12)(21)(35)(46)(16)(33)(71)(22)(26)(26)(24)รัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ั
(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(17)(23)(35)(15)(26)(12)(21)(35)(46)(16)(33)(71)(22)(26)(26)(24)
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12 พระพรชัย  ภูริปญฺโ จรรยา

13 สามเณรนิรุติ  โพธิบัลลังค์

14 สามเณรประทีป  หอมร่ืน

15 พระชูเกษม  สนฺติกโร กรสิงห์

16 PhraSovannra Ing

17 พระกฤษฎา  สุภาจาโร บัวคล่ี

18 พระวรุณ  จิตฺตทนฺโต หยิบไทยสงค์

19 พระณัฐวุฒิ  จนฺทธมฺโม ศรีวัง

20 พระธงชัย  ปิยสีโล นุชหอมจันทร์

21 สามเณรคมสัน วันค า

22 พระมหาประวีร์ วรญาโณ จาดโห้

23 พระอดิศักด์ิ มเหสกฺโข เทาศิริ อันดับ 2รุ่น 55

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระรุ่ง านุตฺตโร เนียมมี อันดับ 1

2 พระปัญญา ปญฺ าวุฑฺโฒ โคกสลุด อันดับ 1

3 พระธวัชชัย าณทีโป ส่ือสาร อันดับ 1

4 พระมหาสงกรานต์ เทวนนฺโท เทพเวียง อันดับ 2

5 พระเสน่ห์ สุเมโธ พาสกระโทก อันดับ 2

6 พระณรงค์ฤทธ์ิ านธมฺโม กล่ินจันทร์หอม อันดับ 2

7 พระสมศักด์ิ านารโห ศรีประโคน

8 พระปวรปรัชญ์ ปภสฺสโร เอมอุไร

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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9 พระมหาวรพล วรพโล พาเสนา

10 พระพรสัณห์ ปภสฺสโร โต๊ะถม

11 พระบุญเลิศ าณวีโร ฟักเฟ่ือง

12 พระกิตติชัย ปญฺ าธโร สินคง

13 พระสุเมธ สุเมธโส นามบุตร

14 พระสมหมาย านวโร ชัยงาม

15 พระอาคม ชวนจิตฺโต ขมินทกูล

16 พระปรเมศร์ อคฺคปญฺโ ขอนแก่น

17 พระดาวรุ่ง ชินว โส ชุ่มบุญ

18 พระนพพล กนฺตวีโร นิลพันธ์ุ

19 พระนเรศ นฎฺ ว โส จันทร์สังข์

20 พระใบฎีกาพิพัฒน์พงษ์ ภทฺทว โส ศักด์ินิติจารุชัย

21 พระอานนท์ สิรินนฺโท แก่งศิริ

22 พระพรชัย านงฺกโร โตแทนสมบัติ

23 พระมหาไพรวัลย์ วชิร าโณ แก้วค า
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24 พระศุภชัย โกสโล หอมทอง

25 สามเณรวิโรจน์ ดิษเจริญ

26 พระอานนท์ อาภานนฺโท นิยมกูล

27 พระไกรสร วุฑฺฒิธโร พรมตา

28 พระขจรศิลป์ สิปฺปธโร โคตรหานาม

29 พระบุญรอด กนฺตวีโร ม่วงแย้ม

30 พระคมสัน สนฺตจิตฺโต ทัดทัย

31 พระเดียว ชาตเมธี กันเฟือง รุ่น57

32 พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี ดีเย่ียม อันดับ 2 

33 พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี ม่ังมีเพชร

34 พระมหาเนรมิตร จิตฺต าโณ ป้ันส่ง

35 พระชาญณรงค์ ชุติปญฺโ พูลสวัสด์ิ

36 พระสุวรรณพงศ์ กตธมฺโม คงมา

37 พระปลัดมงคล สุมงฺคลภาณี ย่วนตรง

38 พระพลพิพัฒน์ าณวฑฺฒโน ชูควร

39 พระเฉลิมวุธ อธิปญฺโ อภิวนัสบดี

40 พระฉัตรชัย จนฺทสุวณฺโณ ศิริเมือง

41 พระสวรุจน์ สุธีรปญฺโ รอดมาก

42 พระวินัย ผลปุญฺโ อินทะกูล

43 พระวันชัย ชยรกฺโข สีรักษา

44 พระสุขสันต์ิ สนฺติสุโข แซปวย

45 พระประสพสุข จิตฺตสุโข รอดละม้าย

46 พระเรืองศักด์ิ เตชภทฺโท เดชณุกูล

47 พระเอกราช ยติโก สนเจียม

48 พระปัญญา ปญฺ าวชิโร อินทิจักร์



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่80

49 พระทัศนะ ธนิสฺสโร สุดประพันธ์

50 พระสันติ ตปสีโล มาอยู่

51 พระสามารถ สุเมโธ นิลมะณี

52 พระนพรัตน์ รตนโชโต ทัศนเวช

53 พระธนพนธ์ ธนปาโล พงษ์วัน

54 สามเณรนพรัตน์ ทอนสูงเนิน

55 พระนัฐวุฒิ วุฑฺฒินนฺโท ดวงจันทร์

56 พระรุ่ง สีนคโร นักคะลา

57 พระภูสุดิน ธมฺมสุนฺทโร หมวกติน

58 พระสุรเดช จนฺทโชโต คุ้มเขตต์

59 พระมารุต มานิโต รอดเรือง

60 พระประการ ธมฺมิโก แซ่หลอ

ท่ี ช่ือ นามสกุล ภูมิล าเนา หมายเหตุ

1 พระมหาพิทักษ์ เขมทตฺโต อินกรัด อันดับ 2

2 พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์ จนฺทโก คงคีรี อันดับ 2

3 พระครูประคุณสาธุกิจ ปคุโณ อรุนเกล้า อันดับ 2

4 พระใบฎีกาสุทธิรภัทร าณสมฺปณฺโณ ม่ันอ่ า อันดับ 2

5 พระปรัชญา สิริปญฺโ เกษร อันดับ 2

6 พระสมพร สีลธโร ปานบุญ อันดับ 2

7 พระสมุห์ยงยุทธ์ อคฺคธมฺโม บัวหงษ์ อันดับ 2

8 พระมหาประเสริฐ เสฎฺ ธมฺโม เพชรสุริยา อันดับ 2

9

พระครูสถาพรอาจารยุต

ตาจาโร ภู่ทอง

อันดับ 2

10 พระร าไพ ถาวรธมฺโม แฟงพุ่ม อันดับ 2

11 พระใบฎีกาสมเกียรติ กิตฺติคุโณ แช่เล้ียว

12 พระครูไพจิตวรคุปต์ คุตฺตจิตฺโต ช่างเกวียน

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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13 พระด าเนิน จิรวฑฺโฒ ปานนา

14 พระชัยณรงค์ อานนฺโท ฮ่อธิวงศ์

15 พระปรีชา านวโร บุญเจียม

16 พระครูกิตติสารนิยุต กิตฺติสาโร เกษรสิทธ์ิ

17 พระครูพิทักษ์วราทร อปฺปฎิภโย หอมร่ืน

18 พระมนตรี เมตฺตจิตฺโต สุขสมบูรณ์วงศ์

19 พระครูวิวิธวัฒนวิธาน อาภากโร เชิดชู

20 พระสายชล สนฺตกาโย เพ็ชร่ี

21 พระจ าลอง จิรสุโข แก้วสุข

22 พระบุญเกิด สิริปญฺโ ค าน้อย

23 พระยอด เทวธมฺโม บุญก้อน

24 พระเพ็ง วราโภ ทองแสงจันทร์

25 พระครูวิสุทธิวิธาน สุทฺธิมโน รามสูต

26 พระปกรณ์ สนฺตมโน ใจวุฒิ

27 พระครูสุธรรมบุญเขต ธมฺมจาโร ใบไม้

28 พระชัยยศ โชตโก น้อยเขียว

29 พระครูไพศาลปัญญาภิมณฑ์ นิปฺปโก ครุฑศรี

30 พระครูจารุธรรมวิมล จารุธมฺโม คล้ายน้อย

31 พระสมุห์สมยศ ชุติปญฺโ บุญธูป

32 พระชาญ โชติโก เครือเช้า

33 พระอ านวย สงฺกิจฺโจ พรมฝาง

34 พระจ ารัส จตฺตมโล เพ็งดี

35 พระอธิการไฝ่ อรุโณ จันทร์โต

36 พระสนิท สนฺตจิตฺโต ทิพท า

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเพ่ิมพล  ติกฺขปญฺโ มณีศรีรุ่งเรือง

2 พระประจิตร  กตสาโร อุ่นรัมย์

3 พระวรวรรศ    ขนฺติวโร สุเรรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
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4 พระครูวิสุทธิสันติธรรม   ปริสาสโภ แสดกระโทก เทียบโอน

5 พระสมศักด์ิ    สมจิตฺโต ณ ลานคา เทียบโอน

6 พระวิโรจน์   ปภาโส บุญเกิดรัมย์ เทียบโอน

7 พระอธิการวิชิต   วิชิโต ครานประโคน เทียบโอน

8 พระครูอรุณเขมากร  ปริปุณฺโณ เปริบรัมย์ เทียบโอน

9 พระสมชาย  สิริธมฺโม เสาเปรีย เทียบโอน

10 พระธนกฤต   อาทโร มีพวงผล เทียบโอน

11 พระวิรัตน์    ธมฺมโฆสโก ยางเครือ เทียบโอน

12 พระครูอินทบูรพาภิรม  รตินฺธโร สุลินทราบูรณ์ เทียบโอน

13 พระชุติพงศ์   สนตฺจิตโต งามดี เทียบโอน

14 พระปิยะพงศ์  สิริมงฺคโล บุญครอง เทียบโอน

15 พระครูพิมลกัลยาธรรม กลฺยาโน กระแสโสม เทียบโอน

16 พระจาตุรงค์     อาภากโร ศรีจันทร์ เทียบโอน

17 พระครูวิจิตรธรรมาทร ติสฺสว โส รักษา เทียบโอน

18 พระปลัดบัญชา   ภูริ าโณ ปานะโปย เทียบโอน

19 พระสมพงษ์     จนฺทว โส จันสีดา เทียบโอน

20 พระสุเชษฐ์  จนฺทธมฺโม สอาดเอ่ียม เทียบโอน

21 พระกฤตภรณ์    กนฺตธมฺโม นามโคตร เทียบโอน

22 พระปลัดพงศ์พิสิฎฐ์   กิตติธโร แก้วกล่ัน เทียบโอน

23 พระสุพล   ชนาสโภ นิยืนรัมย์ เทียบโอน

24 พระเมธี    ตมานโส ทวีชาติ เทียบโอน

25 พระสนอง วิสุทฺธสีโล  แกมกล้า เทียบโอน

26 พระมหาสมนึก   จิตฺตธมฺโม ต้ังใจ เทียบโอน

27 พระครูประทีปธรรมบาล  ยสปาโล เพ่งพิศ เทียบโอน

28 พระครูนิมิตวรธรรม  ธมฺมวโร หม่ันนึก เทียบโอน

29 พระครูประภัสสรสารธรรม อาภากโร โกรัมย์ เทียบโอน

30 พระครูประชานุกูลกิจ  จารุวณฺโณ เณรธรณี เทียบโอน

31 พระครูรัตนญาณโสภิต  รตน าโณ โสดา เทียบโอน

32 พระครูถาวรธรรมนิมิต  ถามิโก วัลเปรียงเถาว์ เทียบโอน

33 พระจ ารัส   ปญฺ าวชิโร เจริญรัมย์ เทียบโอน

34 พระสมชาย ปญฺ าธโร บุญเต็ม เทียบโอน
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35 พระครูวิมลวรธรรม  วรธมฺโม ตรงสุนดี เทียบโอน

36 พระอธิการสมวงศ์   สมโย ณ รัมย์ เทียบโอน

37 Phra Sran Inthapunyo Hang

38 Phra Rolin Ratanasilo Hun เทียบโอน

39 Phra Poa Intha Pan Yo Ros เทียบโอน

40 Phra Toek Dhammasangvako Vang เทียบโอน

41 Phra Vasna Chan Thamit To Pich เทียบโอน

42 Phra Sokha    Cho Ti Ya No Say เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูปุญญาภิบาล ปุญฺ จิตฺโต โคนันทน์

2 พระครูสมุห์ช านาญ านวโร ทองหนู

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสันติภาพ สนฺติภาโว พูลแสง อันดับ 2

2 พระปฎิพัทธ์ิ สุธมฺโม อินทะรังษี

3 พระมหาสมพรศักด์ิ ทีปธมฺโม สุดเสน

4 พระศุภกิตต์ิ สุเมโธ รินถา

5 พระณรงค์ ชยาลงฺกาโร สมแสวง

6 พระสมคิด สุทฺธ าโณ เจริญวงค์

7 พระเสกสรร อภิสุขวฑฺฒโน สุขจ าเริญ

8 พระคมสัน ภูริปญฺโ เปาป่า

9 พระเอกชัย ปญฺ าวชิโร อักขระ

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
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10 พระราเชนทร์ อมรสิริ ล าเลาร์

11 พระวัชรากร วชิรเมธี บัวเหล็ก

12 พระศราวุธ ปญฺ าวุโธ เทวานันท์

13 พระนิคม ถิรจิตฺโต สมทอง

14 พระส าราญ ถิรปญฺโ ทองโม้ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระชาญชัย สุเมธี ช่องดี

2 พระมหานันทวุฒิ นนฺทวฑฺฒโก ดวงฤทธ์ิ

3 พระสมหมาย ตปสีโล นันต๊ะ

4 พระประวิทย์ ตกรณีโย เข่ือนแก้ว

5 พระอภิสิทธ์ิ วิสุทฺธธมฺโม ค ารินทร์

6 พระสัมฤทธ์ิ สุวฒฺนเมธี ชุมภูโล

7 พระสมศักด์ิ อริยว โส อริยะไพบูลย์

8 พระมหาณัฐนันท์ กิตฺติภทฺรเมธี ศิริชัยวรารัตน์

9 Phra Siamphone Chittapanyo Kheanmaneewong

10 พระอนุสรณ์ าณโสภโณ ปาโท้

11 Phra Sonephet Mounivilo Maneechan

12 พระมหาภูวรินทร์ อินฺทวิชโย สุธรรมซาว เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระครูโกศลพิพัฒนกิจ   สุจิตฺโต วิตรีรัตนวัฒน์ อันดับ  2

2  พระธีรภัทร์   ธีรภทฺโท ยศบุรุษ อันดับ  2

3  พระสุวิทย์   ปญฺ าวชิโร สุวรรณศรี อันดับ  2

4  พระวิชิต   คุณธโร ถาวรรณา อันดับ  2

5  พระชาญ   โชติปุญฺโ วงศ์ค าเคร่ือง

6  พระนรินทร์   วณฺณวฑฺฒโน กิติมา

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
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7  พระกัมปนาท   ตเมโธ ท าดี

8  พระสมศักด์ิ   เขมโก สุนุรัตน์

9  พระคมสันต์   สุทฺธจิตฺโต รินพรม

10  พระสมหมาย   สิรินฺธโร อุทกัง

11  พระอธิการบุญย่ิง   สุจิตฺโต อายุยืน

12  พระทุมราช   ตวิริโย ก้อนมะเขียว

13  พระภิชาติ   สุทฺธิจิตฺโต แก้วบิดา

14  พระปลัดทนงศักด์ิ   ปญฺ าพหุโล เทพอุด

15 พระจักรภพ อภสฺสโร เทพนา  รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระณัฐพล  ตธมฺโม แก่นสา อันดับ 1

2 พระสมคิด  ปญฺ าธโร ค าภีระ อันดับ 1

3 พระจรินทร์ กิตฺติปญฺโ ดวงประทุม อันดับ 1

4 พระสุริยา  ชยเมโธ ประจันตะเสน อันดับ 1

5 พระครูใบฎีกาปฐวี  วชิร าโณ อ่ าศรี อันดับ 2

6 พระกันตธีร์  กตสาโร ศรีจันทร์ อันดับ 2

7 พระบรรจบ  ปญฺ าวโร มูลเซอร์

8 พระเอือน  ตเมโธ กงสะกาง

9 พระนิรันทร์  จนฺทสาโร วรรณา

10 พระวิทยา  านิสฺสโร แก้วประสาร

11 พระวันชัย  ชาคโร อดทน เทียบโอน

12 พระชโลทร  อินฺทวณฺโณ พัทจารี เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูธรรมสุทธิคุณ ธมฺมวโร สุขกาย อันดับ 1

2 พระครูประทีปพัฒนคุณ  ปญฺ าทีโป มาศงามเมือง อันดับ 2

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
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3 พระมหาวันชัย  านิสฺสโร บุตรพรม อันดับ 2

4 พระวราวุฒิ  มหาวโร ถาวะโร อันดับ 2

5 พระใบฎีกาผไท  อินฺทวณฺโณ ชิณหงส์ อันดับ 2

6 พระสมุห์นพณรรพ์ ธีรปญฺโ บุญแสง อันดับ 2

7 พระครูขันติธรรมสุนทร ขนฺติโก วินทะไชย อันดับ 2

8 พระณรงค์ สุวณฺโณ สมก าดัด อันดับ 2

9 พระกิตติพงศ์  กิตฺติโก พลภูเมือง อันดับ 2

10 พระไพศาล  ฉนฺทธมฺโม เส็งตากแดด อันดับ 2

11 พระสมจิตร  อคฺคว โส สดมพฤกษ์

12 พระสมคิงส์  สุภโร ถนัดค้า เทียบโอน

13 พระครูสมุห์ประยงค์ ปญฺ าธโร ศรีเทพ เทียบโอน

14 พระชาญชัย  คุณงฺกโร สนองผัน เทียบโอน

15 พระอานนท์  อานนฺโท ระหา เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 สามเณรย่ิงยศ ลีพิพัฒนกุล อันดับ 1

2 พระไกรสร โกสโล วิภาผา อันดับ 2

3 พระมหาบุญนาค ธีรว โส ชาญศรี อันดับ 2

4 พระไกรสร สุรเตโช ช่วยเมืองปัก

5 พระสมศักด์ิ สุขิโต เนตรพลับ

6 พระมหาสมพร จนฺทสาโร กันทอง

7 พระวิศรุต กนฺตสีโล เมฆพายัพ

8 พระใบฏีกาวรศักด์ิ านจาโร แปงค าใส

9 พระประพันธ์ จนฺทโชโต ลพพันธ์ทอง

10 พระประวิทย์ านวุฑฺโฒ เล็กอุทัย

11 พระอุทัย ปฏิภาโณ ศิริวงษ์

12 พระมหาธวัชชัย ชยาภิรโต เสนา

ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสุชาติ กตสาโร เธียรสุรัตน์สกุล อันดับ 2

2 พระมหาอาชาวิน ปริยตฺติเมธี ศรีรักษา อันดับ 2

3 พระสุนัด  ปิยธมฺโม บุญวงค์

4 พระสุริยัญ กตปุญฺโ เดินเท่ียงรัมย์

5 พระพงษ์ชัย รวิว โส บัวพร

6 พระนราพงศ์ ขนฺติพโล ศิลาชัย

7 พระเอกราช กิตฺติธโร สมเผ่า

8 พระอธิการธยายุส จิรธมฺโม ขอเจริญ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนฺตีว โส มนตรีวงษ์ อันดับ 2

2 พระครูขันติธรรมกิจ ขนฺติโก จันคนา อันดับ 2

3 พระครูวิโรจน์สัจคุณ อาริโย เรืองหงษา

4 พระสมศักด์ิ ถาวโร ตลุนจันทร์

5 พระคุณวัฒน์ คุณธมฺโม ดวงมณี

6 พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ เขมงฺกโร สุภากุล

7 พระครูสุธรรมกิจวิมล เตชธมฺโม เหล่าเลิศ

8 พระอธิการส่ง สุภโร ยอดกุล

9 พระครูเกษมจันทคุณ เขมานนฺโท บุญสาร

10 พระครูประโชติธรรมวงค์ ทีปว โส แก้วสุวรรณ

11 พระครูโกวิทสมณคุณ จกฺกวโร เดชสายบัว

12 พระครูปัญญาธรรมาภิรัต ปญฺ ากาโม วันทา

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ แก้วประยูร

ห้องเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ห้องเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาสายชล กิตฺติชญฺโ เลิศเกียรติบัญชา อันดับ 2

2 พระภาณุพงศ์ พล าโณ นุตตะโร อันดับ 2

3 พระสุรชัย สุรชโย บัวอยู่ อันดับ 2

4 พระอธิการเฉลียว อินฺทว โส บัวอยู่ อันดับ 2

5 พระปลัดบุญมา อภิวโร ค าขัน อันดับ 2

6 พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม เสลารักษ์ อันดับ 2

7 พระทรงศักด์ิ ชยวฑฺฒโน หงษ์วิลัย อันดับ 2

8 พระวรรณพงษ์ กิตฺติวณฺโณ วิโล อันดับ 2

9 พระพิสิษฐ์ วิสารโท เต้ียงาม อันดับ 2

10 พระไพรัตน์ พุทฺธสโร ศรีก าเหนิด อันดับ 2

11 พระนรินทร์ กิตฺติสาโร เรือนทอง อันดับ 2

12 พระครูสมุห์ค านวณ ปริสุทฺโธ แข่งขัน อันดับ 2

13 พระอภิเทพ อภิชาโต สุทธิลออ อันดับ 2

14 พระปลัดกฤษฎา จนฺทสุวณฺโณ รัตนประทีป อันดับ 2

15 พระเกษมวิชย์ วลฺลโภ ค าทา อันดับ 2

16 พระครูสังฆรักษ์บัญชา โชติวณฺโณ คงเทียม อันดับ 2

17 พระวริทธ์ิ รตนปญฺโ พันธ์สวัสด์ิ อันดับ 2

18 พระสมุห์กิตติคม ส วโร สระทองล้วน

19 พระนินนาท สนฺตจิตโต เชียงวงศ์

20 พระครูสันติถิรธรรม ถิรสนฺโต ปู่หงษ์

21 พระครูสุภัทรกิจโสภณ สุภทฺโท สินพิทักษ์

22 พระพงษ์พัฒน์ สุรปญฺโ คงคา

23 พระมหาสมพงษ์ เตชธโช ทองพระศรี

24 พระอธิการโสภณ อุตฺตโม เณรทอง

25 พระดิวัฒน์ สุทฺธิมโน วิไลสุวิกุล

26 พระศักดา อคฺคธมฺโม ทองเจริญ

27 พระครูสมุห์ประดิษฐ์ ปญฺ าวฑฺฒโก อู่ตะเภา

หน่วยวิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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28 พระครูสังฆรักษ์มานัส เขมนนฺโท ประชานันท์

29 พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต แสงโสภณ

30 พระอธิการฐนพนธ์ ชาตปญฺโ หนูทรัพย์

31 พระสมุห์ทวีป กิตฺติสาโร ประจันบาน

32 พระครูชินวรานุรักษ์ ชินวโร บุญมีพิพิธ

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระปราเรียม จิตฺตปุญฺโ บุญมา อันดับ 1

2 พระบุญส่ง มหาปญฺโ สุกน่วม

3 พระสุขสันต์ ยสินฺธโร เขียวพลอย

4 พระบุญช่วย วิมโล ชมใจ

5 พระวินัย กิตฺติ าโณ วงษ์จ่า

6 พระสมศักด์ิ นิภาธโร กาด า

7 พระวิรัตน์ ธีรปญฺโ อินยา

8 พระสมชาติ ปญฺ าธโร จ่ันมาก

9 พระจักรพงศ์ กุสลจิตฺโต สุกใส

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูวารีธรรมทัต ทานรโต แบนน้อย

2 พระโกมินทร์ สนฺติกโร พัฒนศิริ

3 พระอธิการประทุม ติกฺขวีโร พันธ์พืช

4 พระอธิการสมศักด์ิ คนฺธว โส ค าหล้า

5 พระปิยะ ปญฺ าวุโธ แก้วถาวร

6 พระธรรมมงคล กิตติสุขุโม สุขสาตร์

7 พระด าเนิน นินฺนธมฺโม สมณะ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จังหวัดตาก

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระสมุห์สถาพร รวิวณฺโณ  อุพัฒน์ อันดับ 1

2  พระครูอุเทศวิสาลธรรม สุภาจาโร  ศรียา อันดับ 1

3  พระครูอุทิศธรรมพินัย ปริปุณฺโณ  อ่อนละมูล อันดับ 1

4  พระมหาฉัตรชัยพัฒน์ อคฺคปสนฺโน  เปียอยู่ อันดับ 1

5  พระครูอุทัยสารโสภิต คมฺภีโร  ชุมแพ อันดับ 2

6  พระครูอุดมวิสุทธิธรรม อินฺทปญฺโ  คงพันธ์ุ อันดับ 2

7  พระสมุห์บุญยืน มหาปุญฺโ  กะโพ้ อันดับ 2

8  พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ กตปุญฺโ  อ่ิมกมล อันดับ 2

9  พระครูอุทัยสุทธิคุณ ปริสุทฺโธ  อ่อนศรี อันดับ 2

10  พระครูอุทัยธรรมโอภาส ธมฺมสิปฺโป  แก้วทิพย์ อันดับ 2

11  พระครูธรรมกิจจาทร สุชีโว  ศรีผง อันดับ 2

12  พระปลัดบุญม่ัน อคฺคปญฺโ  สุภาดาว อันดับ 2

13  พระครูอุทิตศุภการ สนฺติกโร  บัวบาน อันดับ 2

14  พระครูอุเทศธรรมโฆษิต ชุติมนฺโต  สดคมข า อันดับ 2

15  พระครูอุเทศสุตาภรณ์ ปริปุณฺโณ  พุฒศิริ อันดับ 2

16  พระครูอุเทศธรรมสาทิส อชิโต  ร่ืนรวย อันดับ 2

17  พระครูอุทิตศาสนกิจ จนฺทสีโล  อ่อนตา อันดับ 2

18  พระอธิการสุรสีห์ สุทฺธจิตฺโต  กองแก้ว อันดับ 2

19  เจ้าอธิการอุทัย มงฺคโล  พรรษธารณ์ อันดับ 2

20  พระครูอุทิศธรรมคุณ านงฺกโร  ต้มพลู อันดับ 2

21  พระอธิการสุรชัย ถามิโก  อรุณคง อันดับ 2

22  พระครูอุทิศธรรมคุณ ปภสฺสโร  เขม้นเขตการ อันดับ 2

23  พระสมุห์ณรงค์ชัย สีลเตโช  ชูศักด์ิ อันดับ 2

24  พระครูอุทัยสังฆกิจ เตชธมฺโม  เพ็งท่าโรง อันดับ 2

25  พระครูอุทัยวิริยสุนทร สรยโส  กล่อมแก้ว อันดับ 2

26  พระครูอุทิตวิริยากร เปสโล  พลเสน อันดับ 2

27  พระครูอุทิตวนาสณฑ์ โกมุโท  วัฒนศักด์ิ อันดับ 2

28  พระครูสังฆรักษ์จ านงค์ อติปญฺโ  เขม้นกิจ

29  พระสมุห์สนิท ฆนสาโร  จุลบุตร์

30  พระครูอุทิตธรรมโสภณ สจฺจ าโณ  แห้วเพ็ชร
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31  พระครูปทุมอุทัยรัตน์ สุชีโว  ปลอยโคกสูง

32  พระปลัดสุวัช ธมฺมปาโล  สุทัศน์

33  พระครูอุทานธรรมกิจ อคฺควโร  หนูเผือก

34  พระอธิการเชือน เขมธมฺโม  แย้มหนองเต่า

35  พระครูอุทัยวรกิจ สุปญฺโ  ชุ่มแพร

36  พระอธิการประนอม ปภากโร  กล่ินหอม

37  พระครูอุทัยธรรมรัตน์ เตชปุญฺโ  จันทร์ส้ม

38  พระครูอุทิตพัฒนกิจ อชิโต  มามี

39  พระสมุห์ภูทัย สุมงฺคโล  ม่ันคง

40  พระมหาเรียบ กนฺตจาโร  เพ็งอุ่น

41  พระอธิการยงยุทธ จกฺกวโร  สายแวว

42  พระครูอุทัยวีรากร อินฺทวีโร  สายทอง

43  พระโสพิทย์ กิตฺติโสภโณ  พันธ์ุโต

44  พระใบฎีกาปิยะวัฒน์ านจาโร  สมพงษ์

45  พระครูอุเทศธรรมโสภณ ขนฺติโก  วิมูล

46  พระครูอุทิตกิจจาธร จนฺทสโร ยะสะกะ

47  พระใบฎีกาจ าลอง นิมฺมโท  รัตนวรรณ์

48  พระอธิการเริงชัย ธมฺมชโย  ประกอบไวทยกิจ

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูปลัดวารินทร์   สิรินฺธโร จันทร์สว่าง อันดับ 2

2 เจ้าอธิการสายันต์  ผาสุโก อินาวัง อันดับ 2

3 พระตรีเพชร ปญฺ าวโร ชัยพันธ์ อันดับ 2

4 พระครูโพธิจันทวิมล   อนงฺคโณ เขตคีรี อันดับ 2

5 พระพรศักด์ิ  านวโร สรณะไตร อันดับ 2

6 พระครูอินทธรรมธัช  นรินฺโท ฦาชา

7 พระหน า เทวธมฺโม มีช านาญ

8 พระอธิการจักรกฤช   ปภสฺสโร จันเขียด

หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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9 พระครูสังฆรักษ์มนตรี   ถาวโร ศรีนอก

10 พระธีรยุทธ าณธโร ธานี

11 พระบุญเติม สุมโณ มีช านาญ  

12 พระอธิการบุญธรรม  โชติโก นาดี

13 พระอธิการฅุณาณณท์  คมฺภีรปญฺโ ก่ิงแก้ว

14 พระสุริยา ชยานนฺโท สารถี

15 พระครูปลัดมนี   ถาวรธมฺโม บรรเทพ

16 พระบุญธรรม   สิริคุตฺโต  ย้ิมชัยภูมิ

17 พระองอาจ อธิจิตฺโต พักเจริญ

18 พระแดนไทย ตเมโธ บุบผามาโล

19 พระอธิการสมบัติ   ปภาโส ย าเกรง

20 พระมหาวีระชัย วชิรสุธี นามวิจิตร

21 พระประจักษ์   สุชีโว เสาร์ศิริ

22 พระปรัชญา   ปฏิภาโณ ครุฑนอก

23 พระครูกิตติชัยสุนทร กิตฺติทตฺโต เต้ียจัตรัส

24 สามเณรสมเจริญ    ยวงสุวรรณ

25 พระจันทร์จรัส   ปญฺ าธโร สุหญ้านาง

26 พระมหาปริญญา   เขมจารี แสงสุริยะโยธิน

27 Samanera Seesavat Phongchox

28 พระครูสุทธิสิริธรรม   เตชธโร เติงชัยภูมิ

29 พระอธิการเจริญ  อาภาธโร แก้วนอก

30 พระอธิการภัทราวุธ   ฉนฺทสาโร มะปะเม

31 พระอธิการส าเนียง  สิริจนฺโท บัวสระ

32 พระครูพิสิฐสังวรคุณ สงฺวโร  จุลทอง

33 พระครูเกษมขันติธรรม   ขนฺติโก บัวสระ

34 พระเพิง  ขนฺติจิตฺโต ล้านน้อย

35 พระครูวิสุทธิญาณคุณ รกฺขิตญาโณ ทองแม้น
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36 พระอธิการเจียม  กิตฺติสาโร งอกนาวัง

37 พระเสริม สุวณฺโณ รงค์สันเทียะ

38 พระครูปัญญาธรรมนิวิฐ  ปญฺ าวโร ปานาโท

39 พระครูศีลพนาทร สิริธโร ชัยศิริ

40 พระครูปภากรวุฒิคุณ  จารุธมฺโม ขวัญเติม

41 พระอธิการภานุวัฒน์   อุตฺตมปญฺโ เช้ือพหล

42 พระครูกิตติสารวรคุณ  กิตฺติธโร เห็มนัส

43 พระอธิการบุญ  ตนฺติปาโล มีทอง

44 พระครูพิศาลชัยสุนทร   สุขุมาโล พวงสิงห์ รุ่นท่ี 57

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการไพโรจน์ ปญฺ าวชิโร พาเลิศชัยวงศ์ อันดับ 1

2 พระมหาชนินทร์ เมธิโก โรจน์สุทธิวรรณ อันดับ 1

3 พระราชสิทธิวิมล านิสฺสโร อุดมรัตน์ อันดับ 1

4 พระครูมธุรสธรรมภาณ วิวฑฺฒโน สวนศรี อันดับ 1

5 พระครูสุนทรธรรมวินิจ ปภาโส รัตนา อันดับ 1

6 พระครูพิศาลชโลปมคุณ โสภโณ จิตต์สม อันดับ 1

7 พระพีรพัฒน์ พิพฑฺฒนธมฺโม บุญมี อันดับ 1

8 พระครูธรรมจริยานุกูล ต าโณ แก้วเผือก อันดับ 1

9 พระครูวิสิฐธรรมโสภณ ติกฺขวีโร ชมเพลิน อันดับ 2

10 พระมหาบุญเกิด ปุญฺ ชาโต เสง่ียมจิตร อันดับ 2

11 พระครูปลัดเจษฎ์ ตาสโย ทรัพย์ทวีสินสุข อันดับ 2

12 พระครูชลธารคุณากร ถาวโร บุญมี อันดับ 2

13 พระครูประศาสน์ธรรมนันท์ ติสมฺปนฺโน งามเสมอ อันดับ 2

14 พระครูถาวรศุภกิจ ทินฺนวโร แก่นรัง อันดับ 2

15 พระมหาธเนศ รตนโชโต นุรารักษ์ อันดับ 2

16 พระครูทัสนียคุณากร ทสฺสนีโย บุญเต็ม อันดับ 2

17 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ นิพฺภโย หม่อมศิลา อันดับ 2

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
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18 พระอธิการสมบูรณ์ เลขธมฺโม สังขาว อันดับ 2

19 พระมหาชาญวิทย์ จนฺทปญฺโ สุดชา อันดับ 2

20 พระครูปลัดพรหมชาติ กาญฺจโน ล ามะเจ็ด อันดับ 2

21 พระมหาประสิทธ์ิ อตฺถโกสโล สุทธิ อันดับ 2

22 พระนิคม สุขธมฺโม มีสุข อันดับ 2

23 พระอธิการประสิทธ์ิ สีลธโร กันต่าย อันดับ 2

24 พระปลัดสมบัติ มนุญฺโ อ าไพ อันดับ 2

25 พระครูไพศาลสารธรรม ปสฏฺโ ทองสว่าง อันดับ 2

26 พระมหาชรัตน์ วฑฺฒนรตโน วัฒนานุกิจ อันดับ 2

27 พระครูอุดมธรรมรส อสิ าโณ การเร็ว อันดับ 2

28 พระอธิการณฉัตรชัย อภินนฺโท พ่อค้า อันดับ 2

29 พระครูเกษมกิตติโสภณ กิตฺติโสภโณ ถาวรทัศ อันดับ 2

30 พระใบฎีกาเสรี สนฺติธโร แน่นหนา อันดับ 2

31 พระครูพิพิธพรหมานุวัตร อุตฺตมยโส สมสู่ อันดับ 2

32 พระครูพิศาลประชานุกิจ จกฺกวโร ช่ือสุธรรม อันดับ 2

33 พระครูญาณประยุต ธมฺมทินฺโน แจ้งแสงฟ้า อันดับ 2

34 พระอธิการสมคิด อคฺคธมฺโม สงพูล อันดับ 2

35 พระครูปลัดสมศักด์ิ ตาณรโต อ าพล อันดับ 2

36 พระครูวินัยธรประเสริฐ อาสโภ รักษ์วงคณา อันดับ 2

37 พระครูปลัดวินัย ธีรปญฺโ น้อยชมภู อันดับ 2

38 พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ จนฺทสีโล ใบงาม อันดับ 2

39 พระครูศรีปรีชากร พุทฺธสโก นาคชูแก้ว อันดับ 2

40 พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺ าวุฑฺโฒ จันทนา อันดับ 2

41 พระสมุห์สมรวย จิร าโณ นาคาฉวี อันดับ 2

42 พระมหาพัลลภ านิสฺสโร เสมแจ้ง อันดับ 2

43 พระครูสังฆรักษ์สมทรง กนฺตวีโร ล่ิมต๋ี อันดับ 2

44 พระมหาไพฑูรย์ จารุธมฺโม จิตต์เจียรนัย อันดับ 2

45 พระครูสีลสาราธิคุณ อตฺตสาโร เสมแจ้ง อันดับ 2

46 พระปลัดแดง กตปุญฺโ งามอักษร อันดับ 2

47 พระสมุห์ภูเมศ ธีรภทฺโท สมสุข อันดับ 2

48 พระมหามานัส ปสนฺโน วงษ์แดง อันดับ 2
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49 พระครูสุนทรศีลวัตร กนฺตสีโล ขันมะจันทร์ อันดับ 2

50 พระมหาสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ ทิพจินดา อันดับ 2

51 พระวีระชาติ านธมฺโม ชาติวานิชกุล อันดับ 2

52 พระใบฎีกามนู านจาโร ช่วยคิด อันดับ 2

53 พระปรัชญา ตธมฺโม บุตรสะอาด อันดับ 2

54 พระอภิวัฒน์ เซ่ียเพ้ง อินพุ่ม อันดับ 2

55 พระสมภพ จิตฺตวิชกุโล จิตติวิชกุล อันดับ 2

56 พระครูวิจิตรศาสนคุณ วิชโย เพียรประสิทธ์ิ อันดับ 2

57 พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ จนฺทโชโต เรืองศรี อันดับ 2

58 พระอธิการบุญรอด ปสนฺโน ย้ิมอ่ิม อันดับ 2

59 พระมหาประพล ปภากโร เขียมศิริ อันดับ 2

60 พระครูโสรัจธรรมคุณ โฆสโก รุ่งเรือง อันดับ 2

61 พระครูพิพัฒน์คีรีเขต จารุว โส โกมลวัฒนะ อันดับ 2

62 พระครูไพศาลกิตติคุณ กิตฺติคุโณ จ าปาไทย อันดับ 2

63 พระครูปลัดวรพจน์ วิโรจโน ก้องเสนาะ อันดับ 2

64 พระครูวินัยธรวรนัยน์ กตทีโป พุทธเจริญ อันดับ 2

65 พระคมรัตน์ สาทโร คงน้อย อันดับ 2

66 พระอธิการบรรลือ ลกฺขโณ พรมน้อย

67 พระปลัดจอมเจษ สิริภทฺโท คนชม

68 พระเยียรยง มหามงฺคโล โนนกอง

69 พระเกรียงไกร ปญฺ าธโร หงษ์เจริญ

70 พระเล็ก ลาโภ แสงวัฒนานุกิจ

71 พระสุริยา อคฺคธมฺโม บ ารุงศักด์ิ

72 พระครูไพจิตรพัฒนการ สุมโน เอ็งเจริญ

73 พระครูชลังคกิจบริหาร อุตฺตมว โส บริสุทธ์ิ

74 พระครูวิธานธรรมานุยุต ปญฺ าวโร จันทร์ประทุม

75 พระอธิการเกรียงศักด์ิ ขนฺติโก หอมสมัย

76 พระไพโรจน์ สิริภทฺโท พรมศรี

77 พระใบฏีกาสุทธิสิทธ์ิ ปญฺ าวโร ศรีจันทร์เจริญ

78 พระมหาสุวิทย์ ธมฺมทินฺโน นาคสีเมฆ

79 พระมหาสมชาย เตชธมฺโม เดชะษา
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80 พระมหาณรงค์ ยโสธโร ศรีสมัย

81 พระมหาอุเทน คุณส วโร บุญศรี

82 พระอธิการจาลึก สญฺ โต เย็นส าราญ

83 พระคณิสร สุชีโว ชัยสุวรรณ

84 พระครูสุมนต์ธรรมานุกูล อิทฺธิมนฺโต ผลดี

85 พระครูวิสิฐพัฒนาทร ขนฺติพโล ม่ันค าลี

86 พระวรพจน์ เซ่ียล่ิว ทองอะหร่าม

87 พระอธิการประวัติ นาถกโร เย็นจิตต์

88 พระปลัดเฉลิม ทีปงฺกโร บุญมา

89 พระสมุห์ปรีชา ปชฺโชโต วงษ์แก้ว

90 พระมหานเรศ ฉนฺทโก เดชทอง

91 พระพิพัฒน์ สุวฑฺฒโน จักรวาลทิพย์

92 พระมหาสมนึก ถิรสทฺโท จันทศรี

93 พระครูใบฎีกาพัฒนะ อิสฺสโร หนูขาว

94 พระมหาสุรชัย สุชินฺโน พรมมหาชัย

95 พระสาทิตย์ อภิปุณฺโณ เชียงทอง

96 พระบัญชา โชติ าโณ แสงสว่าง

97 พระครูวิบูลศุภากร สุภาธโร อยู่เย็น

98 พระนิมิต เจตนาสุโภ การุณจิตต์

99 พระมนัส กิตฺติเมธี แสนสระ

100 พระธนโชติ สิริปญฺโ บุญมาก

101 พระครูวินัยธรถนอม ธมฺมิโก อุดฝาง

102 พระครูอุดมพัฒนการ วชิร าโณ เสง่ียมอริยะบุตร

103 พระอธิการสราวุธ ตปญฺโ กล่ินสุคนธ์

104 พระวสันต์ ธมฺมวโร ช านาญ

105 พระอานนท์ อาภากโร จันทสี

106 พระมหาปิยะกฤษ ปญฺ าธโร ชาวสวน

107 พระครูวิสุทธ์ิธรรมานุสิฐ คุณธมฺโม เอ่ียมสุข

108 พระปลัดสมบัติ อิสฺสโร สมจิตต์ เทียบโอน

109 พระปลัดอมร ปริปุณฺโณ สุริยานิมิตรสุข เทียบโอน

110 พระวิชัย อภิชโย ธงธนานุรักษ์ เทียบโอน
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ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาธงชัย กิตฺติธโช กรรณสูตร์ อันดับ 1

2 พระมหาสาธิต สิริวฑฺโฒ ฮ่ันปุดโจ อันดับ 1

3 พระครูสกลธรรมนาถ อุทโย สุภาภรณ์ อันดับ 2

4 พระมหาบุญแก้ว านงฺกโร อินละวงศ์ อันดับ 2

5 พระครูสุนทรเขมาภินันท์ เขมธมฺโม เจริญวงศ์ อันดับ 2

6 พระครูโสภิตปัญญากร ชิตงฺกโร วงษ์ไทยผดุง อันดับ 2

7 พระมหาเฉลิม วิสุทฺโธ เมาหวล อันดับ 2

8 พระมหาสุรเดช จนฺทูปโม เขียวทูล อันดับ 2

9 พระมหาประภาส จนฺทวณฺโณ เกษรศิริ อันดับ 2

10 พระครูพิศาลสุตากร สิริมงฺคโล วงศ์แวว อันดับ 2

11 พระครูพิสุทธ์ิธรรมานุวัตร อาภาธโร ศิวพรชัย อันดับ 2

12 พระมหาณัฐวัฒน์ กิตฺติโก จันทราสุริยัน อันดับ 2

13 พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ านิสฺสโร ช่างสุวรรณ อันดับ 2

14 พระครูสิริอมรธรรม อมรสิริ ประสมทรัพย์

15 พระอนันต์ ปภงฺกโร นะวะมะโรจน์

16 พระครูวิเวกธรรมาภิราม วิเวโก อินทรศิริ

17 พระมหาไสว สนฺตมโน ฤทธ์ิวิชัย

18 พระครูธรรมสารโสภิต สุธีโร ชาญชัย

19 พระมหาสุรศักด์ิ สิริ าโณ สุระ

20 พระครูพิพิธวรคุณ ฉนฺทธมฺโม เทียนเงิน

21 พระครูบูรพาวัชราภรณ์ มหาลาโภ คีรีเลิศ

22 พระทวี อาจิณฺโณ ทับทิมสุข

23 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ทายัง

24 พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต บุญก่อเก้ือ

25 พระครูสังฆรักษ์ชัยยา ชยากโร ยังให้ผล

26 พระมหาสมคิด มหชฺฌาสโย หน่ึงค ามี

27 พระครูบวรศีลวัฒน์ สีลธโร กายบุตร

หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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28 พระมหากุศล กุสลภทฺโท งามเสง่ียม

29 พระปลัดกังวาน อาชีโว ขาวประทุม

30 พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม วายาโม ฟักแก้ว

31 พระครูสุนทรธรรมรังสี คมฺภีโร สีม่วง

32 พระมหาไสว ธมฺมทินฺโน จงเพ็งกลาง

33 พระครูสังฆรักษ์ชาญชัย พุทฺธิสาโร ชาญสมร

34 พระอัศวิน นิรามโย ศรีโกตะเพชร

35 พระครูนิคมสิริวัฒน์ สมาหิโต เกตุศรี

36 พระสมุห์นพดล นาถธมฺโม เกษมสุข

37 พระสมุห์ศุภสิทธ์ิ ตว โส เสาวรส

38 พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ านวีโร เท่ียงธรรม

39 พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล ศิลาธารา

40 พระปลัดศิริ ธมฺมภทฺโท พานทอง

41 พระมหาโกศล โกวิโท อุปสังข์

42 พระปลัดเปล้ือง ตธมฺโม น้อยปรีชา

43 พระใบฏีกาจุฬา อุฬาโร เต้นย้อม

44 พระครูสุตวรธรรม วรธมฺโม ส าเร็จ

45 พระครูวิเศษศุภกิจ อาจารสุโภ แซ่เล้า

46 พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท จุลเจือ

47 พระครูไพโรจน์อริญชัย อริญฺชโย อยู่ดี

48 พระครูพัฒนกิจบูรพา ตธมฺโม แก้วสุรีย์

49 พระครูภัทรกิจโสภณ อติภทฺโท สดช่ืน

50 พระครูเกษมรัตนากร เขมจาโร ศิริธรรม

51 พระครูปัญญาวรวัฒน์ ปญฺ าวุโธ ศรีวันทา

52 พระแสงสุธี สุขุมาโล หอมสมบัติ

53 พระปลัดวินา  นนฺทิโย อินทร์อยู่

54 พระครูโสภณพัฒนวงศ์ สิริธโร มีบุญ

55 พระครูประวิตธรรมโสภณ มนุญฺโ ใจใส

56 พระครูโสภณวีรญาณ พทฺธ าโณ ฉลอง

57 พระครูวิสุทธ์ิวินยาภิรม วิสุทฺธสีโล บุญคง

58 พระปลัดชูศักด์ิ จรณธมฺโม หาญชนะชัย
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59 พระใบฎีกาชลอ ผาสุกธมฺโม พ่ึงเกษม

60 พระวิทยา ธนวิชฺโช เนินอุไร

61 พระครูวิเศษสีลาจาร อุปมาโร โคตะลี

62 พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พุทฺธสโร เมืองทอง

63 พระครูประดิษฐสารคุณ ติสฺสสาโร นิตยพล

64 พระครูสังฆการบุรพทิศ จนฺทว โส วงศ์จันทร์

65 พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส เคนดี

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาประกาศิต    สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร อันดับ 1

2 พระฉลาด    เมตฺติโก ฉายะวิเศษพล อันดับ 1

3 พระมหาเฉลิมชัย    านสิริ เล็กจินดา อันดับ 1

4 พระมาโนช  สุทฺธจิตฺโต ผุดผาด อันดับ 1

5 พระสุรัตน์    มหา าโณ ณรงค์วิทยกุล อันดับ 1

6 พระวุฒิชัย    เตชวโร สินธวาชีวะ อันดับ 1

7 พระพิเชษฐ์    สุเมโธ พงค์สมบูรณ์ อันดับ 1

8 พระมหาประสิทธิชัย    ปณฺฑิโต ค าดี อันดับ 1

9 พระอานุภาพ    อกิญฺจโน หัดพัฒนา อันดับ 1

10 พระตระกูล    ขนฺติธมฺโม สุวรรณสุข อันดับ 2

11 พระจรูญ    ขนฺติโก ยางสวย อันดับ 2

12 พระครูสันติธรรมานันท์  สนฺตมโน ตรีมาลา อันดับ 2

13 พระอธิการกอบกุล    โชติธมฺโม แก่นจันทร์ อันดับ 2

14 พระประเด็น    สุชาโต สุภาพ อันดับ 2

15 พระครูใบฎีกาโสภณ    ธมฺมธโร เจริญกุล อันดับ 2

16 พระนรชัย    อาภรโณ กอบกสิกรรม

17 พระสมุห์บุญมา    ปภสฺสโร เพชรโอ

18 พระสุรชาติ    สุชาโต อ่ าค าสงฆ์

19 พระปลัดเอกนุพงษ์   ถิรธมฺโม โชดัง

20 พระมหาคง    าณวโร โสภา

หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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21 พระครูสมุห์ธีรพงษ์    นิราสโย ยางสูง

22 พระอธิการโกเมท    อินฺทปญฺโ สุดใจดี

23 พระครูวิธานสังฆการ สารโท ตระกูลโอสถ

24 พระบุญก้อง    กตปุญฺโ วงษ์จันทร์

25 พระครูรัตนานุรักษ์    นิรโต เพ็ชรแสง

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาทวีศักด์ิ   เขมจาโร ช่างสัก อันดับ 1

2 พระครูนิวิฐธรรมวิมล ติสฺสว โส กันภัย อันดับ 2

3 พระครูสิริปัญญาสุนทร ปญฺ าสิริ บุญหม่ืน อันดับ 2

4 เจ้าอธิการบัญชา โชติธมฺโม แปงการิยา อันดับ 2

5 พระครูอรุณชัยประดิษฐ์ กมฺพโล ชูเกตุ 

6 พระใบฎีกาธวัชชัย จรณธมฺโม นาคทอง

7 พระปลัดประนมไพร อคฺคธมฺโม โสดา

8 พระอธิการนุตย์ ขนฺติพโล มโนปา

9 พระกิตติกวิน สติสมฺปนฺโน ค าไวย์

10 พระมหาเปร่ียม อาจิณฺโณ คงมี

11 พระครูพิศาลจริยธรรม ปคุโณ ทัดกาหลง

12 พระครูบรรพตกิจจาทร อธิวโร บุญเม่น

13 พระครูสุวรรณนันทโกวิท อภินนฺโท ทิมให้ผล

14 พระครูเกษมธรรมาลังการ เขมธมฺโม มายรรยงค์

15 พระอธิการชราวุฒิ วุฑฺฒิโก สิทธิปัญญา

16 พระครูประทีปคามเขต อหึสโก เม่นแต้ม

17 พระคะนอง กนฺตธมฺโม โตเย็น

18 พระปลัดประสิทธ์ิ ปสิทฺโธ ทองศรี

19 พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโ แสงสิน

20 พระพยนต์ พุทฺธธมฺโม วิจิตรกุล

21 พระปลัดณกร โชติโก ถ่ินส าราญ

22 พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมจิตฺโต ชูเช้ือ

หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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23 พระอธิการสิรา านปุญฺโ สงวนทรัพย์

24 พระอารมย์ อนาลโย จันทร

25 เจ้าอธิการสุเวทย์ ถาวโร ปวนนวล

26 พระใบฏีการะพิน จารุวณฺโณ ยะราช

27 พระฤทธิไกร สุรเตโช ใสเรียน

28 พระครูวิจิตรธรรมรส ชิโนรโส ศรีสกุล

29 พระครูสุปุญญาภินันท์ ปุญฺ นนฺโท มีบุญน้อย

30 พระปลัดสิทธิภูมิ โสภณปญฺโ ต้นปล้อง

31 พระจิต หิริโก พันทวี

32 พระอาคม คมฺภีรปญฺโ ภูง้าว

33 พระชาญณรงค์ อธิปญฺโ ปัญญา

34 พระครูอุปถัมวัชรศาสน์ วชิราวุโธ กอกุล

35 พระอธิการสมบัติ อหึสโก เฉลิมสถาน

36 พระบุญเลิศ รจิธมฺโม ด้วงตาล

37 พระใบฎีกาสุพจน์ อธิจิตฺโต ใจศิลป์

38 พระบุญฤทธ์ิ อธิปุญฺโ โตไพรศรี

39 พระวินัย ตวินโย ธงอาษา

40 พระครูโสภณจิตการ จิตฺตกาโร ด้วงเจริญ

41 พระจุมพต จิตฺตปาโล เป็งอ่ิน

42 พระสรพงษ์ านวโร รัตนเกตุ

43 พระกนต์ธร เตชธมฺโม เสืออินทร์

44 พระอัครพงษ์ พลปุญฺโ พูลบุญ

45 พระอภิชาติ ยตินฺธโร บุญรักษ์

46 พระครูวินัยธรสมชัย สมจิตฺโต เณรเนือง

47 พระอธิการสมหมาย ยสปาโล สิทธินันทร์

48 พระครูอดุลวรธรรม ธมฺมวโร ทิอ่อน

49 พระครูสีหบุญโชติ เกตุธมฺโม ภาพสละ

50 พระไกร อภินนฺโท เพ็งถา

51 พระณรงค์ชัย ปญฺ าพโล สง่าศรีทอง

52 พระอธิการธ ารงค์ สมาหิโต ผลน้อย

53 พระภคธรณ์ ตธมฺโม ร่ืนรมย์
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54 พระรุ่งโรจน์ อธิปญฺโ ปัญญางาม

55 พระสันติ สุทฺธสีโล อ่อนน่ิม

56 พระอธิการชิน จกฺกวโร มาเกาะ

57 พระอธิการนัน สุเขสิโน วันดี

58 พระสนิท สุทฺธจิตฺโต หล่อประดับเพชร

59 พระสยาม สนฺตจิตฺโต จันทร์ช่ืน

60 พระสมศักด์ิ านิสฺสโร คงรอด

61 พระธรรมธรสมบัติ กนฺตธมฺโม กุศลรัตน์

62 พระอธิการสุรพล จนฺทาโภ อินตา

63 พระชะนะ ปญฺ าธโร เล้ียงเช้ือ

64 พระวีระชาติ ขนฺติมโน ค าจีน

65 พระพิษณุวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน หัสดิน ณ อยุธยา

66 พระวินัยธรไพโรจน์ อภโย แสงสว่าง

67 พระสมพร ขีณมโล เนตรแพร

68 พระวัชรพงษ์ อิสิ าโณ หมอกทา

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาชนก เขมกาโม แกล้วกล้า อันดับ 1

2 พระมหาปัญญา อตฺตคุตฺโต สนาท อันดับ 1

3 พระครูวินัยธร สุภกิต สุขุมาโล มาลา อันดับ 2

4 พระครูปลัดปรีชา โชติธมฺโม ก ากระโทก อันดับ 2

5 พระครูจันทวชิราภรณ์ ปุญฺ ภาโว ไข่แก้ว อันดับ 2

6 พระมหาสิทธิโชค สิทฺธิรตโน สุวรรณรัตน์ อันดับ 2

7 พระมานพ าณธมฺโม สัตยรักษ์ อันดับ 2

8 พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร เสนาะสรรพ์ อันดับ 2

9 พระอุบล กายคุตฺโต สุข อันดับ 2

10 เจ้าอธิการไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต ถวิลไทย อันดับ 2

11 พระครูพิพิธกิจจานุการ นิพฺภโย สาระเจริญ อันดับ 2

12 พระปรีชา ปริปุณฺโณ เบ็ญจกิจ อันดับ 2

คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ

หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี
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13 พระปลัดประเสริฐ กตวณฺโณ วรรณประภา

14 พระครูธรรมธรพิเชษฐ์ สุเมโธ อ าไพพิศ

15 พระมหาจงรักษ์ วราสโย ผลพูล

16 พระอธิการเฉลิม อินฺทวีโร ปะตง

17 พระครูจารุเขมากร ถาวโร สังวราภรณ์

18 พระนิรันดร์ ถิรจิตฺโต ต้นสงวน

19 พระใบฎีกาชิงชัย ตสทฺโธ แซ่เตียว

20 พระสมศักด์ิ ปภาโส เขตสว่าง

21 พระมหาภาษิต านจาโร ชมตะคุ

22 พระปลัดค านวน อนงฺคโณ เรืองรัตอนามโย

23 พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ ตปุญฺโ บุญนาค

24 พระสุภาพ ฉนฺทสีโล เหล็กศรี

25 พระครูครุนาถสมาจาร ตพโล แซ่เซียว

26 พระใบฎีกาสวัสด์ิ ธมฺมรโส หมู่หัวนา

27 พระเอนก อาภาธโร เง้ือมผา

28 พระครูสมุห์สุชาติ โชติปญฺโ เกิดเสม

29 พระครูวินัยธรวัชระ พล าโณ ผลพูล

30 พระสมุห์ธงชัย ปภสฺสโร ภิรมย์โยธิน

31 พระครูบูรพาวีราภรณ์ าณวีโร ทองนุเคราะห์

32 พระปลัดสมพงษ์ านจารี บุญหาญ

33 พระครูปลัดเทือง เตชวณฺโณ วรรณชัย

34 พระครูกัลยาณคุณาธาร พุทฺธรกฺขิโต อภัยศรี

35 พระประสานศักด์ิ ธมฺมจาโร มงคลจิตร์

36 พระธนวนต์ กนฺตสีโล โกมารชุน

37 เจ้าอธิการธรรมนูญ สิริธมฺโม แถบน้อย

38 พระอุบล สุชาโต มะนาวนอก
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นายวีรยุทธ  ทองดอนพุ่ม อันดับ 1

2  นางสาวสุพนิดา  เทียมพิทักษ์ อันดับ 2

3  Mr. Saophal  Srun อันดับ 2

4  นายปริญญา  โอโลรัมย์

5  นายเจษฎา  ดีทรัพย์

6  แม่ชีวันเพ็ญ  หนูน้อยเรือนงาม

7  Mrs. Phengphanh  Keophady

8  นายชาญวิทย์ อโณทยานนท์ เทียบโอน รุ่น 57

9 จ่าสิบเอกหญิง อโณทัย กล่ินสุคนธ์ เทียบโอน รุ่น 57

10 นางสาวจันทิมา แสงแพร

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสมศรี แสนมนตรี

ท่ี   ช่ือ   นามสกุล หมายเหตุ

1 นายเทวฤทธ์ิ ศรีไชยพล รุ่น  57

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

วันท่ี  30  มีนาคม  2556

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

สาขาวิชาปรัชญา
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายศรัณย์ เพชรอ้อน อันดับ 2

2 นายสุรพล   จือปา อันดับ 2

3 นายรุ่งเพชร  ไร่นุ่น อันดับ 2

4 นายภัคภพ์ไผทท์   ภคสกุลวงศ์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางภัศรา เข่ือนเก้า

2 นางชนากานต์ กล่ินหอม

3 นางสาวปุญชรัศม์ิ ดูแก้ว

4 นายณัฐพัชร์ ดูแก้ว

5 นางสุริพร ศรีปัญญา

6 นายสุนทรวรจักร ปัญญา ตกรุ่น 57

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายชูชาติ ทองปลิว อันดับ 1

2 นายธนวัฒน์ ยอดค า เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางบุษบง ประทุมรัตน์

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)
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2 นายอุทัย แซ่อ้ึง
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายเดชชาติ  เกิดไทย อันดับ 1

2 นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณ อันดับ 2

3 นางภัคจิรา คันธยศ

4 นายวีรภัทร์ เทพณะ

5 นายธนา สุภาใจ

6 นายกฤติ กิตติธารยังกูร เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสุภัทรา  มณีแดง

2 นายทนง  ปิยอรรถกิจ

3 นางสาวนิชาภา  แสงมี

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันท่ี  30  มีนาคม  2556

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
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1  นางสาวพันธ์วิรา  เพ็งสะและ

2  นางสาวณัฐธิดา    ล่ิงไธสง

3  นางสาวมะลิวรรณ   เนืองเนตร

4  นางสาวมนต์ยุพิน   ชาวเมืองโขง

5  นางสาวพัณณ์ธิดา   ทวีแสงสวัสด์ิ

6  นายศรคีรี ศรีพันธ์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสุวัฒนา ชัยนิคม เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายมุ่ย  เดชไกรเลิศ

2 นางสาวพิชญาภา   เหมอแล

3 นางสาวณภัทรพรรณ   เบียแล

4 นายสมภพ   วงจันทร์

5 นายอมรเทพ   ชัยกิจ

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายสุวิชชา เต็มไพศาลกุล

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)
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2 นางสาวกุลชาดา โตโภชนพันธ์ุ

3 นางอุบล เอ่ียมก าแพง

4 นายศุภกรณ์ เพ็ชรดี

5 นางสาวอินทิรา บุญบุตร

6 นางสาวภัทรธิดา สุขเป่ียม

7 นางจุฑากานต์ ก่ิงเนตร รุ่น 57

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวเพียงใจ แซ่ฟอง อันดับ 1

2 แม่ชีพลอยชนกภรณ์ สุวรรณธนาสาร อันดับ 1

3 นายเธียรชัย ดิษฐสกุล อันดับ 1

4 นางสาวชุติมา เกิดอยู่ อันดับ 1

5 นางสาวพัชรา เจนกวีทรัพย์ อันดับ 1

6 นายมนตรี ทองสัมฤทธ์ิ อันดับ 1

7 นางภวิตรา ศุกระศร อันดับ 2

8 นางสาวกัญญาภัค เจริญดี อันดับ 2

9 นางสาวพีรพัฒน์ ปรีชาเดช อันดับ 2

10 นางสาวทองพูน ไกยวงษ์ อันดับ 2

11 นางสาวอาภาพร แก้วโกมุท อันดับ 2

12 นางสาวแสงทิพย์ พวงพ้ัว อันดับ 2

13 นายตรีทอง เอ้ืองแสนสวย อันดับ 2

14 นายวัชระ สุวัฒน์ อันดับ 2

15 นางสาวยุพิน จิรกุลสุภาพ อันดับ 2

หน่วยวิทยบริการวัดสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์)
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16 นายวุฒิชัย แสงเพ็ชร

17 นางสาววันยุรี พันธ์บานช่ืน

18 นายอุดม สิมศิริ

19 นายสวาท กุลก้ัง

20 นายอิษรา หาญกุล

21 นายธนัท เพ็งวัน
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นายเนติ  สุขประเสริฐ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายประมินทร์ สีหามาตย์ อันดับ 1

2 นายสุทัศน์ เลนีย์ อันดับ2

3 นางสาวไผ่งาม รับทิพย์ อันดับ2

4 ดาบต ารวจ ประสิทธ์ิ สัตนาโค อันดับ2

5 ร้อยต ารวจตรี ไพโรจน์ โชติเมืองปัก อันดับ2

6 ดาบต ารวจ ทองจันทร์ หิรัญวร อันดับ2

7 นางสาวนริยา หิรัญวร อันดับ2

8 นางสาวปภาดา สระทองจันทร์ อันดับ2

9 นางสาวเกษร เจริญศรี อันดับ2

10 ร้อยต ารวจตรี สิริวัฒน์ พระโพ

11 ดาบต ารวจ ไพโรจน์ โพธ์ิขี

12 นายชาติชาย ชัยนาม

13 นางสาวภัทราภรณ์ การุณ

14 นายอภิวัฒน์ ทองเทพ

15 ดาบต ารวจ ประยนต์ชัย สุภาพันธ์

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต 

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันท่ี  30  มีนาคม  2556

วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)

ส่วนกลาง

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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16 ร้อยต ารวจตรี ทวีศักด์ิ ศุภกิจอนันต์

17 นางสาวนฤมล เก้ือกูล

18 นางส าลี  ศิริเพชร

19 นายสะเทือน สลักษร

20 นางสาววิไลวรรณ โพธิสว่าง

21 นายจ ารูญ หนูกล้วย

22 นางสาวเฉลียว สอดซ้าย

23 นายกฤษดาพงษ์ ผ่านค า

24 นางสาวมะลิวัลย์ แท่นหิน

25 นางพันธนัทภ์ หล่มศรี

26 นายชูชาติ ผ่านส าแดง

27 นางสาวส าราญ สังวรรณา

28 นางสาวยุพิญ ผ่านค า

29 นายสงวนศักด์ิ โพธิพรม

30 นายธวัชฐินันต์ พรมสี

31 สิบเอก วิเศษศักด์ิ ค ามะโนชาติ

32 ดาบต ารวจ สุพัฒน์ ควรค า

33 นางสาวรสสุคนธ์ เขจรกุล

34 ดาบต ารวจ เวช พูนไธสง

35 นางสาววาสนา ชัยบุตร เทียบโอน

36 ดาบต ารวจ เสนธ์ ดาจง เทียบโอน

37 นางสาวกัลยาณี ศรีรักษา เทียบโอน

38 นางสาวฤทัยรัตน์ สมสะอาด เทียบโอน

39 นางวิลัยวรรณ พันธ์ุประสงค์ เทียบโอน

40 นางกนกจันทร์ เช้ือพนม เทียบโอน

41 นางเมธาวี จ าปากุล เทียบโอน

42 นางวิมล ธรรมวงศ์ เทียบโอน

43 นายธนกฤต วงศ์สมบัติ เทียบโอน

44 นายทรงวุฒิ เดชมาลา เทียบโอน
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45 นางอัมพร พัดเพ็ง เทียบโอน

46 นายกิตติพงษ์ แก้วประดิษฐ์ เทียบโอน

47 นางสาวปรารถนา จันเทพา เทียบโอน

48 นางสาวอุมารินทร์ ราชไมตรี เทียบโอน

49 ดาบต ารวจ สิทธินนท์ ศรีนอม เทียบโอน

50 นางสาวพนิดา พลเย่ียม เทียบโอน

51 นางสาววิจิตรา เวชสิทธ์ิ เทียบโอน

52 นางสาวพัชรี หล้าค าตัน เทียบโอน

53 นางสาวอาภรณ์ภัทร ค าภูแก้ว เทียบโอน

54 ดาบต ารวจ อรุณ ทิพย์รักษ์ เทียบโอน

55 ดาบต ารวจ วันชัย สวัสด์ิเมือง เทียบโอน

56 นายเศรษฐา พูมพนา เทียบโอน

57 นายรุจิภาส เศรษฐค า เทียบโอน

58 นายบรรจง นันทะสุทธ์ิ เทียบโอน

59 นายทิระ โคตรชมภู เทียบโอน

60 นายบุญชู บัวทะราช เทียบโอน

61 ดาบต ารวจ เวฬุกร กุนเสน อันดับ 2

62 นางสาวอารีย์ สิทธิสาร อันดับ 2

63 ดาบต ารวจ รชานนท์ ไทยประยูร อันดับ 2

64 นายชนินทร์ สูตรสุคนธ์ อันดับ 2

65 นางสาวอิศรา นิคม อันดับ 2

66 ร้อยต ารวจตรี นิติพงษ์ ภูพวก อันดับ 2

67 นายอภิชาตบุตร อภัยพรหม อันดับ 2

68 นายวิทยา หนูมา อันดับ 2

69 นางสาวมาริสา แก้วอุดร อันดับ 2

70 ดาบต ารวจ มงคล อินทวงศ์

71 ดาบต ารวจ พิเชษฐ์ พูลเพ่ิม

72 นายสิทธ์ิ ผาพัง

73 ดาบต ารวจ สนทยา บัวถนอม

(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ั (32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)(32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง
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74 นางสาวมาลัยรัตน์ ศรีพูแพน

75 นายสุรชัย ปากเสียงดี

76 นายสมปอง กระชิพันธ์

77 นางบุดสดี เสาะก่าน

78 นายอดุลย์ วงษ์ภูเย็น

79 นางสาวปทุมพร สาริมาตย์

80 นางไพรวัลย์ พิมพ์ดัง

81 นายวีระชาติ อุตมะมูล

82 พันจ่าอากาศเอก พลกฤต จันทะภา

83 นางทองมา บาลไธสง

84 นางจินดารัตน์ มุลเมืองแสน

85 นายสุรเดช นันทโพธ์ิเดช

86 นายส่งศักด์ิ ศิริเพชร

87 นายมานิตย์ ถินวิชัย

88 นางสาวอนงค์ ไตริน

89 นายอรรตพล วิเศษศักด์ิ

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพยงค์   สุทธะ อันดับ 2

2 นางอัจฉราภรณ์   ใจตา อันดับ 2

3 ดาบต ารวจ อดุลย์   สิทธิตา อันดับ 2

4 นางบุศรา   บัวเดช อันดับ 2

5 นางสาวตันหยง  ดนุพัฒนพงศ์ อันดับ 2

6 นายธีณภัทร   ค าแสน อันดับ 2

7 นายเศรษฐา   ทวีกูล อันดับ 2

8 ดาบต ารวจ มนัส   ปาลี อันดับ 2

9 นางสาวจันทร์พร   พนาสถิตวิกาล อันดับ 2

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)

รัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ั (32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง (32)(17)(9)(3)(13)(42)(30)(11)(16)(14)(46)(10)(44)(63)(37)(4)(11)(37)(5)(27)(8)(36)(23)(29)(44)(24)(14)
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10 นางสาวกรปภา   พยัคฆา อันดับ 2

11 ดาบต ารวจ สุภวัต   วงษ์สุสดี อันดับ 2

12 นางจันทรา   วันติ

13 นางทัศนีย์   ขัติรัตน์

14 นายสมานมิตร    ไชยแว่น

15 ดาบต ารวจ ช านาญ   จักรค าปัน

16 นายกุลวัฒน์  ศรีสุข

17 นายเจริญ   ปัญญาจันทร์

18 นางสาวอ าพร  อยู่ลือ

19 นายคนึง    จันทะบุญ

20 นางสาวโสรยา   จันต๊ะซาว

21 นายวิเชียร   สายสุริยะ

22 นางพิจิตตรา  เตชะฟอง

23 นางสาวชนกพร  เล็กไพจิตร

24 นายสมเดช   กันทะทา

25 นายณรงค์   กันทะพรม

26 นายถาวร  โปธิตา

27 นายสุรชัย   ก่ าแก้ว

28 นางสาวดวงพร    ผานามขจี

29 นายสรศาสตร์    แซ่ฟ่าน

30 นายสมพร   จอมแปง

31 นายวิโรจน์   แซ่ย้าง

32 นายศุภกิจ    เทพพรบัญชากิจ

33 นางวาสนา   สามเมือง

34 นายสุวิท   ปัญญา

35 นายเสกสรร   สุนันต๊ะ

36 นางศรีไล   อินตายวง

37 นางสาวนารี   มาเยอ

38 นายสน่ัน   บุญเทียม
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39 นายอาทิตย์   คีรีพิศาล

40 นายประทีป   จันแปง

41 นายไพฑูลย์   สูจา

42 นางสาวลัดดา   ไพรบุญธรรม

43 นายพงศกร   ศรีธวัช

44 นางสาวจันทร์จีรา    จะโบ

45 นางสาวอนงค์รัตน์   สุรัญกิจ

46 นายชัชวาล    กษีร

47 นางสาวชฎาภา   ใจขัน

48 นางสาวเสาวรส   เงินสุขใจ

49 นายกัณจนรุต   ตาสีมูล

50 นายธีรวัฒน์   มงคลเรืองอ านาจ

51 นางสาวชนัดดา    เวียนทอง

52 นางวันเพ็ญ  สะง้า

53 นายชุมพร   จาปัญญะ

54 นายวิโรจน์   พนาธัญญกิจ

55 นายสุรินทร์   กาแวน

56 นายเจริญ   อุเต็ม

57 นายบุญส่ง  แสนถา

58 นายอนุสรณ์   มาภาวิภาดา

59 นายวิชชา   วรางค์กรณ์ธาดา

60 นายจีรศักด์ิ   บุญศรี

61 นางสาวภัทราพร   โยธาค า

62 นายโยธิน  เกษตรไพร

63 นายธวัชชัย   คงทน

64 นายอภิลักษณ์   คุณาสินใฝ่ตระกูล

65 นายวุฒิชัย   ธนวงค์เมธี

66 นายปฐม แลเฉอะ

67 จ่าสิบตรี สุรศักด์ิ ขันพล



คณะสงัคมศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่117

68 จ่าสิบตรี รุ่งนิรันดร์ จันทร์ตาธรรม

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสุพิชญ์นันท์ กิตติคุณสถาพร อันดับท่ี 2

2 นางสาววิภาพร บุญราช อันดับ 2

3 นางสาวสิริปิติยา บุญฤทธ์ิ อันดับ 2

4 จ่าสิบเอกเสกสิทธ์ิ สุภาแดง

5 นางสาวลัดดา จันทร์เอียด

6 ดาบต ารวจโชคชัย แก้วนก

7 นายหัตถพล พลไชย

8 นายบูรฉัตร เกล้ียงเสน

9 นายเธียร บุญล้ า

10 นายชยากร ข าคม

11 นางสาวฉวีวรรณ เพ่ิมผล

12 นางสาวอุไรรัตน์ บุญทอง

13 นางสุภารัตน์ ชาญแท้

14 นายวุฒิภัทร ดุกคง

15 นายปรัชญา นิจจ ารูญ

16 นายณัฏฐะ ประจันทร์แก้ว

17 นายสุรสิทธ์ิ ชูแตง

18 สิบเอกวีรพล ชายสา

19 นางสาวฉวีวรรณ เพ็ชร์เส้ง

20 นายชัชวาล ศรีราม

21 สิบเอกธราดล แก้ววิเชียร

22 จ่าสิบต ารวจรณยุทธ จันทร์ไพฑูรย์

23 สิบเอกภีรยุทธ เรืองสังข์

24 นายเฉลิมพันธ์ วันทวงศ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวเบญจวรรณ  แสนส่อง อันดับ 2

2 นายนาวี แก้วดี อันดับ 2

3 นายสมพงษ์ วงศ์หินกอง อันดับ 2

4 นางสาวก าไล  โสดี อันดับ 2

5 นายกิตติพงศ์ ก้อนค า อันดับ 2

6 นางสาวแพรว   สิงห์เดช อันดับ 2

7 นางรัตนา เนียมหอม อันดับ 2

8 นางสาวนันทนา  วรรณค า

9 นายเรืองฤทธ์ิ มะโนพิน

10 นางสินีนาถ นาใต้

11 นายวีระพงษ์ หลานเศษฐา

12 นายสุรเกียรติ    พลประจักษ์

13 นางเกตุศิรินทร์ ภาแกด า

14 นางสาวพุสนัย   กองตุ้น 

15 นายสุรศักด์ิ   ช่ืนบุญชู

16 ดาบต ารวจ จิตร์ติพล   ชูคันหอม

17 นางสาวพันทิพา พลเสน

18 นายสงกรานต์ สุขรมย์

19 นายประณต    จ าปานา

20 นางสาวราตรี เล็กอรินทร์

21 นางสาวปาริฉัตร   บุบผา

22 ร้อยต ารวจตรี ประวัติ   กันพิพิธ

23 นางอ าไพ   คะเนเร็ว

24 นายไพบูลย์ แสนเพ็งเคน

25 นายค าหอม ใหมหรือ

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)

รบัรองรบัรอง

รัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ั

รบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรอง
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26 นายพิเชษฐ์  บุญจวง

27 นายนิกร   โพธ์ิศรี

28 นายมารุต  ศรีสมพันธ์

29 นายสาธิต   ไวสาหลง

30 นางสาวจีรพร   ดงเจริญ

31 นายศรายุทธ์ โคตรสมบัติ

32 นายสมัย  สธนสุมงคล

33 นายวิญญู      โคตรพันธ์

34 นายสถาพร คงกันกง

35 นายอาคม  บุตรตราศรี

36 นายวัชระ ประทิพทน

37 นายสุกิจ เพียงแก้ว

38 นางจรีภรณ์ ตะวัน

39 นายณัฐศิษฏ์ สิงมาดา

40 นายเกรียงไกร ตะชา

41 นายกิตติศักด์ิ  ชัยจังหรีด

42 นายทักษิณ  พิมหานาม

43 นายน าชัย  จันทร์สีหา

44 นางสาวพิมลมาศ โป๊ะประนม

45 ดาบต ารวจ พิบูลย์ ฤทธิแสง

ท่ี ช่ือ  นามสกุล หมายเหตุ

1 นายวิวัฒน์ จิตร์หนองแวง อับดับ 2

2 นายสุขพิชัย แก้วนอก

3 นางสาวนันทพร ดิษก่ิง อันดับ 2

4 ดาบต ารวจ จิราวัฒน์ กรุงแสนเมือง อันดับ 2

5 ดาบต ารวจ สุธน ก่ าสระน้อย อันดับ 2

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)

รบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรอง

รัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ัร ั

รบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรอง

รบัรองรบัรองรบัรอง

รบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตามรบัรองตาม
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6 นายฉัตรชัย ศรีงาม อันดับ 2

7 ดาบต ารวจ วิษณุ สิงห์ขรณ์ อันดับ 2

8 จ่าสิบเอก ภูชิณ จันทรา อันดับ 2

9 นายดุสิต แสงศรี อันดับ 2

10 ดาบต ารวจ บรรจง พรหมประสิทธ์ิ อันดับ 2

11 สิบต ารวจโท เกียรติศักด์ิ ค าสกุลวงศ์ช่ืน อันดับ 2

12 นางสาว สมหวัง รักษ์วิเศษ

13 ดาบต ารวจ สืบ จันทร์สระน้อย

14 สิบต ารวจโท สุรพงษ์ ท่ังทอง

15 นายพิเชษฐ์ มีแสง

16 นางสาวสาวิณีย์ รัตตะฤทธ์ิ

17 นางวงเดือน เมืองครุธ

18 นายวิมุต อาทิเวช

19 นายนัฐพล ลาวะดี

20 นายอภินันท์ แวงนอก

21 นายอาทิตย์ ทุมขุนทด

22 นายเทิดศักด์ิ โงกสูงเนิน

23 นางสรญา ไผผักแว่น

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 ดาบต ารวจ วิเชียร    กาวีวล

2 นายเสรี    ค าลือ

3 จ่าสิบต ารวจ ประจักษ์    สินธุชัย

4 นางสาวพิชยาภรณ์   ณ ล าปาง

5 นางสาววิลาวัณย์    พิวงค์

6 นายอดิศักด์ิ    วิใจค า

7 นายบัญญัติ    ต่ายเนาว์ดง

วิทยาเขตแพร่

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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8 นางยามเรศ    พันธ์ุอุดมศักด์ิ

9 นางสุวิมล    หม่ืนแก้ว

10 ดาบต ารวจ นรากรณ์    มูลนิกา

11 นางสาวธัญรัตน์    พุ่มนิคม

12 นางสาวนิภาพร    พรานกวาง

13 นายนุกูล    อุ่นอมรชัย

14 นางสาวจุฑาธิป   อ่ินแก้ว

15 นางสาวพิชาวีร์    ชมภูวัง

16 ดาบต ารวจ สุพิน    ทุ่งกาย

17 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อนุธิดา    พงลังกา

18 นางนาฎลดา    อินแสน

19 นายเผด็จ    วิเชียรกันทา

20 ดาบต ารวจ จิรวัฒน์    ข้ามสาม

21 ดาบต ารวจ สุระพงษ์    สุจริต

22 ดาบต ารวจ ฐิติพงศ์    อุตส่าห์

23 นางวัณณา    ฉันทะนิตย์

24 นางสาวนิตยา   ต้ือยศ

25 นางสาวกรรณิการ์    เยาว์สกุล

26 นายเสริม    ปรีชา

27 นางกรวิภา    กาวีวน

28 นายคมกริช    ครองชัย

29 นางสุพรรณี    กวาวภิวงศ์

30 นายเฉลิมพันธ์   ใจปัญญา

31 นางจริญาภรณ์    เวียงทอง

32 นางศิริลักษณ์    เดชนาลักษณ์

33 นางสาวโสมสุภา    กีรติกุลพันธ์ุ

34 นางสาวอุษาพัฒน์    รัตนกันทา

35 ดาบต ารวจ ทวีศักด์ิ    ช่ังชัย

36 นายปฐวี    ทองดอนเหมือน
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37 นายอนุรักษ์    ประสงค์การณ์

38 ว่าท่ีร้อยตรี อนุสิทธ์ิ    พิวงค์

39 นางเปรมจิต   พันธ์เดช

40 ดาบต ารวจ ท่ี    กาศสกุล

41 นางสาวสาลินี    นุ่มน่ิม

42 จ่าเอก อาทิตย์    หล่ายเจ็ด

43 นายกฤษฏาพงษ์    ประสารยา

44 นายจาตุรงค์    มูลข้าว

45 นางสาวบุษบา    คงมี

46 นางภัสสร   อินโองการ

47 นายนพดล    ขัดสี

48 นายธเนศ   กันยะมี

49 ดาบต ารวจ สมศักด์ิ    ศรีผ่อง

50 ดาบต ารวจ เอนก    ชัยวรรณ์

51 นางสาววาสนา    วังอินทร์

52 นายพงศ์พณิช    เวียงทอง

53 นางสาวสุกัญญา    รูปข า

54 ดาบต ารวจประสงค์    เก๋ียงค า

55 นางสาวกุลธิรัตน์    ขันแก้ว

56 นายเอกชัย    กวางใหม่

57 ดาบต ารวจ สงกรานต์    ชุ่มจันทร์

58 นายสมบัติ    พายัพ

59 นางสาวปิยลักษณ์    ปิงมูล

60 นางสาวจุฑารัตน์    วงค์ลี

61 ว่าท่ีร้อยตรีประเสริฐ    หงวนสุวรรณ

62 นางสาวศิริพร    เพชรปัญญา

63 นางละเอียด    ฟูค า

64 นายศุภณัฐ    ปราบหงษ์

65 นายชนาธิป    ฉันทะนิตย์
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66 นายพิสุทธ์ิ    อุดธรรมใจ

67 นายณัฐพล   กวาวภิวงศ์

68 นายสรศักด์ิ   อุเทน

69 นายศิวฤทธ์ิ    ปลาเงิน

70 นายพงศกร    ปัญญานิติพันธ์

71 นายวรพัฒน์    อุอินทร์

72 นายสุรวุฒิ    ประเดิม

73 นายวีระยุทธ   สีต้ือ

74 นายสิทธิกร   กาศโอสถ รุ่น 57

75 นางสาวสุพัตรา  ชุมภูอินทร์ รุ่น 57

76 นายเชาวนนท์   สารพันธ์ รุ่น 57

77 นายสิทธิชัย   อัฐวงค์ รุ่น 57

78 นายณรงค์ศักด์ิ   หม้อกรอง รุ่น 57

79 ดาบต ารวจ บุญฤทธ์ิ สัตพนพันธ์ุ รุ่น 56

ท่ี ช่ือ  นามสกุล หมายเหตุ

1 นายวีระยุทธ มณีศรี

2 นายเกียรติศักด์ิ บุญปก

3 นางชนานันท์ สานุสันต์ อันดับ  2

4 นางจารุณี นามวัฒน์ อันดับ  2

5 นายสราวุธ ผมน้อย อันดับ  2

6 นายทองใส บุญจันทึก อันดับ  2

7 นางสุธิดา นาดี

8 นางสุพิน ดอกจันทร์

9 นายสุธี สระแก้ว

10 นางอุทัย ภักด์ิใส

11 นายจ านง ผจงดี

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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12 นายสุริยา ทาทอง

13 นางนวนัย ต้นงาม

14 นางลัดดา แก้วประเสริฐ

15 นายประเสริฐ พุทธานุ

16 นางสาวจุลมณี ย่องหาญ

17 นางศรัญญา สอนนอก

18 นายสุวิจักขณ์ นิลค า

19 นายสมบัติ เอ็นดู

20 นายประดิษฐ์ ก่ิงมณี

21 นางสุรีพร จอมเกาะ

22 นายบุญส่ง ดีสนิท

23 ดาบต ารวจ สมศักด์ิ นารีนาถ

24 นายวีระชาติ ชัยม่ัน

25 นายไพริน ค าแสน

26 ดาบต ารวจ ปราสาท สายน้อย

27 นางแสงเดือน นามอนุ

28 นายอาทิตย์ พรหมทัตตานนท์

29 นายบุญลอง พ้ืนฉลาด

30 นายทองสุข พุทธานุ

31 นางสุวิมล สุขบท

32 นางทองคูณ ดีสนิท

33 นายชัยธง สวัสดี

34 นางสาวปฎิษณา เคล้ากระโทก

35 นางสาวสุกันยา ท าสุข

36 ดาบต ารวจ สหพล ส านักนิตย์

37 นายมนตรี สาแก้ว

38 นายสุวิทย์ อุดหนุนชาติ

39 นายเต็มชนะ บุญคง

40 นายแสงจันทร์ เสริมแสง
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41 นายกรวิทย์ ค าลือชา

42 นางสาวประทุมรัตน์ แจ้งอรุณ

43 นายแดนชัย จอมเกาะ

44 นายเตือง บุญงาม

45 นายพูน ท าสุข

46 นางมะลีรัตน์ พุดจีบ

47 นางสุกฤตา เรืองรัมย์

48 นายพีรวัฒน์ หงษ์ทอง

49 นายจ ารัส สมญาติ

50 นายชัยพร โททอง

51 นายอุทัย เพ่งพินิจ

52 นางเพ็ญ สมญาติ

53 นายบุญน า ทีงาม

54 นายเกรียงไกร บุญสงค์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายสุโขทัย พันธ์ุค า

2 นายอนุภาพ ธรรมนิยม

3 นายยรรยง  ไชยชนะ

4 นายสดใส   วารินทร์

5 นางละไมย์ วันศรี

6 นายบัณฑิต   ศรีสมาน

7 นายมนต์ชัย  ผุสิงห์

8 นายพิบูล  สิมมา

9 นายวีระพงษ์  แสงทอง

10 จ่าสิบเอก อภัย  จันทร์นวล

11 นางสาวริษา  ดีดวงพันธ์

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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12 นายประภาส  ย ายวน

13 นายสุทธิชัย   ทองไทย

14 นายจีระศักด์ิ  สายรอด

15 นายเจษฎาพงศ์   สายรอด

16 นายศิริศักด์ิ   ตันเฮง

17 นางสิรินธร์ญา  จ าปารักษ์

18 นางสาววิภารัตน์   เหล่าโก้ก

19 นางสาวประกายเพชร  กุดเป่ง

20 นางวิภาวรรณ  จ้ันลัน

21 นางสาวนงนุช   จิรันตกาล

22 นายเสถียร   คงเหลือ

23 นางสาวกนกวรรณ  สุขเรือง

24 นายเฉลิมวุฒิ   ค าโคตรสุข

25 นายชาญณรงค์  จารุขันธ์

26 นายชิตพล  นามค า

27 นายณภัทรพงศ์   พรมน้ า

28 นายไตรรัตน์   อ่ืมหม่ืนไวย์

29 นายบุญน า   นาคพันธ์

30 นางเบญจวรรณ   ชมพู่

31 นางปนัดดา   ปรุสันเทียะ

32 นายประเสริฐ    โพธิ

33 นายประจักษ์ สันตะวงษ์

34 นางเพ็ญศรี  ลูกแก้ว

35 นางสาวราตรี  ค่าแพง

36 นายเรวัช   บุตรพรม

37 นายสถาพร   คูณพูล

38 นายสุธาวุฒิ ทองดี

39 นางส าลี   สุขดี

40 นายสุดใจ   จงใจ
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41 นายอุทัย   ศรีสุข

42 นายเพชร   นางาม

43 นายสมใจ  ธนเปิด

44 นางอัญธิกา สุวะศรี

45 นางสาววัชราพร   พระสุรัตน์

46 นางจงจิตร   นันสอาง

47 นางแสงดาว พละศักด์ิ

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพิพัฒน์ คูชลธารา อันดับ  2

2 ดาบต ารวจ ไตรจักร แก่นการ

3 นางปทุมพร ปิงเมือง

4 ดาบต ารวจ กฤษฎาพงษ์ เมืองมา

5 ร้อยต ารวจตรี อุทัย ศิริโสภณ

6 นาง นันทยา ค าต๋ัน

7 ร้อยต ารวจตรี ค าน้อง ติรักษา

8 นางสาว เกศสิริ วีระชาติ

9 ดาบต ารวจ ทรงธรรม ศรีมณี

10 ดาบต ารวจ วสันต์ ป้ันแจ่ม

11 ดาบต ารวจ ธนเดช เทพค าภูวนนท์

12 ดาบต ารวจ สมจิตต์ เข่ือนค า

13 นางสาว สายพิน นันตาลิตร์

14 สิบเอก อดิเรก ปิงเมือง

15 นายนพดล วังมูล

16 นายผดุง ไชยบุตร

17 ร้อยต ารวจตรี วุฒิกร หลักฐาน

18 นางรุ่งนภา อินตา

วิทยาเขตพะเยา

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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19 นายสง่า กันไชยา

20 นายถนัด ริมจันทร์

21 จ่าสิบตรี ธวัชชัย เช้ือเมืองพาน

22 นายบรรดิษฐ์ หล่อวงศ์

23 นายเจษฎาพร สืบก่ า

24 ดาบต ารวจ วันเฉลิม สิทธิมงคล

25 นางสุจิตรา เดชบุญ

26 ดาบต ารวจ สุพจน์ ทะลิ

27 ดาบต ารวจ กบินทร์ กาวี

28 นางวิมลวรรณ เทพวัง

29 ดาบต ารวจ วิเชียร วันจันทร์

30 ดาบต ารวจ อาวุฒิ เชิดชน

31 นางสุดาภรณ์ เสมอเช้ือ

32 นายธนภูมิ แสวงงาม

33 ร้อยต ารวจตรี เฉลียวเดช อนุสสรราชกิจ

34 จ่าสิบเอก ศุภวิชญ์ ใจกล้า

35 ดาบต ารวจ ศรีไพร ราชเนตร

36 นางสาวฝนทิพย์ อุ่นเมือง

37 นายบุญช่วย บุญป๋ัน

38 นายวีระพันธ์ วังใจ

39 จ่าสิบต ารวจ สมเกียรติ น้อยทูล

40 นายวิฑูรย์ ราชบังกี

41 นายจ านงค์ สงวนใจ

42 ดาบต ารวจ สหทรัพย์ มูลอัง

43 สิบเอก ธงชัย ส่องแสง

44 ร้อยต ารวจเอก สมชาย จันทรังษี

45 นาย ณัฐปคัลภ์ บุญเลิศ

46 สิบเอก ณัฐพล รับงาน

47 ดาบต ารวจ สุวรรณ ลือชัย
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48 นางสาวเพ็ญนภา มูลศรี

49 สิบต ารวจเอก ติณณภพ วุฒนะเดชกร

50 จ่าสิบต ารวจ เจริญ วงศ์ปัญญา

51 นายสุทัศน์ ม่ันคง

52 นายกิตติศักด์ิ บัวนาค

53 นายธีระพงษ์ ไชยยศ

54 นางสาวประภาศรี ฟูศรี

55 นายเกษม อินยศ

56 นายวิศรุต ค าปันต๊ิบ

57 นายพงษ์สิริ หลวงใจ

58 นายศตวรรษ ค าสุ

59 นายสุรชัย สารบรรณ

60 นายญาณวุฒิ เงินเย็น

61 ดาบต ารวจ เอกพงษ์ วงศ์ขัติย์

62 ดาบต ารวจ อิทธิพัทธ์ พรมจักร์

63 สิบต ารวจเอก ณรงค์ชัย อุดทา

64 นายเขษมศักด์ิ วงศ์ไชย

65 ดาบต ารวจ ครรชิต อาทนิตย์

66 นางประไพพร ไก่แก้ว อันดับ 2

67 จ่าสิบเอก จรูญ ขัตธิ อันดับ 2

68 นางสาวหทัยทิพย์ อุปรนัน อันดับ 2

69 ดาบต ารวจ เสาร์ค า บุญถา อันดับ 2

70 นางสาวนงนภัส ไชยวงค์ อันดับ 2

71 นางศิริวรรณ์ จ่ันเพ็ชร์

72 นางสาวคนึงนิตย์ นันตา

73 นายสวรินทร์ ดีหล้า

74 นางสาวชนาภัทร ธรรมปัญญา

75 นางสุพรรณี ประสิทธิคร

76 นางสุดาพร สุริยะไชย
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77 สิบเอก เกรียงศักด์ิ ก่อศิลป์

78 นางสาวกันยา อินถา

79 สิบตรี สิงหา ไพฑูรย์

80 ดาบต ารวจ สิงหา บุญมา

81 นางสาวรวงทอง นาผัด

82 ดาบต ารวจ สายชล เดชะบุญ

83 ดาบต ารวจ บุญมี เรืองเดช

84 นายสิทธิพงษ์ นามวงค์

85 นางสุดา พันธ์ปัญญา

86 นายอนันต์ วงค์เทศ

87 นายนิวัฒน์ วิรัตน์เกษม

88 นายประดิษฐ์ ไก่แก้ว

89 ร้อยต ารวจตรี ณรงค์ อุดเอ้ย

90 ดาบต ารวจ ทองสุข บุญนาวา

91 นายสุนทร ศรีธนะ

92 ดาบต ารวจ ณฐพัฒน์ น าสา

93 ร้อยต ารวจตรี วีระยุทธ บัวค า

94 นายวีระศักด์ิ ธุระพ่อค้า

95 นางสาวบุญรัตน์ ล าภาศาล

96 นายประเคน นันต๊ะ

97 ร้อยต ารวจตรี จ าลอง วังจันกูล

98 นางสาวอิสราภรณ์ พระวิสัตย์

99 นายกิตติศักด์ิ ฟักแก้ว

100 นางสาวธฤษวรรณ เสริฐวาสนา

101 นายสุนัย วงค์กัณทะ

102 นายทรงศักด์ิ นันทาทอง

103 ดาบต ารวจ สิทธิพันธ์ุ บุญจันทร์

104 ร้อยต ารวจตรี จักรพล จ ารัส

105 นายปราโมทย์ สูงศักด์ิ
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106 ร้อยต ารวจตรี วิเชียร พรมมา

107 นางสาวป่ินอนงค์ วงค์ชมภู

108 ดาบต ารวจ สมจิต วงศ์ษา

109 ดาบต ารวจ พัฒน์ผดุง โลมะวิสัย

110 นายวิจิตร ใหม่นา

111 นายชินวัฒน์ นาผัด

112 จ่าสิบโท ยุวนัยน์ สิริ

113 นายวิชาติ เมืองมนต์

114 นายเสรี ศรีธนะ

115 นายทิวากรณ์ เสธา

116 นายกฤศรา เสมอใจ

117 สิบต ารวจเอก กิตติคุณ ประภาการ

118 นายวีรพล สอนศิริ

119 ดาบต ารวจ สมบูรณ์ สายวงศ์เดือน

120 ดาบต ารวจ วีรศักด์ิ ค ามาเร็ว

121 นายนพพล พระวิสัตย์

122 ดาบต ารวจ มนตรี ใจหม้ัน

123 นายอภิชา อังศุวัฒกกุล

124 ดาบต ารวจ ปรีชา ศรีใจ

125 นายเฉลิมพงษ์ พูลจีน

126 นางสาวพัฒนีวรรณ นามเมือง

127 นายอภิเดช บุศจรรย์

128 นายธนาธิป ใฝ่ฝัน

129 นางสาวนิภาพร สุวรรณ

130 นางสาวอัฐภิญญา กิตติกรวรชาติ

131 สิบเอก บริสุทธ์ิ สิทธิ

132 นายอภิชาติ แสนมา

133 นายศุภชัย แต้มรู้

134 นางสาววลาลี ขัติยศ
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135 นางสาวญาณิชา ไพบูลย์สิริรัตน์

136 นายสิทธิโชค แผ่นทอง

137 นายอภิสิทธ์ิ โภชงาม

138 นายเทพชัย หนูเทศ

139 นายณัฐวรรธน์ แปงค าเรือง

140 นายนนทสิทธ์ิ ศักด์ิสร

141 ดาบต ารวจ ศักด์ิชัย สมศักด์ิ

142 สิบเอก นพดล เจนชัย

143 นายวสันต์ อินทะ

144 นายรัชดากรณ์ วิเศษชาติ

145 นายบุรโชติ เครือมา

146 นายพนมชัย จินะโกฎิ

147 นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา เทียบโอน

148 นางสาวสุพิชชา แก้วตา เทียบโอน

149 นายธวัชชัย รัตนพัทธยกร รุ่น 58

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวอรสุดา  ไชยทองพันธ์ อันดับ 2

2 นางพจมาน   ไชยทองพันธ์ อันดับ 2

3 นางมาลัย   ชุ่มสุคนธ์

4 นางดวงสมรมณี  ณัฐพิทักษ์กุล

5 นายสนธยา   รอญยุทธ

6 นายวันชัย   ผาดีอุ่น

7 นายวีระ   อินยานวน

8 นายธัชกร   พรหมรักษา

9 นายประภาส   ประตุมมา เทียบโอน

10 นางนันทกานต์   ประพาน เทียบโอน

วิทยาลัยสงฆ์เลย

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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11 นางภาวิณี   ขิมลาภ เทียบโอน

12 นายอดิเรก   ศรีบุรินทร์ เทียบโอน

13 นายเพชรสวัสด์ิ   สร้อยดอกจิก เทียบโอน

14 นายวทัญญู   เสนพิม เทียบโอน

15 นายวรสิทธ์ิ   เนตรแสงศรี เทียบโอน

16 นางสาวอุไรลักษณ์   ประสมทรัพย์ เทียบโอน

17 นางอารยา   แช่มช่ืน เทียบโอน

18 นายไพทูลย์   วงพยัฆ เทียบโอน

19 นางสุภาพร   ผาลี เทียบโอน

20 นายรังสันติ   วังค า เทียบโอน

21 ดาบต ารวจหญิง จริญญา   โพธิปัสสา เทียบโอน

22 นางสาวนฤชล   สุวรรณชาติ เทียบโอน

23 นางสาวกนกพิชญ์   อินทสิทธ์ิ เทียบโอน

24 นายน ากิจ   เหมือนศรีชัย เทียบโอน

25 นางสาวภัทรกุล   เพียจุ่น เทียบโอน

26 นายวันเฉลิม   มณีจันทร์ เทียบโอน

27 นาย ปฏิวัติ   วรรณไชย เทียบโอน

28 นายณัฐพล   ราชวงษา เทียบโอน

29 นายโกศล   วิชาเคร่ือง เทียบโอน

30 นายคมสันต์   พิลาแก้ว เทียบโอน

31 นางอธิชา   อินพิทักษ์ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางอรทัย อภัยโส

2 ดาบต ารวจ ไพฑูรย์ เตชะแก้ว

3 ร้อยต ารวจตรี สมพงษ์ สุทุม

4 จ่าเอก ธนภัท พนันชัย

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)



คณะสงัคมศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่134

5 นางสาวกิติยา จันทร์ไตรรัตน์

6 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลเชียงขวาง

7 นายโรจน์พิรัตน์ ดีพิษ

8 สิบเอก อดุลย์ โถแก้วเขียว

9 นายธีรพัชญ์ ค ามุงคุณ

10 นายพิศิษฐ์ หวังประเสริฐ

11 นายอนันท์ พิมจักร์

12 สิบเอก คติพจน์ ยงโพธ์ิ

13 นายบรรจง อรรถสาร เทียบโอน

14 นายพิพัฒน์พล จักษุจินดา

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นายเฉลิม  ผสม อันดับ 2 

2  นางอุไรวรรณ   ตาเจริญเมือง อันดับ 2 

3  นายพศุพัลลภ   ทิพย์เลิศ อันดับ 2 

4 ดาบต ารวจ สุริยน  นวลใส อันดับ 2 

5  นางสาวป่ินปินัทธ์   เหลืองพิทักษ์ อันดับ 2 

6  นางสาวศิริลักษณ์  บาระเมศ อันดับ 2 

7  นายเดชฤทธ์ิ  นันทขว้าง อันดับ 2 

8  นายประพันธ์   ชมภู อันดับ 2 

9  นางสาวประภาศรี   ถายะศักด์ิ อันดับ 2 

10  ดาบต ารวจ กิติพงค์   ออแก้ว อันดับ 2 

11  นางพวงเพชร   เวทศักด์ิ อันดับ 2 

12  นางศรีพรรณ   ไชยชมภู อันดับ 2 

13  นางนภัสสร   จุลธง อันดับ 2 

14  นายณัฐ   สมศรี อันดับ 2 

15  นายธนัช   ปาลีกุย อันดับ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)
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16  นางนงนุช   ใจอ่อน อันดับ 2 

17  นางสาวสุภาพ เสาร์ภีระ อันดับ 2 

18  นายยุทธศาสตร์  ค าแสน อันดับ 2 

19  นางสาววรรณา   หมวกเครือ อันดับ 2 

20  นายพงค์เดช   เสมอใจ

21  นายจ านงค์   กันทมาดา

22  นางสาวกรรณิการ์   ใจสุยะ

23  นางสาวญาณิดา   มะโนจิตต์

24  นางสาวศิริวิมล   ยาแปง

25  นายนรวร   อินถามาละ

26  นายประพันธ์   พรมชิตมาตร

27  ดาบต ารวจ วริทธ์ินันท์   นันทะชัย

28  นายช านาญ   แว่นแจ้ง

29  นายธนภัทร   สารอูป

30  นายวิษณุพงษ์   ผันยอด

31  นายศรีพรรณ   สียะกาศ

32  นายทศพร  ปันทนันท์

33  นายนพดล   พรมค า

34  นางพิสมัย   ณ  เชียงใหม่

35  นายมนตรี   ชัยวงค์

36  นายไมตรี   พรหมจันทร์

37  นายกษิดิศ   อินทะหลุก

38  นายเฉลิมพล   จินา

39  นายชาญชัย   ศรีเป้ิน

40  นายสมเกียรต์ิ   จันทราช

41  นายธนะภูมิ  วรรณชัย

42  นายทนงค์   ใจทัน

43  นางผ่องศรี   ค าอุดนะ

44  นางเครือวัลย์   เงินมูล
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45  นายรักษพล   มะที

46  นายกานต์   สุวรรณ

47  นายเจษฎา  โสภา

48  นายจักรพงศ์   ใจสุยะ

49  นายรุ่งฤทธ์ิ   กองยศสืบ

50  นายขจรศักด์ิ   ใจทนนท์

51  นายสน่ัน   สองเป็ง

52  นางสาวกชพร   ปันใจ

53  นายสุวัฒน์ชัย   ป้อมฝ้ัน

54  นายธวัชชัย   สินสมบูรณ์

55  นางสาวพวงทอง กมลธง

56  นายโอภาส   ฟุ่มฟองฟู

57  นายยุทธนา   เมืองแก้ว

58  นายอ านวย   นนทวงค์

59  นายศุภมิตร   ใจเมา

60  นางอุบลรัตน์   คะอังกุ

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาววนิดา  กระต่ายอินทร์ อันดับ 2

2 นางสาวสมบูรณ์   เอมมะโน อันดับ 2

3 ร้อยต ารวจตรี ณรงค์  สุวรรณโชติ อันดับ 2

4 ดาบต ารวจ ธวัชชัย   คงเมือง อันดับ 2

5 นายประทีป โฮ้ไทย อันดับ 2

6 นางส าเนียง   โพธ์ิพันธ์ อันดับ 2

7 นายประสิทธ์ิ   ดีจุ่น

8 นางอนิศรา   ทิพย์มาลา

9 นายวิชาญ   ทิพย์มาลา

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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10 นางสาวเอมิกา   บุญมาเกิด

11 นายณัฐสิทธ์ิ   อ ามาตย์

12 นายเจอโชค   จ าเริญรุ่งกิจ

13 นางสาวอมรรัตน์  แย้มกุล

14 นายบรรจบ   เอมมะโน

15 นายอัศวิน   ค าภีระ

16 นายสุรชัย   สาครบุปผา

17 นางสาวอัจฉรา  ค าแดง

18 นายรักสมิง   สีลักแก้ว

19 นายศักด์ิชัย   เช่ียวชาญสิงขร

20 นายมะยม   แย้มกุล

21 นายศักด์ิระพี   บุญไทย

22 นายไชศักษ์  แย้มกุล

23 นายไชยยนต์  แย้มกุล

24 นายชูเดช   ชัยศรีชุติชัย

25 นายสาธิต   บุญยะวัฒน์

26 นายไชยันต์  แย้มกุล

27 นายจันทอง

28 นายอรรณพ   ชัยโย

29 นายด ารง   มาลีสายชล

30 สิบเอก ศรีนคร   หม่ืนเอม

31 นายวรกันต์   สีสาค า

32 นางสาวชัญญา  ยอดแก้ว

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพงศ์พัทธ์ แก้ววิเชียร

2 สิบต ารวจเอก คมสัน ตรงต่อกิจ

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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3 นายธนภัทร ภิบาลวงษ์

4 นายบัญชา โพธ์ิทอง

5 นางสาวนภัสสร ฉุยมานะ

6 ดาบต ารวจ สันติ เอ่ียมฉ่ า

7 ร้อยต ารวจตรี ประดิษฐ์ ขันแก้ว

8 นางสาวศศิธร ศรแก้ว

9 นางสาวอัฉราภรณ์ ประเสริฐศักด์ิ

10 จ่าสิบต ารวจ รุ่งโรจน์ มีรอด

11 นายเดชฤทธ์ิ นุชรุ่งเรือง

12 นางนงนุช ทองคู่

13 นายวชิรพันธ์ ศรีสวาท

14 นายชัยพร ทองประดิษฐ์

15 ดาบต ารวจ สุรินทร์ วงษพันธ์

16 ดาบต ารวจ โทมัส จันแสน

17 ดาบต ารวจ พินิจ ชมเชย

18 นายถนอมพงษ์ ต่ายชาวนา

19 นายมงคล ศรีโสดาพล

20 นางสาววิรัตน์ ใจซ่ือ

21 นางศรีนคร เป้านา

22 นายเขต ลี

23 นางสาวหญิง จันทรักษ์

24 Mr.Vanndea Non

25 นางทัศนียา วงษพันธ์

26 ดาบต ารวจ ฐนะวัฒน์ ทับทาบ

27 นายอาณัติ มณีเขียว

28 นางสาวประกายมารถ พิมสาร

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)



คณะสงัคมศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่139

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายชนสรณ์ ชูสว่าง

2 นายธนะชัย ชูเกษ

3 นายวิรัตน์ เช้ือนิตย์

4 นายฤกษ์ฤทธ์ิ  สายทอง

5 นายช านิ   กลีบม่วง

6 นายปิติพงษ์   ช่วยรัมย์

7 นายสิรวิชญ์ โกยรัมย์

8 นายศุภลักษณ์  สะลอยรัมย์

9 นายศิริ   เนาวิรัตน์

10 นายสุบรรณ  มีทอง

11 นายบุญมี   พานทอง

12 นายสมพาน  ปะเว

13 นายวัทธิกร   บุญแนบ

14 นางสาวนงนุช สีทะโล เทียบโอน

15 นางฆริศา  ไซอ่ าเอ่ียม เทียบโอน

16 นายทะเนตย์  สายวัล เทียบโอน

17 นายเสกสันต์ เตียมไธสง เทียบโอน

18 นายพัฒนะ พนมใส เทียบโอน

19 นางสาวจรรยวรรธน์ บรมรัมย์ เทียบโอน

20 นางลัดดา หาลากรณ์ เทียบโอน

21 นายบูชา กล้าหาญ เทียบโอน

22 นายรณฤทธ์ิ จันทร์นาม เทียบโอน

23 นางพรทิพย์  ภาษี เทียบโอน

24 นางสาวสุนิสา แสงทอง เทียบโอน

25 นายสวรรค์ โพธ์ิศรีดี เทียบโอน

26 นางสาวแสงระวี แก้ววิเศษ เทียบโอน

27 นางสาวอัมรา กันรัมย์ เทียบโอน

28 นายจักรพงษ์ วิเศษวรารัตน์ เทียบโอน
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29 นางจินตนา ศรีเจริญ เทียบโอน

30 จ่าสิบเอก บุญเล้ียง ลุนพงษ์ เทียบโอน

31 นายอาทิตย์ คุ้มสุข เทียบโอน

32 นายวิเศษ จีนโน เทียบโอน

33 นางสุรัตน์ พาช่ืนใจ เทียบโอน

34 นายณัฐพงษ์  พินิจรัมย์ เทียบโอน

35 นายบ ารุง  เพ็งประโคน เทียบโอน

36 ดาบต ารวจ ประดิษฐ์ ปานะโปย เทียบโอน

37 นายพันศักด์ิ ศักด์ิอมรกิจ เทียบโอน

38 นางสาวชรัญดารัตน์ วังมี เทียบโอน

39 ร้อยต ารวจเอก ปราโมทย์ บุญยืน อันดับ 2

40 นายสกล พลบุบผา

41 นางสาวชมพูนุช ศรีวิลัย

42 นายจักรพล  โพธ์ิแก้ว

43 นางละออง รัตนทิพย์

44 นายวราสิทธ์ จะแรบรัมย์

45 นางสาวแสงระวี แก้วใหญ่

46 นางล้ินจ่ี มามุ่งดี

47 นายสมบูรณ์ รัตนทิพย์

48 นางสาวส าเริง นิลนคร

49 นายอรรถพล มีแก้ว

50 นายอธิรัตน์ ชนะประโคน

51 นายอริยะ แซ่โล้ว

52 นายสุรศักด์ิ วันทะมาตร์

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสุวิลาศ  หนักทอง อันดับ 2

2 นางสาวนยนันทน์ สุขเทพ อันดับ 2

3 นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช อันดับ 2

4 นายกฤษณะ ทิพย์ละมัย อันดับ 2

5 นางบุญญิสา หน่อเอียด อันดับ 2

6 สิบต ารวจเอก ปิยพงศ์ อักษรชู อันดับ 2

7 ดาบต ารวจ องอาจ ชุมพราม อันดับ 2

8 สิบต ารวจเอก ตะวัน เพชรย้อย อันดับ 2

9 นายโชคดี พงศ์สุวรรณ

10 สิบต ารวจเอก อัครมรัตน์ ขุนพรหม

11 ดาบต ารวจ อาธร จันทคุตโต

12 นางวราพร ทองสองศรี

13 นางสาวสุดารัตน์ เทพเสาร์

14 ดาบต ารวจ อนันต์ คงเหมือนเพชร

15 นายณรงค์ คงม่ัน

16 นางเปรมฤทัย มลสุขราช

17 นางสาววิภารัตน์ แดงสว่าง

18 นางสาวอรวรรณ ทองม่ัน

19 ดาบต ารวจ สนธยา ปาธะรัตน์

20 สิบต ารวจโท พิเชษฐ วงษ์จันทร์

21 นางสาวธันย์ชนก ก่ึงพุทธกาล

22 นางสาวนิตทรา อ่อนยะลา

23 ดาบต ารวจ วิสณุ ทับทิมทอง

24 นายสุวิจักขณ์ จันทร์แก้ว

25 สิบต ารวจโท สุวิจักษณ์ นามลิวัลย์



คณะสงัคมศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่142

26 ดาบต ารวจ ช านาญ ขุนชนะ

27 นายนพดล ไผคงเงิน

28 นางสมใจ ด าดี

29 นางสาวอัจฉรา วงศ์กระจ่าง

30 นางสาวสกายพร ชุมมะ

31 นางสาวช่อผกา นิรันดรพุฒ

32 นายโกศล พันธ์ุทอง

33 ดาบต ารวจ จิรพัฒน์ อุปมัยรัตน์

34 จ่าสิบโท ธีรพล วัชรพุทธ

35 สิบต ารวจเอก ประจักษ์ ชุมนุม

36 นายเผด็จ สุวรรณมณี

37 นายณัฐพนธ์ ส าราญสม

38 สิบต ารวจเอก โกวิทย์ อ่อนยะลา

39 นายกฤตภัค ทองบุญเรือง

40 นายกิตติพงศ์ แก้วสุวรรณ

41 สิบต ารวจโท พิทยา อ่วมเหล็ง อันดับ 1

42 ดาบต ารวจ วันชัย คงทน อันดับ 1

43 นายวุฒิภัทร บุญน า อันดับ 1

44 จ่าสิบเอก (พิเศษ) เตชินท์ จันทร์เมือง อันดับ 1

45 สิบต ารวจเอก ชุมพล มุทาพร อันดับ 1

46 ร้อยต ารวจเอก ชะเวง มากจริง อันดับ 1

47 นางเพ็ญศรี สมภักดี อันดับ 1

48 ดาบต ารวจ อ านาจ โฉมงาม อันดับ 1

49 นายกัมพล คงประเสริฐ อันดับ 1

50 นางสาวธนิดา ขวัญเจริญ อันดับ 1

51 นางสาววริศราภรณ์ เฒ่าแก้ว อันดับ 1

52 ดาบต ารวจ มนัด ขวัญรัตน์ อันดับ 1
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53 สิบต ารวจเอก วรพจน์ ด ารงสุสกุล อันดับ 2

54 นางสาวดวงฤดี พรมรัตนศรี อันดับ 2

55 นางประภา นราพงศ์ อันดับ 2

56 นายประพันธ์ โกตัน อันดับ 2

57 ร้อยต ารวจตรี สุรศักด์ิ ศิริพันธ์ อันดับ 2

58 สิบต ารวจเอก ชลิต อารมณ์รัตน์ อันดับ 2

59 นายวรศาสตร์ วิเชียรรัตน์ อันดับ 2

60 สิบต ารวจโท มรเตอร์รี อินทรภาพ อันดับ 2

61 นายประพันธ จันทร์ทิตย์ อันดับ 2

62 นายสมยศ คงทน อันดับ 2

63 สิบต ารวจเอก อมรเทพ ภาพันธ์

64 สิบเอก สมภพ อินทรพันธ์

65 นางสาวปรียานุช มาทน

66 นายเฉลิมไทย กาญจนเพชร

67 สิบต ารวจเอก ประกิตติศักด์ิ จงมุม

68 สิบต ารวจตรี ศักรินทร์ ทองชุม

69 นางสาวศศิวิมล บุญศิริ

70 นายสามารถ เพชรเปีย

71 นางสุทธิลักษณ์ บุญเต็ม

72 นายชินกฤต แก้วไฝ

73 นายสุรเชษฐ สมมาตร

74 สิบเอก เจษฎา สุธน

75 นายสุธน บุญรอด

76 นายพีระ พูนเพียร

77 นางสาวสมใจ หนูนวล

78 สิบต ารวจโท นุกูล ทองมาก

79 จ่าสิบตรี อรรถพล ตะนัดชัย

80 นายเอกวัฒน์ แดงสวัสด์ิ

81 นายรัตตะณะ ธนูศิลป์
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82 นายคมศักด์ิ แก้วรบใจดี

83 นายบุญตาม ร่มค า

84 จ่าสิบตรี วุฒิชัย สมจิโน

85 นางสาวมนัญชยา สุขแก้วมณี

86 นางสาวผกาวดี โชคชัย

87 นางสุดาทิพย์ โกมล

88 นายกิตติกร วรกุล

89 นายเจษฎา รามรักษา

90 นางกนิษฐา แก้วทอง

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 สิบเอก สนธยา  ยศหล้า อันดับ 2

2 นางสาวชนากานต์   ดวงสิทธิหาญ อันดับ 2

3 นางสาวณัฐธิดา   ไชยยืน อันดับ 2

4 จ่าสิบเอก มานะ   กมลธง อันดับ 2

5 ดาบต ารวจ นเรศ   ทะภูมินทร์ อันดับ 2

6 จ่าสิบเอก พิเชษฐ์   น้ าดอกไม้ อันดับ 2

7 นายพงษ์พันธ์ุ  รักเสน

8 สิบเอก กัมพล   อินไชย

9 นางสาววรรณภา   แก้วหม่อง

10 นางสาวกุลธิดา   แย้มหนู

11 นางกัลยา  สองเมืองแก่น

12 นางสาวมณีรัตน์   นันทิยา

13 นางทิพวรรณ   คนเท่ียง

14 ดาบต ารวจ ทองสุข   หงษ์ห้า

15 นางทิวา   หาดพรม

16 นายยุทธการ   ทองสุข

วิทยาลัยสงฆ์น่าน

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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17 นางสาวรัชนี   สีค า

18 ร้อยเอก กิตติภพ   รอดเทศน์

19 นายชคัทธาดา มงคล

20 นางนงค์เยาว์   ทารักษ์

21 นายนพดล   ทะปัน

22 นางสาวสุจิตรา   ใจค า

23 นางสาวปณยา สิทธิโอสถ

24 นางสาวสิรินทรา   เติมพงษ์

25 สิบเอก ณัฏฐพัทธ์ จัดกระบวนพล

26 นางสาวปิยะมาศ   วิรุฬศักด์ิ

27 นายสุพิน   สีมาก

28 นางสาวพิลาส   สมฤทธ์ิ

29 นางสาวอมรรัตน์ สุทธา

30 นายธนพงศ์   ลาดเจริญ

31 นายจิรวัฒน์   เข่ือนค า

32 นางวรารัตน์   สมฤทธ์ิ

33 นางสาวอารีรัตน์  บุญตา

34 นายวีระพงษ์   ยะวิญชาญ

35 นายประพันธ์   แพนอินทร์

36 นายณัฐพล   ปัญญานะ

37 นายจักรพงษ์   บุญส่งศรี

38 นายธีรยุทธ   เสาวมาลย์

39 นายวิรากร   กุลรินทร์ เทียบโอน

40 สิบเอกหญิง วรรณา   มูลสิงห์ เทียบโอน

41 จ่าสิบเอก ชัยพร   หาดสาร เทียบโอน

42 จ่าสิบต ารวจ ณัฏฐพงษ์  เป้ียปลูก เทียบโอน

43 นางสาวเยาวลักษณ์ กันทะตา เทียบโอน

44 นางสาวดวงกมล   ก่ าบุญ เทียบโอน

45 นางสาวนงลักษณ์   รงค์สมบูรณ์ เทียบโอน
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46 นางสาวอรทัย   ใจบุญ เทียบโอน

47 สิบเอก จักรกฤษ   เขม่นเขตการ เทียบโอน

48 นายธีรพันธ์   ล้อมวันดี เทียบโอน

49 นางศุภาณัฏฐ์   ช่างเงิน เทียบโอน

50 นางรุ่งนภา   ทัดนุ่ม เทียบโอน

51 นายวินัย  ปันอิน เทียบโอน

52 นางสาวนาตยา   ดวงแก้ว เทียบโอน

53 นายกิตติกร  เวียงนาค เทียบโอน

54 สิบเอก วีระพงษ์   จ าปาแก้ว เทียบโอน

55 นายภานุวัฒน์ ไชยโพธ์ิ รุ่น 57

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายกมล ทาบุญสม

2 นายสมนึก ไชยวรรณ์

3 นายวีระชาติ สร้อยแก้ว

4 ดาบต ารวจ สมศักด์ิ หม่ืนจันทร์

5 ดาบต ารวจ ทวีศักด์ิ อ ามาตย์มณี

6 ดาบต ารวจ บรรดล ค าต้ือ

7 ดาบต ารวจ จรัญ อินต๊ะสุวรรณ์

8 นางแสงเดือน สุขเกษม

9 นายบุญธรรม สุขเกษม

10 นายกุญชร หัตถผสุ

11 นายสมชาย เรือนแก้ว

12 นายณรงค์ ชายปัญโญ

13 จ่าสิบต ารวจ บรรเจิด อ่ินค า

14 นายนิกร ธะนาค า

15 นายชัยวิชิต วงค์ปาน

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)
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16 นางสาวศุภารมย์ เมียดไสว

17 นายสุรพงษ์ สุภาษา

18 นายสนิท ปัญญาแจ่ม

19 สิบเอก จักรกฤษณ์ พลทา

20 นางนฤมล เจริญทรัพย์

21 นายกัญจน์ สิงหนาท

22 นางสาวจีราพร ชัยวรณ์

23 นางจันทร์เพ็ญ เอลเซอร์

24 นางสาวขวัญเรือน พรมสี เทียบโอน

25 ว่าท่ีร้อยโท นิวัฒน์ ยอดมูลคี เทียบโอน

26 นายบุญเชวง กันแก้ว เทียบโอน

27 นายสมนึก แซหม่ือ เทียบโอน

28 นางสาวสุนิดา เลือดทหาร เทียบโอน

29 ดาบต ารวจ อัฐฐานุกุล ศรีโวย เทียบโอน

30 นายเอกชัย วรรณศรี เทียบโอน

31 สิบเอก เอกสิทธ์ิ ธรรมขันทา เทียบโอน

32 นางสาวพรทิพย์ อ่ินสุวรรณ์ เทียบโอน

33 นางวนิดา ต๊ะล้อม เทียบโอน

34 ดาบต ารวจ พรเทพ นันตะรัตน์ เทียบโอน

35 นายมงคล แสงฟู่ เทียบโอน

36 ดาบต ารวจ พิทยา กันทะรส เทียบโอน

37 นางสาวสุมิตตรา ค าผกา เทียบโอน

38 นางสาวรัตนา รวยสุขเจริญ เทียบโอน

39 นางแสงดาว อหมัด อหมัดนาเซอร์ เทียบโอน

40 นางสาวเกศรินทร์ อยู่อินทร์ เทียบโอน

41 นางสาวบัวค า อุ่นแสงเทียน เทียบโอน

42 นางสาววิสุดา จิตวิถี เทียบโอน

43 นายพิษณุ สุกุล เทียบโอน

44 นายตะวัน จอมสว่าง เทียบโอน
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45 นายนิพล จอมสว่าง เทียบโอน

46 นางสาวพรทิพย์ เขียวชอุ่ม เทียบโอน

47 นางสาวปนัดดา ไชยสมบัติ เทียบโอน

48 นางสาวธารีรัตน์ อุ่นดี เทียบโอน

49 นายอนุสรณ์ อบอุ่น เทียบโอน

50 นายชาตรี สายธรรม เทียบโอน

51 นางหัสญา จอมสว่าง เทียบโอน

52 นางรวงพร ค าภีระ เทียบโอน

53 นางสาวรุ่งนภา จันทาพูน เทียบโอน

54 นางสายพิกุล นันทชัย เทียบโอน

55 นายอมร สิทธิสม เทียบโอน

56 นางธนัญญา ทาทอง เทียบโอน

57 ดาบต ารวจ บุญธรรม ทาทอง เทียบโอน

58 นางสาวศิริพรรณ นาคประเสริฐ เทียบโอน

59 นายเสกสรร มาแก้ว เทียบโอน

60 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ เทียบโอน

61 นางสาวภัครพร ป่ินสุริยา เทียบโอน

62 นายสงคราม จอมบุญเรือง เทียบโอน

63 นางธีราภรณ์ จอมบุญเรือง เทียบโอน

64 นายนิวัช เสียงเย็น เทียบโอน

65 นางสายสุนีย์ ญาติกา เทียบโอน

66 นายพงศ์สวัสด์ิ ผาลาด เทียบโอน

67 นางรัญชิดา แคนมี เทียบโอน

68 ดาบต ารวจ ประยุทธ ร่วมชัยภูมิ เทียบโอน

69 ดาบต ารวจ ประพร วรรณสม เทียบโอน

70 นายชินพัฒน์ จันทาพูล เทียบโอน

71 ดาบต ารวจ พิเชษฐ์ พรมค า เทียบโอน

72 นางวาสนา จันตะมะ เทียบโอน

73 นางอุรา สมณา เทียบโอน
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74 นายไมตรี ปิงเมือง เทียบโอน

75 ดาบต ารวจ อัคเดช มาลารัตน์ เทียบโอน

76 นายวสันต์ วงค์ตา ตกรุ่น 56

77 นายกรณ์ ครราช ตกรุ่น 57

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพรเทพ   บุญไทย อันดับ  2

2  นายกรสุทธ์ิ   ปุณณะบุตต์ อันดับ  2 

3 จ่าสิบเอก สมบุญ   ทิพย์ปลูก อันดับ  2

4 นายษมา   ประมาณ

5 นายชูศักด์ิ   ปาระมี

6 นายสวิง   หน่อวงศ์

7 นางสาวภัทรภร   สุทธิภัทรกฤติ

8 นายสุริยาวุธ   วงค์ฝ้ัน

9 นางสาววัฒนาพร   คมใน

10 นายประจวบ   ชัยนิรันดร์

11 นางสาวลักษณา   จันทนะโพธิ

12 นายสุรินทร์   ใหม่กิติ

13 นางบุญมาก   เครือระยา

14 นางประวิท   ถมทอง

15 นายบุญทอง   วงศ์มูล

16 นายศิวรุฒ   วงศ์เจริญ

17  นางสาวมยุลี   เข่ือนแก้ว อันดับ  2

18  นางฐาปนีย์   กฤตวรกูล

19  นางรัตนา   อุสาห์

20  นายวิศิษศักด์ิ   ปินตายศ

21  ดาบต ารวจ คมสัน   เทียกโฮม

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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22  นายพนาสิทธ์ิ   สุติน

23  นางสาววีณา   วงค์กุลบริรักษ์

24  นางนันทา   แก้วกูล

25  นางจิราภรณ์   ต๊ิบอุ๊ด

26  นายนฤทธ์ิ   อรุณศักด์ิ

27  นางรุ่งอรุณ   แก้วสุขสรรค์

28  นางสาวพอใจ   แปงแก้ว

29  นายผล   ต้ือยศ

30  นายพูลพิชิต   โฆษิตชูสวัสด์ิ

31  ร้อยต ารวจตรี จ าลอง   สุสา

32  นางสมพรรณ   ภูตาสืบ

33  นางสาวสุธิดา   ขันแก้ว

34  นายชาญณรงค์   วงค์สารภี

35  นายปรีชา   ใจชุ่ม

36  นายสมบัติ   วังใย

37  นายนิพัทธ์   ปราณี

38  นายวิฑูรย์   มาถา

39  นายกษิดิศ   เลือดไทย

40  นายนิพนธ์   ต่อชาติ

41  นายเพ่ิมพูน   ดอกดาวเรือง

42  นายศราวุธ   สิทธิชุม

43  นายสุภาพ   สมศิริ

44  นายศิริวัฒน์   ใจอาษา

45  นายอรรถพล   ซ่ือตระกูล

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 จ่าสิบต ารวจ ประเสริฐ มูลสา อันดับ 1

ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)
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2 ดาบต ารวจ ธวัชชัย อุ่นแก้ว อันดับ 1

3 นางสาวไพลิน อินทะวัน อันดับ 1

4 จ่าสิบต ารวจ สมยศ ทักคุ้ม อันดับ 2

5 นางสาววันเพ็ญ จันทร์พิลา อันดับ 2

6 นางสมคิด แก่นนาค อันดับ 2

7 นางธัญรดา สีชัยยา

8 นางสาวรุ่งทิวา บุญสุขมาก

9 จ่าสิบต ารวจ บุญเสริม จีกระโทก

10 ดาบต ารวจ ประมวล จันลิ

11 จ่าสิบต ารวจ สมัย แก่นนาค

12 สิบต ารวจเอก ปรุง เป็งมา

13 นายอนันต์ สุขม่ัน

14 นายอนุสร ละม้ายศรี

15 ดาบต ารวจ สมคิด อ่อนน้อมดี

16 ดาบต ารวจ แผนการณ์ สัตย์ซ่ือ

17 นายแสงอาจ กันดก

18 นายสวาท ทวีทรัพย์

19 นางศิริวิมล กามิน เทียบโอน

20 นายประทีป ชาติเสนา เทียบโอน

21 นางสาวสุภาพร ชาติพหล เทียบโอน

22 นางจิรัชญา พรหมสา เทียบโอน

23 นางสาวเบญจวรรณ จันทาค า เทียบโอน

24 นางสุนารี ศรีสุข เทียบโอน

25 สิบเอก สมพร จันทร์หอม เทียบโอน

26 จ่าสิบตรี เอกนรินทร์ สังสงค์ เทียบโอน

27 นายสิทธิชัย ชโนน้อย เทียบโอน

28 นายสมพร ศรีสุข เทียบโอน

29 นายมีฤทธ์ิ แซสันเทียะ เทียบโอน

30 นายสันติพงษ์ บุญอินทร์ เทียบโอน
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31 นายจักรพันธ์ หาระกิจ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นายปองพล  ยอดทอง

2  นายประสิทธ์ิ  หนูนุ่ม

3  นายประจวบ  สะรุโณ

4  นายกิตติ  ศิริมุสิกะ

5  นายวิโรจน์  พรเศรษฐคุณ

6  นายกรณรงค์  สุมา

7  สิบต ารวจตรี กิติศักด์ิ  เล่ือนจันทร์

8  นายพีระพัฒน์  ขุนทิพย์ภักดี

9  นายสุรเดช  สังข์โต

10  นางสาวล าใย  อมแก้ว

11  นางสาวเกษร  พุ่มอยู่

12  นายมารุจ  อารมฤทธ์ิ

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายเฉลิม มานะดี อับดับ2

2 นางสาวสุภานัน พรสุวรรณ

3 นางชฎาพร มานะดี

4 ดาบต ารวจ ค าปุ่น สุริยะ

5 นางสาวปัณณฑิตา พลทะยาน

6 นางบังอร สบายจิตต์

7 นางศิริบูรณ์ ก่านหงษ์

ห้องเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง (คฤหัสถ์)

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์)
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสาวิตรี  ชูสวัสด์ิ  อันดับ 2

2 นางสาวพนิดา  คงอยู่  อันดับ 2

3 นางสาวประไพ  ประจันทอง

4 นางสาวนุชนาถ   เพ็ชรประกอบ

5 เรือโท เสวก   จ้อยสองสี

6 ดาบต ารวจ พรเทพ   สุขอร่าม

7 นางสาวไพลิน เหรียญเจริญ

8 นางสาวนรมน   แดงฉ่ า

9 สิบเอก สายธาร   จ าปากลัด

10 นางสาวโชติกา   สมสมัย

11 นายอัฐพงษ์ เอกรัตนโชติ

12 นางสาวภัทรวดี  กาญจนกูล

13 นายพัชรวัฒน์   นิธิโชติสิทธ์ิ

14 สิบเอก รัตน   ทองจุไร

15 สิบต ารวจเอก ปรกรณ์ชัย  ร้อยแก้ว

16 สิบเอก ธานี   จังโส

17 สิบเอก ประเสริฐ   ระวังวงศ์

18 นายปฐมพงษ์ ไทยประดิษฐ รุ่น 57

19 พันตรีอัมพร เหน่ียวองอาจ อันดับ 1

20 นายวิโรจน์ บุญปลูก  อันดับ 1

21 นางสาวจตุพร ทรัพย์มงคล อันดับ 2

22 จ่าเอกคมกฤต เอิบอ่ิม อันดับ 2

23 นางสาวเอ้ือมพร ขันธ์เงิน อันดับ 2

24 นายอธิพงศ์  ป้านสุวรรณ

25 พันจ่าอากาศเอกประสาน ชวนะสุพิชญ์

หน่วยวิทยบริการวัดต้นสน จังหวัดเพชรบุรี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการการปกครอง (คฤหัสถ์)
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26 นายปวริศร โมสุทธิ

27 นายณัฐพัชร์ เช่ียวชูพันธ์

28 นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด

29 พันตรีรวิโรจน์ โอภาวงศ์

30 นายอภิสิทธ์ พวงเพ็ญ

31 นายสังเวียน สังข์เพ่ิม

32 นางสาวรัตนยา ชาวไทย

33 นายสง่า บุตรวัตร

34 สิบโทหญิงวรรณา บุตรวัตร

35 จ่าสิบเอกสุริยา ลาภหลาย

36 นางสาวปาริชาติ ร่ืนรวย

37 สิบเอกณรงค์ศักด์ิ รุณสา

38 นางสาวโสภา ร่ืนรวย

39 จ่าสิบเอกทวี วาสนาดี

40 นายอภิรักษ์ จินดาวงศ์

41 นายรัฐพล คุ้มศิลป์

42 นายนิพนธ์ บุญชู

43 สิบเอกกิตติชัย นิยมธรรม

44 สิบเอกสุรเดช สังเอม

45 นายอภิชาติ ฉัตรวชิรวงษ์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวนงลักษณ์   เครือฮวบ

2 นางคมคาย  โสภา

3 นางวันเพ็ญ   บัวอ่อน

4 นางทัศนีย์  ไหแก้ว

5 ร้อยต ารวจตรี มานพ  เมืองทอง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)

หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จังหวัดตาก
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6 ดาบต ารวจ พิเชฐ   เจริญรักษ์

7 ดาบต ารวจ ชูขวัญ แช่มช่ืน

8 นางสาวธัญลักษณ์   ม่วงอ่อน

9 นางสาวณฐพร   ปันสาร

10 นางธัญญาพร  นิลพันธ์

11 นางชนิกาญจน์   ดอนดีไพร

12 ดาบต ารวจหญิง กรรณิกา  เจริญรักษ์

13 ดาบต ารวจ จรัญ   ค าพินิจ

14 ดาบต ารวจ สุชาติ  เนียมพูล

15 นางวิมล   

16 ดาบต ารวจ มงคล   บุตรพรม

17 นายสุดใจ   ค ากว้าง

18 นายอนุวรรตน์   พรหมค า

19 นางสาวสุดารัตน์   เครือใย

20 นายประทีป   เน่ืองโพล้ง

21 ร้อยต ารวจตรี เกษม เทพอินทร์

22 นายสนทยา   วงษ์ชัย

23 จ่าสิบต ารวจ สัมพันธ์   เครือกลัด

24 นางสาวขวัญฤทัย   อ่วมมี

25 นายคณาสิน  วงษ์ชัย

26 นางสาวธนาธร   พิณเผือก

27 นายสุพรรณ์  เครือเมฆ

28 นางสังวาลย์ เพ่ิมค า

29 นางสาวเบญจพรรณ   ในแก้ว

30 นางสาวล่ันทม  ศรีบัวจับ

31 นายยุทธนา   เทือกต๊ะ

32 นายเฉลิมพล   ปันเงิน

33 นายสร้างสรรค์  ไหแก้ว

34 นายเกรียงไกร   มาม่ัง
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35 นายพงศกร   วันดี

36 นางสาววันวิสาข์   ไชยแจ้ง

37 นายพศิน   เหมรา

38 นายรพีภัทร์   เบญจคุณาพร
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No. name Surname Nationality Honour 

1 Bhikkhu NayanYonzon Tamang Indian Honour 1

2 Bhikkhu Ratana Thong Cambodian

3 Socheat Soeun Cambodian

4 Bhikkhu Chhel Soth Cambodian

5 Bhikkhu Sokha Sim Cambodian

No. name Buddhist name Country Honour 

1 Mr. Kim, Sea Kawng Honour 1

2 Bhikkhu Lee, Hun Young Mu Ye Honour 1

3 Bhikkhuni Baek, Min Ki Hye Neung Honour 2

4 Mrs. Sin, Jae Sun

5 Bhikkhu Kim, Ki Ho  Hye Gak

6 Mr. Kim, Hak Yong Transfer

No. Buddhist name Surname/Name Country Honour 

1  Wu Che  Huang Hsin Yi Taiwan Honour 2

2  Tsung Jui  Lin Ya Li Taiwan Honour 2

3  Tzu Ping  Chu Ssu Chin Taiwan Honour 2

4  Pema Lama  Ou Chia Hung Taiwan Honour 2

5  Ming Chung  Tseng Tien Ping Taiwan

6  Zi Xiang  Lin Yan Ting Taiwan

7  Phuoc Tue  Vo thi Thuan Taiwan

8  Chuan Ren  Wahyu Diono Taiwan

มหาวิทยาลัยสงฆ์ชิง เจ่ว สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชามหายานศึกษา

มหาปัญญาวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชามหายานศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ 30 มี.ค. 56

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา อนุมัติ 30 มี.ค. 56
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9  Ching An  Vo Thi Thu Huong Taiwan

10  Tian Hu  Teh Kok Tong Taiwan

11  Van Chon  Pham Ngoc Huy Taiwan

ท่ี ประเทศ หมายเหตุ

1  Shi Jue Wen (Song Jia) Singapore

2  Shi Chuan Ping (Zhao Jun Ping) Singapore

3  Shi Wei  Xing (Sun Qun Gang) Singapore

4  Shi Chi Jie (Zhang Peng Cheng) Singapore

5  Shi Chang Cong (Zi Long Fei) Singapore

6  Shi Yao Xi (Vicit Ta) Singapore

Buddhist College of Singapore

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชา   Chinese Buddhism อนุมัติ 24 ต.ค. 2555

ช่ือ/นามกุล

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

(พระครูวินัยธรสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)

รับรองตามน้ี

ลายเซ็น


