
คณะพุทธศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 67 รูป/คน
2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 11 รูป
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 20 รูป
4 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 25 รูป
5 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 40 รูป
6 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 29 รูป
7 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 6 รูป
8 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 2 รูป
9 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 11 รูป

10 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส จ านวน 53 รูป
11 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 11 รูป
12 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู จ านวน 6 รูป
13 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 27 รูป
14 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 28 รูป
15 หอ้งเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 14 รูป
16 หอ้งเรียนจงัหวดับุรีรัมย์ จ  านวน 34 รูป
17 หอ้งเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 10 รูป
18 หอ้งเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวน 35 รูป
19 หอ้งเรียนจงัหวดัล าปาง จ านวน 33 รูป
20 หอ้งเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 22 รูป
21 หอ้งเรียนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 16 รูป
22 หอ้งเรียนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 14 รูป
23 หอ้งเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 71 รูป
24 หอ้งเรียนจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 52 รูป
25 หอ้งเรียนจงัหวดัเชียงราย จ านวน 22 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 67 รูป/คน
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 592 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 659 รูป/คน

สรุปสถิติพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา  2550



คณะครุศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 65 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 14 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 5 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 7 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 12 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 13 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 37 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 13 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 14 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 10 รูป
11 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 17 รูป
12 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู จ านวน 9 รูป
13 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 19 รูป
14 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 7 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 65 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 177 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 242 รูป

คณะมนุษยศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 82 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 15 รูป
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 43 รูป
4 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 13 รูป
5 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 22 รูป
6 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 14 รูป
7 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 11 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 82 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 118 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 200 รูป



คณะสังคมศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 86 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 21 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 4 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 33 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 53 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 74 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 32 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 37 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 43 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 22 รูป
11 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส จ านวน 34 รูป
12 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 4 รูป
13 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 17 รูป
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 31 รูป
15 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 25 รูป
16 หอ้งเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 12 รูป
17 หอ้งเรียนจงัหวดัน่าน จ านวน 12 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 86 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 454 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 540 รูป

สถาบันสมทบ

1. วิทยาลยัพระพทุธศาสนาดองกกุ ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 5 รูป
2. มหาปัญญาวิทยาลยั จ านวน 5 รูป
3. มหาวิทยาลยัสงฆชิ์ง เจีย สาธารณรัฐไตห้วนั จ  านวน 10 รูป

รวมทั้งส้ิน จ านวน 20 รูป



1 คณะพทุธศาสตร์ จ านวน 679 รูป/คน
2 คณะครุศาสตร์ จ านวน 242 รูป
3 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 200 รูป
4 คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน 540 รูป

จ านวน 1,661 รูป/คน

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

สรุป

รวมทั้งหมด



พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๑ คณะพทุธศาสตร์ ๖๗ ๖๗
๒ คณะครุศาสตร์ ๖๕ ๖๕
๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๘๒ ๘๒
๔ คณะสงัคมศาสตร์ ๘๖ ๘๖
๕ วิทยาเขตหนองคาย - ๑๔ ๑๕ ๒๑ ๕๐
๖ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๑ ๕ - ๔ ๒๐
๗ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๐ ๗ ๔๓ ๓๓ ๑๐๓
๘ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕ ๑๒ ๑๓ ๕๓ ๑๐๓
๙ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๐ ๑๓ ๒๒ ๗๔ ๑๔๙
๑๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๙ ๓๗ - ๓๒ ๙๘
๑๑ วิทยาเขตแพร่ ๖ ๑๓ - ๓๗ ๕๖
๑๒ วิทยาเขตสุรินทร์ ๒ ๑๔ - ๔๓ ๕๙
๑๓ วิทยาเขตพะเยา ๑๑ ๑๐ - ๒๒ ๔๓
๑๔ วิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ ๕๓ - - ๓๔ ๘๗
๑๕ วิทยาลยัสงฆเ์ลย ๑๑ ๑๗ - ๔ ๓๒
๑๖ วิทยาลยัสงฆน์ครพนม - - ๑๔ ๑๗ ๓๑
๑๗ วิทยาลยัสงฆล์ าพนู ๖ ๙ - - ๑๕
๑๘ วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ ๒๗ ๑๙ - ๓๑ ๗๗
๑๙ วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช ๒๘ ๗ ๑๑ ๒๕ ๗๑
๒๐ ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอ็ด ๑๔ - - ๑๒ ๒๖
๒๑ ห้องเรียนจงัหวดับุรีรัมย์ ๓๔ - - - ๓๔
๒๒ ห้องเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ ๑๐ - - - ๑๐
๒๓ ห้องเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี ๓๕ - - - ๓๕
๒๔ ห้องเรียนจงัหวดัล าปาง ๓๓ - - - ๓๓
๒๕ ห้องเรียนจงัหวดัน่าน - - - ๑๒ ๑๒
๒๖ ห้องเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ ๒๒ - - - ๒๒
๒๗ ห้องเรียนจงัหวดัปัตตานี ๑๖ - - - ๑๖
๒๘ ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ๑๔ - - - ๑๔
๒๘ ห้องเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ๗๑ - - - ๗๑
๒๙ ห้องเรียนจงัหวดักาญจนบุรี ๕๒ - - - ๕๒

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตบัณฑติ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

ที่ ส่วนงาน จ านวน รวม



พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ที่ ส่วนงาน จ านวน รวม

๓๐ ห้องเรียนจงัหวดัเชียงราย ๒๒ - - - ๒๒
๓๑ สถาบนัสมทบ(เกาหลีใต)้ ๕ - - - ๕
๓๒ สถาบนัสมทบ(ไตห้วนั) ๑๐ - - - ๑๐
๓๓ สถาบนัสมทบมหาปัญญาฯ ๕ - - - ๕

๖๗๙ ๒๔๒ ๒๐๐ ๕๔๐ ๑๖๖๑รวมทั้งส้ิน



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761010061 พระมหาไพฑูรย์ โชติวณฺโณ พรหมประเสริฐ อินทรวิหาร อนัดบั 2
2 4761010096 พระมหาวิจิตร อภิ าโณ เรืองศรี กลัยาณมิตร อนัดบั 2
3 4517010147 พระมหาถิรเดช จิตฺตสุโภ สายรัตน์ แกว้แจ่มฟ้า อนัดบั 2
4 4761010266 พระสุทศัน์ เขมปญฺโ อินพรหม อินทร์บรรจง อนัดบั 2
5 4761010363 พระทรงยศ ยสธโร ตั้งจิตพิทกัษก์ุล คฤหบดี อนัดบั 2
6 4761010487 พระมนตรี อภิปุญฺโ สารีธรรม บางขนุเทียนกลาง อนัดบั 2
7 4761010576 พระอธิการกมลเทพ สิริธมฺโม เครือแตง ปากน ้าคลองเกลียว อนัดบั 2
8 4761010436 พระประเสริฐ สิทฺธิ าโณ ชยัสิทธ์ิ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

9 4761010118 พระมหาวรากรณ์ ฌานสุโภ ถาวงศก์ลาง ช านิหตัถการ อนัดบั 2

10 4761010321 พระกฤษณพล มหาวีโร ขมุทอง พลบัพลาชยั

11 4761010444 พระปัจจยั ปสนฺโน ดาบจนัทร์ โตนดมหาสวสัด์ิ

12 4761010495 พระร าพร เตชปาโล วงษป์ลัง่ คา้งคาว

13 4761010070 พระมหามงคล อภิมงฺคโล ปราบชมภู บางขนุเทียนกลาง

14 4761010410 พระบุญธรรม อธิจิตฺโต สีระสา ปากน ้าฝ่ังใต้

15 4761010037 พระมหาเกียรติศกัด์ิ ฌานสุโภ แกว้วงษ์ ประยรูวงศาวาส

16 4761010401 พระนิคม ธมฺมธโร พงษส์มุทร กนัตทาราม

17 4761010461 พระพฒัน์ชยั ชยวฑฺุโฒ สุวรรณรัณย์ คูบ้อน

18 4961301006 พระมหากิตติพงษ์ ปญฺ าวชิโร ภูมิรา บพิตรพิมุข ต่อเน่ือง

19 4961301005 พระมหาเคนนอ้ย สีลคุโณ บุญชูหลา้ ปากน ้าภาษีเจริญ ต่อเน่ือง

20 4961301008 พระครูปลดัดิลกวฒัน์ รตน าโณ รัตนปฏิมากร สาลี ต่อเน่ือง

21 4961301004 พระประเสริฐ สุทฺธาโภ ส่ือเศรษฐสิทธ์ิ ฉิมทายกาวาส ต่อเน่ือง

22 4961301012 พระวรกฤษณ์ ปิยวณฺโณ สวนสระแกว้ ภาวนาภิรตาราม ต่อเน่ือง

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 54\54 003 (web) หนา้ที ่7



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

23 4617010521 พระอภิชาติ สิริสุโข ศรีสุขา เรไร รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761010045 พระมหาชชัวินทร์ อธิเมธี ลดัดาวลัย์ คลองครุ อนัดบั 1
2 4761010703 พระว้ี วีรคุโณ เหวียนดงั นาคปรก อนัดบั 1
3 4761010304 สามเณรอนุสรณ์ จือปา โพธ์ิแมนคุณาราม อนัดบั 1
4 4761010690 พระยนั สุทฺธิธมฺโม เหวียนเวียด นาคปรก อนัดบั 1
5 4761010312 พระมหาศิริพงษ์ ปภสฺสโร มีศรี สุทธาวาส อนัดบั 1
6 4761010371 พระธญัณฏัฐ์ชยั ชยฺยธมฺโม โพธ์ิมา คูหาสวรรค์ อนัดบั 1
7 4761030305 พระมหาชาตรี ธมฺม ติ บุตรมณี จนัทาราม อนัดบั 2
8 4761010584 พระปลดัธนารักษ์ พทฺุธรกฺขิโต วาณิชกิจอนนัต์ ตน้ไทรย์ อนัดบั 2
9 4761040998 พระอินทร์แปลง จิตฺตส วโร ทรงมณีจนัทร์ ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2

10 4761010011 พระธีมตั เส่ียเสาะ ภาสวตัพนัธุ์ โพธ์ิแมนคุณาราม อนัดบั 2
11 4761010053 พระมหาณรงคช์ยั กิตฺติสมฺปนฺโน มีสุข ไร่เกาะตน้ส าโรง อนัดบั 2
12 4761010274 พระมหาสุรชยั วิสารโท ค าศรี ละหาร อนัดบั 2
13 4761010681 พระเพชรตาวนั สนฺตมโน วนันระสุก จ าปา อนัดบั 2
14 4761010380 พระนคร กิตฺติวณฺโณ พวงหิรัญ อมรทายกิาราม อนัดบั 2
15 4761010452 พระปิยะวฒัน์ โฆสวโร เทพอวยชยั ส าโรงเหนือ อนัดบั 2
16 4761010592 พระพนากร มหาวีริโย บุญวงศ์ นางชี อนัดบั 2
17 4761010029 พระบุญเชือน อภิปุญฺโ วดัแยม้ ใหม่ยายนุย้
18 4761010126 พระมหากิตติพงษ์ สุวโจ ศรีบุรินทร์ โพธินิมิตสถิต
19 4761010151 พระฐิติกานต์ เส่ียยุย้ ทองค าดี โพธ์ิแมนคุณาราม

20 4761010606 สามเณรสุทธิรักษ์ แสนดี ใหม่  (ยายแป้น)
21 4861301022 พระศกัด์ิดา สมตฺโถ สุดหนองบวั นาคปรก ต่อเน่ือง รุ่น 53

สาขาวชิาปรัชญา
คณะพุทธศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761010428 พระบุญมี สุจิณฺโณ อนุวฒัน์ตระกูล สีกนั อนัดบั 2
2 4761010541 พระสันติ เขมจาโร แสงประสิทธ์ิ ประยรุวงศาวาส
3 4761010177 พระประชญั ภูริวฑฺฒโน บุญตา บางนานอก
4 4761010134 พระมหาโกศล กิตฺติกุสโล วงษส์าหาราช เสมียนนารี
5 4761010711 พระวงศ์ สุจิณฺโณ ธรรมณีวงศ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ
6 4517010589 พระไพฑูรย์ รตนปญฺโ ล ่าฉกรรณ์ ราษฎร์บูรณะ รุ่น 52
7 4617010947 พระอุบล ปุญฺ กโร บุญเรือน เรืองยศสุทธาราม รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ   นามสกุล ภูมิล าเนา หมายเหตุ

1 4761010941 นางภทัรี วยัอุดมวฒิุ กรุงเทพ อนัดบั 1
2 4761010835 นางสาวปวีณา สิงห์ค  าคา กาฬสินธุ์ อนัดบั 2
3 4761010819 นางสาวเกศินี กล่องสูงเนิน นครราชสีมา อนัดบั 2
4 4761010894 นายณฐัดนยั แยม้มีศรี กรุงเทพ
5 4761010959 นางสาวสุดใจ สุวรรณชีวะศิริ กรุงเทพ
6 4761010908 นายนิวฒัน์ ชยัภาณุเกียรต์ิ นครสวรรค์
7 4761010983 นางสาวเลียอุเรน นาตาเลีย อินโดนีเซีย
8 4761010916 นายรม บณัฑิตฐิติ กรุงเทพ
9 4617012303 นายเมธาสิทธ์ิ วิจิตราปัญญารัศมี สมุทรสาคร

10 4761010878 นางสาวศุภรัศม์ิ อาธิเสนะธนนัต์ กรุงเทพ
11 4617011200 นายศรายทุธ ประการแกว้ สกลนคร ต่อเน่ือง
12 4961301002 นางสังวรณ์ แจง้นคร ปทุมธานี ต่อเน่ือง
13 4961301010 นางประภา พงษสุ์วรรณ พิจิตร ต่อเน่ือง
14 4961301001 นายมหาปริญญา พลพหล สระบุรี ต่อเน่ือง
15 4861201011 พ.อ.ก าลูน มานะกิจ กรุงเทพ ต่อเน่ือง รุ่น 53

16 4861301011 นายพยงุ พุ่มพวง ปทุมธานี ต่อเน่ือง รุ่น 53

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิาศาสนา

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  (คฤหัสถ์)
คณะพุทธศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4703201011  พระยทุธนา  ยทฺุธโน  ปรีดาศกัด์ิ สุชาโต อนัดบั 1
2 4703201119  พระมหาสุวรรณ  วิชฺชาธโร  พดูเพราะ กะพงัสุรินทร์ อนัดบั 2
3 4703201101  พระปลดัปรีชา  ปิยาจาโร  จินดา นาปะขอ อนัดบั 2
4 4703201046  พระจตุภูมิ  สุเมโธ  แกว้มณี ศาลามีชยั อนัดบั 2
5 4703201089  พระครูวินยัธรสุชาติ ต าโณ  บุรินทราพิทกัษ์ แจง้ อนัดบั 2
6 4703201054  พระสุรัตน์  อชิโต  ปริญญาภรณ์ วารีบรรพต อนัดบั 2
7 4703201020  พระสุพร  อหึสโก  โกโ้กน สุขมุ อนัดบั 2
8 4703201097  พระสุธรรม  ปริสุทฺโธ  ตูล้ารักษ์ คลองขนาน อนัดบั 2
9 4703201071  พระอธิการสมพร  ชุตินฺธโร  นุย้นุ่น ทะเล อนัดบั 2

10 4703201062  พระครูใบฎีกาสมพร  เลขธมฺโม  ศรีวงั ชลเฉลิมเขต อนัดบั 2
11 4903201015  พระอธิการวิโรจน์  วิโรจโน  อินทศิลา ยงูทอง ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4704110222 พระครูประยตุขนัติคุณ ขนฺติพโล ทาเมืองแกว้ ศิลานิมิต อนัดบั 1
2 4704110044 พระนพดล ตธมฺโม อุปนนัท์ พระเจา้ตนหลวง อนัดบั 1
3 4704110290 พระทรงศกัด์ิ ธมฺมธโร งามดี โพธิธรรม อนัดบั 1
4 4704110206 พระสุวรรณ สุวณฺโณ สีนวน วงัตวง อนัดบั 2
5 4704110150 พระมหาอศันยั ปุณฺณ าโณ ไวยานนท์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
6 4704110265 พระมหานิยม ปญฺ าวโร สารประสิทธ์ิ ต  าข่อน อนัดบั 2
7 4704110281 พระครูรัตนชยัธรรม ชยธมฺโม ทาวนัดี เมืองสาตรหลวง อนัดบั 2
8 4704110192 พระครูพิศิษฏป์ุญญาภิรักษ์ มหาปุญฺโ ค  าเถิง ท่าขา้ม อนัดบั 2
9 4704110249 พระมานิตย์ สุภาจาโร สุทโท อมัพวนั

10 4704110176 พระอารักษ์ าณธมฺโม สัมปยคุโคตร ป่าแดงมหาวิหาร
11 4704110079 พระพีระวฒัน์ ปภาโส ญาณะ พระธาตุดอยสุเทพ
12 4704110036 พระจกัรกริช ปิยธมฺโม โสภณ ร ่ าเปิง
13 4704110214 พระครูค  ามูล วรธมฺโม เหรา โสภณาราม

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาเขตเชียงใหม่
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ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

14 4704110184 พระอธิการเสน่ห์ ปิยวณฺโณ สมเพช็ร หว้ยทราย
15 4704110273 พระอธิการเน็ทนนัท์ ธมฺมธีโร เข่ือนควบ ป่าเหม้ียง
16 4704110257 พระอธิการอมรเทพ สมิตสโร เมืองใจ๋ โสภณาราม
17 4704110010 พระราเมศวร์ ปุญฺ ภาโค บุตรสัมฤทธ์ิ อุโมงค์
18 4604360171 พระเทวฤทธ์ิ เทวปุญฺโ ดีตุย้ ช่างทอง อนัดบั 2 รุ่น 53

19 4604110107 พระสมบติั อภิ าโณ สุเนตร บา้นกลาง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4604110034 พระตะวนั อธิปญฺโ แซ่กวา้ง แม่แอบ อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4705110501 พระสมานมิตร รตนปุตฺโต สงคราม ป่าบึงกาฬ อนัดบั 2
2 4705110579 พระสมศกัด์ิ  มนาโป แจง้หม่ืนไว กลางเชียงยนื อนัดบั 2
3 4705110064 พระสมศรี ต าโณ ฆอ้งลา โพธ์ิชยั อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4705160070 พระทองมี ถิรจิตฺโต ปิติทาโน มหาจุฬาฯ วข. อนัดบั 1
2 4705160231 พระสุระ  ปญฺ าธโร กระจ่างเยา่ ศูนยป์ฎิบติัธรรมเวฬุวนั อนัดบั 2
3 4705160177 พระครูอาทรวนกิจ  อนาลโย ฉนัทสิริกุล ลุมพินีวนัวราราม อนัดบั 2
4 4705160142 พระอภิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน ภูยอดตา บูรพาราม อนัดบั 2
5 4705160134 พระมหาสงกราณ  ตธมฺโม นาจวง สระแกว้ อนัดบั 2
6 4705160207 พระไชยวิชิต  ขนฺติโสภโณ ทองยศ พฒันาราม อนัดบั 2
7 4705160266 พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโ จ าปางาม บา้นเปือยใหญ่ อนัดบั 2
8 4705160096 พระนิติกร  จิตฺตคุตโต วิชุมา โนนสะอาด
9 4705160258 พระสนิท สุธมฺโม ถากงตา ทุ่ง

10 4705160100 พระเสกสรร านกโร  มูลวิชา โพธ์ิทอง

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

11 4705160223 พระรัชสาร  เตชธมฺโม เกยแกว้ สะพานยาว
12 4705160118 พระอธิการสมหมาย  านวโร หม่ืนแกว้ บูรพาราม
13 4705160088 พระครูใบฎีกาถาวร วรธมฺโม ลวดอุปโป กองศรี
14 4705160215 พระครูสิทธิบุญญาภรณ์ กตปุญฺโ ราชพลแสน บูรพาหว้ยยาง
15 4705160240 เจา้อธิการสังวรณ์ ตสาโร สามี ประสิทธ์ิธรรมสาร
16 4705160126 พระทวนทอง โชติ าโณ หมอกมืด ชุมทาง
17 4705160185 พระครูสารธรรมพิทกัษ ์ ตธมฺโม อุ่มเกตุ ศรีสุธรรม
18 4705160193 พระอธิการส าลี  อาภาคโม ภูมาลยั โพธ์ิศรีสวา่ง
19 4705160045 พระศุภกร ปภาโส เรืองแสง ถาวรนิมิตร
20 4705160037 พระสุรพล  อคฺคธมฺโม อวนชะนะ ท่าราษฎร์
21 4705160053 พระสุยนต์ ตสทฺโธ บุญขาว บา้นแขว

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4605171703 พระครูโสภณธรรมสาร สุเมโธ สุเมธาวีรกุล ทุ่งลุยลาย รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4706000149  พระมหาบุญนิธิ  สุภาจาโร สุดาวรรณ์ ศิริพงษาวาส อนัดบั 2
2 4706000041  พระครูมงคลประสิทธ์ิ  อริยว  โส เขินสูงเนิน หนองตะไก้ อนัดบั 2
3 4706000611  พระเทียบ  อคฺคธมฺโม แทวกระโทก ศรีสุข อนัดบั 2
4 4706000084  พระครูวิมลธรรมาวธุ  ถาวโร ผางกระโทก นอก อนัดบั 2
5 4706000157  พระมหาสมพร  ปญฺ าวโุธ แกว้นอก ตลาดประดู่ อนัดบั 2
6 4706000394  พระมหาเสน่ ตปุญฺโ  ถาดกระโทก หนองปรึก อนัดบั 2
7 4706000289  พระอภินนัท์  อภินนฺโท เสกขา คีรีวนัต์ อนัดบั 2
8 4706000050  พระครูมนูญปัญญาภินนัท์  ชาตปญฺโ มัง่มี เลียบน ้าไหล อนัดบั 2
9 4706000408  พระเสมา  สุเมโธ ป้อมสนาม เวฬุวนาราม อนัดบั 2

10 4706000327  พระนิยม  ธมฺมรกฺขิโต  โรจน์ฉิมพลี คลองตะคร้อ อนัดบั 2
11 4706000114  พระครูอุดมบุญเขต  ชินุตฺตโม รัตนธรรม นาใหญ่ อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

12 4706000092  พระครูสังฆรักษชี์พ  ธมฺมเตโช คู่กระโทก ท่าลาดขาว อนัดบั 2
13 4706001978  พระมหากายสิทธ์ิ ต าโณ เคล่ือนแกว้ บา้นหนองบวัระเหว อนัดบั 2
14 4706000343  พระภูเบศร์  เมตฺตจิตฺโต  จิตตไ์มตรี สุสาน
15 4706001960  พระสุเทียน สิริวณฺโณ ละอองดี พลกรัง
16 4706000068  พระครูวิชยัธรรโมภาส านุตฺตโร สีโม้ วงัสวา่ง
17 4706000416  พระอุทยัรัตน์  ถาวโร  เจริญชยั สร้างแกว้
18 4706000165  พระสุวิท านธมฺโม เรืองสินทรัพย์ โนนหมนั
19 4706000246  พระอภยั  อภิชาโต ชูขนุทด บึงเอ้ือย
20 4706000131  พระอธิการเพ่ิม  สุทฺธจิตฺโต นอ้ยแกว้ บา้นซิน
21 4706000297  พระอธิการชาติ  สุชาโต  ผลจงัหรีด โคง้กระโดน
22 4706000017  เจา้อธิการทองใบ  อมโร นามตะ เขานอ้ย
23 4706000203  พระอธิการสุชาติ  อุปสนฺโต เอสันเทียะ นารายณ์
24 4706000351  พระยทุธนา  ถิรธมฺโม  พกักระโทก เขาสุวรรณบรรพต
25 4706000033  พระครูเกษมจารุธรรม  เขมโก มีสนาม บา้นนา
26 4706000122  พระดาวรุ่ง านงฺกโร หม่อมร้อยเอ็ด เมืองคง
27 4706000211  พระปลดัพลชยั  อนาลโย ดีนวลพะเนาว์ หนองหวัแรด
28 4706000441  พระสุวฒัน์  สุนฺทโร  แกว้กลาง ดงเคง็
29 4706000742  พระธีรวตั  อนุตฺตโร หร่ิงธนรัตน์ โนนไทย
30 4706000459  พระอธิการบ ารุง ตปุญฺโ  รอดสวสัด์ิ พนมวนัท์
31 4706000173  พระชุมพล  วรธมฺโม วฒิุพงศ์ ดงนอ้ย
32 4706000271  พระอธิการอนนัต์  ปญฺ าภาโส จ าปาเรือง ท่ามะปรางค์
33 4706000238  พระอธิการธีรเดช  จนฺทวณฺโณ กล่ินคา้งพลู บ ารุงวรรณาราม
34 4706000262  พระครูสมุห์ก าธร  กนฺตวีโร เชียทอง ท่ากะบาก
35 4406110500  พระพงษศ์กัด์ิ  พลว  โส ออ้ยสิน นาใหญ่ รุ่น 51
36 4606110325 พระสนิท อภินนฺโท ลาพร โนนเตง็ รุ่น 53
37 4906201004  พระอธิการชูวงศ์  ฉนฺทกโร กา้นอินทร์ ชยัประสิทธ์ิ ต่อเน่ือง
38 4906201003  พระเก้ือ  กนฺตวีโร วิสุโท หนองพลวงนอ้ย ต่อเน่ือง
39 4906201001  พระอนุชา  อนุชาโต นามจนัทร์ หนองพลวงนอ้ย ต่อเน่ือง
40 4906201002  พระสุประดิษฐ์  สุปติฏฺ โต ผดุงพฒันานุกูล พายพั ต่อเน่ือง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4707010202 พระไสว ตธมฺโม สมขาว โคกกอก อนัดบั 1
2 4707010032 พระมหาวิชิต วราโภ ทีฆะนาม หนองยาว อนัดบั 1
3 4707010369 พระมหาชยัวิชิต ขนฺติธโร บุสภาค มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2
4 4707010059 พระเจริญ กิตฺติภทฺโท อว้นล ้า ป่าทุ่งบุญ อนัดบั 2
5 4707010024 พระสมุห์ผล ยติโก ฆารศรี นาหวา้ อนัดบั 2
6 4707010130 พระมหาประยงค์ ปภสฺสโร พนัผิว หนองกุงนอ้ย อนัดบั 2
7 4707010211 พระพลูศกัด์ิ ปิยธมฺโม หอมสมบติั บา้นหนองฮี อนัดบั 2
8 4707010121 พระมหาอ่อนดี ตปสีโล หอมหวล หวัเรือ อนัดบั 2
9 4707010164 พระครูปริยติัสิทธิคุณ ปริปุณฺโณ ตะริวงศ์ วารินทราราม อนัดบั 2

10 4707010016 พระครูมงคลชยากร วิสารโท กญัญะลา มงคลสวรรค์ อนัดบั 2
11 4707010326 พระวรพล ปญฺ าพโล กรรณิกา สุทศันาราม อนัดบั 2
12 4707010377 พระธ ารง กิตฺติปญฺโ ศิริมาก สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
13 4707010041 พระอ่อนตา กตปุญฺโ หอมพนัธ์ กุดกัว่ อนัดบั 2
14 4707010083 พระอธิการประทีป ทีปธมฺโม จรลี จอมศรี อนัดบั 2
15 4707010318 พระบุญน า ปิยธมฺโม เกษมะณีย์ สุทศันาราม อนัดบั 2
16 4707010245 พระปริญญา อาสโภ กะชา โคกกอก อนัดบั 2
17 4707010288 พระมงคล ตปุญฺโ ส าราญร่ืน ทุ่งศรีเมือง อนัดบั 2
18 4707010148 พระอธิการประเวช วรธมฺโม วงศโ์หง่น หนองไฮ อนัดบั 2
19 4707010300 พระเอกพงษ์ านธมฺโม แสนทวีสุข มจร.ดงบั้งไฟ
20 4707010075 เจา้อธิการบุญยนื กนฺตวณฺโณ ชายแดง ท่าชา้งนอ้ย
21 4707010113 พระครูสุนทรวรดิตถ์ สมาจาโร สบายใจ ทุ่งขนุใหญ่
22 4707010181 พระอธิการสุนทร สุนฺทโร จนัทร์เขียว บา้นหวาง
23 4707010105 พระบรรจง สุจิตฺโต อินทร์โสม หนองเป็ด
24 4707010091 พระครูสารอุดมธรรม อุตฺตโม ป้องภยั หนองหิน
25 4707010199 พระอธิการวีระ ตธมฺโม ซ่ือสัตย์ ชยัมงคล
26 4707010172 พระอธิการฉลวย สิริปาโล ศรีภูบาล หนองกินเพล
27 4707010156 พระครูปิยรัตนากร ปิยธมฺโม ดวงแกว้ โนนหนองสิม
28 4907010385 พระสิริพฒันาภรณ์ โชติปุญฺโ บุญเอ้ือ ทุ่งศรีเมือง ต่อเน่ือง

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
29 4607010219 พระครูปลดัประสพสุข ธมฺมวิริโย เผ่าพนสั ท่าสะอาด อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4708011199 พระมหาประกาศิต ปญฺ าวชิโร กอนเกียน คลองหาด อนัดบั 1
2 4708011211 พระณฐั ปญฺ าวชิโร สีต้ือ ดงเหนือ อนัดบั 2
3 4708011164 พระชยัยา ชยว  โส จินหะ ร้องกวาง อนัดบั 2
4 4708011202 พระอิทธิพงษ์ ปภสฺสโร สุนนัตา พงษสุ์นนัท์ อนัดบั 2
5 4708011229 พระยทุธการณ์ ขนฺตยาลงฺกาโร เหล่ากาวี สิทธิวิมล
6 4607070011 พระมหาเจริญ าณธโร วฒิุมงคล ทุ่งกวาว อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4790110621 พระใบฎีกาจ าปี ปญฺ าธโร บุตรเงิน วงัปลดัสามคัคี
2 4690409951 พระกฤษณะ คุณกโร ศรีมาลา ละลมระไซย์ รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4710010030 พระรัตนวิเชียร อริยว  โส เพช็รแกว้ ร่องเขม็ อนัดบั 2
2 4710011141 พระครูชาติ อคฺคธมฺโม ใจลงักา ศรีดอนตนั อนัดบั 2
3 4710010854 พระครูอุปถมัภธ์รรมากร ทนฺตาจาโร ผดัดี ร่องเขม็
4 4710010021 พระวีรชยั อิทฺธิ าโณ สมควร บา้นสันบวับก
5 4610010437 พระนพดล ทีปธมฺโม มอยบุญ ศรีดอนตนั อนัดบั 2 รุ่น 53

6 4610010224 พระอธิการกมล อานนฺโท ชยัวงศ์ ศรีดอนตนั รุ่น 53

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
วทิยาเขตพะเยา

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4610011280 พระอธิการจกักริศน์ จนฺทสีโล เสนภูงา ทุ่งตน้ศรี อนัดบั 2 รุ่น 53

2 4610010232 พระกฤษณะ พทฺุธธมฺโม นุ่นเพง็ ท่านา้ว รุ่น 53
3 4610011875 พระอธิการอุบล อธิปญฺโ วงคไ์ชย มหาโพธ์ิ รุ่น 53
4 4610010151 พระสมาน ปภสฺสโร สุพรม ชา้งเผือก รุ่น 53
5 4610011042 พระชยั วิจารธมฺโม บวัแดง เปือยลุง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4711151362 พระมหาไพวรรณ์ ปภากโร พทุธิวงศ์ ตาลเลียน อนัดบั 1
2 4711151346 พระประเทือง ขนฺติโก ศรีสมบูรณ์ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม อนัดบั 2
3 4711151397 พระมหาสมชาย สุขาวโห สุวรรณ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

4 4711151338 พระมหาบุญเท่ียง  านสุโภ นิยมโชค มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

5 4711151354 พระมหาไพบูลย ์ ตธมฺโม อยูมี่ทรัพย์ ไก่เต้ีย
6 4711151419 พระมหาอุมกิมเชียง อธิปุญฺโ โพธ์ิแกว้ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

7 4611151280 พระมหาพลูศกัด์ิ  ปุญฺ าคโม สอนสะอาด มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม อนัดบั 1 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4711112251 พระวิทวฒัน์  จิตฺตทนฺโต ส่งแสง ใหม่สุปดิษฐาราม อนัดบั 1
2 4711112111 พระสุรภฎั  ปมุตฺโต เพียวงษา ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2
3 4711111921 พระสิรินนัทมุนี ป ฺฺ าสิริ ป่ันสี นางนอง อนัดบั 2
4 4711112286 พระเอนก  ฉนฺทวโร เชาวฉ์ลาด กก อนัดบั 2
5 4711111981 พระปลดัมานิตย ์  จิรมโน เช่ียวชาญ ดีดวด อนัดบั 2
6 4711111972 พระครูโสภิตบุญญาทร จนฺทูปโม เทศมาสา ยายร่ม อนัดบั 2
7 4711112456 พระมหาปทุม  คุณากโร นิยมเสถียร ง้ิวราย อนัดบั 2
8 4711112081 พระก าธร ยโสธโร เสือสิทธ์ิ ท่ามะขาม อนัดบั 2
9 4711112014 พระครูปลดัสมพงษ ์ รวิวณฺโณ น่ิมแยม้ นาวง อนัดบั 2

10 4711112197 พระประมูล ยโสธโร เปรียบจตุัรัส มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาบาลีพุทธศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
11 4711112332 พระนิติกาล านจาโร เผ่าพนัธุ์ ยายร่ม อนัดบั 2
12 4711112219 พระมหาวชิรา  วชิรป ฺฺโ ทองรอด กก อนัดบั 2
13 4711112073 พระศรีทร โกสโล สุขสันติวงศ์ เทพนารี อนัดบั 2
14 4711111948 พระครูสิริปุญญาภิวฒัน์  ผล าโณ สวสัดี ส าโรง อนัดบั 2
15 4711112006 พระครูเกษมถาวรคุณ  เขมวโร สุนทรวิภาค บางเลน อนัดบั 2
16 4711112359 พระวีระพงศ ์ ยโสธโร ค าแสน ยายร่ม อนัดบั 2
17 4711112430 พระมหาสรายทุธ  สรายทฺุโธ สีนวล วงัยาว อนัดบั 2
18 4711112413 พระประยรู  เขมป ฺฺโ จนัทร์แกม ใหม่สุปดิษฐาราม อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
19 4711111905 พระครูสิริพฒันวิกรม  ปภากโร จิตรมัน่ กก อนัดบั 2
20 4711111930 พระครูวินยัธรเพลิน  จิตฺตกาโร นารินทร์ ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2
21 4711112090 พระสงกรานต ์ จกฺกธมฺโม โสวจัน์ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม อนัดบั 2
22 4711112294 พระมณฑล โกวิโท เท่ียงตรง วงัยาว อนัดบั 2
23 4711111999 พระครูสิโรตมสุ์วรรณารักษ์ ติสาโร บุญมีลาภ ศีรษะทอง อนัดบั 2
24 4711112065 พระครูขนัติสารานุกูล ขนฺติสาโร สาธุการ เทพนิมิต อนัดบั 2
25 4711112103 พระมหาน ้าผ้ึง  สุธมฺโม ศรีทบัทิม ทุ่งนอ้ย อนัดบั 2
26 4711112367 พระบุญชาติ  สจฺจ าโณ อุง เทพนิมิต อนัดบั 2
27 4711111964 พระครูสังวรสิริธรรม  ส วโร ยนืสุข สร่างโศก
28 4711112235 พระนรินทร์  ปิยธมฺโม แซ่เฮง้ ศีรษะทอง
29 4711112391 พระดิถี  เขมป ฺฺโ ดวงปากดี มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

30 4711111913 พระครูสิริชยัรังสี  สมฺปยตฺุโต ทองละมูล พทุธธรรมรังษี
31 4611111423 พระสถิตพงศ ์ มนาปภาณี เรืองพุ่ม ราษฎร์ประชุมชนาราม

32 4711112405 พระรุ่ง ฺิตโสมนสฺโส แซ่โลว้ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

33 4611111741 พระรัชภูมิ  กุสโล พลเสนา ศรีวิไลมงคล
34 4711111956 พระใบฎีกาสมศกัด์ิ  อตฺตสาโร แกว้มหา โคกเขมา
35 4711112243 พระธีราธร  อาทรธมฺโม ไชยคต มะเกลือ
36 4711112031 พระพิเชฐ  ตนฺติปาโล อตัฤทธ์ิ ลาดบวัขาว
37 4711112138 พระจรินทร์  พหุชาคโร เส็งเจริญ ธรรมเสนา
38 4711112154 พระอธิการสายณั  อุปสโม จนัทร์สุข หาดขาม
39 4711112421 พระณฐักุล ณฎฺ กุโล เรืองสวา่ง วงัยาว
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
40 4711112049 พระมหาวนัชยั  อติธมฺโม เปล่ียนสะอาด ธรรมเสนา
41 4711112448 พระมหาเสวย  ติสฺสว  โส ผนัสืบ นอ้ยเจริญสุข
42 4711112308 พระเอกชยั  เอกสิริ โพศิริ วงัยาว
43 4611112857 พระเพียงตา ฺิตพโล ค าดี มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม รุ่น 53
44 4611112849 พระชยัพฤกษ ์ ป ฺฺ าทีโป เสนนัตา มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม รุ่น 53
45 4611122499 สามเณรสุนนั  จะเซ็นรัมย์ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม รุ่น 53
46 4611122502 สามเณรวินยั  ดวงแสง มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4712170116 พระปลดัสมยศ จนฺทปชฺโชโต เจริญศรี สวา่งวนาราม อนัดบั 2
2 4712170247 พระอธิการองอาจ อาสโภ พรมพิมพ์ บรรพตคีรี อนัดบั 2
3 4712170174 พระสมยั สมโย บึงไสย์ ทบัม่ิงขวญั อนัดบั 2
4 4712170212 พระสุวิชา  กนฺตสีโล อินทร์อ าคา ทิพยช์ลธาวนาราม อนัดบั 2
5 4712170115 พระใบฎีกามูลชยั  ขนฺติโก ราชอาษา โชติยาราม อนัดบั 2
6 4712170221 พระสุวิทย ์ สุมโน แซนพิมาย ป่ามโนธรรม
7 4712170093 พระไพรัตน์  ติสฺสโร แกว้ก่า โคกสวา่ง
8 4712170239 พระครูวินยัธรเสาร์ จกฺกวโร ผนัอากาศ ดอยเฉลิมพระเกียรติ

9 4712170140 พระครูวิวิตสมณวตัร  อ  สุธมฺโม สิงห์ค  า โนนค าวิเวก
10 4712170131 พระใบฎีกาวีระพงษ ์ สิริภทฺโท ทุมสิงห์ โพนสัก
11 4712170093 พระจรูญ วิโรจโน เยน็วฒันา โพธิวราราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4704110389  พระอธิการศิริวฒัน์  โชติกโร  ทองอินทร์ บา้นปง อนัดบั 1
2 4704110397  พระมหาสมบติั  อานนฺโท  เนตรวิเชียร พระธาตุหริภุญไชย อนัดบั 2
3 4704110338  พระปิยะ  วชิรธมฺโม  อุ่นเมืองมา หว้ยโจ้ อนัดบั 2
4 4704110311  พระครูญาณธรรมธาดา าณธโร  ปินตาอินทร์ อินทาราม อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาลัยสงฆ์เลย
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4704110303  พระขจรศกัด์ิ  ขนฺติจิตฺโต  จินาวงั ดอยหล่อ อนัดบั 2
6 4704110401  พระครูอุทิศ  อินฺทปญฺโ  หอมช่วง อินทราราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4709010013 พระกญัจน์ กนฺตธมฺโม แสงรุ่ง วงักร่าง อนัดบั 1
2 4909011463 พระมหาวิชาญ มหา าโณ อินงาม โคกยาว อนัดบั 1
3 4709010021 พระกูเ้กียรติ านวีโร ศิริพานิชสมบูรณ์ บ่อสามแสน อนัดบั 2
4 4709010285 พระสกุล ปญฺ าโชโต เขียววิจิตร เจริญผล อนัดบั 2
5 4709010358 พระอภินนัท์ อคฺคปญฺโ ไชยเนตร บา้นมะกอก อนัดบั 2
6 4709010153 พระมหาบุญสงค์ าณส วโร พลาพล กุฏิการาม อนัดบั 2
7 4709010331 พระปลดัสัญชยั นิสโภ เกตุรักษ์ สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
8 4709010315 พระสมยศ สญฺ โต กอ้งกฤติยา บ่อสามแสน อนัดบั 2
9 4709010111 พระครูนิเวศน์วรกิจ โสภณปุญฺโ เทศสกุล หนองไผ่ อนัดบั 2

10 4709010064 พระชาตรี ชุตินฺธโร อนุเคราะห์ มรรครังสฤษด์ิ อนัดบั 2
11 4709010218 พระเยีย่ม จิตฺตคุตฺโต เล่าทองเผ่า เขาวงษ์ อนัดบั 2
12 4709010340 พระอนุชน ติกฺขปรกฺกโม อบเชย โพธาราม อนัดบั 2
13 4709010161 พระครูปัญญาพชัรโสภิต ปญฺ าสาโร วงคก์าญจน์ โคกยาว อนัดบั 2
14 4709010099 พระครูนิเทศสิริธรรม สิริธมฺโม ป้ันวิชยั เขากองทอง อนัดบั 2
15 4709010102 พระครูนิวิฐกิตติวรรณ กิตฺติโก มัน่ยิง่ หนองดุก อนัดบั 2
16 4709010200 พระอธิการไพฑูรย์ วฑฺุฒิสาโร คงคาหาญ ทรัพยเ์กษตรนอก อนัดบั 2
17 4709010048 พระครูโอภาสพชัรศาสน์ อกฺกวณฺโณ พรมจนัทึก สวา่งคงคา อนัดบั 2
18 4709010293 พระสมุห์สงคราม อภโย พิทยรังสิยานนท์ ลาดยาว อนัดบั 2
19 4709010366 พระครูอมรวชิรคุณ  ยโสธโร แกว้กาศ อมฤต อนัดบั 2
20 4709010129 พระบุญชู กนฺตธมฺโม จตุัชยั คีรีวงศ์ อนัดบั 2
21 4709010234 พระวิทยา าณสาโร คุม้ราษร์ หนองดุก อนัดบั 2
22 4709010277 พระครูวิศิษฏ์ิปัญญาภรณ์ มหาปญฺโ คงพรม หว้ยหลวั อนัดบั 2
23 4709010170 พระปราโมทย์ ธมฺมทีโป จนัทร์แดง กระดานหนา้แกล
24 4709010056 พระจิรวฒัน์ จิรวฑฺฒโน สุขมา โคกเด่ือ

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
25 4909011447 พระครูวชิรปัญญากร ปญฺ าวโร กรรณิกา บ่อสามแสน ต่อเน่ือง
26 4909011412 พระดนยั อนาวิโล บุญสาร เกา้เล้ียว ต่อเน่ือง
27 4809010821 พระกฤษณพฒัน์ สุธีโร พลอยเกิด นครสวรรค์ รุ่น 53 ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761011254 พระครูสุมณฑธ์รรมธาดา จนฺทว  โส บวบขม คลองกระจง อนัดบั 1

2 4761011211 พระครูอดิสัยศีลวตัร อติสโย จนัทร์ทุ่ง เนินยาง อนัดบั 2

3 4761011165 พระครูสิทธิธรรมนาถ อคฺคธมฺโม จุย้เส็ง ฤทธ์ิศิริราษฎร์เจริญธรรม อนัดบั 2

4 4761011203 พระมหาสมพงษ์ จนฺทว  โส อุนานุยา นาตาดี อนัดบั 2

5 4761011084 พระครูสทัธาพชัราภิรัต อภิ าโณ ดวงสุวรรณ อรัญญาวาส อนัดบั 2

6 4761011017 พระครูพิทกัษบ์ุรีเขต ปทุมวณฺโณ วงคด่์อน นาเมือง อนัดบั 2

7 4761011190 พระครูสงัฆรักษส์มบติั ปิยธมฺโม หงษสุ์ข โพธาราม อนัดบั 2

8 4761011068 พระสมุห์ทวีป ฉนฺทชาโต ยอดเกตุ นครไทยวราราม อนัดบั 2

9 4761011157 พระครูวิลาศเขมากร เขมวีโร เป็นพุ่ม สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

10 4761011297 พระอธิการอ านาจ ยสชาโต เลขะวฒันะ ทุ่งรวงทอง อนัดบั 2

11 4761011122 พระครูวรธรรโมทยั เขมวโร ไกรบุตร กระชงคาราม อนัดบั 2

12 4761011149 พระครูประภาตธรรมานนัท์ วรธมฺโม วารี บา้นนา อนัดบั 2

13 4761011050 พระครูโอภาสธรรมรักษ์ ถิรปญฺโ เจียระนยั ท่าเกย อนัดบั 2

14 4761011033 พระปลดัจิรสิน รจิธมฺโม ทศดร โสภาราม อนัดบั 2

15 4761011076 พระปลดัแนม ปริชาโน เกิดเกตุ ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั 2

16 4761011271 พระอธิการอฏัฐวิชญ์ อกฺกโชโต ด่านภูวนาท เนินพลวง อนัดบั 2

17 4761011106 พระยงยทุธ อนาลโย โคทอง มหาธาตุ อนัดบั 2

18 4617011722 พระอุเทน อุตฺตโม ใจซ่ือ เนินกุ่ม อนัดบั 2

19 4761011238 พระครูสิริบุญธาดา สิริปุญฺโ นนทป์ระสาท บา้นขวาง
20 4761011092 พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ วิสารโท อน้อยู่ ลานหอย
21 4761011041 พระครูปลดัชาญณรงค์ โชติธมฺโม อินทร์เรือง คูหาสุวรรณ
22 4761011131 พระครูวิธานธรรมประสิทธ์ิ ธมฺมวโร ทองสวา่ง ลาย
23 4761011114 พระอธิการละเอียด ปิยวณฺโณ อาชาพล ทุ่งน ้าตก

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
24 4761011246 พระครูสุนทรกิจวิธาน ชวโน ป้อมสาหร่าย ใหม่อภยัยาราม
25 4943010318 พระบ ารุง เตชธมฺโม พรมเยีย่ม ท่าฬ่อ ต่อเน่ือง

26 4943010288 พระสุรสิทธ์ิ สุขวฑฺฒโน สุขใส สวรรคาราม ต่อเน่ือง

27 4943010300 พระสุขมุ ปญฺ าวโร มีระหงษ์ นางพญา ต่อเน่ือง

28 4843010375 พระพรชยั กิตฺติภทฺโท แซ่ก๊วย โพธาราม ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4705170156 พระมหาธีรพงษ์ อริยเมธี โพธิสาร สระทอง อนัดบั 1
2 4705170342 พระสังวาลย์ สงฺวโร เชตฐราช ราษฎร์วิสิสฐ์ อนัดบั 1
3 4705170334 พระมหาสมพร วรชยเมธี ปัจชยัยงั เทวาพิทกัษ์ อนัดบั 1
4 4705170296 พระมหาล าเทียน ติกฺขวีโร ปัญญาแกว้ บา้นดงลาน อนัดบั 2
5 4705170318 พระมหาสกล นิติสงฺฆเมธี สังฆคาม สวา่งใต้ อนัดบั 2
6 4705170016 พระค าภา อติพโล ปินะกะเส บา้นโสกเชือก อนัดบั 2
7 4705170164 พระอธิการธีระ ธีโร ภูมิพนัธ์ จนัทราราม อนัดบั 2
8 4705170041 พระจินตะพงษ์ เตชวโร ค าโฮง หนองตุ อนัดบั 2
9 4705170288 พระเรืองยศ ปญฺ าวิโร วรรณวิจิตร บูรพาภิราม อนัดบั 2

10 4605171169 พระครูรัตนปภากร รตนวณฺโณ ค าสวนจิก บา้นหนองคูค  า
11 4705170369 พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิ าโณ ประชานนัท์ บูรพาภิราม
12 4705170105 พระถาวร ตลาโภ ธะนาไสย์ พลูเกษม
13 4505170837 พระนนทยา ปญฺ านนฺโท สีสงดั อรุณธรรมรังษี รุ่น 52
14 4505171353 พระชินกร อภิชาโน ขนัแกว้ บา้นหนองแคน รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4790103030 พระส าราญ มหาปญฺโ แปลงไล จ าปาทอง อนัดบั 1
2 4790102734 พระเกรียงไกร านสมฺปนฺโน บุญสอน อิสาณ อนัดบั 1
3 4790102823 พระบุญเลิศ นาควโร น่ิมสุวรรณ์ อิสาณ อนัดบั 1

ห้องเรียนวทิยาเขตสุรินทร์ วดัพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวดับุรีรัมย์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวทิยาเขตขอนแก่น วดัสระทอง จังหวดัร้อยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
4 4790102921 พระสมพร อนาลโย สะอ้ิงรัมย์ แจง้ตลาดโพธ์ิ อนัดบั 2
5 4790103048 พระองัคาร จนฺทธมฺโม โทด ามา ทรงสุวรรณ อนัดบั 2
6 4790102777 พระทวีศกัด์ิ จารุว  โส ยนิประโคน หนองตะขบ อนัดบั 2
7 4790103005 พระสุพนธ์ สุทฺธปญฺโ สายเล็ก โคกมะขาม อนัดบั 2
8 4790102904 พระครูอดุลชยาภรณ์ ตธมฺโม สีดา หนองตาเรียม อนัดบั 2
9 4790102793 พระนนทวรรธ นนฺโท ปรึกษาตน ศิริมงคล อนัดบั 2

10 4790102831 พระบรรจบ  คุณธมฺโม โยมไธสง ทรงสุวรรณ อนัดบั 2
11 4790102998 พระเสถียร นริสฺสโร บ ารุงธรรม ประชาชาติ อนัดบั 2
12 4790102874 พระรังสรรค์ อภิ าโณ สังขท์องรัมย์ แจง้ตลาดโพธ์ิ
13 4790102742 พระพานุ ขนฺติพโล ถ่ินรัมย์ บา้นบวั
14 4790102947 พระสมร านธมฺโม ยอ่มไธสง ทรงสุวรรณ
15 4790102858 พระธน ธมฺมนนฺโท โสง พระพุทธบาทเขากระโดง

16 4790102971 พระครูอภยัวิหารธรรม จตฺตภโย กะรัมย์ บา้นหวา้
17 4790102840 พระประเทือง ปโมทิโต ปะทะรัมย์ กลาง
18 4790102785 พระอธิการธีระศกัด์ิ จนฺทูปโม ปิลา ตาอี
19 4790102866 พระครูไพโรจน์ธรรมธาดา ธมฺมธโร ดวงจ าปา ป่าบ่อทอง
20 4790102955 พระสุริยพร อาทโร วงคเ์มือง คุม้เจริญ
21 4991108454 เจา้อธิการบุญธรรม อนาวิโล ป่ันสันเทียะ ทุ่งโพธ์ิ ต่อเน่ือง
22 4690102431 พระเสรี ตสาโร สวสัด์ิเอ้ือ สมณานุสรณ์ อนัดบั 2 รุ่น 53

23 4690102406 พระวิชาญ วิสุทฺธธมฺโม โสภา โคกยา่ง อนัดบั 2 รุ่น 53

24 4690102121 พระก าจร จิตฺตปาโล บวัประโคน บา้นแพงพวย รุ่น 53
25 4690102236 พระทวีศกัด์ิ อภิวฑฺฒโน มุ่งดี สวา่งบูรพา รุ่น 53
26 4690102350 พระโยธิน สิริวณฺโณ ศิริส าราญ บา้นทุ่งสวา่ง รุ่น 53
27 4690102163 พระธรรมทตั ชินทตฺโต เทพเทียม อินทวนาราม รุ่น 53
28 4690102368 พระสถาพร อนงฺคโณ อนัทะโคตร อมัพวนั รุ่น 53
29 4690102635 พระศุภชยั สญฺ โต ฉ ่าฉาชาติ โคกง้ิว รุ่น 53
30 4690102147 พระชาญณรงค์ ชยากโร ฉิมจารย์ บา้นบวั รุ่น 53
31 4690102678 พระอุเทน ว สวิปุโล สานกลอ้ง โคกง้ิว รุ่น 53
32 4690102503 พระอโนชา ถิรวิริโย การเพียร ม่วงเหนือ รุ่น 53
33 4891107782 พระสุรชยั เขมิโย กร่ึมกระโทก มะค่ากระสังข์ ต่อเน่ือง รุ่น 53
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
34 4891107731 พระแดง อาทโร ช่ืนในจิตร บา้นบวั ต่อเน่ือง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761011963 พระมหาสุนทร ธีรธโร เรือนใหญ่ ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 1
2 4761011866 พระมหาบุญถ่ิน ปญฺ าวฑฺุโฒ สีสนาม ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 1
3 4761011874 พระอธิการปรีดา เขมธโร แกว้กลืน โนนป่าลวก อนัดบั 1
4 4761012005 พระเอกชยั กิตฺติ าโณ วงษแ์สงทอง ศรีบุญเรือง อนัดบั 1
5 4761012030 พระเลิศชยั านกโร เสวิสิทธ์ิ ศรีวิชยั อนัดบั 2
6 4761011947 พระอธิการสมคิด ปภสฺสโร เพช็รทอง โพธ์ิตาก
7 4761011858 พระบวัผนั กตสาโร สุภาพ ท่าดินด า
8 4761011955 พระสมทบ ถิรปญฺโ รุ่งมิตรจรัสแสง สามคัคีวฒันา
9 4617012028 พระสัญญา สญฺ จิตฺโต ทองดี ไพรสณฑศ์กัดาราม รุ่น 53

10 4617012117 พระอนุศร โกวิโท วงศศ์รีรักษ์ โพนชยั รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761012072  พระครูสมุห์เดือน  ปุญฺ จาโร  มงคลคูณ โบสถว์รดิตถ์ อนัดบั 1
2 4761012412  พระสุปกิต  ตปคุโณ  บุญลือ ประดบั อนัดบั 1
3 4761012111  พระมหาเสริมพนัธ์  พฺรหมฺ าโณ  สมแพง พิกุลทอง อนัดบั 1
4 4761012251  พระเรวตัร์  กิตฺติปาโล  อศันียรั์ตน์ จ  าปาทอง อนัดบั 1
5 4761012242  พระสมวฒ์ิุ ตสุทฺโธ  สุวรรณพิทกัษ์ โบสถ์ อนัดบั 2
6 4761012153  พระมหาเสนอ  กุสลจิตฺโต  คงดี โพธ์ิภาวนาราม อนัดบั 2
7 4761012064  พระมหาสุเทพ  สุเมโธ  ภาคีแพทย์ โบสถส์มพรชยั อนัดบั 2
8 4761012196  พระมหาเสน่ห์  พทฺุธธมฺโม  สุขอ่ิม การ้อง อนัดบั 2
9 4761012382  พระนพพร  กลฺยาโณ  สอนรอด ตะโกรวม อนัดบั 2

10 4761012358  พระประเสริฐ  ถาวโร  แสงข า สุทธาวาส อนัดบั 2
11 4761012145  พระส ารวย  รตนโชโต  ขาบศิริวฒันกุล อมัพวนั อนัดบั 2

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วดัไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวดัเพชรบูรณ์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วดัพิกุลทอง จังหวดัสิงห์บุรี
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

12 4761012170  พระมหาก าพล  สุเมโธ  สุดตา สูง อนัดบั 2
13 4761012498  พระสุรศกัด์ิ  สุรสกฺโก  วงคสุ์วรรณ สูง อนัดบั 2
14 4761012323  พระยรรยง  เขมเทโว  สมประสงค์ ทอง อนัดบั 2
15 4761012188  พระครูสุตานุยตุ  สุนาโค  กอ้นนาค บา้นแก อนัดบั 2
16 4761012218  พระครูวิทิตอรรถการ  เตชธมฺโม  บุตรศรี โคกมะตูม อนัดบั 2
17 4761012331  พระมหาปณศิษฏ์  สนฺตจิตฺโต  ศรีชยั พิกุลทอง อนัดบั 2
18 4761012081  พระครูสิริธรรมสุนทร  ปญฺ าปทีโป  ครองสิทธ์ิ ยาง อนัดบั 2
19 4761012099  พระมหาพิภพ  ภิสาสมโณ  ศิลาวารินทร์ หว้ยคนัแหลน อนัดบั 2
20 4761012293  พระอ านวย  ปญฺ าวฑฺุโฒ  ใหลสกุล พยคัฆาราม อนัดบั 2
21 4761012404  พระบญัชา  วฑฺฒโน  คนัทรง โบสถ์ อนัดบั 2
22 4617012583  พระพงษศ์กัด์ิ  วิสุทฺธิ าโณ  อมัเรศ สิทธาราม
23 4761012226  พระมหาเฉลิม  คุณกโร  สุดแสวง มหาสอน
24 4761012285  พระมาโนช  อคฺคเตโช  นุประดิษฐ์ พฒันาธรรมาราม
25 4761012391  พระจกัรพรรด์ิ  จกฺกธมฺโม  ผลดี ตะโกรวม
26 4761012366  พระครูมงคลรัตนวฒัน์  สิริวฑฺฒโน  แดงศรี พระพทุธบาท
27 4761012269  พระบุญเลิศ ตปญฺโ  ดอกพฒุ หนองตาแตง
28 4761012421  พระวนัชนะ  โสภณปญฺโ  เพชรพุ่ม นาโสม
29 4761012315  พระครูพิพฒัน์รัตนานุกูล  อตฺตสนฺโต  ลกัษณะโภคิน รัตนาราม
30 4761012340  พระทิพย์  อาจาโร  สุริยวงษ์ มงคลชยัพฒันา
31 4761012471  พระเลิศกมลชยั  ธมฺมสโร  บุญยงค์ โพธ์ิหอมสุทธาราม

32 4761012234  พระอธิการสมพงษ์  เตชปญฺโ  ทุมทอง ธรรมรส
33 4761012200  พระครูสงัฆรักษส์นอง านธมฺโม  ศิริมูล ท่าววั
34 4761012463  พระสมุห์ธงชยั  ปญฺ าวโุธ  ล้ีรากรีผล ท่าอิฐ
35 4617012257 พระพนม สนฺตยาภิเตโช ใบสูงเนิน พิกุลทอง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4708011768 พระครูสมห์ุรัตนวฒัน์ พทฺุธิสิริ ค  าเงิน ป่ากลว้ย อนัดบั 2
2 4708011288 พระจกัรกฤษณ์ ธีรธมฺโม วานิชชินชยั บา้นกาด อนัดบั 2

ห้องเรียนวทิยาเขตแพร่ วดับุญญวาทย์วหิาร จังหวดัล าปาง
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
3 4708011237 พระเกษม ผล าโณ รินทร์แกว้ หว้ยคิง อนัดบั 2
4 4708011385 เจา้อธิการบรรจบ กิตฺติสมฺปนฺโน สองมา บอมหลวง อนัดบั 2
5 4708011245 พระครูสงัฆรักษเ์กียรติพงษ์ อธิปญฺโ มะโนชมภู สองแควเหนือ อนัดบั 2
6 4708011687 พระสุรินทร์ พรหฺมสโร ธรรมสิทธ์ิ กู่เกวียน อนัดบั 2
7 4708011351 พระเฉลิมพล จิรายโุก แสงใจจนัทร์ หวัฝาย อนัดบั 2
8 4708011661 พระสุเมธ ติสมฺปนฺโน ค าพนัธ์ พระธาตุเสด็จ อนัดบั 2
9 470801491 พระวสันต์ โสภณจิตโต ชอบจิตร บา้นหมาก อนัดบั 2

10 4708011547 พระเสกสรร นริสฺสโร มะนุภา ทุ่งกว๋าว อนัดบั 2
11 4708011326 พระปลดัณรงค์ านิโย ปัดแกว้ หมอสม อนัดบั 2
12 4708011458 พระมานิตย์ สิริธมฺโม ยามี วฒันาราม อนัดบั 2
13 4708011539 พระสมเกียรติ ทินฺนวโร หมูแกว้เครือ เมาะพฒันา อนัดบั 2
14 4708011555 พระสมชาย หิตาวโห เข่ือนแกว้ ศรีหมวดเกลา้ อนัดบั 2
15 4708011377 พระไชยวฒิุ านุตฺตโม หลกัฐาน ม่ิงเมืองมูล อนัดบั 2
16 4708011512 พระครูวิจารณ์วรการ อภิปุณฺโณ สมนึก ปลายนาหลวง อนัดบั 2
17 4708011725 พระโสภณ โสภโณ เจอทิ พระธาตุเสด็จ อนัดบั 2
18 4708011521 พระศกัด์ิดา อภินนฺโท ขตัติยะ นาบา้นไร่ อนัดบั 2
19 4708011393 พระนิรันดร์ เตชธมฺโม ดวงนิตย์ ศรีก ้า
20 4708011598 พระหิรัญ สิรินฺธโร หลา้จอมใจ บา้นฟ่อน
21 4708011334 พระเทพฤทธ์ิ ยตินฺธโร มาลยั ม่อนคีรีชยั
22 4708011636 พระสุทธิพงษ์ ธมฺมวโร ชุ่มเยน็ ผาแดงหลวง
23 4708011504 พระสมุห์วชัรายทุธ สุขนนฺโท พานทองรัตน์ ทุ่งข่าว
24 4708011580 พระสมพงษ์ จิตฺตส วโร สกุลไพรวงค์ ขนุแปะ
25 4708011342 พระธงชยั อิสฺสโร จอมสวรรค์ ส าเภา
26 4708011423 สามเณรมงคล กลา้มาก ผาแดงหลวง
27 4708011318 พระชยัวตัร อินฺทโชโต เมืองอินทร์ ศรีปงชยั
28 4708011695 พระสุริยา จิตฺปุญฺโ ตุย้ดี เหล่ายาว
29 4708011415 พระพรชยั ถาวโร รักษพลเดช นาเงิน
30 4708011440 พระสมุห์ภทัรพล ธมฺมสุนฺทโร ดวงเกตุเมธาวี พระแท่น
31 4608070215 พระมหามานพ มานโว นาคากาวา พระเจดียซ์าวหลงั อนัดบั 2 รุ่น 53

32 4608070410 พระอุเทน สุเมธี กล่ินหอม ร่องกอก อนัดบั 2 รุ่น 53
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
33 4608070347 พระสุทธนา สิรินธโร ขดัตัน๋ ขามแดง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4707010164 พระพรสวรรค์ ติ าโณ ใจตรง ศรีอุทุมพร อนัดบั 2
2 4707010245 พระครูสุคนัธวนาภิบาล ธนปาโล ประจวบสุข ป่าล าดวน อนัดบั 2
3 4707010121 พระมหาบรรจง อารยธมฺโม โอชารส มหาพทุธาราม อนัดบั 2
4 4707010270 พระสมบูรณ์ ยโสธโร ชารินทร์ ป่าหนองฮะ อนัดบั 2
5 4707010032 เจา้อธิการชูชาติ ขนฺติธมฺโม ชาญชิตร หนองสังข์
6 4707010067 พระทองมี สิรินฺธโร ประสารทอง หนองสังข์
7 4707010075 พระทองอาน อิทฺธิโชโต บึงไกร หนองใหญ่ศิลาราม
8 4707010083 พระเทิดศกัด์ิ กตธมฺโม พาลี สวา่ง
9 4707010091 พระครูธรรมสารสาธิต เตชธมฺโม ปุยอบ ประชานิมิต

10 4707010105 พระนครินทร์ ชาติวีโร หงษศิ์ริ ปลาเดิด
11 4707010156 พระอธิการเพน่ศกัด์ิ ฉนฺทธมฺโม พิมพก์าล บา้นเม่ียง
12 4707010211 พระสมาน สุวฑฺฒโน พรมเวียง ผกัขะ
13 4707010229 พระอธิการเสถียร จิตฺตคุตฺโต หาญมานพ หนองกก
14 4707010253 พระมหาส าอางค์ อนาลโย ดีรัตน์ เพียนาม
15 4707010261 พระสมจิตร สุจิตฺโต เหลาเลิศ โนนม่วง
16 4707010296 พระหลี จนฺทว  โส สิมมา บา้นหนองก่ี
17 4707010351 พระอ่อนตา กตปุญฺโ สุพฒัน์ บา้นสงยาง
18 4907010711 พระเท่ียง อนาลโย สุดสังข์ บา้นโนนสวา่ง ต่อเน่ือง
19 4907010729 พระสุทศัน์ กตสาโร ประทุมแกว้ ใต้ ต่อเน่ือง
20 4607010472 พระทวีเดช จนฺทสุวณฺโณ แกว้ล ้า บา้นโพธา
21 4607010120 พระประจกัษ์ ตธมฺโม ศรีค  า โคกเลาะ
22 4807010531 พระไกรสร คุณธมฺโม ทะวะบุตร ประชานิมิต ต่อเน่ือง รุ่น 53

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวทิยาเขตอุบลราชธานี วดัสระก าแพงใหญ่ จังหวดัศรีสะเกษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4737201001 พระปลดัธีรยทุธ ธีรยทฺุโธ แกว้ประสพ มะกรูด อนัดบั 1
2 4737201002 พระวีรเดช วีรเตโช ถาวรประสิทธ์ิ หลกัเมือง อนัดบั 1
3 4737201003 พระธุวพล ธมฺมธีโร ทองอินทราช มุจลินทวาปีวิหาร อนัดบั 2
4 4737201004 พระใบฎีกาเทวนั ธมฺมโชโต พุ่มจนัทร์ มุจลินทวาปีวิหาร อนัดบั 2
5 4737201005 พระมหาสุรินทร์ ปญฺ าทีโป ศิลปมะโย จุฬามณี อนัดบั 2
6 4737201006 พระอธิการสมคัร คุณวีโร ขนุเพชร ปริก อนัดบั 2
7 4737201007 พระครูสงัฆรักษณ์ฐัวฒิุ นนฺทวฑฺุโฒ อินทจกัร์ นพวงศาราม อนัดบั 2
8 4737201008 พระสิริชยั อตฺตทโม สุขสีทอง ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั 2
9 4737201009 พระสรวิศ พฺรหฺมโชโต พรหมด า พรุทุ่งคอ้ อนัดบั 2

10 4737201010 พระมหาวิรัตน์ วิเวกรโต นิบูร์ ประทุมวารี อนัดบั 2
11 4737201011 พระครูวิชาญโพธิวฒัน์ สุวิชาโน วงวิเชียร โพธาราม อนัดบั 2
12 4737201012 พระทองเพช็ร อาภสฺสโร เพียงโนนดา นิกรชนาราม
13 4737201013 พระครูถาวรธรรมรักษ์ ถาวโร แกว้ประกอบ นิกรชนาราม
14 4737201014 พระสมุห์คล่อง สุทฺธิปภาโส ปานะ วาลุการาม
15 4737201015 พระชยัเกียรติ ชยกิตฺติโก เกียรติธรรมกุล หลกัเมือง
16 4737201016 พระครูประจกัษศ์าสนกิจ นาคเสโน นุเคราะห์ชน นิกรชนาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4703018781  พระมหาวีรชยั  วีรชโย น ้าแกว้ ท่าไทร อนัดบั 2
2 4703019035  พระครูพิลาศนวกิจ  วชิรปญฺโ ฉตัรกุล ณ อยธุยา ควนท่าแร่ อนัดบั 2
3 4703018675  พระจกัรพงศ์  จนฺทวณฺโณ โชครักษ์ ท่าไทร อนัดบั 2
4 4703018713  พระมหาด าริ  ถาวรธมฺโม เสียมศกัด์ิ บางลึก อนัดบั 2
5 4703018756  พระครูสมุห์ภูวนาท  พทฺุธนาโถ สุขจบ ศรีสุวรรณ
6 4703018691  พระไชยา  รตนปญฺโ ศรีมาศ ชโลตตมาราม
7 4703018721  พระนริศ  ธมฺมานนฺโท ทีปะบาล ชโลตตมาราม
8 4703018799  พระวีระยทุธ  อุทฺทโย ไพศิลป์ ถ ้าสิงขร

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
ห้องเรียนวทิยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวดัปัตตานี

ห้องเรียนวทิยาเขตนครศรีธรรมราช วดัพัฒนาราม จังหวดัสุราษฎร์ธานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
9 4703018748  พระภทัทะพงษ์  ปญฺ าวโร เคร่ืองทิพย์ พระโยค

10 4703019094  พระกรีฑา  จนฺทว  โส ศรีใส เขาหวัชา้ง
11 4703019027  พระบุญเลิศ ตปุญฺโ ก๋งอุบล ธารทอง
12 4703018802  พระสัญญา  ถาวโร เพชรรัตน์ คงคาราม
13 4903010872  พระพรศกัด์ิ  วรสทฺโท สุดเส้ง อุทยาราม ต่อเน่ือง
14 4603017707  พระอนุชา  ฉนฺทสาโร ไชยกุล อุทยาราม รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761013303 พระมหาเรวตัร ปภาสปญฺโ แพงไทย โสธรวราราม อนัดบั 1
2 4761012897 พระมหาลือชา อคฺคจิตฺโต พว่งศรี ราษฎร์ศรัทธาธรรม อนัดบั 1
3 4761013095 พระมหาชาตินนัท์ ขนฺติสาโร ผนัผ่อน โสธรวราราม อนัดบั 1
4 4761013028 พระมหาฉลอง เขมรโต ทิพวฒัน์ โสธรวราราม อนัดบั 1
5 4761013338 พระมหาสุวิทย์ าณกิตฺติ พาวงศ์ โสธรวราราม อนัดบั 1
6 4761013052 พระมหาเมธา อภินนฺโท ดวงคุณ โสธรวราราม อนัดบั 2
7 4761013117 พระมหาสนิท สมนฺตปาสทิโก ลีดี โสธรวราราม อนัดบั 2
8 4761013354 พระมหาอุทยั วชิรเมธี นิยม โสธรวราราม อนัดบั 2
9 4761013206 พระมหาสมถวิล อธิจิตฺโต สมยิง่ โสธรวราราม อนัดบั 2

10 4761013273 พระมหาพลพิพฒัน์ ตวีริโย ใยอุ่น โสธรวราราม อนัดบั 2
11 4761013141 พระมหาสาธิต อาภสฺสโร เวชเจริญ โสธรวราราม อนัดบั 2
12 4761012595 พระครูสุนทรปริยติักิจ กิตฺติโก สังขเสนากุล โคกนกขนุทอง อนัดบั 2
13 4761013087 พระสมบูรณ์ อธิปุญฺโ ผิวพรรณ โสธรวราราม อนัดบั 2
14 4761013125 พระมหาสมภพ ตธมฺโม พอ่กุล โสธรวราราม อนัดบั 2
15 4761012811 พระครูสิทธิวรารักษ์ ชนาสโภ ลยัรักษา โสธรวราราม อนัดบั 2
16 4761013265 พระมหาปิยะบุตร ปญฺ าวฑฺฒโน วงศก์นัทราภยั โสธรวราราม อนัดบั 2
17 4761012994 พระมหาพทุธิภาคย์ นนฺทปญฺโ รักซ้อน โสธรวราราม อนัดบั 2
18 4611111300 พระครูใบฎีกาอดุลย์ ทินฺนธมฺโม ไกรกระจ่าง มงคลโคธาวาส อนัดบั 2
19 4761012846 พระครูธรรมธรประสาน สิริธโร ตนัยะกุล แหลมใต้
20 4761013214 พระมหาไกรศร สาตฺถิโก เปรียบยอดยิง่ หลกัส่ี

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วดัโสธรวราราม จังหวดัฉะเชิงเทรา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

21 4761012773 พระสมุห์ไพศาล จนฺทสาโร นาคหนองหาร ท่าสะอา้น
22 4761012927 พระมหาอมร อริยเมธี ยอดหนู เนินหลงัเต่า
23 4761013036 พระมหาชาตรี เตชธมฺโม ดวงมณี โสธรวราราม
24 4761012650 พระครูโอภาสสราธิคุณ อาสโภ โหมดศิริ สุทธาวาส อนัดบั 2
25 4761012749 พระครูนิมิตอินทโชติ อินฺทโชโต ด่านเพชร รีนิมิตร
26 4761012803 พระสมุห์จรูญ ทีปธมฺโม ทารัตน์ บุฝ้าย
27 4761013320 พระมหาสถาพร สมาจาโร ไชยโอชะ โสธรวราราม
28 4761012625 พระมหาสมยศ ขนฺติธมฺโม สายสมาน บุญรอดธรรมาราม
29 4761013133 พระมหาอคัรเดช ชินวโร สอนกลาง โสธรวราราม
30 4761012854 พระสมพงษ์ โรจนว โส เนียมพิทกัษ์ พิพิธประสาทสุนทร

31 4761012790 พระภทัรมงคล กนฺตวณฺโณ โชฎก บา้นโนน
32 4761013427 พระอธิการวิจารณ์ สุภทฺโท ใจกวา้ง สะแกซึง

33 4761012986 พระมหาตรีโรจน์ เตชปญฺโ เรืองรองธรรม เกาะแกว้สุวรรณาราม อนัดบั 2
34 4761012692 พระครูสมุห์สังวาลย์ สติปญฺโ เท่ียงสมบูรณ์ โพธาราม
35 4761013079 พระมหาอนุสรณ์ สุเมโธ งามเหมาะ โสธรวราราม
36 4761012528 พระครูใบฎีกาฉลวย ขนฺติพโล คงภกัดี ประตูน ้าท่าไข่
37 4761012579 พระอธิการวิโรจน์ านวโร ครุฑแกว้ ท่าด่าน อนัดบั 2
38 4761013231 พระมหาธนทรณ์ สุนฺทรธมฺโม แกว้ประทุม โสธรวราราม
39 4761012714 พระครูปลดัสนัติภทัร ชุติปญฺโ ชินขนุทด โสธรวราราม
40 4761012919 พระมณฑล อภิปญฺโ ขวญัแกว้ พิพิธประสาทสุนทร

41 4761013281 พระมหาภาณุพงค์ ปญฺ าว  โส แยม้กรานต์ โสธรวราราม
42 4761012765 พระปลดัประทุม อภโย ม่วงศรี บ ารุงราษฎร์ศรัทธาธรรม

43 4761013311 พระมหาวิรุณ สุรปญฺโ ทองลาย โสธรวราราม
44 4761012722 พระพิมลภาวนาพิธาน สิริวฑฺฒโน อาภาสมบติั โสธรวราราม
45 4761012706 พระครูวินยัธรบญัชา ปิยธมฺโม ศรีนวล สนามจนัทร์
46 4761012951 พระสมบูรณ์ ธนิสฺสโร พวงศรี ทวีชลขนัธ์
47 4761012536 พระครูกิตติสุตาภิราม พทฺุธสโร ผ่องแผว้ หนา้พระธาตุ
48 4761013150 พระสุวธัชยั ถิรปญฺโ พนัธรักษ์ ป่าลิไลยวนั
49 4761013176 พระสรณ์สิริ ปชฺชลิโต โททอง ป่าลิไลยวนั
50 4761012731 พระสวา่ง โชติปาโล ยอ้ยครบุรี เกาะจนัทร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

51 4761012871 พระอโนไทย อนุภทฺโท ภูเดช อรัญญไพรศรี
52 4761012544 เจา้อธิการพิชิตศกัด์ิ สุภาจาโร จีบสันเทียะ ปรกฟ้า
53 4761012668 พระครูสมุห์สนัน่ านกโร พิธิยานุวฒัน์ บางพระ
54 4761012633 พระครูเกษมดิตถคุณ ผลปญฺโ ผลาหาญ ท่าเกษม
55 4761013249 พระมหานิพร กิตฺติปาโล อุทโท เกาะแกว้สุวรรณาราม

56 4761012943 พระอธิการสมเกียรติ านิสฺสโร จนัทร์แกว้ จนัทาราม
57 4761012757 พระครูอาทรสังฆกิจ อาภสฺสโร สินาเจริญ บางกระเบา
58 4761012820 พระครูใบฎีกาพงษพ์นัธ์ วีรธมฺโม มัง่คัง่ สุนียศ์รัทธาธรรม
59 4761012978 พระใบฎีกาสิทธิพงษ์ ธีรธมฺโม วิโรจะนะ อุดมมงคล
60 4761012561 พระครูปลดัจ านงค์ กลฺยาโณ เทศกุล นครเน่ืองเขต
61 4761012935 พระพงษศ์กัด์ิ สุภาจาโร จิรพงศวิ์วฒัน์ โนนสะอาด
62 4761012510 พระครูกิตติภทัราภิรม กิตฺติภทฺโท นาคละมยั สวนหงษ์
63 4761012838 พระอธิการสุนทร ปิยสีโล แจ่มจ ารัส ราษฎร์ศรัทธาธรรม

64 4761012617 พระปลดัปัญญา อตฺตทตฺโต บุญประกอบ โปร่งเจริญ
65 4761012684 พระครูสงัฆรักษส์นบั จิร าโณ สนองคุณ จุกเฌอ
66 4761012587 พระครูปลดัประเสริฐ านุตฺตโม นามซุย ราษฎร์บ ารุงวนาราม

67 4761012862 พระสมุห์ทวี านวโร อาตมส์กุล ทดราษฎร์เจริญมณีฤทธ์ิ

68 4761012552 พระครูประโชติวฒิุคุณ ชุติวณฺโณ ทว้มพงษ์ นาคูโมทนามยั
69 4761012676 พระครูโอภาสธรรมาภินนัท์ อภินนฺโท ปานทอง เนินสวา่งพฒันา
70 4961301020 พระครูภาวนากิจพิลาส สุนฺทโร ก าจดัภยั โสธรวราราม ต่อเน่ือง
71 4961301023 พระนอ.สุวรรณ กมฺพวุณฺโณ ทองรัศมี คลองสวน ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761013478 พระครูสุพฒันกาญจนกิจ สุภทฺโท กร่ิงกาญจนา ดอนขมิ้น อนัดบั 1
2 4761013702 พระครูสงัฆรักษส์มภพ ธมฺมทีโป แยม้อาษา บา้นทวน อนัดบั 1
3 4761013869 พระปลดัทนากร วร าโณ จอมพล กาญจนบุรีเก่า อนัดบั  2
4 4761013940 พระมหาแวนสัน พทฺุธสีโล โพธ์ิแกว้ ไชยชุมพลชนะสงคราม อนัดบั  2
5 4761014199 พระสุวรรณ สุวณฺโณ โมฬี หนองผกัแวน่ อนัดบั  2

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วดัไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวดักาญจนบุรี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
6 4761014229 พระครูถาวรกาญจนกิตต์ิ ถาวโร จิตติชยั ท่าเรือ อนัดบั  2
7 4761013541 พระมหาวิชยั สุคนฺโธ ต๊ิบกนัเงิน เขาพงัเจริญผล อนัดบั  2
8 4761014172 พระวิสุทธ์ิ จนฺทวณฺโณ ตั้งกิจจาวิสุทธ์ิ พเุลียบ อนัดบั  2
9 4761013630 พระมหาสถาพร ปญฺ าสโร แนวพานิช ถ ้าเขาแหลม อนัดบั  2

10 4761013681 พระมหาวินยั ฉนฺทโก แกว้กรอง วงัขนายทายกิาราม อนัดบั  2
11 4761013567 พระครูกาญจนธรรมชยั ชยธมฺโม จนัทร์ที หนองไมแ้ก่น อนัดบั  2
12 4761013591 พระครูวิวิธกาญจนคุณ สุภาจาโร ค ามี ราษฎร์ประชุมชนาราม อนัดบั  2
13 4761014113 พระสุธา สุเมธิโก หอทอง ทุ่งลาดหญา้ อนัดบั  2
14 4761013851 พระครูปลดัศิรเชษฐ์ ปิยสีโล จงวนิชย์ พเุลียบ อนัดบั  2
15 4761013761 เจา้อธิการสิทธิพงษ์ สุทฺธิ าโณ นาคเสรก พตุะเคียน อนัดบั  2
16 4761013516 พระครูปลดัธีรพงษ์ านุตฺตโร ซงัเจริญ ใหม่เจริญผล
17 4761013559 พระครูกาญจนสุตคุณ อินฺทวณฺโณ ดวงแกว้ ศรีโลหะราษฎร์บ ารุง

18 4761013524 พระเพทาย ชาคโร โรยแกว้ ดอนขมิ้น
19 4761013923 พระถวิล ถาวรธมฺโม เรียบร้อย อุดมมงคล
20 4761014130 พระมหาแพว โสภณปญฺโ เถ่ือนกุล เขาวงศพ์ระจนัทร์
21 4761013648 พระเกียรติกร านิสฺสโร ชาวสวน ถ ้ามะเด่ือ
22 4761014024 พระสมภพ สุภทฺโท นุ่มวฒันา ทุ่งลาดหญา้
23 4761014091 พระมหาเดชา ปุญฺ เตโช สังขรุ่งเรือง ไชยชุมพลชนะสงคราม

24 4761013931 พระวรรธนพงษ์ วฑฺฒโน ทบัทิมใส พปุระดู่
25 4761013818 พระมหาณรงค์ อตฺตทโม จิตรเจริญ หวัหิน
26 4761013419 พระมหาสุพรต ธมฺมราโม สมศิริ ดอนขมิ้น
27 4761013711 พระมหาสุรัตน์ ถาวโร ชมสันเทียะ แก่งสามคัคี
28 4761013575 พระครูปลดัไพโรจน์ าณวีโร วงษจ์นัทร์ เทวสังฆาราม
29 4761013699 พระจกัรรินทร์ นรินฺโท คะงุ่ย ไชยชุมพลชนะสงคราม

30 4761013532 พระจิระพงษ์ าณุตฺตโม ระเวีย บา้นทอง
31 4761013893 พระอธิการมาโนช จาครโต มาลยั เขารัง
32 4761013788 พระอุทิศ สุขิโต ร่มไพรงาม ไชยชุมพลชนะสงคราม

33 4761013826 พระอดุลย์ อตุโล พรหมมา มโนธรรมาราม
34 4761013834 พระชยัวฒัน์ กิตฺติสาโร เฮงตระกูล ทุ่งลาดหญา้
35 4761013877 พระอธิการสุวรรณ โรจนธมฺโม อินทร์ป่ิน หาดง้ิว
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
36 4761013435 พระครูใบฎีกาธนะวฒัน์ ธนวฑฺฒโน โพธ์ิศรีทอง สระเศรษฐีปรีชาราษฏร์

37 4761013729 พระมหาอนนัต์ ธมฺมธโร คงสิน หว้ยกรด
38 4761014164 พระใบฎีกาอุดม ถาวโร คงนิยม ตะคร ้ าเอน
39 4761013737 พระอ านาจ จนฺทโชโต จนัทร พิไชยธาราม
40 4761013460 พระมหาทวี านวฑฺุโฒ หยบิยก ท่าตะคร้อ
41 4761014075 พระมหาสรรเสริญ นาโค กระต่ายทอง พปุระดู่
42 4761013494 พระครูอนุกลูกาญจนกิจ อานนฺโท ดอนเจดีย์ เทวสังฆาราม
43 4761013770 พระปลดัสมมารถ สมตฺโถ สังขเ์งิน ดอนขมิ้น
44 4761013982 พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโ แกว้หลา้ ไชยชุมพลชนะสงคราม

45 4761014148 พระอนุกูล อภิชาโต ปานประเสริฐ ทุ่งลาดหญา้
46 4761013605 พระมหาทองดี โชติปญฺโ ศรฤทธ์ิ ราษฎร์ประชุมชนาราม

47 4761013796 พระสุทิน สุมโน แจ่มศรี หนองผกัแวน่
48 4761013885 พระครูใบฎีกาสวรรณ์ จกฺกวโร จ าเริญลาภ ช่องแคบ
49 4761014156 พระธงคช์ยั ธีรปญฺโ สุขลาภ ทุ่งลาดหญา้
50 4761013907 พระมหาชาตรี ชุติปญฺโ เช้ือดี ไชยชุมพลชนะสงคราม

51 4761013915 พระเพลิน โกวิโท ฮ้ินเจริญ บา้นเก่า
52 4761013486 พระบุญชู อภิสมฺปนฺโน จิตรมัน่ ราษฎร์ประชุมชนาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4710010641  พระรุ่งเรือง  สิรินฺธโร ดีมี ราษฎร์ชุมพล อนัดบั 1
2 4710010510  พระไกรวิทย์  อตฺตทีโป กฤตยชญ์ ท่าไคร้ อนัดบั 2
3 4710010749  พระสมพงษ์  รตนวณฺโณ เมทา สันมะกอก อนัดบั 2
4 4710010714  พระอธิการสายชล  เขมจาโร ชยัมงคล ชยัเจริญ อนัดบั 2
5 4710010609  พระบรรพต าณธีโร อ่อนหวาน ป่าคา อนัดบั 2
6 4710010544  พระมหาเดช  อชิโต ดินด า พระธาตุแท่นแกว้ อนัดบั 2
7 4710010501  พระเจริญ  ชุตินฺธโร มะแสง ขวัแคร่ อนัดบั 2
8 4710010731  พระปกรณ์เกียรติ  ถาวรจิตฺโต ชยับุญมี เชียงยนื อนัดบั 2
9 4710010765  พระสุชาติ  สุทฺธิจิตฺโต วรรณะ ป่าออ้ดอนชยั อนัดบั 2

ห้องเรียนวทิยาเขตพะเยา วดัพระแก้ว จังหวดัเชียงราย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

10 4710010781  พระเอก  ขนฺติโก อุตสาใจ สบแพง อนัดบั 2
11 4710010676  พระศรีชาติ  ชุตินฺธโร ตะเคียนแดง เจด็ยอด อนัดบั 2
12 4710010820  พระอนุสรณ์  จรณธมฺโม ใจประการ หว้ยพลู

13 4710010625  พระมานพ  ชุตินฺธโร ลาดคม บ่อทอง

14 4710010480  พระกิตติศกัด์ิ  กนฺตธมฺโม ปันไฝ จ าคาวตอง

15 4710010706  พระสนอง  จนฺทว  โส บุญมา ชยัเจริญ

16 4710010579  พระอธิการบุญช่วย  สนฺติวโร ใจแปง สันตน้ดู่

17 4710010471  พระเกรียงไกร  สุจิตฺโต ยะแสง ดงชยั

18 4710010803  พระอลงกต  ภทฺทรเมธี ยานะแกว้ แม่แกว้ใต้

19 4710010722  พระสมบูรณ์  ขนฺติพโล ค าจาด ร่องดู่ทองธรรมชาติ

20 4710010536  พระโชคชยั  จนฺทว  โส วงศพ์รหม เจด็ยอด

21 4710010633  พระครูพิบูลพฒัโนภาส โอภาโส มณีรัตน์ สันโคง้

22 4710010528  พระจกัรพนัธ์  กลฺยาณธมฺโม อุดฝาง แม่แกว้ใต้

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761020296 พระชยันคร ติกฺขวีโร อรชุน กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2
2 4761020628 พระครูปลดัชนะ ชุตินฺธโร ตรีเพช็ร์ อนงคาราม อนัดบั 2
3 4761020237 พระสมุห์สมศกัด์ิ อคฺคธมฺโม กนัภยั สุวรรณณาราม
4 4761020733 พระทวีศกัด์ิ พทฺุธรกฺขิโต ยทุธไกร อรุณราชวราราม
5 4761020741 พระปานทอง ชุตินฺธโร อินทร์โสม ใหม่ทองเสน
6 4761020695 พระสมพร ถิรจิตฺโต นาคเอ่ียม บางกร่าง
7 4761020652 พระไพฑูรย์ าณวีโร มีโคดง แกว้ฟ้า

8 4761020661 พระวนัชาติ โอภาสวีโร นวลละมา้ย แหลมสุวรรณาราม

9 4761020717 พระเส็ง ปภสฺสโร วงษพ์นัธุ์เสือ อุดมรังสี

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761020211 พระมหาสมพงษ์ อตฺตสนฺโต ประเสริฐ ไชยทิศ อนัดบั 1

2 4761020199 พระมหาอรรฆพร สุทฺธิ าโณ สุขสงวน บางนาใน อนัดบั 1

3 4761020181 พระมหาแสวง อินฺทวีโร เลาเลิศ ใหม่ (ยา้ยแป้น) อนัดบั 1

4 4761020172 พระมหาสุวรรณ าณธโร ศรีวงั บางไผ่ อนัดบั 2

5 4761020482 พระวิฑูรย์ านเมธี บุญพร้อม จนัทร์นอก อนัดบั 2

6 4761020091 พระมหาภูริภทัร์ ขนฺติโก เก้ือประโคน ราชสิทธาราม อนัดบั 2

7 4761020261 พระมหาโกสน ติสฺส าโณ ยศมีบุญ สระเกษ อนัดบั 2
8 4761020539 พระสมศกัด์ิ ชยานนฺโท วงศก์ระโซ่ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2
9 4761020768 พระสมภพ กตธมฺโม พนัธุ์สกุล หิรัญรูจี

สาขาวชิาสังคมศึกษา

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

10 4761020792 สามเณรอคัรเดช สีแสง ชยัมงคล
11 4761020601 พระอมรเทพ สนฺติธมฺโม ซงัตานงั สุวรรณ
12 4761020369 พระธวชัชยั อนนฺตเมธี ศรีเชียงสา บางบ าหรุ
13 4761020776 พระสุเทพ สุรเมธี คงไทย สังกระจาย

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761202001 พระสุธนวฒัน์ าณวิญฺญู  คู่ ม่วง อนัดบั 2
2 4761020644 พระพิมล วิมโล  หลิบแกว้ ชลประทานรังสฤษฎ์ อนัดบั 2
3 4761020059 พระมนสั อคฺคธมฺโม  กอ้นใหญ่ ปฐมบุตร
4 4761020075 พระมหาชยัศรี จนฺทธมฺโม  ศรีรังษ์ บางไผ่
5 4617020683 พระพรชยั วิชฺชาธโร บุญตรี พรหมรังสี รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761020164 พระมหาสุวรรณ สุทนฺโต  ศรีเมือง รางบวั อนัดบั 1
2 4761020156 พระมหาภูมินทร์ สาทโร  อุ่นอุทรณ์ สุวรรณาราม อนัดบั 1
3 4761020130 พระมหาสงการณ์ ถิรจิตฺโต  เข่ือนแกว้ ปากน ้า อนัดบั 2
4 4761020687 พระศานติ  สุจิตฺโต  ผดุงทรัพย์ สังฆราชา อนัดบั 2
5 4761020610 พระคเณศร์  สุเมโธ  ตนัติภิรมยสิ์น เวฬุราชิณ อนัดบั 2
6 4761020318 พระมหาโชคชยั อาภากโร  โคค้  าหลา้ ปากน ้า อนัดบั 2
7 4761020067 พระมหาจ านงค์ ขนฺติพโล  บวังาม อมัพวนั อนัดบั 2
8 4761020342 พระทองจนัทร์ กิตฺติปาโล  ก่ิงเกษ รัชฎาธิษฐาน อนัดบั 2
9 4761020407 พระมหาประยงคศ์กัด์ิ มหาปุญฺ ภาวี  สิงอ่อน ม่วง

10 4761020229 พระสมศกัด์ิ มหาปุญฺโ  จรรยากรณ์ วิเศษการ
11 4761020512 พระศกัดา  กิตฺติ าโณ  นาคเนตร บางสะแกใน
12 4761020563 สามเณรสุทศัน์  วงษช์าลี ชยัพฤกมาลา

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาจริยศึกษา

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

13 4761020458 พระภานุวตัน์ ตธมฺโม  ช่วยเกิด ใหม่ (ยายแป้น)
14 4761020750 พระพทุธา  พทฺุธว  โส  แกว้มณี ชยัมงคล
15 4617020799 พระสุนนัท์ อภิวฑฺฒโน สงวนสัตย์ ใหม่ยายนุย้ รุ่น 53
16 4617020853 พระจกัรพล มาลาตีปุตฺโต สุขไทย โพธ์ิบา้นออ้ย รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761020415 พระมหาประเสริฐ ปญฺ าวโร พรมลา สระเกศ อนัดบั 1
2 4761020105 พระมหานิคม โฆสิตธมฺโม ถ่ินจนัดา ราชสิงขร อนัดบั 2
3 4761020270 พระจิระศกัด์ิ จิรวฑฺฒนเมธี นามวาส ปากบ่อ อนัดบั 2
4 4761020466 พระรัศมี อาภสฺสโร วงัคีรี ชยัฉิมพลี อนัดบั 2
5 4761020598 พระมหาอนนัต์ ชินทตฺตเมธี เขจรนารถ จกัรวรรดิราชาวาส
6 4761020636 พระจีรเดช จิรเตโช อรณาสิรี อรุณราชวราราม
7 4617020047 พระมหาก าพล สนฺตมโน สุวรรณวงศ์ บางนานอก
8 4761020491 พระกญัธณพงศ์ วณฺณธมฺโม อินทร์งาม ใหม่เทพนิมิต
9 4761020326 พระทวีศกัด์ิ เถ่ียนเต้ ฤาชาค า โลกานุเคราะห์

10 4761020377 พระนิรุตต์ิ กิตฺติ าโณ ศรีสุธรรม ลุ่มเจริญศรัทธา
11 4761020334 พระทศพร ธนว โส กิจจริต ใหญ่ศรีสุพรรณ
12 4617020225 พระมหาบุญเลิศ อภิวฑฺฒโน เสนพรม นิมมานรดี รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761020351 พระมหาธวชัชยั อตฺถยตฺุโต มาตาเบา้ บพิตรพิมุข อนัดบั 1
2 4761020580 พระมหากิตติพจน์ สุทฺธิมโน สุจิตราวินิจกุล กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 1
3 4761020253 พระมหาเกรียงศกัด์ิ วรกิตฺติ ประเสริฐสังข์ ทองนพคุณ อนัดบั 1
4 4761020423 พระมหาไพฑูรย์ จนฺทสโร ฉ ่าจนัทึก กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2
5 4761020431 พระไพบูลย์ อริญฺชย าโณ ถูระวร ยานนาวา อนัดบั 2
6 4761020571 พระเสกสรร สุชาโต โคนชยัภูมิ จนัทร์นอก อนัดบั 2

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์

สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

7 4761020121 พระมหายนุสั กตปุญฺโ บวัภา สร้อยทอง
8 4761020555 พระมหาสุทศัน์ ธมฺมธีโร  สาธุ หนงั
9 4761020474 พระวรกร ขนฺติวโร หลิมก าเหนิด ใหญ่ศรีสุพรรณ

10 4617020462 พระสุที อินฺทวณฺโณ นามรักษ์ บางโพโอมาวาส รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4702202007  พระรัตนพิบูลย์  พทฺุธิ าโณ ชยัมูล จอมนาง อนัดบั 2
2 4702202002  พระธรรมรักษ์  ทนฺตจิตฺโต บรรณารักษ์ บ  าเพญ็วิหารธรรม อนัดบั 2
3 4702202005  พระบุญกวา้ง  ปภสฺสโร ภกัดีปัญญา ไทย อนัดบั 2
4 4702202004  พระพรวิชิต  ธมฺมทินฺโน พนัธศรี หนองกอมเกาะ อนัดบั 2
5 4702202006  พระประจวบ  กิตฺติสาโร ทองชยับณัฑิต บูรพาราม อนัดบั 2
6 4702202009  พระสุชาติ  สุธีโร กุศลช่วย ศาลาค า
7 4702202008  พระศราวธุ  กนฺตธโร ศรีภิรมย์ สามคัคีบ าเพญ็ผล

8 4702202001  พระสิทธิชยั  รตนเมธี สุค  าภา สวา่งวารี
9 4702202003  พระบุญมี  ยสินฺธโร มโนรัตน์ สุภกิจเจริญ

10 4902302003  พระธงไชย  อิริโย แพงกนัยา สวา่งวารี ต่อเน่ือง
11 4902302001  พระจริญญา  อกฺกวโร ประเวณิชย์ ภิรมยาราม ต่อเน่ือง
12 4902302002  พระทินกร ตกุสโล มูลนอ้ย โนนสวรรค์ ต่อเน่ือง
13 4902302005  พระเอกรัตน์  รตน าโณ ศรีค  าม่วม สวา่งวารี ต่อเน่ือง
14 4902302004  พระสุคนธ์ทิพย์  สุเมธี ตน้ยะ สวา่งวารี ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4703202026  พระพรชยั  เขมจาโร  ชาญนกัรบ ศาลามีชยั อนัดบั 1
2 4703202051  พระชยัพร  พรหฺมจาโร สันติสุข หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2
3 4703202042  พระกฤติศกัด์ิ  สนฺติธมฺโม  ไมเ้รียง หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาเขตหนองคาย
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

4 4703202034  พระปราโมทย์ ตเปโม  ทองดี หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2
5 4703202018  พระณฐัวฒิุ านิสฺสโร  ไตรพร หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4704240100 พระทองสอน จรณธมฺโม สุขแกว้ สวนดอก อนัดบั 1
2 4704360334 พระมหายศพงศ์ ถิรจิตฺโต ยศค า โลกโมฬี
3 4704240029 พระกิตติภฎั วฑฺฒนกโร วิวฒันากูร บา้นพยุเหนือ
4 4704240088 พระปลดัวชิราวธุ วชิรว  โส วนัแก่น สวนดอก
5 4704240096 พระศุภชยั ตส วโร ใฝ่ด ารงศกัด์ิ ถ  ้าเมืองออน
6 4704240061 พระพลากร ปภสฺสโร ชุ่มมงคล สะพานสูง
7 4604240141 พระประครอง จนฺทวณฺโณ วงษส์มบติั ฝายหิน รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4705230132 พระนาวิน  ธนปญฺโ จนัปัญญา เกาะแกว้ อนัดบั 2
2 4705230027 พระสวสัดิชยั  านสมฺปนฺโน ใสเนตร สวา่งรังษี อนัดบั 2
3 4705230094 พระทบั  กิตฺติสาโร ชีมุล หนองแวง อนัดบั 2
4 4705230051 พระอิทธิพล  ปุญฺ ฑฺฒิโก ทิพยว์งศ์ ตาลเรียง อนัดบั 2
5 4705230060 พระเศรษฐี  สุจิตฺโต แดนแกว้มูล หนองบอน อนัดบั 2
6 4705230035 พระวิชาญ  าณวีโร สืบกินนอน สวา่งโพธ์ิชยั อนัดบั 2
7 4705230116 พระมงคล เขมานนฺโท หงษแ์กว้ สวา่งโพธ์ิชยั อนัดบั 2
8 4705230108 พระผยอง สิรินธโร สีค  า บึงบาล อนัดบั 2
9 4705230124 พระปราไสย ์ ธมฺมพโล พลบ ารุง พทุธประดิษฐ์

10 4705230078 พระบุญใส  อธิวโร จุลม่วง มรรคส าราญ
11 4705230086 พระจิรวฒัน์  อาภาธโร วาทโยธา หนองบอน
12 4605230025 พระทรงศกัด์ิ ติสฺสวณฺโณ พนัธ์โยธา โพธ์ิกลาง รุ่น 53

วทิยาเขตขอนแก่น

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาเขตเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4706000645  พระมหาเดชชาติ  เตชธโร  ชูรัตน์ สุทธจินดา อนัดบั 2
2 4706001315  พระสิปปกรณ  มหาคุโณ  แสนแกว้ พลบัทอง อนัดบั 2
3 4706000491  พระจีรานุวฒัน์  อตฺตานุรกฺโข  ตุ่นไธสง พลบัทอง
4 4706000581  พระสมส่วน ตธมฺโม  ชิดโคกสูง พนมวนัท์
5 4706000572  พระสมพร  อริโย  งามโพธ์ิ ลองตอง
6 4706000513  พระทศพร  เขมจิตฺโต  พลแกว้ ป่าช่องกุ่ม
7 4706000548  พระวชัระ  วชิรปญฺโ  คอ้ชากุล ทุ่งสวา่ง
8 4706000505  พระเฉลิม  ธมฺมรโส  ยอดโพธ์ิ ลองตอง
9 4706000661  พระเอกสิทธ์ิ  จนฺทโชโต  ดอนหวัร่อ หลกัร้อย

10 4606270241  พระมหาพิทกัษ์  ปริยตฺติเมธี  ด่านกระโทก บึง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4506270304 พระมหาสมเกียรติ  ผล าโณ สันโดษ สะแก รุ่น 52
2 4606270101 พระภาคภูมิ โฆสโก จุขนุทด โนนไทย รุ่น 53
3 4606270268 พระอธิการวรวฒิุ ปญฺ าวโร มีสุข สระประดู่ รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4707020097 พระวนัเพญ็ ภูริ าโณ โพธ์ิค  า ทองนพคุณ อนัดบั 1
2 4707020062 พระเอกพงษ์ วิสารโท สุพรม สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
3 4707020127 พระสมุห์สัมฤทธ์ิ สิริธมฺโม เหมาะสม ปากน ้า อนัดบั 2
4 4707020208 พระอะราม าณวโร สวา่งแกว้ ศรีประดู่ อนัดบั 2
5 4707020131 พระประถม ป โม ค าศรีสุข สารพฒันึก อนัดบั 2
6 4707020348 พระไพวรรณ อณาวีโร จิตตะธรรม ศรีประดู่ อนัดบั 2
7 4707020119 พระกรุงศรี จารุภาณี ศรีดามาตย์ มหาวนาราม อนัดบั 2

วทิยาเขตนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

วทิยาเขตนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

วทิยาเขตอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 54\54 003 (web) หนา้ที ่39



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4707020291 พระกมัพล สิริปุญฺโ แกว้คงคา ใหม่ประชาสรรค์ อนัดบั 2
9 4707020330 พระยรุนนัต์ สุจิตฺโต มะณีวงค์ เมืองนอ้ย อนัดบั 2

10 4707020364 พระสมพงษ์ อตฺตานุรกฺขี พรหมประเสริฐ ศรีประดู่ อนัดบั 2
11 4707020160 พระเทิดศกัด์ิ อรุโณ ค าศรี เมืองนอ้ย
12 4707020186 พระชูชาติ สาทโร สมขาว โคกกอก
13 4707020356 พระถาวร กิตฺติสาโร แกว้ลา หาดสวนสุข
14 4707020216 พระเสกสันต์ ติกข าโณ แสงโสม สระปทุมมาลยั
15 4707020151 พระพฤฒามาศ ตธมฺโม สุวรรณค า มงคลโกวิทาราม
16 4707020224 พระขงเขตณ์ จารุธมฺโม คุม้บา้นชาติ บา้นนาค า
17 4707020241 พระนิพล ปภสฺสโร ลวดทรง ดอนชี
18 4707020232 พระไชยทศัน์ จนฺทิโม จนัหอม บา้นบอน
19 4907020453 พระพงษศ์กัด์ิ โรจนวฑฺุฒิ นนทเสน บา้นบอน ต่อเน่ือง
20 4607020061 พระนิติภูมิ วิชฺชาธโร ค าพาพนัธ์ พลแพน อนัดบั 2 รุ่น 53

21 4607020401 พระสัญจร ตวิริโย วงศขึ์ง ทองนพคุณ รุ่น 53
22 4607020176 พระสมศกัด์ิ ปสนฺโน เทาศิริ บา้นหมากมี รุ่น 53
23 4607020290 พระสมพร ปภากโร ตระการจนัทร์ หนองแสง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4707020011 พระศิวเดช าณวโร สมโคตร มหาวนาราม อนัดบั 1
2 4707020046 พระสุวฒันา ปญฺ าวฑฺุโฒ ละดาห์ มงคลใน อนัดบั 2
3 4707020020 พระเช่ียวชาญ เตชปญฺโ ประดบัศรี ศรีประดู่ อนัดบั 2
4 4707020071 พระอนนั ธมฺมทีโป เลิศสงคราม สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
5 4707020038 พระมหาอคัรพล มหาวีโร ผ่านผล หนองบกัโทน อนัดบั 2
6 4707020437 พระมงคล คมฺภีรปญฺโ นามมุงคุณ แสนส าราญ
7 4707020402 พระปัญญา วร าโณ จนัทร์ทอง แจง้
8 4707020178 พระธญัญากรณ์ เตชธมฺโม เนินหงษ์ หนองปลาปาก
9 4707020194 พระธวชัชยั ยสวฑฺฒโน ทองรอง หนองปลาปาก

10 4707020411 พระคงศกัด์ิ คมฺภีโร ดานหา ศรีบุญเรือง
11 4707020275 พระมหาปรีชา ถาวโร ไหลหลัง่ บา้นปลาดุก

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
12 4707020321 พระนิว อิสฺสรธมฺโม สิมศรี ดา้มพร้า
13 4907020461 พระมหามุนีรมย์ โชตฺตเถร เรือน ผาสุการาม ต่อเน่ือง
14 4607020371 พระสัจจา สุภาจารี จนัทร์สงเคราะห์ หลวง อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4708021437 พระแสงชยั โชติธมฺโม มูลศรี โพธิสุนทร อนัดบั 2
2 4708021453 พระครูสมุห์อ่ินแกว้ สุขวฑฺฒโน ใจโส เหมืองหมอ้ อนัดบั 2
3 4708021321 พระครูประสิทธิวรการ ธมฺมสุนฺทโร จินะการณ์ นาแก อนัดบั 2
4 4608010131 พระเอกลกัษณ์ กนฺตวีโร สมเสียง ดงลาน อนัดบั 2
5 4708021305 พระคะนอง มหาปญฺโ นาระกนัทา แช่ฟ้า
6 4708021372 พระภาสกร วิสุทฺธิ าโณ ถาเงิน ดงลาน
7 4708021429 พระสุรสิทธ์ิ ฉินฺนาลโย ค าคม สูงเม่น
8 4708021445 พระอธิการอนุชิต อธิปญฺโ ทิงาเครือ แม่ทุเลา
9 4708021402 พระสวสัด์ิ ปิยธมฺโม ทะจกัร์ ทุ่งกวาว

10 4708021411 พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ อธิปญฺโ แสนค า ทุ่งแลง้

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4708021259 พระสมพงษ์ เขมานนฺโท น ้าดอกไม้ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2
2 4708021518 พระมหาถาวร สุทฺธิปญฺโ ชูไทย พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2
3 4708021550 พระวิทยา สติสมฺปนฺโน ราชงามเมือง เสด็จ อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4790211223 พระวิรัติ ปภสฺสโร พนารัตน์ วิทยาเขตสุรินทร์ อนัดบั 2
2 4790211231 พระแสวง ขนฺติวโร ยอดเกษ ธรรมรัตน์โพธิยาราม อนัดบั 2
3 4790211258 พระบุญสม อคฺคจิตฺโต อุดร ม่วงเจริญ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาเขตสุรินทร์

วทิยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
4 4790211304 พระสมาน กิตฺติโก เการัมย์ สุวรรณาราม
5 4790211177 พระสมเดช ติสีโล พรมลา จอมพระ
6 4790411001 พระสุวรรณี มณีจิตฺโต แสงทอง จอมพระ
7 4790211142 พระวิชาญ เตชธโร กล่ินศรีสุข โคกใหญ่

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4790211126 พระมหาจกัริน เตชวโร ค าศรี จ  าปา อนัดบั 1
2 4790211185 พระมหาจกัรกฤษ กฺวิว  โส ชูเกตุ ศาลาลอย อนัดบั 2
3 4790211312 พระมหาไพรวรรณ อภิชฺชโว สุขลิตร สุวรรณาราม
4 4790211282 พระมหาค ารณ คมฺภีรปญฺโ โพนรัมย์ พรหมสุรินทร์
5 4790211207 พระสมยศ สุขิโต มาลีแยม้ พรหมสุรินทร์
6 4790211291 พระพาเชิญ จรณธมฺโม สุมนั พรหมสุรินทร์
7 4690210268 พระพนัธ์ทอง อภินนฺโท แพงมาก ประทุมเมฆ รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4710021180 พระพิโมกข์ พทฺุธมนฺโต พิศิษฏธ์รรมากร รัตนวนาราม อนัดบั 2
2 4710020094 พระพิพิธวฒิุการ านวฑฺุโฒ ศรีธนะ บุญเกิด อนัดบั 2
3 4710020108 พระมิตร อภิปุญฺโ บุญแรง แม่กาโทกหมาก อนัดบั 2
4 4710020060 พระตาล ชาตวีโร อินตะ๊วงค์ ร่องคือ อนัดบั 2
5 4710020043 พระเกรียงไกร าณโสภโณ สันออน อินทร์ฐาน อนัดบั 2
6 4710020132 พระอินทรีย์ อตฺถยตฺุโต กนัทะวงค์ แท่นค า
7 4710021171 พระอรุโณทยั อธิปุญฺโ นนทจิตร ป่าออ้
8 4710020051 พระจ๋อมที กตปุญฺโ อินตะ๊วงค์ ร่องคือ
9 4710020116 พระณฐกนัต์ ถิรจิตฺโต ค ามี เมืองชุม

10 4710020434 พระทิตธรัตน์ อภิชาโน นนัตะ๊ จ าไก่

วทิยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4712270047 พระณรงค์ จนฺทว  โส นามจนัทร์ มชัฌิมวาส อนัดบั 1
2 4712270101 พระปัญญา วชิรปญฺโ สุวรรณ์ ศรีสระแกว้ อนัดบั 2
3 4712270276 พระสิทธิชยั ถาวโร โตพาดี ท่ีพกัสงฆบ์า้นแม่ตาแมว อนัดบั 2
4 4712270080 พระธีรภทัร์ ธิติวิสุทฺธี ธิติชยัรัตน์ มชัฌิมวาส อนัดบั 2
5 4712270217 พระรุ่งอรุณ ธมฺมธโร ครุฑสร้อย ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2
6 4712270250 พระสมศกัด์ิ กิตฺติสทฺโท พลูศิลา ศรีสวา่งสุเทพอรุณ อนัดบั 2
7 4712270136 พระพิทยพล จิตฺตธมฺโม กองพงษ์ ป่าพทุธยาน อนัดบั 2
8 4712270063 พระปลดัอดุลวฒัน์ อคฺคธมฺโม พรมวนั โพธ์ิศรีสมโพธ์ิ อนัดบั 2
9 4712270195 พระมหายิง่ยศ นิปโก ค าหา สันตยาวาส อนัดบั 2

10 4712270241 พระณฐาภพ โอภาโส โพธ์ิหลา้ สามคัคีธรรม อนัดบั 2
11 4712270161 สามเณรมนูญ  มะลิจนัทร์ หนองบวัพฒันา อนัดบั 2
12 4712270039 พระเชษฐ์ จิตฺตปุญฺโ บุดดี หวัหนองสังฆประชาสรรค์ อนัดบั 2
13 4712270021 พระคมกริช ขนฺติพโล พ่ึมกุล ภทัราราม
14 4712270125 พระภาคภูมิ นรุตฺตโม ภูมิคอนสาร โพธ์ิชยั
15 4612270258 พระวฒันธรรม วชิร าโณ สมศรี ป่าพทุธยาน อนัดบั 2 รุ่น53

16 4612270142 พระธญัวารัตน์ าณส วโร ทินนิล คลองเจริญธรรมาวาส รุ่น 53
17 4512270043 พระไกรสร สุรปญฺโ ทานะปัตย์ ศรีวิชยัวนาราม รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4704241513  พระมหาไกรสร  โชติปญฺโ  แสนวงค์ ป่าเห็ว อนัดบั 1
2 4704241556  พระพทุธิพงษ์ ต าโณ  กนัทะรส พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 1
3 4704241505  พระกิติศกัด์ิ  วิสารโท  จาพรึก ชยัมงคล อนัดบั 2
4 4704241572  พระวฒิุชยั  ชยาภิรโต  ทิพยศ์กัด์ิ สันคะยอม อนัดบั 2
5 4704241548  พระธีรยทุธ  ธีรปญฺโ  โปธาพนัธ์ พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2
6 4704241581  พระสุนทร  สุนฺทรวาที  ศรีนวล วดับา้นธิหลวง อนัดบั 2
7 4704241530  พระชยัวฒิุ  ชยวฑฺุโฒ  ชยัแป้น หว้ยปางค่า อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์เลย
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4704241599 พระสมพล ทีปธมฺโม สืบแสน สระเหนือ อนัดบั 2
9 4704241521  พระเจริญ  สิริมงฺคโล  กนัทะวงค์ ทุ่งม่าน อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4709020540 พระภีมะ รตนโชโต ไทยเจริญ หนองหญา้นาง อนัดบั 2
2 4709020515 พระประวติัศาสน์ ปวตฺติโก อภิชาต ท่าตะโก อนัดบั 2
3 4709020574 พระมหาวิเชียร จนฺทสโร รวมจิตร โพธาราม อนัดบั 2
4 4709020523 พระมหาพงษศ์กัด์ิ ธีรว  โส คมแกว้ นครสวรรค์ อนัดบั 2
5 4709031011 พระสมุห์ลิขิต อภินนฺโท เฟ่ืองจนัทร์ โพธาราม อนัดบั 2
6 4709020701 พระอุเทน ปริมุตฺโต คุม้ภยั เขาทอง อนัดบั 2
7 4709020370 พระกิตติ กิตฺติสโร ใจเพง็ สุบรรณาราม อนัดบั 2
8 4709020396 พระชชัฤทธ์ิ อธิปญฺโ มณฑาทอง ช่องคีรีสิทธิวราราม อนัดบั 2
9 4709020558 พระมหาพิริยะ วิริยธโร สังขทิ์ม พฒันราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2

10 4709020639 พระสักชยั จิตฺตสุโภ ลุ่ยดี นครสวรรค์ อนัดบั 2
11 4709020507 พระมหานุสรณ์ สญฺ จิตฺโต เสถียรดี จอมคีรีนาคพรต อนัดบั 2
12 4709020604 พระศุภชยั สุหชฺโช แสงเมือง เกยไชยเหนือ อนัดบั 2
13 4709020434 พระจรุณ ธีรปญฺโ เวฬุวาปี นครสวรรค์ อนัดบั 2
14 4709020451 พระปลดัณฐัพงศ์ เจตนาสุโภ สิทธิไชย อรัญสถิตย์ อนัดบั 2
15 4709020621 พระสมคัร ปญฺ าวโร ศรีบวั เขาท่าพระ อนัดบั 2
16 4709020418 พระคมสัน สุทฺธิจิตฺโต มินทร บ่อทอง อนัดบั 2
17 4709020426 พระจรัญ อภิญฺจโน อนนัตศิ์ริ เขาทอง
18 4709020531 พระศรโสภณ ปภสฺสโร นาดีมาก หนองแอก
19 4709020655 พระสุทธิ อินฺทวณฺโณ ยอดจนัทร์ บรมธาตุ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761020903 พระสมพงษ์ ปญฺ าวโร นอ้ยค า เชิงคีรี อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาจริยศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
2 4761020890 พระสมควร สุธมฺโม คุม้สุวรรณ ท่าถนน อนัดบั 2
3 4761020920 เจา้อธิการอาคม โชติวโร ทองดอนงา้ว คุยพยอม อนัดบั 2
4 4761020822 พระครูใบฎีกาจเร ขนฺติโก มีเทศ สวรรคาราม
5 4761020881 พระวฒิุพงษ์ ปณฺฑิโต ส าราญ มะขามเต้ีย
6 4761020865 พระไพฑูรย์ านวฑฺุโฒ ช่ืนชม สนามไชย
7 4761020831 พระอรรถชยั ปภากโร นาคแทน ราษฎร์ศรัทธาราม

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761030291 พระมหาชาตรี จินฺตามโย ก่ิงวงษา ชะลอ อนัดบั 1
2 4761030178 พระมหาสังทอง กิตฺติวิปุโล แกว้โท ชนะสงคราม อนัดบั 1
3 4761030712 พระมหาอรุณศกัด์ิ อคฺคเตชร สี แกว้กอเกตุ สุทธาราม อนัดบั 1
4 4761030828 พระมหาเกษมเจริญโต อินฺทวณฺโณ อินทะนาม ช านิหตัถการ อนัดบั 2
5 4761030569 พระศกัดา ปทุมรตโน ปานแกว้ ใหม่ยายแป้น
6 4617030506 พระมหาวิชยัชาญ ณฏฺ ชโย มาตรเรียง ปากน ้า
7 4761030810 พระสุทศัน์ กุสลจิตฺโต จนัทร์หอม ใหม่ยายแป้น
8 4761030135 พระมหาพิทกัษ์ ธมฺมรกฺขิโต เหลาเก้ิมหุ่ง หิรัญรูจีวรวิหาร
9 4761030500 พระรวย อกฺกปญฺโ ทะเรืองรัมย์ เกียรติประดิษฐ

10 4761030763 พระมหาธงฉาน สิกฺขเมธี ส าราญนิช เวฬุราชิณ
11 4761010100 พระเสนีย์ สุนฺทโร ทองแมน้ ช านิหตัถการ
12 4617030034 พระครูปลดัธรรมวงศานุวตัร กตวฑฺฒโน แสงอ่อน แค รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761030330 พระมหาธีรพล วชิรปญฺโ มะอาจเลิศ ม่วง อนัดบั 1
2 4761030682 พระสุวิทย์ สุวิชฺโช แซวรัมย์ บพิตรภิมุขวรวิหาร อนัดบั 1
3 4761030542 พระศุภะเทพ สุภเมธี เทพทุ่งหลวง สังขก์ระจาย อนัดบั 1
4 4761030917 พระมหาสังเวียน สิริปุญฺโ วอน โชติการาม อนัดบั 1
5 4761030348 พระมหานนทศกัด์ิ ปจฺจนฺตเมธี เอกสันต์ิ ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2
6 4761030470 สามเณรไพฑูรย์ บุราณเดช ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

7 4761030534 พระมหาวีระศกัด์ิ จารุวณฺโณ อฐันาค บพิตรภิมุข อนัดบั 2
8 4761030089 พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ ธรรมมุทิศ อรุณราชวราราม อนัดบั 2
9 4761030241 พระมหาจกัรพงษ์ จกฺกว  โส อินทร์โสม ทองธรรมชาติ อนัดบั 2

10 4704360041 พระเพชรสวรรค์ ตวิริโย พนัดาลา พรหมสุวรรณสามคัคี อนัดบั 2
11 4761030577 พระมหาศกัด์ิสิทธ์ิ สิทฺธาภิวฑฺฒนปญฺโ เหงา้โอษา ปากน ้า อนัดบั 2
12 4761030992 พระค าป้อง านุตฺตโม สีลิมโนท า เทพากร อนัดบั 2
13 4761030267 พระจีระศกัด์ิ ถิรธมฺโม ค าพิฑูรย์ ธรรมมงคล อนัดบั 2
14 4761041013 พระทิพพาวรรณ ทีปธมฺโม แกว้ปัญญาแสง พิกุลทอง อนัดบั 2
15 4761030097 พระมหาณรงค์ กุสลจิตฺโต ตรียาปกรณ์ สระเกศ
16 4761031077 พระพรทวี ธีรว  โส แกว้มนุวงศ์ จ  าปา
17 4761030691 พระหสักานต์ มหทฺธนปญฺโ ชยัสิทธ์ิ ละครท า
18 4761030216 พระสุรเชษฐ์ เหวเ่ยอืง แสนนอก อนมันิกายาราม
19 4761040858 พระสินตอง เขมลทฺโท ตบั สมรโกฎิ
20 4761030780 พระศราวธุ อริโย บุญอภยั ประชาระบือธรรม

21 4761030933 พระรัตน์ วิริยธมฺโม สม ตะล่อม
22 4761030755 พระบรรจง ธีรปญฺโ เพชรกาศ ใหม่ยายแป้น
23 4761030844 พระมหาวรรณยทุธ ภทฺร าณเมธี พนัธ์งาม ศิริพงษธ์รรมนิมิต

24 4761030046 พระกรนนั านสมฺปนฺโน ขนัวงั ทอง
25 4761031093 พระวงศเ์พชร ชินวโร เพชรสวรรค์ กลางดาวคะนอง
26 4761031018 พระมหาค าพฒุ อนุพทฺุโธ แกว้วงศช์าญ สุทศันเทพวราราม

27 4761030887 สามเณรอิทธิพล ปลอดโปร่ง สมณานมับริหาร
28 4761030950 พระสุคนธ์ ปญฺ าปาโล ชู่ วิสุทธารัตนาราม
29 4761031026 พระเสฎฐา  ถาวโร สาลีวนั บางบ าหรุ
30 4761031115 พระสมทวี มงฺคล าโณ แสงพระจนัทร์ สระเกศ
31 4761031069 พระดาววนั านสมฺปนฺโน บนัลือศกัด์ิ มหาธาตุ
32 4761030259 สามเณรจกัรี ดวงศรี ชยัพฤกษมาลาฯ
33 4761030747 พระมหาแอ๊ด เขมจิตฺโต เหลาค า จกัรวรรดิราชาวาส

34 4761031034 พระกงทอง โกวิโท จิตตะพร กลางบางซ่ือ
35 4761031085 พระภูธร โพธิธโร วงศส์า สระเกศ
36 4761030054 พระประภาส คุตฺตจิตฺโต สิริโภคาพณิชกุล ใหม่
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

37 4761031042 พระค าแดง ชุตินฺธโร วรธนา มหาธาตุ
38 4761030551 สามเณรศราวธุ สมานทอง หงส์รัตนาราม
39 4617030981 พระวิเชษฐ์ วิเชฏฺ โก ทิพยภ์กัดี วิเศษการ
40 15019 พระมหาสมสนุก สุกิตฺติ วรจิตร ใหญ่ศรีสุพรรณ รุ่น 50
41 4517010651 พระสุธน สุคุตฺตตฺเถโร ญิม หทยันเรศวร์ รุ่น 52
42 4617030557 พระวฒิุพงษ์ อิทฺธิเตโช พลูเกษม สุทธาราม รุ่น 53
43 4617030905 พระนฐัพงษ์ ทนฺตจิตฺโต นวลแกว้ ลครท า รุ่น 53
44 4617030948 พระพิชิต อคฺคจิตฺโต ทองป้ัน ประยรุวงศาวาส รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761030232 พระจรัสพงษ์ กวิสฺสร าโณ นิคาโม ยานนาวา
2 4761030666 พระสุนทร เหวก๊ิ่น เยย้กระโทก โลกานุเคราะห์
3 4761031051 พระค าไข คมฺภีรานนฺโท ทองสวาท เทพากร
4 4761030453 พระพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ยอยอด มหาธาตุ
5 4761030976 พระสุธี อินฺทปญฺโ เทือง ประดู่
6 4761030615 พระมหาสมปอง ธมฺมภาณี วงษโ์สภา เศวตฉตัร
7 0000014390 พระมหาเจมชาติ ภทฺรเมโธ ชนะรัตน์ ราชโอรส รุ่น 49
8 4617031251 พระสีวรจกัร ปสนฺนจิตฺโต เลิศวิไลสัก หลวง รุ่น 53
9 4617010254 พระมหามงคล เกตุธมฺโม ศิริบุรม ทองเพลง อนัดบั 2 รุ่น 53

10 4617030921 พระปิยะรัฐ ปภสฺสโร ประชุมเหล็ก บางโพโอมาวาส อนัดบั 2 รุ่น 53

11 4617030786 พระมหาองัญ่ี ชาตเมธี โคตรชารี เขียนเขต อนัดบั 2 รุ่น 53

12 4617030415 พระมหากษิดิศ กิตฺติเมธี บวัสิงห์ อปัสรสวรรค์ รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761030836  สามเณรจกัรกฤษ  เขตตะเคียน ศรีสุดาราม อนัดบั 1
2 4761030402  พระประดิษฐ์  อคฺคจิตฺโต แกว้ศรี ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

สาขาวชิาจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4761031107  พระสมเดช กตคุโณ ศรีประเสริฐ ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั 2
4 4761030593  พระสถาพร  วิชฺชาธโร  ราชสินธุ์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
5 4761030984  พระอุ่นค า  สปฺปญฺโ เพชรมณี ปราสาท อนัดบั 2
6 4761030143  พระมหาปริวฒัน์ ตวิริโย  กุลนิวาต ละหาร
7 4761030411  พระมหาปัญญาวฒัน์  ปญฺ าวฑฺฒโน  แสนบุญมี จกัรวรรดิราชาวาส

8 4761030313  พระมหาณฐัสิทธ์ิ  สุจิตฺโต  เครือแก่นแกว้ พระเชตุพนฯ
9 4761030879  พระอรุณ  ปญฺ าธโร  ษีโพธ์ิทอง ใหญ่ศรีสุพรรณ

10 4761010614  พระกิมฮวย  ปญฺ าสาโร  เฮือง แดงประชาราษฎร์

11 4761030275  พระเจษฎา กิตฺติปญฺโ  วงัหอม ใหญ่ศรีสุพรรณ
12 4761030160  พระมหาสมคิด  คมฺภีรเมธี  เพช็รดี จกัรวรรดิราชาวาส

13 4761030909  พระมโน  โชติรกฺขิโต  เฮน กลางบางซ่ือ
14 4761030895  พระกุศล  สงฺกิจฺจตฺเถโร  ฮุน ตะล่อม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4702203007  พระวชัรภูมิ  สิริคุตฺโต ดงแสนสุข ศรีชมช่ืน อนัดบั 1
2 4702203005  พระปฏิพล  สุทฺธจิตฺโต ประชา กุกุรัตนาราม อนัดบั 2
3 4702203009  พระมหาสุวิทย์  ธมฺมเมธี เสือแกว้ ชยัพร อนัดบั 2
4 4702203006  พระภิญโญ  ปภาโส จนัทะสิงห์ ค  าแค
5 4702203008  พระมหาสุริยา  ปญฺ าวชิโร เพช็รสังหาร โพธิสมภรณ์
6 4702203011  พระอาณฐั  รตนปญฺโ เบา้ทองหล่อ พระธาตุราษฎร์บ ารุง

7 4702203012  พระพรประสิทธ์ิ  กิตฺติสาโร แกว้ประเสริฐ เมืองหมี
8 4702203001  พระคณิต  คุณวีโร สุดชา มชัฌิมาวาส
9 4702203002  พระค าม่วน  กิตฺติโก ศรีสรรเพช็ร ศรีสุมงัคล์

10 4702203013 พระจอมแปง สมฺมาธิปญฺโ ชมพเูทพ มีชยัท่า
11 4702203004  พระบุญสงค์  อินฺทวีโร อุดมสินธุ์ โพนสมบูรณ์
12 4702203003  พระค าสิงห์  ยโสธโร พิลาวงศ์ พระลือ
13 4702203010  พระอภิชาติ  จารุวณฺโณ บุตรนนท์ ชุมแพ
14 4902303001  พระพรหมา  จิตฺตานุรกฺโข เฮืองสหมอน จอมมณี ต่อเน่ือง

วทิยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

D:\1 ขอ้มลู มจร1\1 งานมหาลยั\3 ปรญิญาตร\ีขอ้มลูรุน่ 54\54 003 (web) หนา้ที ่49



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

15 4902303002  พระอุทยั  ปญฺ าวชิโร พลสงคราม มีชยัทุ่ง ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4704360130 พระดนยั คุณสมฺปนฺโน บุญชยั คีรีเขต อนัดบั 1
2 4704360440 พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ ดูแฮ สวนดอก อนัดบั 2
3 4704360202 พระศุภกิตต์ิ สนฺตมโน พลรักษา อินทาราม อนัดบั 2
4 4704360121 พระดนยั นนฺทธมฺมิโก เตชาติ ร้อยจนัทร์ อนัดบั 2
5 4704360237 พระประยทุธ ปวรญฺญู ร่มจนัทร์ แจง้สวา่งนอก อนัดบั 2
6 4704360211 พระบุญทอง วชิร าณพาที ราตรีอ าไพ สวา่งบรรเทิง อนัดบั 2
7 4704360351 พระมหาองัคาร าณเมธี จิราภรณ์กานดา ศรีโสดา อนัดบั 2
8 4704360326 พระสุรสิทธ์ิ จินฺตามโย รินตนั สวา่งบรรเทิง
9 4704360105 พระชชัวาล โฆสิตธมฺโม ฉายาโฆษิต พระธาตุดอยกองมู

10 4704360270 พระวิเชียร วชิรปญฺโ กุมศกัด์ิ ดอนไชย
11 4704360172 พระเตชินท์ ชุตินฺธโร สกุลแปง ป่าไมแ้ดง
12 4704360245 พระพรชยั สุเมโธ ทองมาลาเพชร ช่างเคียน
13 4704360296 พระสมพงษ์ กิตฺติ าโณ แซ่ยา้ง ศรีโสดา
14 4704360407 พระอาทิตย์ อานนฺโท อนนัทา้ว หวัข่วง
15 4704360164 สามเณรธนารัตน์ สามาลาวงศ์ เชตวนั
16 4704360377 พระอนัดารักศิริ ธีรปญฺโ ออนท า ไชยสถาน
17 4704360032 พระปัตพร สิทฺธิสาโร สารสิทธ์ิ พระธาตุดอยสุเทพ

18 4704360181 พระนิกร หิตกฺกโร ม่ิงมิตรถาวร พระธาตุดอยกองมู

19 4704360059 พระเรวฒั สุสิกฺขิโต ธารสุขภกัดี พระธาตุดอยสุเทพ

20 4704360431 พระวิทยา ธีรธมฺโม แกว้ก่อง สวนดอก
21 4604360111 พระไกรวิชญ์ สติสมฺปนฺโน ผลบุญ สวนดอก อนัดบั 1 รุ่น 53

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4704370062 สามเณรยรุนนัท์ เรือนค า ช่างเค่ียน อนัดบั 1
2 4404360061 พระไกรสร กนฺตวณฺโณ ช านาญ บุพพาราม อนัดบั 1
3 4704370097 พระสุพฒัน์ าณสมฺปนฺโน หน่อแสง มหาวนาภิมุข อนัดบั 1
4 4704360423 พระมหาชยัวิชิต ชยาภินนฺโท โสภาราช พระธาตุดอยสุเทพ อนัดบั 2
5 4704370089 พระอดุลย์ สุรปญฺโ ด่านกระโทก ช่างเค่ียน อนัดบั 2
6 4704470369 พระมหาภูวรินทร์ อินฺทวิชโย สุธรรมซาว ธรรมประสิทธ์ิ อนัดบั 2
7 4704370038 พระด ารงค์ วชิร าโณ บุดดาซุย แจง้สวา่งนอก
8 4704360229 พระประดุจ ชินทตฺโต เข่ือนเป็ก พระสิงห์
9 4704360393 พระมหาอาทิตย์ อาภาทโร โหรเวช สวนดอก

10 4704110168 พระมหาค าอาง ปิยสีโล วงศน์ารัตน์ พระธาตุดอยกองมู

11 4704470091 พระทกัษิณ กิตฺติเมธี ศรีธิ ศรีสุพรรณ
12 4704470342 พระชยันิวฒัน์ ชยวฑฺฒนเมธี ไชยแกว้เมร์ ดอนแกว้
13 4704370101 พระค ารอน วิชฺชาธโร โคประโคน บา้นตาพระ
14 4704370020 พระเมธี จิรวฑฺฒโน ศิริจอมแปง บา้นกลาง
15 4704110095 พระสมชยั สมจิตฺโต แสงสุวรรณ โป่งนอ้ย
16 4704470253 พระสุรชยั ปุณฺณวฑฺุโฒ ตุ่นค า ดวงดี
17 4704470351 พระทศพล เทวสิริ ตุ่นค า ลฎัฐิวนาราม
18 4704110087 พระฟาร์นชิต ชีวสุทฺโธ พาราศรี ทรัพยส์มบูรณ์
19 4704370046 พระธีรภทัร์ สุภทฺโท ค ายา เทพาราม
20 4704370071 พระศรีธน สิทฺธิยปญฺ า พนัธวงค์ แม่สาหลวง
21 4704110117 พระสุพฒัน์ สุภทฺโท ธะนะนาม พระนอนขอนมว่ง

22 4604360251 พระมหาชุมชาย โชติ าณเมธี ธิภาพรสิริชยั บุพพาราม อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4705370015 พระณรงค ์ พล าโณ พร้อมบวัป่า สวา่งโพธ์ิทอง อนัดบั 1
2 4705370279 พระสมชาย ธมฺมส วโร เบ็ญจขนัธ์ อุบลบริทิพย์ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา

วทิยาเขตขอนแก่น

วทิยาเขตเชียงใหม่
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4705370082 พระมหาวชัระ โฆสวาที ยชิุ จนัทรประสิทธ์ิ อนัดบั 2
4 4705370104 พระสุมิตร  อุทโย ทองรัศมี ดาวเรือง อนัดบั 2
5 4705370066 พระสุชาติ ชนุตฺตโม สิมลี ธาตุ อนัดบั 2
6 4705370074 สามเณรอาณติั มะลิ อุทยัธรรม อนัดบั 2
7 4705370031 พระสุเมศ  านวีโร ทุมหนู บึงบาล
8 4705370023 พระธนัยวีร์  ปญฺ าสาโร เจริญสุข โพธ์ิกลาง
9 4705370210 พระอภิสิทธ์ิ  ตฺตสทฺโท จนัทะมาต บา้นหนองเมก็

10 4705370112 สามเณรบุญถนอม  เพชรสวงศ์ ลาว
11 4705370261 พระเดชฤทธ์ิ อธิจิตฺโต หมัน่มี บา้นกลาง
12 4605370081 พระธนกร รตน าโณ ศรีอคัฮาด โป่งนอ้ย อนัดบั 2 รุ่น 53

13 4605370234 พระชรินทร์เทพ โชติวณฺโณ ทานนท์ ดวงดี รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4706000700  พระจารุกิตต์  จารุวณฺโณ  อนนัต์ ไผ่ลอ้ม อนัดบั 1
2 4706001196  พระอภิชยั  อธิปญฺโ  หึกขนุทด ดอนขวาง อนัดบั 2
3 4706001102  พระมหามานสั  ธมฺมจารี  กวยคา้งพลู พระนารายณ์ อนัดบั 2
4 4706001111  พระมหาโยธิน  ยสวฑฺโฒ  สายสาลี พายพั อนัดบั 2
5 4706000807  พระวิฑูรย์  ภทฺทิโย  สุขนุทด ประโดก อนัดบั 2
6 4706000971  พระณฐัพนธ์  สุธีรปญฺโ  เบา้ค  า เวฬุวนาราม อนัดบั 2
7 4706000823  พระสมหมาย  ปญฺ าทีโป บ่อเพช็ร ศิริชยัวิทยาราม อนัดบั 2
8 4706000912  พระสาเรือน  ธมฺมรกฺขิโต  ดี ศิริชยัวิทยาราม อนัดบั 2
9 4706001056  พระณฐัวฒิุ  อภิ าโณ  มุมทอง คีรีวนัต์ อนัดบั 2

10 4706000785  พระสิรภพ  ปญฺ าทีโป  สวนดง สัมฤทธ์ิตะวนัตก
11 4706000769  พระมหาปจนภยั  อินฺทวีโร  บวัอินทร์ สะแก
12 4706001137  พระวิรุฬห์  ธมฺมวฑฺุโฒ  เช่นพิมาย คีรีวนัต์
13 4706000815  พระสมควร  สมจิตฺโต  รุ่งศรีนาค บา้นทุ่งสามคัคีธรรม

14 4706001153  พระมหาสมคิด านิสฺสโร  จนัจุฬา โพธ์ิ
15 4706000921  พระอภิรักษ์  สิกฺขาธโร  หงส์ พายพั

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

16 4706000777  พระพลวฒัน์  พลวฑฺฒโน  ทองคร ่ า ใหม่หนองบวัรี
17 4706001218  พระอคัรเดช าณวโร  เนินชยัภูมิ สวนพริกไทย
18 4906203001  พระจกัรภูมิ  จกฺกวโร สาบุตร หนองหญา้งาม ต่อเน่ือง
19 4606370271 พระมหาพเยาว์ ต าณเมธี ท าพล บึง อนัดบั 2 รุ่น 53

20 4606370017 พระภาคภูมิ วิสุทฺธิโก ปุ๊ กสูงเนิน วิปัสสนาสะแกแสง อนัดบั 2 รุ่น 53

21 4606370343 พระวิรัช วิริโย เสาวพนัธ์ บวัทอง รุ่น 53
22 4606370351 พระมหาอ านาจ คุณวโร เดชสันเทียะ บูรพ์ รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4713030074 พระไพรินทร์ สิริวฑฺุโฒ ดีดวงพนัธ์ พระธาตุพนม อนัดบั 2
2 4713030066 พระพฒันะศานต์ สจฺจวาที ด่านหา สวา่งสุวรรณาราม

3 4713030139 พระมาลยั สุทฺธิ าโณ ค ามุงคุณ ศรีบุญเรือง
4 4713030040 พระบุญดร อธิปุญฺโ ราชพนธ์ ศรีสะอาด
5 4713030121 พระมานะ เมธาวี ชยัมุงคุณ ป่าสุริโย
6 4713030180 พระค าใบ ขนฺติโก ไชยปัญญา ราษร์สามคัคี
7 4713030147 พระสมศกัด์ ปิยธมฺโม อินทเสน พนัธคีรี
8 4713030112 พระมณีวร ปญฺ ากโร พรมมี สระพงัทอง
9 4713030104 พระเพชรสมาน วชิรเมธี แกว้เมืองชยั พนัธคีรี

10 4713030171 พระส าราญ ปญฺ าวชิโร ไชยสอน เกาะแกว้
11 4713030198 พระบุตรดี เตชจิตฺโต กุลนวงค์ ธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง

12 4713030091 พระพพูร ติกฺขวิริโย ภาสิต โพธ์ิค  า
13 4713030155 พระสมศรี สิริวาที บุตรอินทอน สระพงัทอง
14 4613030188 พระภานุวฒัน์ ภานุวฑฺฒโน แสงสุวรรณ สระพงัทอง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761031263 พระอาทิตย ์ อตฺตานุรกฺขี ศรีผู วินยัทรงธรรม อนัดบั 1

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4761031298 พระชาญนฏัฐ์ อุทาโน เสือเล็ก สระส่ีเหล่ียม อนัดบั 2
3 4761031221 พระเดช สิริธมฺมุนี ไกยะฝ่าย ราชบูรณะ อนัดบั 2
4 4761031328 พระวีระชยั วชิร าโณ อคัรโสภา นิมิตรธรรมาราม อนัดบั 2
5 4761031271 พระอุทิศ สมฺมาภาณี แท่งทอง ราชบูรณะ อนัดบั 2
6 4761031310 พระวิศรุต ถิรส วโร มุ่งนวล สวา่งอารมณ์
7 4761031387 พระหสันยั ถิรคุโณ โตน่ิม กลาง
8 4761031361 พระมหาสิงห์ ปภากโร อ่อนนอ้ม พระศรีรัตนมหาธาตุ

9 4711112316 พระพาฤทธ์ิ รตนปญฺโ โดส จนัทร์ตะวนัตก
10 4943030297 พระอุเทน ปญฺ าวโร ทองแจ่ม บึงภูเต่า ต่อเน่ือง
11 4943030301 พระปรีชา สนฺตจิตฺโต ตรงดี ราชบูรณะ ต่อเน่ือง

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761040653 พระสุพิตร เขมวีโร บุญบรรลุ ครุใน อนัดบั 2
2 4761040262 พระวีรภทัร นิราสโย แซ่ลี สุทธาวาส อนัดบั 2
3 4761030364 พระบุญธรรม สุเมโธ แก่นใส ปากบ่อ
4 4761030283 พระณปวร โฆสิตธมฺโม โทวาท โตนดมหาสวสัด์ิ
5 4761030429 พระมหาพงษศ์กัด์ิ สุเมโธ ยางศิลา เทพากร
6 4761030640 พระศุภกิตต์ิ โสภณกิตฺติ เช้ือค  าฮด ทองธรรมชาติ
7 4761030062 พระพงศกัด์ิ ปภสฺสโร ศิริจนัทร์ ศาลาธรรมสพน์
8 4761040149 พระมหาอานนท์ อานนฺโท นรมาตร์ ทองธรรมชาติ
9 4761040122 พระมหาสมชาย เขมธมฺโม จนัทร์พงษ์ ประยรุวงศาวาส

10 4761030321 พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู ผากา มหาธาตุ
11 4761040297 พระมหานพดล วชิรเมธี แสนปัญญา อมรคีรี
12 4761040432 พระมหาศิริพงษ์ ชุติเมธี จงัพานิช เขียนเขต
13 4761040271 พระมหาธานินทร์ านิสฺสโร บุญไสว ใหม่อมตรส
14 4617041036 พระณฐัพงศ ์ ชินว  โส กนัธิยะ นางชี
15 4761040203 พระจรูญ ชิตวฑฺฒโน ชนะพนัธุ์ อมัพวนั

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761030372 พระมหาบุญเรือง ปญฺ าธโร ศรีทิน บางโพโอมาวาส อนัดบั 1
2 4761010479 พระพิภพ พลวฑฺฒโน แพงทา้ว ละหาร อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552

คณะสังคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4761040289 พระมหาธีรพล ธีรปญฺโ แฝงสะโด ทองธรรมชาติ อนัดบั 2
4 4761041030 พระมหามงคล กิตฺติมงฺคโล วฒันา ปากน ้า อนัดบั 2
5 4761040386 พระมหาไมตรี อิทฺธิเมธี บุตรโท บรมนิวาส อนัดบั 2
6 4761040076 พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโ เรืองผา บางแพรก อนัดบั 2
7 4761040785 พระเสถียร ติสมฺปนฺโน ประทุมวงศ์ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2
8 4761040220 พระจริญ จิรสุโภ เมืองประทบั ชลอ อนัดบั 2
9 4761040611 พระมหาสมบติั นาคเสโน แสนพรม จอมสุดาราม อนัดบั 2

10 4761040131 พระมหาสมหวงั ปุญฺ เมธี บุญยงั เชิงเลน อนัดบั 2
11 4761040467 พระมหาสุวฒัน์ ปวรปญฺโ เลิศบวร สระเกศ อนัดบั 2
12 4761040645 พระสาคร สุทฺธิ าโณ อุ่นเรือน อมัพวนั อนัดบั 2
13 4761040769 พระมหาสุรศกัด์ิ สติสมฺปนฺโน พนัธ์จนัทร์ พระเชตุพน อนัดบั 2
14 4761040106 พระมหาบุญมา ปญฺ าธโร พนมภูมิ ประชาระบือธรรม

15 4617040137 พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร ธีรธนานนท์ โปรดเกศเชษฐาราม

16 4761040378 สามเณรพิชิตชยั เชาช่ืน ทองธรรมชาติ

17 4761040980 พระอาลง อตุลปญฺโ แกว้อุดม ธรรมาภิรตาราม
18 4761040327 พระปฐมพงศ ์ ป มว  โส เป็งฟอง บางบ าหรุ
19 4761040238 พระมหาชยัณรงค ์ าณกิตฺติ ล าไธสง สุทศัเทพวราราม
20 4761040211 พระจกัรพงษ ์ กิตฺติภทฺโท สร้อยจิตร นายโรง
21 4761040254 สามเณรตุลากร คงกระพนัธ์ บางเสาธง
22 4761040629 พระสงกรานต ์ จนฺทโชโต แกว้ดุลดุก ใหม่พิเรนทร์
23 4761041072 พระแสงอรุณ าณสิริ  สีดาวงค์ กลางบางซ่ือ
24 4761040718 สามเณรภิญญา โพธ์ิบุตร ใหม่อมตรส
25 4761040335 พระประสงค์ จิรวฑฺฒโน ภกัดีรักษ์ ดิสหงษาราม
26 4617041095 พระพรเทพ เมธิโก รุ่งศรีธรรม หาดใหญ่ อนัดบั 2 รุ่น 53

27 4617040153 พระมหาบวักรรณ์ สมฺปนฺนจารี สมบูรณ์ สุทธาราม อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761040181 พระคมสัน ตเมธโส  เจริญวงค์ ใหม่ (ยายแป้น) อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4761041048 พระสมถวิล อินฺทปญฺโ  อินทะวงษา อมรทายกิาราม อนัดบั 2
3 4761040360 พระมหาพรชยั วรชโย  แดงจริง นินสุขาราม อนัดบั 2
4 4761040173 พระกฤษณฤทธ์ิ จิรวฑฺฒโน  จะยี สุทธาวาส อนัดบั 2
5 4761040394 พระมหายทุธศกัด์ิ ธมฺมจารี  ชาวจนัทึก บางบ าหรุ อนัดบั 2
6 4761041005 พระดาว วิชิตมาโร  ไชยมุงคุณ กระจงั อนัดบั 2
7 4761041056 พระสายเงิน สงฺฆปญฺโ  ฤทธ์ิชนะ ตน้ไทร อนัดบั 2
8 4761040939 พระบุญน า สุจิตฺโต  ทุมมีชยั พลบัพลา อนัดบั 2
9 4761040963 พระสมสนุก สิริปญฺโ  สิริปัญญา คฤหบดี อนัดบั 2

10 4761040807 พระจิน โชต าโณ เจีย ไผ่เหลือง
11 4761041064 สามเณรสินชยั  สุทธิชยั ใหญ่ศรีสุพรรณ
12 4761041021 สามเณรบวัละพนัธ์  ราชดาวงศ์ มหาธาตุฯ
13 4761040831 พระลีเฮียง สงฺฆปาโล  ฮุย ตะล่อม
14 4761040921 พระทองสมุทร ทีปธมฺโม มุนิวงศ์ นครป่าหมาก
15 4761040904 พระชยั ส วโร ชะยะวงศ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ
16 4761040050 พระจนัทร์สมร  ขนฺติโก  อิทธิพล เวฬุราชิน
17 4761040947 พระบุญยอด ปญฺจเทโว ทวีทรัพย์ จ  าปา
18 4761040971 พระสิทธิชยั จนฺทปญฺโ  สายนที คณิกาผล
19 4761040661 พระสุมน สุมโน  ร ามนา ใหม่ (ยายแป้น)
20 4961304002 พระไพรวลัย์ สิริสุวณฺโณ โพธ์ิขาว ไผ่เล้ียง ต่อเน่ือง
21 4961304003 พระมหาภาณุพงศ์ ภทฺรญฺญู นางวงค์ มหาธาตุ ต่อเน่ือง
22 4961304001 พระปลดัณรงคฤ์ทธ์ิ วิโรจโน เป้ียมะโน เชิงเลน ต่อเน่ือง
23 4617040889 สามเณรสุวรรณศิลป์ ใส่หลา้ จอมสุดาราม อนัดบั 2 รุ่น 53

24 4617040722 พระไพฑูรย์ วิทูโร แจ่มจนัทร์ กระจงั รุ่น 53
25 4617010203 พระมหาฉตัรกร เขมธมฺโม วรรณโก ชยัชนะสงคราม รุ่น 53
26 4617040064 พระมหาชชัวาลย์ ชินวโร วิยาสิงห์ ครุใน รุ่น 53
27 4617011242 พระสุนทร กนฺตสีโล ศรีหนั อมรทายกิาราม รุ่น 53
28 4617040072 พระชรินทร์ โชติวณฺโณ โสวนันา สมรโกฏิ รุ่น 53
29 4617010459 สามเณรพินิต ใจเจริญ พรหมรังสี รุ่น 53
30 4617040781 สามเณรวีระชยั อินนาวา บางเสาธง รุ่น 53
31 4617040871 พระสุริยนัต์ สจฺจวโร โฮมแพน ใหม่  (ยายแป้น) รุ่น 53
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761040459 พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโ  บวัทองจนัทร์ บางบ าหรุ อนัดบั 1
2 4761010088 พระมหามณเฑียร วรธมฺโม  ซ้ายเกล้ียง ละหาร อนัดบั 2
3 4761040190 พระมหาจตุพร าณวโร  ค  าพนู ละหาร อนัดบั 2
4 4761040521 สามเณรไพบูลย์  พรมตา นายโรง อนัดบั 2
5 4761010169 พระมหาบญัชา สุสมฺปนฺโน  ผาติวโรดม ปากน ้า อนัดบั 2
6 4761040246 พระดาวเหนือ านทินฺโน  บุตรสีทา นายโรง อนัดบั 2
7 4761040483 พระนนทนนัท์ ตปสีโล  พงษเ์พช็ร ฉตัรแกว้จงกลี อนัดบั 2
8 4761040670 พระอาทิตย์  สุภมโน  พว่งสุวรรณ บางสะแกใน
9 4761040815 พระฤทธี ธีรปญฺโ สัก กลางบางซ่ือ

10 4761040165 พระปลดัสิทธิพงษ์ สกฺโก  เบ้ียไธสง ทองธรรมชาติ
11 4761040751 พระสุธี  สุเมธโส มณีสน ธาตุทอง
12 4761010649 พระสาเวือน สีลส วโร ซูน วรจรรยาวาส
13 4761040882 พระสุวรรณฤทธ์ิ ธมฺมปญฺโ  อ่ิง พระปฐมเจดีย์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4702204008  พระวฒันา  กุสลวฑฺฒโน มูลมะณี สร้างประทาย อนัดบั 2
2 4702204017  พระอุทยั  อคฺคปญฺโ พฒุฝอย โพธ์ิชยัสมสะอาด อนัดบั 2
3 4702204007  พระละมุล  ปภงฺกโร ศรีพอ สระแกว้ อนัดบั 2
4 4702204004  พระมหาไพรวลัย์ าณิสฺสโร นอ้ยภูธร ศรีชมช่ืน
5 4702204014  พระสุรินทร์  อมโร สิงห์ค  า ศรีสุมงัคล์
6 4702204006  พระฤทธ์ิที  อิทฺธิเตโช พดัพรม ศรีชมช่ืน
7 4702204005  พระนาวา  ธมฺมโชโต ผาหวัดง ดงยาง
8 4702204013  พระสุวรรณ  มหาปุญฺโ พินิจ อรัญวาสี
9 4702201009 พระนิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน วงศอ์นุ โพธ์ิชยั

10 4702204015  พระสุริยา  สิรินฺธโร โสภา ป่าอุดมสมพร
11 4702204016  พระอาทิตย์  อธิปญฺโ ศรีสุวรรณ ศรีคุณเมือง

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

12 4702204003  พระประเทือง  กตปุญฺโ ปัดถาวะโร สุธรรมนิมิต
13 4702204012  พระสยาม  ชินวโร ยนืย ั้ง ศรีคุณเมือง
14 4702204002  สามเณรโตโต้  โพธ์ิชยั พระลือ
15 4702204001  พระครรชิต านิสฺสโร บุญประกอบ มชัฌิมาวาส
16 4702204010  สามเณรสมพงษ์  สุทธิวรรณา ศรีษะเกษ
17 4702204018 พระรุ่งเกียรติ เตชปญฺโ ตาลเล่ียม ศรีชมช่ืน
18 4702204011  สามเณรส ารวย  ถมปัด หว้ยยาง
19 4902304001  พระประสิทธ์ิ  ปญฺ าวโร บุญเมือง โพธ์ิศรี ต่อเน่ือง
20 4902304002  พระสมบติั  จนฺทวโร หยยุอาไพ หนองเคร่าศิริมงคล ต่อเน่ือง
21 4642613765 พระบรรลือ ปญฺ าวชิโร กนัยะมารัก สุริยวงศาวาส รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4703204029  พระอรรถพล  กิตฺติปญฺโ  ลอย โพธาราม อนัดบั 2
2 4703204045  พระเอกรินทร์  อคฺคปญฺโ  เอ่งฉวน้ พานิชรัตนานุกูล อนัดบั 2
3 4703204037  พระด ารงพล  ปสนฺโน  เกิดแกว้ ถ ้าสิงขร
4 4703204011  พระจุมพฎ  อาทโร  ธรรมศิลา ประดู่พฒันาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4704470041 พระจนัทร์ คุณากโร ตาปูลิง ชยัมงคล อนัดบั 1
2 4704470229 พระสุทิน จนฺทธมฺโม บวัจนัทร์ ฝ่ังหม่ิน อนัดบั 2
3 4704470067 พระตาน ปญฺ าวชิโร ตอมูลธง บา้นมอญ อนัดบั 2
4 4704470032 พระจกัรพนัธ์ อนุว  โส เครือวงคน์อ้ย บา้นมอญ อนัดบั 2
5 4704470059 พระณรงคเ์วทย์ วชิร าโณ ทิพยแ์มน สหกรณ์แปลงสอง
6 4704470083 พระทวีศกัด์ิ เขมสิทฺธิ ดวงวงษา แจง้สวา่งนอก
7 4604470171 พระอรรถพล กนฺตธมฺโม ปราโมทย์ อุโมงค์ อนัดบั 2 รุ่น53

8 4604480010 พระณฐัวฒิุ านวฑฺุโฒ สุรินทร์แกว้ ตองกาย รุ่น 53

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
วทิยาเขตเชียงใหม่

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

9 4604360120 พระเอกลกัษณ์ ธมฺมวโร แกว้ค  าปา สวนดอก รุ่น 53
10 4604470146 พระเสน่ห์ กิตฺติ าโณ หีบขนุทด ใหม่หว้ยทราย รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4704480224 พระสุวิชยั เตชวโร อินทกุล ศรีโสดา อนัดบั 1
2 4704470181 พระสมควร สุเมธี ธนะนอ้ย ดอนแกว้ อนัดบั 1
3 4704480119 พระพลเดช พลเตโช กระจายโชค ศรีโสดา อนัดบั 2
4 4704480151 พระศรี ปิยคุโณ อุ่นถ่ิน ศรีโสดา อนัดบั 2
5 4704360300 พระส าราญ าณวฑฺุโฒ กนัทะวงั พนัหลงั อนัดบั 2
6 4704470288 พระอุเทนะ อุเทโน เป็กธนะ ดอนแกว้ อนัดบั 2
7 4704480089 พระบุญศรี โชติปุญฺโ ฉลกักนก ศรีโสดา อนัดบั 2
8 4704480046 พระชยัเจริญ รตนชโย เรืองกิตติเศรษฐ ศรีโสดา อนัดบั 2
9 4704480038 พระจตุรงค์ จตุรงฺคิโก พงศกรไพศาล ศรีโสดา

10 4704480101 พระพรชยั พลชโย ทวีชยัด ารงกุล ศรีโสดา
11 4704470300 พระสมุห์อุปการ อตฺตทนฺโต ปูแป ป่าแดงมหาวิหาร
12 4704480186 พระสุดดีพงษ์ สุทฺธว  โส ปูค  า ศรีโสดา
13 4704480216 พระอชัวินทร์ สุชาโต สายทรัพยสิ์น ศรีโสดา
14 4704470172 พระวิรัตน์ สิริวฑฺฒโณ ราเซอร์ หว้ยส้าน
15 4704480194 สามเณรสมยั พนาพงศไ์พร ศรีโสดา
16 4704480143 พระวิทยา รตนโชโต ตาแกว้ ศรีโสดา
17 4704470245 พระสุนยั สุสิกฺขิโต รกไพร สันคะยอม
18 4704480127 พระวิชยั วิชฺชาธโร มาศแมเ้มืองไพร ศรีโสดา
19 4704480232 พระสุนทร ชยธมฺโม คุณทรัพยต์ระกูล ศรีโสดา
20 4704480062 พระไชยา ชยานนฺโท สีมาเรณู ศรีโสดา
21 4604480257 พระภทัราวฒิุ ยวงฺกุโร ภทัรเวที ศรีโสดา รุ่น 53
22 4604480117 พระพทุธิพงษ์ คุณวีโร ทนุธรรม ศรีโสดา รุ่น 53
23 4604480141 พระกง ปิยสีโล แซ่เลา้ ศรีโสดา รุ่น 53

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4705410114 พระธนูเดช  ชยวฑฺฒโน ศรีวิลยั โพธ์ิชยั อนัดบั 1
2 4705410041 พระศกัด์ิณรงค ์ ธมฺมวโร ไชยสง โคกสามคัคีเก่า อนัดบั 2
3 4705410165 พระวชัรานนท ์ อริญฺชโย พรมสมบติั โนนสวา่ง อนัดบั 2
4 4705410173 พระสุริยนั  ตเมธี ทาเทพ ศรีสวา่ง อนัดบั 2
5 4705410131 พระอิศรานุวฒัน ์ ชยธมฺโม ยนืย ัง่ โพธ์ิชยั อนัดบั 2
6 4705410386 พระศราวฒิุ สารตฺถิโก ธรรมลา ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
7 4705410092 พระวราฤทธ์ิ  าณวีโร มาแสง ฉิมพลี อนัดบั 2
8 4705410505 พระจงกล ถิรธมฺโม สรสันต์ อร่ามมงคล อนัดบั 2
9 4705410068 พระนิกร  จนฺทสาโร ทวีทรัพย์ ม่วงศรี อนัดบั 2

10 4705410050 พระพงษศ์กัด์ิ  านิสฺสโร ใจบุญ ทรงศิลา อนัดบั 2
11 4705410459 พระวชิรพงศ์ วชิร าโณ โคตล่ามแขก เกาะสมอ อนัดบั 2
12 4705410122 พระบุญลอ้ม  อินฺทปญฺโ ค าเพชร โนนศิลา อนัดบั 2
13 4705410297 พระรักศกัด์ิ  เตชธมฺโม พนัธศิริ หนองแวง อนัดบั 2
14 4705410432 พระวราวฒิุ  เตชธมฺโม ชินแสง อิสาณ อนัดบั 2
15 4705410289 พระนนทนากร  สุทฺธิจิตฺโต เช้ือค  าฮด หนองแวง อนัดบั 2
16 4705410271 พระอนนท ์ สนฺติกโร ชุมแวงวาปี มงคลนิมิต อนัดบั 2
17 4705410238 พระมหาประพนัธ์  ฉินฺนกาโม มณีคง ดงกลาง อนัดบั 2
18 4705410149 พระบุญยิม้  โสภณปญฺโ บุญประคม สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
19 4705410467 สามเณรอุทิศ  เมืองศรีสุข วิทยาเขตขอนแก่น อนัดบั 2
20 4705410106 พระมหาวรานนท ์ จนฺทธมฺโม แตม้ทอง ม่วงศรี อนัดบั 2
21 4705410262 พระสุชาติ  ภูริปญฺโ ละสอน ท่าพระหงษเ์ทศประดิษฐ์

22 4705410351 พระเดชฤทธ์ิ  อธิปญฺโ ช านาญ ฉิมพลี
23 4705410343 พระวรพงษ์ านวีโร มหาวงศ์ พทุธวงศษ์าวาส
24 4705410424 พระมหาพจนา  มหาวีโร คิดคา้ ป่ามหาวนาราม
25 4705410416 พระอนุรักษ ์ ปภาโส ปุเลโต มงคลชยัศรี
26 4705410327 พระสรพงษ ์ โกสโล มุยนอ้ย โพธ์ิศรี
27 4705410475 พระอุทยั  อธิวโร นนทะภา ท่าพระหงษเ์ทศประดิษฐ์

28 4705410319 พระอภิชาติ  กนฺตสาโร เสนะไพรวรรณ์ ศิริทรงธรรม

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

29 4705410203 พระราชนั  าณธีโร ไตรเนตร ดงกลาง
30 4705410408 พระสมพงษ ์ สมว  โส กุลดิถี ชุมแสง
31 4705410491 พระสุขี กลฺยาณธโร ขิน อร่ามมงคล
32 4705410246 พระเอกชยั  อรุโณ โสหา เจติยภูมิ
33 4405410321 พระจุฑา ปญฺ าวฑฺุโฒ ค าแกว้ บา้นตูม รุ่น 51
34 4605410457 พระสิทธิพรพงษ์ ธมฺมทินฺโน วงษพ์รรษา สามคัคีเก่า รุ่น 53
35 4605410171 พระพชัรพล ปุญฺ ภาโค ศิริกนัตพงษ์ โพธ์ิศรี อนัดบั 2 รุ่น 53

36 4605410597 พระมหาวรพล กิตฺติเมธี ภูมิภู ฉิมพลี อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4705420071 พระสมจิตร  กตปุญฺโ กาญจนัดา ตลาดม่วง อนัดบั 1
2 4705420110 พระวชิระวิทย ์  ชนุตฺตโม พิมพดี์ ท่าสองคร อนัดบั 2
3 4705420144 พระจกัรพนัธ์  จกฺกว  โส มาตราช มหาจุฬาฯ วข. อนัดบั 2
4 4705420179 พระวนัเพญ็ วิชฺชาธโร  พั้วทอง กองศรี อนัดบั 2
5 4705420080 พระสนาน  ติสฺสโร ราชเจริญ จนัทรังษี อนัดบั 2
6 4705420101 พระฆุสกิตต์ิ สนฺตมโน ดาก่ิงประทุม โพธ์ิศิริโสภณ อนัดบั 2
7 4705420063 พระจ ารัส ถิรวิริโย  พลงาม สวา่งโพธ์ิชยั อนัดบั 2
8 4705420047 พระวรรธนา  าณวโร สุวรรณเพง็ สวา่งศรีวิชยั
9 4705420039 พระทวีศกัด์ิ  ทวีโร แสงฤทธ์ิ สุวรรณาวาส

10 4705420195 พระศราวธุ  าณธโร ตุย้มา กุดรังสุทธาราม
11 4705420136 พระพงศศิ์ริ มหา าโณ ประเสริฐไทย สมอ
12 4705420098 พระบณัฑิต ปญฺ าวฑฺฒโก สีพิมพส์อ ศรีชุมพร
13 4705420128 พระพิทกัษ์ จนฺทธมฺโม วงศห์นองแลง้ โพธ์ิ
14 4705420161 พระสมสุข จารุธมฺโม บุบผาพอน ป่าอาดุลยาราม
15 4705420152 พระชาญณรงค ์ ขนฺติพโล ค าเวียง สุมนไพร
16 4705420187 พระสามี  มณิธมฺโม เหมา กมัพชูา
17 4605420096 พระทองคูณ ถาวโร พีภูเขียว จนัทรังษี

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4706001781  สามเณรจกัรกฤษ  -  ยทุธภณัฑ์ สวนพริกไทย อนัดบั 1
2 4706001943  พระอร่าม  สุเมธโส  การงานดี เลิศนิมิตร อนัดบั 1
3 4706001811  พระบณัฑิต  อุตฺตมปญฺโ  บุญครอง หนองยาง อนัดบั 2
4 4706001749  พระมหาสมคิด  ปคุโณ  สวา่งภพ บึง อนัดบั 2
5 4706001293  พระเดชา  เตชธมฺโม  เหมนิธิ นาใหญ่ อนัดบั 2
6 4706001722  พระพิชิตชยั านวโร  ฉาบพิมาย เดิม อนัดบั 2
7 4706001471  พระสมศกัด์ิ  ธีรว  โส  แพะกระโทก นอก อนัดบั 2
8 4706001790  พระจิรพนัธ์  สุเมโธ  ค  าวงศพ์ะเนา ยองแยง อนัดบั 2
9 4706001595  พระสาธิต ตเมโธ  นามสง่า จนัทรังษี อนัดบั 2

10 4706001803  สามเณรไชยา  ระหารนอก คลองส่งน ้า อนัดบั 2
11 4706000882  พระวาสนา  วินยธโร  โตย ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2
12 4706001838  พระพิสิษฐ์  สุตธโร  หตัถวงษ์ พายพั อนัดบั 2
13 4706000963  พระสุวรรณ  สุวณฺณเถโร  เคียน หลกัร้อย อนัดบั 2
14 4706001901  พระสุรสิทธ์ิ  เขมานนฺโท  แกว้ระหนั บา้นต าแย อนัดบั 2
15 4706001234  พระเกรียงไกร  กิตฺติภทฺโท  ยามี ชยัมงคล อนัดบั 2
16 4706001404  พระวชัระพนธ์  จารุวณฺโณ  เพียกขนุทด ศาลาทรง อนัดบั 2
17 4706001692  พระดาว  ธีรงฺกุโร  สระปัญญา เยย้ปราสาท
18 4706000637  พระพิศาร  สิริธมฺโม  สีบุตรา หลกัร้อย
19 4706001536  พระจารุวฒัน์  จารุวฑฺฒโน  หมัน่กระโทก โบสถค์งคาลอ้ม
20 4706001650  พระวิฑูรย์  พทฺุธรกฺขิโต  สุมาลา หนองคุ
21 4706000891  พระเวือน  วรมุนี  วอน ราษฎรบ ารุง
22 4706001820  พระบุญปาน  อภิปุญฺโ  แสนโยทะกะ พระนารายณ์
23 4706001951  สามเณรอาทิตย์  ยิง่เหมา คลองส่งน ้า
24 4706001463  พระสมประสงค์  นาถสีโล  เง่ือนพิมาย กระทอน
25 4706001765  พระสายยนัต์  โสภีโต  ยงัรอด โบสถค์งคาลอ้ม
26 4706001277  พระเทพทดั  อนุตฺตโร  เจสันเทียะ ราษฎรบ ารุง
27 4706001862  พระลอง  ถาวรจิตฺโต  รัตนะ ยองแยง
28 4706000955  พระสุเภน  ธมฺมวิริโย กึม ใหม่แสนสุข

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

29 4706001480  พระสุนทร  อโสโก  กสิกรรม สัมฤทธ์ิตะวนัตก
30 4706001544  พระฐาปกรณ์ าปกรโณ  ช่ืนกระโทก บิง
31 4706001455  พระสมบติั  ปรกฺกโม  เบา้หวัดง เขาซบัพงโพด
32 4706000866  พระเภียรุณ  สงฺฆสตฺถา  อุน โคกพรม
33 4706001773  พระสุวิจกัขณ์  โชติวโร กุลยศชยงักูร หนองปรู
34 4706001668  พระเกียรติศกัด์ิ  กิตฺติปาโล  น่ิมพนัธ์ หงษาราม
35 4706001510  พระอนุวตัร์  อคฺคปญฺโ  พลแกว้ ป่าช่องกุ่ม
36 4706000904  พระสารุม  วิริยปญฺโ  สาด นาใหญ่
37 4706001251  พระไกร  สุทฺธจิตฺโต  สนนา พิกุลทอง
38 4706001528  พระองักูร  เทวธมฺโม  ป่ินทองพนัธ์ พระนารายณ์
39 4706001714  พระปิยะพงษ์ ตวีริโย  เจริญทศัน์ ป่าสูงเนิน
40 4706001391  พระวชัรพงษ์  ชินวโร  ฐิตะสาร ศาลาทรง
41 4706001609  พระมหาอานนท์  ชุติปญฺโ  อินช่ืน หนองคู
42 4706001439  พระวินยั  ตปสีโล  เกตุสูงเนิน ศิริบา้นไร่
43 4706001226  พระกริช ติสีโล  ดีโพธ์ิกลาง หลกัร้อย
44 4706001242  พระชยัวฒัน์  อคฺคปญฺโ  หนักลาง โคกพรม
45 4706001269  พระขนัทอง  สมงฺคิโก  พิมสอน ทุ่งสวา่ง
46 4706001307  พระธนาคม  คุณธาโร  ศิลปชยั ใหม่แสนสุข
47 4706001358  พระประเสริฐ  ธมฺมวโร  กลา้หาญ ราชสีมาราม
48 4706001871  พระสมยศ  จินฺตามโย  จนัทร์เพง็ หนองคู
49 4706001340  พระประเสริฐ  อภิปุญฺโ  มุ่งป่ันกลาง ใหม่กลอ
50 4706001633  พระสุคุณ  จิตฺตกโร  วิชยัรัตน์ หนองคู
51 4706000858  พระพรศกัด์ิ  วรสกฺโก  ลือไซทอง ชยัมงคล
52 4706000874  พระรัตนา  วิริยเถโร  มวง พิกุลทอง
53 4706001625  พระบุญหนา  พรหมสุวรรณ  ขดั หนองคู
54 4706001676  พระจกัรพงษ์  ขนฺติวโร  พสุาโรนา ม่วง
55 4706001366  พระพงศกร ตสีโล  สมน ้าค  า ยองแยง
56 4906204001  พระสุเมถงักร าณวโร ศิลป์วรวิจิตร โนนกุ่ม ต่อเน่ือง
57 4906204002  พระสุทศัน์  สุวณฺโณ  พิไลพงษ์ สีมุมบูรพาราม ต่อเน่ือง
58 4906204003  พระชาญยทุธ  อภินนฺโท  จนัดาหวัดง พายพั ต่อเน่ือง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

59 4906204005  พระณรงคฤ์ทธ์ิ  มหาปญฺโ  พิมพค์รบุรี พระนารายณ์ ต่อเน่ือง
60 4606410582 พระสุวรรณ ธมฺมทีโป นามโคตร มงคลสามคัคีธมัโมทยั อนัดบั 2 รุ่น53

61 4606410493 สามเณรศิริพล บุญนาดี อมัพวนั อนัดบั 2 รุ่น53

62 4606410361 พระพนชักร คุณากโร อุปกา โนนรังปอแดง อนัดบั 2 รุ่น53

63 4606410051 พระณฐันนัท์ สุเมโธ เหลาทอง หิมวนับรรพต รุ่น 53
64 4606410647 พระประโยชน์ อริญฺชโย เมฆสมุทร หลกัร้อย รุ่น 53
65 4606410035 พระมนูญ นาคปุตฺโต นาโค ศรีนนัทาราม รุ่น 53
66 4606410558 พระสุจินต์ คมฺภีรปญฺโ เสียงดี เยย้ปราสาท รุ่น 53
67 4606410141 สามเณรนนัทวฒัน์ ค  ากลาง สะแกแสง รุ่น 53
68 4606410442 สามเณรส าเภา กราบขนุทด หนองสองหอ้ง รุ่น 53
69 4606410027 พระกอ้งวรชิต ติกฺขวิริโย ดชัถุยาวตัร ปทุมวนาราม รุ่น 53
70 4606410426 พระมหาภคิน ตปุญฺโ แดนศิริ โพนทราย รุ่น 53
71 4606410108 พระประกิจ ตธมฺโม ใหม่เพียรพงศ์ หนองเครือชุด รุ่น 53
72 4606410181 พระชยัวฒัน์ ชยวฑฺฒโณ อารียเ์จริญ จนัทราราม รุ่น 53
73 4606410388 พระสาคร เตชปญฺโ สายจนัทร์ ดอนตะแบง รุ่น 53
74 4906410663 พระณฐัพงศ์ านสมฺปุณฺโณ ทานกระโทก ศรีปันเงน ต่อเน่ือง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4707070012 พระไชยยศ ชยธมฺโม ร่ืนเริง นาควาย อนัดบั 1
2 4707040039 พระวิชิต กตปุญฺโ พิมพิจารณ์ มงคลโกวิทาราม อนัดบั 1
3 4707040233 พระวิรัตน์ คุณวโร นิลแสง นาควาย อนัดบั 2
4 4707040276 พระสุเธีย สุวณฺณเถโร ยนต์ ศรีแสงทอง อนัดบั 2
5 4707040306 พระสุริยา านุตฺตโม บุระพร ศรีประดู่ อนัดบั 2
6 4707040209 พระสุริยา จนฺทสาโร จนัทะคู่ มหาวนาราม อนัดบั 2
7 4707040080 พระศกัด์ิดา ปุญฺ าคโม แสวงดี ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
8 4707040195 พระพรมมา ชาคโร เครือสีดา เกษมส าราญ อนัดบั 2
9 4707040284 พระนิยม นิยมว  โส สมจินดา หลวง อนัดบั 2

10 4707040110 พระณรงคเ์ดช ปชฺโชโต วรรณทอง มหาวนาราม อนัดบั 2

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
11 4707040292 พระเกษม จนฺทสาโร การะเวก ปทุมมาลยั อนัดบั 2
12 4707040128 พระสมยั าณวีโร พวงจ าปา บา้นค าบอน อนัดบั 2
13 4707040047 พระประสิทธ์ิ ปสิทฺธิโก แสนดว้ง เอ่ียมวนาราม อนัดบั 2
14 4707040349 สามเณรศิริวฒัน์ ระติเดช ศรีอุบลรัตนาราม อนัดบั 2
15 4707040136 พระค าดี ปญฺ าทีโป สีสุทร สีบุญเรือง อนัดบั 2
16 4707040055 พระเอกทตั ถิรจิตฺโต คุณมี มณีวนาราม
17 4707040420 พระธวตัชยั จนฺทรปญฺโ บุญสิทธ์ิ แสนส าราญ
18 4707040063 พระบรรจง ตเมโธ ศรีพรม โพนงาม
19 4707040071 พระสนอง เตชธมฺโม สมพล หนองขุ่น
20 4707040187 พระฉตัรชยั ปญฺ าวโร วะสุขนัธ์ ศรีประดู่
21 4707040331 พระเอกพล เอกพโล พุ่มทอง ปทุมมาลยั
22 4707040446 สามเณรวิทูรย์ เล่าชยัภูมิ ศรีประดู่
23 4707040322 พระเชิดศกัด์ิ สุทฺธปญฺโ สุดหลา้ อรุณธราราม
24 4707040225 พระไสว ส วโร พนักอ้น
25 4707040144 พระวีระพงษ์ ธีรวโร สมพร ทุ่งนาเพียง
26 4707040152 พระปัญจพล จิรวฑฺฒโน นาดี ใต้
27 4707040365 พระบุญฤทธ์ิ กิตฺติวณฺโณ ชูแกว้ ใต้
28 4907040438 พระโยธิน ปภสฺสโร อาธิเวช แตใ้หม่ ต่อเน่ือง
29 4607040142 พระปรีชา ปิยธมฺโม หอมสมบติั บา้นหนองกก อนัดบั 2 รุ่น 53

30 4607040428 พระสิทธิโชค สุทฺธิโชโต สุขณะล ้า ปทุมมาลยั รุ่น 53
31 4607040339 พระสมพร สมาจาโร ศรีธรรมมา มณีวนาราม รุ่น 53
32 4807040533 พระศกัด์ิศรี ธมฺมโชโต ดาทวี ธมัมปติฏฐาราม ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4708040865 พระจกัรพงษ์ จรณธมฺโม เพาะเจาะ เสด็จ อนัดบั 1
2 4708040911 พระชินพนัธุ์ ติกฺขวีโร จนัทร์กา บา้นเหล่า อนัดบั 1
3 4708041268 พระใบฎีกาอภิวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน ลกัษวิ์ลยั หวัเมือง อนัดบั 1
4 4708040989 พระนพดล ปญฺ าวฑฺโฒ เตม็สี ศรีชุม อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาเขตแพร่
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4708041446 พระประยติั ถิรปญฺโ อุดสุรินทร์ คะตึกเชียงมัน่ อนัดบั 2
6 4708041403 พระด ารงค ์ ปุณฺณวฑฺุโฒ ยะแบน นาบง อนัดบั 2
7 4708041390 พระปลดัระฌานนท์ ปสนฺโน สายค า สบลี อนัดบั 2
8 4708041519 พระรังสิมนัต์ สุปญฺโ คงอยู่ วงัพร้าว อนัดบั 2
9 4708041497 พระมหาวีระยทุธ วีรยทฺุโธ ประมาณ วฒันาราม อนัดบั 2

10 4708041128 พระวรวิทย์ ฌานฉนฺโท ต๋าเร็ว ศรีดอก อนัดบั 2
11 4708041462 พระมานพ มหายโส มาลีมโนยศ บรรพตสถิต อนัดบั 2
12 4708041543 พระอนนัต์ นิปฺปโก บุบผามาลา ม่อนธาตุ อนัดบั 2
13 4708041471 พระฤทธิชยั ธีรปญฺโ มนัปาละ บา้นทุ่ง
14 4708040962 พระธนกฤต วรธมฺโม ธนสารพงษธร ธรรมเมือง
15 4708041454 พระมหามานนท์ รตนเมธี วงัแกว้ พระเจดียซ์าวหลงั
16 4708041365 พระธวชั สุจิตฺโต คิดอ่าน พระเจดียซ์าวหลงั
17 4708041276 พระอศัวิน จิตฺตส วโร พลูสุข เสด็จ
18 4708041152 พระวิบูลย์ รวิว  โส ศิริเลิศ พระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร
19 4708041489 พระวรากร ภทฺทวโร หลา้ปวงค า อุมลอง
20 4708041438 พระปรีชา สิริวฑฺฒโก จริยา บา้นหมอ้
21 4708041527 พระสมโภช วฑฺุฒิสาโร ปัญโญนนั ทุ่งเกวียน
22 4708041411 พระธนาเทพ สกฺกว  โส ศกัด์ิวงค์ นาก่วมเหนือ
23 4708040881 พระชรายทุธ โชติปญฺโ แกว้กาค า เมธงักราวาส
24 4708041021 พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล จกัร์แต บา้นเหล่า
25 4708041381 พระปลดันพดล อภิวฑฺฒโน ตาค ามา หว้ยผกัหละ
26 4708040873 พระเจริญ สุขวฑฺฒโก จนัทร์ตา เมธงักราวาส
27 4708041004 พระปฐมพงษ์ ปญฺ าทีโป สันป่าแกว้ ศรีภูมิ
28 4708041233 พระโสภณ โสภณธมฺโม สิทธิขนัแกว้ พงษสุ์นนัท์
29 4708040997 พระนิวติั ติสฺสวาโร หลกักลา้ สวรรคนิเวศ
30 4908041989 พระปรัชญา วินโย พรหมสุรกิจ เหมืองแดง ต่อเน่ือง
31 4608040359 พระสุเทพ เอกวฑฺุโฒ ศุภนาม พระบาทม่ิงเมืองวรวิหารอนัดบั 1 รุ่น 53

32 4608040308 พระโสรัจ ปญฺ าธโร สุขทรัพย์ นิวิฐศรัทธาราม อนัดบั 2 รุ่น 53

33 4608040332 พระอรุณรัตน์ อรุโณ ปรวกพรมมา ป่าซางบุญนาค อนัดบั 2 รุ่น 53

34 4608040341 สามเณรธงชยั อินมา หวัข่วง อนัดบั 2 รุ่น 53
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
35 4608040162 พระโพธ์ิชยั โชติธมฺโม เสาวงเวียน ช่องลม อนัดบั 2 รุ่น 53

36 4608040251 สามเณรสมพงษ์ เรียวชยัภูมิ ท่าถนน อนัดบั 2 รุ่น 53

37 4608040324 พระอภิลกัษณ์ ตธมฺโม ไทยโกษา ช่องลม รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4790410889 พระมหาก าชยั กิตฺติ าโณ คงยิง่หาญ จุมพลสุทธาวาส อนัดบั 2
2 4790411109 พระประมวล วชิร าโณ จนัประดบั สุวรรณวิจิตร อนัดบั 2
3 4790410722 พระภูรินทร์ นรินฺโท ควรครบ คนัทรารมย์ อนัดบั 2
4 4790410714 พระนนัทวฒัน์ อนนฺโท มณีศรี ตากวน อนัดบั 2
5 4790410927 พระเดชด ารงชยั ตว  โส เสนาะเสียง หนองคู อนัดบั 2
6 4790410871 พระสมโภชน์ ตสุโข ศรีเลิศ กลางสุรินทร์
7 4790410781 พระสมชาติ สุนฺทโร สมานทอง โพธ์ิรินทร์วิเวก
8 4790410935 พระสมชาย ธีรวโร ศรีขนัชมา โพธ์ิรินทร์วิเวก
9 4790411052 พระสุเจียต าณคนฺโธ กอก โพธ์ิรินทร์วิเวก

10 4690210187 พระมหานพ สิริจนฺโท สายกระสุน พรหมสุรินทร์
11 4790410811 พระสุรชยั โชติวณฺโณ เงินนวล แสงบูรพา
12 4790411044 พระจ าเริญ ธมฺมรกฺขิโต รวส แสงบูรพา
13 4790411338 พระกิตติคมน์ สติสมฺปนฺโน ยามดี สุวรรณวิจิตร
14 4790410820 พระสนิท คมฺภีรปญฺโ จนัทร์งาม โพธ์ิศรีธาราม
15 4990413326 พระสุริวฒัชยั รณญฺชโย มณฑล พรหมสุรินทร์ ต่อเน่ือง
16 4990413296 พระปกรณ์ โกวิโท สมรูป หนองบวั ต่อเน่ือง
17 4990413334 พระเอกอนนัต์ านวีโร เช่ียวชาญยิง่ ดอกบวัทอง ต่อเน่ือง
18 4690409820 พระมหาวชัระ วชิรญาโณ มัน่ยนื กลางสุรินทร์ อนัดบั 2 รุ่น 53

19 4690110131 พระปราโมทย์ สุทฺธจิตฺโต นิเรียงรัมย์ ชยัประโคม รุ่น 53
20 4690409480 พระบณัฑิต อาภากโร จนัทะมาตร ทพัป่าจิก รุ่น 53
21 4690409552 พระปริญญา ปญฺญาธโร จารัตน์ สุวรรณรัตน์โพธิยาราม รุ่น 53
22 4490107871 พระสิทธิพล มหาปุญฺโ นนเทศา จ าปา รุ่น 52
23 4890412026 พระจ ารัส กลฺยาโณ งามเชย สง่างาม ต่อเน่ือง รุ่น 53

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4790410879 พระมหาพิชิต วิชิตเมธี ดชัถุยาวตัร ศาลาลอย อนัดบั 1
2 4790410706 พระฉตัรมงคล ฉนฺทปาโล สืบเทพ วิทยาเขตสุรินทร์ อนัดบั 2
3 4790410919 พระพรศิริ กตปุญฺโ ศรีเพชร สุวรรณวิจิตร อนัดบั 2
4 4790410773 พระอิทธิกุล านวฑฺุโฒ สามารถ ศรีรัตนาราม อนัดบั 2
5 4790410901 สามเณรอ านาจ ดอกค า สระแกว้สองหอ้ง
6 4790410757 พระสุเมต ผาสุโก พรหมขนัธ์ แสงบูรพา
7 4790110630 พระทวีศกัด์ิ ยโสธโร ศรีราม นิคมเขต
8 4790410803 พระศิริโรจน์ ทีปธมฺโม ม่วงคะลา มุนีนิรมิต
9 4790410978 พระสุขสวสัด์ิ สุนฺทรจาโร ใจงาม ดอนวิเวก

10 4790110559 พระอธิการสุวรรณ์ มหาคุโณ บุษแยม้ ปราสาทบา้นจารย์
11 4790410854 พระเสือด ปญฺ าธโร ชาย ปราสาทบา้นจารย์
12 4790110575 พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ ปริญฺ าโณ บุราคร สหมิตรบ ารุง
13 4790411389 พระบาน คมฺภีรโต จนัทร์แกว้ โนนเจริญสุข
14 4790110532 พระครูพรหมวิหารธรรม จนฺทว  โส ดาทอง อุดมพรหมวิหาร
15 4790413342 พระวนัเฉลิม สิริปญฺโ เสาทอง นาสม ต่อเน่ือง
16 4990413377 พระสมบติั สติสมฺปนฺโน พิมพว์นัวงศ์ คาลแมะ ต่อเน่ือง
17 4990413369 พระภานุวฒัน์ จนฺทสุทฺโธ คงมัน่ วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อเน่ือง
18 469049838 พระเรวตัร รตนโชโต มุ่งพนักลาง จ าปา อนัดบั 2 รุ่น 53

19 4690410062 พระณฐัพงศ์ สิริทตฺโต มีเจริญ ประชาสมนึก รุ่น 53
20 4690210390 พระสุรารกัษ์ ปญฺ าวโุธ โต๊ะงาม แสงสวา่งราษฎร์บ ารุง รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4710040231 พระประยทุธ านทตฺโต วงศไ์ชย ศรีโคมค า อนัดบั 1
2 4710040346 พระสงกรานต์ กิตฺติสาโร สุขสบาย หล่ายใหม่ อนัดบั 2
3 4710040257 พระมนตรี ติกฺขปญฺโ หมอยาดี ม่วง อนัดบั 2
4 4710040419 พระอิสระพงษ์ มหามงฺคโล กนัวงค์ สันปูเลย อนัดบั 2
5 4710041199 พระนพรัตน์ อคฺคปญฺโ แสนเหล่ียว ศรีดอนไชย อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

วทิยาเขตพะเยา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
6 4710040320 พระสัญญา กิตฺติสาโร ใจเท่ียง หว้ยบง อนัดบั 2
7 4710040303 สามเณรสุกฤษ ทะรินทร์ เชียงทอง อนัดบั 2
8 4710040141 พระกิติกร ธีรปญฺโ ดอนเงิน หนองขวง
9 4710040265 พระวีระชยั กนฺตธมฺโม เมืองมูล เชียงค า

10 4710040401 พระอุทิศ อินฺทปญฺโ ธรรมสุวรรณ สันก าแพง
11 4710040362 พระสุรวฒิุ สุรว  โส อุ่นเมือง น ้าลอ้ม
12 4710040371 พระสมชาย สุทฺธิมโน ยามี ป่าแดด
13 4710040311 พระสมจิตร อมโร ไชยชนะ สันหม่ืนแกว้
14 4710040460 พระมงคล โสรโต หวลอารมณ์ จุนหลวง
15 4710041618 พระบวร อนาลโย ชยัญาติ ร่องเสือเตน้
16 4710040249 พระปิยะพงษ์ เขมธมฺโม วงศไ์ชย เชียงหมั้น
17 4710040150 พระขวญัชยั วิสุทฺธิ าโณ ทุนนาเมือง ศรีดอนมูล
18 4610041685 พระพรประเสริฐ ทินฺนวโร ทองชัง่ หว้ยบง อนัดบั 2 รุ่น 53

19 4610042096 พระภากร จารุวณฺโณ ฝายปิง น ้าลอ้ม รุ่น 53
20 4610041812 พระสกล สุวิชาโน เครือสาร บ่อเบ้ีย รุ่น 53
21 4610041677 พระพรโชค สุทฺธิ าโณ คลา้ยสินธุ์ สันหม่ืนแกว้ รุ่น 53
22 4610041499 พระเจริญ กิตฺติวณฺโณ ธิเนตร หล่ายใหม่ รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4811113128 พระมหาวิเชียร ปญฺ าวชิโร จนัโท ยายร่ม อนัดบั 1
2 4811113276 พระราชปริยตัยาภรณ์ โชตินฺธโร สงัวาลยส์วย เขียนเขต อนัดบั 1
3 4811113101 พระครูอาทรธญัญานุรักษ์ ตสีโล อุปลกัษณ์ โสภณาราม อนัดบั 1
4 4811112946 พระครูสิริบญุโสภิต าณธโร ทองขาว ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 1
5 4811113241 พระครูสงัฆรักษก์ฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ ศรีอนัยู ้ ใหม่กลางคลองสิบ อนัดบั 1
6 4811113012 พระมหามนูญ านวโร นกนอ้ย กระจบัพินิจ อนัดบั 1
7 4811113063 พระครูปลดัสมชาย อภิวณฺโณ เฮาล้ี มหรรณพาราม อนัดบั 1
8 4811113055 พระครูศรีสิทธิการ ธมฺมเวที ศรีทองอุทยั แค, นอก อนัดบั 1
9 4811113144 พระครูนนทคุณพิพฒัน์ อมโร อมรี เชิงเลน อนัดบั 1

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา   การจัดการเชิงพุทธ
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10 4811112938 พระครูวิสุทธินนทคุณ สุทฺธวโส ธรรมธรา มะสง อนัดบั 1
11 4811113217 พระครูไพโรจน์สารคุณ คุณงฺกโร งามละมยั ล ามหาเมฆ อนัดบั 1
12 4811113047 พระครูปลดัเฉลิม ตเมธี โพธ์ิทอง อมัพวา อนัดบั 1
13 4811112989 พระครูพิศาลถิรธรรม ปญฺ าวชิโร สมญัญา บคุคโล อนัดบั 2
14 4811113080 พระครูรัตนาสุตาภิรักษ์ รตนสีโล แสงรัตน์ พระนอน อนัดบั 2
15 4811113187 พระสมรัก ภทฺทปญฺโ เกิดเอ่ียม น ้าวน อนัดบั 2
16 4811113268 พระอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ พรสุทธิชยัพงศ์ แดงประชาราษฎร์ อนัดบั 2
17 4811113306 พระมนูญ จารุวณฺโณ ซ่ือสุทธ์ิ ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2
18 4811112997 พระครูสุนทรจารุวรรณ จารุวณฺโณ สารพฒัน์ ทุง่ครุ อนัดบั 2
19 4811113098 พระครูธรรมธรสายณัห์ ตปญฺุโ คงวฒันะ ด่านส าโรง อนัดบั 2
20 4811113136 พระสนธยา มงฺคลิโก กนัสวสัด์ิ บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 2
21 4811113233 พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน สอนเลก็ โมกข์ อนัดบั 2
22 4811113292 พระพีระพงษ์ อาทิจฺจว  โส อยูใ่ส พระรูป อนัดบั 2
23 4811113179 พระปลดัทะเล มหณฺณโว กั้งมอบหมาย ไผต่นั อนัดบั 2
24 4811113039 พระครูประยตุปุญญากร กวิว  โส หมัน่การ ชยัมงคล อนัดบั 2
25 4811113195 พระครูปลดัธีรวรวฒัน์ กตปญฺุโ อาบใจ สามง่าม อนัดบั 2
26 4811112954 พระครูสุวรรณวรการ พทฺุธญาโณ แสงสาย สุวรรณบ ารุง อนัดบั 2
27 4811113161 พระครูใบฎีกาชาลี โชติวณฺโณ เท่ียงธรรม กระโจมทอง อนัดบั 2
28 4811113110 พระครูใบฎีกาสุชาติ ตวโร พิศาลพนัธ์ุ จวนด ารงคร์าชพลขนัธ์ อนัดบั 2
29 4811113152 พระครูปลดัประเมิน เขมนนฺโท จนัทร์พุม่ โพธ์ิแกว้ อนัดบั 2
30 4811113250 พระปลดัสิริชยั สิริชโย โก๋กระโทก เตย อนัดบั 2
31 4811113004 พระครูนนวีรวฒัน์ วีรธมฺโม มีนุสรณ์ โคนอนมหาสวสัด์ิ อนัดบั 2
32 4811113284 พระครูปลดัเพลิน วชิโร เพช็รสุข มหาวงษ์ อนัดบั 2
33 4811112962 พระครูไพศาลวฒันคุณ ตปญฺุโ เตน้ปักษี โพสพผลเจริญ อนัดบั 2
34 4811113316 พระมหาก าพล คุณงฺกโร มาลยั บางออ้ยชา้ง ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4712410124 พระอดิศกัด์ิ สญฺ โม ฤทธินวน โคกสวา่ง อนัดบั 2
2 4912410021 พระค าผาย ผาสุกวาโส สุวรรณศรี ดอยเฉลิมพระเกียรติ ต่อเน่ือง
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาลัยสงฆ์เลย
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3 4912410071 พระบุญมี  ผลปุญฺโ ไชยสงค์ ศีลธราราม ต่อเน่ือง
4 4912410101 พระวชัรินทร์  อภโย แสงสวา่ง ศีลธราราม ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4713040304 พระอภินนัทวฒิุ อติวฑฺุโฒ ไชยกา โอกาส อนัดบั 2
2 4713040177 พระเมตตา สนฺตกาโย ราษโส พระธาตุพนม อนัดบั 2
3 4713040215 พระมหาวีระเชษฐ์ ธมฺมวิโรจโน แกว้กนัหา โพธ์ิค  า อนัดบั 2
4 4713040037 พระครรชิต ภมโร คูณสาร ศรีเทพประดิษฐาราม อนัดบั 2
5 4713040142 พระพรรณุพงษ์ วณฺณว โส ยะสุรีย์ มุขะอุดม อนัดบั 2
6 4713040134 พระผุดผ่อง สุวณฺโณ ตนัปาน พระธาตุพนม อนัดบั 2
7 4713040266 พระแสงฤทธ์ิ อิทฺธิเตโช วนัศร พระธาตุพนม
8 4713040185 พระรัฐชยั ชุตินฺธโร ไชยมนตรี พระธาตุพนม
9 4713040070 พระทนงศกัด์ิ ธมฺมวาที คะเนนิล ศรีบวับาน

10 4713040291 พระธนภทัร อนาลโย รัตนะ โอกาส
11 4713040045 พระชาญวิทย์ เตชปญฺโ นารีนุช พระธาตุพนม
12 4713040126 พระปิยะพงษ์ ปิยสีโล อรรคศรีวร มรุกขาราม
13 4713040088 พระบญัชา ตสาโร ยศประสงค์ ธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง
14 4713040207 พระวรวฒิุ ปญฺ าวฑฺุโฒ อุติลา ประชาสามคัคี
15 4713040053 พระอธิการถนอม ปภสฺสโร วงคภ์า ศรีบุญเรือง
16 4613040345 พระสุรชยั อธิปุญฺโ พระภิรมณ์ โพธ์ิค  า
17 4713040339 พระสอนพวูนั จนฺทสุวณฺโณ ทองพิพฒัน์ บรมหรรษา

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4709030871 พระมหากิตติวตัร กิตฺติเมธี มานอ้ย ตากฟ้า อนัดบั 2
2 4709030898 พระมหานคร วชิรเมธี แกว้บุตรดี นครสวรรค์ อนัดบั 2
3 4709030766 พระจกัรกริช จารุวณฺโณ กนังาม โคกเด่ือ อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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4 4709030936 สามเณรปรัชญา ถ่ินมีผล ตากฟ้า อนัดบั 2
5 4709030880 พระมหาทวีศกัด์ิ อุทยชีวี เกษวิริยะการณ์ ตากฟ้า อนัดบั 2
6 4709030979 พระมหาภาราดร อมรเวที แกว้บุตรดี นครสวรรค์ อนัดบั 2
7 4709031002 พระมาศ อิสฺสรธมฺโม ดีวนั บาง อนัดบั 2
8 4709030928 พระนุกูล นริสฺสโร ม่ิงขวญั โคกเด่ือ อนัดบั 2
9 4709031096 พระอุทยั ตสุโภ ฐิตสุภากร ตากฟ้า อนัดบั 2

10 4709030715 พระมหากิตติกร กิตฺติเวที โควางกูร ตากฟ้า อนัดบั 2
11 4709030901 พระนิคม ติโก โคกมณี เทพนิมิต อนัดบั 2
12 4709030839 พระรวิภทัร์ านุตฺตโร ค าศรี สระโบสถ์ อนัดบั 2
13 4709031061 พระส าอาง อตฺตคุตฺโต หลวงภกัดี โพธาราม อนัดบั 2
14 4709030995 พระมหาปวริศร์ ปริยตฺติธารี ทองรักษ์ ตากฟ้า อนัดบั 2
15 4709031088 พระมหาอาณติั เตชจิตฺโต เดชจิตร นครสวรรค์ อนัดบั 2
16 4709031045 พระมหาสมจิตร์ สมจิตฺโต สุริยะ ตากฟ้า อนัดบั 2
17 4709030821 พระพลกฤต วิสุทฺธสีโล แกว้เวียง นครสวรรค์ อนัดบั 2
18 4709020477 พระเสฏฐา สุวณฺโณ อิด จอมคีรีนาคพรต อนัดบั 2
19 4709031037 พระมหาศิริพงษ์ ตวิริโย หมุดด า บุญมัน่ศรัทธาราม อนัดบั 2
20 4709030723 พระมหาทินกฤต สิริวิชโย ดาวสาวะ หนองปลิง อนัดบั 2
21 4709031100 พระปลดัฮัน่เฮง ยโสธโร แซ่ล้ี นครสวรรค์ อนัดบั 2
22 4709030863 พระมหาญาณวฒัน์ อนาวิโล ชอุม้แสง หนองขนุชาติ
23 4709020485 พระทองใส สุจิตฺโต หน่วยกลาง มฤคทายวนั
24 4709030812 พระมหาพีรสุทธ์ิ วีรสุธี พลแกว้ ตากฟ้า
25 4709030847 พระปลดัชายชาญ ถิรปญฺโ ผ้ึงสีใส ศรีสุธรรมาราม
26 4709030855 พระชุติ โชติวาที อภยั ตากฟ้า
27 4909031481 พระมหาจ าเนียง วราโภ นิลขนัธ์ หนองปลิง ต่อเน่ือง
28 4609010194 พระเพ่ิมผล ผลปุญฺโ หอมงาม นครสวรรค์ อนัดบั2 รุ่น 53

29 4609030888 พระภาคภูมิ ภทฺทสีโล แกว้ชิงดวง นครสวรรค์ อนัดบั2 รุ่น 53

30 4809030831 พระธวชัชยั ธมฺมิโก นาคสังข์ เทพนิมิตร ต่อเน่ือง รุ่น 53

31 4809030849 พระครูนิทศัน์วรธรรม ปสาโท ดชันี ท่าซุด ต่อเน่ือง รุ่น 53

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761031247 พระสุชาติ  สุเมธาวี จนัทะคุณ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
2 4761011548 พระพทุธิสาสน์  สาสนเมธี พานิชโภไคยนนัท์ ราชบูรณะ อนัดบั 2
3 4761011564 พระสมพงษ ์ กิตฺติภทฺโท ตุม้ทอง พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
4 4761011530 พระบุญส่ง ติเมธี มูลแก่น พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
5 4761011432 พระมหาอ านาจ  จิตฺตปญฺโ ทาปิน เกาะตาเถียร อนัดบั 2
6 4761011637 พระใบฏีกาพนมไพร ชุติปญฺโ ทองค านุช แสงดาว อนัดบั 2
7 4761011700 พระวีระชน  จนฺทธมฺโม ศิริวฒัน์ ดงเสือเหลือง อนัดบั 2
8 4761011521 พระบุญรักษ ์ ปุญฺ านุรกฺขี ทองอยู่ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
9 4761011491 พระทวิศกัด์ิ  จิตฺตานุรกฺขี ยรรยงค์ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2

10 4761011581 พระอุทยั  อุทยเมธี มะโนรัตน์ เทพกุญชร อนัดบั 2
11 4761011751 พระสุริยา  เขมจาโร บูระพา หนองโวง้ อนัดบั 2
12 4761011301 พระมหาจกัรพนัธ์  จกฺกวโร นะวะแกว้ หวัเดียด อนัดบั 2
13 4761011572 พระอิทธิรัตน์  อิทฺธิปุญฺโ ทองเน้ืออ่อน พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
14 4761011475 พระณฐัพนธ์  สิริธารี สุอคัคนิธิ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
15 4761011742 พระสุบิน  จิณฺณธมฺโม ปองเพชร ศรีรัตนาราม อนัดบั 2
16 4761011696 พระวชัรพงษ ์ วชิรปญฺโ ปลอ้งขนั ม่ิงเมือง
17 4761011793 พระอุดมศกัด์ิ  อุตฺตมชาโต ชูยิม้ ศรีมหาโพธ์ิ
18 4761011645 พระพร  ธนพโล อ่วมบุญ ราชพฤกษ์
19 4761011599 พระเงิน  กตสาโร อินเล้ียง แกว้สุริยฉ์าย
20 4761011670 พระยทุธพงษ ์ กิตฺติธโร กอ้นสันทะ ท่าถนน
21 4761011718 พระสมยง  ปริชาโน ประทุมชยั อรัญญาวาส
22 4761011513 พระนรินทร์  นรินฺทจารี คงดอนทอง พระศรีรัตนมหาธาตุ

23 4761011602 พระเฉลย  ฉนฺทโก อ้ิมทบั เตง็ส านกั
24 4761031344 พระสมาน ธมฺมวโร เอ่ียมสนาม คูหาสุวรรณ
25 4617031693 พระสันต ์  ตปสาโท ยศบุตร พิพฒัน์มงคล

ห้องเรียนวทิยาเขตขอนแก่น วดัสระทอง จังหวดัร้อยเอ็ด

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4705460120 พระมหาอนนัต์ ชยธมฺโม หาญสุรินทร์ สระทอง อนัดบั 1
2 4705460103 พระมหารังสรรค์ โกสโล แสวง หินกอง อนัดบั 1
3 4705460049 พระเทียนทอง ทีปงฺกโร ผิวอ่อนดี บูรพาภิราม อนัดบั 1
4 4705460081 พระมานพ สุเมโธ พลนนัท์ บา้นดงเมือง อนัดบั 2
5 4705460111 พระวิชิตร สุมงฺคโล เปาะสี สะอาดสมบูรณ์ อนัดบั 2
6 4705460073 พระประดิษฐ์ สิริภทฺโท มาด า สวา่งอารมย์ อนัดบั 2
7 4705460138 พระมหาอภยัจิตร อาภาธโร สีรักษ์ ป่าบา้นแมต อนัดบั 2
8 4705460146 พระมหาโชคชยั ปญฺ าสาโร สิงห์สม บูรพาภิราม อนัดบั 2
9 4705460065 พระบุญเสริม วชิโร วาทะสิทธ์ิ เวฬุวาศรี อนัดบั 2

10 4705460014 พระชาญชยั ธมฺมปาโล เศิกศิริ บุปผาราม อนัดบั 2
11 4705460031 พระเทพมงคล พฺรหฺมสโร พรหมมาแข้ นาดูนพฒันา อนัดบั 2
12 4705460091 พระมหาโยธิน เขมชาโต หอมกลาง บา้นหนองหิน อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4710010889  พระชานน  อตฺถกาโม  ไชยสลี ศิริธาดา อนัดบั 1
2 4710011061  พระศราวธุ  สุขวฑฺฒโน  นนัทะเสน สวนหอม อนัดบั 2
3 4710011010  พระเลิศชาย  อคฺคธมฺโม  ใจปิง บ่อหลวง อนัดบั 2
4 4710011044  พระวีรศีกด์ิ  ปญฺ าวโร  ธรรมลงักา วดัอมัพวนั อนัดบั 2
5 4710011095  พระสาธิต  อินฺทปญฺโ  ธนะวงค์ โป่งค  า อนัดบั 2
6 4710011028  พระใบฎีกาเล็ก  ธมฺมสาโร  ยาโน อรัญญาวาส อนัดบั 2
7 4610012014 พระธนธัชา ปญฺญาปชฺโชโต สุทาทตั สันกลาง อนัดบั 2
8 4710010862  พระกิตติศกัด์ิ  กิตฺติโสภโณ  พิชวงค์ ป่าตอง อนัดบั 2
9 4710010927  พระประสพ  ถาวโร  โปร่งหลวง ท่านา้ว อนัดบั 2

10 4710010935  พระพิรวิช  เตชธมฺโม  พรมเสาร์ เฟือยลุง
11 4710011079  พระเสกสรร  อคฺคเตโช  หนองไชย หนองรัง
12 4710010994  พระมงคล  สิริมงฺคโล  อาจประดิษฐ์ มหาโพธ์ิ

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

ห้องเรียนวทิยาเขตพะเยา วดัพระธาตุแช่แห้ง จังหวดัน่าน
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รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล
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ที่ รหัส ทีอ่ยู่ หมายเหตุ
1 2056101007 เกาหลี
2 2056101004 เกาหลี
3 2056101015 เกาหลี
4 0660301002 เกาหลี ต่อเน่ือง
5 0760301007 เกาหลี ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ นามสกุล นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4701000001 Bhikkhu Bisit Vaniyaphan มหาปัญญาวิทยาลยั

2 4701000002 Bhikkhu Charaw Yagongko มหาปัญญาวิทยาลยั

3 4801000006 Bhikkhu Sonam Lepcha มหาปัญญาวิทยาลยั

4 4801000007 Deepan Chhetri มหาปัญญาวิทยาลยั

5 4801000014 Bhikkhu Sophea Kai มหาปัญญาวิทยาลยั

ที่ รหัส ฉายา ประเทศ หมายเหตุ
1 0503201007 Bhikkhuni Jr Cheng ไตห้วนั
2 0503201009 Bhikkhuni Xian Shun ไตห้วนั
3 0503201010 Bhikkhuni Chien Ting ไตห้วนั
4 0503201001 Bhikkhu Nhat Tin ไตห้วนั

มหาวทิยาลัยสงฆ์ชิง เจีย สาธารณรัฐไต้หวนั (Ching Chueh Buddhist Shanga University)
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

ช่ือ/นามสกุล
Liu, Yu-Tzu
Teh Yuen Shiong
Hsu, Hsiu-Mei
Tran An Phu

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

Mr. Choi, Yong Su
  ช่ือ

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54 (เพิ่มเติม)

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภาวชิาการ

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  24   เมษายน  พุทธศักราช   2552

Mr. Sim, Sang Ab

วทิยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี

มหาปัญญาวทิยาลัย

Mrs. Lee, Sung Hee
Bhikkhu Choi, Bong Youn
Mr. Yun, Jung Hwan
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5 0503201008 Bhikkhuni Nhuan Hong ไตห้วนั
6 0503201013 Bhikkhuni Da Ji ไตห้วนั
7 0503201004 Bhikkhuni Miao Ye ไตห้วนั
8 0503201005 Bhikkhuni Di Yi ไตห้วนั
9 0303201028 Bhikkhuni Huey Yun ไตห้วนั รุ่น 52

10 0403201008 Bhikkhuni Chun De ไตห้วนั รุ่น 53

Tran Thi Thu
Kwok, Jacky
Kang, Li-Hung
Chen, Shu-Fang
Huynh, Le-Thu
Bui Thi Thanh Thuy
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