
คณะพุทธศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 60 รูป/คน
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 9 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 28 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 15 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 50 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 60 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 21 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 4 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 10 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 70 รูป
11 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส จ านวน 48 รูป
12 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 29 รูป
13 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู จ านวน 16 รูป
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 21 รูป
15 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 42 รูป
16 หอ้งเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 28 รูป
17 หอ้งเรียนจงัหวดับุรีรัมย์ จ  านวน 44 รูป
18 หอ้งเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 23 รูป
19 หอ้งเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวน 21 รูป
20 หอ้งเรียนจงัหวดัล าปาง จ านวน 27 รูป
21 หอ้งเรียนจงัหวดัน่าน จ านวน 9 รูป
22 หอ้งเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 33 รูป
23 หอ้งเรียนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 7 รูป
24 หอ้งเรียนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 16 รูป
25 สถาบนัสมทบ (เกาหลี) จ านวน 10 รูป
26 สถาบนัสมทบ (ไตห้วนั) จ านวน 13 รูป
27 มหาปัญญาวิทยาลยั จ านวน 6 รูป



รวมส่วนกลาง จ านวน 60 รูป/คน
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 660 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 720 รูป/คน

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



คณะครุศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 70 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 20 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 1 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 11 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 16 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 21 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 26 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 27 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 17 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 10 รูป
11 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 30 รูป
12 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 11 รูป
13 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู จ านวน 15 รูป
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 20 รูป
15 วิทยาลยัสงฆพ์ระพทุธชินราช จ านวน 19 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 70 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 244 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 314 รูป

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



คณะมนุษยศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 67 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 12 รูป
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 38 รูป
4 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 15 รูป
5 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 14 รูป
6 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 28 รูป
7 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 21 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 67 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 128 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 195 รูป

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



คณะสังคมศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 110 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 28 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 7 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 38 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 68 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 39 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 35 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 27 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 48 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 42 รูป
11 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 35 รูป

367

รวมส่วนกลาง จ านวน 110 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 367 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 477 รูป

1 คณะพทุธศาสตร์ จ านวน 720 รูป/คน
2 คณะครุศาสตร์ จ านวน 314 รูป
3 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 195 รูป
4 คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน 477 รูป

จ านวน 1,706 รูป/คน

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

สรุป

รวมทั้งหมด

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617030751 พระมหาอภิสิทธ์ิ วิริโย จอดนอก สังเวชวิศยาราม อนัดบั 2
2 4617010343 พระมหาสวา่ง จตฺตมโล ถุนกระโทก โพธ์ิเรียง
3 4617010505 พระสุพฒัน์ อนาลโย พลรักษา พระยาท า
4 4617010416 พระมหาหลอด รตน าโณ พลูก่ิง ชลประทาน
5 4617010165 พระมหาณฐัภทัร ตวชิรเมธี กญัจิวงศ์ ชลประทาน
6 4617010327 พระมหาสมยศ อุทโย ศิลป มหาพฤฒาราม
7 4617030719 พระมหาสุริยา จนฺทสาโร ส่องโสม ศรีสุดาราม
8 4617010785 พระครูปลดัสมภูมิ สมจิตฺโต ร่มโพธ์ิทอง พิชยญาติการาม

9 4617011226 พระสมชยั เส่ียเท้ียว แซ่ล้ิว โพธ์ิแมนคุณาราม

10 4617010661 พระไพฑูรย์ กตปุญฺโ เพญ็สุริยา ราษฎร์บูรณะ

11 4861301001 พระสายชล สิริสุทฺโธ อน้ทบั ซองพลู

12 4861301005 พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม มณีปัญญาพร ราชโอรส

13 4861301006 พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโ ภิญโญทรัพย์ ไผ่โรงววั

14 4861301009 พระมหาสุนนัท์ กิตฺติ าโณ พรรคพรม ชนะสงคราม

15 4861301010 พระมหาสุรธรรม สุธมฺโม นอ้ยกิจ ป้อมวิเชียรโชติ
การาม16 4861301012 พระมหาบุญส่ง พฺยตฺโต เวิน้กระโทก ราชสิงขร

17 4861301013 พระมหาล าดวน านวโร เพง็อิน สังเวชวิศยาราม

18 4861301019 พระสุชาติ านกโร ข าสุวรรณ โคนอน รอบ 2

19 14759 พระจิรายสุ จนฺทสโร คงเกตุ ก าแพง รุ่น 50
20 4517010678 พระสาฤทธ์ิ จตฺตาราโม วิม ดอนสะแก รุ่น 52

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่53
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วนัที ่ 27   มีนาคม  พุทธศักราช   2551

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 53\53 003 web หนา้ที ่6



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617010122 พระมหาชลยทุธ ชยวฑฺุโฒ แจ่มศรี อมรินทราราม อนัดบั 1
2 4617010220 พระมหาปัญญา อินฺท าโณ บวัแกว้ อนงคาราม อนัดบั 2
3 4617010335 พระมหาสมศกัด์ิ รตนปญฺโ แกว้สวา่ง บุณญประดิษฐ์ อนัดบั 2
4 4617010866 พระสุมิตร สุจิณฺโณ กระแสโสม วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 2
5 4617030191 สามเณรดนยั วงศพ์รหม ดาวดึงษาราม อนัดบั 2
6 4617010301 พระมหาศรเพชร สรณโชโต หม่ืนแพน สระเกศฯ
7 4607010127 พระณฐัชยั านากโร จนัทร์ทา ท่าพระ
8 4617010408 พระมหาโสฬส ชนุตฺตโม พรมมา อรุณราชวราราม
9 4617010378 สามเณรสุชาติ ชยัสิงห์ จนัทาราม

10 4611111652 พระศิริชยั ปภสฺสโร บรรจง หทยันเรศวร์
11 4617010513 พระสุจินต์ สุจิณฺโณ ด่านกระโทก ช านิหตัถการ
12 4617010149 พระมหาชชัวาล ชุติธมฺโม ไลท้องค า ดาวดึงษาราม
13 4617010467 พระวิชยั วิสุทฺธิ าโณ สนพะเนาว์ ช านิหตัถการ
14 4617010939 สามเณรอรุณ ปฏิเวทย์ สังขก์ระจาย
15 4617031111 พระมหาไชยยา ยสวฑฺฒโน เมืองแทน นาคปรก
16 4861301016 พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน โมลีโลกยาราม
17 4861301015 พระวิเชียร เถ่ียนอ้ี กาญจนไตรภพ ชยัภูมิการาม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617010670 พระมงคล ถาวโร พรมรอด เวฬุราชิณ
2 4617010777 พระสมปอง มนฺตชาโต วงษส์อาด บึงบวั
3 4617010483 พระสมชาย เหวท่ัน่ สุโขยชยั กุศลสมาคร
4 4861301020 พระมหาสมบูรณ์ ตสีโล คุม้เท่ียง อรุณราชวราราม

สาขาวชิาปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิาศาสนา

คณะพุทธศาสตร์

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 53\53 003 web หนา้ที ่7



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4611151239 พระมหากิตติศกัด์ิ กิตฺติโสภโณ ศิริเอ่ียม พระยาท า อนัดบั 1
2 4617010157 พระมหาชูศกัด์ิ กิจฺจกาโร ชูบุญ อรุณราชวราราม อนัดบั 1
3 4617010581 พระธานินทร์ ธมฺมจิตฺโต พรวิศวารักษกุล ไทร
4 4617010319 พระมหาสมเกียรติ สีลส วโร นนัทะ ปากน ้าฝ่ังเหนือ

ที่ รหัส   ช่ือ   นามสกุล ภูมิล าเนา หมายเหตุ

1 4617011102 นางสาวนพรัตน์ พฒันธญัญา กรุงเทพฯ อนัดบั 2
2 4617010971 นางจารวี พิมพส์มฤดี นราธิวาส อนัดบั 2
3 4617011081 นายชชัวาล สามญัฤทธ์ิ อุทยัธานี อนัดบั 2
4 4617011048 นางสาวอรวรรณ สิทธิเสนา ขอนแก่น อนัดบั 2
5 4617011056 นางสาวค าพอง นามรักษ์ สุรินทร์
6 4617011072  พนัตรีชยัพร ยิง่ถาวร กรุงเทพฯ
7 4617011064  นายเฉลิม สวสัดี ราชบุรี
8 4861301017 นางณฐัมน ทองนวน กรุงเทพฯ
9 4861201018 นางพชัริน แปลกพงษศิ์ริ นนทบุรี

10 4861301002 นางสาวอรรจนียา ธรรต กรุงเทพฯ
11 4861301018 นางสาวนภาพร ตนัติจตัตานนท์ กรุงเทพฯ รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ   นามสกุล ภูมิล าเนา หมายเหตุ

1 4617011030 นางสาวสมอุรา สินทวีวงศ์ กรุงเทพฯ อนัดบั 1
2 4617010963 นายเกรียงไกร นราสมโภชกิจ กรุงเทพฯ
3 4617011013 นางสาวลดัดา  ศรีราช ร้อยเอ็ด
4 4617011021 นายสณนัชาติ  มาตเลิง มหาสารคาม

คณะพุทธศาสตร์

สาขาวชิาพระอภิธรรม  (คฤหัสถ์)

สาขาวชิาสันสกฤต

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  (คฤหัสถ์)

คณะพุทธศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4612612949 พระมหาคาน ชวนปญฺโ สีทาซวย โพธ์ิชยั อนัดบั 1
2 4612612931 พระเกษมสันต์ อาสโภ สอนโพธ์ิ สมณานุเคราะห์ อนัดบั 2
3 4612613104 พระอภิวฒัน์ ปคุโณ บุทธเสน โพธ์ิศรี อนัดบั 2
4 4612613058 พระสมร สุจิตฺโต ใจตรง สุวรรณาวาส อนัดบั 2
5 4632613461 พระชินกรณ์ โอภาโส สนิทประโค โพธ์ิชยั อนัดบั 2
6 4612613082 พระสุทธิพงษ์ คุณสมฺปนฺโน ชนะชยั ศรีสุมงัคล์
7 4612613091 พระอานนัต์ ภทฺทวโร บงัจนัทร์ พระธาตุราษฎร์บ ารุง

8 4612612973 พระประยรู ตวิริโย วงษาบุตร โพธ์ิชยั
9 4642613180 พระมหานพดล มหาวีโร วงษาศิลชยั ศรีคุณเมือง

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4603016711 พระมหาสัญญา ธีรสญฺ โม ศลัศาลา พฒันาราม อนัดบั 1
2 4603017808 พระปลดัจกัรกฤษณ์ กิตฺติ าโณ วฒุธิยา เนินตากแดด อนัดบั 1
3 4603017859 พระสุริภตัร์ ปคุโณ เถาถวิล บางหยี อนัดบั 1
4 4603017905 พระมหาโสภณรกช เตชธมฺโม อนนัต์ พงัก่ิง อนัดบั 1
5 4603017786 พระครูโสภณสุตวฒัน์ สุขเอสโก หิตาวลกัษณ์ น ้าเช่ียว อนัดบั 2
6 4603017059 พระพิสิฏฐ มุนิจาโร ใจใหญ่ ตรณาราม อนัดบั 2
7 4603017867 พระพทัธนนัท์ วิจิตฺโต สังฆะชาติ หงษป์ระดิษฐาราม อนัดบั 2
8 4603017841 พระครูมุนินทจ์ริยานุรักษ์ สุรพโล โกสิวาส แหลมงอบ อนัดบั 2
9 4603017883 พระครูโสภณกิตยาทร สิรินฺธโร สยมพร บา้นสวน อนัดบั 2

10 4603016940 พระทวิน วิมโล ทนัสมยั อภยัเขตตาราม อนัดบั 2
11 4603017875 พระเวนิช อภินนฺโท หนูแดง โฆสิตาราม อนัดบั 2
12 4603017778 พระชยัเจริญ สุจิณฺณธมฺโม มณีโชติ ไตรวิทยาราม อนัดบั 2
13 4603016796 เจา้อธิการนาวี ปญฺ าคโม คลงัศิริ ตรณาราม อนัดบั 2
14 4603017816 พระมหากงัวาลไพร จิรวฑฺฒโน บุญช่วย วิเวกวราราม อนัดบั 2
15 4603016788 พระครูวิชยัธรรมสาร จตฺตมโล เอียดจนัทร์ พฒันารมย์ อนัดบั 2

วทิยาเขตหนองคาย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

16 4603016915 พระสิทธ์ิศกัด์ิ นาถธมฺโม นุชถาวรลกัษณ์ ควนสุบรรณ อนัดบั 2
17 4603016885 พระปลดัสมชาย จนฺทสาโร ทองศรี ควนยงู อนัดบั 2
18 4603017832 พระครูวิมลโสมนนัท์ อุคฺคเสโน สโมสร ท่าโสม อนัดบั 2
19 4603017891 พระมหาสมหมาย สิริจนฺโท ตนักนัยา โสธรวราราม อนัดบั 2
20 4603016800 พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโร คมสัน วารีวงก์ อนัดบั 2
21 4603017743 พระเคารพ กิตฺติโก เหมือนสังข์ คลองน ้าเจด็ อนัดบั 2
22 4603017067 พระปลดัสุรินทร์ วชิรปญฺโ พฒัน์ชนะ โสมสิริวฒันาราม อนัดบั 2
23 4603017751 พระปลดัไพโรจน์ ธมฺมจิตฺโต ใจหา้ว เบิก อนัดบั 2
24 4603017913 พระสมจิตต์ ขนฺติธมฺโม แกว้จ ารัส เกาะทองสม อนัดบั 2
25 4603016729 พระมหาเรียน รตโน เช้ืออินทร์ วิชิตสังฆาราม อนัดบั 2
26 4603017921 พระครูโสภณปัญญาสาร ปญฺ าวโุธ สังขรัตน์ นิคมพฒันาราม อนัดบั 2
27 4603017794 พระมหาบุญช่วย อุปกาโร เจริญพร คลองใหญ่ อนัดบั 2
28 4603016656 พระครูปัญญาสารวิสิฐ ปญฺ าสาโร วรรณบุรี นาสาร

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604110077 พระศุภชยั ชยสุโภ คีรีเขตสุวรรณ สวนดอก อนัดบั 1
2 4604240124 พระดนตรี ตธมฺโม สิทธิมงคล ช่อแล อนัดบั 2
3 4604110115 พระอุดร ภทฺทรเมธี หอมมณี บวกครกเหนือ อนัดบั 2
4 4604110166 สามเณรวิญญู บุญเตม็ ฝายหิน อนัดบั 2
5 4604110255 พระอรรถศาสตร์ ถาวโร เสาร์ทอง บญุเยิงเจริญธรรม อนัดบั 2
6 4604110247 พระทองพนั โชติ าโณ สุขไชยะราช เจด็ยอด อนัดบั 2
7 4604110204 พระวฒันพงษ์ านิสฺสโร เปงใจ ผาลาด
8 4604110158 พระสุทธกานต์ สุทฺธปญฺโ กนัค า สุวรรณาราม
9 4604110191 พระสมคัร าณสีโล มุลทากุล ฝายหิน

10 4604110123 พระอนุรักษ์ จนฺทวิสุทฺธิ าโณ ดาวราม ร้องสัก

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604110174 พระพายุ พทฺุธว  โส พรมเสน บ่อสร้าง อนัดบั 1
2 4604110069 พระจกัรินทร์ กิตฺติภทฺโท มาชวน สวนดอก อนัดบั 2
3 4604110093 พระญาณวิทย์ อติธมฺโม โฉมงาม ร ่ าเปิง (ตโปทาราม) อนัดบั 2
4 4604110051 พระบรรจง เตชธมฺโม เขตกนั สุวรรณาราม
5 4604110026 พระสุวรรณ สุวณฺโณ ขนัธรัตน์ ร ่ าเปิง (ตโปทาราม)

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605110062 พระศุภกร สิทฺธิ าโณ สิมมา เทพปูรณาราม อนัดบั 1
2 4605110011 พระนพดล ตธมฺโม สมบติัวงศ์ จนัทรังษี อนัดบั 2
3 4605110046 พระปลดัสัมฤทธ์ิ เทวธมฺโม เปจิตตงั อาศรมมหาจุฬาฯ อนัดบั 2
4 4605110089 พระมหาประสิทธ์ิชยั กิตฺติทินฺโน ไชยสิทธ์ิ จอมศรี อนัดบั 2
5 4605110020 พระสุคนธ์ อานนฺโท จนัทรังศรี ค  าบอน
6 4605110038 พระโกวิทย์ อธิปญฺโ ปลอดโคกสูง ประจนัตวราราม
7 4605110054 พระอธิการส ารอง สญฺ โต แสงทอง โพธ์ิศรี
8 4605110071 พระสกล กมฺมสุทฺโธ สนธ์ินอ้ย สวา่งพิทยา
9 4505110303 พระครูปลดัฐนกร กตปุญฺโ แกว้ก่า จอมศรี รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605160051 พระช านาญ สุทฺธิ าโณ ฮวดตา พระธาตุนาดูน อนัดบั 2
2 4605160060 พระส ารวย อารยธมฺโม ทรายฉิมภาลี ซบัยาง อนัดบั 2
3 4605160043 พระอนุรัก ปิยสีโล ทุมมะมูล โนนไผ่งาม

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605170201 พระมหาเกรียงศกัด์ิ ธมฺมวิจาโร โสภากุล โพธ์ิโนนทนั อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาเขตขอนแก่น

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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2 4605170367 พระมหาสมควร ทนฺตาจาโร สายบญัดิษ สวา่งหวันาค า อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4605170308 พระทินกร อุชุฌาจาโร จนัทร์มณี พรหมพิชยั อนัดบั 2
4 4605170405 พระมหาเฉลิมวฒิุ อารยธมฺโม ศรีสงภา อรัญญิการาม อนัดบั 2
5 4605170472 พระมหาสังคม ปญฺ าคโม ไพประพนัธ์ สะอาด อนัดบั 2
6 4605170154 พระอธิการเหมือน สนฺตจิตโต แกว้บุญตา ชยัศรี อนัดบั 2
7 4605170260 พระมหาอุเทียน จิรวฑฺฒโน เหล่าสุวรรณ ชยัศรี อนัดบั 2
8 4605170642 พระมหาชยัภทัร ชินทตฺโต ศรีเชียงสา ชยัศรี อนัดบั 2
9 4605170341 พระมหาวิสาร วิสารโท มณีสุข ชยัศรี อนัดบั 2

10 4605170235 พระมหาบุญชู มหาวีโร ใจใคร่ บา้นหนองตูม อนัดบั 2
11 4605170162 พระครูศรีปริยติัโชติธรรม อคฺคธมฺโม ภูทองเงิน สวา่งหวันาค า อนัดบั 2
12 4605170286 พระครูวิจิตธรรมบาล ธมฺมปาโล ศกัด์ิสมเนตร โพธ์ิศรียางค า อนัดบั 2
13 4605170685 พระมหาไพรฑูรย์ อนคฺฆเมธี แสนเหลา โพธ์ิทอง อนัดบั 2
14 4605170383 พระครูใบฏีกาศราวธุ รตน าโณ สนอุป สวา่งหวันาค า อนัดบั 2
15 4605170626 พระณรงคศ์กัด์ิ วิสุทฺธิเมธี นาทองไชย สวา่งหนองบวั อนัดบั 2
16 4605170375 พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ใจกลา้ หนองกุง อนัดบั 2
17 4605170464 พระโกศล จิตฺตปญฺโ ภูมาศ ธาตุสวา่ง อนัดบั 2
18 4605170677 พระณฐณฐั ณฎฺ เมธี นามแกว้ โพธ์ิทอง อนัดบั 2
19 4605170111 พระครูวิมลธรรมโสภณ จนฺทปญฺโ วิสารธรรม ศรีบุญเรือง
20 4605170171 พระครูอนุสรธรรมคุณ านิสฺสโร สรสันต์ อร่ามมงคล
21 4605170146 เจา้อธิการบุญทนั วรธมฺโม นาแพง อรัญญาวาส
22 4605170413 พระมหาสมบุญ เขมวีโร พลเสน ม่ิงเมืองพฒันาราม

23 4605170294 พระสมพร สมวโร วิยะรัตน์ โพธ์ิทอง
24 4605170049 พระมหาสารี สิริคุตฺโต จนัทะพนัธ์ ม่วงศรี
25 4605170243 พระอธิการส ารวย รกฺขิตจิตฺโต ตน้กนัยา ธาตุสวา่ง
26 4605170227 พระครูกิตติการโกวิท โชติโสภโณ ผาลึก บา้นยางนอ้ย
27 4605170120 พระครูประโชติธรรมสิริ สญฺ โม ภูส าเภา สวา่งโพธ์ิศรี
28 4605170588 พระนิคม สุธมฺโม หม่ืนพรม สระแกว้
29 4605170596 พระฉลอง คุณวีโร ลิตรา สุธรรมาราม
30 4605170251 พระกองพนั จนฺทิโม เกตุสุภะ สมจิตอาราม
31 4605171690 พระไพฑูรย์ อาสโภ สุขเกษม ม่วงศรี
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32 4605170456 พระวิทศัน์ คุณวนฺโต ท าสิมมา อุทยั
ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

33 4605170316 พระมหาธวชัชยั โชติธมฺโม สีกระแจะ ปัจจิมเชียงยนื
34 4605170189 พระครูโพธิสารคุณ กิจฺจสาโร ปานเนาว์ ชมพู
35 4605170332 พระปลดัสุพนัธ์ กนฺตสีโล วงละคร ป่าปิยราช
36 4605170138 พระครูสุธรรมทตั ขนฺติโก ภูแข่งหมอก สุธรรมาราม
37 4605170448 พระสมุห์ณฐัพชัร์ โกสโล บุตรแสนศรี ชมพู
38 4605170278 พระอธิการสมาน านิสฺสโร นอ้ยเพง็ ศรีสะอาดโนนงาม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4606110252 พระวิริยะ ธมฺมรกฺขิโต ใจตระหนกั พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 1
2 4606370238 พระมหาลุด ตเมโธ กุนขนุทด พายพั อนัดบั 1
3 4606370254 พระสุพนัธ์ อภิปญฺโ ไพรราม ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2
4 4606370459 พระมหาสมพงษ์ ถาวโร วรลกัษ์ หนองมัง่ อนัดบั 2
5 4606110732 พระมหาปภาวิฏก์ ภาวิตจารี บุญประสิทธ์ิ ซบัตะคร้อ อนัดบั 2
6 4606110830 พระเคารพ คุณธมฺโม ใจตรง เบ็ญพาด อนัดบั 2
7 4606410191 พระมหาธนไชย ธนปญฺโ สิทธ์ิประเสริฐ ครบุรี อนัดบั 2
8 4606110058 พระมหาชยัยะ จนฺทสโม จนัทคร บางปรัง อนัดบั 2
9 4606110171 พระประพนัธ์ กิตฺติสาโร หวงัชมกลาง ตะคร้อ อนัดบั 2

10 4606110341 พระสุข สุขจิตฺโต จิตรสิน ศาลาลอย อนัดบั 2
11 4606110201 พระอุทยั โชติธมฺโม อุย้นอก เมืองคง อนัดบั 2
12 4606110597 พระเจตสุดา ฉนฺทโก ราษีเมฆ โคกมะม่วง อนัดบั 2
13 4606410019 พระเสรี สุนฺทรธมฺโม เคนมี หนองคู อนัดบั 2
14 4606110422 เจา้อธิการทนงศกัด์ิ ตโสภโณ แขง็การ ประค าอารามศรี อนัดบั 2
15 4606110414 พระสุภาพ กิตฺติภทฺโท ทองดี โพธ์ิทอง อนัดบั 2
16 4606110546 พระรัชพล ธมฺมธโร ยอ่มกระโทก สมุทรการ อนัดบั 2
17 4606110503 พระปรีชา านิสฺสโร พลอยกระโทก หนองหวัแรต
18 4606110074 พระสาธิต ชาคโร ลาจงัหรีด ศรีษะกระบือ
19 4606110066 พระมหาสังวาลย์ ปญฺ าทีโป จิตรรัก ใหม่สุนทร

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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20 4606110155 พระครูธ ารงปริยติัคุณ รตินฺธโร พินิจ สระแกว้
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

21 4606110295 พระครูสงัฆรักษสุ์ชีพ สุจิตฺโต เจียมจกัร์ เจริญสุข
22 4606110015 พระรวด ชวโน นาคประโคน สุทธจินดา
23 4606110724 พระมหาวชิรธร สุรปญฺโ สายภา ธาตุทอง
24 4606110431 เจา้อธิการสุเทพ ทามจฺฉนฺโท ใยจอหอ โนนขนุชยั
25 4606110309 พระครูสุทธกลัยาณธรรม กลฺยาโณ กุระพอง เนินสะอาด
26 4606110350 พระบุญสม วชิร าโณ พจน์ก่ิง สุขวฒันาราม
27 4606110571 พระกิตติพงษ์ กิตฺติว  โส อยูก่ระโทก โคกไมต้าย
28 4606110104 พระครูสุนทรชาครธรรม ชาคโร พินิจศกัด์ิ หลวงราชบ ารุง
29 4606110261 พระอธิการเลิศศิลป์ เตชธมฺโม สวสัด์ิหม่ืนไวย หม่ืนไวย
30 4606410311 พระเฉลา เตชธโร จนัทะคาส ศาลาลอย
31 4606110511 พระธนภทัร อคฺคธมฺโม นาวา ใหม่กลอ
32 4506110439 พระสุรเชษฐ์ สุรเตโช ฉิมณรงค์ โพธ์ิเมืองปัก
33 4606110112 พระปลดับรรจง มหานาโค โทสันเทียะ ใหญ่สุขงั
34 4606110554 พระศรชยั อหึสโก ช านาญนาค ใหม่กลอ
35 4606110147 พระครูประทีปนนัทคุณ ทีปโก เขียนประเสริฐ  ถนนคต
36 4606110244 พระอ านวย ญาณวีโร เกตุเงิน ศาลาลอย
37 4606110121 พระครูโฆสิตวรธรรม กาญฺจนวณฺโณ ไกรจนัทร์ ล าโพง
38 4606110538 พระศิวะศิลป์ ปญฺ าวโร ประดิษฐ์วงศ์ ราษฎบ์  ารุงศกัด์ิ
39 4606370131 พระบุญรัตน์ ธมฺมวโร ทองอ่ิน หนองจะบก
40 4606110091 พระสมาน กิตฺติโก ชุ่มจงัหรีด โนนแปะ
41 4606110139 พระสมาน อหึสโก วาดเกษม นางเหริญ
42 4606110520 พระอุทร วชิรญาโณ ดงัพิมาย ใหม่ประตูชยั
43 4606110384 พระครูจิรวฒัน์ อิสฺสโร ชยัจิรจีรนนัท์ โคกศรีสะเกษ  
44 4606110236 เจา้อธิการสุวรรณ ฉนฺทโก จวงชยัภูมิ พิสิฐบูรณาราม
45 4606110589 พระยอดเยีย่ม สุทนฺโต อาญาเมือง โคกมะม่วง
46 4606110465 พระสุชาติ สนฺตจิตฺโต ธรรมเดโช บางคลาน
47 4606110694 พระสุริยา ตาโลโก แพรศรี ใหม่ประตูชยั
48 4606110490 พระภทัรพล โชติวโร ช่องกลาง คอนนอ้ย
49 4606110317 พระบุญมี านิโย สอนจงัหรีด ศรีษะกระบือ
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50 4606110783 พระอธิการประกาย อสิ าโณ สิงห์หะ หนองเมา
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

51 4606110082 พระสมชาย ธมฺมงฺกโร โฉมจงัหรีด จงัหรีด
52 4606110368 พระครูวิทิตสนัติธรรม ชิตมาโร บุญนอก นางร า
53 4606110228 พระอธิการประภาส จกฺกวโร สงนอก บา้นซาด  
54 4606110392 พระครูฉนัทวรธรรม ฉนฺทกาโม โคกเกษม หนองศาลา
55 4606110643 พระอธิการเลิศ รกฺขิตธมฺโม กระชบักลาง ดงพลอง
56 4606110813 พระเสาร์ โสภณปญฺโ โนนสุภาพ บา้นหนัหว้ยทราย

57 4606110805 พระบุญมี ถาวรจิตฺโต มินพิมาย ศนูยวิ์ปัสสนารังกาใหญ่

58 4606110791 พระอภิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน พวงโคกกรวด สมุทรการ
59 4606110340 พระมานพ สนฺตมโน ถนอมพลกรัง พระนารายณ์ รุ่น 52
60 460611048 พระครูสุมนธรรมวิสุทธ์ิ สุมโน หลงพิมาย อาสนาราม รุ่น52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4607010120 พระมนูญ อธิปุญฺโ จนัทร์เขียว บา้นหวาง อนัดบั 2
2 4607010286 พระประสิทธ์ิ ปภาธโร เวชกุลสันติ ปัญญานนัทาราม อนัดบั 2
3 4607010014 พระครูประทีปธรรมกิจ ทีปธมฺโม ผลชอุ่ม วรรณวารี อนัดบั 2
4 4607010031 พระครูปริยตัยานุการ จารุวณฺโณ ทองทบั นาแมด อนัดบั 2
5 4607010065 พระครูถิรธรรโมภาส ถาวโร หาเคน ค าปะโอะ อนัดบั 2
6 4607010049 พระมหาสมบติั ปภสฺสโร สืบอว้น นาฬิกาวาส อนัดบั 2
7 4607010022 พระครูศรีสุตาลงัการ นิภาธโร ปัถมา สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
8 4607010162 พระสมุห์อ าพร รกฺขิโต แหสมุทร พิชโสภาราม อนัดบั 2
9 4607010308 พระมหาฉลองชยั วชิรเมธี กุลสิงห์ เทพมงคล อนัดบั 2

10 4607010090 พระครูอุดมฐิตาภรณ์ ตาโภ คงสี บา้นเสียม อนัดบั 2
11 4607010073 พระสายนั านวโร สุระพี นิคมสังฆสามคัคี อนัดบั 2
12 4607010171 พระจนัทา อาสโภ วนัหนองคู โพธ์ิพฤษาราม อนัดบั 2
13 4607010201 พระอธิการประสงค์ กตปุญฺโ ใจดี กระโสบ อนัดบั 2
14 4607010138 พระชชัวาล เตชปญฺโ แก่นจนัทร์ โนนทอง อนัดบั 2
15 4607010260 พระมหาประพนัธ์ วิสุทฺโธ เช้ือชม กุดผกัตบ

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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16 4607010081 พระครูนิคมนนัทการ อานนฺโท พนัธ์แกว้ นิคมสังฆสามคัคี
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

17 4607010111 พระอธิการอินทรี กตสาโร พนัโนลา ค ากลาง
18 4607010154 พระสัมฤทธ์ิ รตินฺธโร ศรีพงษ์ สระแกว้รังษี
19 4607010189 พระสุเทียน สีลส วโร เวระนะ บา้นคอ้
20 4607010278 พระแสง ปสนฺนจิตฺโต สมเพราะ พลแพน
21 4607010294 พระทองสุข ทีปงฺกโร บุญอภยั ศรีแสงทอง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4608070037 พระพงศกร สิริธมฺโม ก ายาน ช่องลม อนัดบั 2
2 4608070045 พระมนตช์ยั ว  สวโร วงศว์าน พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2
3 4608070029 พระชาญยทุธ โชติธมฺโม ป่ินแกว้ หนองชา้งน ้า
4 4508070400 พระวฒิุณรงค์ ตเมโธ คล่ีใบ วงัหลวง อนัดบั 1 รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4690210225 พระธเนศ จตฺตภโย ช่ืนบาน เทพอรุโณทยั
2 4690110107 พระสมุห์กุมาร าณเมธี ด าเนินงาม บา้นข่า
3 4690110093 พระพิศาล มหาวิสาโล บุญเจือ หนองบวั
4 4690110085 พระดาว ปญฺ าวชิโร บุญเพ่ิม พรหมสุรินทร์
5 4690110069 พระนงั ธมฺมิโก เรียกประโคน สุเขตตาราม
6 4690409625 พระสนิท ปภสฺสโร มณีใส วิทยาเขตสุรินทร์
7 4690409579 เจา้อธิการคงศกัด์ิ าณสุทฺโธ เสร็จประสงค์ โคกตะเคียน
8 4690110077 พระอธิการประชิด วชิโร จนัทร์จ ารัส โคกบวัไรย์
9 4690110140 พระวรยทุธ วรทินฺโน เฉลียวยิง่ อาศรมบณัฑิต รอบ 2

10 4690210471 พระชาญณรงค์ ชยธมฺโม แจ่มใส ถ ้าพระโพธิญาณ รอบ 2

วทิยาเขตพะเยา

วทิยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4610010470 พระครูธรรมธรประทบั ปญฺ าวฑฺุโฒ จนัทร์แสง คีรีชยั อนัดบั 1
2 4610010593 พระอธิการรัศมี รสฺสมิโต สาคร ร่องหวาย อนัดบั 1
3 4610010747 พระครูสุนทรศิลป์โกศล กลฺยาโณ กนัทะวงค์ ศรีม่ิงแกว้ อนัดบั 2
4 4610010429 พระอธิการนนทวฒัน์ วิสุทฺโธ ฝ้ันแต๋ พระธาตุคือเวียง อนัดบั 2
5 4610010712 พระสมพงษ์ วชิรเมธี ฝ้ันแต๋ พระแกว้ อนัดบั 2
6 4610012278 พระปรเมษฐ์ อรุโณ แกว้ตา สันตน้กอก อนัดบั 2
7 4610010585 พระครูมานิตกิตติสาร กิตฺติสาโร รินทร์แกว้ หนองข่วง อนัดบั 2
8 4610010909 พระครูอุดมปัญญารัตน์ อธิปญฺโ ยาแกว้ ร่องเผียว อนัดบั 2
9 4610010453 พระภีรธรรม ชินว  โส เตปิน ป่ายางหลวง อนัดบั 2

10 4610010577 พระพทุธิญาณมุนี ปญฺ าวชิโร สินสอน พระธาตุผาเงา อนัดบั 2
11 4610010496 พระอธิการปรีชา าณโสภโณ แกว้เมืองค า สันทรายนอ้ย อนัดบั 2
12 4610010411 พระอธิการธรรมสถิตฐ์ ยสวฑฺฒโก เกษแกว้ ทุ่งโหง้ อนัดบั 2
13 4610010879 พระอดุลย์ โชติวณฺโณ ค าปัน สันม่วงค  า อนัดบั 2
14 4610011221 พระสรศกัด์ิ อภิวฑฺฒโน พิราษร ดอนจัน่ อนัดบั 2
15 4610010925 พระครูอุปถมัภว์รการ วรมงฺคโล จอมพนู ป่าซาง อนัดบั 2
16 4610010861 พระครูโสภณปุญญานุยตุ สุภทฺโท ปันทะทา สุวรรณมงคล อนัดบั 2
17 4610010488 เจา้อธิการประเสริฐ ปญฺ าวชิโร อุ่นใจเรือน สันม่วงค  า อนัดบั 2
18 4610010542 เจา้อธิการพิทกัษ์ วรปญฺโ วงคย์าไชย จ าคาวตอง อนัดบั 2
19 4610010739 พระอธิการสมหมาย านทตฺโต ตาค า ศรีดอนชยั อนัดบั 2
20 4610010364 พระอธิการชาติชาย สุธมฺโม มโนวรรณ ศรีศกัดาราม อนัดบั 2
21 4610010917 พระครูอุดมพฒันสุนทร ถาวรคุโณ วงคช์ยัค  า แม่ออ้ใน อนัดบั 2
22 4610011271 พระเรวฒัน์ เรวโต อมตะไกรวงศ์ ศรีวงัมูล อนัดบั 2
23 4610010283 พระอธิการจรูญ จนฺทสโร พลูพฒัน์ ป่าเลา อนัดบั 2
24 4610010534 พระพิทกัพงษ์ โชติธมฺโม ก าบิล แม่ออ้ใน อนัดบั 2
25 4610010780 พระครูสุนทรประชามานิต สุมิตฺโต จบัใจนาย ทรายมูล อนัดบั 2
26 4610010674 พระอธิการสมคิด ธมฺมทีโป เมืองกอ้นกาศ น ้าลอ้ม
27 4610010267 พระครูพิศาลนวกรรม สจฺจวโร พรหมมา ศรีศกัด์ิพฒันา
28 4610010623 พระครูวิมลธรรโมทยั ปภสฺสโร จินะสี พระเนตร
29 4610010798 พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภีโร ไชยวงค์ เจดียห์ลวง

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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30 4610010887 พระอธิการอษัฎาวธุ โชติโก จนัมณี สันกา้งปลา
31 4610011191 พระอธิการอนุสร ลกฺขมโน แสนใจ สันปลาดุก
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
32 4610010691 พระครูสมุห์สมชาย กลฺยาณธมฺโม แสนใจ สันป่าก่อ
33 4610010810 เจา้อธิการสุรพล ปญฺ าวโร สมบติัมาก วงัชา้ง
34 4610010615 พระครูวิจารณ์ศีลวตัร จนฺทสีโล อนุธญั ม่วงทอง
35 4610011069 พระณฐัวฒิุ ตธมฺโม ใชยแล สันทรายหลวง
36 4610010241 พระอธิการกนั กนฺตสีโล เหล็กแกว้ ป่ายาง
37 4610010356 พระอธิการชาติชาย โชติธมฺโม เรือนค า อุทกวนานาม
38 4610011166 พระพิชิต ภูริวฑฺฒโน กองแสง สันสลีหลวง
39 4610010801 พระอธิการสุพฒัน์ วราสโย แสนดี โบราณเวียงเดิม
40 4610010895 พระอินตา ปุญฺ กาโม ไชยต๊ิบ ศรีค  ้า
41 4610010658 พระครูสถิตศีลสุนทร อภิวณฺโณ อุสาใจ บ่อกลาง
42 4610010852 พระอธิการเสาร์แกว้ ถาวโร ล าเปิงมี หล่ายงาว

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4610010526 พระพรศกัด์ิ สตฺติรตโน ประกอบแกว้ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
2 4610010135 พระมหาวชัรากรณ์ วชิรเมธี วชัรสิทธ์ิ ศรีสุพรรณ อนัดบั 2
3 4610010038 พระสมุห์นพดล ตโสภโณ อุ่นเป้ีย หว้ยแกว้ อนัดบั 2
4 4610010330 พระชยัวฒัน์ าณธโร อินทรวิเชียร ถ ้าพระ อนัดบั 2
5 4610010119 พระครูวิสุทธ์ิปัญญารัตน์ สุเมโธ วนัดีกนั ร่องหา้ อนัดบั 2
6 4610010089 พระครูโกศลบุญญากร อรุโณ อินเป็ง ปันเจิง อนัดบั 2
7 4610010216 พระครูพิพิธวฒิุการ ขนฺติโก อุ่นเอย้ แม่สุก อนัดบั 2
8 4610010381 พระอธิการณฐักิตต์ิ ตมโน จนัดา ทุ่งอ่าง อนัดบั 2
9 4610010178 พระครูสิริจนัทประโชติ จนฺทโชโต สินเปียง ศรีดอนตนั อนัดบั 2

10 4610010275 พระจรัญ คุตฺตสีโล ใจวงค์ ชยัพร อนัดบั 2
11 4610010551 พระพืชมงคล ตมงฺคโล ปินตาธรรม หนองออ้
12 4610010127 พระครูวิสุทธิภทัรกิจ ภทฺทจาโร กาวิพนัธ์ แม่เยน็ใต้
13 4610010020 พระสมุห์จ  ารัส ตปุญฺโ ศรีมูล ปงสนุก
14 4610010208 พระครูอาทรพฒันพิศาล ตมโน งามจิต แม่กาหว้ยเคียน

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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15 4610010062 พระอธิการภาบณัฑิต ปุญฺ ภาโค ร าพนั กาดถี
16 4610010046 พระอธิการพณสอน กุลวฑฺฒโน ชูสกุล เกษตรสุข
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
17 4610010160 พระอธิการสมบติั กนฺตสีโล ชมภูสมษา ศรีกู่เอ้ียง
18 4610010101 พระครูวิมลธรรมาทร จิตฺตทนฺโต เป็งวนั ศรีเกิด
19 4610010011 พระครูวิสิฐธรรมทตั ตว  โส สมณะ มงคลคีรี
20 4610010828 พระอธิการสุรัตน์ สิริปญฺโ กนัจินะ โป่งทะลาย
21 4610010844 พระอธิการเสน่ห์ กิตฺติ าโณ พทุธวงศ์ แม่ออ้นอก
22 4610010933 พระธนพล กมฺพโล อ่ินแกว้ ร่องขุ่น
23 4610010054 พระครูพิศาลธรรมรักขิต ธมฺมรกฺขิโต จาสมุทร ใหม่หลวง
24 4610010194 พระอธิการอรัญ านุตฺตโร กนัทะสอน ปิน
25 4610010631 พระวิศิษฐ์ ปสนฺโน ศรีเมืองทอง ศรีดอนเรือง
26 4610010321 พระชยักร กนฺตสีโล กาแกว้ ม่วง
27 4610011077 พระทรงเดช ภูริปญฺโ ยาวิราช หวัฝาย
28 4610011344 พระเพชรชารัตน์ วิสุทฺโธ ตาค า หว้ยแกว้

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4611151247 พระมหาชูศกัด์ิ ธมฺมสโร ล ้าเจริญทรัพย์ มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 1
2 4611151255 พระมหาประกิจ ปุริปญฺโ จงเจริญ สร้อยทอง อนัดบั 2
3 4611151298 พระมหาไพบูลย์ กตปุญฺโ เกษหอม พิชยญาติการาม อนัดบั 2
4 4611151301 พระมหายอดชาย กตปุญฺโ บุญผ้ึง มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

5 4611151328 พระหสัดี ภูริปญฺโ เอกพล มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

6 4611151310 พระมหาสมชาย โชติวฑฺุโฒ ค าแกว้ มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

7 4511151229 พระครูธรรมธรยอด สุจิตฺโต เพชรแอน มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4611111571 พระสมชาย สุเขธิโต ศรีโพธ์ิทอง บางภาษี อนัดบั 1
2 4611111601 พระมหาธีรชยั ธีรชโย เรือนเนตร หลวงพ่อสดธรรมกายาราม อนัดบั 1

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาบาลีพุทธศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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3 4611111407 พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต แสงอินทร์ ใหญ่ อนัดบั 1
4 4611111709 พระครูวินยัธรเมธาสิทธ์ิ จิตฺตปาโล ป่ินแกว้ สร่างโศก อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4611111318 พระมหาระพิน อภิชาโน นาคจินวงษ์ โคกเขมา อนัดบั 2
6 4611111342 พระมหาสุชาติ จนฺทโชโต คร้ามบุญลือ บางนานอก อนัดบั 2
7 4611111750 พระชญา ตธมฺโม ทัง่จนัทร์แดง กลางบางแกว้ อนัดบั 2
8 4611111610 พระศกัดา กลฺยาโณ ภิรมยป้ั์น ล าพญา อนัดบั 2
9 4611111326 พระสุรสีห์ สุรสิทฺโธ รักประเทศ เกตุมดีศรี อนัดบั 2

10 4611111512 พระสมเจต สมจิตฺโต เมืองมนต์ เบ็ญพาด อนัดบั 2
11 4611111369 พระปลดัสุวรรณ์ โกวิโท ฉุนกระโทก โฆสิตาราม อนัดบั 2
12 4611111351 พระเอนก สุชาโต สงกา นครช่ืนชุ่ม อนัดบั 2
13 4611111334 พระชิตวสัส์ ธวชฺชโย ทนนาน ทุ่งนอ้ย อนัดบั 2
14 4611111768 พระพิศาล จิตฺตสาโร ผิวขาวปลัง่ ใหญ่สุวรรณาราม อนัดบั 2
15 4611111415 พระครูวินยัธรเกรียงไกร ติกฺขวิริโย ตนัเถ่ือน เขาสูงแจ่มฟ้า อนัดบั 2
16 4611111491 พระชญัญาพชัญ์ เตชวณฺโณ เรืองสุวรรณ์ ม่วง อนัดบั 2
17 4611111628 พระประพาส ชยปาโล ป่ินนิล คูหาสวรรค์ อนัดบั 2
18 4611111580 พระยทุธนา ปภสฺสโร พลายเถ่ือน ใหญ่บางปลากด อนัดบั 2
19 4611111393 พระอธิการทวี กนฺตธมฺโม แซ่ฮอ้ หว้ยกระเจา อนัดบั 2
20 4611111644 พระธนภทัร จนฺทโก เจริญพร บวั อนัดบั 2
21 4611111474 พระครูสงัฆรักษช์ยัยทุธ ตธมฺโม เกิดศรีเพง็ ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั 2
22 4611111385 พระมหาสมพร ภทฺทวโร มีชยั คร้อพนนั อนัดบั 2
23 4611111431 พระมิตร โชติธมฺโม เอกพจน์ ชากผกักูด อนัดบั 2
24 4611111903 พระมหาสุวิทย์ ธมฺมโชโต โชคนกั มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 2
25 4611111377 พระใบฎีกามนตรี มนฺตธมฺโม สีเหลือง โชติทายการาม
26 4611111504 พระวิรัช อภิปุญฺโ เอ่ียมศรีดี ลานคา
27 4611111521 พระมหาสุธีรพล สุชาโต อุ่นสมยั มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

28 4611111806 พระประทีป ชยานนฺโท วฒิุไชย กลางบางพระ
29 4611111865 พระณรงค์ าณสิริ พลูสวสัด์ิ โคกเขมา
30 4611111288 พระมหามงคล ปญฺ าวโร หนูชิต คูหาสวรรค์
31 4611111482 พระวิจิตร าณโสภโณ ศรีนนท์ ปรินายก
32 4611111831 พระสมศกัด์ิ กิตฺติสมฺปนฺโน เรืองสุขสุด ไร่เกาะตน้ส าโรง
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33 4611111539 พระดอกรัก ปญฺ าวชิโร แกว้การไร่ หทยันเรศวร์
34 4611111440 พระนิต มานิโต หตัถาพนัธ์ ครุนอก
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
35 4611111687 พระวิจิตรา จิตฺตกาโร เฉือน ปุรณาวาส
36 4611111563 พระปราโมทย์ ปโมทิโต ซอกจอหอ คลองตาคลา้ย
37 4611111555 พระณรงค์ อภิปุญฺโ สีนอก มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

38 4611111792 พระคมศกัด์ิ สุภทฺโท เหลือแกว้ วงัยาว
39 4611111881 พระกิตติกรณ์ ติสฺสโร มุทาพงศ์ ทุ่งตาล
40 4611111920 พระยทุธนนัท์ านวโร ทองแปลง กลางบางพระ
41 4611111911 พระมนตรี ปญฺ าทีโป โสดา มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4612170229 พระครูสงัฆรักษชู์ชาติ กลฺยาโณ ภูพวงจนัทร์ สุวรรณาราม อนัดบั 2
2 4612170156 พระรณยทุธ อภินนฺโท จ ารูญศิริ โพธ์ิศรี อนัดบั 2
3 4612170300 พระสุทศัน์ กิตฺติสาโร ศรีบุรินทร์ โพธ์ิศรี อนัดบั 2
4 4612170211 พระสมเพียร จารุวณฺโณ พิมใจ ศรีทศัน์ อนัดบั 2
5 4612170041 พระครูอรุณชยาภิวฒัน์ ชยาภินนฺโท ก าสมุทร ศรีสวา่ง อนัดบั 2
6 4612170296 พระสุทศัน์ จกฺกธมฺโม เหล่าเจริญ โพธ์ิศรี อนัดบั 2
7 4612170059 พระครูธ ารงคุณวตัร มหาคุโณ มงคุณวดั เกาะแกว้ทรายขาว อนัดบั 2
8 4612170130 พระไพจิตร จารุวณฺโณ วงษแ์วงนอ้ย ศรีสมชาติ อนัดบั 2
9 4612170075 พระบญัชา รกฺขิตธมฺโม สาช านาญ สุวรรณาราม อนัดบั 2

10 4612170318 พระสุบรรณ ธีรธมฺโม สารวงษ์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
11 4612170083 พระครูประจกัษสี์ลคุณ จกฺกวโร ค าตนั โพธ์ิทอง อนัดบั 2
12 4612170328 พระมหาทองสขุ  สเุมโธ ไทยทะนุ เขากง อนัดบั 2

13 4612170393 พระทว ี     กตธมฺโม เป้าทอง โพธ์ิศรี

14 4612170369 พระครูอมรธรรมาภริตั    ทินฺนสทฺุธิ นาปาน โพธ์ิชยั

15 4612170016 เจา้อธิการกา้น มหาปญฺโ เพง็สอน ถ ้าสุวรรณคูหา
16 4812170443 พระครูจิรธรรมธัช จิรธมฺโม ศรหีงษท์อง มีชยัทา่

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
วทิยาลัยสงฆ์เลย
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17 4612170261 พระครูสิริโพธาภิบาล พทุธ าโณ วงษเ์ชียงเพง็ โพธ์ิศรี
18 4612170105 พระครูพิศาลวิมลกิจ ชินปุตฺโต เบ้ียไธสง ศรีแกว้
19 4612170270 พระครูสุตสรคุณ มหิสฺสโร เดชพนัธ์ สังคมสามคัคี
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

20 4612170342 พระครูสวุรรณธรรมประยตุ  จกฺกธมฺโม สหีาร สวุรรณาราม

21 4612170451 พระสวุทิยช์าญ ธมฺมธโร ดบีรุี โพนงาม

22 4612170385 พระประกาย       เชตปฺ โ อุ่นส  าโรง โพธ์ิชยั

23 4612170181 เจา้อธิการสงวน ธมฺมโชโต ไชยสงค์ ศิริราษฎร์อุปถภัม์
24 4612170351 พระครูสวุรรณวีรวฒัน ์ ธมฺมทินฺโน มลูเพ็ญ บรูพาราม

25 4612170202 พระครูอุดมธรรมโสภณ อนุตฺตโร บุตรโคตร ป่าโนนทอง
26 4612170417 พระอภิชาติ อภินนฺโท สรุาราช ป่าโนนทอง

27 4612170024 พระกิติศกัด์ิ านิสฺสโร ภาโส ศิริมงคล
28 4612170377 พระครูอาทรธรรมาภิวฒัน ์ อจฺจาทโร พรมจนัทร์ ศรพีนัดอน

29 4512270132 พระมหาสุทศัน์ วรปญฺโ สุคงเจริญ โพนชยั รุ่น 52 อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4604110573  พระกิตติชยั กิตฺติ าโณ เลขไวฑูรย์ มหาวนั อนัดบั 1
2 4604110557  พระครูกลัยาณธรรมนิวิฐ ถาวโร สุภาวงศ์ ศรีเต๊ีย อนัดบั 2
3 4604110671  พระครูสุนทรธรรมานุโยค เกสโร จินาใหม่ โขงขาว อนัดบั2
4 4604110611  พระวิมล าณวฑฺุโฒ สุขแดง พระพทุธบาทหว้ยตม้ อนัดบั 2
5 4604110638  พระครูสังวรสีลาจาร อปฺปมตฺโต ใจเง้ียวค า อรุณวิทยาวาส อนัดบั 2
6 4604110646  พระครูวินยัธรสุเทพ านวโร จนัทร์ดี ศรีนวรัฐ อนัดบั 2
7 4604110735  พระครูวิจิตรคมัภีรธรรม คมฺภีรธมฺโม ยอดแกว้ อรัญญวาสี อนัดบั 2
8 4604110565  พระจรัญ จารุวณฺโณ จนัทร์ทิพยม์า ตน้กอก อนัดบั 2
9 4604110581  พระทวีศกัด์ิ  กิตฺติ าโณ วรกิจเจริญวงศ์ อมัพวนั อนัดบั 2

10 4604110590  พระครูนิมิตธรรมวชัร์ วชิโร ลอยงาม ต าหนกัธรรมนิมิตร อนัดบั 2
11 4604110654  พระอธิการจิรวฒัน์ อินฺทปญฺโ สิงห์หอม ใหม่เด่นชยั อนัดบั 2
12 4604110662  พระครูสุทธิญาณรังษี สุจิตฺโต กนัตะ๊ รังษีสุทธาราม อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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13 4604110701  พระอภิเทพ ปญฺ าว  โส ปัญญาวงศ์ พระธาตุขนุโก๋น อนัดบั 2
14 4604110697  พระครูสุวฒัน์มงคลการ สุมงฺคโล หว้ยแกว้ อมัพาราม อนัดบั 2
15 4604110620  พระอธิการศกัด์ิชยั วีรธมฺโม มาลาธง จกัรค าภิมุข อนัดบั 2
16 4604110743  พระสะอาด สิริปญฺโ สิงห์กี สันป่าตอง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4609010313 พระมหาญาณนัธร จรณธมฺโม ปานนิล นครสวรรค์ อนัดบั 1
2 4609010011 พระกรกฏ มหาปญฺโ นาคเอก ส านกัสงฆว์ชิรกลัยาณ์ อนัดบั 2
3 4609010046 พระครูนิพทัธ์วรกิจ เขมวีโร แสงเพชร เกาะแกว้ อนัดบั 2
4 4609010054 พระจงกล ปสนฺนจิตฺโต เวชไธสง ประชานิมิตร อนัดบั 2
5 4609010330 พระครูปลดัอ าพล กาญฺจโน คงกระพนัธ์ มณีสถิตกปิฏฐาราม อนัดบั 2
6 4609010267 พระอธิการสมภาร สุภาจาโร พินิชสอน หนองลาดสามคัคี อนัดบั 2
7 4609010232 พระมหาล าพึง ธีรปญฺโ เพญ็ภู่ โพธาราม อนัดบั 2
8 4609010089 พระฉตัรชยั อาภาธโร แซ่เตง็ ประดาทอง อนัดบั 2
9 4609010224 พระบุญนาค อติพโล กิจเกษม หนองนมววั

10 4609010275 พระมหาอรรถนนท์ กตธมฺโม เช้ือทอง โพธาราม
11 4609010348 พระอุบล สิริปญฺโ ฤกษดี์ หวัเสลาโพธาราม
12 4609010259 พระสมพงษ์ ภูริปญฺโ ป้อมพลาย เกา้เล้ียว
13 4609010160 พระประสิทธ์ิ ตคุโณ เลิศสุขเจริญภาภ บา้นหวา้
14 4609010186 พระครูพชัรปัญญาวธุ ยตฺุตปญฺโ พาณิชยสุ์ทธิคุณ ซบัไมแ้ดง (เก่า)
15 4609010291 พระส ารวย เมตฺติโก เน่ืองตุย้ เสด็จ
16 4809010741 พระพาคินทร์ อธิทนฺโต เอมอ่ิม นครสวรรค์
17 4809010791 พระสามารถ ตสทฺโธ กล ่าดี ไทรใต้
18 4809010775 พระพงษศ์กัด์ิ ตวโร สลบัสี พระบรมธาตุ
19 4809010783 พระสมบติั ติ าโณ นวลระออง จอมคีรีนาคพรต
20 4809010767 พระบุญชยั จกฺกธมฺโม อนุกูลธรรม ท่าทอง
21 4809010805 พระธนาพิพฒัน์ ตธมฺโม สุขเข โพธ์ิงาม

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617011315 เจา้อธิการเจริญ กิตฺติคุโณ เล็กช้ิน กรับพวงเหนือ อนัดบั 1
2 4617011382 พระมหาวรสายใย จิรว  โส นาคคูณ แกว้สุริยฉ์าย อนัดบั 1
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4617011650 พระมหาวิชยั เขม าโณ จตุัรงคเ์ดโชชยั สุดสวาสด์ิ อนัดบั 1
4 4617011552 พระมหาเอกชยั อาภากโร คงรอด พนัปี อนัดบั 1
5 4617011391 พระครูศรีปริยติัวิธูร ภทฺทธมฺโม พวงทอง ก าแพงดิน อนัดบั 1
6 4617011366 พระครูพิบลูโชติธรรม โชติธมฺโม จ าหนดั พนัปี อนัดบั 2
7 4617011421 พระครูวีรธรรโมภาส านวีโร กนันะวงศ์ ชุมพลศรี อนัดบั 2
8 4617011480 พระครูสังวราภินนัท์ ส วโร พงษป์ระยรู ดงหมี อนัดบั 2
9 4617011374 พระครูพิพิธพฒันกิจ กาญฺจนธโร เช้ือแกว้ ราษฎร์นิยม อนัดบั 2

10 4617011510 พระครูสุมณฑธ์รรมกิจ จนฺทโก ถ่ินหลกัร้อย กระบงัมงัคลาราม อนัดบั 2
11 4617011595 พระสอด รกฺขิตจารี เพียสา ราชบูรณะ อนัดบั 2
12 4617011692 พระสุบรรณ อหึสโก กลัยาเข่ียน ท่าหลวง อนัดบั 2
13 4617011412 พระครูวิมลธรรมรักขิต รกฺขิโต บุญศรี วงัทองวราราม อนัดบั 2
14 4617011439 พระวีระชยั อธิปุญฺโ แซ่ดา้น กระบงัมงัคลาราม อนัดบั 2
15 4617011404 พระครูวิบลูธรรมโชติ โชติโก วฒันบุญโชติ สามเรือน อนัดบั 2
16 4617011323 พระครูประทวน สิริสาโร เชฐสิงห์ ประชาราม อนัดบั 2
17 4617011358 พระครูไพศาลกิจจาทร สิริธโร ป่ินโตนด คีรีสุวรรณาราม อนัดบั 2
18 4617011731 พระครูอุปถมัถส์นัติคุณ เสนสนฺติ สุทธิพยุ โพนไทรงาม อนัดบั 2
19 4617011676 พระอธิการวีระพงษ์ ตวีโร วีระรัตน์ หนองจิก อนัดบั 2
20 4617011471 พระปลดัสมหมาย จารุธมฺโม ทองทว้ม คลองเขนง อนัดบั 2
21 4617011544 พระสมุห์อ านวย อคฺควณฺโณ ธรรมสอน แกว้สุริยฉ์าย
22 4617011536 พระครูโสภณธรรมวิภชั ธมฺมภาโค เอ่ียมบึงล า พระศรีรัตนมหาธาตุ

23 4617011331 พระครูปิยวรรณสุนทร ปิยวณฺโณ ทองดี หว้ยดั้ง
24 4617011455 พระอธิการสมชาย ฌานวโร แวะสันเทียะ ไผ่ใหญ่
25 4617011463 พระครูพิพฒัน์อาจารคุณ อาจาโร พยคัฆภาพ โคกสลุด
26 4617011684 พระวีระฤทธ์ิ าณวีโร พิพฒันทรกุล ธรรมจกัร
27 4617011498 พระครูปลดันนัทอ์ภิวฒัชญ์ จนฺทสาโร ราชวงศา พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

28 4617011587 พระพวงเจริญ าณร สี ยอดสิน ท่าหลวง

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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29 4843010804 พระมหานิช สุวีโร เกษร ท่าหลวง
30 4843010782 พระมหาชิตพล อตฺตคุตฺโต พวงบุญ ท่าหลวง
31 4843010855 พระนิกร ฌานวโร วนัภูสิตร์ บางเพียรวิลยัรัตน์

32 4843010774 พระมหาจรัญ ตว โส รักคล ้า ท่าหลวง
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

33 4843010847 พระณรงค์ กิจฺจธโร มจัจุ บางเพียรวิลยัรัตน์

34 4843010812 พระมานพ มนาโป เกตุมณี บางเพียรวิลยัรัตน์

35 4843010821 พระวิโรจน์ ติปุญฺโ ข  ามอญ ท่าหลวง
36 4843010766 พระครูศรีปริยติัวิสิฐ ธมฺมวิริโย พุ่มจนัทร์ ท่าหลวง
37 4843010791 พระปลดัณรงคธ์รรม กตธมฺโม หงษสิ์บสอง ท่าหลวง
38 4843010758 พระครูพิศิษฎป์ุญญาสาร วรปุญฺโ ทดัไทย พระพายหลวง
39 4843010871 พระวิโรจน์ สิรินฺธโร บุญเรือง คุง้ยางใหญ่
40 4843010839 พระชลอ ภูริปญฺโ จนัทิมา โรงชา้ง
41 4843010863 พระครูพิศาลธรรมวตัน์ สวตฺถิโก บุญคุม้ครอง บุ่งวงัง้ิว
42 4417031754 พระชูศิลป์ ติสาโร แตรุ่้งเรืองชยักุล ตาปะขาวหาย รุ่นท่ี 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4605171045 พระครูสงัฆรักษจิ์ตรกร สนฺตจิตฺโต พลเยีย่ม สระทอง อนัดบั 1
2 4605171029 พระครูขนัติวราภิรม อนงฺคโน วรรณพฤกษ์ ขนัตินิวาส อนัดบั 1
3 4604571177 พระมหาโทน จิรสุโภ โนนยง ศรีอาราม อนัดบั 1
4 4605171151 พระทวี กิตฺติโสภโณ บุตรโคตร อโสกวนาราม อนัดบั 2
5 4605171533 พระอธิการสมปอง กิตฺติธโร ทะสูนย์ อมัพวนั อนัดบั 2
6 4605171550 พระวรวฒิุ ผาสุโก กฐินเทศ ฉิมพลีวนั อนัดบั 2
7 4605171436 พระอธิการวิทยา ตธมฺโม สร้อยเสนา เหล่าหมูมน้ อนัดบั 2
8 4605171100 พระมหาสุนทร ถิรจิตฺโต บุตมะ สันติวิเวก อนัดบั 2
9 4605171657 พระอ่อน มหิทฺธิโก ระหุ่ง หนองใหญ่ อนัดบั 2

10 4605171665 พระทวี มหาวีโร ตรีกุล ฉิมพลีวนั อนัดบั 2
11 4605171541 พระครูโพธิวฒิุธรรม สิริจนฺโท อาทิตยต์ั้ง โพธ์ิศรีทอง อนัดบั 2
12 4605171428 พระสมบูรณ์ ตว  โส วินทะชยั ยางสีสุราช อนัดบั 2

ห้องเรียนจังหวดัร้อยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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13 4605171011 พระคมสันต์ ปสนฺนจิตฺโต ปัญจมาตย์ เวฬุวนั อนัดบั 2
14 4605171100 พระปลดัณรงค์ เขมกาโม สลาตนั อโสกวนาราม อนัดบั 2
15 4605171312 พระประสิทธ์ิ สุขิโต ไชยด า ศรีสวา่งอาราม อนัดบั 2
16 4605171363 พระปลดัไพบูลย์ รตฺนปญฺโ หงษล์อยลม ทุ่งสวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
17 4605171622 พระครูสุตพฒันสารกิจ โสภิโต สมศิลา หนองขาม อนัดบั 2
18 4605171428 พระวิชยั อาริโย ไชยสิงห์ ปรมยัยกิาวาส
19 4605151347 พระพฤศจิ าณวีโร ตรวจมรคา อโสกวนาราม
20 4605171282 พระสมุห์ประเด็จ เอกคฺคจิตฺโต ทากุดเรือ มงคลชยัยาราม
21 4605171380 พระมนสั ตธมฺโม ทวิชยั ศรีชยัมงคลวนาราม

22 4605171517 พระสมชาย จนฺทวณฺโณ จ่าบาล สวา่งอารมย์
23 4605171380 พระอนนัท์ อภินนฺโท สุริโย ศรีวิไลมงคล
24 4605171321 พระประหยดั สญฺ จิตฺโต ทิวาพฒัน์ สวา่งบึงทอง
25 4605171355 พระพากร านธมฺโม ศรีนา สระทอง
26 4505171329 พระอุเทน ปญฺ าคุตฺโต สระทองหลาง สระทอง อนัดบั 2 รอบ2

27 4505171230 พระสุลกัษณ์ สุรกฺขิตฺโต พิบูลย์ สระทอง อนัดบั 2 รอบ2

28 4505171507 พระอ านาจ อธิจิตฺโต พกุค า สระทอง รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4690102252 พระนิรันทร์ ขนฺติโก ศรีบูรณ์ บา้นบวั อนัดบั  2
2 4690102309 พระปริธิฌา นรินฺโท ทบวอร์ หนองหงส์ อนัดบั  2
3 4690102597 พระประเสริฐ กนฺตธมฺโม เมียดเตียบ จ าปา อนัดบั  2
4 4690102481 พระสุทธิชยั สุทฺธิ าโณ อรุณโน กลาง อนัดบั  2
5 4690102414 พระวิชิต ธมฺมร สี แซ่โลว้ ป่าสุคโต( เอราวณั ) อนัดบั  2
6 4690102392 พระวรรณไชย ธมฺมปาโล แดงหนองแปน สุขส าราญ  อนัดบั  2
7 4690102228 พระทรนง ธนปญฺโ มะโนรัมย์ พระพทุธบาทเขากระโดง อนัดบั  2
8 4690102554 พระอธิการด ารง รตนโชโต คลงัประโคน โคกยา่ง อนัดบั  2
9 4690102180 พระภทัรพล มหาคุโณ พลแสน สระแกว้สามคัคีธรรม อนัดบั  2

10 4690102538 พระโกศล โกสโล ปุยะติ กลาง
11 4690102660 พระอธิการหรรษา หาสธมฺโม เหียบประโคน โคกมะขาม

ห้องเรียนจังหวดับุรีรัมย์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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12 4690102562 พระครูจนัทศิริพิมล จนฺทโก ยหุะประโคน ศิริมงคล
13 4690102449 พระสายนัต์ อกิญฺจโน พิมูล ทรงสุวรรณ
14 4690102333 พระไพฑูรย์ อนงฺคโณ สิงห์สถิตย์ ป่าธรรมศิลาราม
15 4690102619 พระอธิการณภทัร ธมฺมทีโป ประทีปรัมย์ ทุ่งสวา่งศรี
16 4690102317 พระประศกัด์ิ านิสฺสโร ศรีขาว ชยัศิริมงคล
17 4690102422 พระวีระ มหาวีโร ศรีพรม สุวรรณาราม
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
18 4690102601 พระประทิน ยสินฺธโร บุญรอดดวง ปราสาททองวนาราม

19 4690102325 พระพนูแสง ธีรปญฺโ กมล จ าปาทอง
20 4690102287 พระปกรณ์ ทีปธมฺโม เสรีทศพร วดัโคกยา่ง
21 4690102112 พระโกสีย์ ปญฺ าธโร อรุณศิริสมบูรณ์ วดัพระพุทธบาทเขากระโดง

22 4690102490 พระสุชิต อติภทฺโท เหมือนศรี โคกลอย
23 4690102643 พระอธิการสมร าณวีโร ศรีภูมิเดิม ป่าชยัมงคล
24 4690102201 พระธนากร สุมโน มีพร้อม ตลาดชยั
25 4690102571 พระอธิการทองคูณ ฉนฺทโก เชอะรัมย์ หว้ยมะไฟ
26 4690102511 พระอรัญ เขมวีโร แกลว้กลา้ จตุราษฏร์บ ารุง
27 4690102651 พระสมคัร กาญฺจนปุญฺโ กาญจนะ เกตุแกว้จุฬามณี
28 4690102171 พระเดช ฉนฺทปาโล อินทะสะ ไทยเจริญ
29 4891107723 พระวิโรจน์ ปภาโส บุญเกิดรัมย์ โกรกข้ีหนู
30 4891107715 พระเปล่ง จิตฺตส วโร ชะงกัรัมย์ ทองธรรมชาติ
31 4891107618 พระสมชาย จนฺทสาโร เสาวรส ส าโรง
32 4891107774 พระวีนสั ตสิริ ชวลิต สระแกว้สามคัคีธรรม( นิคมผงั 16 )

33 4891107766 พระธีรคุณ วิสารโท ถอนทอง ป่าไพบูลย์
34 4891107707 พระเกษม กิตฺติคุตฺโต เวียงศิริ หนองบวัเจา้ป่า
35 4490101210 พระอาวธุ อตฺถกาโม นามฝาง บา้นบวั อนัดบั 2 รุ่น 52

36 4590101769 พระมงคลชยั สุมโน หล่อแท้ กลางประโคนยชยั อนัดบั 2 รุ่น 52

37 4590101572 พระประสาน อธิปญฺโ สมุทรานุภาพ ป่าประชานิมิต อนัดบั 2 รุ่น 52

38 4890101688 พระสมร ธมฺมทีโป ศรัทธาธรรม ประสิทธาราม อนัดบั 2 รุ่น 52

39 4590101491 พระคฑาวธุ อุตฺตโร เสนาไทย ป่าหนาม รุ่น 52
40 4590101599 พระภิญโญ ธมฺมรโต ปุลนัรัมย์ ปราสาทวนาราม รุ่น 52
41 4590101589 พระปรีชา ติกฺขปญฺโ วาหะรัมย์ หลกัเขต รุ่น 52
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42 4590101548 พระธรรมรงค์ ถาวโร ไชยสุวรรณ์ กลาง รุ่น 52
43 4590101629 พระวฒันา อินฺทปญฺโ รอบเขตรัมย์ อุดมชยัมงคล รุ่น 52
44 4790103056 พระทองใส อนุชาโต เพียรแกว้ อุดร รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617012109 พระอนุลกัษณ์ จารุวณฺโณ ดิษฐทอง ศรีบุญเรือง อนัดบั 1
2 4617011862 พระมหาพงศกร กลฺยาณสิริ ลาค า ศรีภูมิ อนัดบั 1
3 4617011773 พระโกศล โกสโล คงคา ประชานิมิต อนัดบั 2
4 4617011943 พระมานพ านิสฺสโร สิงห์ขร ประชาบ ารุง อนัดบั 2
5 4617012168 พระสุพจน์ กลฺยาณธมฺโม ภาพสิงห์ ศรีภูมิ อนัดบั 2
6 4617012150 พระสมเจตน์ ปริปุณฺโณ มีตาบุญ ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 2
7 4617011838 พระบรรจง อาภาธโร กองแกว้ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
8 4617011951 พระเยี้ยม ทีฆายโุก เทียมเพง็ ศรีภูมิ อนัดบั 2
9 4617011781 พระอธิการจกัรกฤษณ์ กลฺยาณธโร จ าเริญพร ไร่ตาพฒุ อนัดบั 2

10 4617011854 พระบุญรุ่ง สมฺปุณฺโณ ศรีสงวน ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 2
11 4617012141 พระจตุรวฒัน์ โอทาโต แกว้เมืองมูล ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
12 4617011897 พระพิเศษ ฌานสุโภ จนัทร์หม่อน ประชาบ ารุง อนัดบั 2
13 4617012036 พระสันติ สนฺติปุญฺโ บุญเท่ียง ศรีภูมิ อนัดบั 2
14 4617012061 พระสุริยนั านิสฺสโร ปานอินทร์ ไตรภูมิ อนัดบั 2
15 4617011790 พระชวนชยั โชติปญฺโ นาชยัพลอย โป่งนกแกว้ อนัดบั 2
16 4617011978 พระวิญญู ขนฺติโก ไผ่นอก โคกมน
17 4617011811 พระธนกร โฆสธมฺโม ค าแสน ไตรภูมิ
18 4617011889 พระพรชยั ติกฺขปญฺโ จนัทร์ค  า ประชานิมิต
19 4617012052 พระสุพลรัตน์ านิสฺสโร เขียวพรหม เสน่ห์อารมณ์
20 4617011803 พระอธิการชุมพร วรธมฺโม แกว้เพ่ิม โพธ์ิศรีธรรมาราม

21 4617011846 พระบวัลอย สุรปญฺโ เคหาวิทย์ ศรีภูมิ
22 4617012087 พระอดิศร สารคนฺโธ กอ้นเอีย ศรีภูมิ

ห้องเรียนจังหวดัเพชรบูรณ์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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23 4517011402 พระพิษณุ ปิยสีโล หอมสมบติั ศิริมงคล รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617012290 พระมหาปฐมวยั ธีรเวที แซ่อ้ือ ป่าโมกวรวิหาร อนัดบั 1
2 4617012273 พระครูเกษมปัญญากร เขมปญฺโ สัญญารักษ์ กลางชูศรีเจริญสุข อนัดบั 2
3 4617012567 พระมหาวีรวงศ์ ปญฺ าวฑฺุโฒ โกยรัมย์ ล  านารายณ์ อนัดบั 2
4 4617012214 พระกิตติพงษ์ สุปญฺโ ปานคง วดัโพธ์ิสังฆาราม อนัดบั 2
5 4617012294 พระวิเชียร สุภกิจฺโจ ค าก าพดุ ไชยภูมิ อนัดบั 2
6 4617012231 พระชลธร อคฺคธมฺโม คงแสง มหาธาตุ อนัดบั 2
7 4617012524 พระอาราม อธิปญฺโ เพียนผกัแวน่ สองพ่ีนอ้ง อนัดบั 2
8 4617012222 พระพีรชยั ยตินฺธโร ศรีช่ืน โพธ์ิงาม อนัดบั 2
9 4617012311 พระฉลอง ปภสฺสโร ชมสุวรรณ์ โพธ์ิทูล อนัดบั 2

10 4617012265 พระมหาสยาม ปภสฺสโร คลา้ยสาย เกาะ
11 4517011861 พระมหาสุรศกัด์ิ อธิปญฺโ มุ่งซ้อนกลาง พิกุลทอง
12 4617012486 พระครูวินยัธรธีระ านิสฺสโร ล าเทียน ธรรมิกาวาส
13 4617012516 พระครูกิตติชยัสาร กิตฺติสาโร ยทุธการ สองพ่ีนอ้ง
14 4617012427 พระนิรันดร์ ภทฺทจารี บาลี เสาธงทอง
15 4617012281 พระอ านวย ตปญฺโ วิเศษสุทธ์ิ โบสถส์ายทอง
16 4617012371 พระอุทิศ จารุธมฺโม ช่ืนชม ล านารายณ์
17 4617012460 พระกรกต กิตฺติทินฺโน เฉลิมจนัทร์ ป่าโมกวรวิหาร
18 4517012026 พระสุชาติ สุทฺธิปญฺโ คนขยนั เกาะ อนัดบั 2รุ่น 52 

19 4517011984 พระวิสันต์ เตชวโร สุขวิทยา อมัพวนั รอบ 2
20 4517011631 พระจตุพร ชยวฑฺโต ศิริสุข พิกุลทอง รอบ 2
21 4517011755 พระสวง สนฺตจิตฺโต นาทอง เขาต าบล รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4608070177 พระพรเทพ ปุญฺ านนฺโท นิสสัยบุญ ศรีบุญเรือง อนัดบั 1

ห้องเรียนจังหวดัล าปาง
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

ห้องเรียนจังหวดัสิงห์บุรี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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2 4608070312 พระอธิการศรชยั เตชสีโล รามพินิตร ป่ายะ อนัดบั 2
3 4608070088 พระทรงเดช สมนฺตปาสาทิโก ปุกสร้อย บา้นเหม้ียง อนัดบั 2
4 4608070258 พระวรรณ สิกฺขาสโภ มณีชยั ล าปางกลางตะวนัออก อนัดบั 2
5 4608070436 พระศรีสวสัด์ิ ธีรปญฺโ ชุมแสง ป่ารวก อนัดบั 2
6 4608070339 พระสนัน่ สิริจนฺโท จนัทร์ใหม่ โป่งร้อน อนัดบั 2
7 4608070282 พระวินยั กิตฺติปญฺโ อุดกนัทา ชยัมงคล อนัดบั 2
8 4608070401 พระอิทธิฤทธ์ิ ปิยสีโล เครือพรมมินทร์ หม่ืนกาด อนัดบั 2
9 4608070363 พระอธิการเสาร์แกว้ ถาวโร วงัมูล ตน้ผ้ึง อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
10 4608070193 พระมงคล อิสฺสรร สี พนาพงศไ์พร ปงหอศาล อนัดบั 2
11 4608070207 พระมนูญชยั าณสุทฺโธ สิทธิหาญ บา้นร้องตน้ธง อนัดบั 2
12 4608070240 พระรัฐพงษ์ สุนฺทรเมธี ค  าใส ปงหอศาล อนัดบั 2
13 4608070231 สามเณรรังสฤษฎ์ บุญทา เขา้หมู่ (หนองยาง) อนัดบั 2
14 4608070096 พระมหาธนวฒิุ าณโสภโณ อินทนนท์ บา้นเหล่า (รัศมีธรรม)

15 4608070151 พระประดิษฐ์ ภทฺทรภาณี วนัเป้ีย ปงหอศาล
16 4608070126 พระนนัทวฒัน์ ตวฑฺฒโน เงินแกง้ หา้งฉตัร
17 4608070380 พระอธิชารินทร์ จิตฺตกาโร ใจน่าน ลอ้มแรด
18 4608070452 พระจิตตพงศ์ จิตฺตสุโภ พรมมา ป่าขาม
19 4608070100 พระธญัญา อภิปุญฺโ สุระขนั เกาะวาลุการาม
20 4608070398 พระอธิการอภิเชษฐ์ อตฺตทีโป ต้ือยศ ป่าไคร้ใต้
21 4608070321 พระอธิการศรชยั กตทีโป ค าปา หาดปู่ ดา้ย
22 4608070266 พระครูใบฎีกาวรสิทธ์ิ อรุโณ ใจสุข ตองปุ
23 4608070070 สามเณรชชัวาลย์ ณ ระนอง วงัหมอ้
24 4508070523 พระชยัราช านวโร หน่อใหม่ นางอย รุ่น 52

25 4508070507 พระเจริญ มหิสฺสโร ไชยอุดรรุ่งเจริญ พระบาท รุ่น 52

26 4508070710 พระปริวตัร ติโก ศรีบุญเรือง นาดู่ รุ่น 52

27 4508070787 พระพิพฒัน์ ปญฺ าสาโร ใจบุญ หว้ยกอ้ด รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

ห้องเรียนจังหวดัน่าน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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1 4710010901 พระเตือง ขนฺติโก ตาค าสุก ม่วงใหม่ อนัดบั 2
2 4610012243 พระอนนัต์ เขมวนฺโต อินตะ๊ใจ วดัพระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2
3 4610011999 พระเดช สิริธมฺโม นาอ่ิน ไผ่เหลือง อนัดบั 2
4 4610012073 พระครูพิบูลพฒันาทร ปญฺ าธโร ใจค า ร้องตอง อนัดบั 2
5 4610011972 พระชานนท์ ขนฺติธโร ลือเรือง พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2
6 4610011956 พระชยัวฒัน์ โชติวโร อ่ินค า พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2
7 4610012162 พระโสภณ สุเมโธ อุ่นมี พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2
8 4610011905 พระกานต์ สิริธมฺโม หลวงฤทธ์ิ ม่วงใหม่
9 4510011369 พระสมุห์สงบ ธมฺมวโร ใจการณ์ ศรีสระวงค์ รุ่น 52 รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4607010218 พระมนต์ พทฺุธสโร พิมพะ กะดึ อนัดบั 1
2 4607010307 พระสมพร านทินฺโน พิมพป์ระจบ ราษฎร์รัตนาราม อนัดบั 2
3 4607010341 พระสาคร กมโล วงคด์ว้ง บา้นโดด อนัดบั 2
4 4607010188 พระครูโพธิธรรมาภินนัท์ ธมฺมานนฺโท บุญธรรม บา้นโพธา อนัดบั 2
5 4607010197 พระไพรวลัย์ านวีโร ขอสืบ หนองเหล็กใหญ่ อนัดบั 2
6 4607010545 พระยทุธนา อาภทฺธโร หนองกก อีหนา อนัดบั 2
7 4607010277 พระอธิการวีระพนัธ์ กลฺยาณธมฺโม สุริเตอร์ บา้นคลอ้ อนัดบั 2
8 4607010332 พระสวสัด์ิ ธมฺมวิริโย ทองค า ประชานิมิต อนัดบั 2
9 4607010137 พระประดิษ ธีรว  โส ทวีชาติ นาครินทร์

10 4607010456 พระอมัรินทร์ อินฺทปญฺโ ทองปลิว สระก าแพงใหญ่
11 4607010021 พระสมุห์จิระวฒัน์ อาจารสุโภ ศิริวงศ์ สวา่ง
12 4607010030 พระไฉน สิริปญฺโ จนัทร์ดวงศรี บา้นก่อ
13 4607010324 พระสราวธุ อาสโภ งาหอม ปลาซิว
14 4607010153 พระพฒันา ฌานรโต วิสัยปราชญ์ เมืองคง
15 4607010243 พระเลิศลกัษณ์ ครุธมฺโม อุ่นใจ บา้นโพธา
16 4607010048 พระชุมพล จนฺทสาโร ศรีราตรี เมืองจนัทร์
17 4607010413 พระสุรักชยั พทฺุธวิริโย พนัธ์แก่น โพธ์ิพระองค์
18 4607010430 พระอมรเทพ ผลสมฺปนฺโน อุ่นใจ มหาพทุธาราม

ห้องเรียนจังหวดัศรีสะเกษ
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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19 4607010511 พระครูจารุเขตโสภณ จารุวณฺโณ อินทร์งาม เจา้ทุ่ง
20 4607010367 พระสายนั จนฺทสาโร พรมขนัธ์ บา้นหนองยาง
21 4607010502 พระครูสิริวงศานุวตัร านทตฺโต บุตรแสน ป่าดู่
22 4607010359 พระสาคร กวิว  โส พนัเพชร ชยัสวา่ง
23 4607010285 พระสมชาย ธมฺมวโร งามตรง อีหนา
24 4607010561 พระมหารัฐพงศ์ ชาตเมธี หสัค  า ป่าดู่
25 4607010464 พระอารีย์ สุจิตฺโต เวียงค า บา้นเทิน
26 4607010103 พระบญัชี ธีรว  โส เกษแกว้ บา้นคลอ้
27 4607010161 พระพทุธา าณวฑฺุโฒ สีวงษ์ สระก าแพงใหญ่
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
28 4607010064 พระแดง ธมฺมรโต บุตรสะวะ หนองขวาง
29 4607010375 พระส าราญ ปญฺ าธโร ศรีเมือง หนองม่วง
30 4607010013 เจา้อธิการคมสันต์ สุภทฺโท สุขเหลือง หนองบวัดง
31 4607010293 พระสมชาย สุธมฺโม มะยม บา้นเปลือย
32 4607010481 พระอธิการสมาน ภูริวฑฺฒโน ช่ืนชาย เจียงอี
33 4807010522 พระเก้ือพงษ์ ปิยธมฺโม พิมพพ์ร หนองบอน

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 0046010754 พระสุทิพ จารุธมฺโม แกว้หนู ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั  2
2 0046010751 พระสุพรรณชาติ ติกฺขวีโร ประดิษฐ์ธรรม โบราณสถิตย์ อนัดบั  2
3 0046040799 พระปลดัไมตรี อภิวณฺโณ อตัถเจริญสุข สุริยาราม อนัดบั  2
4 0046010752 พระจิรศกัด์ิ สนฺติกโร สุวรรณอินทร์ วาลุการาม อนัดบั  2
5 0046040801 พระครูอดุลกิจจาธร สจฺจวโร เอียดต า เขตตาราม อนัดบั  2
6 0046040796 พระสุทธิสมณวตัร ชวนปญฺโ สุวรรณมณี มุจลินทวาปีวิหาร
7 0046010753 พระสมุห์สนัน่ สุจิตฺโต จนัทร์สกุล ชลธาราสิงเห

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

ห้องเรียนจังหวดัปัตตานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

ห้องเรียนจังหวดัสุราษฎร์ธานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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1 4603018189 พระปลดัเสน่ห์ ธมฺมทีโป ทัว่จบ ควนคลงั อนัดบั 2
2 4603017676 พระพิทยา อติเมโธ แป้นรอด นาสาร อนัดบั 2
3 4603017689 พระสุชาติ ปญฺ าวชิโร แทนมว้น กนัตาราม อนัดบั 2
4 4603017573 พระกฤษณา คุณธมฺโม ใจสมุทร นาสาร
5 4603018162 พระมหาสนัน่ จิตฺตปญฺโ เกิดกุลรัตน์ เทพนิมิต
6 4603018171 พระอธิการสมพงษ์ อภินนฺโท หมวดอินทอง ควนตะโก
7 4603018201 พระครูสุขุมธรรมโกศล สุขธมฺโม สุขชู กาฬสินธุ์
8 4603017671 พระสิทธิชยั ธีรว  โส คหะวงษ์ นาสาร
9 4603018120 พระครูประสิทธ์ิชลธรรม อภิปสนฺโน อ่ิมทอง ประสิทธาราม

10 4603018154 พระมหารุ่งวิทย์ รตนโชโต ถึงถ่ิน สวา่งมนสั
11 4603018138 พระประเสริฐ กตปุญฺโ เมาลิชาติ วาลุการาม
12 4603017662 พระมหาสมชาย กนฺตสีโล สาลี ควนสุบรรณ
13 4603018073 พระครูไพโรจน์วรธรรม ชิรารกฺโข คงทอง วิโรจนาราม
14 4603017611 พระปลดัทิม ฉนฺทธมฺโม ทองจนัดา โฉลกศิลาราม
15 4603017719 พระอภิชาติ อภิชาโต ไชยสิทธ์ิ ศานติ-ไมตรี
16 4603017735 พระเอกชยั ภทฺทาจาโร เสียงหวาน ควนศรี

ที่ รหัส ฉายา ประเทศ หมายเหตุ
1 2046101162 เกาหลีใต้
2 2046101049 Cheong-uk เกาหลีใต้
3 2046101103 เกาหลีใต้
4 2046101081 เกาหลีใต้
5 2046101090 เกาหลีใต้
6 2046101057 Beop-hwa เกาหลีใต้
7 2046101171 เกาหลีใต้
8 0660201003 เกาหลีใต้ เขา้ปี 3
9 0660201001 Ji-sun เกาหลีใต้ เขา้ปี 3

10 0660201002 เกาหลีใต้ เขา้ปี 3
Bhikkhu Lee, Jung-ahn
Mr.Choi,  Sang-bae

Mr. Kang, Pan-kab
Mr. Park, Sun-yong
Bhikkhu Cho, Soon-bok
Mrs. Lee, Myung-sook
Mr. Lee, Chang-yup

วทิยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

  ช่ือ/นามสกุล
Mr. Lee, Sung-soon
Bhikkhu Cho, Kil-hwa
Mr. Kim, Yong-yoon
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ที่ รหัส ฉายา ประเทศ หมายเหตุ
1 0403201018 Zhong Pin ไตห้วนั
2 0403201024 Yan Ming ไตห้วนั
3 0403201013 Di Jia ไตห้วนั
4 0403201020 Shiuh Huei ไตห้วนั
5 0403201012 Chuan Lun ไตห้วนั
6 0403201021 Dao Hui ไตห้วนั
7 0303201023 Zhu Ya ไตห้วนั
8 0403201028 Yuan Hai ไตห้วนั
9 0403201025 Yang Hui ไตห้วนั

10 0403201010 Cheng Ru ไตห้วนั
11 0403201005 Zhi Hui ไตห้วนั
12 0403201023 Zhu Ya ไตห้วนั
13 0403201006 Wei Zhen ไตห้วนั

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4701000003 Bhikkhu Bodhi Ratanaputto Priy Khongrien
2 4701000010 Bhikkhu Van Hieu Thich chuc trung Nguyen Tavanvaram
3 4601000009 Bhikkhu Vijak Vijakhano Pongpan Khongrien
4 4701000008 Bhikkhu Tin Dipathero Ul Khongrien
5 4701000002 Bhikkhu Channal Chanthasobhano Leang SrisawangVong

6 4601000002 Bhikkhu Damrong Athipanyo Longjit Ampawan

Bhikkuni Tran Thuy Trinh, Nguyen
Bhikku Pharadon,Promnog

  ช่ือ/นามสกุล

Bhikku Chien-Fu,Lee
Bhikkuni Huan-Chen,Chieh
Bhikkuni  Yi-Yun,Chen
Bhikku Somprasong,Jatha

Bhikkuni  Shuk Fun,Foon
Bhikkuni Wei-Hsuan,Chu
Bhikkuni Chung-Hui,Chuang

มหาวทิยาลัยสงฆ์ชิง เจีย สาธารณรัฐไต้หวนั

Bhikkuni  Yuan-Chen,Chang

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

Bhikkuni  Hsing-Ju,Huang
Bhikkuni Kuen-Yin,Liew
Bhikkuni Kao-Feng,Liu

มหาปัญญาวทิยาลัย
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617020900 พระเทวา ภทฺราวโุธ สาระสี ปากบ่อ อนัดบั 1
2 4617020365 พระมหาวีระศกัด์ิ วชิรเมธี วรคุณากุล ศิริพงษธ์รรมนิมิต อนัดบั 1
3 4617020098 พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวฑฺุฒเมธี ชีแพง ใหม่ยายแป้น อนัดบั 2
4 4617020268 พระประวฒิุ เหมโก มะลิซ้อน ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 2
5 4617020381 พระมหาศิวะเสน าณเมธี กาญบุตร สุวรรณ อนัดบั 2
6 4617020888 พระมหาโชคดี จกฺกวโร สีลาราช ระฆงัโฆสิตาราม อนัดบั 2
7 4617020438 พระมหากฤตานน ตเมธี สิงห์ดว้ง มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

8 4617020632 พระบญัญติั ปภาโส ผิวละมุน อมรทายกิาราม อนัดบั 2

9 4617020641 พระบุญมัน่ อคฺคจิตฺโต มาระสา เรืองยศสุทธาราม อนัดบั 2

10 4617020802 พระอนนัต์ ฉนฺทโก รัตนะ ฉตัรแกว้จงกลนี อนัดบั 2

11 4617021027 พระสมุห์สมชาย านกโร ศรีอ่อน ท่าพระ อนัดบั 2

12 4617020543 พระจ าเนียร จนฺทว  โส พลาดสุ ดอน
13 4617020870 พระชยัโรจน์ จนฺทว  โส ปราบพยคัฆ์ อมรทายกิาราม
14 4617020811 พระเอกวฒัน์ ธมฺมโชโต บุตรอ ่า พระเชตุพน
15 4617020764 พระสมร อมโร เพสังตึด โบสถส์ามเสน
16 4617020144 พระมหาศุภชาติ สิริรกฺโข จ าปา มหาธาตุ
17 4617020420 พระสมพงษ์ ปญฺ าวโุธ นามศรี พระพิเรนทร์
18 4617020233 พระมหาประครอง สุปติฏฺ โต ประจ าถ่ิน คฤหบดี

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617020357 สามเณรวิษณุ เพชรประโคน มหรรณพาราม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่ 53
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วนัที ่ 27   มีนาคม  พุทธศักราช   2551

สาขาวชิาสังคมศึกษา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4617020187 พระมหาธนวฒัน์ ธนวฑฺฒโก ชมภูวงศ์ อมรทายกิาราม อนัดบั 2
3 4617020349 พระวิรัตน์ กตธมฺโม มีสุข กาญจนสิงหาสน์
4 4617020942 พระมานะ ชินว  โส เตกฉตัร เจา้มูล
5 4617020861 พระช่วย กนฺตจารี ศรีโรจน์ชยักิจ ศาลาคร๊ืน
6 4617020934 พระปรารภ กิตฺติวฑฺฒนเมธี พินิจมนตรี เลา
7 4617020951 พระวิษณุ อินฺทปญฺโ ขืนรัมย์ มะสง
8 4617020969 พระรามิล อิสฺสโร แม่นปืน ศิริพงษธ์รรมนิมิต

9 4617021051 พระอุทิศ วชิร าณเมธี ทาหอม ศิริพงษธ์รรมนิมิต

10 4617020730 พระวีระ วีรปญฺโ งามนาวงั กระจงั
11 4617020926 พระประสิทธ์ิ วชิร าณเมธี ทวี ศิริพงษธ์รรมนิมิต

12 4504240645 พระใจมัน่ อภินนฺโท ไทยใหญ่ พิชยั รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617020667 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท พนัธพฒัน์ ใหม่ยายมอญ อนัดบั 2
2 4617020403 พระมหาสมชาย ชิโนรโส จ าปาทอง ราชโอรสาราม อนัดบั 2
3 4617020389 พระสุดเขต สุทฺธิ าโณ โพธ์ิขาว ฉตัรแกว้จงกลณี

4 4861302001 พระครูกลัยาณ์กิจจานุกลู อคฺควโร เลิศประเสริฐ กลัยาณมิตร

5 4517020134 พระเฉลิม คารโว พกุเนียม คฤหบดี รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617020411 พระมหาจกัรธรรม เวฬุกิตฺติ ไผ่เฟ้ือย พระพิเรนทร์ อนัดบั 1
2 4617020454 พระมหาสุทศั สุทสฺสโน นุราช วิเศษการ อนัดบั 2
3 4617020489 พระมหาสุภกัษร จารุปเสวี ท าทวี บพิตรพิมุข อนัดบั 2
4 4617020080 พระมหาจิระพงศ์ จิรวฑฺฒโน พลวิเศษ นอ้ยนพคุณ อนัดบั 2
5 4607020397 พระจกัรพงษ์ วฑฺฒโน ทาราศี ฉตัรแกว้จงกลนี อนัดบั 2
6 4617020551 พระไชยเชษฐ์ ถิรธมฺโม เสียงทองค า บางน ้าชน

สาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาจริยศึกษา

คณะครุศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

7 4617020136 พระมหาชุมพร นิติสาโร วรรณภาพ อรุณราชวราราม

8 4617020195 พระมหานิธิพฒัน์ ธีรนนฺทเมธี คนเท่ียง วชิรธรรมสาธิต

9 4617021019 พระสมเกียรติ นิติสาโร ปะนาตา ดอนสะแก

10 4617020713 พระรุ่งทิวา ทิวงฺกโร ยานณภยั ชยัพฤกมาลา รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617020501 พระมหาอดุลย์ อภิรกฺขิตภตฺติ รักษาภกัดี ราชสิงขร อนัดบั 1
2 4617020471 พระมหาสุพฒันา จิตฺตปาลเมธี จารัตน์ ราชสิงขร อนัดบั 1
3 4617020284 พระมหาพรชยั กุสลจิตฺโต ป้องกนั ราชสิทธิทธาราม อนัดบั 2
4 4617020578 พระมหาทรงพล โฆสิตวณฺโณ สันตะวา บางโพโอมาวาส อนัดบั 2
5 4617020209 พระมหาบ ารุงศกัด์ิ ปริปุณฺโณ ทาราชไทย หงส์รัตนาราม อนัดบั 2
6 4617020322 พระมหาวฒันพงษ์ วฺยตฺตกวี แกว้นาพนัธ์ สร้อยทอง อนัดบั 2
7 4617020071 พระมหาจารุพงษ์ จารุว  โส จึงประยรู ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2
8 4617020039 พระมหากมนตรี โชติปญฺโ สีหาบุตร ศาลาคร่ืน อนัดบั 2
9 4617020829 พระคีรีวฒัน์ นริสฺสโร ฉตัรฉายา สุวรรณบ ารุง

10 4617020128 พระมหาชยัยทุธ สุเมธโส ศิลานิล ชยัชนะสงคราม

11 4617020772 พระสราวธุ ปญฺ าวฑฺฒโน พราห์มณีย์ หิรัญรูจี

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617020616 พระนิรันดร์ สุทฺธิเมตฺติโก จะมะณี มะลิ อนัดบั 1
2 4617020063 พระมหาค าผอง ปญฺ ารตนกวี ลมอ่อน ราชสิงขร อนัดบั 1
3 4617020179 พระมหาทุน ธมฺมจาโร นนทะศรี นิมมานรดี อนัดบั 1
4 4617020276 พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ ดีพิจารย์ วิเศษการ อนัดบั 2
5 4517020886 พระเอกวฒัน์ วรวฑฺฒโน พวงเพชร ใหญ่ศรีสุพรรณ

6 4517020860 พระเอกพงษช์ยั านวฑฺุฒิ วฒิุ สุทธาวาส

7 4617020331 พระมหาวนัชยั วรเมธี พลเยีย่ม ช านิหตัถกาญ

8 4617020152 พระมหาปิติปกรณ์ อุฏฺ าโน พิทกัษรั์ตตพงษ์ ดิสหงษาราม

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

9 4617020110 พระมหาชยัยา านจารี ดวงอร่าม เวฬุราชิณ

10 4617021001 พระสงกรานต์  อตฺตทนฺโต ดอนมอญ หนงัราชวรวิหาร

11 4617020781 พระสิทธิเส่ือน กุสลโฆสโก สานต์ ปุรณาวาส

12 4517020126  พระมหาฉตัร กตสาโร มาสวสัด์ิ โคกพระเจดีย์ รุ่น 52
13 4517020339 พระปรีชา รตนโชโต คลา้ยนอง ใหม่ รุ่น 52 รอบ 2

14 4517020673 พระมหาสมเกียรติ ปภาโต สงศรี ใหม่ รุ่น 52 รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4622613433 พระอุเทน าณวโร พิมวนั โพนค า อนัดบั 1
2 4622613441 พระธนชยั ธมฺมปาโล ไชยวิเศษ โสมนสัสนัตยาราม อนัดบั 2
3 4622613298 พระสมบติั ปิยธมฺโม กุลวิเศษ สุวรรณุทการาม อนัดบั 2
4 4622613417 พระสุวรรณรัตน์ รตนว โส วาจารัตน์ ศรีชมช่ืน อนัดบั 2
5 4622613409 พระสุริยนต์ อุตฺตโม แกว้จินดา สุวรรณุทการาม อนัดบั 2
6 4622613158 พระทศันยั ยสวฑฺฒโน บาลไทสงค์ สระบวับาน อนัดบั 2
7 4622612992 พระมนูญ กนฺตปญฺโ สีหาปัญญา พระธาตุราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
8 4602613063 พระณฐัวฒิุ ตเมธี วงษบ์ุตรศรี ธรรมคุณ อนัดบั 2
9 4622613174 พระนพดล ธมฺมปาโล ราชเดช ศรีนคราราม

10 4632613614 พระอุม้ รตนปญฺโ รัตนปัญญา สุวรรณุทการาม

11 4622613425 พระอนุพงษ์ คมฺภีรปญฺโ มหาสุขมุ บูรพาวนั

12 4622613204 พระบณัฑิต กิตฺติปญฺโ แสงวิชยั ศรีนคราราม

13 4622613131 พระเกรียงไกร อคฺคปญฺโ นามแสง โพธ์ิศรีสร้อย

14 4622613191 พระบุญส่ง เตชธมฺโม หมายชยั โพธ์ิชยั

15 4622613271 พระบรรเจิด อนนฺโท แดงเจริญ โคเขตตาราม

16 4622613344 พระพิมพา อุตฺตโม สุวรรณวงษ์ ราษฎร์ด าริ

17 4622613328 พระนิพนธ์ านิสฺสโร ซอนอินทร์ อรัญญิกาวาส

18 4622613379 พระลว้น ตสทฺโธ ใจตรง ดอนโพธ์ิ

19 4622613336 พระเผิน กิตฺติวณฺโณ เกิดมงคล ศรีชมภู

20 4622613310 พระณรงคช์ยั ธมฺมธโร เลิศเพญ็พกัตร์ ดอนโพธ์ิ

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาเขตหนองคาย
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4603028346  พระสกลไกร ปุญฺ กโร ไกรเทพ วงัตะวนัตก อนัดบั 1

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604240060 พระวิโรจน์ จิรวฑฺฒนเมธี สายดว้ง บา้นแม่แสลม อบัดบั 1
2 4604240086 พระสมชาย ถิรจิตฺโต สามเรือน ป่าข่อยใต้ อบัดบั 2
3 4604240167 พระศรายทุธ์ิ สิริวิสุทฺธิเมธี พรชยัเดชากุล อภยัภิมุข อบัดบั 2
4 4604240108 พระสนิท คุณสินิทฺโธ แสงงาม แม่หยวก อบัดบั 2
5 4604240019 พระกีรติ กิตฺติวฑฺฒโน แซ่ยา่ง หม่ืนสาร อบัดบั 2
6 4604240175 พระอนุจิตร์ จิตฺตส วโร กิจสุกา ถาวรรังษี อบัดบั 2
7 4604240132 พระนิติพงษ์ สีตจิตฺโต ตุย้ตา ดอนปิน

8 4604240205 พระอนนัตย์ศ ทีปธมฺโม ลาทอง มงคลวนาราม

9 4504240181 พระพิพฒัน์พงษ์ านวฑฺุโฒ ใจกวา้ง สวนดอก อนัดบั 1 รุ่น 52 

10 4504370034 พระนิพนธ์ วชิร าโณ วงศชุ์มพนัธ์ เชตวนั รุ่น 52

11 4504240131 พระปังพะ ถิรจิตฺโต อ่องเตง็ แม่งอน รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605230017 พระเจตน์จิรัฏฐ์ อินฺทวณฺโณ สุหรา ศรีสวา่ง อนัดบั 2
2 4605230033 พระทองสุข สุขวฑฺฒโน อุดทา จนัทรประสิทธ์ิ อนัดบั 2
3 4605230106 พระอดิศกัด์ิ ถิรธมฺโม ศรีตระกูล ท่าพระหงษเ์ทศประดิษฐ์ อนัดบั 2
4 4605230203 พระศรัณย์ อติเมโธ วรสิทธ์ิ โนนสระบวั อนัดบั 2
5 4605230173 พระอวยชยั อมโร อบัเซ็น สวา่งรังษี
6 4605230114 พระกรวิภา โกวิโท สีหา สวา่งรังษี

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาเขตขอนแก่น

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
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7 4605230190 พระวิโรจน์ วิโรจโน มัน่ธรรม สวา่งรังษี
8 4605230181 พระสุรพล สุรพโล คุณกณัหา สุทธิสังวรณ์
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

9 4605230122 พระเกียรติศกัด์ิ กิตฺติสาโร ไพรศรี หนองแวง
10 4605230050 พระพีระพงษ์ พทฺุธสโร ละครพล ศิริมงคล
11 4605230131 พระโกวิทย์ านเมธี พาดี สระทอง
12 4605230076 พระส าเนียง กิตฺติสมฺปนฺโน ศรีมุงคุณ จนัทรประสิทธ์ิ
13 4605230149 พระวรปรัชญ์ จารุวณฺโณ ลูกโม โนนสระบวั
14 4605230220 พระครูศรีสารสุนทร ถาวโร โพธ์ิสีดา โพธ์ิกลาง
15 4605230211 พระประพสัพงษ์ ปภสฺสโร ศรีแกว้ สวา่งรังษี
16 4605230157 พระสมยั ทินฺนวโร วงศค์  าหาญ โชคชยั

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4606270225 พระมหาสมควร สมจิตฺโต ตา้ยไธสง สะแก อนัดบั 1
2 4606270349 พระมหาอดุลย์ ธมฺมรโต ผุยวงษ์ ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2
3 4606270136 พระมหาสมคัร ติกฺข าโณ วนัเปรียงเถา สะแก อนัดบั 2
4 4606270284 พระสมบูรณ์ ชินว  โส วิชยั อมัพวนั อนัดบั 2
5 4606270195 พระวิทูร ฉนฺทโก มมขนุทด โนนไทย อนัดบั 2
6 4606410167 พระวฒิุพงศ์ านวโร สวสัด์ิวฒิุกร บา้นหญา้คา อนัดบั 2
7 4606270276 พระเสาว์ สมาหิโต บุญครอง อิสาน อนัดบั 2
8 4606270250 พระประสงค์ ธมฺมวฑฺฒโน เจริญยิง่ ป่าจิตตสามคัคี อนัดบั 2
9 4606270152 พระจกัรินทร์ กนฺตสีโล อินทร์ช านาญ ประมวลราษฎร์

10 4606270071 พระพรพจน์ พฺรหฺมโชโต บวักอง ศาลาลอย
11 4606270209 พระโกวิทย์ ธนจิตฺโต ปลัง่กลาง ราษฎร์สุนทร
12 4606270322 พระมหากุศล ธมฺมธีโร ศรีเสริม หนองบอน
13 4606270314 พระปัญญา ปญฺ าวชิโร หาญนา ใหม่เกษม
14 4606270110 พระบรรพรต าณทีโป ทานสละ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

15 4606270306 พระล าพนั ปคุโณ เศษศรี หนองไข่น ้า

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย
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16 4606270098 พระบุญเกิด อิทฺธิมนฺโต ชูบุตร โนนไทย
17 4606270047 พระมหาสมเกตุ เตชปุญฺโ กุญชร โนนไทย
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

18 4606270233 พระวิสิทธ์ิ มหาวีโร มากะเต บา้นไทร
19 4606270063 พระนนัทิพฒัน์ นนฺทิโย นอ้ยไธสง ประชาคมาราม
20 4606270012 พระจิรภทัร ธมฺมาลโย กล้ิงกระโทก กองพระทราย
21 4606270331 พระอนุชา โกวิโท ตวงกระโทก บา้นโสง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4607020265  พระมหาพิชยั ชยวฑฺุโฒ ศรีพลาย ยางนอ้ย อนัดบั 2
2 4607020010  พระวีระศกัด์ิ เตชธมฺโม สีทาไข บา้นกลาง อนัดบั 2
3 4607020257  พระพีระพงษ์ วีรสาโร กองอน้ ศรีประดู่ อนัดบั 2
4 4607020427  พระสุธา สุภทฺโท โพธิราช บา้นกุดลาด อนัดบั 2
5 4607020206  พระครูสมุห์สายนั จนฺทสโร ศรีหาบุตร หนองนกเขียน อนัดบั 2
6 4607020036  พระปลดัพิชยั ตวโร จุริวลั เลียบ
7 4607020052  พระสมาน ปญฺ าคโม ทาค าดี ทุ่งเกษม
8 4607020273  พระครูกิตติชยัโสภณ กิตฺติโก ชยัเขต กุดผกัตบ
9 4607020168  พระภทัรศกัด์ิ านวฑฺุโฒ แซ่โก ทองนพคุณ

10 4607020125  พระอุดม สนฺตจิตฺโต แสงสร ทองนพคุณ
11 4607020095  พระมหาสนอง านวโร ใจดี กระโสบ
12 4607020478  พระเจษฎางค์ ปญฺ าวโร ไชยโกฎิ แจง้
13 4607020435  พระศกัด์ิชยั ตปุญฺโ จนัทาอ่อน บา้นไฮ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4607020192  พระจรัญตรี จารุวณฺโณ มูลศรี สะพือเหนือ อนัดบั 2
2 4607020354  พระศรชยั านสมฺปนฺโน โยลยั บา้นนาลอ้ม อนัดบั 2
3 4607020087  พระอุดร ขนฺติวโร สารินทร์ เวตวนัวิทยาราม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตอุบลราชธานี

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 53\53 003 web หนา้ที ่41



4 4607020028  พระสมชยั อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน เวตวนัวิทยาราม
5 4607020184  พระอ าพล จิรโภ พฒุโสม กุดลาด
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

6 4607020133  พระมหาสุฉนัท์ สุมงฺคโล สุดา กลาง
7 4607020460  พระหนูไกร สุภทฺโท ร่มโพธ์ิ ศรีประดู่
8 4607020567 พระพิทยา วชิโร มะลี บา้นยาง
9 4607020443  พระประสิทธ์ิ ปสิทฺโธ ค าวิชา บา้นแกง้

10 4607020109  พระวาสนา วาสโน ภาษี มณีวนาราม
11 4607020079  พระนพดล ปชฺโชโต ขนัทครุฑ บา้นท่าบ่อ
12 4607020508  พระเทียนชยั สิริปญฺโ พฒัพนัธ์ บา้นหนองคู
13 4607020486  พระทีรพล อรุโณ วรรณฉตัร มณีวนาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4608010018 พระครูวิธานวิริยคุณ ฉนฺทธมฺโม สุขทรัพย์ ดอนทนั อนัดบั 2

2 4608010221 พระครูสมุห์วาร ปญฺ าวโุธ พอท า วฒิุมงคล อนัดบั 2

3 4608010182 พระด ารัส จนฺทโชโต สุวรรณชุมภู ป่าตาล อนัดบั 2

4 4608010026 พระณรงค์ สุมงฺคโล ตาจา ใหม่กล่ง อนัดบั 2

5 4608010174 พระสมุห์จนัทร์บาล มหาปุญฺโ เมฆกิจ กุญชรนิมิต

6 4608010069 พระครูนิสิฐธรรมาวุธ ตธมฺโม จนัทร์ที เด่นชยั

7 4608010123 พระสมุห์สายนั จนฺทวณฺโณ หมอ้กรอง เหมืองหมอ้

8 4608010034 พระดิเรก ถิรจิตฺโต วนัจ๋ิว บางสนุก

9 4608010042 พระธนพล ธมฺมวฑฺฒโน ทองดอก สลก

10 4608010085 พระครูวิบูลสาธุกิจ เขมปญฺโ พุม่นาค ทุ่งเจริญ

11 4608010247 พระสากล ธมฺมวโร เทือกถา ปางอา้

12 4608010166 พระปลดักิจเมธี ติกฺขวีโร เพ่ือนฝูง ดอนมูล

13 4608010051 พระนราธิป กิตฺติ าโณ เล่ียมกิตติพนัธุ์ สูงเม่น

14 4608010140 พระสุทธิรักษ์ สนฺตมโน มาตะ๊ ท่าวิเศษ

15 4608010158 พระสุธรรม อาภากโร ขยกั ร่องแดง

วทิยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาบริหารศึกษา
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16 4608010212 พระอธิการโยธิน อนุปุตฺโต อนุบุตร บา้นใน

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

17 4608010131 พระปลดัสิงห์หล ปภสฺสโร กนัสืบ เหมืองค่า

18 4608010255 พระครูวิสาลวรานุรักษ์ สุวโจ เสนะวนั ทุ่งศรี

19 4608010107 พระอธิการเลย จนฺทภสฺสโร ร่องพืช ดอนแกว้

20 4508010148 พระอธิการอธิวชัร์ ปชฺโชโต แสนตวนั แม่ยางโทน รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4608020129 พระอนุชา กลฺยาณวฑฺฒโน ผดัหลา้ หนองใหม่ อนัดบั 1
2 4608020099 พระสายญัห์ ติกฺขสมฺปนฺโน ผิวขาว สองแคว อนัดบั 2
3 4608020111 พระสุริยา สิริวฑฺฒโน ฒะเจริญ เด่นชยั อนัดบั 2
4 4608020013 พระโกวิท โกวิโท ป้อมดงบงั ทุ่งศรี อนัดบั 2
5 4608020030 พระบญัชา สุวฺณณภทฺโธ ค าปันปู่ ร่องซ้อ
6 4608020072 พระสมคิด อธิจิตฺโต ไชยแสน ศรีดอนค า
7 4608020081 พระสลิล กมฺมสุทฺโธ ศิริพงษ์ เชียงหมั้น

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4690210241 พระสมมิตร สิริปญฺโ เขมะโร กลางสุรินทร์ อนัดบั 2
2 4690210276 พระธนพล คมฺภีรปญฺโ ทองหล่อ ไตรรัตนาราม อนัดบั 2

3 4690210381 พระอุเทน สนฺตจิตฺโต รักยิง่ สวา่งหนองคู
4 4690210420 พระสุกิจ รตนปุตฺโต อินทร์ถา บา้นจารย์
5 4590209080 พระวราวฒิุ ชาตเมธี ยวงแกว้ สุวรรณวิจิตร รุ่น 52
6 4690210161 พระสุชาติ ปุญฺ านาโค กิตติวฒิุเจริญ โพธาราม รอบ 2
7 4690210381 พระอุเทน สนฺตจิตฺโต รักยิง่ สวา่งหนองคู รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4690210357 พระชาญ ชาครเมธี หม่ืนยิง่ สุวรรณวิจิตร อนัดบั 1

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
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2 4690210349 พระทนงศกัด์ิ อนาวิโล ประสมพนัธ์ ปริยติัธรรมพนัษี อนัดบั 2

3 4690210314 พระสุทิน วิสารโท โฉมหนา้ วิทยาเขตสุรินทร์
4 4690210331 พระปิยพฒัน์ ภูริปญฺโ ศรีขนัชมา ปริยติัธรรมพนัษี
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4690210209 พระลิขิต ทินฺนปญฺโ เมืองจนัทร์ โพธ์ิราษฎร์
6 4690210306 พระสุเทพ ธีรธมฺโม ทิ้งสุข อาศรมบณัฑิต
7 4590209004 พระชยัณรงค์ กิตฺติโสภโณ อินทร์อร่าม แสงบูรพา รุ่น 52
8 4590209233 พระบุญกอง ปุญฺ สิริ ท  านุ โคกกระเพอ รุ่น 52
9 4590209306 พระอุทยั ธีรว  โส แพทยม์ด ตาเกาว-์พาช่ืน รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4610021293 พระไชยยนัต์ ปญฺ าวชิโร ก๋ารินทร์ แม่สุก อนัดบั 1
2 4610021366 พระสาคร ยโสธโร กล่ินหอม อินทร์ฐาน อนัดบั 2
3 4610021382 พระเศรษฐพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต ชวฤทธ์ิ บุญงาม อนัดบั 2
4 4610021307 พระชินวร ชินวโร สีธิ ศรีอุโมงคค์  า อนัดบั 2
5 4610021391 พระอนุชา ปญฺ าสิริ จุ่งมิตร ดอนไชย อนัดบั 2
6 4610021331 พระปิญโญ าณธีโร สวา่งแกว้ ดอนมูล อนัดบั 2
7 4610021315 พระบุญเชิด ตวินโย พรมใจมา ปงเตา อนัดบั 2
8 4610021374 พระสุเทพ นริสฺสรเมธี ริยะนา เมืองชุม
9 4610021412 พระเอกวฒัน์ ถิรจิตฺโต ไชยสาร บุญฮอม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4510020350 พระณตัพงษ์ จิตฺตส วโร พรหมดาน บ่อหลวง รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4612270011 พระกฤษณกร     กนฺตผโล ค าหงษส์า ศรีภูมิ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

วทิยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์เลย

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย
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2 4612270061 พระครูสมุห์ทนงศกัด์ิ     อภินนฺโท ราชยั ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 1
3 4612270029 พระมหากลา้      ธีรปญฺโ ศรีภูเวียง ศิลามงคล อนัดบั 2
4 4612270266 พระวิชยั     ปภสสฺรจิตโฺต นาสมพนัธ์ สนัตยาวาส อนัดบั 2
5 4612270240 พระวสันต ์       กิตฺติ าโน แซ่ล้ิม ท่าคก อนัดบั 2
6 4612270282 พระมหาวฒิุศกัด์ิ  ธมฺมวฑฺุโฒ กรมทอง ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2
7 4612270177 พระมหาไพฑูรย ์  าณทสฺสนี มูลที ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2
8 4612270347 พระสุพรรณ     มหาวริโิย วิชยัแสง วเิวกธรรมคณุ  อนัดบั 2
9 4612270193 พระมีโชค   ชตุนิฺธโร ชมภู ศรอีดุมวงศ์ อนัดบั 2
10 4612270291 พระศิริมงคล    สริวิณฺโณ เน่ืองค าอินทร์ สมีาพฒันาราม  อนัดบั 2
11 4612270207 พระระพีพฒัน์ รตนิฺธโร ตสัสะ f อนัดบั 2
12 4612270151 พระอธิการพฒันพงษ ์   สภุจาโร ไชยสงค์ ศรทีศัน์  อนัดบั 2
13 4612270274 พระวิทวตัร   กิตตฺโิสภโณ อินทร์เพชร ศรสีมุงัคลาราม

14 4612270371 พระอภิชาติ    อภิชาโต ฮาดภกัดี ศรทีศัน์

15 4612270321 พระสนิท      นาคว โส คุณหงษ์ วเิวกธรรมคณุ

16 4612270088 พระมหาธวชัชยั     อคฺคธมฺโม บาราคมั ลาดปู่ ทรงธรรม
17 4612270380 พระอุเทน      อธิปญฺโ ทนทาน ทุง่สวา่ง

18 4612270215 พระฤทธิชยั   จนฺทโชโต พลโฮม สะเทียนทอง
19 4612270363 พระสุวณั        ตโสภโณ ฝ่าผล ศริชิยัทรงธรรม

20 4612270118 พระบุญมี    ปิยธมฺโม พิมสาลี วีรราษฎร์บ ารุง
21 4612270223 พระวรากร     าณวีโร หาญพงษ์ ลาดปู่ ทรงธรรม
22 4612270169 พระพิชยั    ปญฺ าวโุธ ภูคงั โพธ์ิชยั
23 4612270126 พระบุญเหลือ     ปุญฺ ธโร เน่ืองอุดม ศรีอุดมวงศ์
24 4812270405 พระทองเจริญ อปุสนฺโต โคตรดินขาว สะเทียนทอง

25 4512270035 พระโกวิทย์ โกวิโท ศรีชมษร ศรีบุญเรือง รุ่นท่ี 52
26 4512270221 สามเณรพรชยั ต่ิงสาระ ศรีบุญเรือง รุ่นท่ี 52
27 4512270132 พระตน้ตระกูล จนฺทปญฺโ จนัทร์ศรี ศรีบุญเรือง รุ่นท่ี 52
28 4512270116 สามเณรณรงคฤ์ทธ์ิ อ่องนาวา ศรีวิชยัวนาราม รุ่น 52 อนัดบั 2

29 0616 พระมหาวรภทัร กิตฺติสาโร ภูมิไทย ศรีวิชยัวนาราม รุ่นท่ี 46
30 4312270503 สามเณรส าเนียง จุตตะโน ศรีวิชยัวนาราม รุ่น50 อนัดบั 1
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4613020107 พระส ารวย สิริปญฺโ ค ามุงคุณ พระธาตุพนม อนัดบั 2

2 4613020051 พระณฐัวฒิุ ปญฺ าวฑฺฒโน วาที โพนคอ้ อนัดบั 2

3 4613020042 พระไชยพร สุเมธี หน่อบุตรี โนนสวสัดิการาม
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
4 4613020085 พระสุภรณ์ อคฺคธมฺโม มีเมตตา โนนสวรรค์
5 4613020077 พระประหยดั สิริธมฺโม ประเสริฐรัมย์ ธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง

6 4613020018 พระค าพนั ธมฺมจาโร สีหาวง โพธ์ิค  า
7 4613030026 พระค าสมยั าณธโร แพงพะจนัทร์ โพธ์ิค  า
8 4613020131 พระอธิการเคน กตปุญฺโ พงษอ่์อน พนัธคีรี
9 4813020011 พระนพดล นาถธมฺโม ฉายจรุง กุดออ้

10 4513020016 พระครูปัญญาสุขวฒัน์ อคฺคปญฺโ แสนสามารถ ศรีเจริญสุข อนัดบั 2 รุ่น 52

11 4513020083 สามเณรจีระศกัด์ิ นารีนุช พระธาตุพนม รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4604241261  พระธรรมรัตน์ กุลวฑฺฒโน พนัวนั บา้นหว้ยปางค่า อนัดบั 1
2 4604241236  พระเจริญ เถรธมฺโม ประเสริฐสังข์ หนองเจดีย์ อนัดบั 1
3 4604241252  พระธนาคม ตธมฺโม นะกาลงั บา้นขวา้ง อนัดบั 2
4 4604241279  พระธีรยทุธ านวีโร เลศกัด์ิ อรัญญวาสี อนัดบั 2
5 4604241422  พระอมัรินทร์ อภิว  โส กนัทะวงั อรัญญวาสี อนัดบั 2
6 4604241244  พระมหาจ ารูญ สติสมฺปญฺโณ อินนิล พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2
7 4604241350  พระวรายุ วรยทฺุโธ สุริยะศิลป์ บา้นหลุก อนัดบั 2
8 4604241449  พระสิทธ์ิ อุปสนฺโน พินทะศรี อรัญญวาสี อนัดบั 2
9 4604241431  พระณรงค์ ตปุญฺโ ดวงจนัทร์ตา แม่แรง อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 53\53 003 web หนา้ที ่46



10 4604241414  พระอาทิตย์ าณวีโร พรหมแกว้ กู่เรือง อนัดบั 2
11 4604241376  พระศราวฒิุ ขนฺติโสภโณ สิทธิขนัแกว้ พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2
12 4604241295  พระนพดล กิตฺติมุนี อรุณศรี มะขนุหวาน
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
13 4504240581  พระพรชยั ธีรว  โส พรหมพีระ พระธาตุหริภุญชยั
14 4504240301  พระกฤษณะ ต าโณ ศรีไม้ ป่าเห็ว
15 4604241309  พระประสิทธิชยั ธมฺมวโร มหายศ ดอนชยั

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4609020491 พระบุญเท่ียง ธมฺมจาโร นนัทิทนั อุดมพฒันา อนัดบั 2
2 4609020394 พระมหาจิรภทัร จิรธิติเมธี ปานเนียม โพธาราม อนัดบั 2
3 4609020688 พระอมรศกัด์ิ จิรวฑฺฒโน สุขสมเนตร ชยัมงคล อนัดบั 2
4 4609020386 พระปรเมศวร์ ปญฺ าวชิโร แจ่มแจง้ คลองมงคล อนัดบั 2
5 4609020351 พระกมล กิตฺติ าโณ สอนเมือง โคกเด่ือ อนัดบั 2
6 4609020475 พระภูริภทัร์ ปภสฺสโร ม่วงเอ่ียม หอไกร อนัดบั 2
7 4609020653 พระสุวจัน์ สุธีโร ตั้งจิตรวฒันากุล เขาทอง อนัดบั 2
8 4609020637 พระสมยั อานนฺโท ยงยทุธ เขาบ่อแกว้ อนัดบั 2
9 4609020581 สามเณรวิชิต จกัรแกว้ จกัรแกว้ โพธาราม อนัดบั 2

10 4609020661 สามเณรสิปปวิชญ์ น ้าใจมัน่ ไทรใต้ อนัดบั 2
11 4609020629 พระสมศกัด์ิ านุตฺตโร เลิศพรม คลองมงคล อนัดบั 2
12 4609020611 พระสมพจน์ อตฺตคุตฺโต ไวคงคา ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม อนัดบั 2
13 4609020696 พระมหาเอกชยั ธีรว  โส พนัธ์ละออง โพธาราม อนัดบั 2
14 4609020416 พระมหาเจริญ กิตฺติธโร วาริสุทธ์ิ ลานสัก อนัดบั 2
15 4609020599 พระศกัด์ิดา ชุติปญฺโ สามพร้าว โพธาราม อนัดบั 2
16 4609020521 พระพิเชษฐ์ โชติวโร ศรีสังวรณ์ ท่าซุด
17 4609020564 พระวรศิลป์ กิตฺติ าโณ พลูสวสัด์ิ จนัทนาราม
18 4609020602 พระสถาพร เขมวโร เพง็สมบูรณ์ ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

19 4609020424 พระใบฎีกาชาญชยั จนฺทสุทฺโธ ดีนุช วรนาถบรรพต
20 4609020513 พระปัญญา มหาปญฺโ ลงัศาสตร์ เกาะหงษ์

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617021281 พระทองเหลือ รตโน แยม้ศิริ ปากยาง อนัดบั 1
2 4617021175 พระวินยัธรภูวดล ภูวเมโธ เพชรทอง คีรีสุวรรณาราม อนัดบั 2
3 4617021191 พระมหาสมปอง คมฺภีรทสฺสี สีชมพู พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
4 4617021248 เจา้อธิการเกษม อนาลโย มัน่สุวรรณ หนองพยอม อนัดบั 2
5 4617021132 พระมหากิตติทศัน์ ธมฺมานนฺโท นามนนท์ ทา้ยตลาด อนัดบั 2
6 4617021388 พระวิวฒัน์ ปญฺ าวชิโร ชาดวรรณวงศ์ สุนทรประดิษฐ์ อนัดบั 2
7 4617021370 พระมหาวิชยั สุวิชโย อุตไธสง พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
8 4617021361 พระเรืองชยั ชยทสฺสี ก าริสุ ราชบูรณะ อนัดบั 2
9 4617021337 พระมานิตย์ ปญฺ าโชโต กุลมาก อรัญญิก อนัดบั 2

10 4617021396 พระวินยัธรศกัด์ินรินทร์ กตสาโร โตษยานนท์ จนัทร์ตะวนัตก อนัดบั 2
11 4617021311 พระประเสริฐ กิตฺติโก ชูสุวรรณ พระขาวชยัสิทธ์ิ อนัดบั 2
12 4617021329 พระประเสริฐ จกฺกวโร เยน็ฉ ่า กงไกรลาส อนัดบั 2
13 4617021272 พระถวิล จนฺทว  โส เนียมสลุด ราษฎร์เจริญ อนัดบั 2
14 4617021264 พระณฐัพงษ์ คุณสมฺปนฺโน ศรีสุนทรพินิต ดงเดือย
15 4617021434 พระสุระ สุเมโธ เทียนค า ทองหลาง
16 4617021141 พระจีรวฒั จิรเมธี ปัญญาเป้ียว พระศรีรัตนมหาธาตุ

17 4617021302 พระบุญจนัทร์ จิรธมฺโม มีเทียม ป่ามะคาบ
18 4617021124 พระขวญัทุ่ง านกิตฺติโก โหมดจ๋ิว พระศรีรัตนมหาธาตุ

19 4617021353 พระรุ่งโรจน์ ติโชโต สวา่งวฒันาภทัราภรณ์ ท่าหลวง

วทิยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาจริยศึกษา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617030115 พระจิตติพนัธ์ กิตฺติว  โส แสงศรี นาคปรก อนัดบั 2
2 4617030425 พระยู กิตฺติปญฺโ เหงา้โอสา บางพ่ึง อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605171614 พระมหาสุวฒัน์ ปญฺ าวชิโร เพช็รรักษา สุวรรณาราม อนัดบั 1
2 4617031073 พระมหาเสถียร กิตฺติปญฺโ โพธ์ิไทรย์ บางบ าหรุ อนัดบั 1
3 4617030107 พระมหาครรชิต ปิยวาที ศรีเมือง นอ้ยนพคุณ อนัดบั 1
4 4617030336 พระมหาประสพสุข ปิยภาณี สุขลว้น รัชฎาธิฐาน อนัดบั 1
5 4617031057 พระสุวฒัน์ อธิปญฺโ แพงกนัยา หิรัญรูจี อนัดบั 2
6 4617030522 พระมหาวิษณุ สิทฺธิว  โส อุย้ราศี ชลประทานรังสฤษฎ์ อนัดบั 2
7 4617030077 พระมหาโกเมศ สุโกเมธี มะนาวหวาน ปากน ้า อนัดบั 2
8 4613030021 พระโกวิทย์ านธมฺโม โสภา ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2
9 4617040226 พระมหารัจนา จนฺทธมฺโม ลี วิเศษการ อนัดบั 2

10 4617030271 พระมหาเธียรบดี ตจิตฺโต นวลจ ารัส ปากน ้า อนัดบั 2
11 4617030301 พระมหาบุญแกว้ รตนโชโต สุวรรณรักษ์ เบญจมบพิตร อนัดบั 2
12 4617030964 พระวชัรา อุตฺตมวชิโร อินสุวรรณ์ ลครท า อนัดบั 2
13 4617030395 พระมหามานพ ชุติมนฺโต สัตนาโค พระสมุทเจดีย์
14 4617030093 พระมหาคะนอง สมตฺถเมธี ค  าปิว ประสาทบุญญาวาส

15 4617030514 พระมหาวิทยวตัร นาควโร อมรรัตน์ นอ้ยนพคุณ
16 4617030182 พระมหาไชยนต์ ธมฺมสิริ ชูรัตน์ ประชาระบือธรรม

17 4617030913 พระปรีชา มานิโต ผุดด า ศรีบุญเรือง

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ  รุ่นที ่53
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วนัที ่ 27   มีนาคม  พุทธศักราช   2551

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

18 4617030280 พระมหานฤทธ์ิ นริสฺสโร วงศเ์มืองแก่น ชนะสงคราม
19 4613030269 พระอินทร์แกว้ จนฺทปญฺโ จนัทปัญญา ใหญ่ศรีสุพรรณ
20 4617030085 พระมหาขจรศกัด์ิ ปญฺ าชีวี ทะวะวงั สุทศัน์
21 4617030620 พระมหาสมคิด ปสนฺโน ไวยกา ใหม่
22 4617030999 พระวิเชียร ชวนปญฺโ ตุม้ทรัพย์ มหาธาตุ
23 4632613568 พระมหาอานนท์ านงฺกโร ไร่ขาม ม่วง
24 4617031278 พระสุธา ธมฺมนนฺโท เยอืง ช านิหตัถการ
25 4617030794 พระมหาเอกพล ตเมโธ สร้อยจิตร วดัสุวรรณคีรี
26 4617031341 พระอาทิตย์ สิริจนฺโท ไทยใหม่ สิงห์
27 4617030450 พระมหาวรธีร์ ธีรปญฺโ ประเสริฐสัง ธรรมาภิรตาราม
28 4617030808 พระกิตติพงษ์ กิตฺติว  โส ยอดสง่า ศรีบุญเรือง
29 4617030298 พระมหานิรุตต์ิ จิตฺตานุรกฺขี ค  ามณี เอ่ียมวรนุช
30 4617030123 พระมหาเจริญ รสาโส กระจ่างรส ปากน ้า
31 4617030671 พระส าราญ ชาตเมโธ สุขคุม้ บางโพโอมาวาส
32 4617031014 พระสมณาง าณสาโร ขทุ กลางดาวคะนอง
33 4617030841 พระเฉลิมชยั ภูริวฑฺฒโก ประวติั ประยรุวงศาวาส
34 4617030263 พระมหาธีรยทุธ าณธีโร มากมี สระเกษ
35 4617030352 พระมหาเพชร สุเมธาวี พวงพนัธ์ คหบดี
36 4617030956 พระวรรณดี โชติธมฺโม ขนั กลางบางซ่ือ
37 4605370072 พระพิทกัษ์ ปิยธมฺโม โคตรรวงค์ บางโพโอมาวาส
38 4617031090 พระก๋อมสอร์ท โชติรกฺขิโต สวง บางโพโอมาวาส
39 4517030997 พระภาณุ ภูริปญฺโ สกุลฉินวฒันชยั บางไส้ไก่ รุ่น 52
40 4517031080 พระสานุกุมาร มหาราชาโน มหรชนั คลองครุ รุ่น 52
41 4517030717 พระมหาสุริยา สุปภาโส สมดวง แคนอก รุ่น 52
42 4617030417 พระมีชยั สุขมุาโล ตน้สวรรค์ ออ้มนอ้ย รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617030760 พระมหาภูริภคั ปญฺ าวชิโร ด าบุญมา ปฐมบุตรอิศราราม อนัดบั 1

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4617030409 พระมหามานะ สีลเตโช กุลศกัด์ิ ใหม่เจริญผล อนัดบั 2
3 4617030646 พระมหาสมพิศ อิทฺธิเมธี บุญทูล มหารรณพาราม อนัดบั 2
4 4617030603 พระมหาศิวกานท์ ชยานนฺโท ชยัมูล เบญจมบพิตร อนัดบั 2
5 4617030867 พระทรงวฒิุ อาภสฺสรเมธี โปทากนั นอ้ยนางหงส์ อนัดบั 2
6 4617030433 พระมหาเรืองเดช าณวีโร สุวรรณชยัรบ สุทธาราม อนัดบั 2
7 4617031006 พระวิทูรย์ านงฺกโร เจือจนัทร์ รัชฎาธิษฐาน
8 4617030441 พระมหาวรเชษฐ์ ธีรปญฺโ ตาโม่ง ระฆงัโฆสิตาราม
9 4617030697 พระมหาสุรสิทธ์ิ  กนฺตธมฺโม โมสืบแสน บางบ าหรุ

10 4617030255 พระมหาธาตรี อภิปุญฺโ โคตรแกว้ ปฐมบุตรยปิรามราม

11 4617030204 พระมหาทวีศกัด์ิ ธีรธมฺโม รัตนกมล อมรคีรี
12 4617031332 พระมหาอดุล อตุโล ขมุข  า ทองธรรมชาติ
13 4617030174 พระมหาชูชาติ ธมฺมทีโป สุขใส หว้ยจระเข้
14 4617030468 พระมหาวสันต์ านวโร ใจก าเนิด อมรคีรี
15 4617030310 พระมหาบุญยง อภิชาโต เพียพยคัฆ์ ธรรมาภิตาราม
16 4617030140 พระชนะชยั นาคเสโน นารีนุช ทองธรรมชาติ
17 4617030891 พระธีระภาพ  กิตติวฑุโฒ ค ามา โคนอนมหาสวสัด์ิ

18 4617030701 พระมหาสุริยนัต์ ธมฺมทสฺสี บุญยอด เขียนเขต
19 4617030824 พระเจษฎากานต์  จิตฺตวฑฺุโฒ กองทา พิชยั
20 4617030875 พระธวชัชยั สิริวิชโย หอมแดง ราษฎร์บูรณะ
21 4417030855 พระมหาสุดสาคร คมฺภีรเมธี ขอนเตา้ สุทธาราม รุ่น 51
22 4517030091 พระชรินทร์ วิเสสปญฺโ เหล่ีอมแกว้ ทองใน รุ่น 52
23 4505410544 สามเณรธนภทัร สารเนตร อปัสรสวรรคว์รวิหาร รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4622613212 พระมหาประวิทย์ ปิยธมฺโม หนูตอ ประดิษฐ์ธรรมคุณ อนัดบั 1
2 4632613487 พระบุญมี านิสฺสโร สุนา เกษตรศิริ อนัดบั 2
3 4622613221 พระมนสั ชุตินฺธโร ภูเทียมศรี อรุณรังษี อนัดบั 2
4 4632613282 พระกิติพงษ์ อคฺคปญฺโ พินิจเจริญ ชยัพร
5 4632613525 พระวิษณุ สุนฺทรธมฺโม เจตนา ศรีสุวรรณมงคล

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
วทิยาเขตหนองคาย
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

6 4632613541 พระสุดสาคร สิริธมฺโม ดีลาศรี มีชยัท่า
7 4632613495 พระบุดดี วิสุทฺโธ ศรีสมมา โพธ์ิศรี
8 4432410990 พระทิพนนท์ สุวณฺโณ สมงาม สุขารามนาทรายทอง

9 4632613894 สามเณรสมชาย บุญวิเศษ เจริญสมณะกิจ
10 4632613592 พระองอาด ตธมฺโม ยตะโคตร ศรีบุญเรือง
11 4632613479 พระตะวนั ปิยธมฺโม สุรีรัตน์ อุดมมหาวนั
12 4832501832 พระดาวเสด็จ อมฺมตกวี เลิศมณี บา้นกู่

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604360448 พระมหาขวญัชยั วชิร าโณ แซ่ซ้ง ศรีโสดา อนัดบั 1
2 4604360502 พระกมล กุสโส สายชลอมัพร พนัเตา อนัดบั 2
3 4604360561 พระมหาสมบติั กลฺยาณเมธี อินตะ๊เขียว ช่างฆอ้ง อนัดบั 2
4 4604360065 พระเสาวฤทธ์ิ อภิวฑฺฒโณ ต๊ิบค า เกาะกลาง อนัดบั 2
5 4604360162 พระสรพนัธ์ สิริจนฺโท นนัตะ๊ภูมิ ชมพู อนัดบั 2
6 4604360138 พระรักชาติ ธมฺมสาสโน ธรรมศาสตร์ น ้าไคร้ อนัดบั 2
7 4604360308 พระกมัพล กนฺตสีโร นะวนั ป่าแดงมหาวิหาร อนัดบั 2
8 4604360260 พระนเรศ อริยเมธี ขนมหดั ช่อแลพระงาม
9 4604360294 สามเณรบวัทา แกว้ปัญญา ใหม่หว้ยทราย

10 4604360146 พระเรียม อคฺค าโณ เจีย ประทานพร
11 4604360359 พระวีระศกัด์ิ วิสุทฺทิสาโร วงศพ์ระจนัทร์ ใหม่หว้ยทราย
12 4604110085 พระศรีไทย ธมฺมจารี วงคสุ์วรรณ ธาตุค  า
13 4604360367 พระเวปุลละ พระธาตุดอยสุเทพ ไทยใหญ่
14 4604360022 พระสุจนั านวฑุโฒ โตโจชิ ข่วงสิงห์
15 4604360235 พระศรีพร สิริวณฺโณ ภานุสิทธ์ิ ฝายหิน
16 4604360570 พระยงยทุธ ปทุโม ฉิมเสือ ใหม่หว้ยทราย
17 4604360430 พระจกัรกฤษ จิรวฑฺฒนเมธี เข่ือนต๊ิบ ช่างฆอ้ง
18 4604360511 พระสุรินทร์ ฉนฺทวณฺโณ อินทนาม เกาะกลาง
19 4604360391 พระหงส์ทอง สปฺปญฺโ โพธิราช ร ่ าเปิง (ตโปทาราม)

วทิยาเขตเชียงใหม่
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

20 4604360481 พระเอกชยั ชินว  โส ใจกลา้ ต าหนกัศิริมงัคลาจารย์

21 4604360154 พระช่ืน สจฺจวโร ลุงจาย ปิยาราม
22 4604360341 พระจนัทวอน ปญฺ าวโร แกว้มะนุวงศ์ ใหม่หว้ยทราย
23 4604360286 พระไพบูลย์ รวิวณฺโณ บุตรโท สวนดอก
24 4604360456 พระสงกรานต์ คมฺภีรปญฺโ พลธนะ พระสิงห์
25 4604360413 พระไชยเชษฐ์ คุณวีโร สุใจยา ป่าจ้ี
26 4604360316 พระบุญลอง กนฺตปญฺโ สุทธวิลยั ประทานพร
27 4504370140 พระรุ่งเรือง สิริธมฺโม อกัษร เจด็ลิน รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604370044 พระอภิวิชญ์ อภิชโย มาลาจ าปี บา้นตอง อนัดบั 2
2 4604370061 พระสิทธ์ิ ต าโณ แสนกลา้ พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2
3 4604370010 พระอฒัพล ณฎฺ โก อุตะมา เชียงยนื อนัดบั 2
4 4604360499 พระธนวฒัน์ จิตฺตโสภโณ วงครั์กษ์ หม่ืนลา้น อนัดบั 2
5 4604470251 พระสุริยา ปภสฺสโร ไชยชนะ สวนดอก อนัดบั 2
6 4604370087 พระไพฑูรย์ จิรวฑฺฒโน ปุยค  า บวกครกหลวง
7 4604360421 พระปราการ ฉินฺนาลโย กาใจยา ดอนจืน
8 4604370036 พระสาคร สุรกฺขิโต เขตรักษา เจด็ลิน
9 4604360014 พระสุมนั อนงฺคโณ โตโจชิ ข่วงสิงห์

10 4504360284 พระไพรวรรณ ชินฺนจิตฺโต กงจกัร พนัอน้ อนัดบั 2 รุ่น 52 

11 4504240017 พระสุธิพงษ์ ปญฺญาวชิโร ลองใจค า สบแจ่มฝ่ังขวา รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605370064 พระพงษก์วี ธนปญฺโ พงศน์พรัตน์ เทพปูรณาราม อนัดบั 1
2 4605370188 พระสมเกียรติ อนาลโย นอกกลาง สวา่งน ้าใส อนัดบั 1
3 4605370030 พระแดง โสภโณ จนัทะบุดดา สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

วทิยาเขตขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตเชียงใหม่
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

4 4605370196 พระสังเวียน มหาวีโร ป้อนค า ป่าเทพนิมิต อนัดบั 2
5 4605370013 พระค าดี กิตฺติ าโณ สุริยวงศา นาไช
6 4605370021 พระค าหลา้ คมฺภีโร สุภาทอง โพธ์ิศรี
7 4605370048 พระทองเพชร ปญฺ าวโร ไชยะวงศ์ ม่วงศรี
8 4605370102 พระโยธิน กิตฺติวณฺโณ ภิญโญขวญั โพธ์ิศรีบา้นเขง็
9 4605370153 พระปรัชญา วชิรปญฺโ ฟังสูงเนิน กลาง

10 4605370161 พระวฒันา วฑฺฒนปญฺโ มาตราช ท่าราษฎร์
11 4605370218 พระบุญคง คุณวีโร วิทยา หนองแวง
12 4605370226 พระอภิรักษ์ อภิรกฺขิโต เหลาภา หนองแวง
13 4605370242 พระมหายรรยง สุรปญฺโ ลนัลอด กลาง
14 4605370269 พระพทุธพร พทฺุธวโร แกว้วรราช กลางบุรี
15 4605370170 พระศิริชยั สิริชโย สมแสง เกาะแกว้ รอบ 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4606370467 พระมหาสุรศกัด์ิ สุรเมธี ชะมารัมย์ อิสาน อนัดบั 1
2 4606370262 พระมหาเจริญ สิริวฑฺฒโก ทุ่งกลาง สะแก อนัดบั 2
3 4606370432 พระมหาอริญชยัธชั านเมธี เสนารัตน์บ  ารุง เดิม อนัดบั 2
4 4606110686 พระมหาประคอง าณวโร ปลอมรัมย์ ใหม่กลอ อนัดบั 2
5 4606370076 พระพีรศกัด์ิ ภูริปญฺโ โคกสันเทียะ บางอ าพนัธ์ อนัดบั 2
6 4606370092 พระสุรเดช สุภทฺโท แซ่ลอ โพธ์ิทองเจริญ
7 4606370084 พระสมพร วิชฺชาธโร ศิริเทพ หนองคู
8 4606370068 พระกิตติ กิตฺติโสภโณ อานไธสง อมัภาวรินทร์
9 4606370289 พระวิเชียร อิสฺสร าโณ เรืองเดช ป่าจิตตสามคัคี

10 4606370211 พระตะวนั เตชธมฺโม ทองจอก บา้นหนองหวา้
11 4606370441 พระสมศกัด์ิ มนิสฺสโร ดีเสมอ หงษาราม
12 4606370114 พระทศพร จนฺทาโภ บุญประโคน แหลมรวกอินทรนิมิต

13 4606370173 พระสุรเดช ยตฺุตธมฺโม ถาดดอน หลวงราชบ ารุง
14 4506370201 พระสมปอง สมิธฺธิปตฺโต ลุนศรี พระนารายณ์ รุ่น 52

วทิยาเขตนครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4613030030 พระค า จนฺทเตโช จนัทฤทธ์ิ โพธิญาณ อนัดบั 2

2 4613030242 พระศรีสุข ธมฺมวฑฺุโฒ เฉลิมคุณ เทพนิมิต
3 4613030102 สามเณรบุญโจม ทดัสกุล พนัธคีรี
4 4613030277 พระอุดร กตทีโป ทุมพวูนั ปัจฉิมาวาส
5 4613030200 สามเณรราชวงษา รักพรหม ธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง

6 4613030161 พระโพธ์ิชยั กิตฺติปุญฺโ แสงทิพยพ์ระจนัทร์ บูรพาราม
7 4613030013 พระแกว้ โกวิโท อม้วรวงศ์ พนัธคีรี
8 4613030072 พระตลุยส์ ถิติโก จนัทวงศ์ พระธาตุพนม
9 4613030056 พระจนัดา ธีรสงฺวโร เคนศกัด์ิดา บูรพาราม

10 4613030218 พระวนัที วรจิตฺโต แกว้วิชุน มรุกขาราม
11 4613030099 พระบุญมา ปุญฺ มโน พนูสฤทธ์ิ พระกลางทุ่ง
12 4613030196 พระมาลี จิตฺตปญฺโ กอนอุไล บูรพาราม
13 4613030111 พระบุญทวี สุเมโธ จุรีมณีวงศ์ ศรีบุญเรือง
14 4613030251 พระสุริยา สงฺวโร ดวงปัญญา พนัธคีรี
15 4613030064 พระดาวศกัด์ิ ขนฺติโก เวียงสมยั พนัธคีรี
16 4613030048 พระจิระศกัด์ิ ปภาโส กิตติโสภณ ดงกระเบา
17 4613030145 พระบวัเพด็ ภทฺทจารี สิงเกียรติพล บา้นเหล่านอ้ย
18 4613030081 พระธีระพงษ์ วรเมธี กิตติโสภณ พนัธคีรี
19 4613030153 พระพรสุข สิริธมฺโม พระชยัสิทธิเดช บูรพาราม
20 4613030234 พระสีสวรรค์ นนฺทธมฺมิโก อินสีเชียงใหม่ โนนสวสัดิการาม
21 4613030293 พระเอกชยั มหิสฺสโร ถนอมพงษ์ พระธาตุพนม
22 4613030285 พระโอ สิริธมฺโม ต้ือวนันะใส ศรีสะอาด
23 4613030129 พระบุญแพรว ปุญฺ ว  โส ปุญญสวรรค์ เกาะแกว้อมัพวนั
24 4613030170 พระพทัยา สุเมธโส ไขเหลาค า พระธาตุพนม
25 4513030216 พระสัญญา ชยวฑฺุโฒ แสงวิชยั พระธาตุพนม อนัดบั 2 รุ่น 52

26 4513030208 พระสัญญา เขมาภิรโต พาพรหม โสภณธรรมาราม รุ่น 52

27 4513030101 สามเณรประวิน ผาผ่อง พระธาตุพนม รุ่น 52

คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
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28 4313030140 พระประไพล์ มหาเมธี มา้วมาเมือง พระธาตุพนม รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617031472 พระวิเชียร วชิรธมฺโม มุง้อยา่ง ท่าหลวง อนัดบั 1
2 4617031456 พระภาณุพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต อู่แสนขนัธ์ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 1
3 4617031511 พระสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ อ ่ากร่าง พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 1
4 4617031430 พระณฐัวฒิุ สิริวฑฺฒโน มนสัมโนธรรม ท่าหลวง อนัดบั 2
5 4617031448 พระบุญส่ง ปิยสีโล ผาด่าน ราชบูรณะ อนัดบั 2
6 4609030896 พระมหามานะ ถิรมนฺตี วงัหงษา ตากฟ้า อนัดบั 2
7 4617031626 พระรุ่งเรือง รติโก น่ิมค า คูหาสุวรรณ อนัดบั 2
8 4617031413 พระมหากิตติวฒัน์ กิตฺติสมฺปนฺโน จนัเหลือง ตน้สน อนัดบั 2
9 4617011641 พระวสันต์ อติชาคโต พิมพส์อน พระพุทธบาทเขาสมอแคลง อนัดบั 2

10 4617031481 พระศิรภพ มหามงฺคโล อาจใหญ่ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
11 4617031715 พระสิทธิศกัด์ิ ธมฺมานนฺโท พลอาจ พระศรีรัตนมหาธาตุ

12 4617031634 พระวสันต์ สุภทฺโท เลิศมงคล ศรีวิสุทธาราม
13 4617031677 พระมหาสวา่ง โชติโก แขสระนอ้ย พระศรีรัตนมหาธาตุ

14 4617031588 พระธนายทุธ อาภาธโร วนัทองสุข ธรรมจกัร
15 4617031642 พระวฒิุคม ทีปธมฺโม บุญตา บึงพระ
16 4617011625 เจา้อธิการณฏัฐธ์น กิตฺติปญฺโ จินตนา กลาง
17 4617031561 พระขวญัตา ปญฺ าวชิโร เพชรดีคาย ราชบูรณะ
18 4617031651 พระสมบติั ปิยวณฺโณ ธูปเหมือน บางพยอม
19 4617031529 พระสุพตัชยั สุภทฺโท ติณโกฏ พระศรีรัตนมหาธาตุ

20 4617031499 พระสมควร สจฺจ าโณ ร่วมรัก หาดใหญ่
21 4617031669 พระสราวธุ ตส วโร ชยัเทพ พระศรีรัตนมหาธาตุ

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617040919 พระอุดร สิทฺธิเมธี บวัทอง ละครท า อนัดบั 1
2 4617031065 พระเสกสัน นนฺทสาโร หดัที ราษฎร์บูรณะ อนัดบั 2
3 4617040765 พระยทุธภูมิ ธมฺมธโร สังชาดี ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
4 4501000003 พระทิวทศัน์ เหวก่ร้ี บุญชิต มงคลสมาคม อนัดบั 2
5 4617040358 พระมหาสันติ ปญฺ าวชิโร วิมาน นาคกลาง อนัดบั 2
6 4617040331 พระมหาสมศกัด์ิ จารุธมฺโม ธรรมดี วิเศษการ อนัดบั 2
7 4617030131 พระมหาเตชินท์ ชวโนทโย อามาตยเ์สนา ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2
8 4617031227 พระวีระ ขตฺตปญฺโ อมรพิสมยั เทพนิมิต
9 4617040846 พระสุนนัท์ ปญฺ าวฑฺุโฒ เก้ือคลา้ย วิเศษการ

10 4617041249 พระธีรชยั อภิพโล พลรักษา ทินกรนิมิต
11 4617010572 พระดารี พทฺุธปญฺโ กา รวกสุทธาราม
12 4617040218 พระมหาสุข สุเมโธ อินทอง บุณยประดิษฐ์
13 4617040773 พระเลอฤทธ์ิ วิชฺชาธโร บุญฤทธ์ิ วิเศษการ
14 4617040838 พระสิทธิชยั สุจิณฺโณ แซ่ล้ี ใหม่ (ยายแป้น)
15 4617040374 พระมหาสุจา จารุธมฺโม ถาปันแกว้ บุณยประดิษฐ์
16 4617031049 พระสุธารัตน์ พฺรหฺมธมฺโม เฮียน ปราสาท
17 4617040803 พระสมบูรณ์ ปญฺ าวฑฺฒโก นาคพนัธ์ ตะล่อม

18 4617041052 สามเณรนเรศน์ นรินทร์ พรหมรังสี

19 4617041141 พระวิศา วิสุทฺธวิริโย เป็นนวล ประชาศรัทธาธรรม

20 4617040854 พระสุรศกัด์ิ วิสุทฺโธ ศรีใส อมรินทราราม

21 4617040323 พระมหาสมศกัด์ิ ปญฺ าวชิโร ค าทรัพย์ ชนะสงคราม

22 4617040641 พระณิราวิน เขมธโร ปันสอน พิชยั
23 4617010530 พระปลดัอรรถพล อฏฺ พโล หนูหนอง นาคนิมิต

คณะสังคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่53
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วนัที ่ 27   มีนาคม  พุทธศักราช   2551
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

24 4617031308 พระสุพล ธมฺมเถโร สร้อย จวนด ารงราชพลขนัธ์

25 4617040048 พระคะนึง คุณธารี เสนาวิเศษ สุทศัเทพวนาราม
26 4861304002 พระวฒิุชยั ตสาโร ศรช่วย ช่างเหล็ก
27 4617031260 พระสุข โชติทตฺโต โส ประสาทบุญญาวาส

28 4517040968 พระมหาประสบการณ์ ปญฺ าวชิรเมธี จนัทร์โพธ์ิ ธรรมาภิรตาราม รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617040251 พระมหาเลแกน สุธมฺมเมธี สุธรรม กาญจสิงหาสน์ อนัดบั 1
2 4617040277 สามเณรวนัชยั สุขตาม ยางสุทธาราม อนัดบั 1
3 4617041061 พระบรรจง จตฺตมโล วิรันต์ ใหม่  (ยายแป้น) อนัดบั 1
4 4617040285 พระสงกราณต์ าณเมธี ใจสี ศรีบุญเรือง อนัดบั 1
5 4617040081 พระมหาชวลิต ชาตเมธี คงแกว้ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2
6 4617040498 พระมหาอานนัท์ อานนฺโท นะคะจดั ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2
7 4617040102 พระมหาธงชยั ตโสภโณ สุขด ารงคพ์ร ศาลาแดง อนัดบั 2
8 4617041044 พระธนนัต์ ชยานนฺโท ประเสริฐศิลป์ อรุณราชวราราม อนัดบั 2
9 4617040455 พระอนุรักษ์ สิทฺธิเมธี แกว้ลูก ใหม่ (ยายแป้น) อนัดบั 2

10 4617040528 พระมหาอุรา ชิตญฺญู บุตรวงศ์ พระพิเรนท์ อนัดบั 2
11 4617031367 พระเก่งกาจ ส วโร เล่ืองลือ แจงร้อน อนัดบั 2
12 4617040587 พระจีรศกัด์ิ โฆสธมฺโม ปันทิพย์ นอ้ยนพคุณ อนัดบั 2
13 4617011218 พระชยัวฒัน์ เส่ียซุง้ จือปา โพธ์ิแมนคุณาราม

14 4617010882 พระหลีหวั วฑฺฒธมฺโม ชุน หนองแขม
15 4617041259 พระมหามงคล โชติปญฺโ แก่นสาร บุณยประดิษฐ์
16 4617040056 พระมหาจีรพนัธ์ ธมฺมปสฏฺโ น าประเสริฐ อรุณราชวราราม
17 4617040579 พระจ าเนียร กิตฺติสาโร เจริญพล ราษฎร์บูรณะ
18 4617040684 พระปฐมมงคล สิริมงฺคโล ตรีภกัด์ิ ใหม่พิเรนทร์
19 4617040544 พระคมสันต์ คมฺภีโร จนัทานี ออ้มนอ้ย
20 4617040501 พระมหาอารมณ์ โชติวโร เขตขนัธ์ อรุณราชวราราม
21 4617010718 พระวิจิตร อภินนฺโท ณบั หนองแขม

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

22 4617040161 พระมหาประดุง ธีรว  โส ไร่ประไพ ศาลาแดง
23 4617040293 พระมหาสมพร จนฺทว  โส กสัโก อรุณราชวราราม
24 4617040536 พระแก่นจนัทน์ านทตฺโต ฤทธ์ิชนะ อมัพวนั
25 4617030247 พระมหาธเนศร์ ติกฺขวีโร ศรนอก หวัล าโพง
26 4617031138 พระทองสุข วิสุทฺธสีโล พรมมะหาร มกักะสัน
27 4617040927 พระอุทยั จารุวณฺโณ ศกัดา บรมสกล
28 4617040986 พระเจ้ือย าณส วโร โตจ๊ ปุรณาวาส
29 4617031324 พระแสงค า สพฺพชิโน อ่ิมมานิวงค์ มกักะสัน
30 4617040463 พระมหาอนุสิต สุขสิริ ศรีสุข ศิริพงษธ์รรมนิมิต

31 4617041079 พระใบฎีกาปิยศกัด์ิ ปิยธมฺโม พีรมณีวงศ์ วิเศษการ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617040145 พระมหานิรนาม วิสุทฺธิเมธี ช่ืนบวัอินทร์ ประสาทบุญญาวาส อนัดบั 2
2 4617010769 พระสมชาย ปญฺ าธโร ค าสี ทองเพลง อนัดบั 2
3 4617041133 พระมหามนฑล ปญฺ าธโร เกษมะณี สีหไกรสร อนัดบั 2
4 4617041125 พระโพธ์ิทอง ปญฺ าธโร พงษส์งคราม สันติธรรมาราม อนัดบั 2
5 4617040447 พระมหาอนุรักษ์ อตฺตทีโป ชานพะนา วรจรรยาวาส อนัดบั 2
6 4617010131 พระมหาชลอ สุสิกฺขิโต หงสาวดี เทพลีลา อนัดบั 2
7 4617040129 สามเณรนทัธี เกตุอกัษร ชะลอ อนัดบั 2
8 4617040943 พระแกว้อุทร อธิจิตฺโต  ศรีวิลยั สีหไกรสร อนัดบั 2
9 4617040196 พระประวติั ปวตฺโต อินช านาญ นาคปรก อนัดบั 2

10 4617040862 สามเณรสุริยง พงษส์ม ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
11 4617040617 พระเชาวลิต ชว าโณ ยศหมึก เจา้มูล
12 4617040668 พระธีระศกัด์ิ ปญฺ าวฑฺุโฒ พิมพเ์สนา ออ้มนอ้ย
13 4617040595 สามเณรจุฑาวชัร ชูแสง ปฐมบุตรอิศราราม

14 4617040404 พระมหาสุริยา มหาเมธี แกว้วงศษ์า ชะลอ
15 4617030979 พระมหาสมภารณ์ วรปุตฺโต วรบุตร สุทธาราม
16 4617040790 พระณฎัฐกิตต์ิ อติเมโธ กุณา พิชยั

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

17 4617040633 พระณฐัพงศ์ พลานนฺโท จิตรานนท์ ศรีบุญเรือง
18 4617040714 พระพร จิรวฑฺฒโน แสงกลา้ ต่างประเทศ
19 4617040391 สามเณรสุภีร์ ทองดี สุทธาราม
20 4617040706 พระปิยะพงษ์ านทตฺโต ทศัจนัทร์ สิตาราม
21 4617041206 พระสุภาพ อาภสฺสโร สมาพงษ์ บรมสถล
22 4617040935 พระแกว้อุดร สุทฺธิจิตฺโต ศรีสุพรรณ จนัทร์นอก
23 4617010840 พระสิทธิกร ชยสิทฺธิ จารึกศิลป์ กนัตทาราราม
24 4617010751 พระปอมาร์จ สิริภทฺโท ลิม หทยันเรศวร์
25 4617010602 พระธีรศกัด์ิ ธีรภทฺโท อินทร์ติยะ หิรัญรูจี
26 4617040609 พระชาตรี ทนฺตาจาโร ชาวสวน บรมสถล
27 4617040561 พระจกัรพรรณ โชติปญฺโ ขนัติยราช มหรรณพาราม
28 4617041087 พระประพนัธ์ ตปญฺโ ใจบุญ จอมสุดาราม
29 4617040951 พระจตุพล กามฉินฺโท พรมมา ยานนาวา
30 4617041168 พระสมพอน พฺรหมสาโร สิทธิวงศ์ ปุรณาวาส
31 4861304003 พระกึมสาน ตสีโล เฮีย แดงประชาราษฎร์

32 4861040215 พระแดง ติสรโณ แสงมณี คฤหบดี
33 4517041158 พระปิลนัธ์ คุณงฺกโร โคตตะมี รวกสุทธาราม รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4617040200 พระมหาพิชยัศิษฐ์ วิชโย สันตานนท์ ดุสิดารามวรวิหาร อนัดบั 1
2 4617040366 พระมหาสุขสันต์ อุตฺตโม ยอดเยีย่ม มหาธาตุฯ อนัดบั 2
3 4617040382 พระสุชาติ นนฺทชาโต แสงนนท์ อรุณราชวราราม อนัดบั 2
4 4605170651 สามเณรวลัลภ กองนอ้ย สระเกศ อนัดบั 2
5 4617040421 พระมหาอนนัต์ าณจารี บุญลอ้ม อรุณราชวราราม อนัดบั 2
6 4617010181 พระครูปลดัทรงศกัด์ิ กนฺตวีโร บ ารุงราษฎร์ ปากน ้า
7 4617010793 พระสมศกัด์ิ อคฺคเตโช บุตรยศ ตึก
8 4617031081 พระเสถียร ตาภนาโค นาคชู บางขนุเทียนนอก
9 4617040307 พระมหาสมพร สมส วโร สามิลา เพชรสมทุรวรวิหาร

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

10 4617031359 พระสุภกัด์ ธมฺมโชโต ลีม แดงประชาราษฏร์

11 4617010912 พระมหาอรรณพ ตสีโล นพคุณ กลางทุ่ง
12 4417040354 พระพิชิต สุภทฺโท หาญณรงค์ ศรีบุญเรือง
13 4617011196 พระต๋ี สีลเปโม เซิน ม่วงแค
14 4617041028 พระมหาชวนชยั อชิโต ค าหวนั เกียรติประดิษฐ์
15 4617031286 พระสุพรรณา สุภโต จาต เกียรติประดิษฐ์
16 4617041214 พระอรุณกร อรุณกโร สะกญัญา จนัทาราม
17 4617041222 พระอุ่นค า อินฺทปญฺโ พรหมจรรย์ เรไร
18 4617040692 พระประเนตร านิสฺสโร เยน็ทัว่ หทยันเรศวร์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4642613161 พระนเรศ นริสฺสโร ราชโยธี สุทธาวาส อนัดบั 2
2 4642613692 พระถาวร สญฺ จิตฺโต พรมภิภกัด์ิ โกเสยเขต อนัดบั 2
3 4642613854 พระสุทศัน์ สุภกิจฺโจ วฒันากุล ศรีคุณเมือง อนัดบั 2
4 4642613391 พระสุรพล กิตฺติสาโร ดอนบวัโคตร สุวรรณุทการาม อนัดบั 2
5 4642613871 พระส ารวม ชวนปญฺโ สารนอก สุธรรมนิมิต อนัดบั 2
6 4542512061 พระวฒิุชยั สุธมฺโม ฝ่ายสงฆ์ นาฬิกวนาวาส อนัดบั 2
7 4642613901 พระสมศกัด์ิ สุทฺธจิตฺโต สุวรรณบุตร สามคัคี
8 4642613684 พระมหาดง ปภสฺสโร มีศรี ศรีชมช่ืน
9 4642612955 พระทองสุข สุเมโธ ชนะชยั ศรีสุมงัคล์

10 4642613668 สามเณรฉลาด ภกัดีบณัดิษฐ์ โกเสยเขต
11 4642613749 สามเณรนิระพล ชุมพล หายโศก
12 4642613790 สามเณรรถเสน เลือดขนุทด หายโศก
13 4642613943 สามเณรเอนก สายสุวรรณ์ หายโศก
14 4642613757 พระบญัชา านุตฺตโร วารุกะ โพธ์ิศรีสร้อย
15 4642613625 พระกุลชร ธมฺมธโร เวียงอินทร์ ศรีษะเกษ
16 4642613919 พระอดิศร อิสฺสโร มหางอ้ ศรีสวา่งวนาราม
17 4642613960 พระอวยชยั สุชาโต ไผ่เฟ้ือย สระแกว้

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

18 4642613013 พระวิเชียร ปญฺ าวชิโร เมืองจนัทร์ ศรีษะเกษ
19 4642613889 พระสมควร ปุญฺ าคโม ชะตารัมย์ อุดมมหาวนั
20 4642613633 พระเกียรติชยั กิตฺติส วโร มาลาโสด ศรีคุณเมือง
21 4642613641 พระค าพร ภทฺทิยปญฺ า ศรีลาพนั มงคลศิลาคุณ
22 4642613733 พระปิยะพงษ์ ปิยธมฺโม ค าเพชรดี โพธ์ิชยั
23 4642613722 พระธนายทุธ ปภากโร นอ้ยพิทกัษ์ โพธ์ิชยั
24 4642613731 พระธานินทร์ ธานินฺโท มหสักุล วารุกรมณีท่า
25 4642613935 พระอนุชิต พทฺุธสโร แสงอุ่น สามคัคี
26 4642613978 สามเณรสัญญา ค ามุงคุณ ศรีษะเกษ
27 4842611821 พระค าแกว้ อริยว  โส สีลิเลิดมะนี ขวัหลวง
28 4842611804 พระวินยั สมงฺคิโก วงแสน ศรีษะเกษ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4603048207 พระเอกรัตน์ ถาวโร เช้ือสูงเนิน สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
2 4603048291 พระธีระพร อุทโย ลายทิพย์ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2
3 4603048304 พระวีระพล ขนฺติโก หนูแกว้ ประดู่พฒันาราม อนัดบั 2
4 4603048274 พระเฉลิมพงศ์ ฉนฺทโสภี เช้ือจีน หนา้พระลาน
5 4603047464 พระธนิต ธนิสฺสโร นิลพนัธุ์ ชะเมา
6 4603048312 พระสมคิด ปณฺฑิโต หมานพฒัน์ จนัทาราม
7 4603048240 สามเณรชยัณรงค์  คงเรือง จนัทาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604470090 พระธนโชติ วิสุทฺธิสิริ สุมงัคะละ ประตูป่า อบัดบั 1
2 4604360375 พระพยงยศ ปญฺ าธโร วินากร ฝายหิน อบัดบั 1
3 4604470162 สามเณรอาทิตย์ บุญมีป้อม ช่างเค่ียน อบัดบั 2
4 4604110263 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ สุวณฺณกิตติ ค  าฟู อุปคุต อบัดบั 2

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

5 4604360219 พระกฤษณะชยั ปญฺ าวฑฺฒโณ จูเรือน ชยัพระเกียรติ อบัดบั 2
6 4604470103 พระพนุ กิตฺติสาโร ค ามุงคุณ เชตุพน
7 4604470227 พระประจกัร์ สุเมโธ กุนนะ กองลม
8 4604480036 พระสมเกียรติ สุเมโธ ธรรมาธิดา ปิยาราม
9 4604470201 พระวฒันา ตวฑฺฒนเมธี พรมรักษา เชตวนั

10 4604470057 พระสุบิน สมนฺตปาสาทิโก บุญสอน อุโมงค์
11 4604470081 พระจกัรพงษ์ มนาโป หม่อนกนัทา ป้านปิง
12 4604470154 พระสงคก์ราน จิรปุญฺโ สายกุณา เวฬุวนั
13 4604470120 พระสงกรานต์ วิรชยเมธี วิระชยั หม่ืนลา้น
14 4504470047 พระสมชาย เขมจาโร ปิวรรณา ต าหนกั รุ่น 52

15 4504470152 พระสุรชยั ธมฺมธีโร สิทธิล าปาง ช่างเค่ิง รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604480079 พระอรุณเมธี พทุธิภทฺโท พทุธิภทัรานนัท์ ศรีโสดา อนัดบั 1
2 4604480249 พระคเนศ สุเมโธ จ าเริญพนาไพร ศรีโสดา อนัดบั 2
3 4604480133 พระยนัยง วรธมฺโม สกุลนรสิงห์ ต่อแพ อนัดบั 2
4 4604480290 พระนิคม โชติธมฺโม อมรอาจหาญ ศรีโสดา อนัดบั 2
5 4604480303 พระสมชาติ สิริชาโต ศิริปรีชารักษ์ ศรีโสดา อนัดบั 2
6 4604480109 พระสุพร สมวโร ศรีโสดา อนัดบั 2
7 4604480184 พระเทียน ขนฺติสมฺปนฺโน พิศจาร ศรีโสดา อนัดบั 2
8 4604480231 พระบุญชู ปุญฺ ธโร ปัญญาธรรมมี ศรีโสดา อนัดบั 2
9 4604480125 พระฉตัรชยั สุมงฺคโล สุมงคลบุญ ศรีโสดา

10 4604480311 พระสมชาย ทีฆายโุก เมือง ศรีโสดา
11 4604480192 พระสุชยั ปุญฺ กาโม เกียรติพนาไพร ศรีโสดา
12 4604480346 พระวีระพนัธ์ วรปญฺโ บุญสุภา ศรีโสดา
13 4604480176 พระรณฤทธ์ิ โรจนกาโร ชยัเจริญตระกูล ศรีโสดา
14 4604480214 พระบรรพต ภูริปญฺโ คีรีเทียมเมฆา ศรีโสดา
15 4604480320 พระประจวบ นราธิโย หอมดอก ศรีโสดา

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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16 4604480052 พระชยัพร ภูริชโย เวียงงามทอง ศรีโสดา
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

17 4604480150 พระค ายา รตนโชโต คาดค่า ศรีโสดา
18 4604480206 พระประสิทธ์ิ วิชิโต พิชิตโชคพนา ศรีโสดา
19 4604480273 พระจรัญ จรณธมฺโม เปาป่า ศรีโสดา
20 4604480338 พระก าพล พลวฑฺฒโน สุขถาวรกิจกุล ศรีโสดา
21 4604480095 พระทวีศกัด์ิ คุณวฑฺุโฒ โทนสังขอิ์นทร์ ศรีโสดา
22 4504480042 สามเณรอนุชา สิรินภาวงศ์ ศรีโสดา อนัดบั 2 รุ่น 52 

23 4504470179 พระสมยงค์ ปญฺ าวชิโร ชยัวงค์ ศิริมงัคลาราม รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605410392 พระโสภณ โชติปญฺโ มูลหา เทพปูรณาราม อนัดบั 1
2 4605410228 พระสุพรรณ ถาวรธมฺโม วงศษ์าแกว้ พทุธชาฏา อนัดบั 1
3 4605410520 พระประเสริฐศกัด์ิ รนต าโณ ตนัติชุฬา  โพธ์ิโนนทนั อนัดบั 1
4 4605410261 พระมหาชชัวาลย์ ตธมฺโม เทียงเป พิชยัพฒันาราม อนัดบั 1
5 4605410627 พระมหาประสพชยั ชยธโร สุค  าภา ศรีมงคลใต้ อนัดบั 2
6 4605410805 พระพรหมพร กิตฺติธโร พิมสอน โสมนสัประดิษฐ์ อนัดบั 2
7 4605411127 พระมหาณรงค์ ชาตเมธี มาตนาเรียง สวา่งใต้ อนัดบั 2
8 4605410333 พระมหามานะชยั อิสฺสรญาโณ นาทนั บา้นหนองตูม อนัดบั 2
9 4605410899 พระชูเกียรติ อภิชาโต ผลาผล บูรพาภิราม อนัดบั 2

10 4605410911 พระนฐัวฒิุ สิริจนฺโท ศรีจนัทร์ สันติวิเวก อนัดบั 2
11 4605410147 พระมนูญ โชติโก ชยัจ ารัส เทพปูรณาราม อนัดบั 2
12 4605410856 พระศิลาศกัด์ิ สุเมโธ บุญทอง อโสกวนาราม อนัดบั 2
13 4605410376 พระสุเมศ ปญฺ าวชิโร เสนมา ศรีพนาวาส อนัดบั 2
14 4605410317 พระบุญถม โชติปญฺโ คุณแกว้ ศรีอารามบา้นกอก อนัดบั 2
15 4605410902 พระมหาไทยนอ้ย าณเมธี สลางสิงห์ บูรพาภิราม อนัดบั 2
16 4605410180 พระวฒันา ปญฺ าวโุธ เทพโสดา สระแกว้ อนัดบั 2
17 4605410058 พระบุญยนื ธมฺมธโร งามเปร่ียม จนัทรังษี อนัดบั 2
18 4605410554 พระวินยั ยโสธโร โพธ์ิพรม เทพปูรณาราม อนัดบั 2

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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19 4605410783 พระบุญส่ง าณโสภโณ พลเยืย่ม อโสกวนาราม อนัดบั 2
20 4605410210 พระสุทธิเดช จนฺทโชโต ถามณีศรี ศรีอารามบา้นกอก อนัดบั 2
21 4605410499 พระสุวรรณชยั สุวณฺณชโย สีหามาตย์ พิมลธรรมาราม อนัดบั 2
22 4605410252 พระอาวธุ อนุตฺตโร ศรีษะสงฆ์ ธาตุกู่ทอง อนัดบั 2
23 4605410881 พระอภิชยั ธมฺมวโร ยมรัตน์ สองชั้น อนัดบั 2
24 4605410023 พระแชนนอ้ย อาภากโร ไชยไข เทวราช อนัดบั 2
25 4605410082 พระประสิทธ์ิ ปภสฺสโร จ าเริญ อมัพวนั อนัดบั 2
26 4605410732 พระจริญญา กนฺตวิโร เสาสิมมา สระประทุม อนัดบั 2
27 4605410201 พระสมบูรณ์ อภินนฺโท พนัธ์โพธ์ิกลาง โพลเลา อนัดบั 2
28 4605410864 พระสกนธ์ ภทฺทจาโร กลางชนีย์ โพธ์ิศรีทอง อนัดบั 2
29 4605410295 พระนฐัพงษ์ ชุติปญฺโ วรินทร์ พทุธชาฏา อนัดบั 2
30 4605410872 พระสมยั วชิราวโุธ แนวข้ีเหล็ก ปัจจิม อนัดบั 2
31 4605410538 พระอ านาจ อาภากโร โสภาพ ศิรินทราวาส อนัดบั 2
32 4605410350 พระวิชยั วิชฺชาธโร ศรีมุงคุณ ท่าพระหงษเ์ทศประดิษฐ์

33 4605410279 พระไชยยา ธมฺมทสฺสี จนัทริมา หนองคอ้
34 4605410414 พระอาทิตย์ ปภสฺสโร ศรีจิวงัษา ศรีพิมล
35 4605410589 พระสารอน จนฺทเถร มอญ สิรีอมัพวนั
36 4605410309 พระบณัฑิต ชุติปญฺโ ไชยลึก เขาดินวนาราม
37 4605410601 พระณฐัพล ขนฺติพโล เคร่ืองไธสง โพลเลา
38 4605410091 พระปราโมทย์ อตฺตเปโม ศรีไชย เทพปูรณาราม
39 4605410503 พระอาทิตย์ อติวีโร อุทุม บา้นบ่อทอง
40 4605410848 พระศกัดา สุธมฺโม มูลพรม บา้นเปลือยนอก
41 4605410791 พระประมวล อุทย าโณ ภาษี อมัพวนั
42 4605410775 พระบุญชยั คุตฺตวฑฺุโฒ อาทิตยต์ั้ง สระแกว้
43 4605410031 พระธวชัชยั ธวชฺโช ปินะเต หวัโสก
44 4605410830 พระรุ่งศกัด์ิ อคฺคธมฺโม จนัทรัตน์ เหล่าหมูมน้
45 4605410471 พระสมคิด จนฺทว  โส ชิณบุตร ถมัภาวาส
46 4605410406 พระอนุชา สิริวณฺโณ พละกุล เทพปูรณาราม
47 4605410066 พระประชยั จตฺตมโล พานา พทุธโคดม
48 4605410155 พระมหามะลิ ธมฺมโสภโณ ทิพยป์ระจง สวา่งมรรคา
49 4605410821 พระมหาถวิล ตธมฺโม แสงสุด อโสกวนาราม
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50 4605410546 พระสุขกุศล คุณทินฺโน เฮียง ป่าอดุลยาราม
51 4605410040 พระบุญจนัทร์ กนฺตวีโร ฤทธิศร ป่าสามคัคีธรรม
52 4605410236 พระสุวิท สิริคุตฺโต หอมน ้า บา้นบ่อทอง
53 4605410112 พระพรศกัด์ิ กตปุญฺโ ถามณีศรี หนองแวง
54 4605410562 พระประหยดั ถาวโร พรมอินทร์ หนองแวง
55 4805410716 พระครูโสภณสิทธิวฒัน์ รมณีโย พนัทะมนต์ บุมะเขือสามคัคี
56 4805410708 พระครูอุดมปัญโญภาส อคฺคปญฺโ สมนึก บา้นกลว้ย
57 4505410358 พระณรงคศ์กัด์ิ วรโท ศรีวิชา อาศรมมหาจุฬาฯ รุ่น 52
58 4505410226 พระสุรเชษฏ์ สุรเชฏฺโ สุวรรณไกรษร ศรีนวล รุ่น 52
59 4505410072 พระนิกรณ์ านิสฺสโร ชนูนนัท์ ท่าพระหงษเ์ทศประดิษฐ์ รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605420029 พระเด่ียว ปสนฺโน ภารการ จอมศรี อนัดบั 2
2 4605420037 พระบวัวร สนฺตจิตฺโต จาริสุ พงัคียาราม อนัดบั 2
3 4605420053 พระสมชาย คุณวฑฺุโฑ ไทยนอ้ย ทรงศิลา อนัดบั 2
4 4605420070 พระจิตรกร จิตฺตส วโร แดงนา วฒุาราม อนัดบั 2
5 4605420088 พระสารี รตนเถโร เสือง หนองแวง อนัดบั 2
6 4605420126 พระสมพร าณิสฺสโร บวัใหญ่รักษา โพนทอง อนัดบั 2
7 4605420100 พระสายยนต์ อริโย วงศส์กุลชยั สระแกว้
8 4605420134 พระสุพรรณ าณสาโร ศรีอ่อน บา้นตูม
9 4505420213 พระศิริวฒัน์ เมตฺติโก สีโยไว โพนทอง อนัดบั 2 รุ่น 52 

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4606410469 พระมหาศรายทุธ มหาสุเมโธ นามสง่า จนัทรังษีวราราม อนัดบั 2
2 4606410434 พระอ านวย อนาวิโล ปิดจตุัรัส ศาลาลอย อนัดบั 2
3 4606410078 พระณฐกร สุชาโต มากด ารงคก์ุล อุไดพฒันาวาส อนัดบั 2
4 4606410485 พระรุ่งอนนัต์ สุริยร สี เพชรเทา หนองไผ่ อนัดบั 2
5 4606410621 พระมหาสมเกียรติ โสภณกิตฺติ ส่องก าปัง สะแก อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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6 4606370203 พระเทโฮยา ธมฺมปาโล ดี ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2
7 4606370246 พระครูปลดักานต์ วชิรเมธี แอบจนัทึก บึง อนัดบั 2
8 4606410418 พระมหาวิไล สติสมฺปนฺโน ท่ีรักษ์ สระปทุม อนัดบั 2
9 4606410272 พระอาคม อภินนฺโท ลาสุดตา ใหม่พนมไพร อนัดบั 2

10 4606410396 พระมหาปุณวิทย์ ปุณฺณวิชโย แตะกระโทก กุดจอกใหญ่ อนัดบั 2
11 4606410213 พระธวลัรัตน์ คมฺภีรเมธี แสนประเสริฐ ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2
12 4606370122 พระอมร าณวีโร มุ่งเจือกลาง หนองหวัแรต
13 4606410094 พระมหานครชยั ธมฺมธีโร บุญมา ปทุมวนาราม
14 4606410566 พระมหาศราวฒิุ สณฺหวาที ลอมแกว้ บึง
15 4606370408 พระชุติพนธ์ อานนฺโท นามสมุทร เยย้ปราสาท
16 4606410299 พระอภิวฒัน์ จิรตฺถิโก บุญมา โพธ์ิศรีธาราม
17 4606410183 พระชาญชยั จารุธมฺโม คงใค หนองเครือชุด
18 4606370378 พระสมพวน กิตฺติโสภโณ นนตานอก หวัสะพาน
19 4606410655 พระชารี อิสฺสรสีโล ศิริวรรณ คลองส่งน ้า
20 4606410507 พระไตรทศ วรปญฺโ ครรณุขา โพธ์ิเมืองปัก
21 4606410221 พระศุภกฤต เตชธมฺโม ศรีสอน เทพธรรมคุณ
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

22 4606410515 สามเณรสุรเดช ซ่ึงจะโปะ อมัพวนั
23 4606370149 พระเจนณรงค์ จนฺทสาโร จนัทีนอก จนัทราราม
24 4606410159 พระศรชยั จกฺกวโร แนบกลาง โนนหมนั
25 4606410060 พระวรพล ทนฺตจิตฺโต แผนใหญ่ คฤห์ภูมิกาวาส
26 4606410451 พระเมที อาภากโร เพราะผกัแวน่ โพนทราย
27 4606410540 พระปัญญา ปญฺ าวชิโร ทุ่งกระโทก ตาเงิน
28 4606410248 พระปัณฑตั สุนฺทโร อาจพงษา บา้นค าสูง  
29 4606410175 พระเมธาสิทธ์ิ กตสีโล อุเทนสุด สระจรเข้
30 4606410264 พระวิรัช ปญฺ าทีโป กิวขนุทด โกศลสิตาราม  
31 4806410680 พระวีรพล สิริภทฺโท พือขนุทด บา้นตาเสา
32 486410701 พระไชยเชษฐ อริโย เขม็กลาง ไพล
33 4506410041 พระมหาชาตรี สิริปุญฺโ พลน ้าเท่ียง พระนารายณ์ อนัดบั 2 รุ่น52

34 4506410530 พระสงกรานต์ กลฺยาณจารี การะจาก พระนารายณ์ อนัดบั 2 รุ่น52

35 4506410327 พระนรินทร์ นราธิโป สมนึกตน พระนารายณ์ อนัดบั 2 รุ่น52
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36 4506410386 พระชญานนท์ สติสมฺปนฺโน การะจาก พระนารายณ์ รุ่น 52
37 4506410688 พระสมรักษ์ วิสุทฺโธ เอิบสุข พระนารายณ์ รุ่น 52
38 4506410467 พระรินนาท ถิรธมฺโม จิตมัน่ พระนารายณ์ รุ่น 52
39 4506410335 สามเณรสิทธิโชค  หลวงแกว้ พระนารายณ์ รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4607040321 พระสุมิตรชา านวโร ซาเสน มหาวนาราม อนัดบั 2
2 4607040100 พระรังสฤษฎ์ เขมจาโร ทุมมา แจง้ อนัดบั 2
3 4607040126 พระมหาประสพชยั ติสฺโส มีธรรม หนองแกใหม่ อนัดบั 2
4 4607040053 พระมหาเฉลิมชยั ฉนฺทสุทฺโธ วงมาเกษ นารังกาวราราม อนัดบั 2
5 4607040096 พระอธิการสุระสิทธ์ิ ขนฺติโก ศรีสุข ธมัมปติฏฐาราม อนัดบั 2
6 4607040282 พระมหาสุริยะ สามตฺถิโก หินนท์ สนามเหนือ อนัดบั 2
7 4607040169 พระสุรศกัด์ิ อธิปญฺโ กอ้นทอง ใตพ้ระเจา้ใหญ่ อนัดบั 2
8 4607040151 พระสิริชยั ธมฺมจาโร สายสิงห์ บา้นก่ึงพทุธกาล อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

9 4607040291 พระสิทธิชยั ธมฺมกาโม บุญลา ปากน ้า อนัดบั 2
11 4607040584 พระสุชาติ สุชาโต นามเกษ มหาวนาราม
12 4607040592 พระอภิสิทธ์ิ ถิร าโณ เวชสาร หมากม่ี
13 4607040576 พระศราวธุ สุทฺธปญฺโ ขนัธวิชยั ศรีแสงทอง
14 4607040614 พระนฐัรัตน์ ณฏฺ โก พงษลุ์น บา้นบากใหญ่
15 4607040312 พระบุญคง ถิรปุญฺโ ยวุะวาสน์ ดอนสวา่ง
16 4607040193 พระสรรเสริญ สุเมโธ องอาจ หนองขุ่น
17 4607040207 พระนรินทร์ กิตฺติวฑฺุโฒ ตะประชุม หนองขุ่น
18 4607040266 พระเสกสินธุ์ ธนปญฺโ ยานุ สระปทุมมาลยั
19 4607040304 พระสายนั วิสารโท โอสถ ทุ่งศรีเมือง
20 4607040398 พระกองสี าณธโร พรมโพธ์ิ พลแพน
21 4607040118 พระมงคล มหามงฺคโล ม่ิงขวญั หนองอุดม
22 4607040525 พระชยันาท อภิชาโน สังกะเพศ โนนธาตุ
23 4607040371 พระประยรู วิสุทฺธิ าโณ แกว้กุค  า หนองปลาปาก

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
วทิยาเขตอุบลราชธานี
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24 4607040517 พระถาวร ถาวโร วงบุตร ปทุมมาลยั
25 4607040355 พระเจษฎา จตฺตมโล อรนนท์ ใตพ้ระเจา้ใหญ่
26 4607040274 พระดอน สุวณฺณธมฺโม ศรีใสค า มหาวนาราม
28 4507040159 พระชูศกัด์ิ โคตรฺตภทฺโท โลนะลุน ม่วงสามสิบ รุ่น 52
29 4707040868 พระนนัทวฒัน์ ชุตินฺธโร กองพงษ์ ส าโรง รุ่น 52
30 4707040922 พระสายนัต์ ปภากโร ครองยติุ หนองฮี รุ่น 52
31 4507040388 พระสถาพร สุหชฺโช นาโสก มงคลโกวิทาราม รุ่น 52
32 4507040256 พระวนัชยั ปญฺ าโชโต วรรณการ มณีวนาราม รุ่น 52
33 4507040221 พระวีรชยั วีรธโร ชะรารัมย์ บา้นคอ้ รุ่น 52
34 4507040396 พระบุญชม โกวิโท จิตจง หนองปลาปาก รุ่น 52
35 4507040639 พระเกรียงไกร ถาวโร สุทธิสิงห์ หนองปลาปาก รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4608040278 พระสิทธิชยั วรปญฺโ หม่ืนอาษา แม่ค  ามีรัตนปัญญา อนัดบั 1

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
2 4608040243 พระสมจิตร สมจิตฺโต มูลจนัทร์ ท่าถนน อนัดบั 1

3 4608040227 พระวิษณุ สุทสฺสโน สารใจ สันหนองบวั อนัดบั 2

4 4608040103 พระน าโชค สิริธมฺโม จุ่มป๋ิว หนองบ่อ อนัดบั 2

5 4608040855 พระอิทธิศกัด์ิ อิสฺสรเมธี จินดาขดั     ช่องลม อนัดบั 2

6 4608040260 พระสัญชยั สนฺติธโร อุประแสน หนองกลาง อนัดบั 2

7 4608040219 พระวนัเฉลิม ตวฑฺฒโน จนัทร์ดี พงษสุ์นนัท์ อนัดบั 2

8 4608040057 พระชานนท์ านวฑฺุโฒ ค าจริยา ดอนเปียง อนัดบั 2

9 4608040847 พระไชยศกัด์ิ สิริวฑฺฒโน ปัญจะมี หนองใหม่
10 4608040111 พระนิพนธ์ อริญฺชโย ศรีชุมภู เมธงักราวาส
11 4608040081 พระถนดักิจ ถาวรจิตฺโต ค าตอง พระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร

12 4608040294 พระสุรศกัด์ิ กิตฺติวฑฺุโฒ ปัญญาไว หลวง
13 4608040049 พระชาญฤทธ์ิ กิตฺติสมฺปนฺโน ปันโย พระงามบา้นข่วง

14 4608040286 พระสุนนั ปิยธโร อา้ยซอง ดอนทนั
15 4608040863 พระพทุธิชยั านวีโร ดวงค า ร่องซ้อ

วทิยาเขตแพร่
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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16 4608040197 พระลิขิต ติกฺขวีโร เช้ือเจด็ตน พงษสุ์นนัท์
17 4508040527 พระชชัชยั านกิตฺติ มนสัมโนธรรม สองแคว อนัดบั 2 รุ่น 52

18 4508040292 พระสมพงษ์ านวโร แสงรัตน์ เมธงักราวาส อนัดบั 2 รุ่น 52

19 4508040098 พระไปรเวช ปญฺ าวโุธ เป่าวิชา โศภนาลยั อนัดบั 2 รุ่น 52

20 4508040110 พระภาณุ ปญฺ าวฑฺฒโก ทา้วตระกูล มอญ อนัดบั 2 รุ่น 52

21 4508040535 พระชูเกียรติ กิตฺติโก วิทธวชั สองแคว รุ่น 52

22 4508040021 พระฉตัรมงคล คุณงฺกโร ฝางนอก พระธาตุช่อแฮ รุ่น 52

23 4508040306 พระอดิสร อคฺคปญฺโ ปันทะโย เมธงักราวาส รุ่น 52

24 4508040063 พระไพรัตน์ สุภทฺโท ประอา้ย พงษสุ์นนัท์ รุ่น 52

25 4508040551 พระสุริยนั ภูริวฑฺฒโน ป้ออินเครือ แม่อาง รุ่น 52

26 4508040250 พระสุรสิทธ์ิ าณิสฺสโร สิงห์สถิตย์ ช าเตยเหนือ รุ่น 52

27 4508040080 พระธวชัชยั ตเมโธ นาที แม่ยางเป้ียว รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4690409978 พระประหยดั อนาลโย พรหมนุช โคกตะเคียน อนัดบั 2

2 4690409455 พระทิพากร สุทินฺโน บุญทูล หนองบวั อนัดบั 2

3 4690409854 พระปรีชา ปริชาโน สาแกว้ ศาลาลอย อนัดบั 2

4 4690409862 พระพฒันา กิตฺติร สี สุดารักษ์ ศาลาลอย อนัดบั 2

5 4690110123 พระชะรินทร์ อคฺคธมฺโม สายกระสุน กลางสุรินทร์ อนัดบั 2

6 4690409528 พระสุเทพ ชาคโร สุลินทาบูรณ์ แสงบูรพา
7 4690409722 พระจิรพิพฒัน์ ปุญฺ จิตโต ยงัเจริญ คลองน ้าซบั
8 4690410003 พระสุภาพ ปญฺ าวิสาโล เยอืน ศาลาลอย
9 4690210322 พระเกษม วิชฺชาธโร เสามัน่ สุวรรณาราม

10 4690409811 พระเสนอ จนฺทว  โส ผสมศรี สามคัคี
11 4690409846 พระเจษฎา วรธมฺโม บุญประสิทธ์ิ ปราสาทศิลาราม
12 4690410011 พระสุเจีย มนฺตรกฺขิโต แขม ศาลาลอย

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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13 4690409561 พระเฉลียว ถิรปญฺโ ทองวา่ว สวา่งอารมณ์
14 4690409986 พระสมบูรณ์ ธมฺมเถโร นกั ศาลาลอย
15 4690409773 พระจนัโท สงฺฆปาโล สุข ศาลาลอย
16 4690210411 พระวรมน ขนฺติโก วตัถุมา โพธ์ิราษฏร์สามคัคี

17 4690409617 พระยทุธนา อิสฺสโร สะแกทอง หนองบวั
18 4690410071 พระจนัทร์ธู มณีตธมฺโม จุน ศาลาลอย
19 4690410020 พระเชน ชุตินฺธโร มุ่งดี ราษฏร์เจริญผล
20 4690409749 พระณฐัภคั ขนฺติสาโร อินทา บา้นบึง
21 4890412042 พระพฤหสั ปภากโร นอ้งดี เทพคิรีอุดม
22 4890412051 พระศกัด์ิชยั สิริวิชฺชโย จนัทร์หอม บา้นเฉนียง
23 4890412069 พระถนอม นนฺทิโย เชิดสุข สง่างาม
24 4690210217 พระศราวฒิุ สีลส วโร วิเศษพงษ์ บวัหวาย รอบ 2
25 4690210438 พระวฒิุพงษ์ กิตฺติปาโล เจนรอบ ศรีรัตนาราม รอบ 2
26 4590408490 พระวิชิต วฑฺุฒิโก สูงหา้งหวา้ เทพสุรินทร์ รุ่น 52

27 4590408473 พระจ านง จตัตาลโย เสาทอง บวรพรรษา รุ่น 52

28 4590408708 พระวิศิษฐ์ เกตุธมฺโม ผลดี ป่าเทิดพระเกียรติ รุ่น 52

29 4590408627 พระศกัด์ิสิทธ์ิ สปฺปญฺโ ปรักเจริญ ใหม่ศรีมากทอง รุ่น 52

30 4790410650 พระวิจกัร กิตฺติธโร ดอกค า สระแกว้สองหอ้ง รุ่น 52

31 4790410668 พระเชาวลิ์ตร ปิยวณฺโณ วะโรรัมย์ ราษฎร์รังสรรค์ รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4690409919 พระชลิต สิริวฑฺโฒ สุขเสาร์ สุวรรณารัตน์โพธิยาราม อนัดบั 1

2 4690409901 พระไพศาล วิสาโล บุตรโสภา ท่าสวา่ง อนัดบั 2

3 4690409897 พระสุนทร สุนฺทโร กระแจะจนัทร์ ท่าสวา่งวิทยา อนัดบั 2

4 4690409563 พระเสรีชน นนฺธมฺมิโก ดชัถุยาวตัร พรมศิลาแตล
5 4690409731 พระค าพธุ ยติโก ดีประจ า นาสาม
6 4690409994 พระเส็งลี สุวณฺณตฺเถโร อูจ ท่าสวา่ง
7 4690409781 พระชีวิน สุขกาโม พอกพนู บา้นฉนัเพล
8 4690409595 พระธีรวฒัน์ ธีรวฑฺโน สามสี บา้นเฉนียง
9 4690409609 พระชดั ธีรว  โส สางาม บา้นฉนัเพล

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการการเมืองการปกครอง
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10 4690409633 พระสงวนชยั ติสรโณ สิงคเสลิต กลัป์ยาณโกมุท
11 4690409471 พระสมบูรณ์ กนฺตธมฺโม กะทิศาสตร์ ป่าศิลานิมิต
12 4690409714 พระเกียรติศกัด์ิ คมฺภีรธมฺโม สาคร วิทยาเขตสุรินทร์
13 4690409668 เจา้อธิการไสว พฺรหฺมจาโร จ ารัมย์ เพ้ียราม
14 4690409447 พระบุญศรี พทฺุธสีโล ยอดแก่น บา้นสังเมก็
15 4690409641 พระทองปาน ธมฺมรโต ทิศทะษะ จตุรมิตร
16 4590408724 พระจนัทร์ศกัด์ิ กนฺตวีโร ธรรมบรรเทิง ป่าตามอ รุ่น 52 อนัดบั 2

17 4590209055 พระคมกริช คุณวีโร สลากนั กาบเชิง รุ่น 52 

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4610041826 พระสมเกียรติ ทีปธมฺโม สุขตวั เมืองชุม อนัดบั 1
2 4610041511 พระเฉลิมวฒิุ ฉวิวณฺโณ วงศช์ยั ศรีอุโมงคค์  า อนัดบั 1
3 4610041847 พระสามารถ สามตฺถิโก แกว้นา ป่าแฝกใต้ อนัดบั 2
4 4610042223 พระหมอน จนฺทาโภ รัตนา ท่านา้ว อนัดบั 2
5 4610041537 พระชาติชาตรี านวฑฺุโฒ แสงทอง ดอนเรือง อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
6 4610042126 พระวีระชน านวโร รุ่งเรือง บ่อสวก อนัดบั 2
7 4610041723 พระภาณุวฒัน์ พทฺธ าโณ บุญตนั แม่กาโทก้หวาก อนัดบั 2
8 4610042177 พระสมพล สุธมฺโม ใจปิง ตน้แหลง อนัดบั 2
9 4610042061 พระประดิษฐ์ ปญฺ าวฑฺุโฒ สุทธิแสน พระเนตร อนัดบั 2

10 4610041502 พระเจษฎาธรณ์ จกฺกวโร ฮงัค  า หลวงราชสัณฐาน อนัดบั 2
11 4610041791 พระศุภกิจ ปญฺ าวฑฺุโฒ ดีโก๋ หนองยาว อนัดบั 2
12 4610042185 พระสมจิต ติกฺขปญฺโ นนัทิศ พุ่มมาลา อนัดบั 2
13 4610042053 พระใบฎีกาบรรจบ สุวณฺณธมฺโม จนัทอง พระธาตุชา้งค  ้า อนัดบั 2
14 4610042207 พระสมคัร ปญฺ าวชิโร ขนัหลวง บ่อหลวง อนัดบั 2
15 4610041855 พระอภิศกัด์ิ จิตฺตโสภโณ แปงสาย สันมะเหมา้ อนัดบั 2
16 4610041642 พระปราโมทย์ กลฺยาณธมฺโม อนุมติั ร่องเห็ด
17 4610042088 พระพิทกัษ์ ตธมฺโม ค ามินทร์ สถาน
18 4610041545 พระณรงค์ วชิร าโณ สมศรี ดอนตนั

วทิยาเขตพะเยา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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19 4610042037 พระนพรัตน์ อิสฺสรธมฺโม ผิวเหลือง บา้นหลวง
20 4610042045 พระนฤบดินทร์ นรินฺโท อ่ินค า ตาลชุม
21 4610041804 พระสกล ปภสฺสโร ปัญญาวงค์ พระธาตุภูขวาง
22 4610041421 พระประเสริฐ ปญฺ าวชิโร ยะนา เมืองมูล
23 4610042142 พระสยาม ญาณธมฺโม สุทธเขต ทุ่งนอ้ย
24 4610041600 พระนิคม อภิวฑฺฒโน บุญหมั้น ดอนไชย
25 4610041405 พระอนุรักษ์ ชวนปญฺโ ปันตะ๊ ตน้ม่ืน
26 4610041464 พระขจรศกัด์ิ กิตฺติภทฺโท รัศมี แดนเมือง
27 4610041839 พระสมนึก สิริวฑฺฒนเมธี ทิพยศ์รีบุตร ใหม่หลวง
28 4610041707 พระพิพฒัน์ กิตฺติวฑฺุโฒ สุทธวงค์ ศรีดอนไชย
29 4610041987 พระสุรพงษ์ สุรว  โส ศรสีดา โป่งค า
30 4610041456 พระไกรฤกษ์ กตปุญฺโ สุยะบุตร ศรีบุญเรือง
31 4610041626 พระเบญจกุล กวิว  โส วฒิุ ป่ากว๋าว
32 4510040652 พระนเรศ สิริมงฺคโล อภิวิชญ์ พระธาตุชา้งค  ้า อนัดบั 2 รุ่น 52

33 4510041098 พระธวชัชยั ปริปุณฺโณ ค ามี บ่อหลวง อนัดบั 2 รุ่น 52

34 4510040849 พระศรีศกัด์ิ อกิญฺจโน ปินนะรา สันมะเหมา้ รุ่น 52
35 4510040555 พระจุมพล กตปุญฺโ ชุ่มอูป ร่องเห็ด รุ่น 52
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
36 4510040598 พระโชคพิพฒัน์ สุชาโต พรมวงค์ สถาน รุ่น 52
37 4510041080 พระเอมอุทยั อตฺถโกวิโท ตน้จ าปี ดอนตนั รุ่น 52
38 4510041471 พระประกอบ ธนวฑฺฒโน ค าเถ้ิม บา้นหลวง รุ่น 52
39 4510041012 พระพิรุณ านกโร โลหะกิจ ตาลชุม รุ่น 52
40 4510040741 พระพลัลภ าณวรเมธี โสภณ บุญงาม รุ่น 52
41 4510040890 พระสมชาย โชติวโร ใจวงค์ ศรีอุโมงคค์  า รุ่น 52
42 4510040571 พระเช่ียว ทีปธมฺโม มูลแกว้ ดอนไชย รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4609030993 พระวิเชียรบุรี สติสมฺปนฺโน ขวญัโพก ราษฎร์เจริญ อนัดบั 1
2 4609030985 สามเณรวิชญก์นัต์ สรรสรวิสุทธ์ิ ตากฟ้า อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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3 4609030799 พระชาญชยั สุทฺธิ าโณ ค าพินิจ ราษฏร์เจริญ อนัดบั 2
4 4609020548 พระมหาวรเมธ อริยทสฺสาวี นอ้ยพรม โพธาราม อนัดบั 2
5 4609030918 พระมหารุ่ง วิภชฺชวาที กะโหเ้หม ตากฟ้า อนัดบั 2
6 4609030713 พระมหากิตจา กิจฺจเสวี โนนหนองหิน ตากฟ้า อนัดบั 2
7 4609031078 พระสุพจน์ ฉนฺทกาโม อ้ิงรัตน์ บา้นแก่ง อนัดบั 2
8 4609031108 พระมหาไหม ปญฺ ากาโม กรุณรัมย์ ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2
9 4609010020 พระกิตติ กตปุญฺโ จนัทะเคล่ือน ดอนพลอง อนัดบั 2

10 4609030748 พระคมกฤช อติกโร พลูคุม้ ศรีสวรรคส์ังฆาราม อนัดบั 2
11 4609031043 พระญาณวรุตน์ อิสฺสโร ตองกล่ิน โพธาราม อนัดบั 2
12 4609030951 พระวนัชยั ปญฺ าทีโป รักกล่ิน ไทรใต้ อนัดบั 2
13 4609030772 พระครูนิมิตสิทธิการ กลฺยาโณ ประดาห์ หนองนมววั อนัดบั 2
14 4609030802 พระมหาญตัติพงษ์ ชยานนฺที เลิศศรี ตากฟ้า อนัดบั 2
15 4609030829 พระมหาประจิตย์ อตฺถวาสี มดัหา ตากฟ้า อนัดบั 2
16 4609030942 พระวชัรินทร์ ถาวโร ผาสุข ราษฎร์เจิรญ อนัดบั 2
17 4609010071 พระจิตรกร สติสมฺปนฺโน ธรรมพร ราษฎร์เจริญ อนัดบั 2
18 4609031060 พระมหาสุนนัท์ สุนนฺทเมธี เทศสิงห์ ตากฟ้า อนัดบั 2
19 4609030721 พระเกษมศกัด์ิ วรสกฺโข อาสนะทอง ปากน ้าโพใต้
20 4609031086 พระสุรัตน์ อภิธมฺโม ตะเคือนเกล้ียง ราษฎร์เจริญ
21 4609031001 พระวิฑูรย์ ปภสฺสโร ฐานโพธ์ิ ท่าพระเจริญพรต
22 4609031141 พระมหาอุเทน ตสุขี แสนพนัธ์ ตากฟ้า
23 4609031035 พระเศรษฐา านวโร เมฆี เสด็จ
24 4609030977 พระมหาวาสนา โชติทสฺสี บุญแดง ตากฟ้า
25 4609031051 พระใบฎีกาสาโรจน์ ธมฺมิโก โรจนประดิษฐ์ โพธาราม
26 4609030969 พระวลัลพ สิริภทฺโท บางไทร วนันาหุบ
27 4609030781 พระชยัวฒัน์ สิริธโร ศรีสวา่ง ท่าซุด
28 4609031027 พระมหาศรัทธา องฺกุรจารี โควางกูร ตากฟ้า
29 4609030870 พระศุภฤกษ์ ส วโร พงศอ์ายกุุล โกรกพระใต้
30 4609030926 พระล ่าซ า เตชธมฺโม อ้ึงชยัพงษ์ พระบรมธาตุ
31 4609010216 พระเมา ตปสีโล เสือน มูลนิธิบุญกญัจนาราม
32 4609030900 พระยทุธพงษ์ ชยธมฺโม รักษาสิทธ์ิ พระบรมธาตุ
33 4609030845 พระปรีชา กิตฺติปญฺโ พจนาพิริยะ ราษฏร์เจริญ
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34 4509030975 พระมหาสรวิศ ปริยตฺติภูรี กลัปฤกษ์ ตากฟ้า รอบ 2
35 4609020645 พระสุทน เตชธมฺโม คนยงค์ ส้มเส้ียว รอบ 2
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ที่ รหัส ฉายา ประเทศ หมายเหตุ
1 2046101162 เกาหลีใต้
2 2046101049 Cheong-uk เกาหลีใต้
3 2046101103 เกาหลีใต้
4 2046101081 เกาหลีใต้
5 2046101090 เกาหลีใต้
6 2046101057 Beop-hwa เกาหลีใต้
7 2046101171 เกาหลีใต้
8 0660201003 เกาหลีใต้
9 0660201001 Ji-sun เกาหลีใต้

10 0660201002 เกาหลีใต้

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4701000003 Bhikkhu Bodhi Ratanaputto Priy Khongrien
2 4701000007 Bhikkhu Sinchai Panyamedho Chaijinda Dhammasathan
3 4701000010 Bhikkhu Van Hieu Thich chuc trung Nguyen Tavanvaram
4 4601000009 Bhikkhu Vijak Vijakhano Pongpan Khongrien
5 4701000005 Bhikkhu Chatchai Chuntaseelo Wilailak Phrabaht
6 4701000004 Bhikkhu Charaw Papakaro Yagongko Khongrien
7 4701000008 Bhikkhu Tin Dipathero Ul Khongrien

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
  ช่ือ/นามสกุล

Mr. Lee, Sung-soon
Bhikkhu Cho, Kil-hwa

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ  รุ่นที ่53
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภาวชิาการ

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วนัที ่  13   มีนาคม  พุทธศักราช   2551

มหาปัญญาวทิยาลัย
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

วทิยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี

Mrs. Lee, Myung-sook
Mr. Lee, Chang-yup
Bhikkhu Lee, Jung-ahn
Mr.Choi,  Sang-bae

Mr. Kim, Yong-yoon
Mr. Kang, Pan-kab
Mr. Park, Sun-yong
Bhikkhu Cho, Soon-bok



8 4701000002 Bhikkhu Channal Chanthasobhano Leang SrisawangVong

9 4601000002 Bhikkhu Damrong Athipanyo Longjit Ampawan
10 4701000001 Bhikkhu Bisit Silatejo Vaniyaphan Khongrien

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล ประเทศ หมายเหตุ
1 403201005 Bhikku SOMPRASONG Zhi Hui JATHA ไตห้วนั
2 403201006 Bhikku PHARADON Wei Zhen PROMNOG ไตห้วนั
3 403201028 Bhikku CHIEN-FU Yuan Hai LEE ไตห้วนั
4 403201010 Bhikkuni  YI-YUN Cheng Ru CHEN ไตห้วนั
5 403201012 Bhikkuni WEI-HSUAN Chuan Lun CHU ไตห้วนั
6 403201013 Bhikkuni KAO-FENG Di Jia LIU ไตห้วนั
7 403201018 Bhikkuni  HSING-JU Zhong Pin HUANG ไตห้วนั
8 403201020 Bhikkuni  SHUK FUN Shiuh Huei FOON ไตห้วนั
9 403201024 Bhikkuni KUEN-YIN Yan Ming LIEW ไตห้วนั

10 403201021 Bhikkuni CHUNG-HUI Dao Hui CHUANG ไตห้วนั
11 403201025 Bhikkuni HUAN-CHEN Yang Huei CHIEH ไตห้วนั
12 403201023 Bhikkuni TRAN THUY TRINH Zhu Ya  NGUYEN ไตห้วนั
13 303201023 Bhikkuni  YUAN-CHEN Wu Ben CHANG ไตห้วนั

มหาวทิยาลัยสงฆ์ชิง เจีย สาธารณรัฐไต้หวนั
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา


