
พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๑ คณะพทุธศาสตร์ ๔๗ ๔๗
๒ คณะครุศาสตร์ ๔๔ ๔๔
๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๘๐ ๘๐
๔ คณะสงัคมศาสตร์ ๑๔๐ ๑๔๐
๕ วิทยาเขตหนองคาย ๕ ๑๘ ๑๕ ๑๗ ๕๕
๖ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๘ ๓ - ๕ ๒๖
๗ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๑๙ ๒๔ ๔๓ ๔๔ ๑๓๐
๘ วิทยาเขตขอนแก่น ๔๕ ๑๕ ๑๙ ๓๕ ๑๑๔
๙ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๘ ๖ ๑๒ ๙๖ ๑๖๒
๑๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑๕ ๒๓ ๑๗ ๒๙ ๘๔
๑๑ วิทยาเขตแพร่ ๕ ๒๔ - ๒๓ ๕๒
๑๒ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๔ ๑๖ - ๔๘ ๙๘
๑๓ วิทยาเขตพะเยา ๔๗ ๔ - ๒๕ ๗๖
๑๔ วิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ ๑๐๑ - - - ๑๐๑
๑๕ วิทยาลยัสงฆเ์ลย ๙ ๘ - ๒๑ ๓๘
๑๖ วิทยาลยัสงฆน์ครพนม - ๙ ๑๘ ๓๐ ๕๗
๑๗ วิทยาลยัสงฆล์ าพนู ๕ - - ๑๔ ๑๙
๑๘ วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ ๑๖ ๑๐ - ๒๒ ๔๘
๑๙ วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช ๓๔ ๑๐ ๙ ๒๐ ๗๓
๒๐ ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอ็ด ๑๓ - - ๑๗ ๓๐
๒๑ ห้องเรียนจงัหวดับุรีรัมย์ ๓๙ - - - ๓๙
๒๒ ห้องเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ ๑๗ - - - ๑๗
๒๓ ห้องเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี ๒๒ - - - ๒๒
๒๔ ห้องเรียนจงัหวดัล าปาง ๒๒ - - - ๒๒
๒๕ ห้องเรียนจงัหวดัน่าน ๙ - - ๑๖ ๒๕
๒๖ ห้องเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ ๒๓ - - - ๒๓
๒๗ ห้องเรียนจงัหวดัปัตตานี ๑๐ - - - ๑๐
๒๘ ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ๙ - - - ๙
๒๘ ห้องเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ๒๐ - - - ๒๐
๒๙ ห้องเรียนจงัหวดักาญจนบุรี ๑๖ - - - ๑๖

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตบัณฑติ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

ที่ ส่วนงาน จ านวน รวม



๓๐ ห้องเรียนจงัหวดัเชียงราย ๙ - - ๑๗ ๒๖
๓๑ หน่วยวิทยบริการจงัหวดัสงขลา ๑๑ - - - ๑๑
๓๒ หน่วยวิทยบริการวดัหลวงพอ่สดธรรมกายาราม - - - ๔๒ ๔๒
๓๓ สถาบนัสมทบ(เกาหลีใต)้ ๑๖ - - - ๑๖
๓๔ สถาบนัสมทบ(ไตห้วนั) ๑๑ - - - ๑๑
๓๕ สถาบนัสมทบมหาปัญญาฯ ๑๑ - - - ๑๑

๗๐๖ ๒๑๔ ๒๑๓ ๖๖๑ ๑๗๙๔รวมทั้งส้ิน



คณะพุทธศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 47 รูป/คน
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 5 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 18 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 19 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 45 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 48 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 15 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 5 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 34 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 47 รูป
11 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส จ านวน 101 รูป
12 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 9 รูป
13 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู จ านวน 5 รูป
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 16 รูป
15 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 34 รูป
16 หอ้งเรียนวดัสระทอง จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 13 รูป
17 ห้องเรียนวดัพระพทุธบาทเขากระโดง จงัหวดับรีุรัมย์ จ านวน 39 รูป
18 หอ้งเรียนวดัไพรสณฑศ์กัดาราม จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 17 รูป
19 หอ้งเรียนวดัพิกลุทอง จงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวน 22 รูป
20 หอ้งเรียนวดับุญวาทยวิ์หาร จงัหวดัล าปาง จ านวน 22 รูป
21 หอ้งเรียนวดัพระธาตุแช่แหง้ จงัหวดัน่าน จ านวน 9 รูป
22 หอ้งเรียนวดัสระก าแพงใหญ่ จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 23 รูป
23 หอ้งเรียนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 10 รูป
24 หอ้งเรียนวดัพฒันาราม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 9 รูป
25 หอ้งเรียนวดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 20 รูป
26 หอ้งเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม จงัหวดักาญจนบรีุ จ านวน 16 รูป
27 หอ้งเรียนวดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย จ านวน 9 รูป
28 หน่วยวิทยบริการวดัหงส์ประดิษฐาราม จงัหวดัสงขา จ านวน 11 รูป



รวมส่วนกลาง จ านวน 47 รูป/คน
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 621 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 668 รูป/คน

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



คณะครุศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 44 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 18 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 24 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 15 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 6 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 23 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 24 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 16 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 4 รูป
11 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 8 รูป
12 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 9 รูป
13 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 10 รูป
14 วิทยาลยัสงฆพ์ระพทุธชินราช จ านวน 10 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 44 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 170 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 214 รูป

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)



คณะมนุษยศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 80 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 15 รูป
3 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 43 รูป
4 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 19 รูป
5 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 12 รูป
6 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 17 รูป
7 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 18 รูป
8 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 9 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 80 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 133 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 213 รูป

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



คณะสังคมศาสตร์ 1 ส่วนกลาง จ านวน 140 รูป
2 วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 17 รูป
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 5 รูป
4 วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 44 รูป
5 วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 35 รูป
6 วิทยาเขตนครราชสีมา จ านวน 96 รูป
7 วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน 29 รูป
8 วิทยาเขตแพร่ จ านวน 23 รูป
9 วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 48 รูป

10 วิทยาเขตพะเยา จ านวน 25 รูป
11 วิทยาลยัสงฆล์ าพนู จ านวน 14 รูป
12 วิทยาลยัสงฆเ์ลย จ านวน 21 รูป
13 วิทยาลยัสงฆน์ครพนม จ านวน 30 รูป
14 วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ จ  านวน 22 รูป
15 วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช จ านวน 20 รูป
16 หอ้งเรียนวดัสระทอง จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 17 รูป
17 หอ้งเรียนวดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย จ านวน 17 รูป
18 หอ้งเรียนวดัพระธาตุแช่แหง้ จงัหวดัน่าน จ านวน 16 รูป
19 หอ้งเรียนวดัหลวงพอ่สดธรรมกายาราม จงัหวดัราชบรีุ จ านวน 42 รูป

รวมส่วนกลาง จ านวน 140 รูป
รวมส่วนวทิยาเขต จ านวน 521 รูป
รวมทั้งส้ิน จ านวน 661 รูป



1 คณะพทุธศาสตร์ จ านวน 668 รูป/คน
2 คณะครุศาสตร์ จ านวน 214 รูป
3 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 213 รูป
4 คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน 661 รูป
5 สถาบนัสมทบ 3 แห่ง จ านวน 38 รูป/คน

จ านวน 1,794 รูป/คน

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

สรุปทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861010411 พระมนสั อตฺตทีโป ขาวฉออ้น อรุณราชวราราม อนัดบั 2
2 4861201052 พระมาโนช วชิรวโุธ มีวงัปลา บางบอน
3 4861011591 พระยทุธนา ชุติปญฺโ มหาวยั ปริวาสราชสงคราม

4 4861201003 พระปัญญา ปญฺ าทีโป นอ้ยหิรัญ มะลิ
5 4861201014 พระศิระวฒัน์ จิรปญฺโ สุดทรัพย์ ไทร
6 4861201028 พระมหานอบ สุธีโร บุญเทียบ วิเศษการ
7 4861201030 พระนพพร นววโร สนคมิ บางกระด่ี
8 4861201032 พระมหาเยน็ สิริมงฺคโล จนัทร์สุด พิชยญาติการาม
9 4861201038 พระมหานพสิทธ์ิ อิทฺธิเมธี ดอกจนักลาง ดอนสะแก

10 4861201055 พระมหาไพฑูรย์ กตปุญฺโ สิงหะ บุณยะประดิษฐ์

11 5061301001 พระมหาเจริญ ทีวงฺกโร เพช็รดี นวลนรดิศ ต่อเน่ือง

12 5061301003 พระมหานิรัญ ชิตมาโร บ าเรอสงค์ เทวราชกุญชร ต่อเน่ือง

13 5061301005 พระมหาศกัด์ิศรี อมโร ศาตวศพล สังเวชวิศยาราม ต่อเน่ือง

14 5061301007 พระคณพศ กิตฺติสาโร ประกอบเสียง ไทร ต่อเน่ือง

15 4861201050  พระสุวฑัฒ์  ปญฺ าปรโม  ทาจ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

16 4861201069  พระสาราย  สีลส วโร  ทจั แดงประชาราษฎร์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861201005 พระมหาสงวน สุทฺธิ าโณ มุนทานี อรุณราชวราราม อนัดบั 2
2 4861201053 พระมหาปิยะ ปิยธมฺโม แดนวงดร มหรรณพาราม อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่55
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลัย
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

วนัที ่ 30  มีนาคม  2553

สาขาวชิาปรัชญา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่9



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4861201023 พระสร้างชาติสิริ จารุวณฺโณ สุวรรณพทุธ ดาวคนอง อนัดบั 2
4 4861201019 พระมหาสมศกัด์ิ สุทฺธจิตฺโต วงษพ์นัธุ์ มหาธาตุ อนัดบั 2
5 4861011132 พระมหากฤษณฐั สิทฺธิ าโณ ไชยสิทธ์ิ สระเกศ อนัดบั 2
6 4861201009 พระธานี ปภสฺสโร สิริมงคลธนากร ปทุมคงคา

7 4861201031 พระบุญญวฒัน์ วรปญฺโ พลยะมาตร เวฬุราชิณ
8 4861201008 พระบรรจง อริยว  โส สุรินทร์รัตน์ ประสาทบุญญาวาส

9 4861201010 พระเฉลิมพล ทมจิตฺโต พิเศษสกุลวงศ์ มหาธาตุ
10 4861201021 พระนตักร ชนาสโภ ชนูนนัท์ เทพนารี
11 4861201040 พระสมุห์อรุณ อรุโณ จนัทร์จารุภคั หว้ยจระเข้
12 4861201059 พระบณัฑิต ปณฺฑิตจิตฺโต ใจแกว้ ประยรุวงศาวาส
13 4861201006 พระบุญหลาย ปริปุณฺโณ ผาลา บางขุนเทียนกลาง

14 4861201022 พระสุนทร สุชีโว เร่ียมสวรรค์ ลาดกระบงั
15 5061301017 พระศกัรินทร์ ธมฺมาลโย เจริญครบุรี ใหญ่ศรีสุพรรณ ต่อเน่ือง
16 5061301018 พระมหาอภิลกัษณ์ ปญฺ าวโร พาดี โมลีโลกยาราม ต่อเน่ือง
17 4861201026  พระเก่ือง  กลฺยาณจารี  เซิน ประสาท อนัดบั 2
18 4861201064  พระสุนนท์  สีลส วโร  หงษ์ แดงประชาราษฏร์
19 4861201065  พระไท  สนฺติธโร  คิม บางเสาธง
20 4861201072  พระวีระ  วิริยปญฺโ  พรหม ปราสาท
21 4861201080  พระสุคนธ์  อคฺคธีโร  คิน ปุรณาวาส
22 4861201081  พระภิรมย์  เขมทตฺโต  ชิน ปุรณาวาส

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861201020 พระมหากฤษณ์ กิตฺติธมฺโม สุดสุข ราษฎร์สามคัคี อนัดบั 2
2 4861201048 พระมหาพิทกัษพ์งศ์ อชิโต ยอดทองดี สุวรรณาราม อนัดบั 2
3 4861201007 พระอานนท์ อานนฺโท วชิรพทุธคุณ ประสาทบุญญวาส

4 4861201062 พระสมณาง ธมฺมวิสุทฺธตฺเถโร ทจั สุทธาราม อนัดบั 2
5 4861201047  พระสุเธียร์  จตฺตมจฺเฉโร  คง บางไส้ไก่

สาขาวชิาสันสกฤต
คณะพุทธศาสตร์

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่10



ที่ รหัส   ช่ือ   นามสกุล ภูมิล าเนา หมายเหตุ

1 4861201012 แม่ชีพรพิมล  หอมจนัทร์ สุพรรณบุรี อนัดบั 2
2 4861201049  นายชิมโบ  อิโซกิมิ ญ่ีปุ่ น อนัดบั 2
3 4861201068  แม่ชีแมร่ี  ล้ิม อินโดนีเซีย อนัดบั 2
4 4861201035  นางสาวมณีรัตน์ เมียส กมัพชูา

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4802201008 พระวิโรจน์ โรจน าโณ จนัทะสิงห์ ล าดวน อนัดบั 2
2 4802201003 พระนิพล ขนฺติพโล บวับาน พระธาตุบงัพวน อนัดบั 2
3 4802201007 พระสุเดชา ปิยธมฺโม ศรีสองเมือง สระบวั อนัดบั 2
4 4802201004 พระบญัชา ปภสฺสโร โพธ์ิไทร แสงอรุณผดุงสันต์ อนัดบั 2
5 4802201001 พระกฤษฎา จนฺทสีโล จนัศรี โพธ์ิศรี

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4803201030 พระครูสจัจญาณประยตุ สจฺจ าโณ สัจจารักษ์ มาตุคุณาราม อนัดบั 1
2 4803201081 พระมหาอญัเชิญ ธีรปญฺโ ไชยพลบาล อนุภาษกฤษฎาราม อนัดบั 2
3 4803201153 พระมหาประมวล ผาสุโก กาวชู ขนั อนัดบั 2
4 4803201013 พระปลดัชาคร ชาคโร พลูสวสัด์ิ สวน อนัดบั 2
5 4803201111 พระอธิการมงคล จกฺกวโร แซ่หงอ หนองหอย อนัดบั 2
6 4803201099 พระมหาประเสริฐ จนฺทสุวณฺโณ ยวงใย แม่ลาด อนัดบั 2
7 4803201021 พระมหาจอมประดบั อิทฺธิ าโณ ยาใหญ่ โคกสมานคุณ อนัดบั 2
8 4803201145 พระอธิการสมบติั าณว โส ธรรมเศก ดอนตรอ

9 4803201129 พระครูสุทิน ปญฺ าปทีโป พนูทอง ขนุน

10 4803201064 พระครูปุญญาพิศาล กตปุญฺโ แกว้ประดิษฐ พะโคะ๊

11 4803201137 พระสุมห์วิรัตน์ จิตฺตปาโล อ๋องผูดี้ สุชน

วทิยาเขตหนองคาย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  (คฤหัสถ์)

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่11



ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

12 4803201161 พระพงศกร กิตฺติเมธี ยอดวงศ์ สุชน

13 4803201102 พระครูประโชติกิตติสาร กิตฺติสาโร จอเอียด วาส

14 4803201056 พระใบฎีกาน่ิง ธมฺมกาโม เสาวนาม หนองบอน

15 4803201048 พระวิมล สุมฺงคโล เนียมไธสง ล าทบั

16 5003201281 พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์ สุขิโต ขนัอาสวะ นิคมสโมสร ตอ่เน่ือง

17 5003201290 พระสมโชค เตชปญฺโ ทวิสุวรรณ ทุ่งหินผุด ตอ่เน่ือง

18 4703201038 พระวิเชียร มหาปญฺโ เผือกสม คลองแดน อนัดบั 1 รุน่ 54

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804110101 พระมหาธีระวฒิุ ภูริวฑฺฒโก ขดัตระกูล ป้านปิง อนัดบั 2
2 4804110160 พระวราเทพ ถาวรสทฺโธ ป่ินเมือง เมืองมาง อนัดบั 2
3 4804490132 พระจกัรพนัธ์ สุริยร สี จนัตะ๊ค  า กู่เตา้ อนัดบั 2
4 4804110127 พระยทุธชยั จนฺทปญฺโ สมก าลงั สันตน้กอก อนัดบั 2
5 4804490299 พระวิเชียร มหาปุญฺโ ปู่ ตน ประถมการาม อนัดบั 2
6 4804110135 พระสุภาพ ธมฺมทินฺโน บู่ทอง ตน้สาร อนัดบั 2
7 4804110097 พระธนิต สิริวฑฺฒโน ลูนละวนั เชียงยนื
8 4804110020 พระมงคล ณฐฺ โก พรประภา หม่ืนเงินกอง
9 4804110089 พระชยนัต์ ชยธมฺโม ขนุพรหม สันตน้กอก

10 4604110239 พระคาถา อินฺทปญฺโ ลาภประสพ ฝ่ายหิน
11 4804110011 พระประวิทย์ สุวณฺโณ น่ิมเพง็ ทุ่งหวงั
12 4804110283 พระอาโลกะ - - สวนดอก อนัดบั 2
13 4804110178 พระบุญเทียน พทฺุธวโร ปัญญาแกว้ ฝายหิน

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804360191 พระธญัญาพงษ์ สุทฺธิม  คโล แตม้สุด ฝายหิน
2 4804360263 พระวิชยั สติสมฺปนฺโน ยวน อุโมงค์

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาต)ิ

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่12



ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
3 4804360522 พระปัญญา โสภณปญฺโญ จุน สวนดอก
4 4804110348 พระสุวรรณรา จงฺกมานนฺโท จิน ศรีสุพรรณ
5 4804360549 พระสุพล ทีปธมฺโม ลึง สวนดอก
6 4804490591 พระสุวรรณาฤทธ์ิ จนฺทธมฺโม จิน สวนดอก

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805110082 พระมนสั  สุขิโต ศรศกัดา ไชยศรี อนัดบั 2
2 4805110121 พระเรืองสินธ์  วร าโณ ผ่ึงบรรหาร ป่าเทพนิมิตร อนัดบั 2
3 4805110091 พระสมคัร อุปสโม พานผา วฒุาราม อนัดบั 2
4 4805110708 พระส าฤทธ์ิ  สุจิณฺณธมฺโม สิงห์ทอง ป่าไตรมิตรวนาราม อนัดบั 2
5 4805110112 พระค าพนัธ์  ตว  โส ถินกะไสย ท่าราษฎร์
6 4805110716 พระนิรันดร์   อภินนฺโท ชยัสิงห์ ท่าน ้าพอง
7 4805110139 พระชวลิต   จนฺทธมฺโม ทวยพร บา้นหวันาไทย
8 4805110724 พระสมชยั โชติปญฺโญ ดวงสวรรค์ หนองแวง อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805160128 พระมหาภูมินทร์ จนฺทว  โส นิลผาย โพธ์ิทอง อนัดบั 1
2 4805160233 พระมหาวรวรรธน์  นภภูริสิริ อตัถาพร ธาตุ อนัดบั 1
3 4805160110 พระมหาไพฑูรย ์  ปภสฺสรจิตฺโต เพียสุระ ธรรมพิทกัษ์ อนัดบั 2
4 4805160241 พระมหาไปรวิทย ์ โฆสิตปญฺโ จิตฟุ้ง กลางพร อนัดบั 2
5 4805160187 พระเวนิช    โกวิโท ตึงทอง ศรีโนนเรือง อนัดบั 2
6 4805160250 พระมหาปกรณ์   โชติปญฺโ ชินโชติกร ศรีนวล อนัดบั 2
7 4805160136 พระมหาบุญถม   านวโร พลงาม สวา่งกุงศรี อนัดบั 2
8 4805160209 พระอธิการสุริยา   สนฺตจิตฺโต ภูนิคม สวา่งคงคา อนัดบั 2
9 4805160021 พระครูสถิตปญุญสาร  ตปุญฺโ ตน้โพธ์ิ ตลาดหนองเรือ อนัดบั 2

10 4805160071 พระดุสิทธ์ิ  เมธิโก โคบุตรี ธรรมพิทกัษ์ อนัดบั 2
11 4805160217 พระมหาสุริยา   สุทฺธิปญฺโ ไชยชาติ โพธ์ิศรีสวา่ง อนัดบั 2

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่13



ที่ รหัส   ช่ือ ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
12 4805160292 พระมหาวิรัตน์ สิริวณฺโณ เหล่าอนั โพธ์ิหนองบุญชู อนัดบั 2
13 4805160381 พระมหาวีระ  นามรินฺโท นามรินทร์ สวา่งสุทธาราม อนัดบั 2
14 4805160063 พระชากลา้ พล าโณ จตุัชยั โพธ์ิศรี อนัดบั 2
15 4805160161 พระวิทยา   วิทยธมฺโม สิงห์ทุย นทีตีรสถิตย์ อนัดบั 2
16 4805160349 พระครูอรุณธรรมสุนทร  วลฺลโภ รายา จอมแจง้ อนัดบั 2
17 4805160390 พระทวีศกัด์ิ  ตมโน พลทองสถิตย์ ศิริพนปุญญาวาส อนัดบั 2
18 4805160284 พระมหาปรียะ  ปิยธมฺโม อตัถาชน โพธ์ิหนองบุญชู อนัดบั 2
19 4805160314 พระครูวิบูลวฒิุกร  จกฺกวโร สร้อยสะอาด อโสการาม อนัดบั 2
20 4805160411 พระครูวิมลสารภาร นิมฺมโล แกว้เทพ โพธ์ิชยั อนัดบั 2
21 4805160225 พระทรงศกัด์ิ  ตยโส พหลทพั สวา่งคงคา อนัดบั 2
22 4805160403 พระมหานะรงฤทธ์ิ  เตชปญฺโ ภูทองเงิน สวา่งหวันาค า
23 4805160357 พระครูสิริโชติสาร  สิริคุตฺโต แวงวรรณ์ สวา่งกระเบ้ือง
24 4805160306 พระชูเกียรติ    ถามวโร บุตรโพธ์ิ โพธ์ิชยับา้นโจด
25 4805160268 พระอธิการสนธยา  อคฺคธมฺโม สาระรัตน์ นาโพธ์ิ
26 4805160365 พระสันทศัน์ ปญฺ าวชิโร วงจนัดี สวา่งจนัทร์
27 4805160195 พระมหาส าราญ    ปิยธมฺโม จนัทร์โท อร่ามมงคล
28 4805160047 พระอธิการสมควร   สมาริโก แสนบวั โนนรัง 
29 4805160098 พระบุรินทร์   จิรปุญฺโ โรจน์จรุง ชยัประดิษฐ์
30 4805160331 พระครูจนัทคุณสาร    คุณสาโร โพธิสาจนัทร์ ถาวรนิมิตร
31 4805160080 พระบวัหา     สุรินฺโท สวา่งพรม โพนทอง
32 4805160039 พระอธิการฉตัร  ตวโร วรรณพฒัน์ โพธ์ิสง่า 
33 4805160373 พระขวญัชยั    สญฺ จิตฺโต ค าชมภู กลางโกสุม
34 4805160144 พระยทุธชยั   ตธมฺโม พลูค าตนั ศรีสุมงัคว์นาราม
35 4805160012 พระครูปราโมทยส์ารกิจ  คุตฺต าโณ เคา้สีดา ศรีสุมงัคว์นาราม
36 4705160151 พระใบฎีกาพฒัน์ านิสฺสโร หินกลาง โพธ์ิศรี
37 4805160322 พระอุ่นใจ ธมฺมโฆสโก บริบูรณ์ ม่วงศรี

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่14



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4806000485 พระประจวบ โรจน าโณ โชคบณัฑิตย์ หนองบวั อนัดบั 1
2 4806002143 พระครูสุภาจารนิวิฐ สิริวฑฺฒโน ทิพยก์ระโทก โคกสุภาราม อนัดบั 1
3 4806000159 พระครูสุตพลธรรม คุตฺตสีโล หม่ืนสีพรม พลสุวรรณ อนัดบั 1
4 4806000035 พระครูสิริวีรญาณ าณวีโร หวินสันเทียะ บา้นจาน อนัดบั 2
5 4806000426 พระฉตัรบุญอนนัท์ จนฺทสาโร จนัทนาม หนองตะลุมปุ๊ ก อนัดบั 2
6 4806000019 เจา้อธิการชยัชนะ สุขวฑฺฒโน ฤทธ์ิบนัเริง หนองสรวง อนัดบั 2
7 4806002011 พระครูสารธรรมพินิจ เตชธมฺโม คงจนัทร์ บา้นออ้ อนัดบั 2
8 4806000191 พระครูพิพฒัน์วชัรภูมิ อกตมโล แจ่มเพง็ เพชรภูมิสุวรรณ อนัดบั 2
9 4806000027 พระปลดัประภากร ปภากโร งามจดัอดั หนองหวา้ อนัดบั 2

10 4806002003 พระครูอุดมเหมคุณ านุตฺตโร ไชยนาศรี ทองหลาง อนัดบั 2
11 4806000281 พระก าพล ธมฺมสโร ตน้ทอง ศรีชลสินธุ์ อนัดบั 2
12 4806000272 พระอธิการสุริยา ภูริปญฺโ ส้ินโสก กุดนอ้ย อนัดบั 2
13 4806001899 พระครูอาทรกิตตยารักษ์ กิตฺติวฑฺุโฒ สุวรรณฑา ตะคร้อ อนัดบั 2
14 4806001678 พระจ ารัส อินฺทวีโร แกว้บุญ เจริญสุคนัธาราม อนัดบั 2
15 4806001988 พระอธิการดาวนอ้ย ขนฺติกาโร ชนากลาง ดอนนอ้ย อนัดบั 2
16 4806000213 พระประสิทธ์ิ มหาวีโร สกลจะโปะ นกออก อนัดบั 2
17 4806000418 พระบุญเชิง สุมงฺคโล ครพิทกัษ์ ศรีษะสิบวราราม อนัดบั 2
18 4806000132 พระครูปัญญาศีลโสภณ สิริปญฺโ ค าอ่อน ป่าคีรีวลัย์ อนัดบั 2
19 4806000141 พระสนอง อหึสโก ไกรโคกสูง บวั

20 4806000108 พระครูโกสุมวโรปการ นาถวโร ไทยธานี สระตอง  
21 4806000302 พระมหาไถ ถามวโร ด่านกระโทก กุดจอกใหญ่
22 4806000124 พระอธิการไพโรจน์ อธิวโร ด าโพธ์ิ หนองออก
23 4806001961 พระครูสุวิมลวรญาณ สิกฺขาสโภ เขนสันเทียะ ป่าหนองตาล
24 4806000221 พระใบฎีกาสนิท อกิญฺจโน กร่ึมกลางดอน กุดน ้าใส
25 4806000230 พระครูปัญญาสารวิสุทธ์ิ สิริปญฺโ ดดัขนุทด นกออก
26 4806000566 พระณภทัร์ กิตฺติภทฺโท เตชะอ านวยวิทย์ แดนสงบอาสภาราม

27 4806000183 พระมหาส ารอง สุธีโร ศรีมะเริง โพธ์ิ  
28 4806000205 พระครูมนูญธรรมธชั ธมฺมธีโร แทนสระนอ้ย ทุ่งลาน

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่15



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
29 4806000060 พระครูสิทธินวการ อนาลโย กลว้ยนอก สัมฤทธ์ิตะวนัออก
30 4806000078 พระสมุห์เทอด อคฺคธมฺโม บุญทรัพย์ ป่าดอนใหญ่พุทธาราม

31 4806000175 พระอธิการรังสรรค์ กตธมฺโม ทบัพงัเทียม ปริยติัไพศาล
32 4806000345 พระอธิการไพฑูรย์ อานนฺโท สุขนิล สาริกา  
33 4806000051 พระครูวินยัธรวีระ เตชธโร มีช านาญ บา้นดอนนอ้ย
34 4806002127 พระครูปทุมพิทกัษ์ ชิตมาโร อ่อนท่าลาด ศรีปทุมาราม  
35 4806000540 พระเกรียงศกัด์ิ ติสมฺปนฺโน โลกระโทก ต่างตา
36 4806000086 พระอธิการบุญโชว์ สกฺโก ศิลปชยั หนองโสน  
37 4806001732 พระอธิการวงษ์ วิสุทฺธสีโล พรมทอง โนนเตง็
38 4806001881 พระล าดวน ชุตินฺธโร สาจนัอดั โพธ์ิ 
39 4806000523 พระประจวบ ปญฺ าทีโป อยา่งมัน่ พายพั
40 4806000558 พระอธิการสุวิทย์ จกฺกธมฺโม ปลอ้งไม้ โพธ์ิทอง
41 4806000094 พระครูสุนทรปัญญาพิมล สุปญฺโ ตอ้ยกระโทก หนองตะไก้  
42 4806000167 พระครูสุวรรณธรรมวิภชั สุภาชิโต ตอรบรัมย์ ตาดทอง
43 4806000329 พระวินยัธรประภาส ตวิริโย อินทรจกัรพงษ์ คลองวดั  
44 4806000531 พระธีรยทุธ จนฺทปญฺโ ปลัง่กลาง ดงนอ้ย  
45 5006002305 พระอธิการประสิทธ์ิ าณวโร ไชยหานิตย์ หนองขาม ต่อเน่ือง
46 4706000301  พระชุมพล  จารุธมฺโม  พฤฒิเสถียร ต่างตา อนัดบั 2 รุ่น 54

47 4706000378  พระศกัด์ิชยั  วราสโย  ทิพยว์ลัย์ หนองกระทุ่ม รุ่นท่ี 54
48 4706000467  พระเมธี  โกวิโท  ช่วยประคอง ทุ่งสวา่ง รุ่นท่ี 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4807010123 พระเลอศกัด์ิ ยติกโร วงเกย หนองอุดม อนัดบั 2
2 4807010166 พระบณัฑิต ปณฺฑิโต จนัทร์เพญ็ เกษมส าราญ อนัดบั 2
3 4807010255 พระพงษว์ฒัณ์ พทฺธ าโณ แสงแดง ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
4 4807010026 พระครูสารจนัทวิมล จนฺทสาโร วงคณ์ทิ ค  าม่วง อนัดบั 2
5 4807010069 พระอธิการวิทยา อธิปญฺโ ดอกหวา่นกลาง น ้าค  าแดงเนือ อนัดบั 2
6 4807010182 พระวศิน ตธมฺโม พิทกัษเ์ขต ปลาดุก อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
วทิยาเขตอุบลราชธานี

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่16



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
7 4807010191 พระมหาทองลา อาจาโร มฐัผา มหาวนาราม อนัดบั 2
8 4807010034 พระครูปิยจารคุณ ปิยาจาโร สุขดี บา้นเป็ด อนัดบั 2
9 4807010051 พระอธิการทน อมโร จิตตะวงศ์ โพธิราชสามคัคี

10 4807010158 พระมหานิกร จนฺทิโม บริสุทธ์ิ แจง้  
11 4807010085 พระอธิการสง่า ตธมฺโม ชาลี ศรีธาตุ  
12 4807010158 พระอธิการสีทา โชติโก จนัทร์ดาบุตร โนนสวา่ง
13 4807010077 พระวิชิน เตชพโล สิมมา หนองเป็ด  
14 4807010174 พระสมร ถาวโร ต่อมค า มหาวนาราม
15 5007301026 พระวีระพงศ์ ธมฺมทีโป วงศไ์พรเสริฐ โนนเจริญ ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4808011808 พระอธิการโสภณ สุทฺธิ าโณ อินตะ๊อิน ผาหมูสามคัคี อนัดบั 2

2 4808011832 พระสารีบุตร สุเมโธ วิทยาสกุลเลิศ ผาหมูสามคัคี อนัดบั 2

3 4808011794 พระณัฐพงศ์ ธีรปญฺโ แดงจีน พนัเชิง อนัดบั 2

4 4808011824 พระภาณุพงษ์ อภิวฑฺฒโน ติเรือน ปากปง

5 4808011816 พระศราวุธ สุภทฺโท วงัเชียง หลวง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4890411771 พระอภิชาติ ตเมโธ ชมดี สุทศันารังสรรค์ อนัดบั 1
2 4890411976 พระสุวิชชา สุชีโว เฉลียวไว บา้นเด่ือพฒันา อนัดบั 2
3 4890112197 พระเจือน ธนว โส จ านงสุข หนองพลวง อนัดบั 2
4 4890411933 พระพรศกัด์ิ สุเมโธ ผลจะโป๊ะ ประทุมธรรมชาติ อนัดบั 2
5 4890411500 พระนราวิชญ์ าณสาโร พรหมช่ืน ปราสาท อนัดบั 2
6 4890411721 พระมหานุกูล มหาวีโร พรหมขนัธ์ ศาลาลอย อนัดบั 2
7 4890212256 พระทองใส เตชปญฺโ สอนสิงห์ ตะคร้าเอน

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาเขตสุรินทร์

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่17



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4890411496 พระสมมิตร ผาสุโก รัตนพาณิชย์ จ  าปา
9 4890112189 พระประเสริฐ ทนฺตจิตฺโต โนวิรัมย์ ล  าดวน

10 4890112171 พระอธิการสลาตนั ทีปธมฺโม นิรัมย์ บา้นแสลงพนั
11 4890411526 พระปลดัเลียบ ธนขนฺโธ กองทุน ปราสาท
12 4890411526 พระอธิการช่วง ตโสภโณ ตั้งอยู่ บา้นเด่ือพฒันา
13 4890112090 พระจตุพร อินฺโท เลาเลิศ ป่าสังฆรักษ์
14 4890411984 พระยิม้ กิตฺติ าโณ ชิมบุญ ตาลวก
15 4890112243 พระพงศกร สุชาโต ทะรีรัมย์ หนองพลวง
16 5090114005 พระประจวบ เขมปญฺโ เหลือลน้ สุทศันารังสรรค์ ต่อเน่ือง
17 5090114013 พระริศกัด์ิ กิตฺติโก ภูมิสุข นิลาเทเวศน์ ต่อเน่ือง
18 5090114021 พระครูสิริปริยติัธ ารง ชุตินฺธโร สมานมิตร จอมพระ ต่อเน่ือง
19 5090114170 พระสุนทร อธิปญฺโ สมคัรสมาน คทัธนัวาวาสกาส ต่อเน่ือง
20 4890412077 พระส านาง ถิรนาโถ ถาจ หนองบวั อนัดบั 2
21 4890411941 พระสาเมต เมตฺตาปาลิโต มี จ าปา อนัดบั 2
22 4890411437 พระสัญญา ถิรธมฺโม เกียรติ ทกัษิณวารีสิริสุข อนัดบั 2
23 4890411844 พระรัตนา าณสาโร ไว โคกบวัรวย อนัดบั 2
24 4890411836 พระสุวรรณา มหานาโม สาน โคกบวัรวย อนัดบั 2
25 4890411429 พระสุวรรณาเรต ส วโร คง จ าปา อนัดบั 2
26 4890411994 พระนวจแดน รุจิธมฺโม สรวย จ าปา
27 4890411810 พระสุเภีย ธมฺมปญฺโ มอม เทพสุรินทร์
28 4890411798 พระสุขา คุณวฑฺโฒ หุล โคกบวัรวย
29 4890411461 พระมุนีวนัต์ อคฺคจิตฺโต โห โคกบวัรวย
30 4890411658 พระปรัล จนฺทโก ปรอม โคกบวัรวย
31 4890411704 พระราม จิตฺตภุตฺโต โบร์ ประทุมเมฆ
32 4890411453 พระสมอาด สาสนนนฺโท อาน โคกบวัรวย
33 5090414521 พระวรรณา สงฺโฆ เยยีง เทพสุรินทร์ ต่อเน่ือง
34 5090414912 พระสารันน์ โชตตปฺปญฺโ สัน จนัทราราม ต่อเน่ือง

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่18



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4810011500 พระครูอนุรักษบ์ุรานนัท์ ตธมฺโม เสมอเช้ือ ลี อนัดบั 2
2 4810011445 พระครูสังวรวรคุณ ส วโร รินเท่ียง หวัข่วงแกว้ อนัดบั 2
3 4810011372 พระครูวรเวชโกวิท ณฏฺ โก บุญมา ป่าลานค า อนัดบั 2
4 4810011526 พระมหาเสาร์แกว้ ชุติเมธี ไชยเลิศ ร่องกู่ อนัดบั 2
5 4810011496 พระครูสุทธิเขมาภินนัท์ ตธมฺโม อินชมภู บ่อแฮว้ อนัดบั 2
6 4810010228 พระครูโสภิตบุญญากร อนงฺคโน ยนืนาน สันหม่ืนแกว้ อนัดบั 2
7 4810011518 พระครูนิวิฐสีลสังวร ติสีโล ขวญัดี ฮ่างต ่า อนัดบั 2
8 4810011348 พระครูพิศาลปิยศีล กนฺตสีโล ไชยวงค์ โป่งศรี อนัดบั 2
9 4810011364 พระครูไพบูลวรการ ภทฺทปญฺโ ค าพนัธ์ ตุ่นกลาง

10 4810011399 พระครูวิสุทธ์ิปัญญาภรณ์ ปญฺ าพโล วงศไ์ชย  เชียงหมั้น
11 4810011453 เจา้อธิการสุพฒัน์ สุธมฺโม เทพชุมภู หวัฝาย
12 4810010112 พระมหาประยทุธ์ อินฺทปญฺโ เมืองใจ คุม้
13 4810011542 พระครูกมลปัญญารัตน์ อคฺคปญฺโ ดูแกว้ สันบวับก
14 4810011313 พระนิวติั อาภากโร เขียวค าปัน หนองสระ
15 4810010279 พระอ่ินแกว้ รตฺนปญฺโ ถึงการ ผาชา้งมูบ
16 4810011402 พระครูวิสุทธิศีลากร ปิยสีโล จกัร์เขียว ตุ่นใต้
17 4810011437 พระครูวิสิฐพฒันวิกรม มหาปญฺโ เมืองชุม สันชา้งหิน
18 4810011470 พระครูสุภทัรกิจโกวิท อุปสโม ป้านตุ่น ดอกบวั
19 4810011321 พระอธิการบุศย์ ปภสฺสโร ใจกลา้ สันกวา๊น
20 4810011488 พระครูสุนทรธรรมประยตุ ธมฺมวฑฺุโฒ ก๋าใจ ป่าแฝกใต้
21 4810011305 พระจเร กิตฺติวณฺโณ แวน่ไหว เกษตรสมบูรณ์
22 4810011569 พระอธิการสมศกัด์ิ กนฺตสีโล งูนใส ป่าแดด
23 4810010155 พระครูวิมลขนัตยาภรณ์ ขนฺติพโล กาดบ ารุง หว้ยทรายขาว
24 4810011551 พระนพดล โชติธมฺโม นนัตา หลวงราชสัณฐาน
25 4810011356 พระครูพิพิธพฒันวิกรม ปญฺ าธโร จนัทร์ทองเมือง ป่าสักพฒันา
26 4810011429 พระครูวิธานวิริยกิจ มหาวีโร นามแกว้ ปูปอ
27 4810011291 พระครูขนัติพลคุณ ขนฺติพโล ช านาญหล่อ บา้นง้ิว
28 4810011577 พระอธิการบุญศรี ปญฺ าวชิโร สมควร บา้นง้ิว

วทิยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่19



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
29 4810010287 พระครูอาทรบุญญานุยตุ ธมฺมทินฺโน ตนัเครือ สันทราย
30 4810010121 พระพนม อปฺปกิจฺโจ สุปี ง้ิวหงก
31 4710010030 พระรัตนวิเชียร อริยว  โส เพช็รแกว้ ร่องเขม็ อนัดบั 2 รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4810010147 พระวิชยั ายสุปฏิปนฺโน กลกัทองค า ป่าแดงบุญนาค อนัดบั 2
2 4810010163 พระวิรุท โสภโณ ณ ล าปาง ลี อนัดบั 2
3 4810010066 พระชาญวิทย์ สิริธมฺโม งานดี ภูมินทร์ อนัดบั 2
4 4810010171 เจา้อธิการวีระชยั สิริภทฺโท สมจิตร ป่าแดง อนัดบั 2
5 4810010295 พระธนวฒัน์ ธมฺมโชโต ยอดยา ศรีบุญเรือง อนัดบั 2
6 4810010031 พระอธิการเจริญ กตปุญฺโ อินตะ๊สาร นางเหล่ียว อนัดบั 2
7 4810010139 พระครูสงัฆรักษพ์งศศิ์ริ ปญฺ าธโร แสนหลวง ท่ีพกัสงฆบ์า้นนาแรม อนัดบั 2
8 4810010198 พระศิโรดม จิตฺตธมฺโม วงศแ์ผ่น ป่าลานค า อนัดบั 2
9 4810010023 พระกิตติศกัด์ิ รตน าโณ บุญมา ป่าลานค า อนัดบั 2

10 4810010074 พระดนุสรณ์ ชินทตฺโต บุญทา ใหม่บา้นบอน อนัดบั 2
11 4810010252 พระอธิการอนนัต์ ชินวโร บวันาค ง้ิวหงก อนัดบั 2
12 4810010244 พระอธิการสุชาติ ปิยสีโล ฟแูสง บุญโยง
13 4810010201 พระสุนทร สิริธมฺโม ธรรมใจ แม่เยน็เหนือ
14 4810010015 พระเกียรติศกัด์ิ มนาปทายโก เข่ือนแกว้ ม่วงค  า
15 4810010236 พระครูสุภทัรบญุญากร สุมโน แก่นเมือง ศรีบุญเรือง
16 4810010082 พระทองยทุธ ชยานนฺโท อินตะ๊วิชา รัตนคูหาวนาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4811151429 พระมหาวงกฏ กิจฺจกาโร ทาเงิน ใหม่อมตรส อนัดบั 2
2 4811151437 พระเมธี จนฺทวาโส จนัทวาส หว้ยกระเจา อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาบาลีพุทธศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่20



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4911110856 พระครูธรรมธรเล็ก   สุธมฺมปญฺโ เพชรช่ืนสกุล ท่าขนุน อนัดบั 1
2 4911111089 พระครูสังฆรักษแ์สงชยั กนฺตสีโล เพชรช่ืนสกุล ท่าขนุน อนัดบั 1
3 4911111003 พระมหาชาญศกัด์ิ      สมานฉนฺโท แสงค า บางชา้งเหนือ อนัดบั 1
4 4911110988 พระมหาสถาพร        สิรินฺธโร มรกฎจินดา ปรีดาราม อนัดบั 1
5 4811112784 พระภูวเดช            อุสฺสาหิโก พรมชาติ เขาอิติสุคโต อนัดบั 1
6 4911110325 พระครูสงัฆรักษจ์  านงค ์ ถาวรธมฺโม สุวรรณปาล เอ่ียมประชามิตร อนัดบั 1
7 4911110881 พระครูวิบลูเจติยานุรักษ ์ ปุญฺ กาโม นนทแ์กว้ ดอนเจดีย์ อนัดบั 1
8 4911111062 พระครูปลดัปรีชา      จิรนาโค บวัผดั ท่าขนุน อนัดบั 1
9 4911110619 พระครูสังฆรักษกิ์ตติ  กิตฺติว  โส เกิดความเยน็ บางพลีใหญ่ใน อนัดบั 1

10 4911110571 พระมหาสมบติั          ธนปญฺโ ฉลอง พระสมุทรเจดีย์ อนัดบั 1
11 4911110589 พระครูวิจิตรปทมุรัตน ์ ปญฺ าทีโป นาคมี บวัแกว้ศรัทธาธรรม อนัดบั 1
12 4911110643 พระครูโกศลสิทธิการ  กิตฺติ าโณ พวงจนัทร์ บางพนู อนัดบั 1
13 4911110694 พระครูศรีธรรมาทร ตปญฺโ ล าเพง็ คูหาสวรรคว์รวิหาร อนัดบั 1
14 4911110970 พระใบฎีกาณฏัฐพร    านวฑฺุโฒ หาญวิริยะเมธา สิงห์ อนัดบั 1
15 4911110465 พระครูวฒันสุตานุกูล ลทฺธคุโณ สระงาม บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 1
16 4911110953 พระมหาไพศาล        โฆสธมฺโม อรุณรุวิวฒัน์ กกตาล อนัดบั 1
17 4911110597 พระครโูอภาสนนทกติต์ โอภาโส แสงทอง จนัทร์ อนัดบั 1
18 4911110872 พระครูสงัฆรักษพ์รหมลิขิต ยโสธโร ค าเกษ วงัตะกู อนัดบั 1
19 4911110422 พระครูเมตตามงคลวิศิษฎ์ อคฺควโร สงวนไว้ วิศิษฎบ์ุญญาวาส อนัดบั 1
20 4911110601 พระครูปลดัวิสุทธ์ิ      นริสฺสโร ขาวเกตุ บวัโรย อนัดบั 1
21 4811112601 พระมหามนูญ          โชติปญฺโ องอาจ บางหลวง อนัดบั 2
22 4911110635 พระครูปลดัไชยวฒิุ    อาภานนฺโท กระถินทอง จนัทร์ประดิษฐาราม อนัดบั 2
23 4911110406 พระครูสุจิตรัตนากร วฑฺฒจิตฺโต ปล้ืมสวสัด์ิ บึงบาประภาสัวตั อนัดบั 2
24 4911110651 พระธรรมรัฐ           อติเมโธ บตัรพนัธนะ คลองขดุ อนัดบั 2
25 4911110333 พระครูโสภณคุณานุกูล ธมฺมปิติโก กล่อมเจริญ พิชิตพิตยาราม อนัดบั 2
26 4911110431 พระครูปทุมธรรมโชติ สุรธมฺโม กลัยาสกุล ราษฎร์ศรัทธาท า อนัดบั 2
27 4911110473 พระครูบวรกิจวิธาน ติสาโร รอดทิม ใหญ่ อนัดบั 2
28 4911110546 พระครูสุพลวฒิุกร สุภโร อาจคุม้ โตนด อนัดบั 2
29 4911110511 พระมหาสมโภชน์        กุสโล แดงสวสัด์ิ แค อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่21



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

30 4911110686 พระครูโกมุทสิทธิการ เกสโร วยัวงศวิ์ทย์ โกมุทพทุธรังสี อนัดบั 2
31 4911110368 พระครูสุนทรธญัรักษ์ ปุณฺณสิริ อน้รักษ์ กลางคลองส่ี อนัดบั 2
32 4911110384 พระครอูทุมุพรกติตคิณุ ภมโร แตงเนียม มะเด่ือ อนัดบั 2
33 4911110457 พระครูเกษมสุตารักษ ์ เขมจิตฺโต จงสุวรรณ์ ศรีสุดารามวรวิหาร อนัดบั 2
34 4911110295 พระครูวิมลศุภการ จนฺทโน สวนมาลี ด่านส าโรง อนัดบั 2
35 4911110554 พระครูสังฆรักษบ์ุญใส  รตนปุตฺโต สามา แคใน อนัดบั 2
36 4911110562 พระมหาสุรศกัด์ิ         สุรสกฺโก โพธ์ิเงิน แคนอก อนัดบั 2
37 4911110490 พระครูเกษมสุทธิคุณ สนฺตจิตฺโต แสงมณีรัตนากร พลมานีย์ อนัดบั 2
38 4911110503 พระครูสุนทรนนทกิจ สุมโน ตาขมุเหล็ก ป่าเลไลยก์ อนัดบั 2
39 4811112555 พระปลดัสุรพล         อติภทฺโท ซ่ือดี บ่อเงิน อนัดบั 2
40 4811112580 พระครูศรีสุตากร       อภิ าโณ ชีนบัถือ กลางบางพระ อนัดบั 2
41 4911110392 พระครูปลดัสุรพล   กนฺตจารี กล ่าดิษฐ์ ครุนอก อนัดบั 2
42 4811112814 พระอกนิษฐ์           สิริปญฺโ อาจวิชยั บางหลวง อนัดบั 2
43 4911110449 พระประจวบ       อุปสนฺโต แสงทอง เสาธงนอก อนัดบั 2
44 4911110520 พระครูปทุมศีลาภรณ์ กนฺตสีโล ส าเภาแกว้ ดอนใหญ่ อนัดบั 2
45 4911110376 พระครูโสภณกิจจารักษ ์ ปญฺ าปชฺโชโต คุม้ทรัพย์ บึงบอน อนัดบั 2
46 4911110341 พระครูโอภาสกิจจานุยตุ ปภสฺสโร สุภานนทเดชากุล ไทรใหญ่ อนัดบั 2
47 4911110414 พระครูใบฎีกาเมธี     จนฺทโชโต อยูคุ่ม้ญาติ มหรรณพาราม อนัดบั 2
48 4911110538 พระสมุห์วิศกัด์ิ          อิทฺธิ าโณ กอจนัทร์ เวฬุราชิณ อนัดบั 2
49 4911110287 พระครูปลดัเสริม        ตเปโม งามข า บางพลีใหญ่ใน อนัดบั 2
50 4911110660 พระทวฒัน์            อุตฺตมธมฺโม จนัทิพยว์งษ์ ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2
51 4911110627 พระครูปลดับุญมี      อธิจิตฺโต ผุดผ่อง ครุใน อนัดบั 2
52 4811112865 พระวนัชาติ           ปุณฺณวณฺโณ บุณวรรณ เขาอิติสุคโต อนัดบั 2
53 4811112725 พระวิรัช                ปวโร บุญงาม พระนอน อนัดบั 2
54 4911110309 พระครูไพจิตรพฒันาทร ถาวโร ธรรมธิรา ปลายคลองขนุศรี อนัดบั 2
55 4811112661 พระณฐัพงษ ์            สิริว  โส ตน้ศิริ วิมุตยาราม อนัดบั 2
56 4911110317 พระครูถาวรสุตกิจ ถาวโร แซ่ซ้ือ คลองตาคลา้ย อนัดบั 2
57 4811112571 พระครูปลดัอุดร        อุตฺตโร นามวิชยั มาบโพธ์ิ อนัดบั 2
58 4811112521 พระครูสมุห์วิโรจน์     วรมงฺคโล ใจซ่ือสมบูรณ์ ปราสาทสิทธ์ิ อนัดบั 2
59 4811112563 พระครูบรรพตพฒันคุณ  ธนวฑฺฒโก ไข่แกว้ เขาอิติสุคโต อนัดบั 2

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่22



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

60 4811112695 พระสุคนธ์ ปญฺญาธโร กึม มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม อนัดบั 2
61 4811112717 พระคณิศร             มนฺตชาโต พลูทวี เขาอิติสุคโต อนัดบั 2
62 4811112679 พระอธิการชรัตน์        ตคุโณ มีแกว้ หนองซอ อนัดบั 2
63 4811112709 พระไพโรจน์            ปภากโร ฉายอ่วม บางหลวง อนัดบั 2
64 4811112687 พระอานนท ์            เขมทตฺโต วฒันสุวรรณ เอนกดิษฐาราม อนัดบั 2
65 4911110775 พระครูอนุกลูปัญญากร  สิริปญฺโ เขียนบณัฑิตย์ ไผ่โรงววั อบัดบั 2
66 4911110864 พระครูพินิตสุตาคม  สุตาคโม แสงคา้ ลาดหญา้ไทร อบัดบั 2
67 4911110830 พระไพฑูรย ์        เมธิโก มหาบุญ เทียนดดั อบัดบั 2
68 4911110759 พระพิพฒัน์ศึกษากร รตนาโภ คงคา บางชา้งเหนือ อบัดบั 2
69 4911111054 พระครูใบฎีกาส ารวย  ส วโร อุทร ไทยาวาส อบัดบั 2
70 4911110724 พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์  ปสนฺนจิตฺโต ใจเอ้ือย สระพงักร่าง อบัดบั 2
71 4911110902 พระครูปลดัสุนทร     สุนฺทโร แซ่เตียว ส.ถ ้าศรีสรรเพชญ อบัดบั 2
72 4911110961 พระครูปิยธรรมพิมล  ปิย  กุโร เพชรเยยีน บางปลา อบัดบั 2
73 4911111011 พระมหาสมนึก         วรธมฺโม ชาวบา้นเกาะ กระโจมทอง อบัดบั 2
74 4911110732 พระครูวิสุทธ์ิธีรคุณ  จิตฺตวิสุทฺธิ ทสัสะ หว้ยม่วง อบัดบั 2
75 4911110899 พระครูวรดิตถานุยตุ  คเวสโก สุจจิตจูล ท่าพดู อบัดบั 2
76 4911110996 พระปลดัพิเชษ         ธมฺมธโช พิมพิรัตน์ ท่าเสา อบัดบั 2
77 4911110791 พระครูไพโรจน์ภทัรคุณ ภทฺทปญฺโ กาญจนแสนส่ง สระพงั อบัดบั 2
78 4911110805 พระครูปลดัชลอ     เตชพโล ป่ินวิเศษ โพธ์ิอน้ อบัดบั 2
79 4911111097 พระครูปลดัถาวร      ถาวโร จารุปัญญาพร ไร่ขิง อบัดบั 2
80 4911110716 พระครูสาครกิจจานุกูล  จนฺทโน สร้อยสน หนองบวั อบัดบั 2
81 4911110767 พระครูปริยติักาญจนโชติ ธมฺมโชโต ทีค า วงัเยน็ อบัดบั 2
82 4911110929 พระใบฎีกาสายชล     จิตฺตกาโร อาจปักษาส์ ไร่แตงทอง อบัดบั 2
83 4911110937 พระครูสมุห์อนนัต ์    อนนฺโท แกว้กระจ่าง ดอนโฆสิตาราม อบัดบั 2
84 4911111046 พระใบฎีกาสุชิน       กิตฺติทินฺโน แสงเพชร พทุธธรรมรังษี อบัดบั 2
85 4911110911 พระครูโกศลธรรมรัตน์ จิตฺตกโร ค าก๊ก วงัน ้าเขียว อบัดบั 2
86 4911110741 พระครูปุญญาภิสันท ์ กตปุญฺโ สุวรรณม่วง บางไผ่นารถ อบัดบั 2
87 4911110783 พระครูโสภณกิจวิบูล  สุรพโล เสืองามเอ่ียม บางภาษี อบัดบั 2
88 4911110848 พระครูวิธานธรรมนาถ นาถธมฺโม จารุวงศไ์พบูลย์ ทุ่งกระพงัโหม อบัดบั 2
89 4911111038 พระครูใบฎีกาถาวร              ถาวโร คีมทอง สระพงักร่าง อบัดบั 2

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่23



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

90 4911110813 พระครูเขมสีลาจาร กนฺตสีโล อ่ิมปรีชา สรรเพชญ อบัดบั 2
91 4911110821 พระครูภทัรกิจพิศาล  ปภทฺโท ศรีสุวรรณ ไผ่หูชา้ง อบัดบั 2
92 4911111020 พระจรัล             จิรปุญฺโ เอ่ียมศรีเพง็ หว้ยพลู อบัดบั 2
93 4811112636 พระสุรินทร์              จิตฺตกาโร ประเสริฐวาที หว้ยพลู
94 4811112610 พระอธิการน าพร               เขมิโย หลัง่ไพบูลย์ ดอนเตาอิฐ
95 4811112890 พระอภินนัท ์          อภินนฺฺโท กนัหนู กลางบางพระ
96 4811112539 พระสมุห์จรัญ          จารุธมฺโม จารุเจริญวงษ์ ไผ่สามต าลึง
97 4811112547 พระครูปลดักิตติวฒัน์        ปญฺ าธโร อินทร์กรุงเก่า นิลเพชร
98 4811112822 พระไชยชินพฒัน์          อุทโย โกมลกนกภณัฑ์ บางโค
99 4711112189 พระฉลองชยั  จนฺทสาโร อินทร์ดอกไม้ มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804110518  พระธนากร  นาคเสโน  คชเสรีวงศ์ ทาป่าเปา อนัดบั 1
2 4804110585  พระมหาสมบติั  ปญฺ าทีโป  อุปทะ ปาคา อนัดบั 1
3 4804110569  พระพิเชษฐ์ ปุญฺโ  จนัทร์ทอง ดอนมูลชยั อนัดบั 1
4 4804110500  พระกิตติกร  กิตฺติวณฺโณ  หมอมนต์ เทพอ านวย อนัดบั 2
5 4804110542  พระอธิการธีระพล  สนฺตจิตฺโต  ขาตา ท่ากาน

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4812170222 พระสามารถ สุขิโต เปรมประยรู ราษฎร์สามคัคี     อนัดบั 2
2 4812170125 พระสง่า สิริวฑฺฒโน พรมลา ป่าคกง้ิว     อนัดบั 2
3 4812170184 พระครูสุวิธานปริยติัคุณ สุชีโว โกศรีวงศ์ ป่านากระเซ็ง     อนัดบั 2
4 4812170109 พระเทอดเกียรติ วรธมฺโม วงศศ์รีทา โพนทอง     อนัดบั 2
5 4812170133 พระวชิระ านวีโร ประสมทรัพย์ ประชาสามคัคี     อนัดบั 2
6 4812170176 พระครูจิตตธรรมาภรณ์ สีตจิตฺโต โคทนา อภิราษฎร์บ ารุง     
7 4812170192 พระเอียง จนฺทสาโร ริดป้อง โพนศรี     

วทิยาลัยสงฆ์เลย  จังหวดัเลย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่24



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 5012170687 พระมหาทองปาน ธมฺมจาโร ศรีเขียว ศรีหนองหิน     ต่อเน่ือง
9 4712170263 พระอนนัต์ ขนฺติโก พิเคราะห์แนะ โนนสวรรค ์    รุ่นท่ี 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4809010091 พระมหาบุญมี อธิปญฺโ ค าสี ด่านชา้ง อนัดบั 1
2 4809010058 พระอธิการธรรมนูญ จนฺทโชโต บุญขนัธ์ ด่านชา้ง อนัดบั 1
3 4809010015 พระครูนิรันดร์กิตติวงศ์ สุจิตฺโต อินทร์ประสิทธ์ิ บา้นบน อนัดบั 1
4 4809010163 พระสมจิตต์ รตนโชโต ผิวชอุ่ม ทุ่งท่าเสา อนัดบั 1
5 4809010023 พระจกัรี อิทฺธิเตโช สายยวง เขาดินเหนือ อนัดบั 2
6 4809010104 พระครูนิเวศน์ธรรมประจกัษ์ กิตฺติปาโล กล ่าเพียร มาบแก อนัดบั 2
7 4809020282 พระมหาธนินทร์ ฉนฺทสาโร สะจนัดา นครสวรรค์ อนัดบั 2
8 4809010180 พระสมศกัด์ิ ขนฺติโก เล็กกล่ิน สิงคาราม อนัดบั 2
9 4809010121 พระปลดัวิบูลย์ อานนฺโท เหมือนเอ่ียม ช่องคีรี อนัดบั 2

10 4809010066 พระนพพล โกวิโท ภู่ภกัดี หนองหลวง อนัดบั 2
11 4809010147 พระครูวิสุทธิขนัติตุณ ขนฺติพโล โลทิม หนองเต่า อนัดบั 2
12 4809010198 พระอธิการสมศกัด์ิ ธมฺมวโร จนัทร์นาค ส านกัสงฆว์ชิรกลัยาณ์ อนัดบั 2
13 4809010210 พระสมุห์สุพจน์ วรธมฺโม ฤทธ์ิมหนัต์ บา้นแก่ง อนัดบั 2
14 4809010228 พระอภิสิทธ์ิ อคฺคธมฺโม พิลึก มาบแก อนัดบั 2
15 5009201143 พระมหาธญัภูวริษฐ์ โชติปญฺโ พวงแข ดอนรวบ ต่อเน่ือง
16 5009201151 พระศกัรินทร์ ปญฺ าสาโร มุกดา ชยัมงคล ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4843010324 พระมหาสมชาย  สุรเตโช สิงหา ไตรภูมิ อนัดบั  1
2 4843010201 พระปลดัมโนธรรม   มนธมฺโม ป้ันมณี สหบุญญาราม อนัดบั 2
3 4843010049 พระจีระธรรม   จิรธมฺโม แยม้ศิริ วดัปากยาง อนัดบั 2
4 4843010243 พระสมุห์สมเอก จนฺทว  โส ยอดเพชร ดงข่อย อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวดัพิษณุโลก
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่25



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4843010057 พระครูวิทิตธรรมโมทยั โอภาโส บุตรหร่ัง ขนุตาลด อนัดบั 2
6 4843010332 พระมหาวรายทุธ    ยโสธโร จนัทร์แกว้ อรัญญิก อนัดบั 2
7 4843010162 พระครูพิทกัษอิ์นทเขต  เตชธมฺโม บุญเชิดชู นาอิน อนัดบั 2
8 4843010286 พระครูสุวิธานวรกิจ   กุสโล ป้องกนัภยั พรสวรรคว์ราราม อนัดบั 2
9 4843010081 เจา้อธิการดิเรก    ถิรสีโล รุ่งสวา่ง ทบัผ้ึง อนัดบั 2

10 4843010251 พระครูสุคนัธศีลคุณ   ตสีโล ข าใจ สามพวง อนัดบั 2
11 4843010316 พระมหาวิชาญ   นาคว  โส ป้อมแสง เกาะวงษเ์กียรต์ิ อนัดบั 2
12 4843010022 พระครูบรรพตธรรมคุณ อุชุจาโร ศรีชามุกข์ ภูกรงไก่ธรรมาราม อนัดบั 2
13 4843010065 พระครูวิลาสบญุสิทธ์ิ   ปุญฺ สิริ สืบบุญ คลองยาง อนัดบั 2
14 4843010171 พระครูพิพฒันโสภิต จารุวณฺโณ ษมาคุณากร ข่อยสูง อนัดบั 2
15 4843010031 พระสมุห์จีรวฒัน์   อภโย เจก็ท่าชา้ง นาลบัแลง อนัดบั 2
16 4843010138 พระอธิการพนม   าณโสภโณ รุ่งสวา่ง วงัทอง อนัดบั 2
17 4843010278 พระครูวินยัธรสุรินทร์ จนฺทว  โส ดีใจงาม สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
18 4843010111 พระใบฎีกาบรรจบ    ถิรจิตฺโต มีสี บึงภูเต่า อนัดบั 2
19 4617011609 พระมหาอภิสิทธ์ิ  สิทฺธิธมฺโม บุษบงค์ สิมนาโก อนัดบั 2
20 4843010219 พระอธิการวิรุด   ปญฺ าธโร อน้ชาวนา กรุงศรีเจริญ อนัดบั 2
21 4843010723 พระมหาสุรเดช   ธมฺมวโร ม่วงอินทร์ กระชงคาราม
22 4843010359 พระจีรศกัด์ิ   จิรสุโภ แยม้ศิริ ปากยาง
23 4843010090 พระอธิการเด่ียว   รุจิโร ชามงั นิคมศรีส าโรง
24 4843010197 พระครูไพโรจน์สุนทรกิจ สุทนฺโต กล่ินหอม คลองวดัไร่ 
25 4843010120 เจา้อธิการประโรม   ปรกฺกโม พว่งพี คลองตะเข ้
26 4761011220 พระครูประภาสพฒักิจ ปภงฺกโร สุขเจริญ ป่าเรไร
27 4843010294 พระอนุรักษนิ์ติสาร   นิติสาโร รักสนุก ราษฏร์ศรัทธาราม
28 4843010383 พระเมธี   กิตฺติปญฺโ ตีระช้ิน สวา่งสามคัคีย์
29 4843010227 พระครูสถิตวชัรญาณ  วร าโณ เกตุแกว้ คลองพิไกร
30 4843010146 พระมหาพเยาว ์  ปุญฺ าคโม บุญหลง มงคลนิมิตร
31 4843010367 พระจุมพล   คุณพโล สุขอร่าม วงัดาน
32 4843010260 พระครูสันตจิตตานุยตุ สนฺตจิตฺโต วงคก์วี วงัหิน
33 4761011319 พระจิตติ  เขมธมฺโม สีหมาตย์ พระพทุธบาทเขาสมอแคลง อนัดบั 2 รุ่น 54

34 4761011408 พระสมพร มหาคุโณ สอนสุทธ์ิ ศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2 รุ่น 54

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่26



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805170107 พระครูปลดัชูเกียรติ ตปญฺโ ศรียาชีพ บูรพาภิราม อนัดบั 1
2 4805170093 พระครูสงัฆรักษชุ์มพร อุชุจาโร ลีดอนง้ิว ป่าเมตตาธรรม อนัดบั 1
3 4805170077 พระครูสุชยัมงคลกิจ สุคโต การส าเนียง ชยัมงคล อนัดบั 1
4 4805170158 พระบรรจง จิตฺตกโร ไชยเสนา บา้นผ  าใหญ่ อนัดบั 2
5 4805170166 เจา้อธิการบุญถ่ิน จิรว  โส ทองใบ เหล่ายาว อนัดบั 2
6 3805170344 พระสุวิทย์ ตเมโธ ช านาญจนัทร์ สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2
7 4805170182 พระภสักรณ์ สุวฑฺโฒ นนนุศาสตร์ บา้นเหล่าใหญ่ อนัดบั 2
8 4805170247 พระครูสมุห์วินยั วรธมฺโม บวัสิงห์ บา้นหนองไหล อนัดบั 2
9 4805170042 พระครูวิชยัโชติธรรม โชติธมฺโม ช่างยา ป่าชยัมงคล

10 4805170409 พระเสมียน มหาคมฺภีโร ล ้าเลิศ บูรพาภิราม
11 4805170239 พระเรืองยศ ปริปุณฺโณ เจริญเขตร ศิริมงคล
12 4805170069 พระครูสิทธิปุญโญภาส เตชปุญฺโ แสงสุก บา้นยาง
13 4805170379 พระทวน าณวีโร ปัททุม บูรพาภิราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4891107596 พระสุพิน อิสฺสโร อ่านเขียน หนองโพรง อนัดบั 1
2 4891107553 พระปุญญพฒัน์ สุจิณฺโณ ชาติมนตรี นิคมเขต อนัดบั 1
3 4891107570 พระสายญัณ์ ธมฺมาราโม ปะรัมย์ ไทรโยง อนัดบั 2
4 4891107537 พระสมโชค สิรินฺธโร เชษรัมย์ วดัทองธรรมชาติ อนัดบั 2
5 4790102815 พระบุญเลิศ  ปคุโณ  เหลาดี อิสาณ อนัดบั 2
6 4891107863 พระครูประภศัร์วีราภรณ์ ปภสฺสโร  เจริญศิริ โคกสิงห์ อนัดบั 2
7 4891107405 พระบุญมี ปุญฺ าคโม กึมรัมย์ บา้นจอม อนัดบั 2
8 4891107499 พระวิษณุ ยสินฺธโร ปัญญายงค์ กลาง อนัดบั 2
9 4891107545 พระสมาน ตสทฺโท พรหมธิ อินทรวนาราม อนัดบั 2

10 4891107529  พระวิลเล่ียม ธนว โส ขยญัคิด อิสาณ อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัพระพุทธบาทเขากระโดง  จังหวดับุรีรัมย์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวดัสระทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่27



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
11 4891107413 พระปฐมพงศ์ ปฐมว  โส พะวงรัมย์ ประชาศรัทธาธรรม อนัดบั 2
12 4891107324 พระคงฤทธ์ิ คนฺธิโก   อาษาภกัด์ิ โคน อนัดบั 2
13 4891107855 พระธนาธร ธีรปญฺโ พาละพล บา้นบวั
14 4891107642 พระอภิชยั อภิชโย ก ารัมย์ โคกแกว้สองชั้น
15 4891107341 พระครูสุนทรชยัวฒัน์ สุชีโว ตวัประโคน กลาง
16 4891107383 พระทวีศกัด์ิ เทวมิตฺโต ซึมรัมย์ ด่านทองประชาสามคัคี

17 4891107448 พระป้อมนรินทร์ สีลเตโช หงว้นประโคน กลาง
18 4891107693 พระอุทิตร์ กนฺตาโภ พิลึกนา ด่านทองประชาสามคัคี

19 4891107669 พระอนนัต ์ านวีโร ผลออ้ บา้นบวั
20 4891107464 พระมา้ว จารุธมฺโม โคตรศรีเมือง บา้นบวั
21 4891107502 พระวรวิทย์ อาภากโร นิเวชกุล บา้นบวั
22 4891107634 พระครูสุกิจพฒันาทร กตคุโณ มีแกว้ บึงเจริญ
23 4891107421 พระประเทือง ธีรปญฺโ เคียนรัมย์ บา้นกะทิง
24 4891107626 พระอธิการนิวาส สุคนฺโธ ดีทองหลาง ใหม่อมัพวนั
25 4891107481 พระรมย์ วิริยธมฺโม อ่วมรัมย์ ส านกัสงฆป่์าวิเวกสามคัคีธรรม

26 4891107472 พระร่อนทอง  กาญจโน ทาเงิน หนองกง
27 4891107651 พระอภิชาติ อคฺคปญฺโ สอนรัมย์ ป่าสวนใหญ่
28 5090114943 พระครูปริยติัวิริยาทร านกโร บุญเยีย่ม วารีมุขาราม ต่อเน่ือง
29 5090114871 พระครูพิชิตวรรณาพิราม ชิตมาโร  วิเชียรเลิศ ฬุวรรณาราม ต่อเน่ือง
30 5090114919 พระอุทยั  อุทโย ยอดนางรอง ฬุวรรณาราม ต่อเน่ือง
31 5090114935 เจา้อธิการเขม็ทอง ภทฺทราวโร เสนาไทย ป่าหนาม ต่อเน่ือง
32 5090114897 พระธนพฒัน์  ธมฺมรโส  กระแสเทศ กระดึงทอง ต่อเน่ือง
33 5090114951 นายสุวรรณ์ พจน์สิทธ์ิ บุรีรัมย์ ต่อเน่ือง
34 5090114889 พระสวสัด์ิ  ธีรธมฺโม  ลาดคูบอน วารีมุขาราม ต่อเน่ือง
35 4790103013 พระศุภสรรค์ วชิรว  โส สีหาชาลี โนนดินแดงใต้ รุ่นท่ี 53
36 4790102980 พระสุรชยั ตปุญฺโ  เสริมสิน โพธ์ิทรายทอง รุ่นท่ี 53
37 4991108471 พระเชิตชยั  ยติโก จุลลาศรี พระพทุธบาทเขากระโดง รุ่นท่ี 53
38 4891107898 พระเพียะตรา โยคีภทฺโท สวน กลาง อนัดบั 2
39 4891107880 พระตึก ธมฺมส เวโค วงั ป่าไพบูลย์

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่28



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861010144 พระวิศวพงศ์ ธีรปญฺโ คงเพง็ โนนป่าลวก อนัดบั 1
2 4861010152 พระมหาวฒิุชยั ถาวโร กลัสุมาโส มหาธาตุ อนัดบั 1
3 4861010276 พระมนตรี ปิยธมฺโม โนนกะยอม ศรีบุญเรือง อนัดบั 1
4 4861010322 พระบุญมี สนฺตจิตฺโต มณีจนัทร์ โคกมน อนัดบั 1
5 4861010110 พระครูวาปีพชัราภรณ์ ชาคโร วดัเมือง หนองสมบูรณ์ อนัดบั 2
6 4861010128 พระไพรบูลย์ ปญฺ าโภ ทองจา นาพอ่สอง อนัดบั 2
7 4861010161 พระศกัด์ิดา สนฺตกาโย แกว้คง สระเกศ
8 4861010063 พระชชัวาลย์ ชุตินฺธโร โมราเลิศ ไพรสณฑศ์กัดาราม

9 4861010209 พระสุรชยั ธมฺมจาโร ถุงสุวรรณ ทุ่งจนัทร์สมุทร
10 4861010225 พระเสรี าณสาโร แดงทองดี มหาธาตุ
11 4861010101 พระครูพชัรคณาภิรักษ์ จารุวณฺโณ ทองสี โคกมน
12 4861010136 พระสมุห์วสันต์ อาจารธมฺโม จนัสุข สระเกศ
13 4861010071 พระอธิการชยัชาญ มหิสฺสโร จนัทร์เกิน ศรีชมช่ืน
14 4861010039 พระจูมค า ปญฺ าสาโร ชาติเสนา ศรีสะอาด
15 4761012048 พระบดิทฒั อุตฺตโร ชมภูทิพย์ อภยัมณีรัตน์ รุ่น 54
16 4761011912 พระวิทยา ตมโน สุวรรณเลิศ ไพรสณฑศ์กัดาราม รุ่น 54
17 4761011840 พระบรรเจิด โสภณจิตฺโต พรหมภา สระเกศ รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861010446 พระมหาสายณัห์ านุตฺตโม จนัทร์วิบูลย์ พิกุลทอง อนัดบั 1
2 4861010420 พระมหาสุวิทย์ านวฑฺุโฒ โนนงาม พระนอนจกัรสีห์ อนัดบั 1
3 4861010454 พระมหาจ าลอง ปญฺ าวชิโร ถาวรทศัน์ พระนอนจกัรสีห์ อนัดบั 1
4 4861010551 พระทศพล ถิรธมฺโม  รุ่งเรือง หินชะโงก อนัดบั 2
5 4861010624 พระบุญมี สนฺตมโน รักษาทรัพย์ สามขาว อนัดบั 2
6 4861010497 พระบรรจง กนฺตาโภ  จนัทร์โพธ์ิ ฟกูทอง อนัดบั 2
7 4861010519 พระอธิการปริญญา ปภสฺสโร  เกิดผล กลาง อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัไพรสณฑ์ศักดาราม  จังหวดัเพชรบูรณ์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

ห้องเรียนวดัพิกุลทอง  จังหวดัสิงห์บุรี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่29



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4861010713 พระฉตัรชยั อริณฺชโย ยทุธการ เขียนลาย อนัดบั 2
9 4861010471 พระอธิการอนุสรณ์ อคฺคธมฺโม โทไวยะ มะเหยงค์ อนัดบั 2

10 4861010608 พระมหาสมจิตร านิสฺสโร  บุตรดีหงษ์ เกาะ อนัดบั 2
11 4861010721 พระครูปริยตัยาภินนัท์ เขมาภิรโต  เกตุนาค โคกพทุรา อนัดบั 2
12 4861010501 พระอธิการสนิท จิตฺตธมฺโม กองแกว้ เขียนลาย
13 4861010560 พระสมุห์บุญแทน ปุญฺ โก มะลิอ่อง หนองบวั
14 4861010487 พระอาคม อาภทฺธโร  หอมชะเอม ชา้ง
15 4861010527 พระครูปริยติัภทัรกิจ ปภาสิริ โฮเมืองนอก เกาะ
16 4861010586 พระพิเชษฐ์ สุเมโธ ชูชยัมงคล สังฆราชาวาส
17 4861010641 พระครูสุภารวิมล กนฺตวีโร โสภาพงษ์ บุญเกิด
18 4861010705 พระครูสมุห์ประกอบ ทีปธมฺโม งามเลิศ กระทุ่มลาย
19 4861010543 พระนิติศกัด์ิ นิติโก อยูศิ่ริ บา้นพราน
20 4861010675 พระครูโสภณสิริธรรม สุธีโว พรหมทอง โพธ์ิทอง
21 4861010616 พระครูสนัติญาณประยตุ สนฺตจิตฺโต เนียมเพง็ ญาณเสน
22 4861010748 พระครูพิศาลคุณาภินนัท์ อภินนฺโท มงคลศิริ กระทุ่มลาย

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4808011964 พระมงคล สิริภทฺทเมธี แสนปัญญา ทุ่งบ่อแป้น อนัดบั 1
2 4808011824 พระอธิการกมลธน อาภสฺสโร เครือนวล จอมเมือง อนัดบั 1
3 4808011956 พระภานุวฒัน์ วิสุทฺธิเมธี ลุใจค า เมืองศาสน์ อนัดบั 1
4 4808012057 พระเด่นพนัธ์ อาจาโร ส าเนียง ตน้ม่ืน อนัดบั 1
5 4808011841 พระอธิการจกัรกริช อนามโย ค าตุย้เครือ หนองขาม อนัดบั 2
6 4808011859 พระฉตัรดนยั ปฏิญฺ าเมธี ฮอมเงิน ปงหอศาล อนัดบั 2
7 4808012014 พระสมฤทธ์ิ กุสลจิตฺโต แกว้กินี ศรีภูมิมา อนัดบั 2
8 4808012031 พระเอกชยั โกวิโท ใจมัน่ ม่อนคีรีชยั อนัดบั 2
9 4808011905 พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป รูปทอง ป่าฝาง อนัดบั 2

10 4808012065 พระถนอม สมาจาโร กล่ินหอม ม่อนกระทิง อนัดบั 2
11 4808012006 พระเศวต ปญฺ าวชิโร ไวมือ ดอนไชย

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
ห้องเรียนวดับุญวาทย์วหิาร  จังหวดัล าปาง

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่30



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
12 4808011891 พระดนุพล มุนิว  โส รักสถาน หว้ยแหน
13 4808011972 พระราช อาภาธโร สิทธิ ปันเตา้
14 4808011999 พระวีระพงษ์ วีรว  โส วงศเ์รือน ป่าตนัหลวง
15 4808012081 พระอนุวฒัน์ สิริภทฺโท นนัตาวงค์ ชมภูหลวง
16 4808012122 พระเอกยทุธ ป าวชิโร สันธรรม ก่ิวหลวง
17 4808012073 พระอุทยั อาจารสุโภ สุขแดง ม่อนกระทิง
18 4808011981 เจา้อธิการวินิด านธมฺโม แกว้มูล ท่าสี
19 4808011867 พระใบฎีกาชูเกียรติ จารุวณฺโณ เข่ือนค าแสน พระธาตุคว  ่าหมอ้

20 4808011913 พระพลูพิวฒัน์ ภูริปญฺโ ต่อปัญญา ประตูเหล็ก
21 4708011253 พระจรูญ จารุว  โส หนา้งาม บา้นแป้น รุ่น 54
22 4608070169 พระกรกฤต กิตฺติปญฺโ ศิริวงศ์ สบทะ อนัดบั 2 รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4810011143 พระพนสั ทิพฺพเมธี ปันปา น ้าลดั อนัดบั  2
2 4810011119 พระครูสงัฆรักษธ์รรมรักษ์ อุฏฺ าโน หอมดอก กลาง อนัดบั  2
3 4810011186 พระรัตน์ชา ธีรปญฺโ ภิรมยแ์กว้ พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั  2
4 4810011097 เจา้อธิการธีรวฒัน์ ขนฺติโก มีบุญ ทุ่งชยั อนัดบั  2
5 4810011208 พระครูวิทิตนนัทศิลป์ เขมจาโร ค าปันโย เข่ือนแกว้ อนัดบั  2
6 4810011046 พระครูวรากรพิทกัษ์ อาสโภ แหวนค า ศรีดอนชยั
7 4810011127 พระอธิการธีรวงศ์ สุภาจาโร จินะกบั ยู ้
8 4810011216 พระวรวิทย์ อภิวโร บุญกาวิน แช่พลาง
9 4810011160 พระอธิการพิชยั ภทฺทธมฺโม อาจหาญ สบยาง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4836201001 พระทิพยช์ยั อนุภทฺโท ดวงกนัยา ประชานิมิต อนัดบั 2
2 4836201002 พระครูอุดมธุราทร อตฺตคุตฺโต สิงห์กลาง บา้นโนน อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัสระก าแพงใหญ่  จังหวดัศรีสะเกษ
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนวดัพระธาตุแช่แห้ง  จังหวดัน่าน
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่31



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
3 4836201003 พระโคจร กตปุญฺโ หลาวทอง ใต้ อนัดบั 2
4 4836201004 พระคมศกัด์ิ  อารยธมฺโม พอใจ หนองหญา้ปลอ้ง
5 4836201008 พระบุญเชิด รตนเมธี ทองดี สระก าแพงใหญ่
6 4836201011 พระประเสริฐ ปญฺ าคโม มากวิลยั ทุ่งไชย
7 4836201018 พระครูพิบูลธรรมาภิรัต อานนฺโท เดชเดิม ใต้
8 4836201013 พระวชัรากร หฏฺ จิตฺโต สอนแกว้ สระก าแพงใหญ่
9 4836201012 พระปรีชา ธมฺมกาโม สาระทา สระก าแพงใหญ่

10 4836201014 พระศกัด์ิกรินทร์ นิสโภ พ้ืนพรหม บา้นโนน
11 4836201006 พระอธิการทวี ขนฺติสาโร อินทร์สอน ศรีเจริญ
12 4836201017 พระอธิการสุพจน์ สุเมธโส สังขาว หนองสะมอน
13 4836201005 พระณรงคศ์กัด์ิ ปิยสีโล จนัทกรณ์ มหาพทุธาราม
14 4836201009 พระประพนัธ์ ปสุโต เพช็รรินทร์ บา้นใหม่
15 4836201019 พระปลดัสุระเกียรติ สุจิตฺโต หลวงมจัฉา ปลาเดิด
16 4836201016 พระสังเวียน จนฺทสีโล โสดาโคตร โนนม่วง
17 4836201007 พระอธิการเกรียงศกัด์ิ เขมวโร สะอาด โพธ์ิศรี
18 4836201015 พระสยาม จนฺทโชโต ส าเภา โพนยาง
19 4836201010 พระประสงค์ านิสฺสโร ใจเอ้ือ สระก าแพงใหญ่
20 5036301001 พระณฐัวฒิุ คุณสาโร พงษสุ์วรรณ ช าแระ ต่อเน่ือง
21 5036301002 พระครูปิยธรรมวิสุทธ์ิ ปิยธมฺโม เช้ือทอง ฟ้าหยาด ต่อเน่ือง
22 4736201020 พระวิทยา มหาวีโร สีหบุตร ดอนเหลือม รุ่น 54
23 4736201021 พระอาทร จนฺทูปโม บวัส่อง หนองเหล็ก รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4837201052 พระครูพิทกัษสุ์วรรณากร จตฺตสลฺโล ไฝจนัทร์ สุวรรณากร อนัดบั 2
2 4837201050 พระครูนิเทศสุตกิจ ปสาโท หวงัเหมรา คอกชา้ง อนัดบั 2
3 4837201044 พระวิโรจน์ วิโรจโน ชูดโรง มหนัตคาม อนัดบั 2
4 4837201045 พระสุทธิศานต์ สุทฺธิจิตฺโต พิชยัยทุธ มุจลินทวาปีวิหาร อนัดบั 2
5 4837201051 พระครูอนุกิจสุนทร ปุญฺ โชโต แกว้ส าอางค์ ตนัหยงมสั อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา
ห้องเรียนจังหวดัปัตตานี

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่32



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

6 4837201046 พระอุดอน สิริธมฺโม ศรีรัตน์ หลกัเมือง
7 4837201049 พระวนัชยั ตปุญฺโ เพช็รรัตน์ ประชุมชลธารา
8 4837201043 พระเฉลิมชน อุฏฺ าโน พทุธศรี ศรีมหาโพธ์ิ
9 4837201047 พระมหาสายนัต์ สงฺขวณฺโณ สังขท์อง คอกชา้ง

10 4837201048 พระสมุห์สมปอง านวโร โทบุรี บาละ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4803010161 พระยทุธภูมิ ชยวฑฺุโฒ โพธ์ิศรีษะ ตรณาราม อนัดบั 2
2 4803010145 พระกิตติศกัด์ิ ธมฺมิโก เพชรน ้ารอบ ถ ้าสิงขร
3 4803010111 พระอาคม ตาคโม ศิริวฒัน์ พฒันาราม
4 4803010251 พระครูวิมลธรรมสาร สมจิตฺโต งามโฉม บางคู
5 5003011173 พระสุชาติ ถิรส วโร พฤกษอรุณ ธารน ้าไหล ต่อเน่ือง
6 4703018811 พระสิทธิชยั อติพโล ทองดว้ง พฒันาราม รุ่นท่ี 54
7 4703018705 พระสมุห์โชติก สิริธมฺโม ศิริวฒิุ พฒันาราม รุ่นท่ี 54
8 4703019051 พระสมพาน พทฺุธสโร สันวิราช พฒันาราม รุ่นท่ี 54
9 4803010099 พระสุธี สีลวิสุทฺโธ ชล พฒันาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861011078 พระมหาประยงค ์ โฆสการี อาญาเมือง โสธรวราราม อนัดบั 1
2 4861011086 พระมหาวิญญู   กิตฺติเมธี แสนจ าลา โสธรวราราม อนัดบั 1
3 4861011159 พระมหาพรภิรมย์ ปญฺ าวโร ยอดบุญ โสธรวราราม อนัดบั 1
4 4861010926 พระมหาประกาศ   อรุโณ กญัจนา โสธรวราราม อนัดบั 1
5 4861010896 พระมหาไพบูลย ์  ภทฺทโก พลูผล โสธรวราราม อนัดบั 1
6 4861011141 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ  ต าณเมธี บวัอ่อน โสธรวราราม อนัดบั 1
7 4861010934 พระมหาวิชาญ   เตชธมฺโม เคนร า เกาะแกว้สุวรรณาราม อนัดบั 2
8 4861011027 พระมหาณรงค์ ปญฺ าวฑฺุโฒ โหลแกว้ เกาะมะไฟ อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวดัโสธรวราราม  จังหวดัฉะเชิงเทรา

ห้องเรียนวดัพัฒนาราม  จังหวดัสุราษฎร์ธานี
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่33



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

9 4861011035 พระมหาศิริพงษ ์ สิริว  โส ศิริวงค์ โสธรวราราม อนัดบั 2
10 4861010900 พระครูปลดัเอกศกัด์ิ   ธมฺมสกฺโข โตเจริญ เทพนิมิตร อนัดบั 2
11 4861010829 พระครูสุตปัญญาวธุ ปญฺ าวโุธ จนัทรา หนองกะพอ้ อนัดบั 2
12 4861010870 พระครูสถิตสีลาภรณ์ ต าโณ อินทโชติ ศาลาล าดวน อนัดบั 2
13 4861010977 พระมหากฤษณะ   อากิณฺจโน แซ่หุ่น เกาะแกว้สุวรรณาราม อนัดบั 2
14 4861011175 พระมหาสามารถ  โสภณปญฺโ แปงกลาง โสธรวราราม
15 4861201051 พระคิมลวน จิตฺตปสนฺโน เลียง เกาะแกว้สุวรรณาราม

16 4861010837 พระครูกิตติพรหมคุณ กิตฺติ าโณ สมเจริญ ใหม่พหรหมสุวรรณ

17 4861010918 พระวิทยากร  ปิยธมฺโม ปัทธิสม ราษฏร์นิมิต
18 4861010811 พระครูประภสัร์ธรรมนาถ จนฺทสโร ค ากลาง เกาะจนัทร์
19 4861010845 พระอธิการทองสุข  สุจิตฺโต สงเหล่า หนองคลา้
20 4861010861 พระครูสุพฒันพิมล ตาจาโร เจียรสุวรรณ บางกระเจด็

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861011442  พระมหาสาโรจน์  ปุญฺ กาโม  บุญรอด หนองม่วง อนัดบั 1
2 4861011680  พระมานะ ติสีโล  ประพฤติธรรม ท่าเรือ อนัดบั 2
3 4861011281  พระศศวิน  ปตสีโล  อินทรกุล หนองจอก อนัดบั 2
4 4861011655  พระสุธิศกัด์ิ  สุภกิจฺโจ  เขียวหวาน หนองม่วง อนัดบั 2
5 4861011388  พระสรรชยั  ชยฺธมฺโม  นิลเจียรนยั ทุ่งกา้งยา่ง
6 4861011451  พระพรชยั  ปญฺ าวชิโร  ข  าทรง หนองม่วง
7 4861011353  พระมหาจนัทร์ชยั  กิตฺติชโย  สังขข์จร ไชยชุมพลชนะสงคราม

8 4861011418  พระอุเทน  อุเทโน  ส ารวยกูล บา้นทวน
9 4861011639  พระประวิช  ปภสฺสโร  ภู่ประดิษ ทุ่งลาดหญา้

10 4861011671  พระอดิศกัด์ิ  สุมโน  กุลบุตร ด่านมะขามเต้ีย
11 4861011248  พระครูกาญจนโสตถิคุณ  โสตฺถิโก  ปงกองแกว้ เทวสังฆาราม
12 4861011469  พระธงชยั รตนขนฺโธ  ป่าสักทวีกาญจน์ ไชยชุมพลชนะสงคราม

13 4861011370  พระนรากร  นรินฺโท  พรมมา ท่าทุ่งนา
14 4861011361  พระมหาเกียรติยศ ตกิตฺกิโก  ปฤกษา ไชยชุมพลชนะสงคราม

คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา
ห้องเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวดักาญจนบุรี

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่34



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
15 4761014016 พระมหาอณัณพ สนฺตกาโย ลีลามณี ท่าเสด็จ   อนัดบั 2 รุ่น 54

16 4761013664 พระครูสังฆรักษจ์รูญ เตชพโล อยูอ่่อน หนองส ารอง รุน่ 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4841201002 พระบุญญาศาสน์ อหึสโก พทุธตาล ป่าไผ่ อนัดบั 2
2 4841201003 พระครูพิพฒัน์สุนทรเวช ตสีโล สุวรรณประภา เขาแกว้ดบัภยั อนัดบั 2
3 4841201004 พระครูไพจิตสุวรรณรัตน์ สนฺตจิตฺโต อินตาราม ศรีสุพรรณ อนัดบั 2
4 4841201008 พระอธิการจ าปลี จนฺทโชโต ชยัสถา ดอยงาม
5 4841201005 พระครูวิชยัพฒันบวร วิชโย ประเทิง สันตน้เปา
6 4841201006 พระครูวิสิฐธรรมทิน ทินฺน าโณ ภูเด่นใสย์ หตัถีวนาราม
7 4841201009 พระอานนั อานนฺโท ค าจนัทร์ พระธาตุสร้อยทอง
8 4841201007 พระครูพิศาลธรรมพิทกัษ์ ปญฺ าปชฺโชโต งามสวย ดอนเลย
9 4841201001 พระอธิการค าอา้ย ปญฺ าวโร ปัญญาอา้ย ดงมะผาง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861011710 พระธีรเดช ธีรเมธี จาริมุข หงษป์ระดิษฐาราม  อนัดบั 1
2 4861011744 พระบูชา โชติโก พวงจ าปา คลองเปล
3 4861011833 พระนุกูล อภิปญฺโ สังขป์ระดิษฐ์ คลองเปล
4 4861011752 พระมหากริช ถิรธมฺโม วิโยชน์ หงษป์ระดิษฐาราม
5 4861011736 พระสมบติั ติสฺสโร อานพรม หงษป์ระดิษฐาราม
6 4861011809 พระมหาส ารอง สุจิตฺโต กา้นทอง หงษป์ระดิษฐาราม

7 4861011761 พระจกัรวธุ อคฺคธมฺโม อินตะ๊จงั คลองเปล
8 4861011795 พระมหาธีระพงษ์ าณสิทฺธิ คุณเอนก หงษป์ระดิษฐาราม
9 4861011787 พระผ่อง พลธโร สีม ชินวงศป์ระดิษฐ์

10 4861011906 พระสารี รกฺขิตวาโท เสาร์ สิรินทรเทพรัตนาราม
11 4861011914 พระจนัทรา ถาวโร เซียม ชินวงศป์ระดิษฐ์

หน่วยวทิยบริการวดัหงษ์ประดษิฐาราม  จังหวดัสงขลา
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาศาสนา

ห้องเรียนวดัพระแก้ว  จังหวดัเชียงราย
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

พทุธศาสตร์ หนา้ที ่35



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861202026 พระธนากร วชิรธมฺโม โพธ์ิวนั ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 1
2 4861202020 พระมหาพรรณเชษฐ์ เขมโก พิมพปั์ด อุทยาน อนัดบั 2
3 4861202048 พระมหาจิระพล ถิรปญฺโ เฮา้มาชยั เวฬุราชิน อนัดบั 2
4 4806000761 พระมหาศรีไพร ปฏิภาโณ สมศรี ชลประทานรังสกฤษฎ์ิ อนัดบั 2
5 4861202021 พระตรีระศกัด์ิ สุเมโธ กสัโก ใหม่ยายมอญ อนัดบั 2
6 4861202049 พระสัมฤทธ์ิ เตชปุญฺโ จ าเนียร เวฬุราชิน

7 4861202036 พระมหาราศรี สุทฺธิ าโณ โนนสง่า เพล่ง

8 4861202054 พระธีรพฒัน์  สุวินโย มีมุข ประยรุวงศาวาส เทียบโอน

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861202046 พระสุรชยั สุรชโย หงษต์ระกูล ทา้ยเมือง อนัดบั 2
2 4861202033 พระมหาเกรียงไกร กิตฺติธโร โกการัตน์ สุวรรณาราม อนัดบั 2
3 4861202019 พระมหาณรงคร์าช ปณิธานธิติ ครองเช้ือ อนงคาราม อนัดบั 2
4 4861202015 พระนิพฒัน์ านวฑฺฒโน อินพรหม อินทร์บรรจง อนัดบั 2
5 4861202034 พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร อินไกร ปากน ้า อนัดบั 2
6 4861202037 พระมหาทรงยศ านยตฺุโต แท่นย ั้ง อนงคาราม
7 4761020113 พระมหาประถม ธมฺมเมธี หินผา ชยัมงคล
8 4617020896 พระเดชา สุภาภิญฺโ รู้เพียร นอ้ยนพคุณ
9 5061302002 พระมหาอนนัต์ อมโร สุฤทธ์ิ พระสมุทรเจดีย์ ต่อเน่ือง

10 4417020698 พระพิเชฐ าณสุนฺทโร พรหมเพชร ดุสิตาราม รุ่น 51

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาสังคมศึกษา

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่55
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลัย
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

วนัที ่ 30  มีนาคม  2553

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)

ครุศาสตร์ หนา้ที ่36



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4517020088 สามเณรกรวรรษ ธูปเทียนทอง สันติธรรมาราม อนัดบั 2 รุ่น 52

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861202024 พระมหานิรุต มนฺตภาณี ป้องสีดา นิมมานรดี อนัดบั 2
2 4861202051 พระสุพจน์ ปภสฺสโร ฉลอง สุวรรณาราม อนัดบั 2
3 4861202052 พระมหาสาโรช ภูริปญฺโ รุ่งเรือง อมัพวา อนัดบั 2
4 4861202006 พระวีรวิชญ์ วิสุทฺธสีโล อารีสวสัด์ิ นครป่าหมาก อนัดบั 2
5 4861202023 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ ภทฺรวริทฺธี ศรีโชค บพิตรพิมุข อนัดบั 2
6 4861202005 พระมหาสุธีย์ าณสุธี ใจบุญ ปากน ้า อนัดบั 2
7 4861202029 พระมหาณฐัวฒิุ พทฺุธสาโร จาเพียราช ไชยทิศ อนัดบั 2
8 4861202008 พระอ าพล สิริวฑฺฒโน สมศรี ใหญ่ศรีสุพรรณ
9 4861202018 พระพรประสิทธ์ิ รตนปญฺโ ชูศรี เจา้มูล

10 4861202039 พระสมุห์สนอง ยสิโก จนัภกัดี ลาดบวัขาว
11 4861202013 พระนพพร นริสฺสโร สอนมาก บางสะแกใน

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4861202010 พระมหารักษ์ สุจิณฺโณ อาสา ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 1
2 4861202041 พระมหาสนามชยั รตนกวี กาพยแ์กว้ ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2
3 4861202038 พระวนัดี สิริทตฺโต รักพร้า ใหม่ยายมอญ อนัดบั 2
4 4861202030 พระมหาวฒิุ มหานาโค พนัธ์พิทย์ ราชสิทธาราม อนัดบั 2
5 4861202016 พระมหาส ารวย ภูริเมธี ชาวดร ใหม่อมตรส อนัดบั 2
6 4861202042 พระกฤตนนั อภิปุญฺโ องัคะฮาด สะแก อนัดบั 2
7 4861202022 พระมหาปรีชา ปภสฺสโร พอ่คนตรง ชลประทานรังสฤษฎ์ิ อนัดบั 2
8 4861202014 พระธงชยั านจาโร ขนัทอง สระเรียง อนัดบั 2

สาขาวชิาจริยศึกษา

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์ หนา้ที ่37



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
9 4861202012 พระรังสิต ปญฺ าเมธี ทรงศรี สังขก์ระจาย อนัดบั 2

10 4861202011 พระมหาประยรู ธีรวโร ตระการ ใหม่เทพนิมิตร
11 4861202045 พระมหาชมดั โอวาทกาโม กริชกระโทก มงคลวรราราม
12 4861202017 พระโกมินทร์ สุมงฺคโล เบ็ญพาด เจา้มูล
13 5061302001 พระมหายวุเรศ ปญฺ าวชิโร ผาสุข ทองนพคุณ ต่อเน่ือง
14 4617020012 พระมหาอมรินทร์ อมรินฺโท เขียนชยันาจ ลาดพร้าว ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4802202014 พระครูสุตปัญญาภิวฒัน์ ปญฺ าทีโป สีมืด หลวงเพญ็ อนัดบั 1
2 4802202012 พระอธิการสมพร ปญฺ าวฑฺุโฒ ปัญญะ ป่าหนองบุญเพียง อนัดบั 2
3 4802202004 พระธนูชยั ชยธมฺโม พรมมงคล โพธิสมภรณ์ อนัดบั 2
4 4802202011 พระอธิการวิชยั วิริย าโณ พิพิธเศร้า สวา่งโพธิวราราม อนัดบั 2
5 4802202003 พระวินยั โอวาทกฺขโม โมค้  า พระธาตุบงัพวน อนัดบั 2
6 4802202008 พระขจิต สุเมโธ ไชยคุณ โสมนสัสนัตยาราม อนัดบั 2
7 4802202002 พระเวชยนัต์ วิจิตฺตธมฺโม แจง้ไชยศรี ศรีสวา่งโคกค า
8 4802202013 พระอธิการสวสัด์ิ กตภทฺโท โพธ์ิเหลือง ศรีบุญเรือง
9 4802202001 พระมหารัก โสภณร สี โคตพนัธ์ ศรีคุณเมือง

10 4802202009 พระอธิการค ามูล คุตฺตธมฺโม แผ่นผา อรัญญิกาวาส
11 4802202010 พระค าภี กนฺตสีโล วระชยั เขตอุดม
12 5002302023 พระอธิการขจรเกียรติ สุจิตฺโต สิทธิเมืองคุณ ทุ่งสวา่งอารมณ์ ต่อเน่ือง
13 4902303035 พระสมใจ สุมโน ศรีตานาค ธาตุสวา่งอารมณ์ ต่อเน่ือง
14 5002302020 พระบุญอุม้ ปภสฺสโร พลสงคราม โนนตะเคียน ต่อเน่ือง
15 5002302022 พระมหาสายณัห์ จารุวณฺโณ จนัทร์สุโข นาฬิกวนาวาส ต่อเน่ือง
16 4802202005 พระค าหลา้ กนฺตปญฺโญ วิไลจกัร์ หนองเคร่าสิริมงคล
17 5002302019 พระเกตุมณี รมณียธมฺโม ดวงมาลา สามคัคี ต่อเน่ือง
18 5002302021 พระวนัไล กิตฺติวณฺโณ สีลาพอน สามคัคี ต่อเน่ือง

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาเขตหนองคาย

ครุศาสตร์ หนา้ที ่38



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4803202028 พระมหาธานินทร์ วีรปญฺโ อกัษรเดช ประดู่พฒันาราม อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4803202036 พระสมยศ กิตฺติวณฺโณ ศรีราม โพธาราม อนัดบั 2

3 4803202010 พระศิวฒัน์ วิชิโต วฒักีเจริญ หนา้พระบรมธาตุ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804240101 พระนรินทร์ คมฺภีรปญฺโ หม่ืนแสน ทุ่งหลุก อนัดบั 1
2 4804490507 พระสุรินทร์ สุรินฺทร สี แกว้ดุลดุก กู่เตา้ อนัดบั 2
3 4804240080 พระทศัไนย ธมฺมานนฺโท ช่ืนจิตต์ กู่แดง อนัดบั 2
4 4804110071 พระกฤษณะ สุมโณ อาฟู พระธาตุดอยสุเทพฯ อนัดบั 2
5 4804240071 พระนเรศ ธนปญฺโ พิศูจน์ ป่าแคโยง อนัดบั 2
6 4804240047 พระสมเกียรติ ตว  โส ข าณรงค์ ประสิทธิชยั อนัดบั 2
7 4804240128 พระสุรศกัด์ิ สุวณฺณรังสี ศรีสุวรรณ กู่แดง
8 4804110054 พระสันติ วิริยธมฺโม ผ่องใสกระสินธุ์ โป่งนอ้ย
9 4804240039 พระพิเชษฐ์ วชิร าโณ สมฤทธ์ิ ดบัภยั

10 4804240021 พระทูนเหน่ ตวีริโย ตา๊ ป้านปิง
11 4804240152 พระมหานเรศร์ นรินฺโท เมืองมูล ท่ากระดาษ
12 4704240053 พระปิยะพงษ์ ปญฺ าวโร สุวรรณ์ เกตการาม อนัดบั 1รุ่น 54

13 4704240011 พระไกรศร สุทฺธิ าโณ ฟักโต สวนดอก อนัดบั 2รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804260161 พระพิพฒัน์ อตฺถธโร จ ารัสธรรมศีล ศรีโสดา อนัดบั 1
2 4804260102 พระไทย วรสทฺโท วรรังสิยานนท์ ศรีโสดา อนัดบั 1
3 4804260153 พระพรเจตน์ วรธมฺโม ค าแควน่ ศรีโสดา อนัดบั 2
4 4804260145 พระบุญธรรม ธมฺมวโร นภาเกรียงไกร ขนุแม่รวม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนพระพุทธศาสนา

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

ครุศาสตร์ หนา้ที ่39



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4804260081 พระสงกรานต์ านจาโร ชาญศรีเดชสกุล ศรีโสดา อนัดบั 2
6 4804260111 พระธานินทร์ จนฺทสโร สัตพนัธ์ ศรีโสดา อนัดบั 2
7 4804260129 พระนพรัตน์ รตนโชโต บุญตนั ศรีโสดา อนัดบั 2
8 4804260048 พระไพรัช พทฺุธวีริโย โพแกว้ ศรีโสดา อนัดบั 2
9 4804260030 พระธนาวฒัน์ สุทสฺสโน อุดมพรพนา ศรีโสดา

10 4804260013 พระเกด๊ิ จรณธมฺโม แบละซอ ศรีโสดา
11 4804260196 พระสันติภาพ ปภากโร วฒันาทิพยก์ุล หวัปอน

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805230070 พระวิทูรย ์ กวิว  โส พนัธ์วงศ์ หนองแวงโอง อนัดบั 2
2 4805230193 สามเณรสุพฒัน์  ศรีกงพาน โพนทอง อนัดบั 2
3 4805230088 พระสมบติั   ถาวโร โสมค าภา บูรพาราม อนัดบั 2
4 4805230185 พระสงกรานต ์ กิตฺติโก โยธา หนองแวง อนัดบั 2
5 4805230142 พระบญัชา  ปภาโส ค าวงษา หนองแวงโอง อนัดบั 2
6 4805230134 พระมหานิรันดร์   อภิวฑฺฒโน บุดดา หนองแวง อนัดบั 2
7 4805230045 พระประเสริฐ  านวีโร จ าปาทอง วฒุาราม อนัดบั 2
8 4805230231 พระอุดม   อรุโณ สุดชา โคกเพชร อนัดบั 2
9 4805230118 พระสุริยา ปิยภาณี ศรีอนงค์ บูรพา อนัดบั 2

10 4805230151 พระมหาพงษเ์พช็ร วชิรเมธี แสงใส ศรีนวล
11 4805230126 พระธวชัชยั ตวิริโย ผ่านส าแดง ตาลเรียง
12 4805230011 พระกุมารทอง  านวโร พลเห้ียมหาญ ไชยศรี
13 4805230215 พระแสงสุรีย ์  าณเมธี ค  าใบ ท่าน ้าพอง
14 4805230223 พระไสว    ธมฺมวโร ใจดี เทพชุมพล
15 4805230096 พระสมอาจ  ปภงฺกโร บุตรชาติ อุบมุงเหนือ

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา
วทิยาเขตขอนแก่น

ครุศาสตร์ หนา้ที ่40



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

๑ 4706000653  พระธนรัตน์  รตโน  อุ่นถ่ิน โคกศิลา รุ่น 54 อนัดบั 2

๒ 4706000483  พระเกรียงไกร  ปภสฺสโร  สุปะทศั บึง รุ่น 54 อนัดบั 2

รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4806000752 พระมหาเมธี อริยร สี พิมพส์ระเกษ สะแก อนัดบั 2
2 4806000710 สามเณรมานิตย์ โบงนอก ดงเคง็  
3 4806000744 พระนรินทร์ กนฺตสีโล พนัสวสัด์ิ กุดน ้าใส
4 4606270033 พระค ากอ้น สนฺตกาโย ตาลไธสง หนองไข่น ้า รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4807020021 พระวรวฒิุ ธมฺมวฑฺุโฒ เสนคราม มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2
2 4807020277 พระลกัษณ์ ธนปญฺโ อุตมะ หนองปลาปาก อนัดบั 2
3 4807020242 พระจนัทจร านิสฺสโร กิมาพนัธ์ หนองปลาปาก อนัดบั 2
4 4807020293 พระธนากร โชติธมฺโม พงษสุ์ระ นาควาย อนัดบั 2
5 4807020072 พระมหาทองใบ กตปุญฺโ หลกัค  า มณีวนาราม อนัดบั 2
6 4807020137 พระทะวิว เตชปญฺโ โยธานนัท์ แสนส าราญ อนัดบั 2
7 4807020196 พระอุทยั อุตฺตโม บุญเดช โพธ์ิตาก อนัดบั 2
8 4807020161 พระพรศกัด์ิ ทีปธมฺโม ค าดี ท่าคอ้ อนัดบั 2
9 4807020323 พระมนตรี คมฺภีรปญฺโ ม่ิงบุญ ทองนพคุณ อนัดบั 2

10 4807020064 พระพรพิทกัษ์ กนฺตสีโล ยิง่ยง ทุ่งขนุใหญ่
11 4807020056 พระวิชิต อภินน  ฺ โท สมศรี โพธ์ิตาก
12 4807020200 พระอธิการวรวฒิุ านธมฺโม ทองแปลง ท่าคอ้
13 4807020226 พระสมคิด สุจิณฺโณ โคตธาริน บา้นกระแอกนอ้ย
14 4807020307 สามเณรทองใส วงศค์  าชาญ สารพดันึก

วทิยาเขตอุบลราชธานี

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่41



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4807020013 พระครรชิต มุนิว  โส ทองสนิท มณีวนาราม อนัดบั 2
2 4807020269 พระมหาณฐัพงษ์ ปญฺ าวชิโร ภูมลา มณีวนาราม อนัดบั 2
3 4807020340 พระสิทธิกรณ์ ธนปตฺโต สีช่ืน ใหม่ประชาสรรค์ อนัดบั 2
4 4807020145 พระไพบูลย์ วิมโล สถานพงษ์ สุทศันาราม อนัดบั 2
5 4807020188 พระเฉลิม กิตฺติโสภโณ พรหมลิ ทุ่งศรีเมือง อนัดบั 2
6 4807020048 พระกนัตพงศ์ กนฺตวีโร สุยงักูล พลแพน อนัดบั 2
7 4807020099 พระสุริยนั สุริโย ศุภเสถียร ปทุมมาลยั
8 4807020153 พระนิรันต์ นิรนฺตราโย แกว้กลา้ ศิริสารคุณ
9 5007202038 พระสมคิด กิตฺติ าโณ พนัธ์มะลี หนองขุ่น ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4808021811 พระอธิการวฒันา สิริวฑฺฒโน ค าแสน วงัพ่ึง อนัดบั 1
2 4808021803 พระภูมินทร์ วรธมฺโม พลูสม พงพร้าว อนัดบั 2
3 4808021757 พระเชิดศกัด์ิ โสภณคุโณ อินตะ๊พนัธ์ มอ่นศรีสมบูรณาราม

4 4808021862 พระจิระเดช จรณธมฺโม เวียงทอง สูงเม่น
5 4808021781 พระอธิการผดุงศกัด์ิ ผล าโณ ขนุทอง บวกโป่ง
6 4808021790 พระภาสกร ภทฺทาจาโร อุตส่าห์ ปงท่าขา้ม
7 4808021765 พระนพดล ชิตจิตฺโต เตชะปัญญาวฒิุ สัมฤทธิบุญ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4808021714 พระรัตนานนัท์ รตนวณฺโณ ปินตามูล ปทุม อนัดบั 1

2 4808021617 พระมหาถาวร ธมฺมถาวโร สิงห์บุตร พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

3 4808021536 พระณฐัพงษ์ กตสาโร เพชรพลอย ศรีดอก อนัดบั 2

4 4808021641 พระมหาบุญสยาม รตนปุญฺโ เทพแดง พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

5 4808021633 พระธชัพล จิตฺตวฑฺุโฒ สมจิต พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่42



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
6 4808021676 พระมหาไพฑูรย์ คุณส วโร สุทธะ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

7 4808021684 พระภูวดล กิตฺติสาโร อ่ินค า ผาฮาว อนัดบั 2

8 4808021749 พระพรศกัด์ิ ภูริปญฺโ กนัทะวงศ์ พงษสุ์นนัท์
9 4808021561 พระสมชาย านิสฺสโร คงสวสัด์ิ สองแคว

10
4708021216 พระวิญญู อธิปญฺโ ดอกจ าปา ร่องเยน็ อันดับ 2 

รุน่ 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4808021587 พระจกัรกริช จารุวณฺโณ หน้ิวหยิน่ หลวง อนัดบั 1

2 4808021595 พระชยัวฒัน์ ชยวฑฺฒโน มลิวลัย์ สองแคว อนัดบั 1

3 4808021579 พระมหากาจพล กิตฺติวฑฺุโฒ เครงคร้ืน ร่องซ้อ อนัดบั 2

4 4808021650 พระประยรู ธมฺมวิจโย แซ่ทา้ว พงษสุ์นนัท์ อนัดบั 2

5 4808021722 พระอภิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน ตะ๊เฮิง ชยัมงคล อนัดบั 2

6 4808021706 พระรณภพ ญาณวโร มีมา พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

7 5008022644 พระมหาเสน่ห์ ภทฺทรธมฺมจารี สีกาวี พระธาตุช่อแฮ ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4890212281 พระก่อพงศ์ เขมธโร นิลาชยั น ้ายนื อนัดบั 2
2 4890212477 พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ สมานมิตร จอมพระ อนัดบั 2
3 4890212469 พระเอกชยั ชยเมธี จอมค าสิงห์ สุวรรณวิจิตร
4 4890212345 พระเพชร ปริปุณฺโณ จนัทร์งาม ปราสาทเทพนิมิต
5 4890212426 พระสนนั ชยปุตฺโต สัตบุตร หนองลิง
6 4890212272 พระวชัระ สุรจิตฺโต เยาวล์กัษณ์ ป่านิมิตรมงคล
7 4890212329 พระวิโรจน์ ปภสฺสโร บุราคร มจร วข สร
8 5090215201 พระสุระ าณธโร จนัทึก นาโพธ์ิ ต่อเน่ือง
9 4790211240 พระมาโนชน์ โสธโน มาใหพ้ร้อม กลางสุรินทร์ รุ่น 54

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่43



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4890212434 พระพรชยั วรปญฺโ เกาะรัมย์ จุมพลสุทธาวาส อนัดบั 2
2 4890112138 พระวรรณพงษ์ สุวณฺณวณฺโณ หาญมนตรี ส านกัสงฆล์ฏัฐิวนั อนัดบั 2
3 4890212264 พระบรรจง ขนฺติโก อินทร์นอก ทุ่งมนศิริพลเมือง
4 4890212388 พระมหายรุนนัท์ สิริธมฺโม วนัทอง ส านกัสงฆล์ฏัฐิวนั
5 4890212451 พระน าชยั สปฺปุญฺโ บุญช่วย ส านกัสงฆล์ฏัฐิวนั
6 4790211193 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติว  โส ลีราช จุมพลสุทธาวาส รุ่น 54
7 5090219189 พระคงวรรณรัตน์ อารมฺภวิริโย ภุม สุวรรณรัตน์โพธิยาราม ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4810021106 สาเณรธนพล พรหมชยัแสน พระธาตุเจา้ศรีจอมค า อนัดบั 1
2 4810020321 พระกฤษณกรรณ ปิยธมฺโม แกว้เทพ สุขเกษม อนัดบั 2
3 4810020312 พระกมลภพ กิตฺติโสภโณ สานะ หว้ยเคียนใน อนัดบั 2
4 4810020304 พระบุณยกร กิตฺติปญฺโ รัตนเจริญพงศ์ ป่าตึง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4813020275 พระใบฎีกาทนงเกียรติ ทินฺนยโส รอบคอบ ศรีผ้ึงวิทยาราม อนัดบั 2
2 4813020241 พระอธิการศุภชยั ปวโร จกัษุจินดา ไทรทอง อนัดบั 2
3 4813020151 พระครูถิรสีลาภรณ์ ตสีโล ลาดี ศรีคุณเมือง อนัดบั 2
4 4813020399 พระวราวฒิุ พทฺุธสโร เน้ือศรี วงัค  า
5 4813020178 พระครูสุวรรณพฒันโชติ ชุตินฺธโร รูปงาม ราษฎร์สามคัคี
6 4813020313 พระปราณี โชติวโร พรหมเพชร ท่าเรไร
7 4813020224 พระครูสุวรรณคุณประสิทธ์ิ อภิวโร สุค  าภา กา้นเหลืองดง
8 4813020186 พระครูสุภทัรจนัทสาร จนฺทสาโร โยตะสิงห์ ศรีสุภกัด์ิ
9 4813020194 พระครูสนัตจิตตานุรักษ์ สมจิตฺโต พิกุลศรี ศิลาวิเวก

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

ครุศาสตร์ หนา้ที ่44



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4812270111 พระธวชัชยั วรปญฺโ พ่ึงโพธ์ิ ศีลธาราม   อนัดบั 2

2 4812270197 พระไพรัตน์ วรปญฺโ ไชยะศรี ป่าพรมมาราม      อนัดบั 2

3 4812270286 พระสุเมธ คุณสมฺปนฺโน   ซ้อนเติม โพธ์ิศรี    อนัดบั 2

4 4712270144 พระพลูสินธ์ ตธมฺโม สิงห์สุข ศรีบุญเรือง อนัดบั 2 รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
5 4712270098 พระปภาพิช วชิรธมฺโม ศรีคงเพชร โพนงาม อนัดบั 2 รุ่น 54

6 4712270012 พระกิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโ จ าปาชน โพธ์ิชยั อนัดบั 2 รุ่น 54

7 4712270128 พระพิเชษฐ์ ปภสฺสโร ไชยดิษฐ์ โพนงาม รุ่นท่ี 54

8 4912270156 พระธนาฤทธ์ิ โชติธมฺโม วงษา ป่าสันติธรรม ต่อเน่ือง รุ่นท่ี 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4809020398 พระสกล านธมฺโม อินทร์คลา้ย พนัลาน อนัดบั 1
2 4809020321 พระภานุวฒัน์ ตวินโย ทวีร่าง โคกเด่ือ อนัดบั 1
3 4809020240 พระพฒันกฤช คุณวฑฺฒโน บุญสุข โพธ์ิทอง อนัดบั 2
4 4809020274 พระเชิดศกัด์ิ สิริจนฺโท ศรีจนัทร์ ฟ้าสวรรค์ อนัดบั 2
5 4809020452 พระมหาเอกพงษ์ เอกว  โส หาญก าจร นครสวรรค ์ อนัดบั 2
6 4809020428 พระอนุชา ปภสฺสโร บุญเพญ็ ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2
7 4809020291 พระนิพนัธ์ ปิยธมฺโม บวัค  า ส้มเส้ียว อนัดบั 2
8 4809020371 พระเสกขพิ์สิทธ์ิ สุเมธโส สุเมธวรพงษ์ คีรีวงศ์ อนัดบั 2
9 4709020698 พระอดุลย์ กิตฺติปาโล อน้บางใบ ไพศาลี รุ่น 54

10 4609020459 พระเทวฤทธ์ิ นรินฺโท โพธ์ิวนัดี โพธาราม รุ่น 53

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4843020044 พระการเวก อภินนฺโท แกว้อยู่ ดุสิตดาราม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาจริยศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา

วทิยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย
วทิยาลัยสงฆ์เลย

ครุศาสตร์ หนา้ที ่45



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4843020028 พระธวชัชยั  วิริยว  โส วงศพิ์ริยากร พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
3 4843020095 พระวนัชยั เตชวโร เสนารินทร์ หนองโสน อนัดบั 2
4 4843020168 พระสุภทัรชยั ธนว  โส ภู่ดดั โรงมา้ อนัดบั 2
5 4843020079 พระพฒันศกัด์ิ สุทฺธิมโน อ าภาราม สวรรคค์าราม
6 4843020125 พระสนาม คุณธมฺโม มากมี ลาย
7 4843020141 พระมหาสุขสันต์ิ สุขวฑฺฒโก บุญรอด บา้นนา
8 4843020109 พระศกัด์ิสิทธ์ิ สิทฺธิเตโช จอ้ยชารัตน์ สวรรคาราม
9 4843020176 พระเสน่ห์ ลทฺธคุโณ ใจงาม วดัท่ามะปราง

10 5043020113 พระฉบบั ปคุณธมฺโม บุญภกัดี กลาง ต่อเน่ือง

ครุศาสตร์ หนา้ที ่46



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861203039 พระมหาวรัฏฐนน กมโล แสงศรี ท่าตอน อนัดบั 2
2 4861203066 พระสมชาย อติพฺพโล พลขนัธ์ สุวรรณ อนัดบั 2
3 4861203067 พระเศรษฐพงศ์ พทฺุธสีโล สุภาษร อมรทายกิาราม อนัดบั 2
4 4861203107 พระพรชยั คุณชโย พรมพนัธ์ สะแก อนัดบั 2
5 4861203102 พระมหาอิทธิเดช อิทฺธิเตโช พงศจุ์ฬาลกัษณ์ คลองครุ อนัดบั 2
6 4861203095 พระฉลาด สุทฺธิสทฺโธ สุวรรณโข บางแพรก
7 4861203058 พระมหาปฐมพงศ์ าณว  โส ค่อมสิงห์ สระเกศ
8 4861203096 พระปลดัธีรนนัท์ าณเมธี ดวงมนตรี บางแพรก

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861203098 พระมหาวชิรศกัด์ิ วชิรเมโธ คะณชยั อมัพวนั อนัดบั 1
2 4861203016 พระมหาสมชาย มหาวีโร เหียมหึก รัชฏาธิษฐาน อนัดบั 1
3 4861203068 พระมหาวีระ ปุญฺ วีโร บุญนาดี อนงคาราม อนัดบั 2
4 4861203051 พระเอกชยั อรินฺทโม นนตรี นาคปรก อนัดบั 2
5 4861203023 พระมหาอษัฎาวฒิุ เขมวฑฺุโฒ พรมเนตร ธาตุ อนัดบั 2
6 4861203029 พระมหาปรีชา คงฺคปญฺโ ไข่มุก สันติธรรมาราม อนัดบั 2
7 4861203040 พระเสมอ กลฺยาณธมฺโม ตะหน่อง ศรีชมช่ืน อนัดบั 2
8 4806001074 พระมหาไสว สิริปญฺโ เถาวย์า เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2
9 4861203007 พระวชัรพงศ์ เหวท่นั ส ารวมสุข กุศลสมาคร

10 4861203056 พระณฐัชนน กนฺตปญฺโ ไชยเสน บางเสาธง
11 4861203005 พระวีระ กิตฺติเมธี มาจู ใหญ่ศรีสุพรรณ
12 4861203018 พระอนุรักษ์ อนุตฺตโร สุขเสริม รัชฎาธิษฐาน

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่55
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลัย
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

วนัที ่ 30  มีนาคม  2553

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่47



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

13 4861203020 พระวีระ ปิยวณฺโณ ปะจะเก รัชฎาธิษฐาน
14 4861203108 พระมหาอนุพงษ์ อินฺทวณฺโณ เป็งวนัทา ประสาทบุญญาวาส

15 4861203100 พระมหาประมวล าณสิริ เกตุสุริยงค์ มหาธาตุ
16 4891107847 พระประสพ ธมฺมปาโล ลาขมุเหล็ก ยางสุทธาราม
17 4861203028 พระมหาอภิชยั ธมฺมเมธี ปากดี ทองนพคุณ
18 4861203013 สามเณรเอกพนัธ์ เจตนา บางโพโอมาวาส

19 4861203003 พระมหาฉิมพลี ติ าโณ พรมหากุล สระเกศ
20 4861201186 พระกฤษดา สนฺตจิตฺโต พาเบา้ เรืองยศสุทธาราม
21 4861203106 สามเณรวรพงศ์ ไกรลาศ โพธินิมิต
22 4861204048 พระเลิศวรรธน์ ธนปญฺโ นิยมเหมาะ อมัพวา
23 4861203055 พระณฐัพงษ์ ปญฺญาสิริ วงคแ์กว้ บางเสาธง
24 4861203012 พระประยทุธ จนฺทวณฺโณ เรืองแสง บางโพโอมาวาส

25 4861203103 พระวชัรพล โฆสธมฺโม ศาลาแดง อมัพวนั
26 4861203031 พระจตุพล ตปุญฺโ เสียงฆอ้ง ปากน ้าฝ่ังใต้
27 4861203063 พระสุริยะศกัด์ิ จิตฺตธมฺโม จนัทร์ค  ามณี บางรักใหญ่
28 4861203036 พระวิชยั วิชโย ขีลี พลบัพลา
29 4861203050 พระสุวิทย์ สุวฑฺฒโน สุวนนัทวงศ์ อรุณราชวราราม
30 4861203034 พระหลวงวรรณ เตชวณฺโณ วรรณลูกไตย ศูนยป์ฏิบติัธรรมสาธุประดิษฐ์

31 5061303003 พระบุญเทือน โชติภาโณ ฉ่อน พรหมรังษี ต่อเน่ือง
32 5061303010 พระเอกภทัร อภิฉนฺโท วิเศษหม่ืน ธรรมาภิรตาราม ต่อเน่ือง
33 4761030186 พระมหาสุรเดช โชติปญฺโ เลาลี ฉตัรแกวจงกลนี อนัดบั 2 รุ่น 54

34 4617031146 พระธนวิทย์ ธีร าโณ พงควิ์เศษ อมรทายกิาราม รุ่น 53
35 4761030488 พระยทุธไกร กิตฺติยทฺุโธ จนัธิปะ หทยันเรศวร์ รุ่น 54
36 4761030607 พระมหาสนัน่ วิสุทฺธิเมธี วนัเลิศ เปรมประชา รุ่น 54
37 4761030674 พระสุริยา สุริโย คงคาไหว นาคปรก รุ่น 54
38 4861203033  พระช านาญ ปญฺ าโสภโณ นู กลางบางซ่ือ อนัดบั 2
39 4861203038  พระค าแสง ชินปุตฺต สันติ อมรทายกิาราม อนัดบั 2
40 4861203035  พระไพรวรรณ คมฺภีรปญฺโ ชยัสงคราม กระจงั อนัดบั 2
41 4861203037  พระหลอยเฮือง ปญฺ าโภค ศรีเจริญ ภาวนาภิตาราม อนัดบั 2
42 5061303004 พระบุญยม รกฺขิตปญฺโ ชอน รางบวั

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่48



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

43 4861203110  พระสุริยา  อาภสฺสโร  ผิวบวัลอย พิกุล
44 4861203094  พระเชียง  สีลวฑฺุโฒ  ขดั มหาธาตุ
45 5061303005 พระสุวรรณฤทธ์ิ สุวณฺณเถโร สุน บางเลนเจริญ
46 4861203062  พระมหาบุญเยน็ กิตฺติธโร กอแกว้ มหรรณพาราม
47 4861203092  พระหนุ่มหาญ สุชาโต Burntai ใหม่พิเรนทร์
48 4861203065 พระแสวง ส วโร Sayasiane สระเกศ
49 5061303002  พระสุธี สมนฺต าโณ เลา คลองบา้นใหม่
50 4805370203 พระสุกรณ์ านกโร จนัทวงษ์ จกัรวรรดิราชาวาส

51 4861203089  พระนนัทวนั นาคินฺท Panatai ภาวนาภิรตาราม
52 4861203064  พระจนัทา  จนฺทาโภ  พงษส์วรรค์ สระเกศฯ
53 4861203109  พระองอาจ นาโฆ กิตติยะวงษ์ นางชี

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861203027 พระมหาเอกชยั มหาคุโณ ขาวลว้น โสธรวราราม อนัดบั 2
2 4811112652 พระโชติก อภิชาโต สุขวงกฏ สุวรรณาราม อนัดบั 2
3 4861203002 พระสุปัญญา  เหวก่ร๊ี รัตนพินิจ กุศลสมาคร อนัดบั 2
4 4861203059 พระฮนัเบียน  ธีราโภ เยยีน ชลประทานรังสฤษฎ์ิ อนัดบั 2
5 4861203070 พระมหานพพร ปญฺ าคุตฺตสิริ ระรินทร์ จกัรวรรดิราชาวาส

6 4861203010 พระเด่นชยั เหวมิ่น ระยบัศรี กุศลสมาคร
7 4861203025 พระนิพล สีลเตโช สีสุก ศรีสุดาราม
8 4517030652 พระจิรัตน์ทิวา จนฺทสิริ ศรีจนัทร์สอน นางนอง รุ่น 52
9 4811112873 พระสิมณสัค สุขิโก เผ่นดอกแกว้ ศรีสุดาราม อนัดบั 1

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861203081 พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท สีทอง ละหาร อนัดบั 2
2 4861203071 พระสมคิด อภิเตโช แสงกลา้ สุทธาราม อนัดบั 2

สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวชิาจิตวทิยา

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่49



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4861203009 พระมหากมัพล กิตฺติเมธี เตียนค า พระเชตุพน อนัดบั 2
4 4861203076 สามเณรธรรมธชั ชินราช ใหม่ อนัดบั 2
5 4861203077 พระมหาสุรินทร์ ถาวโร เสาหมนั ป้อมวิเชียรโชติการาม

6 4861203043 พระมหาธนวฒัน์ ภทฺทจารี ทองวิเศษ ตะล่อม
7 4861203085 พระชิณพนัธ์ ชินว  โส บวังาม ประยรุวงศาวาส
8 4761030381 สามเณรประกอบ เบญจคีรี กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2 รุ่น 54

9 4861203093 พระสุภชยั  สิริวณฺโณ วรรณไทยขืน ภาวนาภิรตาราม อนัดบั 2
10 4861201074 พระเหมา มนาปธมฺโม ถจั แดงประชาราษฎร์ อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4802203002 พระมหาชยัวฒัน์ โชติธมฺโม ศิริเสรีวฒัน์ ศรีคุณเมือง อนัดบั 2
2 4802203017 พระอุทาร ชยธมฺโม มาศจุฬา ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2
3 4802203010 พระศรีสุวรรณ วรธมฺโม อนัศิริ ป่าอุดมคงคานิมิต อนัดบั 2
4 4802203004 พระบุญตา ตกุสโล ค ามุงคุณ โพธ์ิชยั
5 4802203006 พระพิมล ภูริปญฺโ จนัทร์ประทศัน์ ศรีชมช่ืน
6 4802203013 พระคเณศ สญฺ จิตฺโต ไชยขมุเหล็ก วาฬุกรมณีทุ่ง
7 4802203011 พระแสงจ่อย สุวโจ อินทะจกัษ์ โพธ์ิศรี อนัดบั 2
8 4802203002 พระค าสุก สิทฺธิธมฺโม มิตรพร มงคลศิลาคุณ อนัดบั 2
9 4802203003 พระบุนคง จนฺทว  โส สุริวงศส์า โพนเคง็ อนัดบั 2

10 4802203008 พระวนัดี จนฺทปญฺโ สีค  าแพง จนัทรสโมสร
11 4802203016 พระสมหมาย ธีรวโร ไพมณี บา้นบอน
12 4802203012 สามเณรสิงค า อินทะวงษ์ มงคลศิลาคุณ
13 4802203018 สามเณรเอก้ี วรรณศรี ประดิษฐ์ธรรมคุณ

14 4802203015 พระสีทน อชิโต บุนทะพอน มงคลศิลาคุณ
15 4802203007 พระเพชรถาวร านจาโร เทพมนตรี มงคลศิลาคุณ

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
วทิยาเขตหนองคาย

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่50



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804360115 พระมหากิตติธชั กิตฺติเมธี บุญโท สวนดอก อนัดบั 1
2 4804360336 พระสุขมุ สุคมฺภีรวาที อินทรทะ ทรงศิลา อนัดบั 1
3 4804360026 พระจอร์น ตปญฺโ จนัทร์เพญ็ หวัข่วง อนัดบั 2
4 4804360085 พระสมยศ ปญฺ าวฑฺฒโก ทนนัชยั สันก าแพง อนัดบั 2
5 4804360425 พระอนุชา อุทโย ศรีประดบัไพร อินทขีล อนัดบั 2
6 4804360212 พระบุญญฤทธ์ิ าณิสฺสโร ศรีบาล หนองข่วง อนัดบั 2
7 4804360239 พระพนูศกัด์ิ ปูรณสกฺโก ด ารงรักษธ์ญัญา พระธาตุดอยสุเทพฯ

8 4804360298 พระศรายทุธ จนฺทร สี จนัตะ๊รังษี บุปผาราม
9 4804360093 พระอภินนัท์ อินฺทปญฺโ ทะสุนทร ไพรีพินาศ

10 4804360441 พระอชัฎาวติุ าณวฑฺุโฒ เขียนนา ศรีชยาราม
11 4804360131 พระเจริญชยั อานนฺโท ราวิชยั ศรีสุพรรณ
12 4804360042 พระชายชาญ โชติธมฺโม วงศภ์กัดี น ้าไคร้
13 4804360450 พระอจัฉริยะ สุภทฺทเมธี บุตรแกว้ อินทราราม
14 4804360051 พระทวีสิน ปญฺ าสาโร พงศพ์นาสวสัด์ิ มณเฑียร
15 4804360247 พระภูษิต สุปุตฺโต บุตรดี ผาลาด
16 4804360255 พระวรวธุ ชยาภินนฺโท ภิชยั ดวงดี
17 4804360310 พระสมชาติ อภินนฺโท โปทา ลฎัฐิวนั
18 4804360433 พระอภิเดช าณร สี นอ้ยนนัทร์ ตน้ผ้ึง
19 4704360369 พระอชัฌา โชติปญฺโ ศรีวงศ์ ร้อยจนัทร์ รุ่น 54
20 4704360075 พระจตุพจน์ จนฺทวณฺโณ ไกรทองสุข สวนดอก รุ่น 54
21 4804110291 พระสมบูรณ์ โชตปญฺโญ เจมส์ ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2
22 4804360531 พระเส๊ะยา่ง สาสนธโร ศกัด์ิ ช่างฆอ้ง
23 4804360417 สามเณรแสงทอง อินฺทปญฺโญ บุญลกัษณ์ มณเฑียร
24 4804360328 พระสมพร สิทฺธิยปญฺญา สีดาวงค์ ชยัศรีภูมิ
25 4804360514 พระทองจนัทร์ ทนฺตจิตฺโต ลดัวิไล ฝายหิน
26 4804360468 พระบุญยนื จิตฺตว  โส เชชะนา ใหม่หว้ยทราย
27 4804360484 พระปัญญาพละ - - ท่ากระดาษ
28 4804360557 พระมหาสิริวฑัธา พฺรหฺมโชโต ท๊าจ สวนดอก

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่51



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
29 4804360379 พระคานเจ้ียว ปริธมฺโม เหยยีน บุปผาราม
30 4804360182 สามเณรทองสวรรค์ ธมฺมว  โส วงศสุ์วรรณ มณเฑียร

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804370056 พระภราดร ตโสภโณ ค านนัท์ มะกอก อนัดบั 2 D
2 4804360271 พระวิทยา วชิรเมธี หมอกใหม่ หม่ืนสาร อนัดบั 2
3 4804490396 พระนิวฒัน์ สิริวฑฺฒนเมธี เรือนทิศ สุวรรณฉิมพลี อนัดบั 2
4 4804370030 พระกฤษฎา สุรเมธี สมจิต เหมืองจ้ีใหม่ อนัดบั 2
5 4804360140 พระเฉลิมชยั อิทฺธิ าโณ วฒิุพนาภูมิ ศรีเกิด อนัดบั 2
6 4804370064 พระศราวธุ สุเมธี อินกองงาม หนองผ  า อนัดบั 2
7 4804360123 พระจตุพล ปญฺ าธโร วฒันารี อุปคุต
8 4804360174 พระณรงค์ าณสุทฺโธ ชาวละหาร ท่าชา้ง
9 4804370072 พระจกัรพนัธ์ ชุติธมฺโม ชุมภูศรี ดบัภยั

10 4804480021 พระพิชชากร เตชวโร เกตุอาจ พระเจา้เมง็ราย
11 4704360342 พระสุริยนั ปญฺ าธโร ไชยชนะ สวดนอก อนัดบั 2 รุ่น 54

12 4804370013 พระบณัฑิต ป่าเป้า
13 4704360415 สามเณรบุญทวี พนัปัญญา ใหม่หว้ยทราย รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805370441 พระเมธสั สุจิตฺโต สามุงคุณ เทพปูรณาราม อนัดบั 2 
2 4805370025 พระคณิต อินฺทวณฺโณ พรมศรี เทพปูรณาราม อนัดบั 2
3 48053700459 พระแสงธนูพิศ สุคตปญฺโญ นนัทวงษศ์า ไทรทอง
4 4805370467 พระอนุสร อนุตฺตโร จิตกร ไทรทอง
5 4805370114 พระมหาศุภชยั   สุวโจ เก้ียงกรแกว้ พยคัฆภูมวราราม
6 4805370076 พระอธิการพิทกัษ ์ จิตฺตส วโร ศรีนอ้ย สวา่งจนัทร์
7 4805370319 พระวิศิษฐ์ ภูริปญฺโ ศรีสุพรรณ เทพปูรณาราม
8 4805370271 พระปรีชา อติวีโร สีค  าบ่อ สวา่งจนัทร์

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาพุทธจิตวทิยา

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่52



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
9 4805370173 พระสัญยา  สุจิตฺโต ดีดวงพนัธ์ ศิริปัญญาภรณ์

10 4805370262 พระปราการ   ขนฺติธโร ปิติทาโน สวา่งมะโน
11 4805370289 พระพงษพิ์ทกัษ ์  วิสารโท คุณลา้น สระทอง
12 4805370122 พระอุดม ธมฺมรกฺขิโต ชิว โพธ์ิชยั อนัดบั 2
13 4805337041 พระไข่ค  า ขนฺติโก สะหวนันา โคกสามคัคีเก่า อนัดบั 2
14 4805370483 สามเณรทวี รัตนวงศ์ โนนสวา่ง อนัดบั 2
15 4805370475 พระจนัทร์ปอ โกสโล เสือง ศรีสวา่ง
16 4805370491 พระอานนท์ สนฺตจิตฺโต อ่อนดี โพธ์ิชยั
17 4805370408 พระเหลาค า จนฺทสาโร เทพพะอกัษร ศรีบุญเรือง
18 4805370424 พระชยัเพชร กิตฺติปญฺโ สุวนันะสาน ฉิมพลี
19 4805370378 พระสีวิไช สิริธมฺโม พรไช อร่ามมงคล

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4806001350 พระเบ็ญจะ อาภาจาโร วีระกุล โนนผกัชี อนัดบั 1
2 4806000825 พระสุริยนั อุตฺตโร บึงทะเล พายพั อนัดบั 1
3 4806000981 พระมหาสุภทัรชยั วชิร าโณ สีสะใบ บูรพ์ อนัดบั 2
4 4806001023 พระพิสิษฐ์ ปิยวณฺโณ แช่มฉิมพลี ตะกุด อนัดบั 2
5 4806001066 พระมหาสรสิทธ์ิ มหาปุญฺโ วิเศษโสภา โพธ์ิ อนัดบั 2
6 4806001481 พระณฐภทัร กิตฺติปาโล ถาดจอหอ สะแก  
7 4806000990 พระณกร ณฎฺฐิโก ทุ่งงูเหลือม เวฬุวนาราม  
8 5006002224 พระณฐัทศพล กิตฺติโก บุญนอก สะแก ต่อเน่ือง
9 5006002232 พระธนวฒัน์ พทฺธ าโณ หงษส์วรรค์ คลองตะคร้อ ต่อเน่ือง

10 4706001048  พระณรงค์  ธมฺมธีโร  จนัทรชยั ศาลาลอย รุ่น 54 อนัดบั 2

11 4706000840 พระสุทธิชาติ านุตฺตโม คุม้คุณ ท่ามะยม รุ่น 54
12 4806000973 พระค าฝ้าย สกฺกสิทฺธิ ศกัด์ิประสิทธ์ิ พายพั

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่53



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4807030019 พระสีทอง อายสมฺโต มะนีวนั ศรีประดู่
2 5007303011 พระสุขคีม อคฺคเตโช ดึม ปทุมมาลยั
3 5007303016 พระสาวาท วิริยปณฺฑิโต กิน กุดคูณ
4 5007303005 พระสุเภียพ ธมฺมปญฺ า จีบ ปทุมมาลยั
5 5007303003 พระเมงลี รตนวฑฺฒโน ฉอน นิคมกิตติยาราม
6 5007303014 พระจนัทร์พิศรี สนฺติธมฺโม ตุม้ มงคลโกวิทาราม
7 5007303004 พระโกศล ปญฺ าวิสารโท โสม วรรณวารี
8 5007303006 พระวีระ เขมคุตฺโต คิต มณีวนาราม
9 5007303010 พระภิรมย์ อธิปญฺโ ชิน ปทุมมาลยั

10 5007303002 พระเคือต าณสฺสาโร ควต มณีวนาราม
11 5007303008 พระสุเพ่ือน จกฺกมรโต พล กุดคูณ
12 5007303007 พระบุญเถือน าณสาโร ขตั กุดคูณ
13 5007303012 พระสุตึม วิริยปฺปญฺโ ท่าจ ไชยมงคล
14 5007303013 พระสาเรือน สุวณฺณปญฺโ รุ่ง ปทุมมาลยั
15 5007303015 พระสุเธีย รตนาลงฺกาโร เพือน กลาง
16 5007303018 พระมุนี มงฺคลโชโต ลิก ศรีประดู่
17 5007303017 พระบุนนา คนฺธเถโร นี มณีวนาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4813030157 พระราตรี สิริจนฺโท ศรีราชา พนัทคีรี อนัดบั 2
2 4813030238 พระสมพร ธมฺมวโร สิงหาราช ป่าสุริโย อนัดบั 2
3 4813030319 พระสีพอน ธีรวโร วงวิไล สวา่งสุวรรณาราม
4 4813030173 พระวร ปญฺ าวโร เดินดาวง ป่าสุริโย
5 4813030025 พระคอนสะหวนั จนฺทสาโร จนัทะวงศ์ โนนสวสัดิการาม
6 4813030378 พระอุ่น ตธมฺโม กองทน โนนสวสัดิการาม
7 4813030246 พระสมสุก ติสฺสว  โส มโนธรรม ศรีบวับาน

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่54



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4813030190 พระวิชยั าณธมฺโม เผ่าโสภา โคกสาย
9 4813030114 พระบวัเงิน ปญฺ าวชิโร แกว้บุดดี ป่าสุริโย

10 4813030220 สามเณรสมชาย วงวิหาร ศรีบุญเรือง
11 4813030335 พระศรีสุข ปญฺ าวชิโร สุขเสรี สระพงัทอง
12 4813030084 พระทองจนัทร์ กลฺยาโณ พมีูจิต ศรีบวับาน
13 4813030122 พระบุญแหง ขนฺติโก แสงพระจนัทร์ ป่าสุริโย
14 4813030131 พระพจน์ สุนนฺทสาโร แกว้มณี หวับึงทุ่ง
15 4813030076 พระดาวนั ธมฺมธโร เลืองจะเลิน พระธาตุพนม
16 4813030149 พระเพด็ นโรตฺตโม ค าพาวงค์ ศิลามงคล
17 4713030023 พระค ายาด กนฺต าโณ ลิดทิไช พทุธลีลา รุ่น 54
18 4713030058 พระบุญเลิศ จนฺทสาโร จนัทลงัสี หวับึงท่า รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4843030040 พระมหาปรัชญา ธีร าโณ บุญมี ราชบูรณะ อนัดบั  1
2 4843030121 พระหลา้ ภตฺติวาสี มหาวงศกูล พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
3 4843030198 พระสมคิด านุตฺตโร ศรีจ าปา สะกดัน ้ามนั อนัดบั 2
4 4843030023 พระทศัไนย ทีฆทสฺสี ใจช่วย ราชบูรณะ อนัดบั 2
5 4843030074 พระมหาพิเชษพงศ์ ขนฺติเมธี ปันเงิน พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
6 4843030031 พระประพนัธ์ านวฑฺุฒี โชคสวสัด์ิ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
7 4843030066 พระพฒัน์พงษ์ รตนเมธี ค  ามุงคุณ ธรรมจกัร
8 4843010740 พระปรีชา ปริชาโน มัน่คง สามพวง
9 4843030015 พระจิตกร กิตฺติวฒฺุโฑ แสนธินงั พระศรีรัตนมหาธาตุ

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่55



มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่56



มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่57



จีน

มนุษยศาสตร์ หนา้ที ่58



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861011167 พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ภกัดีแสน สุทธาราม อนัดบั 1
2 4861011108 พระมหาสนธยา สิริธมฺโม ชามารัตน์ ยางบางจาก อนัดบั 2
3 4861011019 พระเอนก เตชวโร ใยอินทร์ ยางบางจาก อนัดบั 2
4 4861204138 พระสมศกัด์ิ สิริสาโร ตลาดทรัพย์ ทองธรรมชาติ อนัดบั 2
5 4861011051 พระมหาเอกสิทธ์ิ สนฺตจิตฺโต เทาศิริ อมรคีรี อนัดบั 2
6 4805170352 พระวิริยะ ธมฺมทีโป ท าสีดา หิรัญรูจี อนัดบั 2
7 4861204130 พระมหาสุระพงษ์ สุรว  โส สีหมอก ทองนพคุณ อนัดบั 2
8 4861201057 พระสมคัร สิริปญฺโ วงศป์ระเทศ พิชยญาติการาม อนัดบั 2
9 4861204072 พระมหาเนธิกิตต์ิ เมธวาที รุ่งกูล อุดมรังสี

10 4861204090 พระคทาวธุ คเวสกธมฺโม เพง็ที ธรรมาภิรัตาราม
11 4861204073 พระวีระพงศ์ วีรว  โส อินดี พระเชตุพน
12 4861204004 พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต พงษสุ์พรรณ ไผ่โรงววั
13 4861204008 พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน พนัธ์ปัญญา มหาพฤฒาราม
14 4861204019 พระปราโมช เตชธมฺโม เน้ือนวล ชะลอ

15 4861204005 พระคณพศ ปญฺ าทีโป เจนชยั วิเศษการ
16 4861204012 พระประเสริฐ ยโสธโร ทากระโทก ฉิมทายกิาวาส
17 4861204001 พระชาตรี อธิปญฺโ วงษไ์กร ปากน ้าฝ่ังใต้
18 4861204020 พระวีระยทุธ ยตฺุตวีโร ประดิษฐ์จา มหาธาตุ
19 4761040491 พระปลดัอาทิตย์ ปภสฺสโร เถาวป์ระสาท ศรีบุญเรือง รุ่น 54
20 4804490604  พระสุภณัฑ์  ปญฺ าปชฺโชโต  ฆี รางบวั อนัดบั 2

21 4805370165  พระสอย  อคฺคชาติโก  เสียน จวนบ ารุงราชขนัธ์ อนัดบั 2
22 4861201077 พระส าโอน  สีลส วโร เญิล ไผ่เล้ียง
23 4861204118  พระรักษา ตภทฺโท  ไท บางเลนเจริญ
24 4861204123  พระกิจ  พทฺุธปณฺฑิโต ทิง แดงประชาราษฏร์

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่55
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวทิยาลัย
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

วนัที ่ 30  มีนาคม  2553

คณะสังคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่59



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861204007 พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโ สุดารักษ์ ใหม่ อนัดบั 1
2 4861204052 พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท งนัลาโสม ทองนพคุณ อนัดบั 2
3 4861204094 พระมหาสืบยศ ปญฺ าวโุธ พรมตา เรืองยศสุทธาราม อนัดบั 2
4 4861204033 พระวชัรพงษ์ กิตฺติวีโร มงคลศรี อมรทายกิาราม อนัดบั 2
5 4861204160 พระมหาอธิวฒัน์ อริยธมฺโม ไชยรัตน์ เรืองยศสุทธาราม อนัดบั 2
6 4861204061 พระแสวง าณวีโร สมนึก จอมสุดาราม อนัดบั 2
7 4861204032 พระพนัธิวฒัน์ พนฺธิวฑฺฒโน พวักระโทก ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2
8 4861204039 พระยทุธพงษ์ อภิชโย ทองชุม ใหม่ อนัดบั 2
9 4861204011 พระสมนึก ธีรปญฺโ กลบันอ้ม ชลอ อนัดบั 2

10 4861204058 พระวชัชิระ วชิโร นนัขนุทด สิตาราม
11 4861204025 พระสงกรานต์ กิตฺติว  โส เมืองประทบั นาคปรก
12 4861204082 พระมหาหนั อคฺคธมฺโม รัตนพิมพ์ ป้อมวิเชียรโชติการาม

13 4861204035 พระมหาสุทศัน์ สุทสฺสโน ผ่องแผว้ สุวรรณาราม
14 4861204110 พระเรวฒัน์ โชติวโร อุปติ ศรีบุญเรือง
15 4517040640 พระสังวาล ส วาลโย บุญครอง สิตาราม รุ่น 52
16 4861204112  พระเปรียบ  รตฺขิตญฺ าโณ เปือย จวนด ารงราชพลขนัธ์ อนัดบั 2
17 4861204125  พระสาฤทธ์ิ  อิทธีสาโร ซนั มชัฌนัติการาม อนัดบั 2
18 4861204078  พระมหาสุวติั  สุวฑฺฒโน  สม
19 4861204085  พระสุเทียร์  ปญฺ าธโร  สอย สลกัใต้
20 4861204157 พระค าพนู  สุขีธมฺโม แกว้ทองพนั สันติธรรมาราม
21 4861204119  พระสมนาง  ปญฺ าธโร  ฮวด สุนียศ์รัทธาธรรม
22 4761040955 พระมหาอนาวลิ โอภาโส จนัทร์แพงวงศ์ มหาพฤฒาราม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861204093 พระประคอง ถิร าโณ มาโต หนองขนุชาติ อนัดบั 1
2 4861204109 พระชนะชยั ขนฺติธโร วงคช์นินท์ สุทธาวาส อนัดบั 2
3 4861204049 พระธีระพงศ์ สุเมโธ แซ่เลา้ ปฐมบุตรอิศราม อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

สาขาวชิาการบริหารรรัฐกิจ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่60



4 4861204108 พระวีระวฒัน์ วีรวฑฺฒโน ทองมี ทองเพลง อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

5 4861204142 พระพายุ สุวฑฺฒนปญฺโ เกษรล ้า สุวรรณาราม อนัดบั 2
6 4861204036 พระปริญญา สินฺนปุตฺโต กาวิละ ภาษี อนัดบั 2
7 4861204074 สามเณรบุลากร มูสิกาญจโนทยัธ์ เสมียนนารี
8 4861204017 พระณฐัวฒิุ สุเมโธ อุดมเกษมสกุล พระนอน
9 4861204076 พระมหาวีระ เตชธมฺโม รูปสม พระงาม

10 4861204098 พระรุ่งโรจน์ จตฺตมโล หอมจนัทึก แกว้ฟ้า
11 4861204031 พระอดุลย์ สุวณฺโณ มนตรี ใหม่ (ยายแป้น)
12 4.9E+09  พระดวง  ติสรโณ  แกว้ม่ิงเมือง สระเกศฯ อนัดบั 2
13 4.9E+09  พระเดอืนเพง็  วิริยธมฺโม วิไลวงศ์ เทพากร อนัดบั 2
14 4.9E+09 พระค าพู คมฺภีรปญฺโ มีลายม บางรักใหญ่
15 4.9E+09  พระเขมกิ สุทฺธสีโล มหรชน มหาธาตุ
16 4.9E+09  พระสงิค า สีลจิตฺโต  สินคลาด ใหญ่ศรีสุพรรณ
17 4.9E+09 พระวรรณา พฺรหฺมวณฺโณ พรหมรี บางใส้ไก่
18 4.9E+09  พระบุญเทีย่ง  ธมฺมวโร  เจริญพนัธ์ บางรักใหญ่
19 4.9E+09  พระอุ่น  อคฺคชาโต  อึม บางเลนเจริญ
20 4.9E+09  พระทองคาน  ฌานพโล พนัสาลวงศ์ สิงห์
21 4.9E+09  พระสมชาย ชาคโร บุญญาวงศ์ สระเกศฯ
22 4.9E+09  พระสมทด  ทยาลุโก ธรรมวงศ์ เรไร
23 4.9E+09  พระทองค า  ปริชาโน  ไชยวงศ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ
24 4.9E+09  พระสุรยิา สุริยว  โส สุวรรณี บางรักใหญ่
25 4.9E+09  พระชานินทร์  คุณธมฺโม ถอร์ต ใหม่เทพนิมิต
26 4.9E+09  พระสุภกัดิ ์  ธมฺมภคฺคตฺติโย กึน สุวรรณาราม
27 4.9E+09  พระอุดร  ปญฺ าทีโป ชยัสงคราม ไผ่เล้ียง
28 4.9E+09  พระสมี  สุปญฺโ เส็ง สุนียศ์รัทธาธรรม
29 4.9E+09  พระสุเขยีง  สุขทตฺโต ฆิม สันติธรรมมาราม
30 4.9E+09  พระเสรยีนอุดม อุปคุโต ค า ใหญ่ศรีสุพรรณ

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4861204060 พระเทิดพงศ์ ปญฺ าสิริ เขียวโสภา อมรยกิาราม อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่61



2 4861204075 พระนวมินทร์ คุณวโร ภูศรีเงิน ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

3 4861204042 พระเอกภพ ตมงฺคโล พอสอน นครป่าหมาก อนัดบั 2
4 4861204059 พระอมรินทร์ านว  โส ศิริบุญ อมรทายกิาราม อนัดบั 2
5 4861204057 พระวีสรายทุธ าณยทฺุโธ ศรีสวา่ง หว้ยจระเข้ อนัดบั 2
6 4861201033 พระครูสงัฆรักษช์วาล อาภากโร เจเถ่ือน โพธ์ิเรียง
7 4861204026 พระสุรศกัด์ิ ชาตเมธี โรจน์สุรางค์ สังขก์ระจาย
8 4861201015 พระชยัมงคล คุตฺตสีโล เทพจนัทร์ นินสุขาราม
9 4861201039 พระมหาปริญญา เตชปญฺโ ปราบชมภู มหาพฤฒาราม

10 4861204041 พระสมาน โกฏิธมฺโม โกติรัมย์ เกียรติประดิษฐ์
11 4861204065 พระณฐัวฒัน์ โฆสโก บุญเยีย่ม โบสถ์
12 4861204015 สามเณรสุวรรณ์ ค าภา เวตวนัธรรมาวาส
13 4861204051 พระอุเทน อุทาโน สังขข์าว ใหม่ 
14 4861204010 พระนพ พทฺุธสีโล ค าเสียง ดาวคะนอง
15 4861204136 พระมหาชนาภทัร์ อุตฺตมปญฺโ สุขเนตรตรี มหาธาตุ
16 4861204053 พระกิตสังคม ติโก ศรีขาว บางบ าหรุ
17 4861204014 พระธีระวฒัน์ ทีปาสโย ปากเกล็ด เวตวนัธรรมาวาส
18 4861204034 สามเณรณฐัพล โอพนักาล วิเศษการ
19 4861204047 พระณฐันนท์ กิตฺติเมธี อินทรา ฉตัรแกว้จงกลนี
20 4861204069 พระนพรัตน์ ธมฺมวโร เจนเขตการณ์ สิตาราม
21 4861204055 พระภานุวฒัน์ อติพโล พลูพัว่ เกาะแกว้วนาราม
22 4861204045 พระพทุชะเนตร อนาลโย เอ่ียมเพช็ร ฉตัรแกว้จงกลนี
23 4861204128 พระกุศล  จนฺทปญฺโ  จาบ จวนด ารงราชพลขนัธ์

24 4861204111 สามเณรภเูวยีง  วงศแ์สงเดือน มกักะสัน
25 4861204087 พระโสภา  พลวโร  ขนัธ์ แดงประชาราษฏร์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4961204222 พระครูสุนทรเจติยาภิวฒัน์ สุทฺธจิตฺโต ล่ิมทองนอ้ย เจริญธรรม อนัดบั 1
2 4961204205 พระมหาสุนนัท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ สุคนัธาราม อนัดบั 1
3 4961204228 พระครูอุดมธรรมจารี อชฺฌาจาโร ฉ ่าครุฑ กลางทุ่ง อนัดบั 1
4 4961204227 พระอธิการวีรพล ธมฺมปาโล ทัง่พิทยกุล กุฎีลาย อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่62



5 4961204232 พระปลดัสนชยั ภูมิปาโล หามนตรี ผดุงธรรม อนัดบั 1
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

6 4961204226 พระมหาจ าเนียร ตนฺติปาโล เกษรจนัทร์ พทุธไธศวรรย์ อนัดบั 1
7 4961204221 พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม เกษาชาติ สามวิหาร อนัดบั 1
8 4961204240 พระใบฎีกาวินยั ปสนฺโน มีมาก ใหม่ปากบาง อนัดบั 1
9 4961204224 พระครูสนัติธรรมทตั านิสฺสโร ชูศิลป์ บางสงบ อนัดบั 1

10 4961204216 พระครูโฆสิตกิตติคุณ โฆสธมฺโม ผลโภค โพธ์ิประสิทธ์ิ อนัดบั 1
11 4961204233 พระสมุห์อ านาจ จินฺตกวิ ผาสุขขนัธ์ ประสาท อนัดบั 1
12 4961204238 พระสมุห์เอก ชินว  โส เฉยประทุม ธรรมนาวา อนัดบั 1
13 4961204217 พระครูอุดมปิยธรรม ปิยธมฺโม รัตนรัตน์ หนา้โคก อนัดบั 1
14 4961204210 พระครูพิบลูรัตนากร านธมฺโม มงคลภกัด์ิ บนัไดชา้ง อนัดบั 2
15 4961204225 พระมหาขจรศกัด์ิ จนฺทสาโร แกว้รักษ์ หนองน ้าส้ม อนัดบั 2
16 4961204223 พระใบฎีกาบุญส่ง ถาวรสีโล สุขค า แพะโคก อนัดบั 2
17 4961204220 พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ อ สุกาโร อุ่นทรัพย์ พิจารณ์โสภณ อนัดบั 2
18 4961204218 พระครูประทีปวชัราภรณ์ ปญฺ าทีโป มีไพฑูรย์ ช่างเหล็ก อนัดบั 2
19 4961204208 พระปลดัวินยั วินโย โฉมวิไล ตะโหนด อนัดบั 2
20 4961204215 พระครูรัตนกิจจารักษ์ อรุโณ มีคุณธรรม โคก อนัดบั 2
21 4961204213 พระมหาสมใจ ธนิสฺสโร ประเสริฐนุช ตองปุ อนัดบั 2
22 4961204231 พระสมุห์อุดร ปริปุณฺโณ มะลิพวง ตน้สน อนัดบั 2
23 4961204209 พระครูพิพิธพฒันโสภณ สุเมโธ ทองค า สุธาโภชน์ อนัดบั 2
24 4961204234 พระอธิการปริวฒัน์ สิริธมฺโม กองยอด ป่าคา อนัดบั 2
25 4961204237 พระเทียนชยั เมธงฺกาโร แกว้ตุมตา ปากบาง อนัดบั 2
26 4961204202  พระครูประสิทธ์ิธรรมานุโยค านธมฺโม ปานขาว เวฬุวนั อนัดบั 2
27 4961204239 พระสมุห์ธวชั เตชปญฺโ พ่ึงสัตย์ ม่วงงาม อนัดบั 2
28 4961204214 พระครูปิยธรรมพิศิษฏ์ ปิยธมฺโม จงัอินทร์ หาดสองแคว อนัดบั 2
29 4961204203 พระครูอรรถธรรมภาณี คุตฺตวโร พรหมชยั อู่ส าเภา อนัดบั 2
30 4961204201 พระครูพิศิษฏ์ิโชติธรรม อภิชาโต ฤกษเ์ปรมปรี รางจระเข้ อนัดบั 2
31 4961204206 พระครูสุนนัทกิจโกศล สุวฑฺฒโน วงษเ์ขียว ดอนทอง อนัดบั 2
32 4961204235 พระใบฎีกาชชัวาลย์ ธมฺมทีโป ชมจ าปา ท่าตอ อนัดบั 2
33 4961204229 พระปลดัแสวง สุรจิตฺโต ขนุทอง บา้นกลว้ย อนัดบั 2
34 4961204204 พระครูเกษมวรวฒัน์ เขมาภิรโต สมวงษ์ โคกเพก็ อนัดบั 2
35 4961204230 พระสมุห์สมหวงั ยตฺุติโก สุวรรณศร หนองเข่ือนชา้ง อนัดบั 2
36 4961204211 พระครูโสภณปทุมากร ธมฺมปาโล พงษโ์อสถ หนองบวั อนัดบั 2

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่63



37 4961204212 พระปลดับุญเห้ียม สิริปุญฺโ ส าอางคอิ์นทร์ บ่อวงครุ อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

38 4961204236 พระอธิการสีนาถ อติภทฺโท นนทธิ์ชยั ประดิษฐาราม อนัดบั 2
39 4961204241 พระอธิการสมชาติ วิสุทฺธสีโล วรรณวงศ์ สาย 5 ธรรมมงคล

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4802204010 พระอมัรินทร์ อมโร บุตรอ าคา บา้นบอน อนัดบั 2
2 4802204014 พระนนัทวฒัน์ กนฺตสาโร นิติยโรจน์ ป่าส่างค  า อนัดบั 2
3 4802204003 พระจตุรงคฐ์านทพั อุตฺตโม ศรีตะเขต ศิริมโนธรรม อนัดบั 2
4 4802204018 พระสุรศกัด์ิ ธมฺมทินฺโน จนัทา ชุมแพ
5 4802204008 พระวิทยา ธมฺมวโร สุวรรณคูณ ศรีคุณเมือง
6 4802204011 พระสมหมาย สมจิตฺโต เปรียบยิง่ ป่าวิเวกอุปถมัภ์
7 4802204012 พระมหาอ านาจ มหาวีโร สระใคร ศรีวิไล
8 4802204002 พระเกษม กิตฺติโสภโณ ก๋าแกว้ ป่าวิเวกอุปถมัภ์
9 4802204007 พระราชศกัด์ิ จิตฺตธมฺโม จิตธรรมมา สมณานุเคราะห์

10 4802204001 พระอนุสร สุเมโธ สิงสา ป่าส่างค  า
11 4802204005 พระทรงศกัด์ิ เหมวณฺโณ นวนศรีด า สุวารีวราราม
12 4802204006 พระวชัรชยั ธมฺมนนฺโท น าสงค์ ประชาอุปถมัภ์
13 4802204013 พระอรัญ อภสฺสโร อุเทนค า ศรีสวา่งโคกค า
14 4802204019 พระสมพร ธมฺมจาโร ผ่องไชยะจ่ิม ปทุมพนาราม อนัดบั 2
15 4802204009 พระสิริวฒัน์ สิริวฑฺฒโก วิไลจกัร ปทุมพนาราม
16 4802204020 พระสุภาษิต วิจิตฺโต วงศบ์ณัฑิต อนงคาราม
17 4802204015 พระเดชกลา้ เตชธโร สิงหานาด ป่าอุดมคงคานิมิต

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4803204021 พระฉตัรชยั กมโล บุญสงเคราะห์ ประดู่พฒันาราม อนัดบั 2
2 4803204012 พระพรศกัด์ิ ปวโร ดว้งเรือง มุมป้อม อนัดบั 2
3 4803204193 พระวชิรวิชญ์ พทฺุธว  โส ศรีขาว อินทรคีรี

4 4803204047 พระบุญมา สิริธมฺโม วิไลพอน มุมป้อม อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

วทิยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่64



5 4803204039 พระวงเพด็ อินฺทปญฺโ เจริญสัก มุมป้อม อนัดบั 2

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804490051 พระภูริพฒัน์ ยติโก หอมแกว้ อุโมงค์ อนัดบั 1
2 4804490183 พระธวชัชยั ธีรว  โส ยาสาร อุโมงค์ อนัดบั 1
3 4804490019 พระกิตติวา โชติปญฺโ เสนาะพรไพร เจด็ยอด อนัดบั 2
4 4804490612 พระวิโรจน์ โชติโรจโน จูมะโรง สวนดอก อนัดบั 2
5 4804490248 พระประพฒัน์ สิริปญฺโ ค าราชา ข่วงสิงห์ อนัดบั 2
6 4804490558 พระจงรักษ ์ กิตฺติปญฺโ สุกิตติกุล สวา่งบรรเทิง อนัดบั 2
7 4804490418 พระฤทธิชยั อกิญฺจโน ไชยลงักา แม่หยวก อนัดบั 2
8 4804490272 พระมารุต มหาวณฺโณ กอ้นราช พระนอน(ขอนม่วง) อนัดบั 2
9 4804490175 พระดวงทอง สุวณฺณว โส ซอดู พระธาตุดอยสุเทพฯ

10 4804490159 พระชยัยทุธ ถิรวิริโย สุทธะป๊อก เชตุพน
11 4804490230 พระบุญเนตร สิริสุวณฺโณ สานา ฝายหิน
12 4804110330 พระสงกรานต์ สิริวิชโ ปิยะลงักา ดบัภยั
13 4804490205 พระนพพร ขนฺติธโร หยกเรืองสุพนัธุ์ แม่สาหลวง
14 4804490027 พระชยัมงคล านุตฺตโร มีศิลป์ เมืองมาง
15 4804490124 พระเกรียงไกร อินฺทว  โส สอนลาด ฝายหิน
16 4704470202 พระสัมฤทธ์ิ าณสิทฺธิ นามผา ศรีบุญเรือง รุ่น 54
17 4704240045 พระธีรไนย จนฺทว  โส ปันไก่ ดาวดึงส์ รุ่น 54
18 4804490043 พระปัญญาจาระ - - ป่าเป้า

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804490094 พระศตวรรษ ตธมฺมวาที มะละแซม หวลการณ์ อนัดบั 1
2 4804480188 พระนพดล ชยกมฺโม ค าหม่ืน ศรีโสดา อนัดบั 2
3 4804480234 พระสมภพ ปโมทิโต พนาอมรชยั ศรีโสดา อนัดบั 2
4 4804480048 พระชุมพร โชติคุโณ ตระกูลวิจิตร์ อาศรมโป่งสะแยน อนัดบั 2
5 4804480111 พระอุดร อุตฺตโม พิศจาร ศรีโสดา อนัดบั 2
6 4804480170 พระมนตรี ปุญฺ กุสโล สภาวนากุล ศรีโสดา อนัดบั 2

วทิยาเขตเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่65



7 4804480064 พระไพโรจน์ มหาลาโภ เพรชบริบูรณ์ดี อาศรมบา้นขนุสาม อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4804480137 พระจงัโบ รตนวโร ประเสริฐ อาศรมบา้นแอเอาะ อนัดบั 2
9 4804480145 พระจุมพล วรธมฺโม พนมอ ารุง ศรีโสดา อนัดบั 2

10 4804480161 พระเชาวลิต อตฺถกาโร ค าแควน่ ศรีโสดา อนัดบั 2
11 4804480242 พระสมศกัด์ิ สุชาโต วิเศษชุมชน ศรีโสดา อนัดบั 2
12 4804480129 พระพฤหสั ฌานวโร ชยัเจริญตระกูล ศรีโสดา อนัดบั 2
13 4804480226 พระสมบติั อตฺถธโร ไพรอ านวยพร อาศรมหว้ยน ้าเยน็ อนัดบั 2
14 4804480072 พระสมพง อิฎฺ วณฺโณ บุตนนท์ ศรีโสดา
15 4804490337 พระศรีธน ฉนฺทสาโล บวัจนัทร์ สวนดอก
16 4804480030 พระสุขสันต์ ภทฺทเมธี หินสูงเนิน อมรราม
17 4804480153 พระปัณณวฒัน์ ชยกุสโล บุญตนั ศรีโสดา
18 4804490035 พระดุสิตฤทธินนัท์ ตุสิตฺโต จุ่มภา โสภณาราม
19 4804490213 พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน สลีแดง เชตุพน
20 4804480269 พระขจร ชินวโร ค าแดง ศรีโสดา
21 4804480099 พระสุวฒัน์ สุวฑฺฒโก อาฟู ศรีโสดา
22 4804490302 พระศิริชยั โชติวโร ผิวด า เจด็ยอด
23 4704470156 พระวิชยั วิชโย สีแสด หม่ืนตูม รุ่น 54
24 4704480054 พระโชคชยั ฌานชโย ค าแควน่ ศรีโสดา รุ่น 54
25 4704480097 พระพนม จนฺทวณฺโณ สิริวรรณภา ศรีโสดา รุ่น 54
26 4704470016 พระโกมินทร์ กณฺตวณฺโณ ผ่อนให้ ขะจาว รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805410361 พระมหาเสกสรร ชยานนฺโท ฉลาดแยม้ เทพปูรณาราม อนัดบั 2 
2 4805410183 พระอุทยั   อาสโภ สุวรรณทา สง่าวนาราม อนัดบั 2 
3 4805410485 พระใบฎีกาเกรียงศกัด์ิ  ติสฺสสาโร ภกัดีแกว้ บูรพาชยัศรี อนัดบั 2 
4 4805410311 พระวินยั  วินโย สุรพล ท่าเรียบ อนัดบั 2 
5 4805410337 พระสมชาติ อิสฺสโร ระภูเขียว ส านกัสงฆอุ์ดมพฒันธรรม อนัดบั 2 
6 4805410451 พระปิยะ ปิยวาจโก น่านโพธ์ิศรี ส านกัสงฆอุ์ดมพฒันธรรม อนัดบั 2 
7 4805410281 พระประเสริฐ  อุตฺตโม แกว้สุวรรณ์ สวา่งชยัศรี อนัดบั 2 
8 4805410442 พระชาญเดช   านิสฺสโร สังขวิ์ศกัด์ิ สวา่งชยัศรี อนัดบั 2 

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่66



9 4805410167 พระสุวฒัน์   อุชุจาโร แฝงเมืองราช โพธ์ิโนนทนั
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
10 4805410469 พระทองสอน   อภินนฺโท แกว้บรรจกัร์ พยคัฆภูมิวราราม
11 4805410060 พระธวชั   เขมโก สรรพส์มบติั ทรายมูล
12 4805410116 พระวีรพร    ปญฺ าธโร นารินรักษ์ โนนศิลา
13 4805410329 พระศรายทุธ   สิริภทฺโท ยาทองทิพย์ สวา่งศรีวิชยั
14 4805410477 พระไกรราช   อินฺทปญฺโ แถมสมดี ส านกัสงฆป่์าเจริญธรรม

15 4805410272 สามเณรนฐัพล    โคตรมงคล โนนศิลา
16 4805410051 พระทองเล่ียม  ถิรคุโณ แฝงจนัดา ค าบง
17 4805410264 พระธงชยั  ขนฺติโก เมืองผง มรรคส าราญ
18 4805410108 พระใบฎีกาวชัรากร  ปญฺ าวชิโร แสนสาละ ส านกัสงฆข์ามแปอุดมมงคล

19 4805410345 พระสุชาติ กนฺตสีโล รัตนนท์ สวา่งศรีวิชยั
20 4805410035 พระชนะ  ชยธมฺโม ชนะชยั กลางเชียงยนื
21 4805410043 พระชวลิต  ชยธมฺโม หนูพวก โพธ์ิศรี
22 4805410124 พระสามารถ ชุตินฺธโร ป้องขนัธ์ ท่าพระหงษเ์ทศประดิษฐ์

23 4805410086 พระประสิทธ์ิ ปภสฺสโร ฤทธิไธสง เทพปูรณาราม
24 4805410141 พระปลดัสุวรรณรัตน์ สิริคุตฺโต ภูมี สระทอง
25 4805410400 สามเณรอภินนัท ์  เคร่ืองพาที หนองแวง
26 4805410230 พระดอยเพชร  อิสฺสรธมฺโม ยนืยงั หนองแวง
27 4805410507 พระสมุห์อนุชา เตชวโร เดชโฮม ธาตุ
28 4805410027 พระค าสิงห์  วราสโย ค ายา สวา่งจนัทร์
29 4705410483 พระจรวจ  กลฺยาโณ มาตจ ารัส ยางใย รุ่น 54
30 4705410301 พระวฒิุชาติ วฒิุชาโณ เกษไธสง อดุลแกว้มอดี รุ่น 54
31 4705410033 พระแกว้  ธีรปญฺโ ราศี ฉิมพลี รุ่น 54
32 4705410378 พระสัญญา อนุตฺตโร ราชปัญญา โพธ์ิศรี รุ่น 54
33 4825410493 พระพิน ธมฺมปญฺโ พว่ง ศรีบุญเรือง
34 4805410426 พระสุเพน สีลส วโร หม่ืน ฉิมพลี

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4705420012 พระพิเชษฐ อินฺทวณฺโณ สุปัญญา โพธ์ิศรี

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
วทิยาเขตขอนแก่น

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่67



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4806001015 พระมหาพยงุศกัด์ิ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี โสภาสาย สะแก อนัดบั 1
2 4806001261 พระมหาสมศกัด์ิ ฉนฺทโก ช่วยกลาง สะแก อนัดบั 1
3 4806001431 พระวีรวฒิุ กิตฺติวณฺโณ นึกดี หนองปลิง อนัดบั 1
4 4806001449 พระมหาสุธี กิตฺติโสภโณ สมาเมฆ บูรพ์ อนัดบั 2
5 4806001180 พระรุ่งโรจน์ ธมฺมโชโต สุดทองหลาง ดอนขวาง อนัดบั 2
6 4806000574 พระมหาศิริเทพ กนฺตสาโร มีเคา้ สะแก อนัดบั 2
7 4806001597 พระมหาสุนทรีย์ ติกฺข าโณ แสงคร้าม โคกเพช อนัดบั 2
8 4806001244 พระภทัธชาพงษ์ สิริภทฺโท ก ่าชยัภูมิ สะแก อนัดบั 2
9 4806000833 พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี ภูษา พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2

10 4806001571 พระปรีชาชยั สิทฺธิชยเมธี นามะไพร คลองส่งน ้า อนัดบั 2
11 4806000612 พระมหาชาญชยั สุเมธภาณี ค ามุงคุณ บึง อนัดบั 2
12 4806001163 พระสุขเกษม สุภกิจฺโจ ผลมาตย์ ราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
13 4806000621 พระภานุวตัร โชติธมฺโม อุสาใจ โคกเพชร อนัดบั 2
14 4806001236 พระวินยั ธมฺมทินฺโน พลไธสง หวัสะพาน อนัดบั 2
15 4806001112 พระระพินทร์ สุมงฺคโล ลูบคม โพธ์ิสวา่งนาแค อนัดบั 2
16 4806001554 พระพงศพิ์สุทธ์ิ สุทสฺสโน ค าสนอง เยย้ปราสาท  
17 4806001104 พระอภิชาติ จนฺทาโภ โวหารลึก ต่างตา  
18 4806001309 พระเชิดศกัด์ิ อาภากโร คุตรสูตร ศาลาเยน็  
19 4806000434 พระใบฎีกาสุพจ าณวีโร พนัธ์กุ่ม หนองโพธ์ิ
20 4806001511 พระมหาสุขสรรค์ ทิวากโร การบรรจง ราชสีมาราม  
21 4806001392 พระสุชาติ ธีรปญฺโ พรมสุรินทร์ บา้นหนองแวง
22 4806001091 พระปิยะ ปญฺ าพโล ประชากลาง โคกเพชร
23 4806001457 พระมหาจ าลอง จนฺทสโร ซอมสุข บูรพ์
24 4806001341 พระอรรถพล านวีโร ขนเปรม ป่าจิตสามคัคี
25 4806001201 พระสมปอง ปญฺ าปโชโต อศัวศิริยานนท์ หนองหวัแรด
26 4806001538 พระวราวิทย์ สุภาจาโร จิตนอก ทุ่งสวา่ง
27 4806001279 พระมหาเนติวงศ์ อจฺจาทโร สารค า ดงเคง็
28 4806001546 พระกิตติชยั อิทฺธิ าโณ สุขกาย ประชาคมาราม
29 4806000591 พระสุวฒัน์ อติพโล กลา้หาญ โคกมะม่วง  

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่68



30 4806001422 พระสุริยณัห์ คมฺภีรปญฺโ เทพเฉลิม สัมฤทธ์ิตะวนัออก  
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

31 4806001082 พระนพนนัท์ คมฺภีรปญฺโ ประชารัตน์ ราชสีมาราม
32 4806001473 พระเอกพล ขนฺติสุโภ ปิยะมาตร์ หนองแวง
33 4806001252 พระประทีป ปญฺ าทีโป ขอรวมกลาง ดอนมะเหล่ือม
34 4806001198 พระสมควร โกสโล เช้ือปาน ญาณโศภิตวนาราม

35 5006002259 พระหสันยั ปภสฺสโร กลุ่มคา้งพลู ศาลาเยน็ ต่อเน่ือง
36 5006002330 พระสมภพ โสภโณ คุม้คง ศาลาทรง ต่อเน่ือง
37 4706001731  พระธีรนาถ  สุมงฺคโล  วนัลอง ประมวลราษฎร์ รุ่น 54 อนัดบั 2

38 4706000629  พระนนัธไชย  ธมฺมานนฺโท  ธนจรัสสกุล ประมวลราษฎร์ รุ่น 54 อนัดบั 2

39 4706001501  พระหลาง  ปิยธมฺโม  ยงศสิ์น ป่าจิตสามคัคี รุ่น 54 
40 4706001382  พระสรสิช  อมโร  บริบูรณ์ ยองแยง รุ่น 54 
41 4706001706  พระประจกัษ์ าณวโร  ปักโต อรัญญาวาส รุ่น 54 
42 4706002168  พระสิทธิโชค  วชิรว  โส  ศิลา อนุรักษว์ราราม รุ่น 54 
43 4706001064  พระเนรมิต  กวิสฺสโร ฤทธิเดช พระนารายณ์ รุ่น 54 
44 4706001421  พระวิทยา  ปิยวณฺโณ  อรัญภูวนารถ โนนส าเภาทอง รุ่น 54 
45 4706001447  พระสนอง  จิรสุโภ  เขม็ขาว ป่าจิตสามคัคี รุ่น 54 
46 4906204004  พระเพชร  ธมฺมวโร  เกษมสุข บูรพ์ ต่อเน่ืองรุ่น 54

47 4806001368 พระจ าเริญ อุตฺตมปญฺโ ชิน อนัดบั 2
48 4806000914 พระสุขเจีย อคฺคสุมโน ปิจ อนัดบั 2
49 4806000892 พระดี สจฺจปาลิโต สาย
50 4806000922 พระธิ จิตฺตธมฺโม กึม
51 4806001384 พระสุวรรณ ปญฺโ แญม
52 4806001376 พระสุเจง จนฺทตฺเถโร เตง็
53 4806000957 พระโต ตุลธมฺโม ตล
54 4806000965 พระมารา สทฺธาวิริโย เสียม
55 4806000931 พระฌุน จกฺขสุ วโร ฉาว

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4806000515 พระวินยั ขนฺติสาโร การถาง ชยัมงคล อนัดบั 1
2 4806000400 พระสุริยา อินฺทวีโร มุขพิมาย โคกพระ อนัดบั 2

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา การจัดการเชิงพุทธ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่69



3 4806001601 พระมหาธีระ ขนฺติธโร รอดประพฒัน์ โพธ์ิทองเจริญ อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

4 4806001996 พระมหาสมคิด นาถสีโล ใจเยน็ โคกมะกอก อนัดบั 2
5 4806002119 พระครูพิบลูกิจจารักษ์ ชาครธมฺโม จนัทร์เทียะ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2
6 4806001767 พระฐิติรัฐ ตเปโม รินสาร จนัทึก อนัดบั 2
7 4806001805 พระจ านงค์ กิตฺติโสภโณ หาญณรงค์ เพชรภูมิสุวรรณวราราม อนัดบั 2
8 4806000663 พระเมธชนนัท์ อนาลโย อเนชากุล ทุ่งสวา่งโพธ์ิทองวราราม

9 4806001759 พระอธิการส าราญ ชาตปญฺโ ต่อจอหอ โนนพทุรา
10 4806001660 เจา้อธิการจอย ธมฺมกาโม ฤทธ์ิบนัเริง โนนตาล
11 4806001619 พระใบฎีกาวิชยั กลฺยาโณ เวชยนัต์ ไผ่สีสุก  
12 4806000248 พระอธิการประสงค์ กิตฺติวฑฺุโฒ ศกัดาเดช หนองหอย
13 4806001724 พระครูประภาสสุตาคม ปภาโต แจง้บุญ เขายายเท่ียงใต้
14 4806000442 พระปลดัอดิศร อตฺถกาโร เพง็สุริยา สระตอง
15 4806001627 พระครูโสภิตพรหมคุณ ธมฺมชีโว ชีพอุบติั พรหมวิหาร
16 4806000507 พระส าราญ านจาโร คูณทะเล บา้นบึงสาร
17 4806002038 พระปลดัสมพร ตคุโณ บญัดิษวงค์ อุทยัมคัคาราม
18 4806001937 พระครูอุดมธรรมวิสุทธ์ิ ลาภสมฺปนฺโน ทองเพช็ร ดอนตดัเรือ
19 4806001813 พระครูวิบลูศีลาภิรักษ์ พทฺุธรกฺขิโต สุพรรณวงศ์ ซบัสมบูรณ์
20 4806002020 พระครูโพธิศีลากร กตสาโร ดุลไธสง โพธ์ิเยน็
21 4806001635 พระสุรชยั สุขวฑฺฒโน นามวิเศษ พปุลาไหล  
22 4806001716 พระประสิทธ์ิ านุตฺตโร เทียมจนัทึก เทวรูปทรงธรรม
23 4806001856 พระครูสิทธิพฒันคุณ เตชวโร สาโรจน์ น ้าซบั  
24 4806001651 พระครูวิสุทธิธรรมธร ยตฺติโก วิปสูงเนิน ทรงธรรม
25 4806001643 พระสมยศ วิสุทฺธิสีโล ดอนฉิมพลี ใหญ่สุขงั
26 4806002071 พระครูสถิตธรรมวิบลู ตธมฺโม นรชาญ ชยัมงคล  
27 4806001848 พระครูโสภณจารุวตัร านธมฺโม รัตนะ โนนกุ่ม
28 4806001970 พระอธิการไกรพล ยโสธโร เงสันเทียะ หนองกราด  
29 4806001708 พระครูสมุห์ประยรู ตธมฺโม ดีอินทร์ ป่าบา้นโคกพลวง
30 4806000647 พระครูปลดัปรเมษฐ์ ปญฺ าสีโห อินทร์จอหอ บา้นใหม่แสนสุข
31 4806001872 พระครูจารุธรรมวฒัน์ จารุอินฺโท บุญพนัธ์ โคกสามคัคีเก่า
32 4806001945 พระครูปัญญาธรรมาภินนัท์ วร าโณ แพงขนุทด ดอนมุกมนั
33 4806001911 พระมหาทองจนัทร์ อมโร ดีมาก หนองแอก
34 4806002062 พระครูธรรมธรสมเกียรติ จนฺทโสภโณ หึกขนุทด หนองบวัละคร

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่70



35 4806001864 พระอธิการประเสริฐ ปุญฺ นาโค อ่ิมทอง โคกเจริญสุข
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

36 4806001741 พระมหาอุทยั รตนโชโต ปัถวลัย์ ตะคลองเก่า
37 4806002089 พระปลดัธนิต ธมฺมทีโป กองกลาง ประชาคมาราม
38 4806001686 พระปลดัทองแสง โชติธมฺโม สอนปัญญา ป่าขามทุ่งพดุซา
39 4806001929 พระครูสุวฒันภทัราภรณ์ ภทฺทจิตฺโต สาระเจริญ แก่งสีเสียด
40 4806001783 พระครูปิยสารวิมล ปิยาจาโร มีช านาญ โคกสวา่ง  
41 5006002291 พระอธิการสมพร รกฺขิตธมฺโม กล่ินศรีสุข โพธ์ิศรี ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4807040146 พระกฤตยา ติกฺข าโณ เลขะสันต์ ยางลุ่ม อนัดบั 2
2 4807040171 พระบุญสม คุณวโร เหงขนุทด สารพฒันึก อนัดบั 2
3 4807040324 พระสุบิน ตสีโล อินทะพนัธ์ มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2
4 4807040162 พระมหาส าลี สุนฺทโร จวงโพนงาม สวา่งวนาราม อนัดบั 2
5 4807040227 พระอนุชา ธมฺมวโร ค าซาว สารพฒันึก อนัดบั 2
6 4807040235 สามเณรจกัรพงษ์ เกตุเลขวดั มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2
7 4807040332 พระฐิติวสัส์ วิสุทฺธิสีโล กอ้นค า มหาวนาราม อนัดบั 2
8 4807040243 พระกอ้งเกียรติ ยโสธโร ตาดี นาควาย อนัดบั 2
9 4807040022 พระขวญัชยั อาภากโร แกว้ประภา ค านางรวย อนัดบั 2

10 4807040278 พระเกตุมณี กตธมฺโม กอ้นธิงาม ดา้มพรา อนัดบั 2
11 4807040065 พระอาทิตย์ ฉนฺทธมฺโม พนัธ์ค  าภา หนองขุ่น อนัดบั 2
12 4807040031 พระสัญญา สญฺ จิตฺโต รสชาติ สารพฒันึก อนัดบั 2
13 4807040154 พระค าใส านิสฺสโร ทองเกล้ียง สวนตาล  
14 4807040049 พระสิงห์ ติสฺสโร จรจิตร ปากน ้า  
15 4807040073 พระมนูญ สุภทฺโท พาสง่า สารพฒันึก
16 4807040090 พระศรายทุธ สุทธิสทฺโธ บวัดก ท่าคอ้
17 5007304042 พระโกวิท โกวิโท สร้างวดั มหาวนาราม ต่อเน่ือง
18 5007304043 พระมงคล ยโสธโร หาญชาติ ปากกุดหวาย ต่อเน่ือง
19 5007304044 พระเอกนรินทร์ เอกนรินฺโท เพช็รพรม มหาวนาราม ต่อเน่ือง
20 5007304048 พระรังสรรค์ กนฺตวีโร การเกด บา้นวงัไฮ ต่อเน่ือง
21 4807040316 พระอุดม จิตฺตธมฺโม ทองสนิด ศรีประดู่

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่71



22 4807040294 สามเณรบวัลา ค าลือชา นิคมกิตติยาราม
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
23 4807040260 พระบุนทง จนฺทโชโต แกว้ดวงดี ป่าแสนอุดม
24 4807040120 พระกาวิน กิตฺติภทฺโท กลัป์ยาวนั ดา้นพร้า
25 4807040111 พระวงศแ์สงจนัทร์ อารยธมฺโม สิงสุวนั ดา้นพร้า
26 4807040219 พระบุญคุด ธมฺมปายตุ ชงวิลยั สุทศันาราม
27 4807040103 พระจนัสะไหม ถิรปญฺโ จนัทะวงค์ ป่าแสนอุดม
28 5007304047 พระคิม ปญฺ าธโร ตวน พทุธนิคม ต่อเน่ือง
29 5007304046 พระวิศาล านวฑฺุโฒ ฆวน ดงหวัแฮด ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4808041642 พระรักพงษ์ รกฺขิตว  โส ศีลธรรม บุญภาค อนัดบั 1

2 4808041596 พระมรกต ปญฺ าทีโป กาทุ่ง ชยัมงคล อนัดบั 2

3 4808041545 พระกิตติพงษ์ กิตฺติ าโณ บวัเหล็ก พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

4 4808041618 พระปิยพงษ์ ภูริปญฺโ แอบแฝง โทกค่า อนัดบั 2

5 4808041626 พระเผชิญ สุทฺธจิตฺโต เสารางทอย แม่ค  ามีรัตนปัญญา อนัดบั 2

6 4808041707 พระเกรียงศกัด์ิ จิตฺตส วโร วินิวรรณ์ ปงสนุกใต้ อนัดบั 2

7 4808041677 พระสาคร านวฑฺุโฒ กนัยา แม่ค  ามีรัตนปัญญา อนัดบั 2

8 4808041669 พระศิริมงคล สิริมงฺคโล บุญพอ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

9 4808041821 พระเอกชยั ขนฺติโก ศิลาเวียง บุญวาทยวิ์หาร อนัดบั 2

10 4808041839 พระอดิศร อนุตฺตโร เววน ท่าสี อนัดบั 2

11 4808041812 พระอาทิตย์ อินฺทวณฺโณ ยอดค า กาศเมฆ อนัดบั 2

12 4808041561 พระเฉลิมชยั เตชวโร ดวงมณี ทุ่งโหง้เหนือ

13 4808041685 พระสุริยา ตธมฺโม ดุชิดา โนนดินแดงใต้
14 4808041804 พระสนธยา สทฺธาธิโก มาทา ท่าลอ้

15 4808041570 พระชยัชนะ ธมฺมวุฑฺโฒ ช่วยไว้ แม่ค  ามีรัตนปัญญา

16 4808041766 พระธงชยั สุธีรนนฺโท สิทธิ ฮ่องหา้

17 4808041600 พระประเสริฐ านวโร หมอ้กรอง เหมืองหมอ้
18 4808041782 พระศรีสวสัด์ิ อภิปุญฺโ ธิไหล บุญวาทยวิ์หาร
19 4808041715 พระกฤษฎา ขนฺติโก ทาดี ปงสนุกเหนือ

วทิยาเขตแพร่
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่72



20 4708040946 พระภาณุพงศ์ ปญฺ าวชิโร เต๋ยะ ศรีชุม อนัดบั 2 รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

21 4708041179 พระศสัตราวุธ มหาปรกฺกโม ทะริน ดงมหาวนั อนัดบั 2 รุ่น 54

22 4708041217 พระสุนทร จิตปุญฺโ ปัญญาดี พระนอน รุ่น 54

23 4708041039 พระปุณณรัตน์ ปุณฺณรตโน จนัละมุด พระธาตุช่อแฮ รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4890411640 พระสราวธุ สุจิณฺณธมฺโม ก าจร อุทุมพร อนัดบั 1
2 4890411879 พระมหาสินชยั ชยสุนฺทโร ส าราญดี ศาลาลอย อนัดบั 1
3 4890411861 พระศรัณยภ์ทัร ภูริ าโณ พร้ิงเพริด ศาลาลอย อนัดบั 2
4 4890411925 พระแสวง ยติกโร สีสุแล สุขส าราญ อนัดบั 2
5 4890412077 พระส านาง ถีรนาโถ ถาจ ต่างชาติ อนัดบั 2
6 4890411941 พระสาเมต เมตฺตาปาลิโต มิ ต่างชาติ อนัดบั 2
7 4890411895 พระธีรพงษ์ ธีรปญฺโ รุ่งเรือง กลางสุรินทร์ อนัดบั 2
8 4890411437 พระสัญญา ถิรธมฺโม เกียรติ ต่างชาติ อนัดบั 2
9 4890411615 พระวีระพงษ์ มหาวีโร ตุม้ทอง บา้นตาเมาะ อนัดบั 2

10 4890411844 พระรัตนา าณสาโร ไว ต่างชาติ อนัดบั 2
11 4890411836 พระสุวรรณา มหานาโม สาน ต่างชาติ อนัดบั 2
12 4890411429 พระสุวรรณาเรต สงฺวโร คง ต่างชาติ อนัดบั 2
13 4890411631 พระพงษพ์นัธ์ ปิยภาณี ผกาแยม้ บา้นตาเมาะ อนัดบั 2
14 4590209039 พระกิตติ กิตติ าโณ กลีบม่วง คนัธารมณ์ อนัดบั 2
15 4890212311 พระวชิรวิทย์ วชิรญาโณ สันทาลุนยั โพธ์ิศรีวรรณาราม อนัดบั 2
16 4890411992 พระนวจแดน รุจิธมฺโม สรวย ต่างชาติ
17 4890411810 พระสุเภีย ธมฺมปญฺโ มอม ต่างชาติ
18 4890411798 พระสุขา คุณวฑฺโฒ หุล ต่างชาติ
19 4890411461 พระมุนีวรรณ อคฺคจิตฺโต โห ต่างชาติ
20 4890411658 พระปรัล จนฺทโก ปรอม ต่างชาติ
21 4890411704 พระราม จิตฺตภูตฺโต โบร์ ต่างชาติ
22 4890411453 พระสมอาด สาสนนฺโท อาน ต่างชาติ
23 4890212400 พระวชัระ สมาหิโต เหมาเหมาะดี สร้างบกหนองโป่ง
24 4890112081 พระสุพล สิริปญฺโ สมศรี กลางสุรินทร์

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
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25 5090414912 พระสารันน์ โชตตปฺปญฺโ สัน ต่างชาติ ต่อเน่ือง
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
26 5090414521 พระวรรณา ส โฆ เยยีง ต่างชาติ ต่อเน่ือง
27 5090415013 พระอนุชา มหปฺพโล ก ามะณี โพธ์ิศรีวรรณาราม ต่อเน่ือง
28 4790410951 พระสุนนั ธนว โส อะโรคา กลางสุรินทร์ รุ่น 54
29 4790411371 พระโพธิสุวรรณ ธมฺมเตโช โฉลกดี สุวรรณวิจิตร รุ่น 54
30 4790110524 พระส าเริง ติสฺสวโร เสร็จประสงค์ สุวรรณวิจิตร รุ่น 54
31 4790410994 พระสุริยะนนัท์ วิสุทโธ ส่ือพรม สุวรรณวิจิตร รุ่น 54
32 4990413300 พระยงยทุธ ธมฺมวโร ธนาบูรณ์ ส านกัสงฆโ์คกกระเพอ ต่อเน่ือง รุ่น 54

33 4990413318 พระเทพพิทกัษ์ จนฺทธมฺโม สหุนาลุ สุวรรณวิจิตร ต่อเน่ือง รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4890411569 พระสมดุลย์ จิตฺตสโร เสียงเพราะ สร้างบกหนองโป่ง อนัดบั 1
2 4890411534 พระอธิการชลธรรม ผาสุโก ชูชี วานรนิวาส อนัดบั 1
3 4890411674 พระวิทูลย์ อาภสฺสโร แสนแสวง หนองกุง อนัดบั 2
4 4890411585 พระธรรมวธุ ธมฺมาวโุธ พทุธระสุ ปราสาทขมุดิน อนัดบั 2
5 4890411917 พระปิยพงศ์ ธมฺมจาโร สารคร สุขส าราญ อนัดบั 2
6 4890411691 พระยทุธนา อกฺกปญฺโ จนัทร์ทอง ป่าบา้นพราน อนัดบั 2
7 4890411470 พระอนุชา ธีรปญฺโ เมาลี แสงบูรพา อนัดบั 2
8 4890411755 พระเสกสรรค์ านยตฺุโต ไชยชาติ มจร วข สุรินทร์ อนัดบั 2
9 4890112120 พระบุญชู พทฺุธิ าโณ พทุธา จอมพระ อนัดบั 2

10 4890411763 พระวิเชียร วิสุทฺโธ เครือจนัทร์ อุทุมพร
11 4890112146 พระสมบูรณ์ านิโย อินทร์ส าราญ สร้างบกหนองโป่ง
12 4790410790 พระไพรัตน์ พทฺธธมฺโม อุดร บา้นตาเมาะ อนัดบั 2 รุ่น 54

13 4790410960 พระบณัฑิต ยสวฒฺฑโก คิดสุข พรหมสุรินทร์ รุ่น 54
14 4790410862 พระทิพย์ อภิวฑฺฒโน พานทอง กลางสุรินทร์ รุ่น 54
15 4990413351 พระวิชาญ ธีรว  โส รักษาวงษ์ บา้นกลว้ย ต่อเน่ือง รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4810040585 พระสยมชยั เตชปญฺโ ใจเท่ียง ท่าจ  าปี อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการการเมืองการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาเขตพะเยา

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่74



2 4810040607 พระสกล านจาโร จินดา สันกอง อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
3 4810040488 พระไพฑูรย์ มหาวีโร ดิษฐเนตร บา้นฮ่าง อนัดบั 2
4 4810040054 พระชาติ นาถสีโล พรมมา เป๋ือยเปียง อนัดบั 2
5 4810040593 พระสมเกียรต์ิ ตโสภโณ ชยัโย ทรายมูล อนัดบั 2
6 4810040569 พระศิลธรรม เตชธมฺโม ใจดี พระแกว้ อนัดบั 2
7 4810040640 พระมหาอนุชิต สิริมงฺคโล จุมปู ป่าซาง อนัดบั 2
8 4810040381 พระคมสันต์ อารยธมฺโม ใจดี ทุ่งฮี อนัดบั 2
9 4810040399 พระสุเมธี จนฺทโก สีเขียว นางเหลียว

10 4810040542 พระวิชยัยทุธ ถาวโร เครือธิ บุญยนื
11 4810040470 พระบุญญฤทธ์ิ ปิยภาณี มีใจ ป่าสัก
12 4810040411 พระทวีศกัด์ิ าณส วโร กาละวงค์ ดอนไชย
13 4810040496 พระพิเชษฐ์ ปิยธมฺโม มหาชยัสิริมงคล อาโยนาราม
14 4810040445 พระนิติพนัธ์ อภิวฑฺฒโน แสนธิวงั ทุ่งพร้าว
15 4810040437 พระธญัญ จารุธมฺโม มณีพนัธ์ ลี
16 4810040658 พระสมนึก อินฺทปญฺโ จนัทร์ใหว โป่งเกลือ
17 4810040631 พระอรุณ ตธมฺโม บุญงาม หนองหวี
18 4810040453 พระนิคม ธีรปญฺโ ดอกดวง พระแกว้
19 4810040372 พระกิตติศกัด์ิ โสภณจิตฺโต หลา้ค  า สันตน้ตอ้ง
20 4810040623 พระองอาจ อารยธมฺโม ใจเอ้ือน ตน้หม่ืน
21 4810040402 พระด ารงค์ พทฺุธวิริโย พทุธวงศ์ ดอนไชย
22 4710040338 พระสุนทร ธมฺมวโร ศรีเมืองบุญ บา้นบ่อเบ้ีย รุ่น 54
23 4710040265 พระวีระชยั กนฺตธมฺโม เมืองมูล ทุ่งวฒันาราม รุ่น 54
24 4710040371 พระสมชาย สุทฺธิมโน ยามี โป่งสลี รุ่น 54
25 4710040168 พระจ ารง สุชาโต ชาวน่าน ดอนแกว้ รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4804030263  พระเอกสิทธ์ิ าณิสฺสโร  ค  าอุดนะ พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 1
2 4804030123  พระณชพฒัน์  สุปภาโส  ศรีสิงห์แกว้ สันตบัเต่า อนัดบั 2
3 4804030026  พระเกรียงไกร  ขนฺติโก  ใจรังสี ชา้งรอง อนัดบั 2
4 4804030131  พระสมศกัด์ิ  ชาตเมธี  วงคอ์า้ย ทาดอยคร่ัง อนัดบั 2

วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน  จังหวดัล าพูน
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่75



5 4804030174  พระจริน  นตินฺธโร  บุญอุม้พร ป่าตาล อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
6 4804030140  พระอาทร  วฑฺุฒิสมฺปนฺโน  สุไล บา้นหวาย อนัดบั 2
7 4804030166  พระกฤษณ์  ขนฺติโก  ปัญญาฟู ชา้งรอง อนัดบั 2
8 4804030077  พระมหาทวีรัตน์  ขนฺตยาภรโณ  ภูดอนตอง พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2
9 4804030247  พระเอนก  ธนว โส  ศรีพรม สุวรรณาราม อนัดบั 2

10 4804030042  พระชาติชาย าณเมธี  ใจค าใบ บา้นธิหลวง อนัดบั 2
11 4804030255  พระเอกดนยั  นิรุตฺติเมธี  นนัทชยัยอด ท่าตน้กวาว อนัดบั 2
12 4804030069  พระณฐัพงษ์  กิตฺติธโร  ศรีวิชยั สันป่าสัก อนัดบั 2
13 4804030182  พระคมพิศิษฐ์  สุทฺธิจิตฺโต  เช้ือเมืองพาน ชา้งรอง
14 4804030221  พระวฒิุกรณ์  วชิรานนฺโท  พทุธิสอน พระธาตุหริภุญชยั

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4813040217 พระมหาสมาน อริยเมธี เกษี มหาธาตุ อนัดบั 2
2 4813040381 พระเอกลกัษณ์ รตนปุตฺโต เพียสา พระธาตุพนม อนัดบั 2
3 4813040331 พระสราวฒิุ กิตฺติปญฺโ วะสารชยั ศรีบวับาน อนัดบั 2
4 4813040110 พระพชัรินทร์ ภทฺรเมธี เหมน็ชยั หวับึงทุ่ง อนัดบั 2
5 4813040179 พระภูชิต รตนเมธี รัตนะ สวา่งสุวรรณาราม อนัดบั 2
6 4813040080 พระณฐัวฒิุ กิตฺติโสภโณ แสงใส โพธ์ิลานชา้ง อนัดบั 2
7 4813040373 พระมหาเอกพล าณธีโร เพียสา พระธาตุพนม
8 4813040144 พระไพทูน รตฺนโชโต ท ามะวง ศรีนคร
9 4813040233 พระอุทิศ โกวิโท หม่ืนลูกทา้ว จอมศรี

10 4813040012 พระเกรียงศกัด์ิ ภูริปญฺโ อินเทพ ศรีสะอาด
11 4813040365 พระอภิสิทธ์ิ อนาลโย รัตนะ พระธาตุพนม
12 4813040063 พระทรงสวสัด์ิ สนฺตจิตฺโต จิตอคัคะ พระธาตุพนม
13 4813040314 พระถิรวฒัน์ วฑฺฒนเมธี ค  ามุงคุณ หวัดอน
14 4813040136 พระพทุธกรณ์ ธมฺมวโร ลอวนัไช ศรีสะอาด
15 4813040292 พระวนัชยั เตชวโร เตโช ศรีบุญเรือง
16 4813040152 พระโพธ์ิศรี ตคุโณ ค าหาญ ศรีสะอาด
17 4813040357 พระสุรวิทย์ คุณยตฺุโต วงษช์าลี ปัจฉิมาวาส
18 4813040101 พระพรชยั มนาปภาณี วงคผ์าบุตร พระธาตุพนม

วทิยาลัยสงฆ์นครพนม  จังหวดันครพนม
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่76



19 4813040225 พระสาคร อคฺคธมฺโม รัตนะ พระอินทร์แปลง
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
20 4813040322 พระสมใจ อคฺคธมฺโม แพงศรี พนัธคีรี
21 4813040039 พระขวญัชยั สาทโร รูปคม มรุกขาราม
22 4813040071 พระณฐัพงษ์ สิริวฑฺฒโก บริบูรณ์ มรุกขนคร
23 4813040161 พระภูบาน ทีปงฺกโร ร้อยพิลา หวัดอน
24 4813040268 พระสอน ปญฺ าธโร ไชยสาน สระพงัทอง  
25 4813040284 พระเฉียบศกัด์ิ โชติปาโล ทิพสิงห์ พระธาตุพนม
26 4813040306 พระภูมี อภิปุณฺโณ กาบบวัค า ศิลามงคล
27 4713040258 พระสุริยา ตปุญฺโ ชินบูรณ์ พระธาตุพนม อนัดบั 2 รุ่น 54

28 4713040240 พระสิทธิชยั สจฺจวโร จุนใจ พระธาตุพนม
29 4713040151 พระพิกุล รตนโชโต อินเทพ พนัทคีรี  
30 4713040274 พระอนุศร สุมโน ค าอาษา พระธาตุพนม

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4812410408 พระศิริโย สิริปญฺโ ค าไหล สันตยาวาม    อนัดบั 1
2 4812410254 พระพงษพ์นัธ์ พทฺุธรกฺขิโต พรหมลา อรัญญะ อนัดบั 1
3 4812410327 พระวิระยทุธ์ ชยธมฺโม กณัหา ศรีแกว้    อนัดบั 2
4 4812410441 พระอานนท์ ขนฺติสมฺปนฺโน สุขทองสา ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2
5 4812410360 พระสงคราม อสโม สมโภชน์ ป่าใต ้   อนัดบั 2
6 4812410394 พระส าราญ โกวิโท แดงจ าแล โพนทอง    อนัดบั 2
7 4812410203 พระถนอมพนัธ์ ตนฺติปาโล ชูผกา โพธ์ิศรี    
8 4812410246 พระประดิษฐ์ ปภสฺสโร รามศิริ โพธ์ิศรี    
9 4812410289 พระวสันต์ วชิรธมฺโม ท ามาใหม่ ศรีคุณเมือง    

10 4812410343 พระศราวธุ ปญฺ าวโุธ เคหงั ป่าพทุธยาน     
11 5012410190 พระจตุพล จตุพโล เสาวนนท์ ป่าพทุธยาน    ต่อเน่ือง
12 5012410220 พระมหานิวติั จนฺทสาโร ประกอบธรรม โพธ์ิศรี    ต่อเน่ือง
13 5012410351 พระศิริมงคล สิริวณฺโณ เน่ืองค าอินทร์ โพนชยั    ต่อเน่ือง
14 5012410378 พระสนิท นาคว  โส คุณหงษ์ วิเวกธรรมคุณ    ต่อเน่ือง
15 5012410386 พระสมเพียร จารุวณฺโณ พิมใจ ศรีทศัน์    ต่อเน่ือง
16 5012410416 พระสุทศัน์ กิตฺติสาโร ศรีบุรินทร์ โพธ์ิศรี    ต่อเน่ือง

วทิยาลัยสงฆ์เลย  จังหวดัเลย
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่77



17 5012410424 พระสุพรรณ มหาวิริโย วิชยัแสง วิเวกธรรมคุณ    ต่อเน่ือง
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
18 5012410432 พระไชยา ชยาภินนฺโท ก าสมุทร ศรีสวา่ง    ต่อเน่ือง
19 4712410019 พระธวชัชยั กิตฺติโก นวลปาน โพธ์ิชยั รุ่นท่ี 54
20 4912410203 พระครูวินยัธรภาณุศิลป์ ยโสธโร สิงห์ศิริ อนนัตนิมิต    ต่อเน่ือง รุ่นท่ี 54

21 4920204002 พระอนุกูล อาภากโร นุ่นภูบาล ทรายมูล ต่อเน่ือง รุ่นท่ี 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4809030521 พระพฒันศกัด์ิ ตวิริโย ทวีร่าง โคกเด่ือ อนัดบั 2
2 4809030547 สามเณรพิเชษฐ์ พานโคตร์ ตากฟ้า อนัดบั 2
3 4809030717 พระอ าพล ปิยสีโล ปุญญา ชยัมงคล อนัดบั 2
4 4809030636 พระภทัรดนยั โฆสกิตฺติโก ขวญัสอน ราษฏร์เจริญ อนัดบั 2
5 4809030644 สามเณรสาธิต พนารี ตากฟ้า อนัดบั 2
6 4809030601 สามเณรวรวิทย์ กล่ินสุข ตากฟ้า อนัดบั 2
7 4809030598 พระกญัจน์ภาส สนฺติกาโร ณ วิเชียร สระโบสถ์ อนัดบั 2
8 4809030539 สามเณรพิชญานนท์ จิระภทัธงักูร ตากฟ้า อนัดบั 2
9 4809030563 พระมนตรี ภูริปญฺโ สิทธ์ิทอง ดอนคา อนัดบั 2

10 4809030687 พระมหาเสนาะ สุทฺธิสุธีโร ตุนานนัท์ ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2
11 4809030474 สามเณรชาญณรงค์ เอ่ียมสงคราม ตากฟ้า อนัดบั 2
12 4809030661 สามเณรภทัร์ภูวไนย ยิม้เกิด ตากฟ้า อนัดบั 2
13 4809030491 พระณรงคฤ์ทธ์ิ ติโก ฤทธ์ิเรืองศกัด์ิ ไทรใต้ อนัดบั 2
14 4809030709 พระอนุวตัร อมรเมโธ ทองวิชิต วาปีรัตนาราม อนัดบั 2
15 4809030482 พระอธิการณรงค์ คนฺธสีโล อ่ิมจิตร ศรีสวรรคส์งัฆาราม อนัดบั 2
16 4809030610 พระวนัชาติ วิชาโต ยอดด าเนิน ภทัรสิทธาราม อนัดบั 2
17 4809030580 สามเณรมีโชค ภาสิงสี บา้นหนองหน่อง อนัดบั 2
18 4809030628 พระปลดัวิรัต ชุตินฺธโร สุกอินทร์ โป่งข่อย อนัดบั 2
19 4709030774 พระมหาจกัรกริช กิตฺติสุธี เพชรรัตน์ ตากฟ้า อนัดบั 2 รุ่น 54

20 4709030804 พระมหาพงศกร คุณุตฺ ายี อุดมสิกขพฒัน์ ตากฟ้า อนัดบั 2 รุ่น 54

21 4709030987 สามเณรมานพ ภู่พ่ึง ตากฟ้า รุ่น 54
22 4709030740 สามเณรคุณนิธิ แซ่หยี่ ตากฟ้า รุ่น 54

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่78



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4843010456 พระบุญโชติ ปุญฺ โชติโก สุนิกร ราชบูรณะ อนัดบั  1
2 4843010642 พระมหาปราโมทย์ พทฺุธิธารี เรืองเสนา ศรีนคราราม อนัดบั 2
3 4843010685 พระวิเชียร  จิรธมฺโม สิงห์ลอ ดงอีบุก อนัดบั 2
4 4843010693 พระส ารวย าณปฺปทีโป   สมป้อง โพนไทรงาม อนัดบั 2
5 4843010430 พระจกัรพนัธ์ ติจารี บุญเสน พระศรีรัตนมหาธาตุ

6 4843010502 พระวินยั คุตฺติวินโย สุวรรณ์ ศรีนคราราม
7 4843010677 พระวรศกัด์ิ เทวธมฺโม จกัเพช ใหม่ท่าเสา
8 4843010545 พระสยาม ปสิทฺธิลาภี ประชา พระศรีรัตนมหาธาตุ

9 4843010529 พระสมพงษ์ สุเมโธ นาคเทียม โพนไทรงาม
10 4843010464 พระมหาพิทกัษ์ วร าโณ อ่ินอิว พระศรีรัตนมหาธาตุ

11 4843010511 พระวฒิุ วฑฺุฒิ าโณ ดีป้อง บา้นน ้าปุ้น
12 5043040297 พระเอกนรินทร์ สิริสาโร พงษพ์านิช หว้ยแกว้ ต่อเน่ือง

13 4761011416 พระสิทธิกร  วิสุทฺธโร เทวาสัจจะกุล พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2 รุ่น 54

14 4761011459 พระจ ารัส ธีรสิทฺธี สระเกตุ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั  2 รุ่น 54

15 4761011777 พระอาทิตย์ อาภสฺสโร จนัคีลี ปากยาง อนัดบั 2 รุ่น 54

16 4761031212 พระชินกร ชินกโร ธมัมรักษ์ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั  1 รุ่น 54

17 4761011505 พระธงชยั ธีรปญฺโ กนัสุทธ์ิ เข่ือนขนัธ์ รุ่น 54

18 4761011688 พระรัฐ สุจิณฺโณ จนัทร์จ าเนียร ไก่เข่ีย รุ่น 54

19 4761011661 พระมารุตน์ มนุญฺโ ทั้งเมฆ ไก่เข่ีย รุ่น 54

20 4761031255 พระหน่อย  สิริมงฺคโล อ่ิมจิตร นางพญา รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4805460041 พระมหานิรุตต์ จนฺทสาโร พรหมมะลงั ป่านาเชือก อนัดบั 1
2 4805460121 พระสุภะชยั อคฺคปญฺโ สารพล สวา่งบึงทอง อนัดบั 1
3 4805460091 พระสัญญา มหาปุญฺโ หสัจรรย์ ประสานศรัทธา อนัดบั 2
4 4805460156 พระออมทรัพย์ อนุตฺตโร ศรีทิน อรุณสวสัด์ิ อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัสระทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่79



5 4805460083 พระสวาสด์ิ รตนปญฺโ ประทุมโม กุดรังสุทธาราม อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
6 4805460130 พระใบฎีกาสุวฒัน์ คุณากโร บุญพนัธุ์ สังขนิวาส อนัดบั 2
7 4805460059 พระมงคล จกฺกวโร วิชาชยั ประสานศรัทธา อนัดบั 2
8 4805460016 พระครรชิต เตชธมฺโม ศรีนนท์ กู่พระโกนา อนัดบั 2
9 4805460105 พระสาริกา ตธมฺโม อุดมรักษ์ โนนทองหลาง อนัดบั 2

10 4805460067 พระมหาประหยดั ตปญฺโ โหลบาล ปฐมแพงศรี อนัดบั 2
11 4805460032 พระครูวิบูลสนัติคุณ สนฺตจิตฺโต โคตรชาดา หวันาไทย อนัดบั 2
12 4805460172 พระธงชยั ขนฺติโก สงไพรสน ประสานศรัทธา
13 4805460024 พระครูประทีปปัญญาทร ปญฺ าทีโป โสมาเกตุ บา้นป่าเมา้
14 4805460075 พระสราวธุ สุขิโต ปัดจะมะ ป่าบา้นแมต
15 4805460113 พระสุดใจ เตชวโร สอนชา สวนป่าสมเด็จ
16 5005304001 พระครูอุดมปัญโญภาส อคฺคปญฺโ สมนึก บา้นกลว้ย ต่อเน่ือง
17 4705460022 พระชินกร สุวณฺณโชโต ทองยอ้ย บา้นหินกอง อนัดบั 2 รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4841204011 พระสมพร ตธมฺโม ขตัติยะ ร่องเปา อนัดบั 2
2 4841204003 พระเชาวรินทร์ จรณธมฺโม ชินะกุล กลางเวียง อนัดบั 2
3 4841204010 พระสุพงษ์ ปญฺ าวชิโร พทุธวงค์ โป่งทะลาย อนัดบั 2
4 4841204002 พระมหาจรินทร์ จิรวฑฺุโฒ นนทแ์กว้ บา้นโป่ง อนัดบั 2
5 4841204007 พระภานุวฒัน์ าณวโร ไชยสีมา ร่องหวาย อนัดบั 2
6 4841204001 พระคมสัน ขนฺติโก สีเภา เมง็รายมหาราช อนัดบั 2
7 4841204005 พระอธิการบุญช่วย มหาปุญฺโ จิตรา สันนายาว อนัดบั 2
8 4841204004 พระธรรมศกัด์ิ อินฺทว  โส ทิทิพย์ ป่าแงะเมืองชุม
9 4841204009 พระยทุธนา โรจน าโณ อานนท์ โป่งทะลาย

10 4841204008 พระภานุพงศ์ ปิยสีโล ค าแปง ไพรสนฑคี์รี
11 4841204013 พระอธิการสมหมาย ธมฺมธโร พรมค า สันโคง้
12 4841204014 พระสืบศกัด์ิ ปญฺ าวชิโร เพง็ไชโย กว๋าวโทง้
13 4841204015 พระอธิการอนุรักษ์ อาภสฺสโร ขนุงาม ทา้วแก่นจนัทร์
14 4841204006 พระพทุธิพงษ์ สิริจนฺโท จอมแกว้ ใหม่สามคัคี
15 5041304001 พระมหากุศล ปญฺ าธีโร ค าจนัทร์วงค์ ป่ารวก ต่อเน่ือง

ห้องเรียนวดัพระแก้ว  จังหวดัเชียงราย
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่80



16 5041304002 พระอธิการชาติชาย โชติธมฺโม เรือนค า อุทกวนาราม ต่อเน่ือง
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
17 5041304003 พระพิตตินนัท์ ถาวโร ธรรมศิริ สันเชียงใหม่ ต่อเน่ือง

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4810011089 พระมหาถนอมชยั าณสิทฺธิ สุทธิแสน พญาภู อนัดบั 1
2 4810011275 พระอ านาจ ชยลงฺกโร ปุกคาม หนองบวั อนัดบั 2
3 4810011178 พระพงศา โอปกฺกมิโก แยนสัน หนองบวั อนัดบั 2
4 4810011020 พระเกษม ตเมโธ ธรรมขนัธ์ อรัญญาวาส อนัดบั 2
5 4810011259 พระสุวิทย์ กตปุญฺโ อกัขระ ศิริธาดา อนัดบั 2
6 4810011151 พระพชัรพล  อริยว  โส อริยวงศ์ พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2
7 4810011241 พระสมชาย      สิริธมฺโม มณีรัตน์ ปรางค์ อนัดบั 2
8 4810011135 พระปรีชา กลฺยาณธโร เพช็รมา พระเกิด อนัดบั 2
9 4810011003 พระสมุห์โกศล พฺรหฺมปญฺโ พิมสาร พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2

10 4810011011 พระกรวิชญ ์ ธมฺมวโร อินเทพ พระธาตุแช่แหง้ อนัดบั 2
11 4810011267 พระสุทธิภทัร กตสาโร บุญเกิด สร้อยพร้าว อนัดบั 2
12 4810010996 พระกิตติศกัด์ิ ตส วโร ธิยาวงค์ ผาตูบ อนัดบั 2
13 4810011232 พระสินชยั   รตฺนโชโต โทปุรินทร์ ดอนแกว้
14 4810011062 พระชนินทร์   ขนฺติโก นนทป์วิชกุล สุวรรณาวาส
15 4710010986 พระพนัธุ์ลพ ญาณสมฺปนฺโน พรมเขียว มหาโพธ์ิ อนัดบั 2 รุ่น 54

16 4710011052 พระศิลป์ อติเมโธ ค าปาละ อรัญญาวาส อนัดบั 2 รุ่น 54

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4961204174 พระทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมยพ์ร หนองสรวง อนัดบั 1
2 4961204171 พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ แยม้ชุ่ม ออ้เขียว อนัดบั 1
3 4961204173 พระครูสงัฆรักษพ์รพรหม อกิญฺจโน กุลทอง ชา้ง อนัดบั 1
4 4961204190 พระอธิการเกษม ติสมฺปนฺโน รอดจากทุกข์ ท่าไชยศิริ อนัดบั 1
5 4961204177 เจา้อธิการอุดม โอภาโส โซวเซ็ง หนองหมี อนัดบั 1
6 4961204181 พระวรวฒิุ เอกวีโร บ าขนุทด โชติทายการาม อนัดบั 1

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ

ห้องเรียนวดัพระธาตุแช่แห้ง  จังหวดัน่าน
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

หน่วยวทิยบริการวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  จังหวดัราชบุรี

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่81



7 4961204186 พระใบฎีกาศิริชยั านุตฺตโร เพช็รรัตน์ ขนุตรา อนัดบั 1
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
8 4961204157 พระครูวิสุทธานนัทคุณ วิสุทฺธาจาโร ครุฑธา เขาช่องพราน อนัดบั 1
9 4961204153 พระครูสันติธรรมาภิรัติ สนฺติกโร นาควิไล ออ้เขียว อนัดบั 1

10 4961204151 พระสมุทรวชิรโสภณ ธมฺมโสภโณ แยม้กรานต์ เพชรสมุทรวรวิหาร อนัดบั 2
11 4961204152 พระครูอุปถมัภป์ุญญากร ฉนฺทธมฺโม เอ่ียมปา หนองกลางด่าน อนัดบั 2
12 4961204161 พระครูสงัฆรักษก์ุย้ไฮ้ ชุตินฺธโร แซ่ล้ิม ถ ้าสิงโตทอง อนัดบั 2
13 4961204172 พระปลดัผดุงศกัด์ิ ธมฺมทีโป อุ่นประเสริฐ อุบลวรรณาราม อนัดบั 2
14 4961204158 พระครูสุนทรวชัรการ อพโล วณิชยธิ์ติกาล ล้ินชา้ง อนัดบั 2
15 4961204192 พระสมุห์ไพสน ธมฺมรกฺขิโต สุทธิวรรณอาภา โคกหลวง อนัดบั 2
16 4961204169 พระสมุห์อานนท์ อินฺทว  โส ปู่ อา้ย เขาถ ้าทะลุ อนัดบั 2
17 4961204183 พระครูวิบลูเจติยาภิรม ปสนฺโน มีสุข พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2
18 4961204167 พระมหานพพล กนฺตสีโล สายสิทธุ์ ตะโหนดราย อนัดบั 2
19 4961204168 พระชุมพล โฆสวโร คงสอน บา้นฆอ้ง อนัดบั 2
20 4961204182 พระครูวชัรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต เกตุเขียว ใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อนัดบั 2
21 4961204197 พระวิทูรย์ อนาลโย อนนัตกล่ิน โคกหลวง อนัดบั 2
22 4961204175 พระครูสมห์ุภาณุวชัร ปุญฺ วฑฺุโฒ แซ่ตัน๊ โชติทายการาม อนัดบั 2
23 4961204160 พระมหาบุญเลิศ ตวฑฺฒโน เพช็รสีใส โพธ์ิราษฎร์บูรณะ อนัดบั 2
24 4961204184 พระสมพิศ สมพิสาโร สินคงอยู่ สิงห์ อนัดบั 2
25 4961204163 พระปลดัมนตด์ก สุวโจ ตนัหลงขจร หลกัหกรัตนาราม อนัดบั 2
26 4961204195 พระครูวินยัธรสมชาย สุวิชาโน อยูส่ าราญ หนองปลาไหล อนัดบั 2
27 4961204164 พระมหาสุวรรณ โสภิโต ตนัวิลยั โพธ์ิไพโรจน์ อนัดบั 2
28 4961204166 พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ อตฺตคุตฺโต เชิงกล ท่าเรือ อนัดบั 2
29 4961204155 พระครูวชิรปัญญานุโยค รวิว  โส แสงดี กุฎีดาว อนัดบั 2
30 4961204165 พระปลดัเรวตั เรวตฺโต คุณูปธานินทร์ หลกัหกรัตนาราม อนัดบั 2
31 4961204176 พระชาตรี จกฺกวโร แสงเมือง ข่อย อนัดบั 2
32 4961204154 พระครูวชัรธรรมนาท นาถกโร พ่ึงเสนาะ ดอนกอก อนัดบั 2
33 4961204180 พระมานพ มานโว ศิริมงคลพิพฒัน์ โชติทายการาม อนัดบั 2
34 4961204185 พระมหาเสรี คุณวโร ชูบุญ ดอนกระเบ้ือง อนัดบั 2
35 4961204170 พระครูโสภิตวชัรากร ปริสุทฺโธ ชมเสือ หนองควง อนัดบั 2
36 4961204156 พระครูชินวรานุวตัร ชินวโร ค ายวง บา้นฆอ้งนอ้ย อนัดบั 2
37 4961204194 องสังฆรักษรุ่์งโรจน์ เถ่ียนเต๊ิง กาญจนปัญโญ ถ ้าเขานอ้ย อนัดบั 2
38 4961204188 พระประเทือง สิริธโร เกิดแยม้ ไตรโลก อนัดบั 2

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่82



39 4961204196 พระใบฎีกามานะ สุเมธโส มากมูล คูหาบรรพต อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
40 4961204191 พระมหาโสพิธ ภทฺทปญฺโ จนัทร์มงคลชยั ราษฎร์เจริญธรรม อนัดบั 2
41 4961204178 พระครูสิริรัตนวงศ์ มหาสิทฺธิ รจนากร รับน ้า(ขนุสีห์)
42 4961204187 พระครูสมุห์อ  านวย ปภากโร ข าทวี ถ ้าแกว้

สงัคมศาสตร์ หนา้ที ่83



No. ID Name Surname Buddhist name Country Honour 
1 0660201004 Miss. You  Sun mi Korea
2 0660201005 Bhikkhuni Chea Joung yea    Ven.Ja mun Korea
3 0660201006 Mrs. Kang Hyang im Korea
4 0660201007 Mrs. Jang Soon yae Korea
5 0660201008 Mrs. Yeo Young soon Korea
6 0660201009 Bhikkhu Pack     Yong koo Ven.Sun gong Korea
7 0660201010 Mr. Kwon See hun Korea
8 0660201012 Bhikkhuni Park Yeon hi Ven.Jeong an Korea
9 0660201013 Miss Park Mi lan Korea

10 0760301001 Bhikkhu Kwon Oh ick Ven.Kwang bum Korea
11 0760301002 Bhikkhuni Kim       Guk hee    Ven.Myo gong Korea
12 0760301004 Bhikkhu Lee        Kun woo Ven.Do myung Korea
13 0760301005 Bhikkhu Kim In gon Ven.Song ha Korea
14 2036101101 Mr. Oh Soon taek Korea
15 2036101119 Mrs. Kim Min jeong Korea
16 0860301001 Bhikkhu Yu Deag jung         Ven.Ge jang Korea

No. ID Name Surname Buddhist name Country Honour 
1 4901000013 Samanera Deepi Kumar Maharjan Nepal. Honour 2
2 4901000014 Samanera Ramit Shrestha Nepal. Honour 2
3 4901000007 Bhikkhu Savat Jinasaro Phen Cambodia Honour 2
4 4701000005 Bhikkhu Chatchai Chuntaseelo Wililak Thai Honour 2
5 4901000004 Bhikkhu  Gyanandra Karma Dewan India

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

วทิยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ รุ่นที ่55
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภาวชิาการ

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
วนัที ่  20  เมษายน  พุทธศักราช   2553

มหาปัญญาวทิยาลัย



No. ID Name Surname Buddhist name Country Honour 
6 4901000008 Bhikkhu Seatha Samata Pirakitor Phann Cambodia
7 4901000001 Bhikkhu Huynh Thich Dong Thang Van Hoi Vietnam.
8 4901000010 Bhikkhu Seangkhun Santradhammo Den Cambodia
9 4801000021 Bhikkhu Sron Sukhito Pol Cambodia

10 4901000009 Bhikkhu Kimny Gunabbsasi Norn Cambodia
11 4801000004 Bhikkhu Nguyen Thich Nguyen Thai Thanh Phong Vietnam.

No. ID Name Surname Buddhist name Country Honour 
1 0662201001 Bhikkhuni Chien Lu Taiwan.
2 0662201002 Bhikkhuni Fa Ting Taiwan.
3 0662201003 Bhikkhuni Nhuan Ly Taiwan.
4 0662201004 Bhikkhuni Chueh Chan Taiwan.
5 0662201005 Bhikkhuni Fa Sheng Taiwan.
6 0662201006 Bhikkhuni Min Hsi Taiwan.
7 0662201007 Bhikkhuni Ta Kuan Taiwan.
8 0662201008 Bhikkhuni Hui Chieh Taiwan.
9 0662201009 Bhikkhuni Kong Ming Taiwan.
10 0562201001 Bhikkhu Wu Qing Taiwan.
11 0562201002 Bhikkhuni Chang Yuan Taiwan.

PAN, YI-CHUN
LEE, YUEH JUNG
TRAN THI THANH HOAI

มหาวทิยาลัยสงฆ์ชิง เจีย สาธารณรัฐไต้หวนั
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิามหายานศึกษา

CHANG, YA HUI
THEE POH TEEN
TANG, PAK CHIU
CHEN, HSING-YI

TANG, SHU-FEI
ENYWATY
DAI, SU CHEN
YEN, YU YIN


