
หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท001/2497 9 พระมหาจ านงค์ ชตุินฺธโร ทองประเสรฐิ สระเกศ อนัดบั 1*

กท002/2497 11 พระมหาบญุมา มหาวโีร รกัธรรม สิตาราม มรณภาพ

กท003/2497 4 พระมหาสนั่น กมโล ไชยานกุลุ วเิศษการ

กท004/2497 1 พระมหาแสง ธมฺมร  สี สมบญุ ระฆังโฆสิตาราม

กท005/2497 6 พระมหาเสรี สกฺุกธมฺโม สมมาตร สามพระยา

กท006/2497 7 พระมหาสวุมิล สมุโน อินทรอ์ดุม มหาธาตุ มรณภาพ

หมายเหตุ               ตรวจผลการเรยีนเป็นเปอรเ์ซ็น

* พระกววีรญาณ   สั่งการเลขานกุาร  พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๒, ราชบณัฑิต, ศาสตราจารยพิ์เศษ   สาขาปรชัญา

รับปริญญา  วนัท่ี   ๒   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๒

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๔๙๘ 
รุ่นท่ี   ๑  ปีการศึกษา  ๒๔๙๗

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

คณะพทุธศาสตร ์                                             จ  านวน          ๖           รูป

รุน่ที่  ๑
สถิติผูส้  าเรจ็การศกึษา

*********



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2498 14 พระมหาวน สิรปิญฺโญ วงศว์เิชียร ทองนพคณุ มรณภาพ

กท002/2498 16 พระมหาภานุ ปทโุม รุง่รวยศรี ปทมุคงคา มรณภาพ

กท003/2498 28 พระมหาอทุยั ธมฺมทินฺโน ศิรพิฒัน์ ดอน

กท004/2498 13 พระมหาส าเรงิ อานนฺโท ภมุราพนัธ์ เบญจมบพิตร

หมายเหตุ                  ตรวจผลการเรยีนเป็นเปอรเ์ซ็น

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

พระศรสีธุรรมมนีุ  (บญุเลิศ  ทตฺตสทฺุธิ)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

อธิการบดี

พระธรรมไตรโลกาจารย ์ (อาจ  อาสภเถร)

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

นายกสภามหาวทิยาลยั

รุ่นท่ี    ๒   ปีการศึกษา  ๒๔๙๘
รับปริญญา    วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

คณะพุทธศาสตร์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 



คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน          ๔         รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2499 22 พระมหาประแทน เขมทสฺสี วงศป์ระโคน ยานนาวา มรณภาพ

กท002/2499 192 พระมหาบญุถือ กิตฺติวโร วรบตุร มหาธาตุ

กท003/2499 483 พระมหาช านาญ อคฺคปญฺโญ นิศารตัน์ จนัทาราม

กท004/2499 151 พระมหาสรุยี ์ ธมฺมญาโณ พทุธญาณ สามพระยา เขมร

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมไตรโลกาจารย ์ (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

พระศรสีธุรรมมนีุ  (บญุเลิศ  ทตฺตสทฺุธิ)

เลขาธิการ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

รุ่นท่ี   ๓   ปีการศึกษา   ๒๔๙๙  

*********

รุน่ที่  ๒

รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 
คณะพุทธศาสตร์



กท005/2499 209 พระมหาโสดา มนฺตาคโม สมนึก มหาธาตุ

กท006/2499 210 พระมหาสชิุต ญาณสงฺโข อินทนนท์ มหาธาตุ

กท007/2499 204 พระมหาทองค า กิตฺติภทฺโท โพธ์ิงาม สามพระยา

กท008/2499 202 พระมหาสรุนิทร ์ อโนมธมฺโม ศรวีงษา เทวราชกญุชร

หมายเหตุ                      ตรวจผลการเรยีนเป็นเปอรเ์ซ็น

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน         ๘          รูป

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

พระมหาจ านงค ์  ชตุินฺธโร

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

รุ่นท่ี   ๔    ปีการศึกษา    ๒๕๐๐  

รุน่ที่  ๓

*********

รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

สั่งการเลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมไตรโลกาจารย ์ (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2500 208 พระมหาสกล ภรูปิญฺโญ ประสาทนานนท์ อนงคาราม

กท002/2500 32 พระมหาโสม จนฺทวโร ไดร้ตัน์ ชนะสงคราม

กท003/2500 621 พระมหาสทุิน คณุวโร อรา่มศกัดิ์ สทุศันเทพวราราม

หมายเหตุ                      ตรวจผลการเรยีนเป็นเปอรเ์ซ็น

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน         ๓          รูป

คณะพุทธศาสตร์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   

รุน่ที่  ๔

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระมหาจ านงค ์  ชตุินฺธโร

สั่งการเลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมไตรโลกาจารย ์ (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

*********



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2501 392 พระมหาค าพนัธ์ ฐานจกฺโก สวุรรณจกัร มหาธาตุ

กท002/2501 276 พระมหาแกว้ จรธมฺโม รว่มเพชร เทพธิดาราม

กท003/2501 275 พระมหาสนธ์ิ โกสโล คงอุ่น อนงคาราม

กท004/2501 265 พระมหาสดุใจ ธมฺมวฑฒฺโน นิลวฒัน์ ประยรุวงศาวาส

กท005/2501 395 พระมหาจ าลอง ภรูปิญฺโญ สารพดันึก อนงคาราม

กท006/2501 401 พระมหาบญุเรอืง โชติปญฺโญ อินทวรนัต์ อนงคาราม

กท007/2501 2 พระมหาชศูกัดิ์ อตฺถกสุโล ทิพยเ์กษร มหาธาตุ

กท008/2501 283 พระมหาอทุยั อตฺุตโม เอกนก วเิศษการ

หมายเหตุ                      ตรวจผลการเรยีนเป็นเปอรเ์ซ็น

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน         ๘          รูป

รุ่นท่ี     ๕    ปีการศึกษา   ๒๕๐๑  
รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา          

รุน่ที่  ๕

พระมหามนสั  จิตฺตทโม

สั่งการเลขาธิการ

*********



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2502 547 พระมหาวสิทุธ์ิ อาจิตธมฺโม อยู่สนิท อมรทายิการาม

กท002/2502 545 พระมหาบวัทอง สทฺุธเนตฺโต ประสานเนตร มหาธาตุ

กท003/2502 393 พระมหาอารยี์ เขมจาโร เพชรชนะ ระฆังโฆสิตาราม

กท004/2502 541 พระมหาวจิิตร ติสฺสทตฺโต แกว้ใส มหาธาตุ

กท005/2502 546 พระมหาวชัรนิทร ์ กิตฺติภทฺโท ชลิทธิกลุ หงสร์ตันาราม

กท006/2502 542 พระมหาสทุศัน์ สปปฺญฺโญ จนัทรศ์รเีมือง ปรนิายก

กท007/2502 279 พระมหาศรี สีลธโร คงเรอืน พิชยญาติการาม

หมายเหตุ                      ตรวจผลการเรยีนเป็นเปอรเ์ซ็น

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมไตรโลกาจารย ์ (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รุ่นท่ี    ๖   ปีการศึกษา   ๒๕๐๒  
รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา

คณะพุทธศาสตร์



คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน          ๗         รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2503 497 พระมหาอดิศกัดิ์ อธิฉนฺโท ทองบญุ ชยัชนะสงคราม

กท002/2503 532 พระมหาศรสีวสัดิ์ ญาณสิริ แสนพวง มหาธาตุ

กท003/2503 530 พระมหาเสถียร ญาณวฑฺุโฒ จนัทรส์อ่ง อนงคาราม

กท004/2503 387 พระมหาเมีย้น เตชปญฺโญ ออมชิต ประยรุวงศาวาส

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

นายกสภามหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

รุ่นท่ี     ๗    ปีการศึกษา   ๒๕๐๓

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

อธิการบดี

พระธรรมไตรโลกาจารย ์ (อาจ  อาสภเถร)

พระมหามนสั  จิตฺตทโม

สั่งการเลขาธิการ

รุน่ที่   ๖

รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

*********

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



กท005/2503 533 พระมหาสิรวิฒัน์ วรีเสฏฺโฐ ค าวนัสา กลัยาณมิตร

กท006/2503 376 พระมหาสมบรูณ์ สมฺปณฺโณ เชือ้ไธสง เบญจมบพิตร

กท007/2503 507 พระมหาสมเกตุ เขมงฺกโร วงศศ์รสีขุ ฉิมทายิการาม

กท008/2503 391 พระมหาสมบรูณ์ อคฺคปญฺโญ อยู่สนิท มหาธาตุ

กท009/2503 385 พระมหาวสิทุธ์ิ ปญฺญสฺสโร จนัทรเ์สนะ ระฆังโฆสิตาราม

กท010/2503 544 พระมหาโอภาส โอภาโส คงรตันวทิยา สงัขก์ระจาย

กท011/2503 383 พระมหาบญุลอย รตนโชโต มั่นดี สงัเวชวศิยาราม

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน        ๑๑           รูป

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

อธิการบดี

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
นายกสภามหาวทิยาลยั

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

รุน่ที่  ๗

พระเมธีวรคณาจารย์

สั่งการเลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมไตรโลกาจารย ์(อาจ)

*********

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 
รุ่นท่ี     ๘    ปีการศึกษา   ๒๕๐๔  



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2504 1124 พระมหาประยทุธ์ ปยตฺุโต อารยางกรู พระพิเรนทร์ อนัดบั 1*

กท002/2504 1304 พระมหาศรี มิตฺตธมฺโม แนวณรงค์ เบญจมบพิตร

กท003/2504 636 พระมหาบญุชอบ วชฺิชากโร เรงิทรพัย์ โมลีโลกยาราม

กท004/2504 1294 พระมหาสงัวร สีลส  วโร พรหมแสน มหาธาตุ

กท005/2504 501 พระมหาถวลิ สเุมธโส วฒันะ โบสถ์

กท006/2504 2221 พระมหาสวสัดิ์ อตฺถโชโต แสงเพ็ง สระเกศ

กท007/2504 511 พระมหาสพุจน์ วจิิตฺโต เสนศรทีอง สทุศันเทพวราราม

กท002/2504 534 พระมหาสพุจน์ วชิรเมโธ ฤกษใ์หญ่ ดาวคะนอง

กท008/2504 758 พระมหาพรอ้ม โกวโิท แกว้ทอง ประยรุวงศาวาส

กท009/2504 522 พระมหาบญุลือ เขมสิริ วนัทายนต์ นอ้ยนางหงส์

กท010/2504 764 พระมหาสจิุนต์ โชติปญฺโญ ชยัเหมวงศ์ วเิศษการ

กท011/2504 513 พระมหาสพุจน์ ปภสฺสโร พืชสิงห์ ใหม่ทองเสน

หมายเหตุ ป.ธ.  ๙, พระพรหมคณุาภรณ ์ เจา้อาวาสวดัญาณเวศกวนั  จงัหวดันครปฐม

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน       ๑๑          รูป

รับปริญญา วนัท่ี   ๒   เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๑๒ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

รุน่ที่  ๘

********



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2505 286 พระมหานิพนธ์ นนฺโท ตะทะโส ปรนิายก

กท002/2505 1303 พระมหาอ านิตย์ ฐานโสภโณ ประทมุสถาพร แกว้ฟ้าลา่ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท003/2505 1360 พระมหากศุล ปญฺุญกสุโล ไชยคณุ อนงคาราม

กท004/2505 1213 พระมหาวเิชียร ฐานญาโณ พิทกัษธ์รรม วเิศษการ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

สั่งการเลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

พระเมธีวรคณาจารย์

รุ่นท่ี     ๙    ปีการศึกษา    ๒๕๐๕  
รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี   ๒   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

คณะครุศาสตร ์(รุ่นที่  ๑)
วิชาเอก ครุศาสตร์



กท005/2505 1598 พระมหาส ารวย ญาณโสภี สารตัน์ สทุธิวราราม

กท006/2505 1594 พระมหาสพุรรณ ปญฺุญลาโภ อินธิแสง ไผ่เงินโชติการาม

กท007/2505 761 พระมหาบญุมี ปญฺญาวชิโร แทน่แกว้ ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท008/2505 803 พระมหาพิมล ปภสฺสโร สกุใส มหาธาตุ

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                             จ  านวน  รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน  รูป

รวมทกุคณะ                                                                          จ  านวน  รูป

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา 

รุ่นท่ี    ๑๐   ปีการศึกษา   ๒๕๐๖  
รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

รุน่ที่  ๙

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยทาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

พระเมธีวรคณาจารย์

สั่งการเลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

*********

พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท001/2506 1217 พระมหาแดง ถิรจิตฺโต ชมุภทูอง วเิศษการ

กท002/2506 1310 พระมหาบญุภกัดิ์ เขมโก อภยัวงศ์ เบญจมบพิตร ลาว

กท003/2506 1155 พระมหามณเฑียร ฐานวปิโุล คงฤทธ์ิระจนั มหาธาตุ

กท004/2506 1191 พระมหาสิริ สิรธิมฺโม ทาทอง อินทรวหิาร

กท005/2506 1225 พระมหาสฤษฎ์ สรุนาโค กระเตือ้งงาน ดสุิตาราม

กท006/2506 2673 พระมหาอมัพร ธมฺมโฆสโก โภคา เทวราชกญุชร

กท007/2506 1311 พระมหาไสว อคฺคธมฺโม นาควทิย์ เบญจมบพิตร

กท008/2506 1237 พระมหาอ่ิม สมุงฺคโล บวัช่ืน ประยวุงศาวาส

กท009/2506 1169 พระมหาอกุฤษฎ์ ฐิติญาโณ ดือขนุทด โมลีโลกยาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 010/2506 2678 พระมหาแคลว้ อภิปญฺุโญ เจรญิวงศ์ ประชาระบือธรรม

กท 011/2506 1221 พระมหาทองสกุ สวุณฺณสาโร ทองสวุรรณ ทองบน

กท 012/2506 พระมหาค าผยุ รตนวณฺโณ สีสวสัดิ์ ชนะสงคราม ลาว

กท 013/2506 พระมหาบญุเลิศ อกฺกปญฺุโญ แถมเปลี่ยน มหาธาตุ

กท 014/2506 870 พระมหาประพนัธ์ กิตฺติปาโล ประวนัเตา สงัขก์ระจาย

กท 015/2506 1181 พระมหาผวน ฐานปญฺุโญ สมปรดีา อมรนิทราราม

กท 016/2506 2671 พระมหาประเสรฐิ เขมรโต สจิุตวรสาร เบญจมบพิตร

คณะครุศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

วิชาเอก  ครุศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์



กท 017/2506 2668 พระมหาเรอืงเดช ชวนปญฺโญ ศรมีนีุ สิตาราม

กท 018/2506 2670 พระมหาวเิชียร นรุตฺตโม อมรแมนจนัทร์ ปากน า้

กท 019/2506 1341 พระมหาสิงหท์น นราสโภ ค าซาว พระเชตพุน

กท 020/2506 2674 พระมหาวสิทุธ์ิ วราโภ ตัง้ใจ จนัทาราม

กท 021/2506 พระมหาสมใจ ฐิตว  โส ทองนอ้ย ราชนดัดาราม

กท 022/2506 2090 พระมหาส าลี โสธโน เฉลยพจน์ ปฐมบตุรอิศราราม

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                       จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                       จ  านวน รูป

รุน่ที่  ๑๐

อธิการบดี

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

นายกสภามหาวทิยาลยั

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา 

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

*********

พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ส าลี)

เลขาธิการ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2507 3072 พระมหากณัหา ญาณธโร นามบญุเรอืง มหรรณพาราม

กท 002/2507 1486 พระมหาทองสขุ สภุาจารี พานโท ภาวนาภิรตาราม

กท 003/2507 1527 พระมหาค าผนั ฐิตวรีโิย คนหมั่น ปากน า้

กท 004/2507 1579 พระมหาทองพนู จิรว  โส จะเชือนรมัย์ ลานนาบญุ

กท 005/2507 1489 พระมหาบญุตา อปุลญาโณ พวงชมภู โมลีโลกยาราม

กท 006/2507 1438 พระมหาปรชีา สิรปิญฺโญ จตรุงค์ ประยรุวงศาวาส

กท007/2507 2425 พระมหาบญุเลิศ ธมฺมรกฺขิโต โพธินี สทุธิวราราม

กท 008/2507 1569 พระมหาปรชีา อาชญฺโญ ฤทธ์ิถาพรม เบญจมบพิตร

กท 009/2507 1476 พระมหาประทวน ปภากโร เส็งจีน เจา้มลู

กท 010/2507 1359 พระมหาเม็ง อตฺุตโม อนัช านาญ ชนะสงคราม

กท 011/2507 1488 พระมหาประพนัธ์ สิรธิมฺโม ธรรมาศรอีอ่น ราชบรูณะ

กท 012/2507 1520 พระมหาพกุาม ฐิติสมฺปนฺโน เปลี่ยนสขุ กลัยาณมิตร

กท 013/2507 1491 พระมหาวจิิตร สิรมิงฺคโล คนัทกัษ์ นาคกลาง

กท 014/2507 2055 พระมหาสวุฒัน์ โกณฺฑญฺโญ หาญมนตรี เอ่ียมวรนชุ

กท 015/2507 1570 พระมหาล าจวน จนฺทวณฺโณ มีมานะ โพธินิมิตร

กท 016/2507 2093 พระมหาสวุฒัน์ สชีุโร วฒันา อินทรวหิาร

กท 017/2507 1432 พระมหาสพุร เตชธมฺโม พวงพนัธ์ ราชนดัดาราม

กท 018/2507 2216 พระมหาเสรมิ สทฺุธาจาโร สทุธิพยคัฆ์ อปัสรสวรรด์

รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 
รุ่นท่ี    ๑๑   ปีการศึกษา   ๒๕๐๗

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา
คณะพุทธศาสตร์



กท 019/2507 2089 พระมหาสภุชยั สภุชโย ธาดา อินทรบ์รรจง

กท 020/2507 1505 พระมหาสมศรี ญาณสทฺุธิ บญุไธสง เทพากร

กท 021/2507 2429 พระมหาอดุม ปทมุสิริ บวัศรี เบญจมบพิตร

กท 022/2507 2217 พระมหาอรรณพ วชิรญาโณ อบุลแยม้ ภคินีนาถ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 023/2507 1502 พระมหาจ านงค์ ธมฺมทินฺโน เทพสวสัดิ์ อมรนิทราราม

กท 024/2507 พระมหาทองปอน อตฺถโกสโล วฒันอมัพร เบญจมพิตร

กท 025/2507 1565 พระมหาเต็ม ปรปิณฺุโณ เยาวลกัษณ์ สระเกศ

กท 026/2507 2428 พระมหาทองดี วฑฺุฒิสีโล ใกลบ้ปุผา สระเกศ

กท 027/2507 1562 พระมหาบญุชว่ย ปญฺุญาทโร เกตทุสัสา อินทาราม

กท 028/2507 2030 พระมหาบญุมา ปิยธโร อุ่มเกตุ ลานนาบญุ

กท 029/2507 1365 พระมหาทนงศกัดิ์ ฐิตโภโค โต๊ะส  าราญ ชนะสงคราม

กท 030/2507 1354 พระมหาบอน จิตฺตเปโม ค าพนัธ์ พิชยญาติการาม

กท 031/2507 1480 พระมหาบรรจง รตนวโร โกพลรตัน์ ประดู่ธรรมาธิปัตย์

กท 032/2507 2840 พระมหาปราโมทย์ ปโมทโก ไพชนม์ เบญจมพิตร

กท 033/2507 2224 พระมหาปรชีา เขมวาที นนัตา พระเชตพุน

กท 034/2507 2165 พระมหาประสิทธ์ิ ฐิตวชฺิโช ขนัธีวทิย์ มหาธาตุ

กท 035/2507 2062 พระมหาพรอ้ม ญาณสาโร จีนเจนกิจ ทองเพลง

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์



กท 036/2507 พระมหาศิลา สีลาจาโร สีลญัชลุีกร กนุนทีสทุธาราม

กท 037/2507 3078 พระมหาวเิชียร ญาณสิริ พรหมวงษ์ เทพธิดาราม

กท 038/2507 พระมหาสมพร สชุาโต ฮวบกระโทก คลองเตยนอก

กท 039/2507 1441 พระมหาสมพร ปญฺุญาธโร แพงรตันวงศ์ มหาธาตุ ลาว

กท 040/2507 1414 พระมหาสนุนัท์ ญาณธโร ศรชยั ชนะสงคราม

กท 041/2507 1437 พระมหาสิงหท์อง คณุปาโล โสโป มหาธาตุ

กท 042/2507 3080 พระมหาสบุรรณ สธีุโร จนัทบตุร ปากน า้

กท 043/2507 1447 พระมหาสรุะ สรุว  โส อณุวงศ์ ทศันาราม

กท 044/2507 2153 พระมหาอทุยั ถาวรธมฺโม ศรรีตัน์ สวุรรณาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 045/2507 1391 พระมหาจินดา อาจารกสุโล จนัทรแ์กว้ ระฆังโฆสิตาราม

กท 046/2507 2682 พระกมุารธชะ กมุารธโช รตันธ์ชะ มหาธาตุ

กท 047/2507 1398 พระมหานพศกัดิ์ สิรปิญฺโญ บญุรศัมี วเิศษการ

กท 048/2507 1282 พระมหาทศ อาภาธโร สภุาวดี เบญจมพิตร

กท 049/2507 1435 พระมหาบญุมี มหินฺโท หมายมั่น โมลีโลกยาราม

กท 050/2507 1422 พระมหานิทศัน์ ธมฺมปญฺโญ วเิลศ ทา่พระ

กท 051/2507 1367 พระมหาบญุเลิศ ญาณตฺุตโร ราโชติ โมลีโลกยาราม

กท 052/2507 3075 พระมหาปุ่ น อรยิปญฺุโญ พนูมาศ มหาธาตุ

กท 053/2507 1415 พระมหาวสิิฏฐ์ วรธมฺโม สขุสง่ วรจรรยาวาส

กท 054/2507 1278 พระมหาวรศกัดิ์ จนฺทมิตฺโต จนัทนิมิตร มหาธาตุ

กท 055/2507 2141 พระมหาสม อชุกุาโร ไลออน พิชยญาติการาม

คณะเอเชียอานเคย ์ (รุน่ที่  ๑)

วชิาเอก ภาษาองักฤษ



กท 056/2507 2084 พระมหาวชิยั อตฺุตโม ยอยโพธ์ิสยั ใหม่ชอ่งลม

กท 057/2507 1340 พระมหาสนธ์ิ กววิ  โส แสนพวง มหาธาตุ

กท 058/2507 1153 พระมหาสงัคม สงฺคโม ศรทีะวงศ์ พระพิเรนทร์

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                              จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะเอเซียอาคเนย ์     รวมทัง้สิน้                                        จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                           จ  านวน รูป

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ส าลี)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

รุน่ที่  ๑๑

****************

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2508 2115 พระมหาโกวทิ โกวโิท ก าไมล์ ดอน

กท 002/2508 2152 พระมหาเคนศกัดิ์ เขมปญฺโญ ตนัสิงห์ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 003/2508 1506 พระมหาชชัวาล อตฺุตโม ศรจีนัทรโคตร สวุรรณาราม

กท 004/2508 2336 พระมหาตว่น นนฺทปญฺโญ เณรสวุรรณ์ เบญจมบพิตร

กท 005/2510 2144 พระมหาบญุธรรม ฐิตาทโร เกตพุนัธ์ ม่วงแค

กท 006/2508 2099 พระมหาไพฑรูย์ กิตฺติวฑฺฒโน นาคเถ่ือน ทองนพคณุ

กท 007/2508 2185 พระมหาสมจิตร สมจิตฺโต กะการดี เบญจมบพิตร

กท 008/2508 2582 พระมหาสวสัดิ์ สวตฺถิโก กระแสรอิ์นทร์ ชา่งเหล็ก

กท 009/2508 2179 พระมหาสคุ  า เขมงฺกโร จนัทรเ์สนา หิรญัรูจี

กท 010/2508 2036 พระมหาสรุนิทร ์ ชตุินฺธโร สรอ้ยเรอืงศรี อภยัทายาราม

กท 011/2508 2065 พระมหาวรีะ ฐิติปาโล อรรถไพศาล พระปฐมเจดีย์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 012/2508 2037 พระมหาอมัพร อมฺพโร นามเหลา อภยัทายาราม

กท 013/2508 2096 พระมหาวรีะ ฐิตจิตฺโต สมใจ ทองนพคณุ

รุ่นท่ี   ๑๒    ปีการศึกษา   ๒๕๐๘

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา



กท 014/2508 2015 พระมหาหนทูอง จนฺทสโร สมัฤทธ์ิรนิทร ์ เทววีรญาติ

กท 015/2508 2191 พระมหาประกิต กิตฺติโสภี กลุชาติ ทินกรนิมิต

กท 016/2508 1474 พระมหาจรสั ปคณุธมฺโม สกุกระ วเิศษการ

กท 017/2508 2680 พระมหาเชาว์ ธมฺมคตฺุโต สขุเจรญิ นาคนิมิตร

กท 018/2508 2134 พระมหาโทน ธนปญฺโญ บนัลือทรพัย์ สวุรรณคีรี

กท 019/2508 2430 พระมหาทรวง อตฺถการี บญุสทุธ์ิ สรเกศ

กท 020/2508 2194 พระมหาค าผล อกฺกวณฺโณ กองแกว้ ราชบรุณะ

กท 021/2508 1397 พระมหาศิรนิทร ์ เขมพนฺธุ ศิรพินัธ์ มหาธาตุ

กท 022/2508 พระมหาสนั่น ปสฺุสวโร วมิลญาณ จนัทรป์ระดิษฐาราม

กท 023/2508 2166 พระมหาสมพงษ์ วชิิโต จิตรจกัร มหาธาตุ

กท 024/2508 2077 พระมหาสคุนธ์ คนฺธว  โส จองอยู่ สระเกศ

กท 025/2508 3273 พระมหาอารยี์ อรชิโย สหชาติไกสีย์ ปากน า้

กท 026/2508 2199 พระมหาอทุยั อทุยานนฺโท แสงพิจิตร ฉัตรแกว้จงกลณี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 027/2508 1516 พระมหาเกษม ธมฺมรโต ไวแสน สระเกศ

กท 028/2508 2123 พระมหาเคลื่อม จนฺทวณฺโณ มนวรนิทรกลุ สทุศันเทพวราราม

กท 029/2508 1417 พระมหานอ้ย วจิิตฺตธมฺโม วเิศษ ระฆังโฆสิตาราม

กท 030/2508 1176 พระมหาบญุสง่ ฐานตฺุตโม ภวูงัหมอ้ ประสาทบญุญวาส

กท 031/2508 2136 พระมหาบณุย์ สิรทิตฺโต นิลเกษ อนงคาราม

กท 032/2508 2040 พระมหาบญุเรอืง โชติปณฺุโณ คชัมาย์ ชนะสงคราม

กท 033/2508 2356 พระมหาบรรเลง สทฺุธสีโล เพ็งนอก ชนะสงคราม

คณะเอเชียอานเคย ์

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 034/2508 2066 พระมหาผจงสิทธ์ิ ปญฺญาเสฏฺโฐ ปัสสา พิชยญาติการาม

กท 035/2508 2213 พระมหายิน วรกิจฺโจ เนตรข า ชยัชนะสงคราม

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน รูป

คณครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                   จ  านวน รูป

คณะเอเชียอาคเนย ์     รวมทัง้สิน้                                          จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                              จ  านวน รูป

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

***************

รุน่ที่  ๑๒

คณะพุทธศาสตร์

รุ่นท่ี    ๑๓    ปีการศึกษา   ๒๕๐๙
รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  มีนาาคม   พ.ศ. ๒๕๑๒ 

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2509 3535 พระมหาทรงวทิย์ รตนวชฺิโช แกว้ศรี เบญจมพิตร

กท 002/2509 2830 พระมหาวจิิตร กิตฺติปาโล น่วมจีน สคุนัธาราม

กท 003/2509 2802 พระมหาประสาร ปญฺญาคโม สมพงษ์ ชนะสงคราม

กท 004/2509 2350 พระมหาธีรวฒิุ โกวโิท ทวโีชติ กลัยาณมิตร

กท 005/2509 2616 พระมหาไชยวฒัน์ ชยวฑฺฒโน วชิยัวงศ์ อรุณราวราราม

กท 006/2509 2559 พระมหาทวชียั ญาณวโร สขุสง่ วรจรรยาวาส

กท 007/2509 2412 พระมหาพิศิษฐ์ ปญฺญาธโร วสิิทธิวฒันเขตต์ สระเกศ

กท 008/2509 2331 พระมหาทองดี อนงฺคโณ บุง่นาม พิชยญาติการาม

กท 009/2509 2598 พระมหาอ าไพ ปญฺญาวชิโร ศรใีส ประยรุวงศาวาส

กท 010/2509 2400 พระมหาเสถียร จนฺทสิริ มาตยว์เิศษ เทพากร

กท 011/2509 2100 พระมหาจิรพล อธิพฺพโล มงัฉกรรจ์ ชนะสงคราม

กท 012/2509 2396 พระมหาวรรณา วฑฺุฒิญาโณ ฐานะ บางพลดั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 013/2509 3536 พระมหานอ้ย อตฺถกสุโล พงษส์นิท อนงคาราม

กท 014/2509 2931 พระมหาจ ารูญ ชตุินฺธโร ลิขิต มหาธาตุ

กท 015/2509 2713 พระมหาเฉลิม อตฺุตมสทฺุธิ แพทยส์ิทธ์ิ มหาธาตุ

กท 016/2509 3533 พระมหาทองมว้น ธญฺญสิริ ไทยธานี ระฆังโฆสิตาราม

กท 017/2509 พระมหากองพนัธ์ มารชิโน พลแสน มหรรณพาราม

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก  ครุศาสตร์



กท 018/2509 286 พระมหาแดง อตฺุตโม ปิดสาโย นาคกลาง

กท 019/2509 321 พระมหาบญุทรง เขมาสโภ อินทราวธุ ราชบรูณะ

กท 020/2509 2906 พระมหาวสินัติ์ รตนโชโต กฎแกว้ ราชสิทธาราม

กท 021/2509 2930 พระมหาคณู สงฺฆโสภโณ บญุธรรม มหาธาตุ

กท 022/2509 2439 พระมหาปลด ทินฺนกโร มณีรตัน์ มหาธาตุ

กท 023/2509 2646 พระมหาสงา่ ปภสฺสโร พวงมาลี ปากน า้ฝ่ังเหนือ

กท 024/2509 3732 พระมหาทองจนัทร์ ธมฺมปาโล จนัทะสี ปากน า้ฝ่ังเหนือ

กท 025/2509 2088 พระมหาสรุตัน์ โพธิธมฺโม โพธิธรรม ไผ่ตนั

กท 026/2509 1416 พระมหาเลื่อน ปญฺญาธีโร สนุทรเศวต ระฆังโฆสิตาราม

กท 027/2509 2075 พระมหาอินแปลง วฑฺุฒิญาโณ พรหมรกัษ์ สงัเวชวศิยาราม

กท 028/2509 2167 พระมหาประกอบ วฑฺุฒิธมฺโม ทองเลื่อน นวลนรดิส

กท 029/2509 311/06 พระมหาประจวบ ปญฺญาวโร สขุสม สระเกศ

กท 030/2509 2172 พระมหาสพุฒัน์ สวุฑฺฒโน พุม่ไชย ยางสทุธาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 031/2509 3710 พระมหาเฉลียว เทวรตโน เทพแกว้ สคุนัธาราม 

กท 032/2509 2883 พระมหาสมชาย วปิโุล สาคณุ สระเกศ

กท 033/2509 2414 พระมหาวรวติ นาควโร นรทิธิชยั กระจบัพินิจ

กท 034/2509 1194 พระมหาปุ้ม ปณฺฑิโต ชยัโคตร ธรรมาภิรตาราม

หมายเหตุ         เปลี่ยนช่ือจาก   คณะเอเซียอาคเณย ์   เป็น    คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก ภาษาองักฤษ



คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                             จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                      จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                           จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2510 2648 พระมหาสรุนิทร ์ ชตุินฺธโร การะนนัท์ โมลีโลกยาราม

กท 002/2510 3901 พระมหาครุฑ จิรสฺสโุต สมบตัิใหม่ เบญจมบพิตร

นายกสภามหาวทิยาลยั

คณะพุทธศาสตร์

****************

รับปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒
รุ่นท่ี    ๑๔  ปีการศึกษา  ๒๕๑๐

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   
รุน่ที ่ ๑๓

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

อธิการบดี



กท 003/2510 3534 พระมหาทองอยู่ ญาณวสิทฺุโธ พิศลืม พิชยญาติการาม

กท 004/2510 2915 พระมหาประสิทธ์ิ ญาณสิทฺโธ ศรสีมทุร จกัรวรรดิราชาวาส

กท 005/2510 พระมหาส าเภา อินฺทญาโณ ดวงอมัพร ชนะสงคราม

กท 006/2510 2924 พระมหาประเสรมิ สทฺุธจิตฺโต ผกามาศ ราชบรูณะ

กท 007/2510 พระมหาชาญวทิย์ อตฺุตรปญฺโญ อุ่มพรมมี มหาพฤฒาราม

กท 008/2510 2599 พระมหาสงวน สรุชโย พนนัชยั ทศันาราม

กท 009/2510 3933 พระมหาประเวศน์ จกฺกวโร วริยิานวุฒัน์ นวลนรดิส

กท 010/2510 2911 พระมหาประพนัธ์ วริโช วาระสิทธ์ิ นาคกลาง

กท 011/2510 2623 พระมหาบญุเพ็ง กิตฺติสทฺโท ศรนีวล นาคกลาง

กท 012/2510 2910 พระมหาทวชียั สเุมโธ บวัทอง ธรรมาภิรตาราม

กท 013/2510 2907 พระมหาดสุิต ฉนฺทสโุภ อินทรห์าญ ชนะสงคราม

กท 014/2510 3937 พระมหาสมพร ธมฺมฐิติ ประวรรณากร พิชยญาติการาม

กท 015/2510 2375 พระมหาสวา่ง รตนญาโณ มาวนั เวฬรุาชิณ

กท 016/2510 3932 พระมหานิตินยั ติสฺสว  โส แสนลงั มหรรณพาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 017/2510 พระมหาสวุทิย์ ฐิตสีโล ทองศรเีกตุ ระฆังโฆสิตาราม

กท 018/2510 2726 พระมหาดอนเรอืง กิตฺติวโร ค  าบวั ราชวรนิทร ์

กท 019/2510 พระมหาศิลปชยั ปณฺุณสิปโฺป นนัทด์วงแกว้ ชนะสงคราม

กท 020/2510 3406 พระมหาสเุมธ มหาปญฺโญ เมธาวทิยกลู โบสถ์

กท 021/2510 พระมหาก าพล เขมจิตฺโต พงศพ์ฒันานวุตัร ละครท า

กท 022/2510 2902 พระมหาปรทิศัน์ จนฺทสโุภ ศรรีตันาลยั ชนะสงคราม

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์



กท 023/2510 2558 พระมหาค า ธมฺมปาโล พาหอม ปากน า้

กท 024/2510 2903 พระมหาจ ารสั จนฺทโชโต โพธิประชา ปทมุคงคา

กท 025/2510 2560 พระมหาวชัระ จารุวณฺโณ ผ่านพรม มหรรณพาราม

กท 026/2510 3270 พระมหายงั กิตฺติปาโล กนุอก ดาวคะนอง

กท 027/2510 2354 พระมหาสวสัดิ์ โสตฺถิโก สินเบียง มหาธาตุ

กท 028/2510 พระมหาสมบรูณ์ อตฺุตรภทฺโท หงสส์ิงหท์อง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 029/2510 2565 พระมหาชาญ สวุโจ ปะทิรมัย์ ลานนาบญุ

กท 030/2510 2656 พระมหาวเิชียร สิรปิญฺโญ ศรบีญุ ใหม่พิเรนทร์

กท 031/2510 2889 พระมหาวสินัต์ จรยิธมฺโม ไชยชิน ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 032/2510 3938 พระมหาหวล สีลคโุณ ธีรารยิตุม์ ระฆังโหสิตาราม

กท 033/2510 2377 พระมหาอ าไพ ฐิตว  โส ค าโท เวตวนัธรรมาวาส

กท 034/2510 2585 พระมหาเสนาะ ชตุินฺธโร ทรงเจรญิ อนงคาราม

กท 035/2510 2070 พระมหาระเบียบ กววิ  โส เทพพนัธ์ วเิศษการ

กท 036/2510 2660 พระมหาหวั่น นรนิฺโท เรอืงมั่นคง ชยัมงคล

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                      จ  านวน รูป

รุน่ที ่ ๑๔

วชิาเอก   ภาษาองักฤษ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

*****************



คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                          จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                            จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2511 2770 พระมหาบญุหนา ญาณเมธี บญุมี บางแวก

กท 002/2511 2788 พระมหาประจิตร สทฺุธิว  โส มหาหิง สระเกศ

กท 003/2511 3115 พระมหาเฉลา ถิรปญฺโญ บญุประเสรฐิ สามพระยา

กท 004/2511 3237 พระมหาสรุพล ฐานิสฺสโร ธรรมลงักา มหาธาตุ

กท 005/2511 พระมหาชบุ อาภากโร ธิราชยั ดาวดงึษาราม

กท 006/2511 2834 พระมหาวริตัน์ โกสลธมฺโม ศรมี่วง พระยาศิริไอยสวรรค์

รุ่นท่ี   ๑๕  ปีการศึกษา  ๒๕๑๑ 
รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ์  กิตฺติสารเถร)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั



กท 007/2511 พระมหาเสรญิ วฑฺุฒิธมฺโม หิตโกเมท นาคกลาง

กท 008/2511 พระมหาเพลิน โชติธมฺโม มาสระคู ดิสหงษาราม

กท 009/2511 พระมหาแพง ภทฺทสีโล ออ่นละออ สระเกศ

กท 010/2511 2836 พระมหาวศิลัย์ กิตฺติญาโณ นามไพร โพธ์ิเรอืง

กท 011/2511 พระมหาเฉลิม กสุลธมฺโม บญุมาไสย จนัทรน์อก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 012/2511 3116 พระมหาสมชาย อาภากโร โพธิสิตา จนัทรส์โมสร อนัดบั 2

กท 013/2511 พระมหาทองสนุทร์ อติภทฺโท คามนา นาคกลาง

กท 014/2511 2775 พระมหาบญุรว่ม ฐิตปญฺโญ ทิพพศรี มหรรณพาราม

กท 015/2511 2815 พระมหาใหม่ อาจารสมฺปนฺโน เฉตรไธสง มหาธาตุ

กท 016/2511 พระมหาประยรู กลฺยาณธมฺโม เป่ินใจชว่ย ประยรุวงศาวาส

กท 017/2511 พระมหาประมลู อภิวฑฺฒโน สารพนัธ์ ดาวคะนอง

กท 018/2511 พระมหาประมวล ปมิสฺสโก โภชกะ ชนะสงคราม

กท 019/2511 2718 พระมหาชารี อตฺถทสฺสี มณีศรี ประดู่ฉิมพลี

กท 020/2511 พระมหาทองสขุ สขุปญฺโญ มาตวนั แกว้แจม่ฟ้า

กท 021/2511 2655 พระมหาวชิยั อตฺถทสฺสี แสนราช คลองเตยนอก

กท 022/2511 2709 พระมหาจ ารสั ชวนปญฺโญ ชมโพธ์ิสอน สนัติธรรมาราม

กท 023/2511 พระมหาบญุธรรม ปญฺุญธมฺโม คนัธดอกไม้ พลบัพลาชยั

กท 024/2511 พระมหาละมลู ญาณสนฺุทโร หลา้มเหศกัดิ์ มหาธาตุ

กท 025/2511 พระมหาแสง อภิญฺญาโณ ศรศกัดา นาคกลาง

กท 026/2511 พระมหานิมิตร จิตฺตทนฺโต วงศจ์นัทร ์ ทองเพลง

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์



กท 027/2511 พระมหาเสวยีน ธมฺมธีโร ภเูกิดพิมพ์ กลัยาณมิตร

กท 028/2511 พระมหาสทุศัน์ สรุโิย มะตนเด กระจบัพินิจ

กท 029/2511 2566 พระมหาไตร วรปญฺโญ พรมจะแข้ ทศันาราม

กท 030/2511 พระมหาบญุเลิศ อคฺคปญฺุโญ นาคแกว้ ยางสทุธาราม

กท 031/2511 พระมหาจ าลอง กิตฺติญาโณ ตรอิีนทรท์อง ชนะสงคราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 032/2511 3464 พระมหาประวทิย์ อปปฺคพฺโภ ชมุสวสัดิ์ วมิตุยาราม

กท 033/2511 2750 พระมหาธเนศ สิรโิสภโณ ตว่นชะเอม พระเชตพุน

กท 034/2511 2885 พระมหาส าราญ รตนธมฺโม ถาวร ราชสิทธาราม

กท 035/2511 2811 พระมหาพรหมพงศ์ กิตฺติปญฺโญ ภบูาลช่ืน เวฬรุาชิณ

กท 036/2511 พระมหานิยม มหานาโม นาคนาม รวกบางบ าหรุ

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                              จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                        จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                        จ  านวน รูป

วชิาเอก ภาษาองักฤษ

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

รุน่ที่  ๑๕

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

**************



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2512 3504 พระมหาเหรยีญ กลฺยาณเมธี เตียงงา มหรรณพาราม

กท 002/2512 พระมหาจ ารสั ฐิตสิริ โสภารตัน์ อินทรวหิาร

กท 003/2512 3094 พระมหาค านึง รตินฺธโร น า้ใจดี เอ่ียมวรนชุ

กท 004/2512 3147 พระมหานิพนธ์ อาจารปณฺุโณ ยนตล์อย แกว้แจม่ฟ้า

กท 005/2512 3473 พระมหาระวงั วชิรญาโณ เม็งเกตุ สระเกศ มรณภาพ

กท 006/2512 3164 พระมหาประยงค์ ธมฺมสิริ ศรเีงินยวง มหาธาตุ

กท 007/2512 3238 พระมหาสรุศกัดิ์ กิตฺติปาโล จนัทรช์าลี ลุ่มเจรญิศรทัธา

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

คณะครุศาสตร์

รุ่นท่ี   ๑๖   ปีการศึกษา  ๒๕๑๒

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗

รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 008/2512 3840 พระมหาเสถียร ถิรญาโณ ชาวไทย เทววีรญาติ

กท 009/2512 3142 พระมหาทองใส อาภากโร หลกัดา่น แกว้แจม่ฟ้า

กท 010/2512 3185 พระมหามนตรี จนฺทโสภโณ เพชรศรี นาคปรก

กท 011/2512 3256 พระมหาโอภาส อิสฺสรญาโณ ออ่นทองกลาง อนงคาราม

กท 012/2512 3226 พระมหาสมภพ ปญฺุญาคโม บญุศิริ อรุณราชวราราม

กท 013/2512 3174 พระมหาปรดีา ปตฺุตสิริ มงคล รวกบางบ าหรุ

กท 014/2512 3400 พระมหาหนเูจน อทุยญาโณ วาชยัยงุ สระเกศ

กท 015/2512 3196 พระมหาล าพนู ปญฺญาวชิโร เนียมสกลุ ทองธรรมชาติ

กท 016/2512 3103 พระมหาจนัที เขมร  สี เผือกสีสกุ หิรญัรูจี

กท 017/2512 2778 พระมหาบญุเลื่อน โชติปญฺุโญ หินชยัศรี ชนะสงคราม

กท 018/2512 3096 พระมหาค าเอียง มานิโต กองสิน โมลีโลกยาราม

กท 019/2512 3512 พระมหาทองหลอ่ ปญฺญาวโร แมงกลาง เทพนารี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 020/2512 3156 พระมหาบญุเลิศ ญาณคฺโค ดวงจนัทร์ ทหาธาตุ

กท 021/2512 4290 พระมหาสมัฤทธ์ิ มหิทฺธิญาโณ นามธรรม ปากน า้

กท 022/2512 2843 พระมหาพรศกัดิ์ พนฺธเุขโม อาษาสจุรติ นวลนรดิส

กท 023/2512 4289 พระมหาสงัขยา อตฺตคตฺุโต จนัทะโคตร ปากน า้

วิชาเอก  ครุศาสตร์

คณะมานุษยสงเคราะหศ์าสตร์
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ



กท 024/2512 3255 พระมหาอดุม อตฺุตโม เศษวสิยั ดิสหงษาราม

กท 025/2512 3176 พระมหาเปลือ้ง จนฺทปญฺโญ ใสเสน เจา้มลู

กท 026/2512 3402 พระมหาเรอืงเดช กิตฺติญาโณ บนัเข่ือนขตัิย์ อมรนิทราราม

กท 027/2512 2816 พระมหาบวร กิตฺติสาโร วนัทอง เจา้มลู

กท 028/2512 2882 พระมหาไสว วสิาโร ธีรพงศานสุนธ์ิ มหาธาตุ

กท 029/2512 3254 พระมหาอภินนัท์ อภินนฺโท ดีมิตร เปาโรหิตย์

กท 030/2512 2762 พระมหาบญุจนัทร์ กิตฺติสมฺปนฺโน ศรจีนัทร ์ แกว้แจม่ฟ้า

กท 031/2512 3090 พระมหาชาญ โชติธมฺโม นนัเอ่ียม บางไสไ้ก่

กท 032/2512 3515 พระมหาภาณวุฒัน์ ขนฺติโก ชาญอไุร ชยัชนะสงคราม

กท 033/2512 2851 พระมหาสงวน อนาวโิล จนัทรศ์รงีาม สระเกศ

กท 034/2512 2894 พระมหาวรสนัต์ ปิยวณฺโณ เพ็ชรบรุี เพลงวปัิสสนา

กท 035/2512 2764 พระมหาจกัรนิทร ์ จนฺทาโภ บญุปลืม้ ม่วงแค

กท 036/2512 พระมหาวศิิษฐ์ อินฺทว  โส จนัทรใ์หม่ บางขนุเทียน

กท 037/2512 พระมหาสรุพงศ์ ปญฺุญผโล สธีุรานนท์ ประดิษฐาราม

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                           จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                             จ  านวน รูป

รุน่ที่  ๑๖

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

***************



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2513 3823 พระมหาประวติร ฐานสทฺโท อทุโธ พระยาท า

กท 002/2513 3433 พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ เชิดสงูเนิน มหาพฤฒาราม

กท 003/2513 3744 พระมหาถนดั หิตว  โส เกือ้วงศ์ ชะลอ

กท 004/2513 3210 พระมหาสนั่น วชิรปญฺโญ จิวประเสรฐิ เทพนารี

กท 005/2513 3508 พระมหาอรุณ ธมฺมปาโล หวานนุ่น หิรญัรูจี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗ 

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗ 

รุ่นท่ี    ๑๗   ปีการศึกษา  ๒๕๑๓ 

คณะครุศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์



กท 006/2513 3480 พระมหาแสง ปญฺญาคโม พิหสูตูร อนงคาราม

กท 007/2513 3856 พระมหาสมัฤทธ์ิ สรุตโน แกว้อาจ เทวราชกญุชร

กท 008/2513 3507 พระมหาอรุณ จิตฺตปาโล ศรแีก่นจนัทร์ นางชี

กท 009/2513 พระมหาเชา้ สชีุโว การสมทบ สคุนัธาราม

กท 010/2513 3734 พระมหาช่ืน ชตุินฺธโร สขุศิริ ดาวคะนอง

กท 011/2513 พระมหาทองสขุ สขุสมฺปนฺโน พทุธขิณ ยานนาวา

กท 012/2513 3843 พระมหาสนิท สเุมโธ ไชยวงศค์ต ดิสหงษาราม

กท 013/2513 พระมหาพรหม พฺรหฺมสโร สืบรอ้น มหาธาตุ

กท 014/2513 พระมหาพีระ ปณฺุณเมโธ ฉลาดธญักิจ ชนะสงคราม

กท 015/2513 พระมหาทองเสาร ์ สีหรตโน รตันสิงหา ประชาศรทัธาธรรม

กท 016/2513 พระมหาเศียร ถิรจิตฺโต จนัทโคตร ไก่เตีย้

กท 017/2513 4286 พระมหาบญุถกั ญาณธโร เพชรบณัฑิต ปากน า้

กท 018/2513 4088 พระมหาประสิทธ์ิ ธมฺมทีโป แสงสิงห์ มหรรณพาราม

กท 019/2513 พระมหาประชนั ชตุินฺธโร ค  าจนัทร ์ เทพธิดาราม

กท 020/2513 พระมหาศรมีกุข์ นนฺทิโย ติลผานนัท์ สระเกศ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 021/2513 3964 พระมหาจ านงค์ จินฺตภรโณ อดิวฒันส์ิทธ์ิ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 022/2513 3438 พระมหานพดล ฐานวฑฺุโฒ พลิมพลา ชนะสงคราม

กท 023/2513 4064 พระมหาสรุพงศ์ สรุว  โส แวน่แกว้ พิชยญาติการาม

กท 024/2513 3427 พระมหาจวน กลฺลเวโท บวัจนัทร ์ สระเกศ

กท 025/2513 4338 พระมหากอระกนั สิกฺขกาโม สีอคัสอน ระฆังโฆสิตาราม

กท 026/25143 4352 พระมหาบญุมี นาถปญฺุโญ พนัธุข์ะวงษ์ โพธินิมิตร

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์



กท 027/2513 3466 พระมหาประพนัธ์ วรสาโร อ าพนัประสิทธ์ิ อินทาราม

กท 028/2513 3478 พระมหาธีรพงษ์ จนฺทโชโต ชมุพราหมณ์ ประดิษฐาราม

กท 029/2513 4287 พระมหาบญุทนั ติกฺขวโีร อนุนาลยั ปากน า้

กท 030/2513 3434 พระมหาศภุชยั สทฺุธิญาโณ กาญจนพฤกษ์ หิรญัรูจี

กท 031/2513 3435 พระมหาทองขาว ฐิตปญฺโญ พ่วงรอดพนัธุ์ พระพิเรนทร์

กท 032/2513 3505 พระมหาอนนัต์ สิรเิมธี ใจสมทุร มหาธาตุ

กท 033/2513 3188 พระมหาโยธิน ปภากโร กิติคณุ เทพธิดาราม

กท 034/2513 4094 พระมหาทองพนู อรยิว  โส ทวคีง ดอน

กท 035/2513 3463 พระมหาประวทิย์ ปญฺญาวชิโร กองแกว้ กลัยาณมิตร

กท 036/2513 3444 พระมหาทองอินทร์ จารุวณฺโณ พรมรนิทร์ หิรญัรูจี

กท 037/2513 3921 พระมหาสบุิน สนฺุทรกิตฺติ เนาวป์ระดิษฐ์ ยานนาวา

กท 038/2513 2658 พระมหาอมัพร อรยิธมฺโม สมบรูณ์ ประดู่ในทรงธรรม

กท 039/2513 3429 พระมหาจ านงค์ ฉววิณฺโณ ยืนยง สทุธาวาส

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                  จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                           จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                             จ  านวน รูป

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

****************

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

รุน่ที่  ๑๗

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

เลขาธิการ



อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2514 3899 พระมหาวรีพงษ์ ธมฺมติลโก ระหาร สะพานพระโขนง แกซ้  า้

กท 002/2514 3430 พระมหาเฉลิม พนฺธรุ  สี ฉ ่าอินทร์ จนัทาราม แก้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 003/2514 4020 พระมหาปรชีา ปรญิาโณ สายสงูเนิน อนงคาราม

กท 004/2514 พระมหาสนิท ชาตสทฺุธิ ศรสี  าแดง เบญจมบพิตร

กท 005/2514 3944 พระมหากมล กมโล ศรนีอก ชยัชนะสงคราม

กท 006/2514 4003 พระมหาบญุเลิศ สธีุโร บตุรคาม อนงคาราม

กท 007/2514 พระมหาประยรู ปรปิณฺุณสีโล ศรรีาตรี อนงคาราม

กท 008/2514 4037 พระมหาวรีะ วรีธมฺโม ศกัดิ์วรีวงศ์ ครุฑ

รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗ 
คณะพุทธศาสตร์

วชิาเอก ครุศาสตร์

วิชาเอก พระพุทธศาสนา

คณะครุศาสตร์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗ 
รุ่นท่ี   ๑๘   ปีการศึกษา  ๒๕๑๔ 

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์



กท 009/2514 พระมหาพิเชษฐ์ คมฺภีรปญฺโญ ค าภีระ ใหม่ชอ่งลม

กท 010/2514 3794 พระมหาประมวล ฐิติยตฺุโต อุ่นใจ พระยาท า แก้

กท 011/2514 3983 พระมหาถาวร ปภสฺสโร ทองนวล ราชโอรสาราม แก้

กท 012/2514 4052 พระมหาสวอง สิรจินฺโท โลหะเวช สีหไกรสร

กท 013/2514 3952 พระมหาค าพนู สวุณฺณาโภ หมายมั่น โมลีโลกยาราม

กท 014/2514 3776 พระมหาบญุมาก คตฺุตสิริ คุม้ด  ารงค์ ม่วงแค

กท 015/2514 3737 พระมหาเชิดชยั สิทฺธิชโย ม่วงมี ชนะสงคราม

กท 016/2514 4335 พระมหาบญุเล็ง รววิณฺโณ เรอืงปัญญา มหาธาตุ ลาว

กท 017/2514 3895 พระมหาสิงห์ สทฺุธสีโล ภาจ ารงค์ ปทมุคงคา แก ้

กท 018/2514 4086 พระมหาวเิชาว์ ปญฺญาวชิโร เพ่งผล ประยรุวงศาวาส แกซ้  า้

หมายเหตุ   ที่มา    พระพทุธศาสตรบณัฑิรวมทกุคณะ  เลม่  ๑  หนา้  159-166

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 019/2514 4155 พระมหาประยรู พลธมฺโม ลีชาค า ประยรุวงศาวาส

กท 020/20514 3788 พระมหาบ าเพ็ญ สขุปญฺโญ ระวนิ ไผ่เงินโชติการาม

กท 021/2514 3797 พระมหาประมวล ปสาทกาโร วงัตะะฮาต ดาวดงึษาราม

กท 022/2514 3818 พระมหาโยทยั สีลวฑฺฒโน ศรนัยพิพฒัน์ สระเกศ

กท 023/2514 3572 พระมหาสทุธิ สทฺุธจิตฺโต ทองศรี พระพิเรนทร์

กท 024/2514 3889 พระมหาสมยศ เขมโก สอนอาจ อรุณราชวราราม

กท 025/2514 3780 พระมหาบญุรบ สีลธมฺโม จรุญวรรณ ราชนดัดาราม

กท 026/2514 3877 พระมหาโสดา ปภสฺสโร วงศช์ู ดาวคะนอง

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  มานษุยสงเคราะหศ์าสตร์



กท 027/2514 4062 พระมหาสพุจน์ จารุว  โส ทองทราย ชนะสงคราม แกซ้  า้

กท 028/2514 3846 พระมหาสมคัร สขุกาโม มั่นคง อนงคาราม แกซ้  า้

กท 029/2514 3834 พระมหาเวยีง ชวนปญฺโญ พรหมศร ระฆังโฆสิตาราม แกซ้  า้

กท 030/2514 3743 พระมหาอดิศร ภทฺทจารี พิษณารกัษ์ บางพลดั แกซ้  า้

กท 031/2514 3907 พระมหาเอ็ด สเุมโธ จนัทโพธ์ิ จนัทรน์อก แกซ้  า้

กท 032/2514 3881 พระมหาสภุดิศร ์ ปภาจิตฺโต มะลิรตัน์ ยานนาวา แกซ้  า้

กท 033/2514 3749 พระมหาทอง ยามเวที ปันศิริ สงัเวชวศิยาราม แกซ้  า้

กท 034/2514 3845 พระมหาเสน่ห์ ปิยทสฺสี เรอืนนชุ พระพิเรนทร์ แกซ้  า้

กท 035/2514 4090 พระมหาบญุคง อินฺทปญฺโญ วรรณวจิิตร ดาวคะนอง แกซ้  า้

กท 036/2514 3420 พระมหาเคลื่อน นาคโร นิชรานนท์ ทองศาลางาม แกซ้  า้

กท 037/2514 3814 พระมหามลิ ฐานธมฺโม คณุรุตัน์ ปรนิายก แกซ้  า้

กท 038/2514 3853 พระมหาไสว ปญฺุญวฑฺฒโน บญุงอก มหาธาตุ แกซ้  า้

กท 039/2514 3781 พระมหาบญุเริม่ จารุวณฺโณ ปาณะโส จนัทรส์โมสร แกซ้  า้

กท 040/2514 3761 พระมหานิพนธ์ อคฺคสวุณฺโณ ฐานะพนัธ์ ละครท า แกซ้  า้

กท 041/2514 3810 พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตสาโร รตันประทมุ ประยรุวงศาวาส แกซ้  า้

กท 042/2514 3885 พระมหาสมพงศ์ กาญฺจนเมธี พงศิสรางกรู ทองศาลางาม แกซ้  า้

กท 043/2514 3135 พระมหาชนะ เขมจิตฺโต ศรเีมือง พระเชตพุน แกซ้  า้

กท 044/2514 4093 พระมหาวทิยา วรปญฺุโญ กลมละมา้ย สงัเวชวศิยาราม แกซ้  า้

หมายเหตุ     ที่มา     พระพทุธศาสตรบณัฑิรวมทกุคณะ  เลม่  ๑  หนา้  159-166

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                      จ  านวน รูป

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

รุน่ที่  ๑๘

***************



คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                    จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                     จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                             จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2515 3971 พระมหาชวลิต ฐานงฺกโร เต็มพรอ้ม ใหม่ยายแป้น

กท 002/2515 4057 พระมหาสวสัดิ์ สวุณฺโณ จนัทรเ์ต็ม จนัทาราม

กท 003/2515 3922 พระมหาสมนึก ภรูภิทฺโท คงช่ืน ไทร

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

คณะครุศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

รุ่นท่ี    ๑๙   ปีการศึกษา   ๒๕๑๕
รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗ 

คณะพุทธศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๗ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 004/2515 4176 พระมหาสมบรูณ์ ญาณโสภโณ ประจนับาล จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 005/2515 4109 พระมหานวม ปญฺญาวฑฺฒโน รอดวนิิจ อนงคาราม

กท 006/2515 4226 พระมหาสมบรูณ์ ฐานทตฺโต สารทลาลยั สระเกศ

กท 007/2515 พระมหามงคล จารุมทฺุโท ค ามา เบญจมบพิตร

กท 008/2515 3943 พระมหาเฉลิมชยั ชยเมธี เสียงใหญ่ ชนะสงคราม

กท 009/2515 4276 พระมหาบญุรอด อตฺุตมปญฺโญ บญุจิระสวสัดิ์ ดาวดงึษาราม

กท 010/2515 3995 พระมหาบญุ ปญฺุญานนฺโท ชมพู อมรคีรี

กท 011/2515 4281 พระมหาธีราวธุ ธีรสีโล รตันบนัรนิทร ์ แกว้แจม่ฟ้า

กท 012/2515 4006 พระมหาบญุรกัษ์ วรีธมฺโม อ าไธสง ชยัมงคล

กท 013/2515 4030 พระมหาลด ยสฺสาโร บญุพรอ้ม สีหไกรสร

กท 014/2515 4117 พระมหาเลิศสมยั ธีรภทฺโท ไชยเชยฎฐ์ เศวตฉัตร

กท 015/2515 4351 พระมหาสฤษดิ์ สิรธิมฺโม ปังศรี แกว้แจม่ฟ้า

กท 016/2515 3822 พระมหาเรงิณรงค์ กิตฺติภทฺโท แกว้เนตร อนงคาราม

กท 017/2515 3993 พระมหาเนียม พฺรหฺมสาโร จนัทรท์ิพย์ อรุณราชวราราม

กท 018/2515 3950 พระมหาศิริ อาจิณฺณสิริ ดา่นสมคัร แกว้แจม่ฟ้า

กท 0192515 4085 พระมหาประยรู รววิ  โส คุม้ภยั ประยรุวงศาวาส

กท 020/2515 4275 พระมหาก าพรา้ อกฺกทตฺโต โตบางป่า อรุณราชวราราม

กท 021/2515 4001 พระมหาบญุมี ปาลว โส ปาละวงศ์ พระยาท า

กท 022/2515 4066 พระมหาสรุสีห์ สรุปญฺโญ ยวุรานกุลู ชยัพฤกษมาลา

กท 023/2515 3967 พระมหาฉลอง ชตุินฺธโร ชมวนา อรุณราชวราราม

กท 024/2515 4082 พระมหาองอาจ ฐิติญาโณ ศรชีมภู ระฆังโฆสิตาราม

กท 025/2515 3998 พระมหาบญุธรรม ปญฺุญธมฺโม บวัทอง ระฆังโฆสิตาราม

วชิาเอก ครุศาสตร์



กท 026/2515 พระมหาสถิตย์ สถาวโร ผลจนัทร์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 027/2515 4154 พระมหาบญุมา ทนฺตจิตฺโต กองเสนา สทุศันเทพวราราม

กท 028/2515 4079 พระมหาอธินนัท์ ธมฺมาธินนฺโท ธรรมมาธิวฒัน์ มหาพฤฒาราม

กท 029/2515 3984 พระมหาเปลือ้ง วสตฺุตโม พลโยธา รวกบางบ าหรุ

กท 030/2515 5055 พระมหาสิทธิพงษ์ วรปญฺโญ เราศรี ชิโนรสาสราม

กท 031/2515 3968 พระมหาเฉลิม เมตฺติโก พลเวยีงค  า ใหม่เทพนิมิตร

กท 032/2515 4078 พระมหาไมตรี กิตฺติวณฺโณ แกว้ทอง ดอน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 033/2515 4495 พระมหาส าราญ สิทฺธิภทฺโท ศานติศรณัยู สทุศันเทพวราราม

กท 0342515 4516 พระมหาทองใบ ธีรานนฺโท หงสเ์วยีงจนัทร ์ มหรรณพาราม

กท 035/2515 4429 พระมหาพิชยั รตนโกสโล สตารตัน์ มหรรณพาราม

กท 036/2515 4126 พระมหาสวา่ง ธีรปญฺโญ แกว้จนัทร ์ ยานนาวา

กท 037/2515 4527 พระมหาแสวง คเวสโก สาระสิทธ์ิ สคุนัธาราม

กท 038/2515 4102 พระมหาเฉลิม อคฺคปญฺโญ หนองหาร เบญจมบพิตร

กท 039/2515 4047 พระมหาเชษชวาล อคฺควธิโุร บญุงอก จกัรวรรดิราชาวาส

กท 040/2515 3956 พระมหาธเชนทร์ สารธมฺโม สาระพนัธ์ ดาวคะนอง

กท 041/2515 3955 พระมหาประภทัร วชิรญาโณ ปองนาน หิรญัรูจี

กท 042/2515 4280 พระมหาสวุรรณ ธมฺมกาโม ศรกีมัพล โพธินิมิตร

กท 043/2515 4279 พระมหาสงวน ญาณจาโร ภหูนองโอง ทางหลวง

กท 044/2515 3944 พระมหาบณัฑิต ปณฺฑิโต สชีุวกลุ ประยรุวงศาวาส

กท 045/2515 4032 พระมหาพินิต กิตฺติวณฺโณ เอมหงษ์ บางพลดั

วชิาเอก ภาษาองักฤษ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์



กท 046/2515 4032 พระมหาพทุธา ยสวฑฺฒโน ภกัดี อนงคาราม

กท 047/2515 4025 พระมหามนญู สมาจาโร วรรณสพุริง้ ลาดพรา้ว

กท 048/2515 4077 พระมหาวรเวทย์ สิรวิฑฺฒโก ทองจนัทร์ โพธ์ิแกว้

กท 049/2515 3978 พระมหาดสุิต ตสุิโต โสภิตชา พระยาท า

กท 050/2515 4029 พระมหาฤทธ์ิ ฐิตปญฺโญ พนูสวสัดิ์ ดาวดงึษาราม

กท 051/2515 3953 พระมหาพิสิทธ์ิ จนฺทโชโต จนัทสาร เทวราชกญุชร

กท 052/2515 4028 พระมหารงัสรรค์ ฐิตธมฺโม ฟ้าสธุานี นอ้ยนพคณุ

กท 053/2515 3831 พระมหาวรีชยั อตฺุตรภทฺโท ไชยงาม นาคกลาง

กท 054/2515 4348 พระมหาปรชีา ธีรปญฺโญ หอมหวาน อนงคาราม

กท 055/2515 3950 พระมหาค านวน ฐิตธมฺโม ศิรพิล ลาดพรา้ว

กท 056/2515 4336 พระมหาสมบาง ฐานวโร เทพศรเีมือง มหาพฤฒาราม ลาว

กท 057/2515 4074 พระมหาสมศกัดิ์ ถิรจิตฺโต เย็มเสมอ นาคกลาง

กท 058/2515 4007 พระมหาโรม ปภสฺสโร กลัยารตัน์ ใหม่เทพนิมิตร

กท 059/25815 4040 พระมหาเดน่ชยั สีลวโร สนัตยากร กาญจนสิงหาสน์

กท 060/2515 3974 พระมหาเชิด กิตฺติคโุณ พนูโต สระเกศ

กท 061/2515 3972 พระมหาชอบ อินฺทวณฺโณ ดีสวนโคก บางไสไ้ก่

กท 062/2515 3809 พระมหาพลัลภ ฐิตธมฺโม มชัแมน บคุคโล

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                     จ  านวน รูป

****************

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา 
รุน่ที ่ ๑๙



คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                  จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                    จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                              จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2516 4196 พระมหาถนอม สเุมโธ ขนักสิกรรม อภยัทายาราม

กท 002/2516 4114 พระมหาพ่วง ธมฺมว  โส มีนอก แกว้แจม่ฟ้า

กท 003/2516 4382 พระมหาชะเอม สิรภิทฺโท สิรภิทัร ไก่เตีย้

กท 004/2516 3942 พระมหากวพีฒัน์ เขมปญฺโญ นวลศรี เขียน

กท 005/2516 4267 พระมหาสวา่ง โอภาโส เพชรรกัษ์ นครป่าหมาก

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

รุ่นท่ี   ๒๐  ปีการศึกษา ๒๕๑๖
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๘

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



กท 006/2516 3945 พระมหากิตติ สีติภโูต แกว้กลัยา สงัเวชวศิยาราม

กท 007/2516 3726 พระมหาเจรญิ ธมฺมโชโต ศรประดิษฐ์ ฉัตรแกว้จงกลณี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 008/2516 4525 พระมหายทุวน ปญฺญาวฑฺโฒ บณุรงัศรี พลบัพลาชยั

กท 009/2516 4167 พระมหาสนั่น ถิรญาโณ ซ่ือสตัย์ มหาธาตุ

กท 010/2516 4215 พระมหาเรงิชยั อจฺฉรโิย หม่ืนชนะ ราชบรุณะ

กท 011/2516 4236 พระมหาจ าลอง สวุชิิโต ยิม้เพชร พระเชตพุน

กท 012/2516 4198 พระมหาทวพีงษ์ ทววิ  โส ค าพิทกัษ์ ชนะสงคราม

กท 013/2516 4423 พระมหาประสิทธ์ิ ธมฺมธโร ทองอุ่น ประยรุวงศาวาส

กท 014/2516 4137 พระมหาสมพงษ์ กววิ  โส น่ิมปิ อมรนิทราราม

กท 015/2516 2613 พระมหาจิรศกัดิ์ ปญฺญาสิริ จินดา นอ้ยนางหงษ์

กท 016/2516 4103 พระมหาเฉลิมชยั วสิทฺุธจาโร เมืองงาม สีหไกรสร

กท 017/2516 3991 พระมหาทองใส พฺรหฺมสโร ลาสนุนท์ อรุณราชวราราม

กท 018/2516 4113 พระมหาพทุธพร วชิราวโุช เฟ่ืองโคตร บคุคโล

กท 019/2516 4264 พระมหาวชิยั อินฺทปญฺโญ เมืองคีรี ยางสทุธาราม

กท 020/2516 4122 พระมหาวนิยั ฐิตวนิโย พลดงนอก ประชาระบือธรรม

กท 021/2516 3949 พระมหาครวญ ครุกาโร คณุาดิศร มหาธาตุ

กท 022/2516 4116 พระมหารุน่ ชตุินฺธโร พรหมก าเนิด ดิสหงษาราม

กท 023/2516 5051 พระมหาจ าลอง เขมสิริ ศรสีโุท เทพธิดาราม

กท 024/2516 4192 พระมหาจนัทร์ อาชิโต พลหินกอง อมฤต  (จ.นนทบรุ)ี

กท 025/2516 4518 พระมหานาถ กนฺตสีโล ซา้ยงาม ราษฎรบ์รูณะ

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก ครุศาสตร์



กท 026/2516 4129 พระมหาสถิตย์ ญาณวโร ศิลปชยั ระฆังโฆสิตาราม

กท 027/2516 4707 พระมหาเฉลิมชยั โสภณสีโล ภมูมาลา โมลีโลกยาราม ลาว

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 028/2516 4158 พระมหาพนสั โกวโิท พรมมลู นาคกลาง

กท 029/2516 4218 พระมหาเรอืน ทีปงฺกโร ชนะวาที ราชนดัดาราม

กท 030/2516 4285 พระมหามนสั สิรธิมฺโม แกว้จนัทร ์ ประยรุวงศาวาส

กท 031/2516 4123 พระมหาเสง่ียม ธีรญาโณ กองธรรม เบญจมบพิตร

กท 032/2516 4714 พระมหาสมศกัดิ์ ฐานวโร สวุภาพ ราชสิทธาราม

กท 033/2516 4132 พระมหาพยนต์ ปิยธมฺโม ปัญญาภา ประยรุวงศาวาส

กท 034/2516 4206 พระมหาอภิศกัดิ์ อจฺฉสโุข สขุใส ราชโอรสาราม

กท 035/2516 4140 พระมหาสภุาคย์ หลงฺคโณ อินทองคง สระเกศ

กท 036/2516 4101 พระมหาฉลาด โกสโล วงศล์ะคร ราชบรุณะ

กท 037/2516 4162 พระมหาวรยทุธ ธมฺมจิตฺโต บษุบง นางชี

กท 038/2516 4530 พระมหาสวุฒัน์ กิตฺติวฑฺฒโน ศรวีรสาร เศวตฉัตร

กท 039/2516 4211 พระมหาประมลู วชิรญาโณ วงศก์ระจา่ง เทพนารี

กท 040/2516 4245 พระมหาธวชัชยั กิตฺติโสภโณ สีสกุอง ประยรุวงศาวาส

กท 041/2516 4195 พระมหาไชยรตัน์ ทีฆายโุก บญุพรม บางสะแกนอก

กท 042/2516 4170 พระมหาสวสัดิ์ ชาติเมธี ชาตเมธี สทุธาราม

กท 043/2516 4121 พระมหาวทิิต อาสโภ ไชยวงศค์ต ดิสหงษาราม

กท 044/2516 4517 พระมหาสธีุร ์ ขนฺติธโร ยางงาม ราชสิทธาราม

กท 045/2516 4253 พระมหาปัญญา มหาปญฺุโญ บวังาม ราชสิทธาราม

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก ภาษาองักฤษ



กท 046/2516 4105 พระมหาทองแดง นิติสาโร ฤทธ์ิน า้ค  า นาคกลาง

กท 047/2516 4110 พระมหาบรรเทา อรญฺิชโย ตรกีมล นาคกลาง

กท 048/2516 4151 พระมหาธีรพงษ์ ธีรว  โส ลาดศิลา โพธ์ิเผือก

กท 049/2516 4890 พระมหาเหล็ก ญาณวโร แกว้วไิล มหาธาตุ

กท 050/2516 4209 พระมหาบญุสนอง ญาณธโช ยิม้แยม้ ทองศาลางาม

กท 051/2516 4194 พระมหาปรารถ ชยธมฺโม ไชยธรรม ใหญ่สพุรรณ

กท 052/2516 4718 พระมหาทองขมึ ทีมธมฺโม ปปุผาพนั ยานนาวา

กท 053/2516 5052 พระมหาทองเลื่อน กาญฺจโน กิตติพิมพ์ สิงห์

กท 054/2516 พระมหาวทิยา วรปญฺุโญ กลมละมา้ย

 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                จ  านวน  รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน  รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                       จ  านวน  รูป

รวมทกุคณะ                                                                   จ  านวน  รูป

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   
รุน่ที ่ ๒๐



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2517 4431 พระมหาภากร ฐิตธมฺโม จารุพนัธ์ รวกบางบ าหรุ อนัดบั 2

กท 002/2517 4491 พระมหาสมใจ มหาปญฺุโญ ศรนีวล นาคนิมิตร

กท 003/2517 4426 พระมหาเสรฐิ วรานนฺโท เพชรแกว้ ชลประทาน

กท 004/2517 4379 พระมหาจ านงค์ โชติปญฺโญ เกือ้ทอง นครป่าหมาก

กท 005/2517 4144 พระมหาช านะ ครุฑมฺโม พาซ่ือ นายโรง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 006/2517 4678 พระมหาส าเนียง ยสินฺธโร เมืองนิล อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 007/2517 4773 พระมหาบญุนอ้ม เขมสิริ มุ่งงาม นาคกลาง อนัดบั 2

กท 008/2517 4686 พระมหาเหมือน ฐิตปญฺุโญ พรหมทศัน์ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

คณะครุศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี    ๒๑   ปีการศึกษา   ๒๕๑๗
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๘

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์
รับปริญญา วนัท่ี  ๑๘  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๑๘



กท 009/2517 4684 พระมหามนญู ปญฺญาวโุธ แลกระสินธุ์ กลว้ย อนัดบั 2

กท 010/2517 4737 พระมหาคณุวฒัน์ อาวธุปญฺโญ ชารทีา เกาะสวุรรณาราม

กท 011/2517 4475 พระมหาสพิุท วชิรเมธี สอนสภุาพ ราชสิงขร

กท 012/2517 4621 พระมหาเรยีด อภิญฺญาโณ สารทอง โพธ์ิเผือก

กท 013/2517 4407 พระมหานิรตัน์ เขมาภิรโต ค าศรี ชลประทาน

กท 014/2517 4610 พระมหาพิธรู วธิโุร ไวนสุรณ์ มหาธาตุ

กท 015/2517 4706 พระมหาเสรี ติสาโร บญุเรอืง เทพากร

กท 016/2517 4559 พระมหาจรรยา ชินว  โส วาสนาพิตรานนท์ อรุณราชวราราม

กท 017/2517 5355 พระมหาสเุมธ ปณฺุณสเุมโธ เนตรประภาพนัธ์ แกว้แจม่ฟ้า

กท 018/2517 4699 พระมหาทองใบ อินฺททตฺโต เพียดสิงห์ ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 019/2517 4369 พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ ถาวรยธุร ระฆังโฆสิตาราม

กท 020/2517 4695 พระมหาคณูค า เปมสีโล ศรพิีกลุ อนงคาราม

กท 021/2517 4601 พระมหาประสิทธ์ิ เขมงฺกโร แกว้สมศรี มหาธาตุ

กท 022/2517 4697 พระมหาถนอม ธีรปญฺโญ วยัฉลาด เสมียนนารี

กท 023/2517 4134 พระมหาเสรี ธมฺมธีโร ชีขนุทด มหรรณพาราม

กท 024/2517 4549 พระมหากณัหา กลฺยาณกิตฺติ นยัรมัย์ ราชสิทธาราม

กท 025/2517 4500 พระมหาอนนัต์ อนนฺตญาโณ เอกวหิก โบสถ์

กท 026/2517 4644 พระมหาสละ สวุชิาโน ชาเวยีง พระเชตพุน

กท 027/2517 4488 พระมหาสมควร เขมทสฺสี จนัทะสะโร สทุศันเทพวราราม

กท 028/2517 4629 พระมหาวนิยั ธมฺเมสี เกิดโภคทรพัย์ ดาวดงึษาราม

กท 029/2517 4395 พระมหาแทน จนฺทวณฺโณ รอดเอียง สระเกศ

กท 030/2517 4482 พระมหาเสง้ ธมฺมาวโุธ ไคลคลาย ละครท า

กท 031/2517 4130 พระมหาสงัวาลย์ จิตฺตส  วโร คลา้ยกระแส ประยรุวงศาวาส

กท 032/2517 4373 พระมหาเจรญิ อคฺคปญฺโญ อนเุภโถ ดสุิตาราม

กท 033/2517 4466 พระมหาสงัข์ สิรมิงฺคโล ไวโสภา ประยรุวงศาวาส



กท 034/2517 4389 พระมหาดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ ยะโน ราชคฤห์

กท 035/2517 4410 พระมหาบญุชว่ย เตชสี มีจิต สคุนัธาราม

กท 036/2517 4447 พระมหาวไิลศกัดิ์ สิรเิตโช เดชศรี มหาธาตุ

กท 037/2517 4461 พระมหาสวา่ง อินฺทปญฺโญ สวุรรณทนา ราษฎรโ์พธ์ิทอง  

กท 038/2517 4437 พระมหาลมลุ วริยินนฺโท รอดสัน้ ชลประทาน

กท 039/2517 4393 พระมหาถนอม กิตฺติวฑฺุโฒ หลอมประโคน เทพนารี

กท 040/2517 4874 พระมหาเสถียร สิรธิมฺโม บาทชารี ราชนดัดาราม

กท 041/2517 4073 พระมหาสมมาตย์ สมมานโส พินิจงาม เศวตฉัตร

กท 042/2517 4148 พระมหากนกพนัธ์ องฺคสวุณฺโณ นงนชุ มหาธาตุ

กท 043/2517 4243 พระมหาทองมมุ เขมิโก สงหวายเหนียว สทุศันเทพวราราม  

กท 044/2517 4439 พระมหาเริม่ สชีุโว วจิิตรโสภา เจา้มลู

กท 045/2517 43.64 พระมหาวกิรม อโสโก เครอืพิมาย ทา่พระ

กท 046/2517 4872 พระศรพีรหม ธมฺมธโร สงัขส์วุรรณ สามพระยา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 047/2517 4724 พระมหากเุทพ เทวธมฺโม ใสกระจา่ง สีหไกรสร อนัดบั 1

กท 048/2517 4363 พระมหาเกตุ สธุมฺโม ธรรมรกัษ์ ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 049/2517 4384 พระมหาโชค ชาคโร ไกรเทพ มหาพฤฒาราม

กท 050/2517 4870 พระมหาไพศาล วสิาโล สรรสรวสิทุธ์ิ ระฆังโฆสิตาราม

กท 051/2517 4677 พระมหาเสรี อรุณคนฺโธ อรุณคนัธธ์ร เบญจมบพิตร

กท 052/2517 4425 พระมหาประเสรฐิ อภิวฑฺโฒ แกว้มณี ประยรุวงศาวาส

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์



กท 053/2517 4469 พระมหาสินธุ์ ฐิตร  สี สนุทราธร เทววีรญาติ

กท 054/2517 4402 พระมหาธีระ เอกธีโร ฉิมแสง วรจรรยาวาส

กท 055/2517 2573 พระมหาบวั ทินฺนกิตฺติ พลรมัย์ อมรนิทราราม

กท 056/2517 4128 พระมหาแสวง ชตุิปญฺโญ อดุมศรี พิชยญาติการาม

กท 057/2517 4512 พระมหาจ านงค์ สทฺุธิโก พนมลงั ราชสิงขร

กท 058/2517 4701 พระมหาบญุเรอืง ญาณวโร บรูภกัดิ์ สระเกศ

กท 059/2517 4888 พระมหากองมี สวุจิิตฺโต ดวงวจิิตร มหาธาตุ

กท 060/2517 4478 พระมหาสรุยิา นิพฺภโย ไผ่โสภา ไชยฉิมพลี

กท 061/2517 3896 พระมหาหมนุ ปภากโร ประธรรมสาร ทองศาลางาม

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้            จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้           จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้       จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                               จ  านวน รูป

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา 

รุน่ที่  ๒๑

พระราชวสิทุธิเมธี (เก่ียว)

เลขาธิการ

**************



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2518 4593 พระมหาประกอบ ธมฺมสิริ ศรชีาย มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 002/2518 4676 พระมหาเสรี ปญฺญาชีวี เกือ้บตุร เวตวนัธรรมวาส

กท 003/2518 4832 พระมหาสดใส โพธิวฑฺฒโน โพธิวงศ์ ไผ่เงินโชติการาม

กท 004/2518 4564 พระมหาจ าลอง จนฺทสิริ เผือกแกว้ พระเชตพุน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 005/2518 4782 พระมหาเป่ียม สธีุโร ศรทีอง อนงคาราม อนัดบั 2

กท 006/2518 5031 พระมหาแนบ ฐานวฑฺุโฒ สินทอง ละครท า อนัดบั 2

กท 007/2518 5352 พระมหามนตรี ขนฺติสาโร เพชรศาสตร์ ปากน า้

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก  ครุศาสตร์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รุ่นท่ี    ๒๒   ปีการศึกษา    ๒๕๑๘ 
รับปริญญา วนัท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๒๒ 

คณะพุทธศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)



กท 008/2518 4683 พระมหาหาญ มหาสิรวิฑฺุโฒ จนัทรเสนา ราษฎรบ์รูณะ

กท 009/2518 4455 พระมหากิตติพร ปญฺญาสิริ มีศรผี่อง อินทรวหิาร

กท 010/2518 4574 พระมหาช่ืน โชติญาโน เพ็งแจม่ ปากน า้

กท 011/2518 4501 พระมหาอเนก สารนนฺโท น ่าทอง ชลประทาน

กท 012/2518 4760 พระมหาทองเติม ปรญฺิญาโณ อยัวรรณ์ ดอน

กท 013/2518 4604 พระมหาปรชีา สทฺุธสีโล แกว้พิทกัษ์ บางประกอก

กท 014/2518 4653 พระมหาสมจิต ชิตมาโร บตุตะโคตร ประดู่ฉิมพลี

กท 015/2518 4581 พระมหาทองสขุ สิรปิญฺุโญ ยอดด าเนิน โบสถส์ามเสน

กท 016/2518 4600 พระมหาประสิทธ์ิ ปญฺญาสโภ โมคภา เบญจมบพิตร

กท 017/2518 4625 พระมหาวชิิต อรญฺิชโย ศรชีู ชะลอ

กท 018/2518 4603 พระมหาประเสรฐิ ถิรธมฺโม กางการ ครุฑ

กท 019/2518 4416 พระมหามานะ พหปุญฺุโญ ขนัธอ์อ่น ประชาศรทัธาธรรม

กท 020/2518 4631 พระมหาวสิิษฐ์ ธมฺมญาโณ เทพไชย อรุณราชวราราม

กท 021/2518 4476 พระมหาสเุมธ ธีรธมฺโม ข าสวสัดิ์ มหาธาตุ

กท 022/2518 4392 พระมหาตว่น สิรธิมฺโม พิมพอ์กัษร สทุธาราม

กท 023/2518 4216 พระมหาเมตตา อินฺทโชโต สินสมทุร มหาธาตุ

กท 024/2518 4689 พระมหาอทุิศ อคฺคญาโณ วรรณสมัผสั ประดู่บางจาก

กท 025/2518 4613 พระมหาพลู ธรเมธี พฒัใหม่ ดาวคะนอง

กท 026/2518 4622 พระมหาวชัรพงษ์ ปภากโร ม่วงงาม อรุณราชวราราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 027/2518 4575 พระมหาศรณัย์ เขมธมฺโม ล  าเภา ยางสทุธาราม อนัดบั 1

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 028/2518 4744 พระมหาธวชั โอภาโส ภาระจร ฉัตรแกว้จงกลณี อนัดบั 2

กท 029/2518 4931 พระมหาธนสัพล คตฺุตธมฺโม จ าปานิน นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 030/2518 4988 พระมหาสยาม ธมฺมธีโร ตรงดี มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 031/2518 4750 พระมหาซยุ สทฺุธิญาโณ ก าลงังาม อนงคาราม

กท 032/2518 4777 พระมหาบญุยืน ญาณสิริ บญุปัญญา สทุธาวาส

กท 033/2518 4557 พระมหาจรูญ ปญฺญาชลิโต ทิพยก์ณัฑ์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 034/2518 4638 พระมหาสนอง อาทโร พรหมประดิษฐ์ โมลีโลกยาราม

กท 035/2518 4615 พระมหาโพธ์ิ จนฺทาโภ จนัทาทิพย์ ราชบรุณะ

กท 036/2518 5359 พระมหาบญุล า่ เขมจาโร ไชยทอนจนัทร์ กาญจนสิงหาสน์

กท 037/2518 4658 พระมหาสมบตัิ สีลสาโร ศีลสาร พระเชตพุน

กท 038/2518 5362 พระมหาหนเูบ็ง สิปปฺวฑฺุโฒ หลวงศรวีไิล นอ้ยนพคณุ

กท 039/2518 4571 พระมหาชาย โชติปญฺโญ โกทา บางเสาธง

กท 040/2518 4628 พระมหาวเิชียร ญาณวชิโร สงัขแ์ดง เศวตฉัตร

กท 041/2518 4636 พระมหาสนิท ฐิตญาโณ การุณ อรุณราชวราราม

กท 042/2518 5360 พระมหาสมสวย อคฺคปญฺโญ วงศาราษฎร์ สระเกศ

กท 043/2518 4681 พระมหาสกัรนิทร ์ ส  วโร นิลสินธิ พระพิเรนทร์

กท 044/2518 4568 พระมหาชม ชาคโร หนอิูนแกว้ เจา้มลู

กท 045/2518 5356 พระมหาค าผอง ขนฺติโก สทุธาวงศ์ นอ้ยนพคณุ

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                          จ  านวน รูป

รุน่ที ่ ๒๒

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

****************



รวมทกุคณะ                                                                              จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2519 4729 พระมหากระจาย อติวโีร รุง่เรอืง อภยัทายาราม

กท 002/2519 4726 พระมหารตน รตนโชโต แสงเพ็ญ เบญจมบพิตร

กท 003/2519 4839 พระมหาสมหวงั นิปปฺโก มหาสิงห์ ทองธรรมชาติ

กท 004/2519 4394 พระมหาสเุมธ ญาณเมธี เจือนาค รางบวั

กท 005/2519 4371 พระมหาขาบ โกวโิท โททวี พระเชตพุล

กท 006/2519 4463 พระมหาสวสัดิ์ ฐานตฺุตโม ศรถีกล รวกบางบ าหรุ

กท 007/2519 4360 พระมหากณัหา อคฺควโร ชานอ้ย โพธินิมิตร

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระธรรมรตันากร (สวสัดิ)์

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

คณะพุทธศาสตร์

พระมหานคร  เขมปาลี

เลขาธิการ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รุ่นท่ี   ๒๓   ปีการศึกษา   ๒๕๑๙

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 008/2519 4992 พระมหาไสว อินฺทสวุณฺโณ อินทรท์อง อินทรบ์รรจง

กท 009/2519 5965 พระมหาบญุชู กิตฺติญาโณ วงศส์มบตัิ จอมสดุาราม

กท 010/2519 พระมหาอ าพล สีลธโร สขุนอ้ย นาคกลาง

กท 011/2519 5034 พระมหาปรชีา ภรูปิญฺโญ คะเนตนอก มหรรณพาราม

กท 012/2519 5964 พระมหาจรรยา นรปญฺโญ อินทรอ์อ๋ง มหาธาตุ

กท 013/2519 4971 พระมหาวสนัต์ ติสฺโส ทองประเสรฐิสขุ ดอน

กท 014/2519 5966 พระมหาบญุมี ฐิตโสภโณ พกุเนตร สวุรรณาราม

กท 015/2519 4862 พระมหาสทุธิชยั อิสิญาโณ สมนึก อมรทายิการาม

กท 016/2519 5026 พระมหาชาลี ภทฺทธมฺโม ช่ืนรมัย์ ราชสิงขร

กท 017/2519 4846 พระมหาสเุทพ สเุทโว ชาติเสถียรวงศ์ นางนอง

กท 018/2519 4800 พระมหาปรชีา ปรญฺิญาธโร ทิพยร์ตัน์ ดสุิตาราม

กท 019/2519 4859 พระมหาส าราญ ปญฺญาทีโป ปาวนั ราชสิทธาราม

กท 020/2519 4835 พระมหาสมชาย โชติปาโล ภมีู กระจบัพินิจ

กท 021/2519 5350 พระมหาณรงค์ คงฺคปญฺโญ ครองแถว อรุณราชวราราม

กท 022/2519 5028 พระมหาจ าลอง ชตุิมนฺโต สวสัดิ์กิจ ราชสิทธาราม

กท 023/2519 4806 พระมหามานสั กิตฺติธโร อ ่าเอ่ียม บพิตรพิมขุ

กท 024/2519 4855 พระมหาสาธิต จนฺทโชโต สขุชว่ย ทองธรรมชาติ

กท 025/2519 4732 พระมหาคณูศกัดิ์ สวุชฺิโช พรหมศรธีรรม ลาดบวัขาว

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก  ครุศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 026/2519 4918 พระมหาถาวร ชตุินฺธโร ฟเูฟ่ือง เบญจมบพิตร อนัดบั 1

กท 027/2519 4976 พระมหาวฒันา วฑฺฒนว โส พฒันพงศ์ อภยัทายาราม อนัดบั 2

กท 028/2519 4967 พระมหาสยาม ฐานโสภโณ ด าปรดีา สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 029/2519 4930 พระมหาทองสรูย์ สรุยิโชโต รองทอง เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 030/2519 5508 พระมหาบรรจง อภิวณฺโณ สีลาแดง ปากน า้ฝ่ังใต้ อนัดบั 2

กท 031/2519 5349 พระมหาสมหมาย จนฺทวโร ชายทรงเดช ยางสทุธาราม อนัดบั 2

กท 032/2519 4816 พระมหาวฒิุชยั กลฺยาณกิตฺติ โหมดศิริ เทพธิดาราม อนัดบั 2

กท 033/2519 9025 พระมหาเฉลิม ปญฺญาธิโก ปสธุรรม จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 034/2519 4754 พระมหาณรงค์ ภทฺทญาโณ พ่วงแดง สระเกศ อนัดบั 2

กท 035/2519 4828 พระมหาสมร ปรปิณฺุณสีโล เกษสม อนงคาราม

กท 036/2519 4850 พระมหาสวุรรณ กิตฺติวโร ยวงทอง สทุธาราม

กท 037/2519 4778 พระมหาบญุรอด กลฺยาณเมธี จนัดาวงศ์ เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 038/2519 4843 พระมหาชยัวฒิุ อาภสฺสโร ประทมุเขต ดาวคะนอง

กท 039/2519 4966 พระมหามาลยั ญาณสทฺุธิ เมฆชุ่ม มหาธาตุ

กท 040/2519 4749 พระมหาชาญ สวุชิาโน ชายกวด นอ้ยนพคณุ

กท 041/2519 4741 พระมหาเจรญิ ชินว  โส ละดาห์ อนงคาราม

กท 042/2519 4761 พระมหาธิติพล จารุสโม ภพูวก จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0432519 4785 พระมหาประชนั กิตฺติธมฺโม คะเนวนั นิมมานรดี

กท 044/2519 5038 พระมหาไสว โชติปปฺภาโส ดรปัสสา เทพธิดาราม

กท 045/2519 4753 พระมหาณรงค์ จิตฺตส  วโร อภิเดช ประยรุวงศาวาส

กท 046/2519 4827 พระมหาวรวทิย์ อตฺุตมว  โส คณะพฒัน์ อนงคาราม

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 047/2519 4957 พระมหาประกอบ ฐานทตฺโต ภิรมกิจ ใหม่

กท 048/2519 4810 พระมหาวาสน์ ปญฺญาวชิโร ฉิมมาแกว้ รชัฎาธิษฐาน

กท 049/2519 5023 พระมหาค า ธมฺมธโช ช่ืนรมัย์ สระเกศ

กท 050/2519 4867 พระมหาอดุร จนฺทวณฺโณ จนัทวนั ขจรศิริ

กท 051/2519 5027 พระมหาไชยนาจ ชยนาโท ญาติฉิมพลี จกัรวรรดิราชาวาส

กท 052/2519 4589 พระมหาบญุมี ฐิตญาโณ ยาทมุ ดาวคะนอง

กท 053/2519 4852 พระมหาสขุ ปปุผฺวณฺโณ บปุผา จอมสดุาราม

กท 054/2519 4813 พระมหาวเิชียร สปุญฺโญ บวัส  าลี สระเกศ

กท 055/2519 4851 พระมหาสขุ สขุเสวี พรหมงาม เทพากร

กท 056/2519 4860 พระมหาหาญ จิตฺตหฏฺโฐ ภกัดีการ สรอ้ยทอง

กท 057/2519 4624 พระมหาวจิิตร สจิุตฺโต บญุสาลี จกัรวรรดิราชาวาส

กท 058/2519 5357 พระมหาบญุกอง ฐิตธมฺโม สิงหส์วุรรณ สระเกศ

ทีม่า    ท  าเนียบพทุธศาสตรบ์ณัฑิต  มหาจฬุาฯ.   ๒๔๙๗-๒๕๒๐

             งานประสาทปรญิญาพทุธศาสตรบ์ณัฑิต (พธ.บ.)  ๘-๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๒๐

 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                        จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                           จ  านวน รูป

พระมหานคร  เขมปาลี

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  
รุน่ที ่  ๒๓



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2520 5328 พระมหาประยรู ธมฺมจิตฺโต มีฤกษ์ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 1 *

กท 002/2520 5018 พระมหาอรุณ นิลฺสวุณฺโณ นิลสวุรรณ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท 003/2520 4919 พระมหาทนงค์ ปญฺญาวชิโร ล  าประไพ บางสะแกใน

กท 004/2520 4910 พระมหาวฑุฒิพงษ์ นราสโภ เจรญิสขุ สระเกศ

กท 005/2520 4932 พระมหาทองสนัต์ จนฺทสวุณฺโณ ทองเปราะ ชิโนรสาราม

  *  ปธ. ๙ , พธ.บ., MA., Ph.D., ศาตราจารย,์   พระพรหมบณัฑิต,  อธิการบดี  มหาวทิยาลยั  มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

รุ่นท่ี   ๒๔   ปีการศึกษา   ๒๕๒๐

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

รับปริญญา   วนัท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

คณะครุศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 006/2520 5397 พระมหาบรรจบ คณุจารี บรรณรุจิ สุทศันเทพวราราม เขา้ปี 3

กท 007/2520 4809 พระมหาวน ชวนปญฺโญ กลิ่นราตรี อรุณราชวราราม  

กท 008/2520 4897 พระมหาสนัติ อิทฺธิเตโช ฤทธ์ิเดช ใหม่ยายแป้น

กท 009/2520 5692 พระมหาโอสถ อินฺทวโีร ชมพนัธ์ ใหม่ทองเสน

กท 010/2520 5687 พระวลิาศ ปภสฺสโร พฒุแดง มหาธาตุ

กท 011/2520 5688 พระมหาศิลปชยั ฐานตฺุตโร ตา่งโอฐ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 012/2520 5165 พระมหามนตรี เทวมนฺตี เทพวนัดี ปทมุคงคา

กท 013/2520 4807 พระมหาเมฆ อินฺทว  โส วงค าชา้ง ตลิ่งชนั

กท 014/2520 4894 พระมหากลุธร กลฺยาณเมธี ลาสม ราชนดัดาราม

กท 015/2520 4937 พระมหานิพนธ์ ธมฺมธโร เขตตส์  าโรง จกัรวรรดิราชาวาส

กท 016/2520 6208 พระมหาพรมมี ฉฬภิญฺโญ วนัดีศรี จนัทรป์ระดิษฐาราม

กท 017/2520 4657 พระมหาสถิตย์ ฐิตชญฺโญ อรรถาวรี ์ เวตวนัธรรมาวาส

กท 018/2520 6206 พระมหาดิลก ฐานทตฺโต แสงลนุ ระฆังโฆสิตาราม

กท 019/2520 6207 พระมหาประดิษฐ์ ถิรธมฺโม หดัขนุทด สทุศันเทพวราราม

กท 020/2520 5685 พระมหาประสิทธ์ิ ญาณสิทฺโธ สธุาอรรถ สทุศันเทพวราราม

กท 021/2520 5030 พระมหาทองใส สทฺุธสวุณฺโณ ตามบญุ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 022/25820 4552 พระมหากระจา่ง ปรปิณฺุโณ บวัผนั ทอง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก ครุศาสตร์

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 023/2520 4986 พระมหาสมยั ญาณโสภโณ เมืองแสน บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 024/2520 5067 พระมหาจรลั ชินว  โส สวุรรณมณี มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 025/2520 5157 พระมหาทองสขุ ปรปิณฺุณสีโล วอนทองหลาง อนงคาราม อนัดบั 2

กท 026/2520 4903 พระมหาจ านงค์ ตนฺติปญฺโญ ลอ่งลอย ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 027/2520 5085 พระมหาธนิต เขมทสฺสี นาม่ิง มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 028/2520 4973 พระมหาวจิิตร อคฺคปญฺโญ ใตเ้มืองปาก ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั 2

กท 029/2520 5695 พระมหาสมสี กิตฺติภทฺโท วงศศ์กัดิ์ดี เบญจมบพิตร  

กท 030/2520 5017 พระมหาอนรุกัษ์ อนรุกฺโข ภกัดี สีหไกรสร

กท 031/2520 5003 พระมหาสมหวงั สวุณฺณโมคโร คอ้นทอง สีหไกรสร

กท 032/2520 4465 พระมหาไสว โสมปญฺโญ หนเูสน ประยรุวงศาวาส

กท 033/2520 5193 พระมหาสนุทร ปญฺญาทีโป ปัดบญุทนั ราชนดัดราม

กท 034/2520 5163 พระมหาประสาธน์ จารุวณฺโณ กองธรรม เทพนารี

กท 035/2520 4936 พระมหานดั ธมฺมาวโุธ รามรนิทร์ ประดู่ฉิมพลี

กท 036/2520 5043 พระมหาจรสั จนฺทร  สี ชาติชนะ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 037/2520 5696 พระมหาค าหลา้ สิรจินฺโท พวงสวสัดิ์ ราชนดัดราม

ทีม่า    ท  าเนียบพทุธศาสตรบ์ณัฑิต  มหาจฬุาฯ.   ๒๔๙๗-๒๕๒๐

             งานประสาทปรญิญาพทุธศาสตรบ์ณัฑิต (พธ.บ.)  ๘-๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๒๐

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                  จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                   จ  านวน รูป

****************

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   

รุน่ที่  ๒๔



รวมทกุคณะ                                                                            จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2521 5956 พระมหาทรพัย์ ธมฺมฏฺโฐ วงศค์  าป่ัน ปทมุคงคา

กท 002/2521 4924 พระมหาทองแดง อรยิธโช พิศเพ็ง สทุธาวาส

กท 003/2521 5093 พระมหาบญุเหลือ ชินปตฺุโต บรุาณสาร ราชคฤห์

กท 004/2521 4952 พระมหาประพฒัน์ ฐานตฺุตโม อนรุกัษม์าตวุงศ์ ก าแพงบางจาก

กท 005/2521 4955 พระมหาประสิทธ์ิ นิติปสิทฺธิ จนัรตันา ราษฎรบ์  ารุง

กท 006/2521 5962 พระมหาสนั่น อินฺทว  โส อินทวงษ์ เบญจมบพิตร

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

เลขาธิการ

พระมหานคร  เขมปาลี

รุ่นท่ี   ๒๕  ปีการศึกษา ๒๕๒๒

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๔ 

เขา้รับปริญญา   วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๔ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 007/2521 6417 พระมหาธีรวทิย์ อาวธุปญฺโญ ลกัษณะก่ิง ชนะสงคราม

กท 008/2521 5941 พระมหารนัดร สิรนิฺโท ชยัศรี อมัพวนั

กท 009/2521 5937 พระมหาประสิทธ์ิ กตปญฺุโญ ดจุเฉลิม คณิกาผล

กท 010/2521 5257 พระมหาไพทรูย์ อภิปญฺุโญ ปานประชา ประยรุวงศาวาส

กท 011/2521 5944 พระมหาวเิชียร สธีุโร ศรสีธุรรม ชยัชนะสงคราม

กท 012/2521 5340 พระมหาสมศกัดิ์ ญาณส วโร ปาลสวุรรณ มหาธาตุ

กท 013/2521 6415 พระมหาจเร ปญฺญารตโน เรว็อไุร วรจรรยาวาส

กท 014/2521 5124 พระมหาเสมอ คณุวโีร นิคงรมัย์ ชา่งเหล็ก

กท 015/2521 4896 พระมหากวพีจน์ ฉนฺทโก สวุรรณคีรี สทุศันเทพวราราม

กท 016/2521 5063 พระมหากระจา่ง รนตวณฺโณ ศรขีวญั ดสุิตาราม

กท 017/2521 5146 พระมหาส ารวม ปิยธมฺโม ส  าเรจ็สขุ เวฬรุาชิณ

กท 018/2521 5166 พระมหายรรยง ฐานวโร แกว้ยา มหาธาตุ

กท 019/2521 3769 พระมหาประมขุ มหปผฺโล วาระสิทธ์ิ เศวตฉัตร

กท 020/2524 5334 พระมหาวรีพงษ์ วฑฺุฒญาโณ สอนสิงห์ ประดู่ฉิมพลี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 021/2521 5963 พระมหาสวสัดิ์ ญาณวโร เพชรราม ปรนิายก อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  การบรหิารการศกึษา

วชิาเอก ภาษาองักฤษ



กท 022/2521 5087 พระมหานิพนธ์ ชตุินฺธโร บญุแสน จนัทรส์โมสร อนัดบั 2

กท 023/2521 5149 พระมหาอรา่ม สิรนิธโร พลตรี สงัเวชวศิยาราม

กท 024/2521 5142 พระมหาสนุทร สนฺุทโร กลบัพิษ ชนะสงคราม

กท 025/2521 5078 พระมหาช านิ อกฺกสโม ชินค า ชนะสงคราม

กท 026/2521 5205 พระมหาชวชัชยั จนฺทร  สี ไชยสา พระยาศิรไิอยสวรรค์

กท 027/2521 5101 พระมหาประเสรฐิ ปภากโร ดวนมีสขุ สระเกศ

กท 028/2521 5120 พระมหาวโิรจน์ วโิรจโน พิศเพ็ง สทุธาวาส

กท 029/2521 4895 พระมหาประจกัษ์ เขมาภิรโต สวุรรณสงัข์ ชลประทาน

กท 030/2521 5321 พระมหาบญุธรรม โชติธมฺโม งามเสง่ียม ปทมุคงคา

กท 031/2521 5089 พระมหาบญุเริม่ กิตฺติญาโณ ค านวณมิตร สีหไกรสร

กท 032/2521 5329 พระมหาประสิทธ์ิ วราสโภ จนัทรช์ู เศวตฉัตร

กท 033/2521 4904 พระมหาจ าเนียร ญาณวโร กสุมุาลย์ สระเกศ

หมายเหตุ    หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์  ๒๕๒๔

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                              จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                              จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                       จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                              จ  านวน รูป

****************

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

รุน่ที่  ๒๕

พระมหานคร  เขมปาลี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2522 5560 พระมหาประเชิญ ธีรปญฺโญ ช่ืนรกัชาติ ดาวดงึษาราม

กท 002/2522 5102 พระมหาพร อิทฺธวโร สมัฤทธ์ิ อรุณราชวราราม

กท 003/2522 6203 พระมหาศิริ สิรวิฑฺฒโน ชุ่มแจม่ อภยัทายาราม

กท 004/2522 5645 พระมหาประชมุ ปญฺุญลกฺขโณ สขุส  าราญ เทพธิดาราม

กท 005/2522 6199 พระมหาสละ ปภสฺสโร ศรโีปฎก ประยรุวงศาวาส

กท 006/2522 6193 พระมหาวนิยั ฐานิสฺสโร พลูเพ่ิม พระยาท า

กท 007/2522 5382 พระมหาแฉลม้ สิรวิณฺโณ สรอ้ยวาที นาคกลาง

กท 008/2522 5249 พระมหาประสิทธ์ิ ปสิทฺโธ แสงขาว สระเกศ

กท 009/2522 5411 พระมหาประสาน วสิทฺุธิสาโร ปลกุใจ ประดิษฐาราม

กท 010/2522 5456 พระมหาสมชยั กสุลจิตฺโต พรหมสวุรรณ์ จนัทาราม

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม     พ.ศ. ๒๕๒๔ 
รุ่นท่ี   ๒๖  ปีการศึกษา ๒๕๒๒

รับปริญญา  วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม     พ.ศ. ๒๕๒๔ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

เลขาธิการ

นายกสภามหาวทิยาลยั

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี



กท 011/2522 6196 พระมหาสมบรูณ์ ส  สิทฺธิโก ปญฺุโห พลบัพลาชยั

กท 012/2522 6186 พระมหาจรูญ รตนกาโล รตันกาล สรอ้ยทอง

กท 013/2522 6414 พระมหาจ าเรญิรตัน์ ณฏฺฐกโร เจือจนัทร์ พระเชตพุน

กท 014/2522 6177 พระมหาวนิิตย์ ทนฺตจิตฺโต ราชวงค์ เบญจมบพิตร

กท 015/2522 6483 พระมหามนสั สมชาโน สะอาด ดีดวด

กท 016/2522 5220 พระมหาเทียนชยั สิรวิชิโย โหงวเจรญิ พลบัพลา

กท 017/2522 5194 พระมหากณัหา ปิยสีโล กรุงโคกกรวด อนงคาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 018/2522 5548 พระมหานโุลม อรยิปญฺโญ ตนัเถ่ือน พลบัพลาชยั

กท 019/2522 6180 พระมหาสงัคม โฆสโก แชเชือน ละครท า

กท 020/2522 6167 พระมหาฉลาด โกวโิท ทองดี สทุศันเทพวราราม

กท 021/2522 6486 พระมหาหมนุ สิรปิญฺโญ คงศิลา สงัเวชวศิยาราม

กท 022/2522 5466 พระมหาอภิวฒิุ อภิวฑฺุโฒ ละอองพนัธุ์ พลพัลาชยั

กท 023/2522 6467 พระมหาชาญชยั ญาณจารี ฮวดศรี รวกบางบ าหรุ

กท 024/2522 5386 พระมหาทองดี ปญฺญาเมธี ทองลน้ ทองศาลางาม

กท 025/2522 6185 พระมหาอดุม อินฺทโชโต แยม้ยิ่ง พิชยญาติการาม

กท 026/2522 6473 พระมหามนญู มนญฺุโญ จนัทรน์วล ดีดวด

กท 027/2522 6477 พระสทุิน เขมว โส ประทมุฝาง นายโรง

กท 028/2522 6172 พระมหาบญุยงั อติชาโต ขวญัอยู่ ภาวนาภิรตาราม

กท 029/2522 6471 พระมหาประเสรฐิ วริยิธมฺโม ไพจิตจินดา นาคปรก

กท 030/2522 5479 พระมหาดิเรก ชตุิมนฺโต ศกัดิ์สิทธ์ิ ประยรุวงศาวาส

กท 031/2522 6468 พระมหาชาย สรุว  โส วงศต์ลาด กลาง

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก  การบรหิารการศกึษา



กท 032/2522 5295 พระมหาสทุธิชยั ฐิตวริโิย เสนาราช นายโรง

กท 033/2522 6466 พระมหาชาญ ญาณวโีร วไิล ใหม่ชอ่งลม

กท 034/2522 5197 พระมหาจนัทร์ โฆสกิตฺติโก สิงหโ์ท สีหไกรสร

กท 035/2522 6176 พระมหาวรวฒิุ ชินว  โส มลูตรอีตุร ์ ราชสิทธาราม

กท 036/2522 5505 พระมหาศรวฒิุ กิตฺติธโร เขียนดี สงัเวชวศิยาราม

กท 037/2522 5940 พระมงคล มงฺคโล หลงัสขุใจ แกว้แจม่ฟ้า

กท 038/2522 5258 พระมหาภิญโญ ธมฺมธโร เทพกลู ทองศาลางาม

กท 039/2522 6469 พระมหาเจรญิ จนฺโทภาโส สตุญัตัง้ใจ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 040/2522 6474 พระมหายโุน ญาณวโร ถวาย สนามนอก

กท 041/2522 5942 พระมหาวรวฒิุ ปรวฑฺุโฒ ทองมี ชิโนรสาราม

กท 042/2522 6184 พระมหาอกุฤษณ์ ฐานสมุโน อุ่นใจ สีหไกรสร

กท 043/2522 5497 พระมหาสามารถ อตฺตทโม ปราบกรี จนัทาราม

กท 044/2522 5341 พระมหาสมหมาย เขมจารี ดยูอดรมัย์ ปรนิายก

กท 045/2522 6479 พระมหาอ านวย กนโก โกศลวฒิุพงศ์ ดงมลูเหล็ก

กท 046/2522 6464 พระจนัทร ปรปิณฺุโณ พรสวสัดิ์ ราชนดักดาราม ลาว

กท 047/2522 5945 พระมหาสงวน ปญฺญาพโล ยอดหวาน สนามนอก

กท 048/2522 6465 พระมหาใจ ธมฺมสาโร บญุชยัม่ิง ดีดวด

กท 049/2522 5076 พระมหาชยัฤทธ์ิ เตชสโูร ชายนัต์ ทา้ยเมือง

กท 050/2522 6463 พระมหาค าอา้ย รกฺขิตจิตฺโต มิทธน ปากน า้ ลาว

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 051/2522 5602 พระมหาสจิุนต์ ปญฺญาวชิโร เพชรเนียน ปากน า้ อนัดบั 1

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 052/2522 5412 พระมหาประสิทธ์ิ มหาปสิทฺโธ แสงทบั พลบัพลาชยั อนัดบั 2

กท 053/2522 5571 พระมหาพิเชฎฐ ฐานเชฎฺโฐ ทองจนัทา ปากน า้ อนัดบั 2

กท 054/2522 5586 พระมหาสมควร ปญฺญาวโุธ เหลา่ลาภะ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 055/2522 5458 พระมหาสมมาตร ฐิตธมฺโม นอ้ยมะเรงิ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 056/2522 5440 พระมหาส ารอง โสภณญาโณ ชะรูด สระเกศ อนัดบั 2

กท 057/2522 5275 พระมหาเสนาะ รตนปญฺโญ ผดงุฉัตร ประดิษฐาราม

กท 058/2522 5502 พระมหาสบุิน อินฺทปญฺโญ แสวงชยั ดาวดงึษาราม

กท 059/2522 5228 พระมหานอ้ม โรจนธมฺโม มโนจนัทร์ ประยรุวงศาวาส

กท 060/2522 6205 พระมหาอนภุมิู นเรสโุต โซวเกษม พลบัพลาชยั

กท 061/2522 5217 พระมหาทองค า อิฏฺฐาสโภ ศรรีาค า อรุณราชวราราม

กท 062/2522 5222 พระมหาธานินทร์ ธมฺมรโต ทองมนต์ ช  านิหตัถการ

กท 063/2522 6194 พระมหาวฒิุนยัน์ ญาณโสภโณ ไชยโชค สีหไกรสร

กท 064/2522 5336 พระมหาบญุเลิศ กนฺตสีโล คชกลู ราชสิทธาราม

กท 065/2522 5406 พระมหาประสาท ฐานปญฺุโญ ปาโส สระเกศ

กท 066/2522 6192 พระมหารตัน์ อรญฺิชโย ไกยวรรณ ทองศาลางาม

กท 067/2522 5290 พระมหาสมหวงั วชิรปญฺโญ เขมะรงั ชอ่งลม

กท 068/2522 5231 พระมหาบญุจนัทร์ เขมจิตฺโต ชาคะวเิวท อนงคาราม

กท 069/2522 5495 พระมหาสมภาร จนฺโททโย จนัทรห์น ู สระเกศ

กท 070/2522 6482 พระมหาภทัราวธุ ปภสฺสโร รุง่วโิรจน์ อภยัทายาราม

กท 071/2522 5486 พระมหาประจวบ ปญฺญาทีโป แทนโชติ สระเกศ

กท 072/2522 6202 พระมหาณฐัวฒิุ ญาณวโร วงศเ์กิดสขุ ชนะสงคราม

กท 073/2522 5488 พระมหายงยทุธ์ อตฺถจารี ทมาภรณ์ ต  าหนกัใต้

กท 074/2522 พระมหาล าดวน วรีเสฏฺโฐ นพุนัธ์

หมายเหตุ    หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์  ๒๕๒๔



 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                          จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                  จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                   จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                              จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2523 5533 พระมหาเดชา เตชปญฺโญ ธญัญเจรญิ โพธินิมิตร อนัดบั 1

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา 
รุน่ที ่ ๒๖

นายกสภามหาวทิยาลยั

พระมหานคร  เขมปาลี

เลขาธิการ

พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๔  เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๕ 
รุ่นท่ี   ๒๗  ปีการศึกษา ๒๕๒๓

คณะพุทธศาสตร์
รับปริญญา วนัท่ี  ๑๔  เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๕ 

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

อธิการบดี

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์



กท 002/2523 6448 พระมหาวเิชียร วชิรปญฺโญ นิลตีป นอ้นนพคณุ อนัดบั 2

กท 003/2523 5445 พระมหาสนิุตย์ สนีุโต ยอดขนัธ์ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 004/2523 5632 พระมหาเฉลิม ญาณจารี ยิม้สมบรูณ์ พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 005/2523 5428 พระมหาศิริ สิรจินฺโท ทมุเสน ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 006/2523 5420 พระมหาพิณ ภทฺทปญฺโญ ชยัสวสัดิ์ ฉัตรแกว้จงกลณี

กท 007/2523 6449 พระมหาศิระ วฑฺุฒิสาโร ณ ด าเนิน เศวตฉัตร

กท 008/2523 5468 พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ดวงคิด พระพิเรนทร์

กท 009/2523 6447 พระมหารั่น อารโิย ดิดสาคร ละครท า

กท 010/2523 5413 พระมหาประเสรฐิ เตชปญฺโญ ค าผาลา ทองนพคณุ

กท 011/2523 5403 พระมหาบญุน า ฐิตปญฺุโญ หนเูกือ้ หิรญัรูจี

กท 012/2523 6438 พระมหาประสงค์ รามธมฺโม สนธิรกัษ์ ไผ่เงินโชติการาม

กท 013/2523 5625 พระมหากิตติ กิตฺตปญฺโญ หมวดพฒุ ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 014/2523 6458 พระมหาอ านวย อ สกุารี สิงหส์ขุ เทววีรญาติ

กท 015/2523 6425 พระธรรมสนุทร ธมฺมโสภโณ ศากยะ สระเกศ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 016/2523 6409 พระมหามนตรี อภิสนฺุทโร รงัสน ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 017/2523 6866 พระมหาชรนิทร์ อชฺุชลินฺโท จลุคประดิษฐ์ มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 018/2523 6394 สามเณรสมภาร พรมทา มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 019/2523 6511 พระมหาสมยศ ถิรธมฺโม กาญจนวณิชยก์ลุ สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 020/2523 6443 พระมหาถนอม วจิิตฺโต กลีบม่วง ชา่งเหล็ก อนัดบั 2

กท 021/2523 6446 พระมารุต วรมงฺคโล กลูเพชร ราชโอรสาราม

วชิาเอก  การบรหิารการศกึษา

คณะครุศาสตร์



กท 022/2523 5615 พระมหาโสภณ โสภโณ มีก ่า ปฐมเจดีย์

กท 023/2523 6408 พระมหาเสกล กลฺยาโณ กนัยา โพธ์ิแกว้

กท 024/2523 6407 พระมหาเชาวฤทธ์ิ มนฺตเสวี เชือ้เจ็ดตน ปฏิบตัิธรรมหลกัลา่ม

กท 025/2523 6422 พระมหาเดชอดุม ปญฺญาธโร สมบรูณ์ นาคกลาง

กท 026/2523 6406 พระมหาส าราญ เตชธมฺโม สทุธิประภา กก

กท 027/2523 5619 พระมหาล าดวน วรีเสฏฺโฐ นพุนัธ์ เทพลีลา

กท 028/2523 5676 พระมหาแสวง จตฺตสลฺโล สีวรสา นอ้ยนพคณุ

กท 029/2523 5234 พระมหาบญุเพ็ง จิรธมฺโม จีแกว้ มหาธาตุ

กท 030/2523 4938 พระมหานิพนธ์ ฐิตสาโร พิมเสน มหาธาตุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 031/2523 5520 พระมหาจกักฤษณ์ เขมวโร จนัทรด์  า พระเชตพุน อนัดบั 1

กท 032/2523 6433 พระมหาสเุมธา สขุวฑฺฒโก สมคะเณย์ หงสร์ตันาราม อนัดบั 2

กท 033/2523 6440 พระมหาประสิทธ์ิ รกฺขิตสีโล บตุรศรี กลางดาวคะนอง อนัดบั 2

กท 034/2523 5453 พระมหาสดุทอ้ง สิรปิญฺโญ ปะทะรมัย์ โบสถส์ามเสน อนัดบั 2

กท 035/2523 5630 พระมหาจ าลอง ยโสธโร สนุา ไผ่เงินโชติการาม อนัดบั 2

กท 036/2523 6442 พระมหาเมืองอินทร์ อาภากโร วจิิตรการุณย์ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 037/2523 6460 พระมหาณรงค์ กิตฺติโก บวัค  า ประยรุวงศาวาส

กท 038/2523 5665 พระมหาสมชาติ ฐิติญาโณ สงทอง อนงคาราม

กท 039/2523 5428 พระมหาศรนีุ่น สิรวิมิโล ผิวผ่อง ภาวนาภิรตาราม

กท 040/2523 6453 พระมหาสานนท์ ปญฺญาวฑฺุโฒ วบิลูยศ์ิลป์ สทุศันเทพวราราม

วชิาเอก   ภาษาองักฤษ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์



กท 041/2523 6456 พระมหาเสือ สิรปิญฺโญ สชัชานนท์ ก าแพง

กท 042/2523 6428 พระมหาบรรจงศกัดิ์ ปญฺญาทีโป จิตรเอก เทพากร

กท 043/2523 6437 พระมหาประดิษฐ์ จนฺทสาโร ไตรจนัแดง คณิกาผล

กท 044/2523 5668 พระมหาสมศกัดิ์ ปภากโร สามพิมพ์ พระเชตพุน

กท 045/2523 5465 พระมหาอนรุกัษ์ อภิรโต จุย้ศรแีกว้ อินทรวหิาร

กท 046/2523 5462 พระมหาหลกัชยั วรปญฺโญ แกว้ตาสาม สคุนัธาราม

กท 047/2523 5472 พระมหาฮม่ อคฺคธมฺโม สรุยิะจนัทร์ โมลีโลกยาราม

กท 048/2523 6435 พระมหาบญุเพ็ง ปสนฺนจิตฺโต บญุจงรกัษ์ ทองศาลางาม

กท 049/2523 6441 พระมหาประเสรฐิ ฐานตฺุตโม สนัธิ หงสร์ตันาราม

กท 050/2523 5639 พระมหานิคม ปญฺญาวโร อินทรเ์พชร ลานนาบญุ

กท 051/2523 5471 พระมหาอ านวย อตฺุตมปญฺโญ ขาวสะอาด ไผ่เงินโชติการาม

กท 052/2523 6433 พระมหาบญุมี วรีปญฺโญ ตน้ทพัไทย ราษฎรบ์รูณะ

กท 053/2523 5464 พระมหาไหล่ อฏฺุฐานวรีโิย สะอาด อนงคาราม

กท 054/2523 5432 พระมหาสรุนนัท์ วลฺลภาสโย คนัชา่ง ประดู่ในทรงธรรม

กท 055/2523 5368 พระมหาขนุทอง สวุณฺณเมโธ ขนุอินทร์ สามพระยา

กท 056/2523 6431 พระมหาบญุเชน ภรูปิญฺโญ ละอองเอก เกียรติประดิษฐ์

กท 057/2523 5365 พระมหาโกวทิย์ สิรวิณฺโณ แซวรมัย์ เอ่ียมวรนชุ

กท 058/2523 6434 พระมหาบญุมี ปญฺญาสทฺุโธ สทุธปัญญา นอ้ยนพคณุ

กท 059/2523 6424 พระมหาทองสขุ สวุณฺโณ จนับวัลา ราชสิทธาราม

กท 060/2523 5395 พระมหานพรตัน์ โชติวโีร เพียรจดั สทุศันเทพวราราม

กท 061/2523 6430 พระมหาบญุคง อภิธมฺโม ชอ้ยสวนั โบสถอิ์นทรส์ารเพชร ลาว

หมายเหตุ    หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์  ๒๕๒๕

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   



 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                 จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                                จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                        จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ                                                                            จ  านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2524 6678 สามเณรชนะ ภมรพล ปากน า้ อนัดบั 1

กท 002/2524 6164 พระมหาอดุม อตฺุตมปญฺโญ จดุศรี มหรรณพาราม อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

อธิการบดี นายกสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เลขาธิการ

พระมหานคร  เขมปาลี

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

รุน่ที ่ ๒๗

รุ่นท่ี   ๒๘  ปีการศึกษา ๒๕๒๕ 
รับปริญญา  วนัท่ี   ๑๑   เดือนมกราคม   พ.ศ.   ๒๕๒๖

คณะพุทธศาสตร์

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๑  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๖ 



กท 003/2524 5887 สามเณรเสง่ียม สืบพลาย ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 004/2524 5897 พระมหาสจัจา สจฺจวาที อินทสวุรรณ อมรคีรี อนัดบั 2

กท 005/2524 5916 พระมหาสรุสิทธ์ิ ปสิทฺธิญาโณ ไทยรตัน์ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 006/2524 7622 พระมหาประยทุธ์ ฐิตปญฺุโญ โอภาสกิตติคณุ คลองเตยนอก อนัดบั 2

กท 007/2524 5550 พระมหาบญุชู ฐิตปญฺุโญ ศรบีรุนิทร ์ ภาณรุงัษี อนัดบั 2

กท 008/2524 6682 พระมหาทองแดง โชติปญฺโญ ศรจีนัทา โพธินิมิตร  

กท 009/2524 5872 พระมหาค าฟอง อินฺทว  โส อินทะวงศ์ ชนะสงคราม

กท 010/2524 6706 พระมหาศกัดา ปวโีณ พิรยิอตุสาหกร แกว้แจม่ฟ้า

กท 011/2524 5908 พระมหาสทุิน ปณฺฑิโต ทองเชือ้ ประยรุวงศาวาส

กท 012/2524 5832 พระมหาจ านงค์ อภิชาโต บญุคงเกิด ภาณรุงัษี

กท 013/2524 6701 พระมหาไพโรจน์ ญาณวโีร ผาชลา ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 014/2524 6718 พระมหาวรชยั ติสฺสเทโว ปาทา พระเชตพุน

กท 015/2524 5901 พระมหาสามารถ สมตฺถกิตฺติโก ศิรบิญุ นอ้ยนพคณุ

กท 016/2524 6685 พระมหาธีรพนัธ์ วชิรญาโณ เณรสวุรรณ ระฆังโฆสิตาราม

กท 017/2524 5798 พระมหาสนัติ นาควโร สนัติธรางกรู สคุนัธาราม

กท 018/2524 5500 พระมหาสทุิน สภุโร เพชรแกว้ บางขนุนนท์

กท 019/2524 5852 พระมหาทองสขุ จิตฺตสาโร สีทอง เจรญิธรรมาราม

กท 020/2524 6676 พระมหาเจรญิ ธมฺมโชโต ชอ่งศรี มหาธาตุ

กท 021/2524 6726 พระมหาสรุยิา วรเมธี นกัปราชญ์ อมรนิทราราม

กท 022/2524 5882 พระมหาวเิวก จรณธมฺโม ทานประสิทธ์ิ วเิศษการ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 023/2524 7023 พระมหาพนม ฐิตปญฺโญ ศรสีิงห์ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 024/2524 6671 พระมหาฐิติกร สเุมธี คนัธะประเทศ วมิตุยาราม

กท 025/2524 6672 พระมหาอิสระ ปญฺญาธโร ไชยชาติ สทุศันเทพวราราม

กท 026/2524 4553 พระมหาคลอ่ง ฐิตเทโว ทองทิพย์ ราชโอรสาราม

กท 027/2524 6668 พระมหาสมคัร สธุมฺโม พรมเสาร ์ เทพากร

กท 028/2524 5575 พระมหาเมธี ธีรญาโณ ศรวีโรดม มหาธาตุ

กท 029/2524 5927 พระมหาบญุเน่ือง กตปญฺุโญ สีดาวงค์ ใหญ่ศรสีพุรรณ ลาว

กท 030/2524 6663 พระมหาชยันาท ปวรญาโณ ม่ิงโสดา สงัขก์ระจาย

กท 031/2524 6426 พระมหานรนิทร์ สจิุตฺโต ศรพีนัธ์ มหาธาตุ

กท 032/2524 6666 พระธ ารงคศ์กัดิ์ จิตฺตกาโร มโนจนัทร์ ประยรุวงศาวาส

กท 033/2524 5929 พระมหาบญุสง่ รตนโชโต รม่สรอ้ยค า อดุมรงัสี

กท 034/2524 พระมหาสชุน ธมฺมสิริ ภาระไพร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 035/2524 1 พระมหาสกุนั ธมฺมร  สี ลนุอบุล ศรษีะเกษ

นค 036/2524 3 พระสมาน ฐานวโร รกัษาราช ศรษีะเกษ

วชิาเอก การบรหิารการศกึษา

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก  ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

วทิยาเขตหนองคาย (รุน่ที่ ๑)



นค 037/2524 2 พระบญุชู ปญฺุญธโร นิตยราช ศรษีะเกษ

นค 038/2524 6 พระพรหม กิตฺติสาโร พิมพจ์นัทร ์ โพธ์ิชยั

นค 039/2524 7 พระมหาสวาสดิ์ มหาปญฺโญ สีหาโม่ง ยอดแกว้

นค 040/2524 4 พระมหาส าราญ ส วโร มาประสิทธิพงศ์ โพธ์ิชยั

นค 041/2524 5 พระประยรู ฉนฺทโก บรุะค า ศรษีะเกษ

นค 042/2524 9 พระครูสมหุเ์ฉลิมศกัดิ์ ชตุินฺธโร พิมพมี์ลาย ศรษีะเกษ

นค 043/2524 10 พระมหาบญุออ่น โชติโก ปตุามา โพธ์ิชยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 044/2524 5722 พระมหาฉา ชวนปญฺโญ อ าไพ ฉัตรแกว้จงกลณี อนัดบั 1

กท 045/2524 6693 พระมหาวภิาคย์ กิตฺติญาโณ หนสูาย สนามนอก อนัดบั 2

กท 046/2524 6699 พระมหาพรชยั ชินทตฺโต คชสารศีล สระเกศ อนัดบั 2

กท 047/2524 5581 พระมหาวษิณุ รตนปญฺโญ วงษแ์ดง สระเกศ อนัดบั 2

กท 048/2524 5546 พระมหานิลรตัน์ อินฺทวณฺโณ กลิ่นจนัทร ์ อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 049/2524 5846 พระมหาเตรยีมชยั อทุยวฑฺฒโน อทุยัวฒัน์ ราษฎรบ์รูณะ

กท 050/2524 6698 พระมหาปรชีา อรยิธมฺโม แก่นสา บางบอน

กท 051/2524 6714 พระมหาสมศกัดิ์ ธีรญาโณ บญุปู่ พิชยญาติการาม

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 052/2524 5870 พระมหาปัญญา วสิทฺุธิปญฺโญ ครุฑวงศ์ อรุณราชวราราม

กท 053/2524 5828 พระมหาค าภีร ์ สิรจินฺโท แพงศรี มหาธาตุ

กท 054/2524 5512 พระมหาโกวทิ เขมโก นรศิพิศทุธ์ อินทรวหิาร

กท 055/2524 6709 พระมหาสมคิด สมจิตฺโต เศิกศิริ มหาพฤฒาราม

กท 056/2524 5789 พระมหานพดล เขมวโีร ขวญัชนะภกัดี ปทมุคงคา

กท 057/2524 6727 พระมหาดิเรก ธมฺมสาโร ศรดีาชาติ อมรคีรี

กท 058/2524 5922 พระมหาอ าพล คมฺภีโร ทรงขจร ดาวดงึษาราม

กท 059/2524 5883 พระมหาวลิเตอร์ ปภากโร พรมสรุนิทร ์ สทุศันเทพวราราม

กท 060/2524 5523 พระมหาจ ารูญ ปิยสีโล เก่ียวม่าน มหาธาตุ

กท 061/2524 5886 พระมหาอภิวฒัน์ ชตุิปญฺโญ กอ้นดกุ หิรญัรูจี  

กท 062/2524 6681 พระมหาทวศีกัดิ์ ฐิตโสภโณ ไชยสินโณ ปทมุคงคา

กท 063/2524 5518 พระมหาวฒิุนนัท์ ชนาสโภ จนัทาพิมพ์ ราชบรูณะ

กท 064/2524 5603 พระมหาสทุิน สิรธิโร ชว่ยวงศ์ ดอน

กท 065/2524 6690 พระมหาบญุตา โพธิปญฺโญ โพธิพนัธะราช สระเกศ  

กท 066/2524 6719 พระมหาส าราญ ธมฺมทีโป ตา่งศรี นาคกลาง

กท 067/2524 5513 พระมหาขจร สจิุตฺโต กิตติรุจิรกลุ จนัทาราม

กท 068/2524 5830 พระมหาเจรญิ สวุฑฺฒโก มีเหงา้ ประชาระบือธรรม

กท 069/2524 6723 พระมหาสพุฒัน์ รตนภทฺโท อินทรส์ามรตัน์ ปทมุคงคา

กท 070/2524 6716 พระมหาสมหมาย โพธิร  สี ปินโก มหาธาตุ

กท 071/2524 5526 พระมหาเฉลิม ปรญฺิญาโณ สารสขุ ประดิษฐาราม

กท 072/2524 6692 พระมหาบญุพอ อภิปญฺุโญ ทีน า้ค  า มหรรณพาราม

กท 073/2524 5861 พระมหาประดิษฐ์ สนฺตจิตฺโต อบูแกว้ มหาธาตุ

กท 074/2524 6724 พระมหาสทุธิ อาภากโร เกรมัย์ มหาธาตุ

กท 075/2524 5865 พระมหาประสิทธ์ิ ปรชิาโน ตอ้นแกว้ รวกบางบ าหรุ

กท 076/2524 6711 พระมหาสมบรูณ์ กิตฺติโสภโณ ชมพทูอง ทองเพลง



กท 077/2524 5609 พระมหาสรุพงษ์ อินฺทวสิทฺุโธ พรหมกลดั ฉิมทายิการาม

กท 078/2524 5871 พระมหาปานทอง ปิยธมฺโม บญุปก ช านิหตัถการ

กท 079/2524 5620 พระมหาอดุร อตฺุตโม ศรคี  า วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 080/2524 6691 พระมหาบญุถึง ชตุินฺธโร สินทร ดิสหงษาราม

กท 081/2524 5518 พระมหาไสว อาภากโร เทา่สาร จกัรวรรดิราชาวาส

กท 082/2524 พระมหาธวชัชยั จนฺทร  สี ไชยสา

หมายเหต ุ  หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุบสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์  ๒๕๒๖

 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                             จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                      จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                       จ  านวน รูป

วทิยาเขตหนองคาย                                                               จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ/วทิยาเขต                                                           จ  านวน รูป

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
อธิการบดี นายกสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   
รุน่ที ่ ๒๘

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก)

พระมหานคร  เขมปาลี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001 /2525 6042 พระมหาวรีชาติ วรีชาโต น่ิมอนงค์ สทุศันเทพวราราม อนัดบั 1

กท 002/2525 5801 พระมหาสมบรูณ์ ปญฺญาสมฺปณฺุโณ เทพบณัฑิต ปทมุคงคา อนัดบั 1

กท 003/2525 5761 พระมหาพิสิฏฐ์ สธุมฺโม โคตรสโุพธ์ิ พระยาท า อนัดบั 1

กท 004/2525 5750 พระมหาบญุมา ญาณเมธี แพ่งศรสีาร มหาธาตุ

กท 005/2525 6163 พระมหาอาทร อินฺทปญฺโญ จีนอว่ม รวกบางบ าหรุ อนัดบั 2

กท 006/2525 6824 พระมหาชยัรตัน์ ฉนฺทกาโม ใจดี ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 007/2525 6835 พระมหาประสิทธ์ิ สีลเตโช ไชยโคตร จนัทรใ์น อนัดบั 2

กท 008/2525 7213 พระมหาสรุจัจยั สธุมฺโม ชมุภทูอง ใหม่ อนัดบั 2

กท 009/2525 6825 พระมหาชาตรี ฐานิสฺสโร อรา่มเจรญิ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 010/2525 6831 พระมหาธวชั เขมธโช พทุธโส ทา้ยเมือง อนัดบั 2

กท 011/2525 6864 พระมหาเหวย ฐิตคโุณ สิงหข์นั ปรนิายก อนัดบั 2

กท 012/2525 6819 พระมหาฉลอง ชาคโร ชาตี ปากน า้ อนัดบั 2

กท 013/2525 6017 พระมหาประโชค ธมฺมปญฺโญ ชยัสวุรรณ์ สระเกศ อนัดบั 2

กท 014/2525 6122 พระมหาไพบลูย์ อิสฺสโร บญุศรี ม่วงแค อนัดบั 2

กท 015/2525 5716 พระมหาจ าลอง วสิทฺุธิสาโร ก าพรา้ เชิงกระบือ อนัดบั 2

กท 016/2525 6096 พระมหาฉลอง กลฺยาณรโต สมพงศ์ ประยรุวงศาวาส

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๒  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๗ 
รุ่นท่ี   ๒๙  ปีการศึกษา ๒๕๒๕

รับปริญญา  วนัท่ี   ๑๒   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๗ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก พระพุทธศาสนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์



กท 017/2525 5816 พระมหาสรุยิงค์ ปญฺญาวโุธ วงศบ์าสก์ มหาธาตุ

กท 018/2525 6849 พระมหาววิรรธน์ ตปสี สายแสง มหาธาตุ

กท 019/2525 5761 พระมหาพิพฒัน์ ปภสฺสโร คงประเสรฐิ สระเกศ

กท 020/2525 6933 พระมหาบญุมิตร ปญฺญาคโม เวยีงอินทร์ ปรนิายก

กท 021/2525 6095 พระมหาจ ารสั ปภาสินฺโท อุ่นอินต๊ะ เบญจมบพิตร

กท 022/2525 6832 พระมหาบญุนาค โชติปญฺโญ เนียมนาก ดิสานกุาราม

กท 023/2525 5973 พระมหาเกษม ปญฺญาเสฏฺโฐ กิจกระจา่ง ราชโอรสาราม

กท 024/2525 5724 พระมหาเชาวลิต มหาวโีร ศรสีง มหาธาตุ

กท 025/2525 5769 พระมหาภิญโญ พทฺุธิสาโร ลอ่งสกุลุ สทุศันเทพวราราม

กท 026/2525 6158 พระมหาสนุทร ฉนฺทโสภโณ ป่ินทองดี พระเชตพุน

กท 027/2525 6857 พระมหาสะอาด อคฺคจิตฺโต ทิพยป์ระจา ใหม่พิเรนทร์

กท 028/2525 6841 พระมหาไพโรจน์ สิรโิรจโน ศรโีท เบญจมบพิตร

กท 029/2525 5740 พระมหาสาทร เตชว โส เตจ๊ะวงศ์ เทพากร

กท 030/2525 5511 พระมหาเกษม ธีรปญฺโญ ขนัธะวนิะหุ อรุณราชวราราม

กท 031/2525 6850 พระมหาวรีะ ญาณเสวี ปลอดชแูกว้ ทองเพลง

กท 032/2525 5744 พระมหานดั อชิโต จนัทรช์ว่ง ใหม่

กท 033/2525 5794 พระมหาแสวง สทฺุธินาโค แป้นนางรอง ทองนพคณุ

กท 034/2525 6840 พระมหาพทุธิพงศ์ นิพฺภโย แสงจนัทร์ ก าแพง

กท 035/2525 152 พระมหาธนญัชยั ชวนปญฺโญ รตันปัญญา สระเกศ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 036/2525 5755 พระมหาประเสรฐิ ธมฺมโชโต ดวงวาส ชนะสงคราม อนัดบั 2

วชิาเอก การบรหิารการศกึษา

คณะครุศาสตร์



กท 037/2525 7234 พระสมุนรตันะ สมุนรตโน เอตมับะกัสกันดรุะ สรอ้ยทอง  

กท 038/2525 6795 พระมหานกุลู อิสิญาโณ เจรญิวริยิะภาพ พลบัพลาชยั

กท 039/2525 6796 พระปรเศรษฐ ณฏฺฐโก ใจประเสรฐิ รวกบางบ าหรุ

กท 040/2525 7219 พระมหาจรรยา สทฺุธิญาโณ คงจินดา ชลประทาน

กท 041/2525 6805 พระมหาวเิดช จิรวฑฺฒโน พงษอ์ทุา บางบวั

กท 042/2525 7226 พระมหามนญู โกวโิท พนันา ปากน า้

กท 043/2525 7220 พระมหาเจรญิ สวุฑฺฒโณ ศรลีาเลิศ มหาธาตุ

กท 044/2525 6814 พระมหาอดลุย์ สิรภิทฺโท อญัทปัญญา เทววีรญาติ

กท 045/2525 7221 พระมหาฉลอง จนฺทสิริ ปะตินงั มหาธาตุ

กท 046/2525 6131 พระมหาวรกาล กมฺพสุิริ ตาจนัทร์ ยานนาวา

กท 047/2525 7225 พระมหาเพียรศกัดิ์ พฺรหฺมโชโต ศรบีญุเรอืง สิตาราม

กท 048/2525 7232 พระมหาสทุธิพงษ์ ธมฺมสทฺุธิ ศรวีชิยั ประดู่บางจาก

กท 049/2525 5739 พระมหาทองหลอ่ สิรมิงฺคโล ถาวโร พลบัพลา

กท 050/2525 6812 พระสพุฒัน์ ฐิตญาโณ ประมงัคะตา อมัพวนั

กท 051/2525 6783 พระแกว้ คตฺุตสิริ สขุสวสัดิ์ พรหมสวุรรณสามคัคี

กท 052/2525 6784 พระมหาค าแกว้ วรีธมฺโม ปัตตาเทสงั นอ้ยนพคณุ

กท 053/2525 6806 พระวญิญา อภิชาโต หงษา มหาธาตุ

กท 054/2525 7225 พระมหาชัน้ คณุโชติ สธุาอรรถ สทุศันเทพวราราม

กท 055/2525 5731 พระมหาถวลิ ปรญฺิญาโณ ผลจนัทร์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 056/2525 6793 พระมหาบญุถม ปญฺญาธโร สนุทรสนิท สีหไกรสร

กท 057/2525 6794 พระมหานิคม สิรปิญฺโญ พนัธุย์าง ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 058/2525 5932 พระอินทรต์อง ฐานวโร ไชยเพชร จนัทรใ์น

กท 059/2525 7229 พระมหาวรวทิย์ วรวชฺิโช เขจรสาย เศวตฉัตร

กท 060/2525 8728 พระมหาถนอม ฐิตปญฺโญ คงเควจ็ หิรญัรูจี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 061/2525 11 พระศรจีนัทร ์ วราโภ กมุารสิทธ์ิ

นค 062/2525 12 พระส าเนียง สเุมธี สายสะอาด

นค 063/2525 13 พระสงา่ ปภสฺสโร หลอดทอง

นค 064/2525 14 พระทองใบ วรปญฺโญ ชมพยูนัต์

นค 065/2525 15 พระสภุาพ ญาณวโีร ทยะราช

นค 066/2525 16 พระมหาหนเูพียร สนฺตจิตฺโต ภลูาด

นค 067/2525 17 พระสนองใจ โกสโล อินทรสิทธ์ิ

นค 068/2525 18 พระมหาเลิศ เขมจาโร หาญหนองแวง

นค 069/2525 19 พระกศุล สมาจาโร ไชยศิลป์

นค 070/2525 20 พระเที่ยง มงฺคลิโก อินทรส์อน

นค 071/2525 8 นายทองซา่น สีหะปัญญา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 072/2525 6854 พระมหาสมศกัดิ์ อรญฺิชโย ศรสีรุยิพงษ์ ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 073/2525 5723 พระมหาชวลิต อธิปญฺโญ แตงออ่น พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 074/2525 6132 พระมหาวรานนท์ ญาณวรุตฺตโม อภิชาตบตุร จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

วชิาเอก  ภาษาองักฤษ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วทิยาเขตหนองคาย

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก การบรหิารการศกึษา



กท 075/2525 6852 พระมหาสมจิตร ขนฺติโก บตุรบรุาณ ปากน า้ อนัดบั 2

กท 076/2525 6154 พระมหาสิทธิชยั อาสโภ แสงสขุ รวกบางบ าหรุ อนัดบั 2

กท 077/2525 6067 พระมหาสชีุพ วรฏฺฐายี เหลือจาด สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 078/2525 6838 พระมหาปราโมทย์ ฐานธมฺโม ศรเีมือง มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 079/2525 5753 พระมหาบญุเสรมิ คมฺภีรปญฺโญ ชนะฤทธ์ิ ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 080/2525 6815 สามเณรกมล สภุาพฒุ บางประกอก

กท 081/2525 6063 พระมหาสงัวาลย์ ฐิตปญฺโญ รุขะจี ชนะสงคราม

กท 082/2525 5783 พระมหาวชิยั ชตุิปญฺโญ ธาระพฒุ ดาวดงึษาราม

กท 083/2525 5796 พระมหาไสว สงฺฆรกฺขิโต สงัฆรกัษ์ ใหม่ 

กท 084/2525 6100 พระมหาเดช เตชธมฺโม ธรรมใจดี มหาธาตุ

กท 085/2525 6120 พระมหาพา วรนายโก เจรญิทรพย์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 086/2525 5715 พระมหาจ ารสั จนฺทร  สี ไชยมลู ดาวดงึษาราม

กท 087/2525 5711 พระมหาจ านงค์ กิตฺติวณฺโณ นาตาแสง พรหมวงศาราม

กท 088/2525 6096 พระมหาจ าลอง จิตฺตส  วโร อินต๊ะ ประสาทบญุญาวาส

กท 089/2525 6155 พระมหาสิทธิชยั วชิรเสฏฺโฐ หลานเศรษฐา ใหม่พิเรนทร์

กท 090/2525 5679 พระมหาเสนาะ ปญฺญาวชิโร ฝังมขุ สระเกศ

กท 091/2525 6826 พระมหาไชยพร ชยวโร มาลาอบ เทพธิดา

กท 092/2525 6853 พระสมศรี ปณฺุณโก แสนกลุ บางแพรกใต้

กท 093/2525 6818 พระมหาจดั ปญฺญาวโร เกิดสบาย พระเชตพุน

กท 094/2525 6830 พระมหาทองสขุ สขุธมฺโม เหลาทอง ทองธรรมชาติ

กท 095/2525 5778 พระมหาภมิูวฒัน์ อภิชาโต ทดัทอง อรุณราชวราราม

กท 096/2525 6116 พระมหาประสิทธ์ิ โชติปญฺโญ ค าดี ดาวดงึษาราม

กท 097/2525 6827 พระมหาถาวร ฐานิสฺสโร ปิธิรใจ

กท 098/2525 6846 พระมหาวชิยั เขมสรโณ สดุฮา บางบ าหรุ

กท 099/2525 6103 พระมหาทวี อิสฺสรญาโณ ใจเรว็ นอ้ยพนคณุ



กท 100/2525 6734 พระมหาเจือ โสภโณ ชาครติกลุ วเิศษการ

กท 101/2525 6836 พระมหาประสิทธ์ิ ปญฺญาวฑฺุโฒ สดุหลา้ ประชาศรทัธาธรรม

กท 102/2525 5839 พระมหาชาลี ทลฺุลโภ ปันกาที โมลีโลกยาราม

กท 103/2525 6101 พระมหาเต็มใจ ภรูเิมธี ไคลพิมาย แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 104/2525 5902 พระมหาสาธิต สีลสมฺปนฺโน อคัรวฒันเมธี พระเชตพุน

หมายเหตุ  หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุบสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์  ๒๕๒๕

 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                       จ  านวน รูป

วทิยาเขตหนองคาย                                                                จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ/วทิยาเขต                                                           จ  านวน รูป

อธิการบดี นายกสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  

พระมหานคร  เขมปาลี

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

เลขาธิการ

รุน่ที ่ ๒๙

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2526 6889 พระมหาวชัระ เสฏฺฐวชิโร งามจิตรเจรญิ สีหไกรสร อนัดบั 1

กท 002/2526 6892 พระมหาวสิิทธ์ิ ทีปงฺกโร วลิยัวงศ์ อินทรวหิาร อนัดบั 1

กท 003/2526 6879 พระมหานกุาร สทฺุธิญาโณ พลูสวสัดิ์ สระเกศ อนัดบั 1

กท 004/2526 6893 พระมหาศกัดิ์ เตชสีโล ประสานดี มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 005/2526 6898 พระมหาสมบรูณ์ สจิุตฺโต สมนวล ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 006/2526 6895 พระมหาสมชยั เตชปญฺโญ เบา้มั่น พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 007/2526 7191 พระมหาประเดิม ฐิตเตโช ศรชีู วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 008/2526 7207 พระมหาสบุิน อตฺถกาโม พิลกึ พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 009/2526 6375 พระมหามงคล สิรมิงฺคโล รตันสรอ้ย ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 010/2526 7202 พระมหาสมศกัดิ์ อลีนจิตฺโต ตะกรุดทอง ปากน า้ อนัดบั 2

กท 011/2526 6910 พระมหาส าเรจ็ สมิทฺธิกญาโณ ไชยเชษฐ์ มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 012/2526 7192 พระมหาพงษศ์กัดิ์ ปิยธมฺโม ทีสุ่ม นายโรง

กท 013/2526 6909 พระมหาโสวทิย์ โกวโิท บ ารุงภกัดิ์ ฉิมทายกาวาส

กท 014/2526 7210 พระมหาเสนาะ ปิยสีโล พยคัใหญ่ ดิสานกุาราม

กท 015/2526 6904 พระมหาสชุาติ ธมฺมรตโน สอดสี ปากน า้

กท 016/2526 6869 พระมหาสมชาย จนฺทสิริ อินอว้น นอ้ยนพคณุ

กท 017/2526 6942 พระมหาสวสัดิ์ มหาวโีร สวุรรณวงษ์ โพธินิมิตร

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
รุ่นท่ี   ๓๐  ปีการศึกษา ๒๕๒๖

รับปริญญา วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก พระพุทธศาสนา



กท 018/2526 6887 พระมหาม่ิง ธมฺมฏฺโฐ เพลิศพราว ประยรุวงศาวาส

กท 019/2526 7203 พระมหาสมาน ปญฺญาสาโร แคนยา ช านิหตัถการ

กท 020/2526 5821 พระมหาอมัพร ธีรปญฺโญ เพ็งสวย พระพิเรนทร์

กท 021/2526 7214 พระมหาทองค า ชนตฺุตโม มานอก ชา่งเหล็ก

กท 022/2526 7205 พระมหาสวาท ธีรปญฺโญ พาเจรญิ สีหไกรสร

กท 023/2526 7201 พระมหาศรี ติขิโณ ภกัดี สิตาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 024/2526 6901 พระมหาสมาน กลฺยาธมฺโม พรหมอยู่ ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 025/2526 7161 พระมหาพิศาล ธมฺมร  สี แชม่โสภา อินทรวหิาร

กท 026/2526 6964 พระมหาชาติชาย อภินนฺโท พิทกัษธ์นาคม ชลประทาน

กท 027/2526 6965 พระมหาธงชยั สจิุตฺโต ผิวดี มหาธาตุ

กท 028/2526 6969 พระมหานิพนธ์ ธมฺมสนฺุทโร ยางงาม ประดู่ธรรมาธิปัตย์

กท 029/2526 6972 พระมหาบญุลือ สมุงฺคโล อินทะวงษ์ ช  านิหตัถการ

กท 030/2526 6986 พระมหาวลิลอง ถาวรธมฺโม วรรณสุ ดิสหงษาราม

กท 031/2526 7334 พระมหาเจิม สวุโจ สกุรรณ์ นายโรง

กท 032/2526 6971 พระมหาบณัฑิต สภุาจาโร เสนจนัตะ ดิสหงษาราม

กท 033/2526 6975 พระมหาผนั กิตฺติภทฺโท ศรภีกัดี โมลีโลกยาราม

กท 034/2526 7000 พระสิน โกวโิท งามประโคน มหาธาตุ

กท 035/2526 7335 พระชวาล เขมโก ศิรวิฒัน์ ชอ่งลม

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก การบรหิารการศกึษา



กท 036/2526 7204 พระมหาสวสัดิ์ โสตฺถิโก พิกลุศรี ประชาระบือธรรม

กท 037/2526 6990 พระมหาสมศกัดิ์ ธีรภทฺโท พิมพม์าศ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 038/2526 7001 พระส าราญ ถาวโร จนัทรเ์มือง ละครท า

กท 039/2526 6960 พระมหาจนัดี จนฺทาโภ ปีนะเต จกัรวรรดิราชาวาส

กท 040/2526 6977 พระมหาประยรู ปญฺญาโภ แสงใส อรุณราชวราราม

กท 041/2526 6999 พระมหาสภุาพ เขมร  สี ชยันิคม มหาธาตุ

กท 042/2526 6967 พระทองค า ปญฺญาธโร สืบสาย สิตาราม

กท 043/2526 6884 พระมหามงคล ธมฺมจารี พรมเสน อรุณราชวราราม

กท 044/2526 6229 พระมหาสมพิศ ปญฺญาสาโร กลอ่มเกลีย้ง ราชสิทธาราม

กท 045/2526 6963 พระมหาชยัวฒัน์ ติกฺขปญฺโญ เชยเปลี่ยนวงศ์ พระเชตพุน

กท 046/2526 6985 พระวชิาญ วชิาโน พลูสวสัดิ์ สทุศันเทพวราราม

กท 047/2526 6982 พระมหาลี ลกฺขณญาโณ กระแสโท นายโรง

กท 048/2526 6962 พระจรูญ สิรจินฺโท ตรรีตัน์ เจา้มลู

กท 049/2526 6991 พระมหาสมชาย สธุมฺโม ศิวแิวน่ โมลีโลกยาราม

กท 050/2526 6993 พระสมพงศ์ ฐิตาโภ ปยุนุ่น ละครท า

กท 051/2526 6989 พระมหาสนธ์ิ เตชปญฺุโญ รชัสีห์ ละหาร

กท 052/2526 6997 พระมหาสพุฒัน์ โอภาโส ศิลาพจน์ ภาษี

กท 053/2526 7001 พระอินถา ชยธมฺโม ศิรวิรรณ ดอน

กท 054/2526 6958 พระมหาเกษม อภิปญฺโญ เมืองแกว้ รวกบางบ าหรุ

กท 055/2526 6976 พระมหาประชิต สิรจินฺโท ทิพยธ์นานกุลู ดอน

กท 056/2526 6959 พระโกวทิ ฐิตมโน วฒิุสารสนุทร ประยรุวงศาวาส

คณะครุศาสตร์

วทิยาเขตหนองคาย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 057/2526 25 พระมหาสมหมาย อาทโร งามเกลีย้ง ศรสีมุงัคล์

นค 058/2526 26 พระสภุาพ ติกฺขปญฺโญ ทาบ ารุง ศรษีะเกษ

นค 059/2526 23 พระล าพนู สิรวิฑฺฒโน บชูาศรวีงศ์ ศรษีะเกษ

นค 060/2526 21 พระเปลือ้ง ถาวโร แขมค า ป่าพรา้ว

นค 061/2526 22 พระมหาพรมมา ญาณจารี อนชุาติ ประดิษฐ์ธรรม

นค 062/2526 24 พระสงัวาล โชติโก ยืนยาว ศรษีะเกษ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 063/2526 6878 พระมหานเรศร์ ญาณวโร จิตรกัษ์ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 064/2526 6881 พระมหาบญุมี วรปญฺโญ ชาญเช่ียว ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 0652526 6869 พระมหาจรนิทร์ จรสิฺสโร สีโท เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 066/2526 7195 พระมนสั กตปญฺุโญ ค ามามลู ทองเพลง อนัดบั 2

กท 067/2526 6894 พระมหาสมจิต ปญฺุญกสุโล สมานรกัษ์ อินทาราม อนัดบั 2

กท 068/2526 5994 พระมหาถาวร ถาวรปญฺโญ หวงัแกว้ ชะลอ อนัดบั 2

กท 069/2526 6916 พระมหาจว้น ธิติญาโณ จีระโร สระเกศ อนัดบั 2

กท 070/2526 6884 พระมหามงคล ปญฺญาวชิโร ยอดทอง ชยัชนะสงคราม

กท 071/2526 6076 พระมหาสวุทิย์ สมุงฺคโล เคา้มลู อนงคาราม

กท 072/2526 7190 พระมหานิคม อภิปญฺโญ ชทูองค า ราชสิทธาราม

กท 073/2526 7197 พระมหาเรอืงฤทธ์ิ ปญฺญาวชิโร ประสนัรกัษ์ มหาธาตุ

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วชิาเอก  ครุศาสตร์

วชิาเอก   มานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์



กท 074/2526 6888 พระมหาเรยีบ มหาวโีร ขนุงามข า จนัทาราม

กท 075/2526 6885 พระมหามณเฑียร อาทิจฺจว  โส วฒิุศิลป์ โพธินิมิตร

กท 076/2526 7198 พระมหาวชิยั สิทฺธิญาโณ งามศิริ สระเกศ

กท 077/2526 7188 พระมหาทองสรอ้ย เตชธมฺโม พลนงค์ กนัตทาราราม

กท 078/2526 6052 พระมหาสมนึก สมฺปนฺโน ชาวดา่น อรุณราชวราราม

กท 079/2526 6037 พระมหาวชิิต วชิิโต นอ้ยหวัหาด ระฆังโฆสิตาราม

กท 080/2526 5829 พระมหาการุณ พฺรหฺมปญฺโญ พรหมชว่ย สระเกศ

กท 081/2526 6897 พระมหาสมยั อตฺุตมธมฺโม ชินจอหอ รชัฎาธิษฐาน

กท 082/2526 6907 พระมหาสนุทร สนฺุทรธมฺโม การบรรจง อนงคาราม

กท 083/2526 5756 พระมหาประเสรฐิ สิรปิญฺโญ สาโพนทนั ยางสทุธาราม

กท 084/2526 6915 พระมหาจรญั วรพทฺุธิ พิบลูย์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 085/2526 6882 พระปัญญาโชติ ปญฺญาโชโต จกัมา สระเกศ

กท 086/2526 6129 พระมหาเล็ก กนฺตวโีร จบศรี คหูาสวรรค์

กท 087/2526 6880 พระมหาบรรจบ กนฺตวฑฺฒโน เยาวแ์สง วเิศษการ

กท 088/2526 6908 พระมหาแสวง สิรวิฑฺฒโน ชนะโชติ ประสาทบญุญาวาส

กท 089/2526 7196 พระมหามานิตย์ มานิโต โรจนวงษ์ ปากน า้

กท 090/2526 7209 พระมหาเสรมิศกัดิ์ สตฺติปญฺโญ เชาวเ์ลขา เบญจมบพิตร

กท 091/2526 6871 พระมหาจ าเนียร คเณสโุต ก าลงัเสือ ประยรุวงศาวาส

กท 092/2526 6917 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ ฐิติญาโณ เย็นบ ารุง สวุรรณาราม

กท 093/2526 6883 พระพรรษา ปญฺญาวชิโร พ่วงแตง บางเสาธง

กท 094/2526 6912 พระมหาอาณตัิ กลฺญาณเมธี ทองบา้นทุ่ง มหาธาตุ

กท 095/2526 7200 พระมหาสามารถ โชติธมฺโม รอ่นทอง คฤหบดี

กท 096/2526 7217 พระมหาสพุล สีลสทฺุโธ พรมบตุร ภาวนาภิรตาราม

กท 097/2526 6688 พระมหาบ ารุง พทฺุธาภิปาลี พทุธชาด อมัพวนั

หมายเหตุ    หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุบสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์  ๒๕๒๘



 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                         จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                        จ  านวน รูป

วทิยาเขตหนองคาย                                                                จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ/วทิยาเขต                                                         จ  านวน รูป

เลขาธิการ

พระราชเมธี  (สมบรูณ ์ จนฺทโก) พระพิมลธรรม  (อาจ  อาสภเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

คณะพุทธศาสตร์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๑๕  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๒๙

รับปริญญา  วนัท่ี   ๑๕   เดือนมกราคม     พ.ศ.   ๒๕๒๙

รุน่ที ่ ๓๐

พระมหานคร  เขมปาลี

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   

รุ่นท่ี   ๓๑  ปีการศึกษา  ๒๕๒๗



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2527 7166 พระมหาวชิยั สกลปภู ใจมุ่ง ประยวุงศาวาส อนัดบั 1

กท 002/2527 7146 พระมหาเรอืงเดช ร  สิเตโช เขจรศาสตร์ โมลีโลกยาราม อนัดบั 1

กท 003/2527 7127 พระมหาวสิทุธ์ิ โชติญาโณ โชติประทมุ สระเกศ อนัดบั 1

กท 004/2527 7182 พระมหาส าราญ อตฺตทนฺโต ปิยดิษฐ์สกลุ ประดิษฐาราม อนัดบั 1

กท 005/2527 6900 พระมหาสมัพนัธ์ ญาณสมฺปนฺโน ตนัโป๊ แกว้แจม่ฟ้า อนัดบั 1

กท 006/2527 7153 พระมหาณฐัวฒัน์ ปณฺุณธมฺโม แผงดี ชนะสงคราม อนัดบั 1

กท 007/2527 7122 พระมหาพิพฒัน์ ฐิตสิริ อทุธิยา ทองธรรมชาติ อนัดบั 2

กท 008/2527 7111 พระมหาบญุชิต ญาณส วโร สดุโปรง่ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 009/2527 7135 พระมหาสมพงษ์ เขมว โส ถินทวี ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 010/2527 7173 พระมหาสมบรูณ์ ปญฺญาวโุธ เกษร สิงห์ อนัดบั 2

กท 011/2527 7158 พระมหาประสิทธ์ิ พฺรหฺมร  สี อินทรก์รุงเก่า ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 012/2527 7116 พระมหาประเวศ กลฺยาณญาโณ อินทองปาน สระเกศ อนัดบั 2

กท 0132527 7176 พระมหาสคุล ธมฺมจารี ค  าเกลีย้ง มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 014/2527 6220 พระมหาจรนิทร์ สมุานิโต แสนบญุเรอืง อนงคาราม

กท 015/2527 7177 พระมหาสเุทพ อาภากโร จงเพชร ชนะสงคราม

กท 016/2527 7118 พระมหาพีรพล ญาณวโีร เตชวชัรพงศ์ ไรขิ่ง

กท 017/2527 7160 พระมหาพฒันพงศ์ สิรภิทฺโท เหมือนใจ มหาธาตุ

กท 018/2527 7152 พระมหาบญัญัติ ภรูปิญฺโญ บตุรโคษา ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 019/2527 7129 พระมหาสงัเวย ธมฺมเนตฺติโก เนตรนิมิตร ปากน า้

กท 020/2527 7159 พระมหาปรชีา วชิรญาโณ ค าไธสง ดาวดงึษาราม

กท 021/2527 7117 พระมหาประสิทธ์ิ ชินว  โส สขุวรรณโณ ทองเพลง

กท 022/2527 7167 พระมหาวเิชียร ธีรภทฺโท ศรทีอง ชยัพฤกษมาลา

กท 023/2527 7108 พระมหาถวลิ ฐานวฑฺุโฒ ครุฑนิยม หิรญัรูจี

กท 024/2527 7114 พระมหาประจวบ ปวโร ล  า้เลิศ ราชบรูณะ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 025/2527 7045 พระมหาจรูญ จารุว  โส มณีวรรณ์ วรามาตยภณัฑสาราราม

/กท 026/2527 7115 พระมหาประมวล สธีุโร นอมจิตร์ ประยรุวงศาวาส

กท 027/2527 7050 พระมหานิวฒัน์ สีลวฑฺฒโน ประวตัิดี ไรขิ่ง

กท 028/2527 7065 พระมหาวนัไชย์ สภุญาโณ ก่ิงแกว้ ไรขิ่ง

กท 029/2527 6213 พระมหาค าดี ฉนฺทวโีร กาสี ประดู่ฉิมพลี

กท 030/2527 7078 พระมหาสมพร โชติวโร จนัทรไ์ทย สระเกศ

กท 031/2527 7063 สามเณรประหยดั สวุรรณชาตรี ก าแพง

กท 032/2527 7056 พระเทวนัทร์ วฑฺุฒิสาโร ดษุฎีอารกัษ์ เอ่ียมวรนชุ

กท 033/2527 7034 พระเศียร อภินนฺโท บญุนอ้ย ละครท า

กท 034/2527 7054 พระมหาชวกิ สชีุโว สขุเกิด ดอน

กท 035/2527 7070 พระมหาราย สวุณฺณปญฺุโญ บญุทอง ปทมุคงคา

กท 036/2527 7068 พระมหาเมฆไท สีลเตโช ละมา้ยวรรณ์ นอ้ยนพคณุ

กท 037/2527 7036 พระมหาสทุิน ญาณสนฺุทโร ข าการ มหาธาตุ

กท 038/2527 6848 พระมหาวไิลศกัดิ์ สทฺุธจิตฺโต ก่ิงค  า ราชนดัดาราม

กท 039/2527 7335 พระมหาพร รตนโชโต ปราณีตพลกรงั ประยรุวงศาวาส

กท 040/2527 7038 พระมหาทองสขุ สคารโว กงระวนั ราชสิงขร

กท 041/2527 7035 พระมหาบญุเชาว์ อชฺฌาสโย ชมุแสง มหาธาตุ

กท 042/2527 7086 พระครูอมรโฆสิต สเุมโธ พุม่พนัธุ์ สทุศันเทพวราราม

วชิาเอก การบรหิารการศษึา

คณะครุศาสตร์



กท 043/2527 7043 พระมหาบวัลยั ธีรปญฺโญ สวุรรณหาร ราชสิทธาราม

กท 044/2527 7055 พระมหาภาคภมิู ปญฺญาวโุธ ภชูะ นอ้ยนพคณุ

กท 045/2527 6611 พระมหาชวลิต เกสโร จิตตจ์กัร ์ เบญจมบพิตร

กท 046/2527 6628 พระมหาประสงค์ ปิยภาณี ก๋าวี นอ้ยนพคณุ

กท 047/2527 7039 พระมหาธีระพล โชติธมฺโม ยวงเพชร ประยรุวงศาวาส

กท 048/2527 7059 พระมหาบญุเชิด ปญฺญาทีโป พุม่มณี อรุณราชวราราม

กท 049/2527 7076 พระมหาสมยั จินฺตโฆสโก ไชยสิงห์ บางไสไ้ก่

กท 050/2527 7957 พระมหากิตติวฒัน์ เตชวโร พลยงู รชัฎาธิษฐาน

กท 051/2527 7064 พระมหาถวลิ กิตฺติภทฺโท เตชะแกว้ มหาธาตุ

กท 052/2527 6979 พระมหาประสงค์ ฐิตปญฺุโญ วงัสาวดี นายโรง

กท 053/2527 7075 พระสมร เขมปญฺโญ ทมุพฒัน์ นายโรง

กท 054/2527 7082 พระมหาสพุรรณ โชติธมฺโม เกษี หงสร์ตันาราม

กท 055/2527 7060 พระมหาบญุถม จนฺทปชฺโชโต ละโป้ บางไสไ้ก่

กท 056/2527 6670 พระมหาสขุน ธมฺมสิริ ภาระไพร โพธินิมิตร

กท 057/2527 7088 พระยงยทุธ ฐิติญาโณ แผ่นทอง ก าแพง

กท 058/2527 7057 พระมหาบรรจง วรญาโณ ราตรี โพธินิมิตร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 059/2527 27 พระมหาบญุถม สนฺุทรเมธี โคกศรนีอก ยอดแกว้

นค 060/2527 28 พระมหาทองเลื่อน โอภาโส คอ้ยชยัภมิู ศรษีะเกษ

คณะครุศาสตร์

วชิาเอก  ครุศาสตร์

วทิยาเขตหนองคาย



นค 061/2527 29 พระสวุทิย์ อาจาโร ขาวนอก ศรษีะเกษ

นค 062/2527 30 พระประดิษฐ์ ธมฺมทินฺโน หลา้ทู ศรษีะเกษ

นค 063/2527 31 พระสรุเชษฐ์ จนฺทโสภโณ นนละพล ศรสีมุงัคล์

นค 064/2527 32 พระทองแดง สกุวโร หาญราชา ศรคีณุเมือง

นค 065/2527 33 พระทองค า สวุณฺโณ สวุรรณโคตร ศรคีณุเมือง

นค 066/2527 34 พระประกอบ รตนธมฺโม มณี ศรษีะเกษ

นค 067/2527 35 พระบญุไทย สิรปิญฺุโญ วเิศษศรี ศรษีะเกษ

นค 068/2527 36 พระเจรญิ ตปสีโล ประโยชนส์ลิด ศรษีะเกษ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 069/2527 7136 พระมหาชนกานต์ ยโสธโร สปัุญญา มหรรณพาราม

กท 070/2527 7146 พระมหาจ าเนียร อนาลโย มณฑา เบญจมบพิตร

กท 071/2527 7112 พระมหาบญุธรรม จารุธมฺโม สวสัดิ์นที สีหไกรสร

กท 072/2527 7090 พระโกวทิ โกวโิท พานแกว้ พระพิเรนทร์

กท 073/2527 7139 พระมหาสรุพล สจุรโิต สยุะพรหม ธรรมาภิรตาราม

กท 074/2527 7131 พระมหาสนอง ผสุิตธมฺโม ดีสขุ ชิโนรสาราม

กท 075/2527 7191 พระสมุนติสสะ สมุนติสฺโส บารวั สระเกศ

กท 076/2527 7130 พระมหาเสง่ียม เขมโก ทองเฉย ละครท า

กท 077/2527 7162 พระมหามานพ นาถปญฺโญ จนัทร หิรญัรูจี

กท 078/2527 7126 พระมหาวนิิตย์ วนีิตธมฺโม ทองจนัทา ปากน า้

กท 079/2527 7163 พระมหายทุธพงษ์ ชตุินฺธโร แกว้กาหลง ประดู่บางจาก

กท 080/2527 7098 พระมหาจีรศกัดิ์ กิตฺติวณฺโณ บวัผนั มหาธาตุ

วชิาเอก  มานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์



กท 081/2527 7143 พระมหารณชยั อติสโย ไวยศรแีสง จกัรวรรดิราชาวาส

กท 082/2527 7140 พระมหาอดลุย์ อภิกลฺยาณธมฺโม ราษฎรอ์าษา วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 083/2527 7148 พระมหาชชูาติ วรชาติ พินธกุาศ สทุศันเทพวราราม

กท 084/2527 7147 พระมหาเฉลิม กิตฺติภทฺโท จนัทาพิมพ์ ใหม่ชอ่งลม

กท 085/2527 7155 พระมหาปรม โอภาโส กองค า ปากน า้

กท 086/2527 7119 พระมหาประเสรฐิ วรธโร แจบไธสง สระเกศ

กท 087/2527 7199 พระมหาวนิยั ปญฺุญญาโณ บญุแชม่ สระเกศ

หมายเหตุ  หนงัสือสจิูบตัรงานประสาทปรญิญา  ณ  พระอโุบสถวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฏิ์  ๒๕๒๙

 

คณะพทุธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้                                               จ  านวน รูป

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้                          จ  านวน รูป

วทิยาเขตหนองคาย                                                                จ  านวน รูป

รวมทกุคณะ/วทิยาเขต                                                        จ  านวน รูป

เลขาธิการ

พระมหานคร  เขมปาลี

นายกสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชปูถมัภ์

พระธรรมวรนายก สมเด็จพระพฒุาจารย ์ (อาจ  อาสภมหาเถร)

อธิการบดี

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา  พทุธศกัราช  ๒๕๒๙



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2528 7296 พระมหาสชุาติ วรชาโต ไชยจกัร สทุศันเทพวราราม อนัดบั 1

กท 002/2528 7291 พระมหาสถิตย์ สเุมธเสวี แกว้ลว้น ลานนาบญุ อนัดบั 1

กท 003/2528 7323 พระมหาอทุยั ญาณธโร ศรสวสัดิ์ สระเกศ อนัดบั 1

กท 004/2528 7324 พระมหาเอกนรนิทร์ เอกนโร วงษข์นัธ์ ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 005/2528 7274 พระมหาพเยาศกัดิ์ สนฺุทราจาโร ธานีรตัน์ ละครท า อนัดบั 2

กท 006/2528 7288 พระมหาวรเดช รตนญาโณ ชดุนอก โมลีโลกยาราม อนัดบั 2

กท 007/2528 7315 พระมหาสมพร ชตุิปญฺโญ เปียสนิท พลบัพลาชยั อนัดบั 2

กท 008/2528 7298 พระมหาสนุา สเุมโธ รงัสรอ้ย ราชบรูณะ

กท 009/2528 7267 พระมหาบ ารุง ชตุินฺธโร ค  าเอก ประยรุวงศาวาส

กท 010/2528 7300 พระสธีุ ฐิตเมโธ พฒันประดิษฐ์ ละครท า

กท 011/2528 7290 พระมหาสงวน รตโน สดุโสม สามคัคีธรรม

กท 012/2528 7304 พระมหาสวุรรณ อภิวฑฺฒโน ชมุจนัทร์ หิรญัรูจี

กท 013/2528 7320 พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ ประชาราษฎร์ มหาธาตุ

กท 014/2528 7287 พระมหาวจิารณ์ ชาตเมโธ สวสัดี มหาธาตุ

กท 015/2528 7279 พระมหาเพชร พทฺุธโชโต รตันพรหมรนิทร์ ทองบน

กท 016/2528 7303 พระมหาสรุนิทร ์ สทฺุธจิตฺโต ใจบญุ พระเชตพุน

อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๓๐

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม  พุทธศกัราช  ๒๕๓๐
คณะพุทธศาสตร์  (ภาคปกติ)

รุ่นท่ี   ๓๒  ปีการศึกษา ๒๕๒๘

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

วิชาเอก  พระพุทธศาสนา



กท 017/2528 7268 พระมหาปฏิภาณ์ ปภสฺสโร ขาขนุทด วเิศษการ

กท 018/2528 7258 พระมหาบญัชา สทฺุธจิตฺโต เต็มพรอ้ม พระปฐมเจดีย์

กท 019/2528 7317 พระมหาสมวงษ์ สีลฏฺสิโต ประภาสโนบล ใหม่พิเรนทร์

กท 020/2528 7270 พระมหาประเสรฐิ กิตฺติปาโล หินดง อินทาราม

กท 021/2528 7239 พระมหาจ านง กตปญฺุโญ จนัทขวญั บางแวก

กท 022/2528 7261 พระมหาบวร ปวณีปญฺโญ กาสา เบญจมบพิตร

กท 023/2528 7269 พระมหาประพนัธ์ กิตฺติวณฺโณ หนรูตันแ์กว้ หิรญัรูจี

กท 024/2528 7276 พระมหาพิทกัษพ์งษ์ โสภณจิตฺโต ภมีู พระยาท า

กท 025/2528 7250 พระมหาทวปี สิรสิวุณฺโณ สมศกัดิ์ ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 026/2528 7263 พระมหาบญุเพ็ง ติสฺสว  โส ทมุพตัร เจรญิธรรมาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 027/2528 7495 พระธวชั ปณฺุณาโภ ดารารตัน์ ม่วงแค

กท 028/2528 7531 พระมหาสเุทพ กิตฺติภทฺโท ธนากลาง ชยัชนะสงคราม

กท 029/2528 7655 พระมหาอดุม ปภงฺกโร บตุรศรภีมิู ธรรมาภิรตาราม

กท 030/2528 7486 พระมหาค านึง กมโล ปราบสงคราม ละครท า

กท 031/2528 7489 พระเชาวลิต ธนชลิโต ประทมุรตัน์ ดอน

กท 032/2528 7485 พระมหาขวญัชยั กิตฺติปาโล วนัทมุมา พระเชตพุน

กท 033/2528 7527 พระมหาสพุจน์ จนฺทว  โส การะเกศ ชา่งเหล็ก

กท 034/2528 7546 พระสชุาติ ชิโนรโส เสง่ียมจิตต์ ภาณรุงัษี

กท 035/2528 7542 พระมหาสถิตย์ อจลธมฺโม ประก่ิง สีหไกรสร

กท 036/2528 7487 พระมหาค าเพชร ฐิตญาโณ ระดาเขต อนงคาราม

วชิาเอก ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์



กท 037/2528 7501 พระมหาประเวช อาชิโต ไกรเทพ ละครท า

กท 038/2528 7545 พระมหาสรุตัน์ สรุตโน สโุท ปทมุคงคา

กท 039/2528 7524 พระประสิทธ์ิ สิรธิมฺโม มณีปกรณ์ หิรญัรูจี

กท 040/2528 7510 พระฟอง อภิวณฺโณ สวสัดี รวกบางบ าหรุ

กท 041/2528 7538 พระสนุทร สนฺุทรธมฺโม ประทยับตุร จกัรวรรดิราชาวาส

กท 042/2528 7511 พระภาณวุฒัน์ ภทฺราวโุธ เข่ือนควบ ไชยทิศ

กท 043/2528 7552 พระมหาอรา่ม กิตฺตโก ล านามน เวฬรุาชิณ

กท 044/2528 7529 พระมหาสาคร วรีปญฺุโญ ศรรีะวรรณ ราษฎรบ์รูณะ

กท 045/2528 7514 พระมหาวรีะวฒัน์ อคฺควโีร โทนสิมมา ไทร

กท 046/2528 7537 พระสมปอง ฐิตว  โส จงมีสขุ มหาธาตุ

กท 047/2528 7507 พระมหาพิชยั สชุยยานธุมฺโม ผกาทอง ประดู่ฉิมพลี

กท 048/2528 7526 พระมหาสรุนิทร ์ ญาณเตโช พิมพศ์ิริ ประชาระบือธรรม

กท 049/2528 7534 พระพิศวงษ์ จนฺทโชโต กลึ่งกลาง พลบัพลาชยั

กท 050/2528 7519 พระมหาวนิยั ธมฺมานนฺโท เทียนเบ็ญจะ พระเชตพุน

กท 051/2528 7498 พระมหาบรรเทิง ฐิตญาโณ พนัละออ โพธินิมิตร

กท 052/2528 7522 พระเสน่ห์ ปิยสีโล ตนัแดง หงสร์ตันาราม

กท 053/2528 7513 พระเลียว ยโสธโร ทองสาม ประดิษฐาราม

กท 054/2528 7543 พระมหาสมพร สธุมฺโม แสนสภุา พรหมสวุรรณสามคัคี

กท 055/2528 7508 พระมหาเพชร ชนาสโภ กองผา สวุรรณาราม

กท 056/2528 7509 พระพลอย สิรปิญฺโญ แสงลอย โบสถส์ามเสน

กท 057/2528 7497 พระมหาบญุธรรม เตชปญฺโญ ปิยพิทกัษบ์ญุ เบญจมบพิตร

กท 058/2528 7541 พระมหาสมยั ฐิติธมฺโม เวยีงธรรม มหาธาตุ

กท 059/2528 7492 พระดิเรก วโิรจโน แสงสวา่ง พลบัพลาชยั

กท 060/2528 7549 พระกมล จินฺตาคโม องัคะณา ราษฎรบ์รูณะ

กท 061/2528 7539 พระมหาไสว ญาณวโีร คายสงูเนิน จอมสดุาราม



กท 062/2528 7505 พระมหาปนุ โชติปาโล ค าแสน หงสร์ตันาราม

กท 063/2528 7516 พระมหาวงษา รววิ  โส จิตรสนุทร เศวตฉัตร

กท 064/2528 7519 พระมหาวเิชียร คณิสฺสโร แกว้ฤทธ์ิ หิรญัรูจี

กท 065/2528 7520 พระมหาสวุฒัน์ ธมฺมธีโร ธรรมชโูชติ ฉัตรแกว้จงกลณี

กท 066/2528 7523 พระมหาประสตูร ปญฺุญธโร บญุเสมา บางยี่ขนั

กท 067/2528 7499 พระมหาบญุทนั จารุวณฺโณ ค าสภุาพ สวสัดิ์วารสีีมาราม

กท 068/2528 7517 พระมหาวฑิรูย์ ปาสาทิโก กลอ่มจิต ปทมุคงคา

กท 069/2528 7504 พระมหาประทีป ปทีโป สวุรรณ ทินกรนิมิต

กท 070/2528 7493 เจา้อธิการธาตรี ธมฺมธารี แกว้เกษศรี ปากน า้

กท 071/2528 7040 พระสเุมธ ธีรสเุมโธ คาอิชุ ปากน า้

กท 072/2528 7540 พระมหาส าราญ ปภากโร เทพพงษ์ พระเชตพุน

กท 073/2528 7584 พระมหาสหสั ฐิตสาโร ด าคุม้ ชลประทาน

กท 074/2528 7653 พระภิชาติ อภิชาโต นึกมั่น ประสาทบญุญาวาส

กท 075/2528 7547 พระสญัญา สิรวิชิโร ศรวีเิชียร ศรบีญุเรอืง

กท 076/2528 7530 พระสิน สิรภิทฺโท ไพอุม้ ปทมุคงคา

กท 077/2528 7494 พระมหาธีรพงษ์ สิรนิฺธโร ยะอตุม์ มหาพฤฒาราม

กท 078/2528 7525 พระมหาสรุตัน์ ปญฺญาโภ เกิดด า วเิศษการ

กท 079/2528 7544 พระมหาสออ้น ปญฺญาวฑฺฒโน แสนสภุา จนัทาราม

กท 080/2528 7069 พระมหายงยทุธ ธีรปญฺโญ ประเมโท ประชาศรทัธาธรรม

กท 081/2528 7551 พระมหาอ าพน รตนาโภ รว่มทรพัย์ มหาธาตุ

กท 082/2528 7490 พระชาญชยั กิตฺติโก พรหมสิทธ์ิ เทววีรญาติ

กท 083/2528 7496 พระมหานวน ชวนปญฺโญ รม่มยั เบญจมบพิตร

กท 084/2528 7503 พระมหาประทีป สิรปิญฺโญ ยะพลหา ราชวรนิทร ์

กท 085/2528 7528 พระมหาสนุนัท์ สนุนฺโท เวยีงเลิศ อมัพวา

กท 086/2528 7041 พระมหาบญุธรรม อภิปญฺุโญ ดวงค าวนั ชิโนรสาราม



กท 087/2528 7535 พระมหาสรุเชษฐ สรุเตโช อุ่ยยก ใหม่

กท 088/2528 7506 พระปรชีา กลฺยาโณ ตกัโพธ์ิ ประชาระบือธรรม

กท 089/2528 พระมหาจ าเนียร ฐานิสฺสโร แกว้กู่ ราชสิงขร

กท 090/2528 7048 พระเกษม จนฺทโก พลูศรี ดีดวด

กท 091/2528 7550 พระอดิศร อรุโณ บญุศรี บางพลดั

กท 092/2528 7515 พระวถีิ เขมาราโม วเิชยละ สงัเวชวศิยาราม

กท 093/2528 7553 พระมหาอดุม สิรวิณฺโณ เกตศุิริ ประสาทบญุญาวาส

กท 094/2528 7067 พระมหามงักรณ์ สิรจินฺโท พลรตัน์ กลางดาวคนอง

กท 095/2528 6968 พระมหาเนียม วณฺณาสโภ เชือ้สมทุร ไก่เตีย้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค  096/2528 37 พระมหาประเสรฐิ จารุว  โส ตรเีดช ยอดแกว้

นค  097/2528 38 พระธนญชยั ธนญฺชโย ค าพิมลู อรญัญิกาวาส

นค  098/2528 40 พระบญุศรี ปณฺุณโก จ าปารกัษ์ มีชยั

นค  099/2528 39 พระประมาตย์ ปญฺญาวโร เข่ือนอ าคา ประดิษฐ์ธรรมคณุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 100/2528 7238 พระมหาพจนพนัธ์ สโุพธิโก สโุพธ์ิ สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 101/2528 7242 พระมหาชาย อาภสฺสโร อะรนัทอง ลาดบวัขาว อนัดบั 2

คณะครุศาสตร ์  วชิาเอก ครุศาสตร์

วชิาเอก  มานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

คณะมานษุยสงเคราะหศ์าสตร์

วทิยาเขตหนองคาย



กท 102/2528 7253 พระมหาธีรภทัร ธีรภทฺโท กลิ่นทบั บางสะแกนอก อนัดบั 2

กท 103/2528 7283 พระมหามานสั รตนธโร ทารตันใ์จ เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 104/2528 7241 พระมหาชรมัภ์ ธมฺมวฑฺุโฒ แกว้จินดา โพธินิมิตร

กท 105/2528 7243 พระมหาเชน ชวนปญฺโญ นคร ประยรุวงศาวาส

กท 106/2528 7259 พระมหาบณัฑิต ปณฺฑิโต ตัน้ภณัฑรกัษ์ โบสถส์ามเสน

กท 107/2528 7292 พระมหาสนั่น สธีุโร มว้นทอง ปากน า้

กท 108/2528 7309 พระมหาสมชาย ตนฺติปาโล จ านงรกัษ์ สามคัคีธรรม

กท 109/2528 7278 พระมหาพลูศกัดิ์ ทฺวสิโุท สขุทรพัยท์วผีล เบญจมบพิตร

กท 110/2528 7281 พระมหามั่น มนิุนฺโท เสือสงูเนิน ธรรมาภิรตาราม

กท 111/2528 7266 พระมหาบญุเสรมิ เตชปญฺุโญ ทองขาว ราชสิทธาราม

กท 112/2528 7302 พระสรุคล อตฺถการี สิมมะลี ปรนิายก

กท 113/2528 7282 พระมหามนสั อพฺภาจารสมปฺนโฺน สขุสะอาด สทุศันเทพวราราม

กท 114/2528 7321 พระมหาอมัพร กมลสจิุตฺโต พลวงศษ์า มหาพฤฒาราม

กท 115/2528 7293 พระมหาสนัติ กลฺยาณธโร เหมือนทดั ไผ่ลอ้ม

กท 116/2528 7272 พระมหาปรารถนา รตนโมลี แกว้หาวงศ์ เทพากร

ที่มาของขอ้มลู   พทุธศาสตรบณัฑิตรวมทกุคณะ   เลม่  ๑

                            มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ในพระบรมราชปูถมัภ์

 

คณะพุทธศาสตร ์    รวมทัง้สิน้                                                จ านวน รูป

คณะครุศาสตร ์     รวมทัง้สิน้             จ านวน รูป

คณะมานุษยสงเคราะหศ์าสตร ์  รวมทัง้สิน้              จ านวน รูป

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา   
รุน่ที ่ ๓๒



วิทยาเขตหนองคาย                                                               จ านวน รูป

รวมทุกคณะ/วิทยาเขต                                                          จ านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2530 7447 พระมหาศรีค  า สิริสุวณฺโณ บวัโรย พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 002/2530 7469 พระมหาปรีชา กุสโล ตุง้กู เจา้มูล อนัดบั 2

กท 003/2530 7464 พระมหาบุญเลิศ ธีรานนฺโท บุตรอวน พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 004/2530 7340 พระมหากิระ กลฺยาณสิริ พุม่พูน มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 005/2530 7357 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ ปาวิไลย ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 006/2530 7356 พระมหาสง่า สุภโร เสนามิตร ชลประทาน อนัดบั 2

กท 007/2530 7360 พระมหาสมชาย โสชโย มกัยิม้ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

กท 008/2530 7363 พระมหาส ารวย ยสวฑฺฒโน พ่ึงสิน ราชโอรสาราม อนัดบั 2

กท 009/2530 7343 พระฉลาด ธมฺมธีโร ยิม้สมบูรณ์ พระพิเรนทร์

กท 010/2530 7355 พระมหาสมัฤทธ์ิ ชุติปญฺโญ เรืองขจร ฉิมทายกาวาส

กท 011/2530 7350 พระมหาโยธิน ธมฺมนนฺโท หอมเนียม พระเชตุพน

นายกสภามหาวทิยาลยั

พระมหานคร   เขมปาลี

รบัรองตามนี้

อธิการบดี

คณะพุทธศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

สมเด็จพระพฒุาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร)



กท 012/2530 7352 พระมหาวลัย์ อเวโร เพชรวงศ์ ชลประทาน

กท 013/2530 7346 พระมหาน้อม ยติปุณฺโณ ยี่ยวน เบญจมบพิตร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 014/2530 7380 พระมหาอ านวย สีลเตโช ลือชา พระยาท า อนัดบั 2

กท 015/2530 7369 พระเฉลิมสุข สุภาจาโร บุญค าภา ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 016/2530 7377 สามเณรส ารวย ดีมัน่ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 017/2530 7375 พระมหาสมพงษ์ สุขมุาโล สิงห์สุพรรณ จอมสุดาราม อนัดบั 2

กท 018/2530 7371 พระมหาพิทธิพงษ์ สุริยว  โส วงศสุ์ริยา ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั 2

กท 019/2530 7370 พระมหาปริญญา ปริญฺญาโณ กล่าวรัมย์ มหาพฤฒาราม

กท 020/2530 7381 พระทอง สนฺตจิตฺโต คมัภีร์ ชยัมงคล

กท 021/2530 7382 พระมหาทวิน สิริธมฺโม บุญประเสริฐ ปทุมคงคา

กท 022/2530 7368 พระมหาเฉลิม โฆสธมฺโม เข่ือนทองหลาง ปทุมคงคา

กท 023/2530 7374 พระสง่า สุทฺธจิตฺโต สาแกว้ ใหม่เทพนิมิตร

กท 024/2530 7378 พระสมบูรณ์ อาจารสมฺปนฺโน บ ารุงกิจ พลบัพลา

กท 025/2530 7376 พระสมพงษ์ ปญฺญาวโุธ มีศรี สุทธาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 026/2530 ๗๓๙๙ พระมหาทองขาว กิตฺติธโร รักสละ รวกบางบ าหรุ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  ครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 027/2530 7467 พระมหาประยม ฐิตรตโน แกว้จุลศรี สระเกศ อนัดบั 2

กท 028/2530 7474 พระมหาสมชาติ สุวิชาโน บุญมี ทองบน อนัดบั 2

กท 029/2530 7443 พระมหาสนัดุสิต สนฺติธมฺโม บุตรศรี ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 030/2530 7475 พระสมโภชน์ ฐิติญาโณ ศรีพนัธ์ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 031/2530 7479 พระมหาสุทธ์ิศกัด์ิ ปญฺญาวโุธ เปลวเพชร สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 032/2530 7458 พระจรูญ กิตฺติวณฺโณ ปรมาตร บางโพธ์ิโอมาวาส อนัดบั 2

กท 033/2530 7484 พระมหาอุดม อตฺตโม ค าพรรณ คณิกาผล อนัดบั 2

กท 034/2530 7460 พระมหาทองขาว กิตฺติธโร ทองดว้ง วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 2

กท 035/2530 7359 พระมหาสมจิตต์ นาคเสโน ไหมฉิม ใหม่ อนัดบั 2

กท 036/2530 7463 พระมหาบุญส่ง อมรทตฺโต เหล่ียมประกายแกว้ คฤหบดี อนัดบั 2

กท 037/2530 7433 พระสมชาย โกวิโท ค ามะฤทธ์ิ เอ่ียมวรนุช

กท 038/2530 7339 พระมหาเกรียงศกัด์ิ ปสิทฺธิปุญฺโญ บุญประสิทธ์ิ ประยรุวงศาวาส

กท 039/2530 7472 พระรังสรรค์ รตนโชโต วงศฝ้ั์น จนัทร์ใน

กท 040/2530 7459 พระมหาชวรัชต์ มุนิจโร เชาวนะวณัณ์ สระเกศ

กท 041/2530 7457 พระมหาขจิตร วรญาโณ เยน็รอน มหรรณพาราม

กท 042/2530 7373 พระมหาลิขิต จนฺทโก หวานเสนาะ ม่วงแค

กท 043/2530 7470 พระมหาประวิทย์ เตชพโล แกว้สุขศรี ประยรุวงศาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 044/2530 7480 พระมหาไสว ธมฺมวีโร ผลยา ใหม่ทองเสน อนัดบั 2

กท 045/2530 7448 พระมหาอดุลย์ อตุลญาโณ ก่ิงนอก จกัรวรรดิราวาส อนัดบั 2

กท 046/2530 7421 พระมหาประเสริฐ ฉนฺทกโร ผลุงกระโทก กลางดาวคนอง อนัดบั 2

คณะสงัคมศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  รัฐศาสตร์



กท 047/2530 7402 พระมหาธีรพงษ์ ฐิตธีรว  โส มาช่วย สุวรรณาราม อนัดบั 2

กท 048/2530 7444 พระมหาสงัวาลย์ ติกฺขวีโร นดัทยาย จนัทาราม อนัดบั 2

กท 049/2530 7429 พระมหาวิสุทธ์ิ วิสุทฺโธ ศิริวงศท์อง จกัรวรรดิราวาส อนัดบั 2

กท 050/2530 7412 พระมหาบนัเทิง จนฺทปชฺโชโต คูนิอาจ หงส์รัตนาราม อนัดบั 2

กท 051/2530 7437 พระมหาสุรพจน์ วชิรปญฺโญ คานเพชร เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 052/2530 7438 พระมหาสถิตย์ ฐิตสิริ เพชรมาก สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 053/2530 7440 พระมหาสุนทร สุนฺทรวาที ตุย้สุวรรณ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 054/2530 7449 พระมหาเอนก อเนกวิโท เขตโวหาร ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 055/2530 7391 พระมหาเจนวิทย์ จนฺทวณฺโณ สุวรรณศรี ระฆงัโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 056/2530 7407 พระมหานคร อาสยโสภี จิตถา บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 057/2530 7452 พระมหาฤทธ์ิ ถิรจิตฺโต เรืองพุทธ นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 058/2530 7468 พระประยกุต์ ปภสฺสโร รักพรม ปากน ้าฝ่ังใต้ อนัดบั 2

กท 059/2530 7453 พระมหาพนัธ์ไทย อินฺทโชโต กองศรีผิว บางไส้ไก่ อนัดบั 2

กท 060/2530 7439 พระมหาสมรัตน์ รตนสโม อุปค า ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 061/2530 7385 พระกระพดั ภทฺทธมฺโม อว้นเติม ประชาระบือธรรม อนัดบั 2

กท 062/2530 7408 พระมหาน้อม กาญจนร สี กาละสงัข์ ปากน ้า 

กท 063/2530 7383 พระมหาโกศล ญาณกิตฺติ วิเซีย ปรินายก

กท 064/2530 7384 พระมหาเก่ือน สนฺตุสฺสโก กณารักษ์ กลางดาวคนอง

กท 065/2530 7446 พระมหาสุรินทร์ สิริปญฺโญ กล่ินเยน็ ชนะสงคราม

กท 066/2530 7387 พระมหาคุณชยั ฐิตปญฺโญ อินทร์เกษา บางเสาธง

กท 067/2530 7416 พระมหาบุญยงั ปริปุณฺโณ ทองสุข ปากน ้า

กท 068/2530 7445 พระมหาสมคิด เทวธมฺโม สถาวร ชลประทาน

กท 069/2530 7451 พระมหาเอกชยั เตชสีโล สีด า มหาพฤฒาราม

กท 070/2530 7424 พระมหาปราโมทย์ ธมฺมปทีโป สุวรรณา บุณยประดิษฐ์

กท 071/2530 7414 พระมหาบวัเรียน สุมโน สมปิตตะ เทพนารี



กท 072/2530 7388 พระมหาครรชิต ธนสุโภ วงศสุ์ภา ดอน

หมายเหตุ หนงัสือสูจิบตัร งานประสาทปริญญา  ณ  พระอุโบสถวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์ิ   ๒๕๓๐

1.   คณะพุทธศาสตร์                  

                วิชาเอกพระพุทธศาสนา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์            

                วิชาเอกการสอนสงัคมศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์            

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์             

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

รวม  รูป

รบัรองตามนี้

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระมหานคร   เขมปาลี สมเด็จพระพฒุาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร)

ส่วนกลาง

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  (ภาคฤดูร้อน)

*********

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

พระมหาประพฒัน ์ ฐานตฺุตโม



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2530 7447 พระมหาศรีค  า สิริสุวณฺโณ บวัโรย พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 002/2530 7469 พระมหาปรีชา กุสโล ตุง้กู เจา้มูล อนัดบั 2

กท 003/2530 7464 พระมหาบุญเลิศ ธีรานนฺโท บุตรอวน พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 004/2530 7340 พระมหากิระ กลฺยาณสิริ พุม่พูน มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 005/2530 7357 พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ ปาวิไลย ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 006/2530 7356 พระมหาสง่า สุภโร เสนามิตร ชลประทาน อนัดบั 2

กท 007/2530 7360 พระมหาสมชาย โสชโย มกัยิม้ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

กท 008/2530 7363 พระมหาส ารวย ยสวฑฺฒโน พ่ึงสิน ราชโอรสาราม อนัดบั 2

กท 009/2530 7343 พระฉลาด ธมฺมธีโร ยิม้สมบูรณ์ พระพิเรนทร์

กท 010/2530 7355 พระมหาสมัฤทธ์ิ ชุติปญฺโญ เรืองขจร ฉิมทายกาวาส

กท 011/2530 7350 พระมหาโยธิน ธมฺมนนฺโท หอมเนียม พระเชตุพน

กท 012/2530 7352 พระมหาวลัย์ อเวโร เพชรวงศ์ ชลประทาน

กท 013/2530 7346 พระมหาน้อม ยติปุณฺโณ ยี่ยวน เบญจมบพิตร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 014/2530 7380 พระมหาอ านวย สีลเตโช ลือชา พระยาท า อนัดบั 2

กท 015/2530 7369 พระเฉลิมสุข สุภาจาโร บุญค าภา ราชนดัดาราม อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  พระพุทธศาสนา

คณะครุศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  ครุศาสตร์



กท 016/2530 7377 สามเณรส ารวย ดีมัน่ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 017/2530 7375 พระมหาสมพงษ์ สุขมุาโล สิงห์สุพรรณ จอมสุดาราม อนัดบั 2

กท 018/2530 7371 พระมหาพิทธิพงษ์ สุริยว  โส วงศสุ์ริยา ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั 2

กท 019/2530 7370 พระมหาปริญญา ปริญฺญาโณ กล่าวรัมย์ มหาพฤฒาราม

กท 020/2530 7381 พระทอง สนฺตจิตฺโต คมัภีร์ ชยัมงคล

กท 021/2530 7382 พระมหาทวิน สิริธมฺโม บุญประเสริฐ ปทุมคงคา

กท 022/2530 7368 พระมหาเฉลิม โฆสธมฺโม เข่ือนทองหลาง ปทุมคงคา

กท 023/2530 7374 พระสง่า สุทฺธจิตฺโต สาแกว้ ใหม่เทพนิมิตร

กท 024/2530 7378 พระสมบูรณ์ อาจารสมฺปนฺโน บ ารุงกิจ พลบัพลา

กท 025/2530 7376 พระสมพงษ์ ปญฺญาวโุธ มีศรี สุทธาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 026/2530 ๗๓๙๙ พระมหาทองขาว กิตฺติธโร รักสละ รวกบางบ าหรุ อนัดบั 2

กท 027/2530 7467 พระมหาประยม ฐิตรตโน แกว้จุลศรี สระเกศ อนัดบั 2

กท 028/2530 7474 พระมหาสมชาติ สุวิชาโน บุญมี ทองบน อนัดบั 2

กท 029/2530 7443 พระมหาสนัดุสิต สนฺติธมฺโม บุตรศรี ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 030/2530 7475 พระสมโภชน์ ฐิติญาโณ ศรีพนัธ์ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 031/2530 7479 พระมหาสุทธ์ิศกัด์ิ ปญฺญาวโุธ เปลวเพชร สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 032/2530 7458 พระจรูญ กิตฺติวณฺโณ ปรมาตร บางโพธ์ิโอมาวาส อนัดบั 2

กท 033/2530 7484 พระมหาอุดม อตฺตโม ค าพรรณ คณิกาผล อนัดบั 2

กท 034/2530 7460 พระมหาทองขาว กิตฺติธโร ทองดว้ง วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 2

กท 035/2530 7359 พระมหาสมจิตต์ นาคเสโน ไหมฉิม ใหม่ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 036/2530 7463 พระมหาบุญส่ง อมรทตฺโต เหล่ียมประกายแกว้ คฤหบดี อนัดบั 2

กท 037/2530 7433 พระสมชาย โกวิโท ค ามะฤทธ์ิ เอ่ียมวรนุช

กท 038/2530 7339 พระมหาเกรียงศกัด์ิ ปสิทฺธิปุญฺโญ บุญประสิทธ์ิ ประยรุวงศาวาส

กท 039/2530 7472 พระรังสรรค์ รตนโชโต วงศฝ้ั์น จนัทร์ใน

กท 040/2530 7459 พระมหาชวรัชต์ มุนิจโร เชาวนะวณัณ์ สระเกศ

กท 041/2530 7457 พระมหาขจิตร วรญาโณ เยน็รอน มหรรณพาราม

กท 042/2530 7373 พระมหาลิขิต จนฺทโก หวานเสนาะ ม่วงแค

กท 043/2530 7470 พระมหาประวิทย์ เตชพโล แกว้สุขศรี ประยรุวงศาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 044/2530 7480 พระมหาไสว ธมฺมวีโร ผลยา ใหม่ทองเสน อนัดบั 2

กท 045/2530 7448 พระมหาอดุลย์ อตุลญาโณ ก่ิงนอก จกัรวรรดิราวาส อนัดบั 2

กท 046/2530 7421 พระมหาประเสริฐ ฉนฺทกโร ผลุงกระโทก กลางดาวคนอง อนัดบั 2

กท 047/2530 7402 พระมหาธีรพงษ์ ฐิตธีรว  โส มาช่วย สุวรรณาราม อนัดบั 2

กท 048/2530 7444 พระมหาสงัวาลย์ ติกฺขวีโร นดัทยาย จนัทาราม อนัดบั 2

กท 049/2530 7429 พระมหาวิสุทธ์ิ วิสุทฺโธ ศิริวงศท์อง จกัรวรรดิราวาส อนัดบั 2

กท 050/2530 7412 พระมหาบนัเทิง จนฺทปชฺโชโต คูนิอาจ หงส์รัตนาราม อนัดบั 2

กท 051/2530 7437 พระมหาสุรพจน์ วชิรปญฺโญ คานเพชร เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 052/2530 7438 พระมหาสถิตย์ ฐิตสิริ เพชรมาก สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 053/2530 7440 พระมหาสุนทร สุนฺทรวาที ตุย้สุวรรณ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 054/2530 7449 พระมหาเอนก อเนกวิโท เขตโวหาร ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 055/2530 7391 พระมหาเจนวิทย์ จนฺทวณฺโณ สุวรรณศรี ระฆงัโฆสิตาราม อนัดบั 2

คณะสงัคมศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน)
วิชาเอก  รัฐศาสตร์



กท 056/2530 7407 พระมหานคร อาสยโสภี จิตถา บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 057/2530 7452 พระมหาฤทธ์ิ ถิรจิตฺโต เรืองพุทธ นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 058/2530 7468 พระประยกุต์ ปภสฺสโร รักพรม ปากน ้าฝ่ังใต้ อนัดบั 2

กท 059/2530 7453 พระมหาพนัธ์ไทย อินฺทโชโต กองศรีผิว บางไส้ไก่ อนัดบั 2

กท 060/2530 7439 พระมหาสมรัตน์ รตนสโม อุปค า ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 061/2530 7385 พระกระพดั ภทฺทธมฺโม อว้นเติม ประชาระบือธรรม อนัดบั 2

กท 062/2530 7408 พระมหาน้อม กาญจนร สี กาละสงัข์ ปากน ้า 

กท 063/2530 7383 พระมหาโกศล ญาณกิตฺติ วิเซีย ปรินายก

กท 064/2530 7384 พระมหาเก่ือน สนฺตุสฺสโก กณารักษ์ กลางดาวคนอง

กท 065/2530 7446 พระมหาสุรินทร์ สิริปญฺโญ กล่ินเยน็ ชนะสงคราม

กท 066/2530 7387 พระมหาคุณชยั ฐิตปญฺโญ อินทร์เกษา บางเสาธง

กท 067/2530 7416 พระมหาบุญยงั ปริปุณฺโณ ทองสุข ปากน ้า

กท 068/2530 7445 พระมหาสมคิด เทวธมฺโม สถาวร ชลประทาน

กท 069/2530 7451 พระมหาเอกชยั เตชสีโล สีด า มหาพฤฒาราม

กท 070/2530 7424 พระมหาปราโมทย์ ธมฺมปทีโป สุวรรณา บุณยประดิษฐ์

กท 071/2530 7414 พระมหาบวัเรียน สุมโน สมปิตตะ เทพนารี

กท 072/2530 7388 พระมหาครรชิต ธนสุโภ วงศสุ์ภา ดอน

หมายเหตุ หนงัสือสูจิบตัร งานประสาทปริญญา  ณ  พระอุโบสถวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์ิ   ๒๕๓๐

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  (ภาคฤดูร้อน)

*********

ส่วนกลาง



1.   คณะพุทธศาสตร์                  

                วิชาเอกพระพุทธศาสนา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์            

                วิชาเอกการสอนสงัคมศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์            

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์             

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

รวม  รูป

สมเด็จพระพฒุาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รบัรองตามนี้

พระมหาประพฒัน ์ ฐานตฺุตโม

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระมหานคร   เขมปาลี

รุ่นท่ี  ๓๓  ปีการศึกษา  ๒๕๒๙

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี   ๓๐   เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๓๑
รับปริญญา เม่ืวนัท่ี   ๓๐  มกราคม  พุทธศกัราช   ๒๕๓๑



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2531 7344 พระมหาเจริญ วรปญฺโญ อุตมีมัง่ พระเชตุพน อนัดบั  1

กท 002/2531 7347 พระมหาประสิทธ์ิ จิตฺตสุโภ ทองบริสุทธ์ิ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 003/2531 7307 พระมหาเสน่ห์ ภูริเสฏฺโฐ เขียวมณี ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 004/2531 7426 พระมหาพิชยั อภิชาโต ชาแกว้ รัชฎาธิษฐาน อนัดบั 2

กท 005/2531 7361 พระมหาสมทบ ฐานวโร สุวรรณรัตน์ ละครท า อนัดบั 2

กท 006/2531 7462 พระมหาบุญดาว สุรินฺโท ผดัสุรินทร์ ประสาทบุญญาวาส อนัดบั 2

กท 007/2531 7418 พระมหาปรีชา ชุตินฺธโร นาเหลก็ หงส์รัตนาราม อนัดบั 2

กท 008/2531 7338 พระมหากล่อม ฉนฺทโก พุฒทอง บางขนุนนท์ อนัดบั 2

กท 009/2531 7351 พระมหาราเชนทร์ ธมฺมกาโม ธาตุเงิน สุวรรณาราม

กท 010/2531 7349 พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว  โส ดอกรัก มหาธาตุ

กท 011/2531 7353 พระวิชาญ สิริภทฺโท จนัทร์จริง ปรินายก

กท 012/2531 7277 พระมหาพร้ิม สนฺตจิตฺโต บวัเพชร เพลงวิปัสสนา

กท 013/2531 7345 พระเฮงชยั เขมชิโต แสงมาศ สร้อยทอง

กท 014/2531 7348 พระมหาประสิทธ์ิ วิสุทฺธสีโล สินชู พลบัพลาชยั

กท 015/2531 7275 พระมหาพิชยั ธมฺมธีโร ธารารมย์ ราชประดิษฐาน อยธุยา

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก    ปรัชญา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๓  ปีการศึกษา  ๒๕๒๙
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 016/2531 7548 พระมหาสหสั ฐิตสาโร ด าคุม้ ชลประทาน

กท 017/2531 7618 พระใบฎีกาสมยั ปญฺญาวฑฺฒโน วฒิุระวฒัน์ เพลงวิปัสสนา

กท 018/2531 7638 พระสมพงษ์ รตนปญฺโญ ผยุสาธรรม เอ่ียมวรนุช

กท 019/2531 7577 พระทกัษิณ ฐานภิรโต ภิรมยรั์กษ์ ใหม่

กท 020/2531 7821 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน มาแดง ประยรุวงศาวาส

กท 021/2531 7612 พระศุภสิทธ์ิ อคฺคจิตฺโต ลือชา น้อยนพคุณ

กท 022/2531 7617 พระสนอง ญาณสมฺปุณฺโณ คร้ึมคา้งพลู จกัรวรรดิราชาวาส

กท 023/2531 7575 พระถนอม เนกฺขมฺมรโต ใจบุญเรือง ชลประทาน

กท 024/2531 7608 พระสมุห์วีระ ยโสธโร สอดตะคุ ชยัชนะสงคราม

กท 025/2531 7590 พระมหาบุญเช้ือ กตปุญฺโญ ถ่ินเขาน้อย ไผเ่งินโชติการาม

กท 026/2531 7566 พระมหาช านาญ ปริสุทฺโธ พลจรัส น้อยนพคุณ

กท 027/2531 7606 พระมงคล ธมฺมปาโล โฉสูงเนิน ชยัชนะสงคราม

กท 028/2531 7819 พระมหาประดิษฐ์ สุเมโธ กลาสี ชลประทาน

กท 029/2531 7607 พระวรวฒิุ สิริวฑฺฒโก สารพนัธ์ ช่องลม

กท 030/2531 7816 พระมหาจิตติภทัร อจลธมฺโม จนัทร์คุม้ เศวตฉตัร

กท 031/2531 7567 พระชยัยทุธ สิริจนฺโท ขนัค า ประสาทบุญญาวาส

กท 032/2531 7561 พระมหาจ าเนียร ฐิตปญฺโญ ราษฎร์ประดิษฐ์ ทองคลองบางจาก

กท 033/2531 7818 พระมหาประสิทธ์ิ สิริปญฺโญ ฤทธ์ิมหนัต์ มหาธาตุ

กท 034/2531 7642 พระสมพาน สิริวฑฺฒโน สีดว้ง น้อยนพคุณ

กท 035/2531 7560 พระค าพนัธ์ โชติโก วงศเ์สน่ห์ สนัติธรรมาราม

กท 036/2531 7564 พระมหาเฉลิม ฐานธมฺโม ผอนนอก จนัทร์นอก

กท 037/2531 7629 พระมหาสุนทร อุทโย คุม้เสน ประดิษฐาราม

วิชาเอก  การบริหารการศึกษา



กท 038/2531 7600 พระพินิจ อธิญาโณ รุ่งเรือง นครป่าหมาก

กท 039/2531 7609 พระมหาวีระ ผยุจาโร ผยุราช บางบวั

กท 040/2531 7628 พระสุวรรณ์ สุวณฺณโชโต พนัสุภะ น้อยนพคุณ

กท 041/2531 7583 พระมหานิคม นิติโก สีแสงหน่อม บุณยประดิษฐ์

กท 042/2531 7585 พระมหานิมิตร ปุณฺณจนฺโท จนัทร์เพง็ โพธ์ิแกว้

กท 043/2531 7586 พระนิยม โชติโก หนูเนียม ยางสุทธาราม

กท 044/2531 7622 พระมหาเสริม สิริปญฺโญ จนัทร์ไตรรัตน์ สนัติธรรมาราม

กท 045/2531 7597 พระมหาประจกัษ์ จกฺกธมฺโม จ าปาทอง สุทธาวาส

กท 046/2531 7614 พระสุวรรณ สุวณฺโณ จนัละออ กาญจนสิงหาสน์

กท 047/2531 7595 พระมหาประมวล ญาณจารี สิมศิริวฒัน์ มหาธาตุ

กท 048/2531 7568 พระฐิติกร กลฺยาณธมฺโม ค าโอด ศรีบุญเรือง

กท 049/2531 7599 พระประสิทธ์ิ อินฺทวีโร เวชไธสง ช านิหตัถการ

กท 050/2531 7643 พระมหาสมบติั สิริวณฺโณ แกว้สิมมา ไชยทิศเทพธดาราม

กท 051/2531 7985 พระมหาสมบูรณ์ กลฺยาณเมธี พาจรทิศ เทพธิดาราม

กท 052/2531 7630 พระสุทธิชยั ทีฆายโุก ยงัสุข มหาธาตุ

กท 053/2531 7570 พระณรงค์ ปิยธมฺโม ใจศรี พระพิเรนทร์

กท 054/2531 7649 พระอรัญ สุธีโร โพธ์ิรินทร์ น้อยนพคุณ

กท 055/2531 7594 พระมหาประกอบ ปญฺญาธโร แกว้อาดูร ราชสิทธาราม

กท 056/2531 7632 พระมหาสุชล จนฺทปญฺโญ ทลเทพ อมรทายกิาราม

กท 057/2531 7571 พระมหาดาวเรือง กิตฺติวณฺโณ เหระวลัย์ สระเกศ

กท 058/2531 7822 พระวิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน ปานตะ๊ระษี น้อยนพคุณ

กท 059/2531 7639 พระสมศกัด์ิ อุจฺจสกฺโข โหรี มหาธาตุ

กท 060/2531 7631 พระมหาสุนทร จนฺทว  โส จนัทวงศ์ ดิสานุการาม

กท 061/2531 7573 พระมหาด ารงค์ ปญฺญาวฑฺุโฒ ประเมโท แกว้แจ่มฟ้า

กท 062/2531 7367 พระมหาจุมพล อริยว  โส บุญมาก ปทุมคงคา



กท 063/2531 7558 พระมหาครรชิต ปญฺญาชิโต เข่ือนเพชร เบญจมบพิตร

กท 064/2531 7569 พระณรงค์ วิมโล วิมล เจา้มูล

กท 065/2531 7605 พระมงคล วรมงฺคโล มาลี สงัขก์ระจาย

กท 066/2531 7556 พระมหาเกษม สุจิตฺโต แกว้ทอง เศวตฉตัร

กท 067/2531 7491 พระมหาโชคดี โชติญาโณ เกิดเกล้ียง สระเกศ

กท 068/2531 7645 พระมหาหงษ์ ปคุโณ แกว้สวา่ง อมรทายกิาราม

กท 069/2531 7554 พระมหากิตติศกัด์ิ กิตฺติสาโร โพธ์ิแกว้ โตนด

กท 070/2531 7619 พระสมาน ธมฺมสรโณ บุง้ต่อบวั วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 071/2531 7604 พระพนม ธมฺมทินฺโน ฉนัช่ืน บุญรอดธรรมาราม

กท 072/2531 7635 พระมหาสุพฒัน์ สุวณฺโณ สมบุญฤทธิผล เบญจมบพิตร

กท 073/2531 7557 พระคลอ้ย ปภสฺสโร ทองบวัแกว้ เศวตฉตัร

กท 074/2531 7627 พระสิริวฒัน์ สิริวฑฺฒโน ศรีเครือดง ธรรมาภิรตาราม

กท 075/2531 7624 พระมหาเสน่ห์ วิจกฺขโณ บ ารุงพงษ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 076/2531 7640 พระสมนึก สมเตโช รูปข า ศรีบุญเรือง

กท 077/2531 7588 พระบญัญติั อภิชาโต ทองเก้ือ มหาธาตุ

กท 078/2531 7647 พระมหาอนนัต์ กิตฺติภทฺโท เหวชยัภูมิ มหาธาตุ

กท 079/2531 7615 พระมหาส าเภา คุณวฑฺุโฒ พิมติพิมโน มหาธาตุ

กท 080/2531 7646 พระอมร จนฺทสโร กองลี นครป่าหมาก

กท 081/2531 7634 พระสุริด ขนฺติพโล อบอุ่น ช านิหตัถการ

กท 082/2531 7602 พระเพลิงศกัด์ิ อริยว  โส บนัลือทรัพย์ สุวรรณคีรี

กท 083/2531 7650 พระมหาอ่ิม หิตกาโร นามกระโทก สุวรรณาราม

กท 084/2531 7572 พระมหาด าริห์ สุภปญฺโญ สีดา ไร่ขิง นครปฐม

กท 085/2531 7559 พระมหาคมสนัต์ เขมธโร จนัทร์ดี ก าแพงบางจาก

กท 086/2531 7562 พระจ านงค์ โอภาโส ปุผาลา มหาธาตุ

กท 087/2531 7587 พระนิกร ฐานวโร ศิริสมบูรณ์ สิตาราม



กท 088/2531 7574 พระถวิล จนฺทูปโม ประดบัสุข บางน ้าผ้ึงนอก

กท 089/2531 7603 พระพิมพา สนฺตจิตฺโต อินต าแย ทองศาลางาม

กท 090/2531 7623 พระสนอง ภาณุว  โส แทวกระโทก จกัรวรรดิราชาวาส

กท 091/2531 7589 พระมหาบุญเฮียง ฐิตญาโณ ยอดเจริญ ช่างเหลก็

กท 092/2531 7633 พระสุชาติ สคารโว ตั้นเล่ง มหาธาตุ

กท 093/2531 7620 พระมหาสะพร่ัง กิตฺติญาโณ พุทธยอด ราชสิทธาราม

กท 094/2531 7616 พระมหาสนัน่ เตชปญฺโญ เขม็มี ราชสิทธาราม

กท 095/2531 7532 พระมหาเสน่ห์ จตฺตสลฺโล ศรีแกว้พะเนาว์ เทพธิดาราม

กท 096/2531 7592 พระบุญช่วย อภิปุญฺโญ ไกรศรีทา บางนาใน

กท 097/2531 7563 พระจ านงค์ สุจิตฺโต กะมะโน น้อยนพคุณ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 098/2531 73 พระมหาเตียงทอง กลฺยาณเมธี ชยัจนัทา ธาตุ  ขอนแก่น อนัดบั 2

นค 099/2531 81 พระบุญมี ผาสุโก มีสุข ศรีสุมงัคล ์หนองคาย อนัดบั 2

นค 100/2531 66 พระมหาแสงเดือน ชิตุกาโม หาญเงิน ศรีสะอาด อุดรธานี อนัดบั 2

นค 101/2531 105 สามเณรเพชรทอง ไวโสภา ทุ่งศรีเมือง  อนัดบั 2

นค 102/2531 62 พระฉวี สคารโว สีหมอก หนองคณฑี  สระบุรี

นค 103/2531 64 พระมหาบุญช่วย เตชพโล เคนนิคม ศรีชมช่ืน หนอคาย

นค 104/2531 63 พระชาญไชย ญาณส วโร พิมพค์  า อมัพวนั  หนอคาย

นค 105/2531 92 พระทองจนัทร์ ฐิตญาโณ เดือนเพญ็ กญุชรวนาราม สารคาม

นค 106/2531 68 พระประหยดั อินฺทปญฺโญ ไชยตะมาตร์ ศิริมงคล  อุดรธานี

นค 107/2531 103 พระปัญญา สนฺตจิตฺโต ช่ืนตา สิงห์ทองเหนือ  ยโสธร

วิทยาเขตหนองคาย  (อุบลราชธานี)
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก  การบริหารการศึกษา



นค 108/2531 59 พระประเสริฐ ฐาณจารี พิมพจ์นัทร์ โพธ่ิชยั  หนองคาย

นค 109/2531 69 พระมหาทองสินธุ์ วิจกฺขโณ พรดอนก่อ ศรีสุมงัคล ์หนองคาย

นค 110/2531 81 พระมหาถวิล ปโยโค สอนอาจ ทุ่งศรีเมือง  

นค 111/2531 65 พระมหาอนนัต์ สญฺญโม ค าเจริญ ศรีสะอาด อุดรธานี

นค 112/2531 113 พระส าราญ อาทิจฺจว  โส พวงมะลิ ศีรษะเกษ  หนองคาย

นค 113/2531 57 พระมหาพิเชษฐ์ สิริปญฺโญ โพธ์ิสุ โพธ่ิชยั  หนองคาย

นค 114/2531 72 พระมหาเกษม กวิสฺสโร พนัธุ์พิบูลย์ ศิริมงคล  อุดรธานี

นค 115/2531 61 พระกญัหา ถาวรจิตฺโต โคตรวงศ์ ศรีสะอาด อุดรธานี

นค 116/2531 109 พระศรีมูล เขมวีโร เมืองมา ศรีโสดา  เชียงใหม่

นค 117/2531 60 พระมหาสวสัด์ิ ธีรปญฺโญ วงษาหาราช ศิริมงคล  อุดรธานี

นค 118/2531 74 พระปริญญา จารุธมฺโม ชาวงษ์ ทุ่งศรีเมือง  

นค 119/2531 123 กระกลม จนฺทูปโม ใจธรรม ท่าวงัหิน  

นค 120/2531 133 พระประสิทธ์ิ โชติปญฺโญ จนัทะแจ่ม แสนส าราญ   

นค 121/2531 131 พระบุญมี อนุตฺตโร วงศล์า ผาสุการาม   

นค 122/2531 132 พระบุญโอบ วรธมฺโม ทดัศรี แจง้   

นค 123/2531 141 พระหงษหิ์น ฐิตธมฺโม ธาระวงศ์ มหาวนาราม   

นค 124/2531 142 พระมหาหนูตนั สุนฺทโร ค าศรี วารินทราราม   

นค 125/2531 139 พระสุภาพ สุภาจาโร แกว้พวง บา้นปลาดุก   

นค 126/2531 136 พระวิเชียร ปญฺญาวฑฺุโฒ สีหาบุตร อุบลรัตนาราม   

นค 127/2531 134 พระผาด ขนฺติโก แสนย  า มหาวนาราม   

นค 128/2531 127 พระมหาทองค า ธมฺมปาโล พิมมาลยั ปทุมมาลยั   

นค 129/2531 138 พระครูสารธรรมรังษี (สุพล) สุปุญฺโญ ศรีลาวงษ์ ศรีแสงทอง   

นค 130/2531 140 พระสุรเชษฐ์ ปุณฺณโก ชานนัโท มหาวนาราม   

นค 131/2531 125 พระทวีป ปญฺญาคโม สอนสูญ ทุ่งศรีเมือง  

นค 132/2531 126 พระทองแดง อตฺตสนฺโต พุทธเกตุ มหาวนาราม   



นค 133/2531 124 พระฉวี ปิยธมฺโม ค าเกล้ียง กุดคูณ   

นค 134/2531 137 พระสงัขท์อง ปญฺญาธโร สายมุทร ศรีจนัทราราม   

นค 135/2531 129 พระทองอินทร์ ชุตินฺธโร ค าอุด นิคมกิตยาราม  

นค 136/2531 135 พระพรพจน์ จนฺทสโร แกว้ลี ทุ่งศรีเมือง  

นค 137/2531 130 พระบุญมา โชติญาโณ เสียงใส ผาสุการาม   

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 138/2531 7482 พระมหาสายชล ญาณมุนี สุทธิรักษ์ โตนด  นนทบุรี อนัดบั 1

กท 139/2531 7476 พระสญัญา อภิวฑฺฒโน พรรณรังษี กลางดาวคะนอง  อนัดบั 2

กท 140/2531 7401 พระมหาธีรเนตร ปริธมฺโม ปริธรรมมงั ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 141/2531 7428 พระมานดาส ฐานานนฺโท มหรชน นาคกลาง  (เนปาล) อนัดบั 2

กท 142/2531 7455 พระมหากมล ถาวโร มัง่ค  ามี เทพนารี  

กท 143/2531 7465 พระมหาบ ารุง วฑฺุฒิปญฺโญ พนัธุ์อุบล สระเกศ

กท 144/2531 7349 พระมหาอารมย์ ธมฺมทีโป บวัขาว ชลประทาน

กท 145/2531 7394 พระมหาฉลอง สิริวณฺโณ เพียกุดเพง็ ราชสิงขร

กท 146/2531 7249 พระมหาถาวร อตฺถจารี เช้ือทอง อรุณราชวราราม

กท 147/2531 7477 พระมหาสมชาย ปญฺญาสาโร ป่ันสา เบญจมบพิตร

กท 148/2531 7483 พระอุดร ถาวรธมฺโม สมตน้ เอ่ียมวรนุช

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๓  ปีการศึกษา  ๒๕๒๙
คณะมนุษยศาสตร์

วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 149/2531 7410 พระบุญเลิศ อคฺคปญฺโญ ดวงแกว้ นาคกลาง 

กท 150/2531 7456 พระเกษม สิกฺขาสโภ เสาร์แกว้ น้อยนพคุณ

กท 151/2531 7461 พระมหาบุญชม อชิโต พวงล าภู ส านกัสงฆห์ลกัสาม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 152/2531 7481 พระมหาเสวก ติสฺสรกวินฺโท มีลาภกิจ ดาวดึงษาราม

กท 153/2531 7396 พระมหาชอบ ธีรชโย รอดหลง ปากน ้า

กท 154/2531 7432 พระมหาสุทศัน์ สุทสฺสโน ไวยปิติ ดาวดึงษาราม

กท 155/2531 7392 พระมหาจ านงค์ อิทฺธิญาโณ พูลนวล เบญจมบพิตร

กท 156/2531 7379 พระถวิล ถาวรคุโณ ทุมมี โมลีโลกยาราม

กท 157/2531 7389 พระมหาค ากอง จารุขนฺโธ กมลช่วง จกัรวรรดิราชาวาส

กท 158/2531 7454 พระมหาอ านาจ ฐิตปญฺโญ เกตุพงษ์ คฤหบดี

กท 159/2531 7405 พระน้อย กนฺตสีโล แสงสุมาตร์ ระฆงัโฆสิตาราม

กท 160/2531 7409 พระมหาบุญเรือง กิตฺติปญฺโญ บุญค าภา สามคัคีธรรม

กท 161/2531 7294 พระมหาสานิตย์ ณฏฺฐว  โส แหวนทองค า สุคนัธาราม

กท 162/2531 7255 พระมหานคร พฺรหฺมโชโต ศรีกะชา จนัทร์สโมสร

กท 163/2531 7311 พระมหาสมนึก โชติปญฺโญ ไพรบิง จนัทร์สโมสร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
รุ่นท่ี  ๓๓  ปีการศึกษา  ๒๕๒๙

คณะสงัคมศาสตร์
วิชาเอก  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



กท 164/2531 7425 พระไพโรจน์ สิริธมฺโม เพช็รคงทอง ใหม่

กท 165/2531 7251 พระมหาเท่ียง ขนฺติพโล พาทอน มหาธาตุ

กท 166/2531 7413 พระมหาบุญจนัทร์ เขมปญฺโญ โชคเหมาะ มงคลวนาราม

กท 167/2531 7431 พระมหาสมพงษ์ พุทฺธสโร เป้าทอง ดาวคะนอง

กท 168/2531 7436 พระมหาสมนึก จนฺทวณฺโณ นรินทร ไก่เต้ีย

กท 169/2531 7358 พระมหาสมคิด กิตฺติธโร กลทิพย์ ประยรุวงศาวาส

กท 170/2531 7417 พระมหาประชา ธีรปญฺโญ ทุ่นใจ เวฬุราชิณ

กท 171/2531 7411 พระมหาบุญสม สีลเตโช ทาสีศร น้อยนพคุณ

กท 172/2531 พระมหานิกร กลฺยาณสิริ พุม่พูน มหาธาตุ พุทธ ปี28

1.   คณะพุทธศาสตร์                  รวม      ๑๕    รูป

                วิชาเอกปรัชญา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์                    รวม        ๘๒   รูป

                วิชาเอกการบริหารการศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์           รวม       ๑๔    รูป

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์              รวม    ๒๑   รูป  

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๒๙

*********

ส่วนกลาง



รวม  รูป

1.  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน                  รูป

รวมทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทั้งส้ิน จ านวน   รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2532 7664 พระไม้ สุภโร สงวนสกุล ทองเพลง อนัดบั 2

กท 002/2532 7666 พระมหาสิทธิโชค สิทฺธิโชโต ปาณะศรี สระเกศ อนัดบั 2

วิทยาเขต

รับรองตามน้ี

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระมหานคร   เขมปาลี สมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร)

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๑๑  เดือน  มกราคม  พุทธศกัราช  ๒๕๓๒
รับปริญญา เม่ืวนัท่ี   ๑๑  มกราคม  พุทธศกัราช   ๒๕๓๒

รุ่นท่ี  ๓๔  ปีการศึกษา  ๒๕๓๐
คณะพุทธศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

วิชาเอก   ปรัชญา (ส่วนกลาง)



กท 003/2532 7656 พระมหาคะณะ ฐิตญาโณ เวียงดินด า พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 004/2532 7670 พระมหาสมหวงั ชยสิทฺธิ แกว้สุฟอง ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 005/2532 8214 พระมหาเฉลียว เปสโร ชูเตชะ ประยรุวงศาวาส

กท 006/2532 7698 พระมหาวิศิษฐ์ อาจารสมฺปนฺโน สมบูรณ์ มหาธาตุ

กท 007/2532 7693 พระบรรจง อภิวฑฺฒโน โสดาดี รัชฎาธิษฐาน

กท 008/2532 7665 พระราเมศ ธมฺมคุตฺโต อวาเล สระเกศ

กท 009/2532 7662 พระประยรู จนฺทวณฺโณ ฉิมมาฉุย สงัขก์ระจาย

กท 010/2532 7669 พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม ราชเจริญ ดอน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 011/2532 2 พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร ดูใจ สวนดอก

ชม 012/2532 33 พระเสน่ห์ ธมฺมวโร อินฟอง สวนดอก

ชม 013/2532 1 พระมหาวิโรจน์ วฑฺุฒิจารี อินทนนท์ บุพพาราม

ชม 014/2532 15 พระป่ัน มหาวิริโย อะทะเทพ สวนดอก

ชม 015/2532 27 พระพูนชยั ยโสธโร ปันธิยะ สวนดอก

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
รุ่นท่ี  ๓๔  ปีการศึกษา  ๒๕๓๐
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 016/2532 7750 พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก สายสุดา มหาพฤฒาราม

กท 017/2532 7759 พระมหาพล สิทฺธิทตฺโต โอรพิน สระเกศ

กท 018/2532 7742 พระมหาจ ารัส ฐิตสิริ พรมรักษา สงัเวชวิศยาราม

กท 019/2532 7757 พระมหาปรีดา สิริจนฺโท จนัทร์แจ่มศรี อินทร์บรรจง

กท 020/2532 7743 พระมหาจ ารูญ จรณธมฺโม ท าทอง ดุสิตาราม

กท 021/2532 7738 พระมหาโกสินทร์ ผาสุโก เพง็หนู พิชยญาติการาม

กท 022/2532 8569 พระชาตรี ชาครธมฺโม อุ่นใจ มหาธาตุ

กท 023/2532 7736 พระมหาไกรทอง ฐานกุสโล คงพ่วง มหาธาตุ

กท 024/2532 7739 พระมหาคมสณัห์ ชวนปญฺโญ ขติัยะ ไร่ขิง นครปฐม

กท 025/2532 7760 พระมหาไพบูลย์ วิปุโล โสมนสั สามพระยา

กท 026/2532 7219 พระมหาสุทิน อุชฺชลินฺโท สุขดี ดาวดึงษาราม

กท 027/2532 7777 พระมหาส าลี โสภณธมฺโม สมหวงั วรจรรยาวาส

กท 028/2532 7749 พระมหาธีรชยั ธีรญาโณ ใจปวน วชิรธรรมสาธิต

กท 029/2532 7758 พระมหาพฒันะ ถาวรธมฺโม งามสูงเนิน ระฆงัโฆสิตาราม

กท 030/2532 7801 พระมหาสราวธุ สราวโุธ พิมพท์อง ปทุมคงคา

กท 031/2532 7770 พระมหาสุเทพ ปญฺญาวชิโร เอน็ดู วรจรรยาวาส

กท 032/2532 7754 พระมหาประชา คมฺภีรปญฺโญ ศรีทรายค า ใหม่พิเรนทร์

กท 033/2532 7798 พระมหาร าพูน จิรวฑฺฒโน วะศรี ทินกรนิมิต

กท 034/2532 7745 พระมหาชะเอม สุวีโร รุ่งสวา่ง อรุณราชวราราม

กท 035/2532 8223 พระมหาประดิษฐ์ ปญฺญาตุโล โงนมณี มหาธาตุ

กท 036/2532 7793 พระประสิทธ์ิ กตปุญฺโญ บุญจีบ อปัสรสวรรค์

กท 037/2532 7778 พระมหาอมร คนฺธอมโต วิบูลยพ์นัธ์ มหาธาตุ

วิชาเอก   การบริหารการศึกษา



กท 038/2532 7756 พระมหาปรีชา สุภาจารี อุ่นผกู อปัสรสวรรค์

กท 039/2532 7775 พระมหาสมจิต อกิญฺจโน โนค า วชิรธรรมสาธิต

กท 040/2532 7788 พระธีรพงษ์ สิริปญฺโญ แกว้ลอย ชยัมงคล

กท 041/2532 7805 พระมหาสุธรรม สิริวณฺโณ สายปันดิ วชิรธรรมสาธิต

กท 042/2532 7780 พระมหาเกรียงศกัด์ิ ปญฺญาวโร พลอยแสง มหาธาตุ

กท 043/2532 7811 พระส ารวย โชติวโร จอ้ยจ๊ีด ไชยทิศ

กท 044/2532 7747 พระมหาทวีป กตปุญฺโญ หนูดว้ง ชลประทาน

กท 045/2532 7740 พระมหาควง อุฏฺฐานรตโน แกว้กอง อรุณราชวราราม

กท 046/2532 7613 พระมหาศิวดล สุเมธี วรรณา ทศันารุณสุนทริการาม

กท 047/2532 7533 พระมหานิพฒัน์ อาภาธโร แสงวงศ์ อภยัทายาราม 

กท 048/2532 7765 พระมหาแวง วรสุวณฺโณ ทองสง่า วรจรรยาวาส

กท 049/2532 7807 พระมหาสมคิด ฐานทินฺโน รัตนพนัธุ์ ปากน ้า

กท 050/2532 7789 พระมหานิคม ปิยธมฺโม ศรีเดช มหาธาตุ

กท 051/2532 7796 พระพยงุ จารุธมฺโม กิกสนัเทียะ สุทธาราม

กท 052/2532 7787 พระธวชัชยั ถาวรธมฺโม ชาวสวน เลียบราษฎร์บ ารุง

กท 053/2532 7761 พระมหามณเฑียร ธมฺมธโร สุวรรณสิงห์ ราชสิทธาราม

กท 054/2532 7804 พระมหาสิริภทัร ภทฺทสิริ ค  าราษฎร์ ราชบูรณะ

กท 055/2532 7791 พระบุญส่ง สมาจาโร มโนแป๊ก ธรรมาภิรตาราม

กท 056/2532 7794 พระมหาประเสริฐ อคฺคธมฺโม ชยัหาญ ชยัมงคล สมุทรปราการ

กท 057/2532 8570 พระไพโรจน์ ธีรปุญฺโญ กนัยาธง มหาธาตุ

กท 058/2532 8568 พระกิตติพงษ์ อุตฺตมกิตฺติเมธี ลาธุลี จกัรวรรดิราชาวาส

กท 059/2532 7751 พระมหาบุญจนัทร์ กลฺญาสิทฺธิ กลัยาประสิทธ์ิ ทองธรรมชาติ

กท 060/2532 7799 พระวิชยั อคฺคธมฺโม พละสุข หิรัญรูจี

กท 061/2532 7584 พระนิพนธ์ สนฺติกโร ช านาญ บางยี่ขนั

กท 062/2532 7800 พระมหาสงวน รตนปญฺโญ มณีมาศ ก าแพงบางจาก



กท 063/2532 7580 พระทองสุข สุจิตฺโต ไกรพงษ์ ปทุมคงคา

กท 064/2532 7753 พระมหาบุญมา ฐานธมฺโม จนัมี มหาธาตุ

กท 065/2532 7812 พระส ารวย อคฺคธมฺโม มหาพรหม สนัติธรรมาราม

กท 066/2532 7809 พระมหาสมพงษ์ สุธมฺโม เดชดวง วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 067/2532 7813 พระใหม่ อรุโณ สงัวิบุตร ลุ่มคงคาราม

กท 068/2532 7768 พระมหาสละ ฉนฺทโก ปรักมานนท์ ปากน ้า

กท 069/2532 7781 พระฉลอง อริญฺชโย ปองดี ช่องลม

กท 070/2532 7596 พระประเทือง ทีปธมฺโม กุลพิลา ชยัมงคล สมุทรปราการ

กท 071/2532 7621 พระทา้วเสถียร สถิรตฺถิโก วะนานาม เอ่ียมวรนุช

กท 072/2532 7611 พระมหาวิชยั ปุญฺญกาโม ธารา วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 073/2532 7582 พระครูวินยัธรทรงเดช ปณฺฑิโต ราชบณัฑิต ไผต่นั

กท 074/2532 7500 พระมหาปราโมทย์ ฐานยตฺุโต เซ่งเล่ียน วงศล์าภาราม รุ่นท่ี  32

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 075/2532 7676 พระนราวฒิุ กิตฺติปญฺโญ เกษศิริ พระยาท า

กท 076/2532 7679 พระมหาไสว อภิปุญฺโญ นามนนท์ ประยรุวงศาวาส

กท 077/2532 7681 พระสงัวาลย์ ชวนวชิโร ยงยิ่งเชาว์ พระเชตุพน

กท 078/2532 7806 พระมหาสุรวฒัน์ ติลโก ทองเกล้ียง พระเชตุพน

กท 079/2532 7763 พระมหาวิเชียร สุนนฺโท บวับาน กลัยาณมิตร

กท 080/2532 7737 พระมหาโกนิฏฐ์ สิริโกวิโท ศรีทอง เบญจมบพิตร

กท 081/2532 7741 พระมหาจนัทร์ กิตฺติปาลี วงักลัยา กนัตทาราราม

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   การศึกษานอกโรงเรียน



กท 082/2532 7767 พระมหาสถิตย์ สุธมฺโม ชาไมล์ ระฆงัโฆสิตาราม

กท 083/2532 7774 พระมหาสมจิตร ปญฺญากิตฺติ กองสุข ประยรุวงศาวาส

กท 084/2532 8216 พระมหาเอกชยั มหาวิริโย แกว้แหวน แกว้แจ่มฟ้า

กท 085/2532 8222 พระมหาบุญสม ฐิตปุญฺโญ ชินโช ทินกรนิมิต

กท 086/2532 8224 พระมหาประสิทธ์ิ ปริปุณฺโณ สุทธิสาร ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 087/2532 8221 พระมหามานิต ธมฺมวีโร วิเชียร ทินกรนิมิต

กท 088/2532 7684 พระสุภาพ สุภทฺทโส สจัจสมภาร อมรทายกิาราม

กท 089/2532 7803 พระสาโรจน์ กิตฺติธโร ผกานนท์ ธรรมาภิรตาราม

กท 090/2532 7814 พระดิเรก อารทฺธวิริโย อ่างค  า บางบวั

กท 091/2532 7672 พระมหาทองร่วม กิตฺติสาโร กนัภยั เลียบราษฎร์บ ารุง

กท 092/2532 7792 พระประดิษฐ์ กลฺยาณธมฺโม บุญมาก เลียบราษฎร์บ ารุง

กท 093/2532 7678 พระวิชิต พนฺธุโล เท่ียวทอง ดงมูลเหลก็

กท 094/2532 7673 พระมหาปัญญา ชยปญฺโญ ดาบพลหาร ปทุมคงคา

กท 095/2532 7686 พระอมรศกัด์ิ อมโร ทองคล่ี ท่าพระ

กท 096/2532 7671 พระโกสินทร์ ถาวรธมฺโม บุญปก ประยรุวงศาวาส

กท 097/2532 7683 พระสุวรรณ กิตฺติชโย ไชยบวัแดง มหาธาตุ

กท 098/2532 7677 พระสง่า กิตฺตินฺธโร โตะ๊ทราย พระเชตุพน

กท 099/2532 7680 พระสุพฒัน์ สมฺภาโร ทบัเปีย ชิโนรสาราม

กท 100/2532 7685 พระศิริศกัด์ิ ถาวโร ชุ่มเยม็ อมรทายกิาราม

กท 101/2532 7769 พระมหาสงกรานต์ ถาวโร ไกรถ่ิน บพิตรพิมุข

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก   การศึกษานอกโรงเรียน



นค 102/2532 76 พระมหากฤษณะ ตรุโณ บูชากุล ศรีชมช่ืน อนัดบั 1

นค 103/2532 144 พระขนัเตียน ขนฺติโก นามเกตุ มหาวนาราม

นค 104/2532 80 พระประพนัธ์ ธมฺมรโต พรมสิงห์ โสมนสัสนัตยาราม

นค 105/2532 163 พระอุย้ นีลวฑฺฒโน นิลพฒัน์ หายโศก

นค 106/2532 149 พระมหาบุญมา ปุณฺณโก สิงห์เดช ค านางรวย

นค 107/2532 128 พระทองพูล ติกฺขปญฺโญ หลา้ชาญ ทุ่งศรีเมือง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 108/2532 7661 พระมหาพรประดิษฐ์ วรปติฏฺฐิโต เก้ือกูล ประยรุวงศาวาส อนัดบั 1

กท 109/2532 พระมหาอินทยงค์ อินฺทว  โส พรมมา ฉตัรแกว้จงกลณี อนัดบั 2

กท 110/2532 7692 พระทวีศกัด์ิ ธมฺมานนฺโท ทนนัชนะ บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 111/2532 7702 พระมหาสมควร เชฏฺฐปญฺโญ ปัญญา จนัทาราม อนัดบั 2

กท 112/2532 7667 พระมหาสุทศัน์ ธีรปญฺโญ ศรีอาราม อินทาราม อนัดบั 2

กท 113/2532 7699 พระสนัน่ ชยเสโน ไชยเสน ละครท า

กท 114/2532 7660 พระบุญมี ธมฺมรโส จนัทร์หง่อม สร้อยทอง

กท 115/2532 7691 พระมหาทวี ฐานวโร อ่อนปัสสา มหาธาตุ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๔  ปีการศึกษา  ๒๕๓๐
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   ภาษาองักฤษ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 116/2532 7707 พระเชิดชยั ปิยสีโล อุตะโชติ แกว้แจ่มฟ้า

กท 117/2532 7733 พระสุจินต์ สุจิตฺโต ศรีสวา่ง ใหม่

กท 118/2532 7718 พระปราโมช อธิปญฺโญ แจะรัมย์ มหาธาตุ

กท 119/2532 7722 พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺตี โห้แดง พระเชตุพน

กท 120/2532 7690 สามเณรชยัวฒัน์ ภูมิโคกรักษ์ ใหม่ช่องลม

กท 121/2532 7710 พระมหาธีรศานต์ จิตฺตปาโล จิตรจ านงค์ ราชโอรสาราม

กท 122/2532 7511 พระภาณุวฒัน์ ภทฺราวโุธ เข่ือนควบ ไชยทิศ

กท 123/2532 7728 พระมหาสามารถ อธิปญฺโญ คงสมจิตต์ ปากน ้า

กท 124/2532 7694 พระประชา ปริญาโณ สงเขียว ไชยทิศ

กท 125/2532 7657 พระมหาจรัญ จิรฏฺฐิติโก ราชวงศ์ มหาธาตุ

กท 126/2532 7719 พระมหาปรีชา ปริญาโณ ช่างสาร อรุณราชวราราม

กท 127/2532 7712 พระนุกูล กตปุญฺโญ เพช็รคง อรุณราชวราราม

กท 128/2532 7688 พระชยัเด่น ปญฺญาปสุโต ป้องเรือ เอ่ียมวรนุช

กท 129/2532 7704 พระอุทยั จิรธมฺโม เอกสะพงั บางเสาธง

กท 130/2532 7342 พระจ าปี อโนมคุโณ ภูฆงั กระจงั

กท 131/2532 7732 พระสุบิน วชิรปญฺโญ สิงห์ทอง หงส์รัตนาราม

กท 132/2532 7731 พระส ารวย จิรธมฺโม สีสุดโท ส้มเกล้ียง  นนทบุรี

กท 133/2532 7721 พระไพรัช อินฺทญาโณ แกว้นาบอน วิเศษการ

คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   การบริหารรัฐกิจ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
รุ่นท่ี  ๓๔  ปีการศึกษา  ๒๕๓๐



กท 134/2532 7715 พระประดิษฐ์ โชติธมฺโม ละครชยั รัชฎาธิษฐาน

กท 135/2532 7716 พระประมวล คุณากโร ห่ามสนัเทียะ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 136/2532 พระครูประคุณสรกิจ ฐานปุญฺโญ บุญสุข สระเกศ

กท 137/2532 7726 พระวิลาศ จารุโภ รามศิริ ช่องลม

กท 138/2532 7724 พระวิเชียร ปญฺญาทีโป ชายผา นครป่าหมาก

กท 139/2532 7709 พระครูประสิทธิสรคุณ สุขญาโณ สุขโข สระเกศ

1.   คณะพุทธศาสตร์                  รวม     ๑๐      รูป

                วิชาเอกปรัชญา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์                    รวม    ๘๖     รูป

                วิชาเอกการบริหารการศึกษา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน                รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์               รวม     ๘     รูป

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์              รวม     ๒๔   รูป  

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

รวม  รูป

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๓๐

*********

ส่วนกลาง

วิทยาเขต



1.  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน                  รูป

3.   วทิยาเขตเชียงใหม่ จ านวน                  รูป

รวมทั้งส่วนกลางและวทิยาเขตทั้งส้ิน จ านวน   รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2533 7866 พระมหาสมชาย โชติธมฺโม ไมตรี ปทุมคงคา อนัดบั 1  

กท 002/2533 7848 พระมหาผดุง สุทฺธิว  โส พลายละหาร ราชบูรณะ อนัดบั 2

กท 003/2533 7861 พระมหาศรีวิชยั โชติโก ปานทอง เพลงวิปัสสนา อนัดบั 2

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระมหานคร   เขมปาลี สมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาจ  อาสภมหาเถร)

อธิการบดี นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

รับรองตามน้ี

รุ่นท่ี  ๓๕  ปีการศึกษา  ๒๕๓๑
คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก     ปรัชญา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี ๘ เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๓

รับปริญญาเม่ือ วนัท่ี  ๘  มกราคม  พุทธศกัราช  ๒๕๓๓



กท 004/2533 7873 พระมหาเสง่ียม ธมฺมโสภโณ ฟองนนัตา พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 005/2533 7863 พระมหาสุวรรณ สุรวณฺโณ ราชบุรี เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 006/2533 8069 พระเกษม ผาสุกสมฺปนฺโน รักษแ์กว้ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 007/2533 8042 พระมหาสวงค์ ชุตินฺธโร แก่นตาค า ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 008/2533 7978 พระมหาชนั นิตินนฺโท โกเขา อนงคาราม อนัดบั 2

กท 009/2533 7862 พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว  โส แกว้มหานิล บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 010/2533 7856 พระมหาวิเชษฐ์ เชฏฺฐวิทู พลายมาศ อินทรวิหาร

กท 011/2533 8778 พระมหาปกรณ์ กตปุญฺโญ โยชนะ ราชโอรสาราม

กท 012/2533 7935 พระมหาวชัระ ปญฺญาวโุธ รองจ่าเมือง ดาวดึงษาราม

กท 013/2533 7850 พระมหาไพรัช ปญฺญาพโล ขนุพรหม ชลประทาน

กท 0142533 7880 พระมหาอุดม ปญฺญาโภ อรรถศาสตร์ศรี พระเชตุพน

กท 015/2533 8075 พระมหาทองฮวย ธมฺมสโร ขนัทอง ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 016/2533 8970 พระมหาพล อาภากโร ไชยวิชู สงัเวชวิศยาราม

กท 017/2533 7843 พระมหาประสิทธ์ิ ปสิทฺธิปุญฺโญ กุญบุญญา ชนะสงคราม

กท 018/2533 8082 พระมหาวิชาญ สุวฑฺฒโน ล่ิมบริบูรณ์ ยาง

กท 019/2533 7987 พระแกว้ ฐิตวฑฺุโฒ ประเจริญ บุณยประดิษฐ์

กท 020/2533 8056 พระมหาสุเทพ อริยว  โส เรืองศรี ใหม่

กท 021/2533 8117 พระมหาไสว ชลิตปญฺโญ ลุนบง จกัรวรรดิราชาวาส

กท 022/2533 8117 พระมหาอุ่น อริยว  โส ตนัติสิริเดช ใหม่ยายนุย้

กท 023/2533 7840 พระมหาบุญไทย ยโสธโร ภูมะลา นครป่าหมาก

กท 024/2533 8074 พระมหาดาวเรือง พุทฺธรกฺขิโต พินิจดว้ง เพชรสมุทร

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก     ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 025/2533 7973 พระมหาส าเนียง อภิชฺชวานนฺโท เล่ือมใส ดาวดึงษาราม อนัดบั 1

กท 026/2533 7859 พระมหาวิเชียร เตชวชิโร ร้อยอ าแพง ชนะสงคราม อนัดบั 1

กท 0272533 7986 พระมหาเกษม วิชยเขมินฺโท ณ วิชยั ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 028/2533 7892 พระมหาบุญเหลือ โอวาทกฺขโม ใจมะโน พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 029/2533 7852 พระมหาสรวฒิุ ส วรสุธี อุทธยานุพงศ์ คฤหบดี อนัดบั 2

กท 030/2533 7870 พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ วงสาสาย ลานนาบุญ อนัดบั 2

กท 031/2533 7857 พระมหาวิเชียร กิตฺติรตโน อนนัตศิริรัตน์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 032/2533 7825 พระคนึง สนฺติกโร บวัพูล มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 033/2533 8014 พระมหานพชยั อภิชโย มาแดง พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท 034/2533 7868 พระมหาสนัติ ขนฺติวีโร เมืองแสง ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 035/2533 8035 พระมหาสนิท รตนมุนี กล่ินเกษร สงัเวชวิศยาราม อนัดบั 2

กท 036/2533 7853 พระมหาวีระ มหาวีโร ง้ิวไธสง ฉิมทายการาม อนัดบั 2

กท 037/2533 7869 พระมหาสมยั อุปฺปรกฺขิโต พลนารายน์ จตุรมิตร อนัดบั 2

กท 038/2533 7990 พระมหาเจษฎา อธิปญฺโญ เดชขนุทด อินทาราม อนัดบั 2

กท 039/2533 7981 พระมหาพล ญาณวโร พลประสิทธิภาพ ดงมูลเหลก็ อนัดบั 2

กท 040/2533 7851 พระมหาทวี กิตฺติโสภโณ สุระตนัตะ พลบัพลาชยั อนัดบั 2

กท 041/2533 7967 พระมหาทองเล่ียม สิริวณฺโณ มูลยาพอ พลบัพลา นนทบุรี อนัดบั 2

กท 042/2533 8061 พระมหาอลงกต อลงฺกโต นนัทจกัร์ บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 043/2533 7978 พระมหาทองสุข สุกฺกเวที กมลเชตุ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 044/2533 7831 พระมหาถนอม อคฺคปญฺโญ พะวงพนัธ์ สร้อยทอง

กท 045/2533 8046 พระมหาธิติวชัร สนฺติสุโภ จ าปางาม เบญจมบพิตร

กท 046/2533 7879 พระมหาอ านวย สิรินนฺโท นนทศ์รี เบญจมบพิตร

กท 047/2533 7865 พระมหาเสถียร สถิรจิตฺโต สมจิตต์ พระพิเรนทร์

กท 048/2533 7832 พระมหาทวีศกัด์ิ ตุลปญฺโญ เจิมรัมย์ ดาวดึงษาราม



กท 049/2533 7830 พระดม อุตฺตมวโร ชิดทองปาน เอ่ียมวรนุช

กท 050/2533 7984 พระมหาเบญจะ จนฺทสิริ วงศอ์ยู่ ปทุมคงคา

กท 051/2533 7971 พระมหาประเนตร ปญฺญาปทีโป ตรงตามค า ชนะสงคราม

กท 052/2533 7860 พระมหาวิชิต เตชวณฺโณ ธงศิลา มหาธาตุ

กท 053/2533 7828 พระมหาเช่ือม ชินว  โส สอนรอด ปทุมคงคา

กท 054/2533 7837 พระมหาพินิจ สุธีโร เดือนใส อินทาราม

กท 055/2533 7855 พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม เมืองโคตร นวลนรดิศ

กท 056/2533 7836 พระมหาบรรเทือง สนฺติธมฺโม อรัญ ประดิษฐาราม

กท 057/2533 7863 พระมหาสุเมฆ อติเมโธ กมัปุละวนั สุทศัน์เทพวราราม

กท 058/2533 7970 พระมหาบงัคม รกฺขิตธมฺโม สุธรรม ปทุมคงคา

กท 059/2533 7827 พระมหาชยั ชวนปญฺโญ มาใกล้ สระเกศ

กท 060/2533 7997 พระมหาชลอ อชิโต เพ่ิมผล ชนะสงคราม

กท 061/2533 7835 พระมหาหน่อ วรงฺกุโร นามเมือง ทองธรรมชาติ

กท 062/2533 7882 พระอุดม ปญฺญาสาโร กรอบเพช็ร เพลงวิปัสสนา

กท 063/2533 7833 พระมหาธงชยั กตปุญฺโญ บ าเพญ็พนัธ์ พระเชตุพน

กท 064/2533 8084 สามเณรสงดั แสงแกว้ นิมมานรดี

กท 065/2533 8077 พระมหาน ้าผ้ึง มหาวีโร จนัแดง สุวรรณาราม

กท 066/2533 7849 พระมหาพีรพล วิโรจโน ทองแมน้ แกว้ฟ้าจุฬามณี

กท 067/2533 8110 พระมหาสุทธิพร สุทฺธิญาโณ อินทร์กุล ยานนาวา

กท 068/2533 7846 พระมหาประทีป สิริจนฺโท อินทร์เขียว ปากน ้า

กท 069/2533 7854 พระมหาวิเชียร ปญฺญาวชิโร ศรีประภยั ชิโนรสาราม

กท 070/2533 7834 พระมหาน้อย ฐิตญาโณ สุนประโคน แกว้ฟ้าจุฬามณี

กท 071/2533 8015 พระมหาวงศว์ลัภ์ เขมาสโภ พรมมา ทองธรรมชาติ

กท 072/2533 7823 พระมหาก าป่ัน ธีรว  โส บุญส่ง เฉลิมพระเกียรติ

กท 073/2533 7839 พระมหาบวัพนัธ์ อตฺถกุสโล บุบผา มหาธาตุ



กท 074/2533 7875 พระมหาอดิเรก สิริปญฺโญ อินตะ๊พรม ทองธรรมชาติ

กท 075/2533 7875 พระมหานิยม กิตฺติโสภโณ มานะเสน บางเสาธง

กท 076/2533 8051 พระสาคร ปภสฺสโร แสนสอน เฉลิมพระเกียรติ

กท 077/2533 7929 พระมหาประมวล ธมฺมเตโช สุนาอาจ เวฬุราชิน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 078/2533 37 พระเจริญ จรณสมฺปนฺโน พนัธุรี สวนดอก อนัดบั 1

ชม 079/2533 38 พระมหายทุธนา สุภาจาโร ภิญโญค า สวนดอก อนัดบั 2

ชม 080/2533 35 พระบุญทา รตนปญฺโญ มานะผนั ศรีโขง อนัดบั 2

ชม 081/2533 39 พระดวงค า อภิวฑฺฒโน แสนยอด สนัก าแพง

ชม 082/2533 36 พระสิทธิพนัธ์ เตชธมฺโม วนัสูง สวนดอก

ชม 083/2533 34 พระประหยดั พฺรหฺมปญฺโญ หงส์นวล ชยัมงคล

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 084/2533 17 พระสุทธิศกัด์ิ สิริวฑฺฒโน ปรีดาภาพ วงัตะวนัตก อนัดบั 1

นศ 085/2533 6 พระประสาท ปริสุทฺโธ สกุลวงศ์  ใหญ่ชยัมงคล

นศ 086/2533 19 พระมหาบรรจง สิริภทฺโท ช่ืนอารมย์ หน้าพระบรมธาตุ

นศ 087/2533 1 พระเจริญ สิริภทฺโท ทองทวี ประดูพฒันาราม

นศ 088/2533 13 พระมหาประเสริฐ ปสฏฺโฐ พลายดว้ง แจง้

คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก     ศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก     ศาสนา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



นศ 089/2533 14 พระสมโชค ธมฺมธโร มีทอง เสาธงทอง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 090/2533 7912 พระมหาไสว โชติโก ท านา อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 091/2533 7915 พระสุวรรณ ขนฺติโก สุขบูรณ์ ม่วงแค อนัดบั 2

กท 092/2533 7905 พระมหาวิชยั กิตฺติสาโร สิมมาอ่อน ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2

กท 093/2533 7911 พระมหาสิงห์แกว้ รตนญาโณ แสงเพชร สระเกศ อนัดบั 2

กท 094/2533 8956 พระมหาประพนัธ์ ฐิตปุญฺโญ ค่ายบุรี น้อยนพคุณ

กท 095/2533 8128 พระชยัยนต์ ฐิตวฑฺฒโน ศรีศกัด์ินอก เรไร

กท 096/2533 8964 พระสุรศกัด์ิ ฐิตปุญฺโญ ใจลาม น้อยนพคุณ

กท 097/2533 8146 พระมหาอภิวฒัน์ ลิขิตว  โส เขียนวงศ์ ประชาศรัทธาธรรม

กท 098/2533 8125 พระมหาเชวง อาภากโร ส่งเสริมศรี เจา้มูล

กท 099/2533 8162 พระเหรียญ หิรญฺญวโร สดดอน ไผต่นั

กท 100/2533 8145 พระรังสรรค์ สิริวณฺโณ สีสนั ภาณุรังษี

กท 101/2533 8958 พระมหาประหยดั อินฺทปญฺโญ ภาวงศ์ ปทุมคงคา

กท 102/2533 8966 พระมหาอุทยั กิตฺติสาโร แผว้พลสง ทางหลวง 

กท 103/2533 8126 พระชชัวาล ชินสโภ ศิริมหา หงส์รัตนาราม

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๕  ปีการศึกษา  ๒๕๓๑
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก     การบริหารการศึกษา



กท 104/2533 8121 พระค านวน คมฺภีรปญฺโญ แนบค า สีหไกรสร

กท 105/2533 8160 พระตะวนั วีรธมฺโม เพราะทอง น้อยนพคุณ

กท 106/2533 8179 พระมหาธเนศ ถาวรโมลี ถานนั มหาธาตุ

กท 107/2533 8203 พระสมจิต ทนฺตจิตฺโต เลิศไกร เจา้มูล

กท 108/2533 8155 พระสุรพล อติพโล ดีรอด ประสาทบุญญาวาส

กท 109/2533 8148 พระสวสัด์ิ พุทฺธญาโณ สุทธิสาร น้อยนพคุณ

กท 110/2533 8967 สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ พระเชตุพน

กท 111/2533 8122 พระค ารณ ปภากโร สงัขท์อง ประสาทบุญญาวาส

กท 112/2533 8188 พระมหาปรีชา มหาปญฺโญ ยาสุกแสง สุคนัธาราม

กท 113/2533 7923 พระมหาเอ้ือม ธมฺมทตฺโต เยาวด์ว้ง ชลประทาน

กท 114/2533 8149 พระมหาสมยงค์ เขมงฺกโร ทองสุข มหาธาตุ

กท 115/2533 7901 พระมหาพล ฐิตาโภ คีรีวงศ์ บางขนุเทียนนอก

กท 116/2533 8165 พระอุดมศกัด์ิ ผาสุโก กนัยาประสิทธ์ิ อมรคีรี

กท 117/2533 8180 พระมหานรินทร์ ฐานุตฺตโร วรสุข ผาสุการาม (ชลบุรี)

กท 118/2533 8963 พระสุนทร ธมฺมสุนฺทโร เป็งลือ ประดู่บางจาก

กท 119/2533 8954 พระบณัฑิต จกฺกวโร จุมพรม พระเชตุพน

กท 120/2533 8166 พระอ านวย ฐิตปุญฺโญ ราชชุยเสน สิตาราม

กท 121/2533 8953 พระมหาทองพูล ธีรปญฺโญ พาประจง บางนาใน

กท 122/2533 8163 พระมหาอภิชาติ ฉนฺทธมฺโม ศรีสุข พลบัพลา (นนทบุรี)

กท 123/2533 8195 พระมหากิรวฒิุ สุทฺธสีโล นามพิมล ทองเพลง

กท 124/2533 8140 พระประจกัษ์ ฐานสุนฺทโร ศาลางาม สร้อยทอง

กท 125/2533 8947 พระคนัธชาติ สุทฺธสีโล ตะ๊ศกัด์ิ น้อยนพคุณ

กท 126/2533 8151 พระณฐัพงศ์ สุจิตฺโต สุพิชญพ์งศ์ อมัพวนั

กท 127/2533 8952 พระทองส่วน พุทฺธวโร ภิญโญยาง สนัติธรรมาราม

กท 128/2533 8938 พระนิเทศ อภิญาโณ สบสิงห์ สุทธิวราราม



กท 129/2533 8949 พระเฉลียว ปญฺญาวโร แปลกศกัด์ิ ไชยทิศ

กท 130/2533 7892 พระบุญหนา จิตฺติสทฺโท จิมานงั เทวีวรญาติ

กท 131/2533 8984 พระเจริญ ชาคโร ไพฑูรย์ ดอน

กท 132/2533 8965 พระอุไร มหาวีโร ประสงคดี์ นครป่าหมาก

กท 133/2533 8957 พระประสิทธ์ิ กิตฺติทินฺโน ดีเลิศรัมย์ สุทธาวาส

กท 134/2533 8951 พระดุสิต เขมโก สุขอว้น บางสะแกใน

กท 135/2533 8955 พระปรัชญา ธมฺมปญฺโญ ปัญญาเหลือ เวฬุราชิณ

กท 136/2533 8176 พระถาวร กตปุญฺโญ ค าแฝง สิตาราม

กท 137/2533 8177 พระเทวินทร์ อนุตฺตโร สงสนัเทียะ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 138/2533 8968 พระอ านวย อิทฺธิพโล โพธ์ิศรี มหาธาตุ

กท 139/2533 8945 พระกิตติศกัด์ิ ปภสฺสโร สายจนัทร์ อมรทายกิาราม

กท 140/2533 8960 พระสมบูรณ์ เขมวีโร พุทธระสุ ละหาร  (นนทบุรี)

 

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 141/2533 7924 พระมหาอ านวย อคฺคปวฑฺฒโน หวงัภูกลาง มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 142/2533 8935 สามเณรเกษม สีดากูด นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 143/2533 7921 พระมหาถวลัย์ นริสฺสโร แกว้ดว้ง เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 144/2533 7897 พระปรีชา วรปญฺโญ จ าปาบุญ เพลงบางพลดั อนัดบั 2

กท 145/2533 7904 พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร น้อยวนั มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 146/2533 7910 พระสมุทร ถาวรธมฺโม ทาทอง มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 147/2533 7903 พระมหาไพบูลย์ อนุตฺตโร หดัรัดชยั กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท 148/2533 7808 พระสง่า ส วโร อาจหาญ เรไร อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก     การสอนสงัคมศึกษา



กท 149/2533 7902 พระมหาไพรัช พิรโช พุม่น้อย สุวรรณาราม อนัดบั 2

กท 150/2533 7899 พระมหาประภาส ปภาโส มณีกญัญ์ ท่าพระ อนัดบั 2

กท 151/2533 7898 พระประทิน สุภวณฺโณ ขนัศรี อมัพวนั อนัดบั 2

กท 152/2533 8940 พระมหาบุรี อตฺถจารี สะพานทอง มหาธาตุ

กท 153/2533 8150 พระมหาสิงห์ค  า สิริปญฺโญ สอนแปง โพธินิมิตร

กท 154/2533 8119 พระไกรวฒิุ สุรวฑฺุโฒ เกรียรัมย์ สร้อยทอง

กท 155/2533 7884 พระมหาคลอ้ย สุจิตฺโต พรหมรินทร์ บางขนุเทียนนอก

กท 156/2533 7906 พระมหาวิทยา สุทฺธิญาโณ ทองดี มหาธาตุ

กท 157/2533 8971 พระประดิษฐ์ ญาณธมฺโม เมตตาภินนัท์ ทองศาลางาม

กท 158/2533 8973 พระมหาชนิศร์ ชนิสฺสโร ซ่ือสตัยพ์งศ์ เบญจมบพิตร

กท 159/2533 8941 พระวินยั สิริปญฺโญ ชาติครบุรี วงษล์าภาราม

กท 160/2533 8134 พระมหาบุญชู สุทฺธิปญฺโญ เกิดชูช่ืน สระเกศ

กท 161/2533 8143 พระมหาแฝง ชุติเมธี ใจชมช่ืน เบญจมบพิตร

กท 162/2533 8131 พระเติมศกัด์ิ กิตฺติธีโร ทองอินทร์ ศรีบุญเรือง

กท 163/2533 8154 พระสุรพร สมาจาโร เพชรสงัวาลย์ เพลงวิปัสสนา

กท 164/2533 8129 พระมหาชาญชยั เตชวโร อุมา คฤหบดี

กท 165/2533 8161 พระเหรียญ สุมโน พนัธมาศ มหาธาตุ

กท 166/2533 8142 พระปราโมทย์ ถิรจิตฺโต แหวนเงิน พลบัพลา (นนทบุรี)

กท 167/2533 7922 พระมหาอภิชาติ อติพโล ขวญัแกว้ เจา้มูล

กท 168/2533 8189 พระมหาเผ่ือน ปญฺญาวโุธ สาย นาคปรก

กท 169/2533 8202 พระสมยั ปญฺญาคุโณ ทาบทา พิชยั

กท 170/2533 8183 พระบุญเชิด สิริภทฺโท ชูรัตน์ ทองร าไพ

กท 171/2533 8943 พระสุพิมล นิติสาโร ศรศกัดา มหาธาตุ

กท 172/2533 8974 พระมหาเชน ชินปญฺโญ เจริญแกว้ เบญจมบพิตร

กท 173/2533 7893 พระมหาบุญชู ปุญฺญโชโต โพธ์ิสุวรรณ ราชสิทธาราม



กท 174/2533 8152 พระสุเทพ หิริธมฺโม เกรัมย์ โพธินิมิตร

กท 175/2533 8139 พระประกอบ จิตฺตปญฺโญ ไข่เสน มหาธาตุ

กท 176/2533 7896 พระมหาประคอง ทินฺนกิตฺติ พะวงสด ปทุมคงคา

กท 177/2533 7888 พระมหาถวิล ธมฺมธโร ศิลป์ลา ทองศาลางาม

กท 178/2533 8211 พระอนนัต์ ถิรธมฺโม หตัถิ ไชยทิศ

กท 179/2533 8137 พระมหาบวั ปิยวณฺโณ ศรีสมบติั อนงคาราม

กท 180/2533 7827 พระมหาชยัณรงค์ ภทฺรเมธี จ าค  าคง รัชฎาธิษฐาน

กท 181/2533 7887 พระณรงค์ กนฺตวีโร คงเดชา มหาธาตุ

กท 182/2533 8192 พระมหาไพรัตน์ สุชยธโร ชยัดี เบญจมบพิตร

กท 183/2533 7918 พระสงบ สุจิตฺโต ผา่เตม็ ทองศาลางาม

กท 184/2533 8941 พระบุญเหรียญ ฐิตส วโร รังกาใจ น้อยนพคุณ

กท 185/2533 7895 สามเณรกิตติพงษ์ วิไลปาน รุ่งเจริญศรัทธา

กท 186/2533 8132 พระมหาถนอม กิตฺติภทฺโท จ าปามี จนัทร์ (นนทบุรี)

กท 187/2533 7886 พระมหาจูม ภารกุสโล หาญสกุล มหาธาตุ

กท 188/2533 8193 พระมนสั วฑฺุฒิว  โส สาตลี แค

กท 189/2533 7913 พระมหาเสาวชาติ ธมฺมธโร ประชานนัท์ ดาวคะนอง

กท 190/2533 7890 พระมหาบุญมี ปวโร บุญปก หงส์รัตนาราม

กท 191/2533 7916 พระสวา่ง ปิยธมฺโม คนเพียร ใหม่เทพนิมิตร

กท 192/2533 7883 พระกมล กมโล ชยัทิพย์ โพธินิมิตร

กท 193/2533 8210 พระอดิศกัด์ิ สุเชฏฺโฐ วงศห์ลา้ ศรีบุญเรือง

กท 194/2533 8937 พระราชนัย์ สุธมฺโม สั้นจนัดา ลานนาบุญ

กท 195/2533 7909 พระมหาสมาน จนฺทโสภโณ สุวรรณา ปทุมคงคา

กท 196/2533 8209 พระมหาเหลก็ ฉนฺทสีโล สุภศร พระยาท า

กท 197/2533 8169 พระกฤษฎา สุขิโต แสงยา สิตาราม

กท 198/2533 8206 พระสมภาร สมภาโร ทวีรัตน์ ส าโรงเหนือ



กท 199/2533 8194 พระมงคล มงฺคลปณฺโณ หนอกระโทก โพธินิมิตร

กท 200/2533 8936 พระประพนัธ์ อายวุฑฺฒโน อินทะนยั ตน้ไทรย์

กท 201/2533 8196 พระมหารพีพนัธ์ กลฺยาณเมธี กนัติสิน อรุณราชวราราม

กท 202/2533 8936 พระมหาเกล้ียง อริยว  โส ไมห้อม วรจรรยาวาส

กท 203/2533 8144 พระมหามงคล อนนฺตชิโต สิงห์ปัน มหรรณพาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 204/2533 96 พระมหานิคม อาภากโร ปัญญาวิภาค ศีรษะเกษ อนัดบั 2

นค 205/2533 114 พระสุชีพ ภทฺทิโย สุขช่ืน ประดิษฐ์ธรรมคุณ อนัดบั 2

นค 206/2533 88 พระมหาชวน อคฺคธมฺโม ไชยค าม่ิง มงคลศิลาคุณ

นค 207/2533 98 พระมหาบญัญติั อิสฺสรญาโณ พูลเพ่ิม โพธ์ิชยั

นค 208/2533 90 พระชมภู ฐิตธมฺโม ประสานศรี ศีรษะเกษ

นค 209/2533 108 พระวิชยั วรปญฺโญ คิดเขม้ ศรีสุมงัตล์

นค 210/2533 112 พระส ารอง ปภสฺสโร โคตราแสง โพธ์ิชยั

นค 211/2533 102 พระบุญเส็ง ชาคโร แดงน้อย ศีรษะเกษ

นค 212/2533 117 พระเสาร์ นราสโภ ชะนะสาร โพธ์ิชยั

นค 213/2533 104 พระมหาป่ิน ปภสฺสโร ศรีภา ศรีชมช่ืน

นค 214/2533 86 พระมหาฉนัทะ ติกฺขวีโร องคน์าม โพธ์ิชยั

นค 215/2533 89 พระชาศรี อุตฺตฺโม บวัทะราช โพธ์ิชยั

นค 216/2533 115 สามเณรสุดใจ ทะชยัวงศ์ ประดิษฐ์ธรรมคุณ

นค 217/2533 94 พระไทย ปญฺญาธโร ค าภูษา โพธ์ิชยั

นค 218/2533 121 พระสมพร จนฺทธมฺโม เมืองกลาง ศรีสุมงัตล์

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก     การสอนสงัคมศึกษา



นค 219/2533 85 พระจนัที กิตฺติโก โกษารักษ์ ศรีคุณเมือง

นค 220/2533 116 พระสุวรรณ สิริจนฺโท แสนกอง จอมมณีท่า

นค 221/2533 120 พระสมเดช เตชปญฺโญ นามเกตุ ศีรษะเกษ

นค 222/2533 110 พระสรรเพชญ มหาเตโช ชาพนัธ์ มงคลศิลาคุณ

นค 223/2533 84 พระจนัทร์ กิตฺติภทฺโท มูลดี โพธ์ิชยั

นค 224/2533 93 พระมหาทองพูน วิสารโท อนัทอง ศรีชมช่ืน

นค 225/2533 83 พระค าใส จกฺกธมฺโม พิมเสน โพธ์ิชยั

นค 226/2533 99 พระบวัเงิน อลีนจิตฺโต สาครขนัธ์ มงคลศิลาคุณ

นค 227/2533 119 พระแสวง ปญฺญาธโร คุณเศษ โพธ์ิชยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 228/2533 201 พระสงัวาลย์ อชิโต คุณยา ทุ่งศรีเมือง

อบ229/2533 212 พระอมัพร สนฺตจิตฺโต โสเพง็ หนองปลาปาก

อบ 230/2533 199 พระสี จนฺทปญฺโญ สร้อยสน ผาสุการาม

อบ 231/2533 193 พระประหยดั วิโรจโน โคมารัมย์ ศรีประดู่

อบ 232/2533 206 พระสมใจ กตปุญฺโญ อินธิไชย ทุ่งศรีเมือง

อบ 233/2533 190 พระประยงค์ สุเมโธ บุญจ า มหาวนาราม

อบ 234/2533 186 พระทวี ทีปธมฺโม เทศมาศ ศรีแสงทอง

อบ 235/2533 182 พระจินดา สปฺปญฺโญ อุดมพนัธ์ ใหม่กุดคูณ

อบ 236/2533 200 พระสาคร อุตฺตมปญฺโญ แกว้ประกาย บา้นศีรษะกระบือ

อบ 237/2533 208 พระสมยั ผลิโก วรรณวงศ์ ผาสุทธิพรมรุ่ง

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์

วิชาเอก     การบริหารการศึกษา



อบ 238/2533 207 พระสมชยั ญาณวโร ร่าเริง ท่าวงัหิน

อบ 239/2533 191 พระประสิทธ์ิ ปิยวณฺโณ ตน้งอ้ มหาวนาราม

อบ 240/2533 185 พระณรงคช์ยั ฐิตญาโณ สุดา ศรีแสงทอง

อบ 241/2533 187 พระทองใบ สิริมงฺคโล แก่นสาร์ ทุ่งศรีเมือง

อบ 242/2533 195 พระไพฑูรย์ ภทฺทโก จนัทร์อ่อน ทุ่งศรีเมือง

อบ 243/2533 202 พระสีดา กิตฺติโก สายเนตร สารพดันึก

อบ 244/2533 210 พระสุวิญญา สจฺจวโร ผิวทอง ทุ่งศรีเมือง

อบ 245/2533 183 พระเจิม ถาวโร คุณละทิ มหาวนาราม

อบ 246/2533 203 พระสถาพร สิริจนฺโท ค าโพธ์ิ ใต้

อบ 247/2533 197 พระวิเชียร วิโรจโน ไกรเพชร บา้นศีรษะกระบือ

อบ 248/2533 211 พระสุวฒัน์ สีลสุทฺโธ โยธาทิพย์ ป่าแสนอุดม

อบ 249/2533 141 พระจนัทอง จนฺทโชโต คณฑา บา้นนาควาย

อบ 250/2533 198 พระวิทยา กนฺตวีโร มีแสง มหาวนาราม

อบ 251/2533 213 พระบวักนั อตฺถกาโม เห็มจนัทร์ หาดสวนสุ

อบ 252/2533 185 พระจรูญ ถิรธมฺโม สวา่งแกว้ สารพดันึก

อบ 253/2533 196 พระพรหมดี ยโสธโร ชยัศรี บา้นท่ากกแห่

อบ 254/253 194 พระพิเชษฐ์ สีลสุทฺโธ สระแกว้ ทุ่งศรีเมือง

อบ 255/2533 204 พระสุนทร อภิชาโต ศรีทา บา้นท่ากกแห่

อบ 256/2533 205 พระสมคิด อนุตฺตโร สุทธิรักษา มหาวนาราม

อบ 257/2533 209 พระเสมอ ฉนฺทจิตฺโต สุโน ทุ่งศรีเมือง

อบ 258/2533 192 พระประเสริฐ จตฺตสลฺโล ทีอุทิศ พลแสน

อบ 259/2533 188 พระธวชั ถิรญาโณ มหาศรี มณีวนาราม

อบ 260/2533 189 พระบุญสวย สุจิตฺโต แกว้หานาม บา้นศีรษะกระบือ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 261/2533 8020 สามเณรประเพศ ไกรจนัทร์ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 262/2533 7975 พระมหาอินทร์จนัทร์ กิตฺตโสภโณ อินเขียว เทพากร อนัดบั 2

กท 263/2533 7949 พระสมควร อิทฺธานนฺโท ฤทธานนท์ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 264/2533 7972 พระโสภณ สุทฺธโสภโณ เปียสนิท พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 265/2533 7962 พระมหาถาวร ชยโสภโณ ด าแดง มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 266/2533 7857 พระมหาชยัณรงค์ ฐิตวิชโย กล่ินน้อย อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 267/2533 7878 พระมหาอ านวย อธิปญฺโญ วงศร์าษี ดาวดึงษาราม อนัดบั 2

กท 268/2533 7983 พระมหาบวัสาย ปญฺญาวชิโร ขนเป้ียม อมรศีรี อนัดบั 2

กท 269/2533 7961 พระมหาเดโช ภูริปญฺโญ ปล้ึมใจ เทพากร อนัดบั 2

กท 270/2533 7946 พระมหาสมคิด วรโท ดวงจกัร์ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 271/2533 7841 พระมหาบุญถิน นรรกฺโข เทพนรินทร์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 272/2533 8033 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน พิเคราะห์ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 273/2533 8000 พระมหาชยัวฒัน์ สจฺจญาโณ แกว้กู่ ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 274/2533 8004 พระมหาถาวร อภิโสภโณ ภูลบั เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 275/2533 7938 พระมหาวินิตย์ ชาตเมธี เสนาช่วย หงส์รัตนาราม อนัดบั 2

กท 276/2533 8053 พระมหาสิริชยั สิริชโย ใชช้า้ง โพธินิมิตร อนัดบั 2

กท 277/2533 8111 พระมหาสุพล ปริสุทฺธิ แสนบุดดา สีหไกรสร อนัดบั 2

  คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ภาษาองักฤษ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๕  ปีการศึกษา  ๒๕๓๑



กท 278/2533 7958 พระมหาชมภู โฆสวาที ไกรลาส ทองนพคุณ อนัดบั 2

กท 279/2533 8063 พระมหาธนาวฒิุ กิตฺติญาโณ สุรพรรณ พระยาท า อนัดบั 2

กท 280/2533 7979 พระมหาบุญมี ธมฺมธีโร เจริญพงษ์ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 281/2533 8009 พระมหาพิชากร ฐิติญาโณ กะลาม บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 282/2533 7926 พระขาล ถิรสทฺโธ กุลขินี แกว้แจ่มฟ้า อนัดบั 2

กท 283/2533 7969 พระมหาบุญเจือ ปุญฺญธโร โฉมใส สระเกศ อนัดบั 2

กท 284/2533 7933 พระภิรมย์ โชติปญฺโญ มีประดิษฐ์ ละครท า อนัดบั 2

กท 285/2533 8040 พระมหาสวิต มนฺตสิริ มคัราช เจา้มูล อนัดบั 2

กท 286/2533 7925 พระไกรยะ วิโรจนธมฺโม สุขดี ศรีบุญเรือง

กท 287/2533 7930 พระมหาประเสริฐ วรชญฺโญ ภาแกด า อมัพวนั

กท 288/2533 8114 พระมหาหมุน ธมฺมจกฺโก เขม็ทอง ทินกรนิมิต

กท 289/2533 8115 พระมหาอภิบาล สีลเตโช เบง็เรือน เทพากร

กท 290/2533 8028 พระไพบูลย์ ธมฺมรโต เช้ือสีนนทต์รี ดาวคะนอง

กท 291/2533 7945 พระมหาแสน อคฺคเสโน อาจหาญ ปทุมคงคา

กท 292/2533 7974 สามเณรเอกลกัษณ์ ปราชิโก ปากบ่อ

กท 293/2533 7942 พระมหาสนิท รกฺขิตสีโล ประพนัธ์ มหาพฤฒาราม

กท 294/2533 7960 พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร แสงดี ยางสุทธาราม

กท 295/2533 7881 พระมหาอุทยั เขมจาโร วิชยั ศรีบุญเรือง

กท 296/2533 7941 พระวิสิทธ์ิ จิตฺตสุทฺโธ กนัศรีเวียง เพลงวิปัสสนา

กท 297/2533 7954 พระมหาสุภาพ สิริปญฺโญ ศรีกะชา จนัทร์สโมสร

กท 298/2533 7988 พระมหาภาคภูมิ คุณรตโน ทิทา จกัรวรรดิราชาวาส

กท 299/2533 7937 พระมหาวิชิต อุทโย มะณี ทองนพคุณ

กท 300/2533 7966 พระทองรักษ์ อุตฺตมญาโณ โสประดิษฐ์ หิรัญรูจี

กท 301/2533 7947 พระมหาสมชยั สิริวฑฺฒโน ศรีนอก ชมพูเวก

กท 302/2533 8065 พระมหาสุภาพ ฐานสุโภ สมพนัธ์ ปากน ้า



กท 303/2533 7950 พระสมศกัด์ิ ปญฺญาปสุโต นิโกรัมย์ ลาดปลาเคา้

กท 304/2533 8052 พระสายนัต์ ฐิติปญฺโญ มีพร ชยัมงคล

กท 305/2533 7976 พระสมบูรณ์ วรปญฺโญ เจริญสุข บางแวก

กท 306/2533 8058 พระสุธน ปญฺญาปสุโต สุภาวงศ์ ภาณุรังษี

กท 307/2533 7959 พระเชาว์ ชวนญาโณ เนตรพรม ปรินายก

กท 308/2533 7940 พระวิศิษฏ์ ยโสธโร บุญหลา้ กาญจนสิงหาสน์

กท 309/2533 8096 พระประจวบ สทฺธาธิโก ชนะภยั สีหไกรสร

กท 310/2533 8007 พระมหาทองใบ คมฺภีโร บูรณผาย อนงคาราม

กท 311/2533 7956 พระมหาฉ ่า ปุญฺญชโย ไชยตาล เบญจมบพิตร

กท 312/2533 7968 พระมหานิคม สุนิคโม แก่นจนัทร์ ปากน ้า

กท 313/2533 7948 พระมหาสมควร ปญฺญาว  โส จ านงคล์าภ สระเกศ

กท 314/2533 8006 พระเทียนชยั จนฺทสโร บุญทา เทวีวรญาติ

กท 315/2533 8095 พระบุญธรรม ธมฺมธโร ทองพนัธ์ ช่างเหลก็

กท 316/2533 7930 พระมหาประสิทธ์ิ มหาวีโร หยองเอ่น มหาธาตุ

กท 317/2533 8060 พระวิทวสั กิตฺติญาโณ ประสมพล ราชนดัดาราม

กท 318/2533 7998 พระมหาชวนะ ชวนปญฺโญ ตณัฑุการ สระเกศ

กท 319/2533 7977 พระชาตรี ถาวโร สุภากรณ์ จนัทร์ใน

กท 320/2533 7844 พระประยงค์ สญฺญโม สุธาวา อมรศีรี

กท 321/2533 3939 พระมหาวิทยา โพธิโรจโน โพธ์ลงักา ราชสิงขร

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๕  ปีการศึกษา  ๒๕๓๑



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 322/2533 8054 พระมหาเสียน วิโรจโน เพชรแกว้ หงส์รัตนาราม อนัดบั  1

กท 323/2533 8005 พระมหาเทวา ฉฬภิญฺโญ สมเทพ สนัติธรรมาราม อนัดบั  1

กท 324/2533 8055 พระมหาสุเทพ สุจิตฺโต เตชะขจร บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 325/2533 7999 พระมหาชชัวาลย์ โชติปญฺโญ บุญสด อินทรวิหาร อนัดบั 2

กท 326/2533 8018 พระมหาประดิษฐ์ ญาณิสฺสโร กิจสะสม สระเกศ อนัดบั 2

กท 327/2533 8022 พระประหยดั จิตฺตปญฺโญ ศิริสุวรรณ ทองเพลง อนัดบั 2

กท 328/2533 8027 พระพีระ พุทฺธวิริโย ทนนัชนะ ไชยทิศ อนัดบั 2

กท 329/2533 7847 พระประสงค์ ส วโร สุภาอว้น พระยาท า อนัดบั 2

กท 330/2533 8062 พระมหาเอนก มเนโก สีโหมด สน อนัดบั 2

กท 331/2533 8036 พระมหาสม กลฺยาโณ ทิพวฒัน์ บางออ้ยชา้ง

กท 332/2533 7991 พระเจริญ สุขวฑฺฒโน สุขแสง ธรรมาภิรตาราม

กท 333/2533 7994 พระมหาฉลอม กาญจนธโร ทีลี ธรรมาภิรตาราม

กท 334/2533 8043 พระมหาสงัวาลย์ สีลส วโร มีใย ประดิษฐาราม

กท 335/2533 8048 พระมหาสมาน สุปญฺโญ ชมพูฟ้ืน จกัรวรรดิราชาวาส

กท 336/2533 8011 พระมหาธวชั ชาตวีโร บุญสุข ดาวดึงษาราม

กท 337/2533 8047 พระสมชาย ติสฺสว  โส ส าเริง สีหไกรสร

กท 338/2533 8045 พระสมคัร ติสรโณ แกว้เพีย โมกข์

กท 339/2533 8017 พระมหาประดบั เขมภูสิโต โพธิกาญจนวตัร ทองเพลง

กท 340/2533 8038 พระสมถวิล เมตฺตจิตฺโต โกสุม นาคกลาง

กท 341/2533 8037 พระมหาเสนอ เขมสรโณ ศรีไลรัมย์ พลบัพลา

กท 342/2533 8025 พระมหาพยงค์ สุธีโร อินตะโชติ ปากน ้า

คณะสงัคมศาสตร์
วิชาเอก     รัฐศาสตร์  (การบริหารรัฐกิจ)



กท 343/2533 7991 พระมหาเสถียร ขนฺติถิโร หิมโสภา อรุณราชวราราม

กท 344/2533 8049 พระมหาสามารถ ญาณส วโร ชิดทองหลาง อนงคาราม

กท 345/2533 8041 พระมหาสวงค์ ญาณวโร หนัเช้ือจีน พลบัพลาชยั

กท 346/2533 8057 พระสุขสนัต์ สีลส วโร สินก าเหนิด น้อยนพคุณ

กท 347/2533 8008 พระมหาทองศรี อาภาธโร ศรีบุญเพง็ พระเชตุพน

กท 348/2533 8012 พระมหาธีรวฒัน์ โชติปญฺโญ วงศาสุวรรณ ธรรมาภิรตาราม

กท 349/2533 8021 พระมหาประสิทธ์ิ ยโสธโร จอ้ยร่อย บุณยประดิษฐ์

กท 350/2533 8039 พระสมศกัด์ิ สุเมธโส บุตรมาลา บุณยประดิษฐ์

กท 351/2533 8013 พระมหานิยม ฐิตส วโร พิมพดี์ ธรรมาภิรตาราม

กท 352/2533 7995 พระมหาเฉลา ธมฺมวโร ศรีประเสริฐ บางขนุเทียนนอก

กท 353/2533 8116 พระอรุณวิทย์ เตชธมฺโม เพียรสดบั วงศล์าภาราม

กท 354/2533 7658 พระจ าเนียร โชติโก สาอุด บางไส้ไก่

กท 355/2533 7679 พระไพศาล กิตฺติภทฺโท บ ารุงแควน้ แกว้ฟ้า

กท 356/2533 8091 พระแดง เตชปญฺโญ มราฤทธ์ิ จนัทร์ใน

กท 357/2533 8098 พระประหยดั ถาวรธมฺโม เพชรกุล ระฆงัโฆสิตาราม

กท 358/2533 8059 พระมหาส ารวย ธีรงฺกุโร นกัการเรียน ดาวดึงษาราม

1.   คณะพุทธศาสตร์                  รวม     ๗๗     รูป

ปีการศึกษา  ๒๕๓๑
*********

ส่วนกลาง

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา



                วิชาเอกปรัชญา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกศาสนา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์                    รวม      ๑๑๓    รูป

                วิชาเอกการบริหารการศึกษา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกการสอนสงัคมศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์               รวม      ๖๑    รูป

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์              รวม     ๓๗   รูป  

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

รวม  รูป

1.   วทิยาเขตหนองคาย จ านวน รูป

2.  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน                  รูป

3.   วทิยาเขตเชียงใหม่ จ านวน                  รูป

4.   วทิยาเขตอุบลราชธานี จ านวน                  รูป

รวมทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทั้งส้ิน จ านวน   รูป

วิทยาเขต

อธิการบดี นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

รับรองตามน้ี

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระมหานคร   เขมปาลี พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2534 8284 สามเณรสมพร อ่อนน้อม สร้อยทอง อนัดบั 1

กท 002/2534 8434 สามเณรเวทย์ บุญคุม้ ชนะสงคราม อนัดบั 1

กท 003/2534 8300 พระมหาวรสิทธ์ิ ติกฺขญาโณ ชมพูวิเศษ มหาธาตุ อนัดบั 1

กท 004/2534 8413 พระมหาเศรษฐพงษ์ ปุญฺญญาโณ ศรีเลิศ สระเกศ อนัดบั 1

กท 005/2534 8397 พระมหาชาญณรงค์ ทินฺทโสตฺถิ บุญหนุน มหาธาตุ อนัดบั 1

กท 006/2534 8290 พระมหาสุชาติ ฐานุตฺตโม บุญยศยิ่ง บางประทุนนอก อนัดบั 1

กท 007/2534 8281 พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี สุจารี สุทศัน์เทพวราราม อนัดบั 1

กท 008/2534 8275 พระมหาสกุล อาภากโร อน้มา วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 009/2534 8233 พระมหาชยัณรงค์ ชยสิริ ศรีมนัตะ พลบัพลาชยั อนัดบั 2

กท 010/2534 8245 พระมหาบุญธรรม ปุญฺญญาโณ ศรสวสัด์ิ สระเกศ อนัดบั 2

กท 011/2534 8297 พระมหาส าราญ สมว โส สมพงษ์ เทวราชกุญชร อนัดบั 2

กท 012/2534 8260 พระมหาประเสริฐ ปสฏฺโฐ พยคัฆาธร ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 013/2534 8240 พระมหานิธาน สิริวฑฺฒโก วงัเวง ไร่ขิง อนัดบั 2

กท 014/2534 8246 พระมหาวิชากร ปุญฺญธโร ค ามะวนั มหาธาตุ อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

วิชาเอก      ปรัชญา

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๘    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔
รับปริญญา เม่ือวนัท่ี  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔

รุ่นท่ี  ๓๖  ปีการศึกษา  ๒๕๓๒
คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 015/2534 8234 พระมหาชยัวฒัน์ ชยวฑฺฒโน ค าวงษ์ พระยาศิริไอยสวรรค์ อนัดบั 2

กท 016/2534 8241 พระมหานุศาตร์ ธมฺมชฺโชโต สนัทอง ประดิษฐาราม อนัดบั 2

กท 017/2534 8545 พระมหาสุรเชษฐ์ เขมรโต ตอรัมย์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 018/2534 7936 พระมหาวิชยั ติสฺสคุโณ วงษน์้อย พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 019/2534 8251 พระมหาบุญสุข สิริโสภโณ โสภาศรี พลบัพลา อนัดบั 2

กท 020/2534 8256 พระมหาประสิทธ์ิ กิตฺตินนฺโท พลประสิทธิภาพ ดงมูลเหลก็ อนัดบั 2

กท 021/2534 8244 พระมหาบุญช่วย สปฺปุญฺโญ หม่ืนถา สุคนัธาราม อนัดบั 2

กท 022/2534 8282 สามเณรสมควร คงหนู ดอน อนัดบั 2

กท 023/2534 8283 พระมหาสมจิต มุนิว  โส มุณีอุปถมัภ์ สระเกศ

กท 024/2534 8293 พระมหาสุทศัน์ ติสฺสวาที นกัการเรียน ดาวดึงษาราม

กท 025/2534 8236 พระมหาณรงค์ พฺรหฺมชญฺโญ พรมวงศ์ เบญจมบพิตร

กท 026/2534 8978 พระมหาอุทยั เตชปญฺโญ ศรีปราสาท ดุสิตาราม

กท 027/2534 8287 พระมหาสมศกัด์ิ สิริวฑฺฒโน วงษข์นัธ์ ปทุมคงคา

กท 028/2534 8264 พระมหาภิรมย์ โกวิโท คุม้เพชร มหาธาตุ

กท 029/2534 8236 พระมหาดาว ฐานเมธี ดอกรัง มหาธาตุ

กท 030/2534 8404 พระมหาธนิต ปุญฺญสุวฑฺฒโก ต่อด่านกลาง มหาพฤฒาราม

กท 031/2534 8242 พระมหานิยม สีลส วโร เสนารินทร์ หิรัญรูจี

กท 032/2534 8426 พระยทุธภูมิ ญาณยทฺุโธ มหศรีสุนทร นาคปรก

กท 033/2534 8248 พระมหาบุญรอด ปญฺญาวชิโร สุพรรณวงศ์ ปทุมคงคา

กท 034/2534 8302 พระอุบล ฐิตตฺโถ อรรถศาสตร์ศรี พระเชตุพน

กท 035/2534 8289 พระมหาสุชาติ อนุตฺตโร เสตะพนัธ์ บางเสาธง

กท 036/2534 8227 พระมหาก าธร ธมฺมทฺธโช สิงห์ทอง อรุณราชวราราม

กท 037/2534 8976 พระมหามานพ นาถสีโล เมืองแกว้ ราชบูรณะ

กท 038/2534 8488 พระมหาทองสมุทร อคฺโฆสโก สนัน่เอ้ือ มหาธาตุ

กท 039/2534 8230 พระมหาจิตติก์ ญาณชโย เดิมสนัเทียะ สระเกศ



กท 040/2534 8285 พระมหาสมพงษ์ ปิยวาที วรรณวงศ์ ไร่ขิง

กท 041/2534 8462 พระอสัสชิตะ ธมฺมชิโต อวาเล สระเกศ (เนปาล)

กท 042/2534 8231 พระมหาจนัทร์ ขนฺติธโร ใจบุญ มหาธาตุ

กท 043/2534 8226 พระกุลทอง โกวิโท ผางน้อย แดง

กท 044/2534 8289 พระมหาสมหมาย จิตฺตส วโร พิมเทพ บพิตรพิมุข

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 045/2534 8459 พระมหาอุทยั กุลวฑฺฒโน พุม่พวง ปทุมคงคา อนัดบั 1

กท 046/2534 8229 พระมหาจรูญ ญาณจารี จอกสมุทร ชนะสงคราม อนัดบั 1

กท 047/2534 8224 พระมหาศุภชยั ปญฺญาวชิโร เหมือนอินทร์ รวกสุทธาราม อนัดบั 2

กท 048/2534 8299 พระมหาหิรัญ ชุติปญฺโญ เพช็รศรี อนงคาราม อนัดบั 2

กท 049/2534 8303 พระมหาอุทร เขมจาโร จนัทร์เสนะ ใหม่ อนัดบั 2

กท 050/2534 8259 พระมหาประยทุธ ปวิชฺชาเสฏฺโฐ ศรีจนัทร์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 051/2534 8225 พระมหาเกรียงศกัด์ิ สุนฺทรธมฺโม ฟองค า มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 052/2534 8258 พระมหาประสิทธ์ิ อาภสฺสโร บุญมาก สุทธาวาส อนัดบั 2

กท 053/2534 8279 พระมหาสนัทดั อภิวฑฺฒโน ปาสาน า ราษฎร์ บูรณะ อนัดบั 2

กท 054/2534 8556 พระมหาเสนอ สิริภทฺโท นวลสุวรรณ์ สุทธาวาส อนัดบั 2

กท 055/2534 8403 พระมหาพุฒิพงษ์ ปญฺญาทีโป ยะพลหา ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 056/2534 8267 พระมหาล าดวน วรปญฺโญ พุทพิมพา พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 057/2534 8253 พระมหาประโยค ญาณจาโร ดิษฐ์รักษ์ นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 058/2534 7858 พระมหาวิเศษ กนฺตวิเสโส ค าหาญ อมัพวนั

กท 059/2534 8292 พระมหาสุทศัน์ สุทสฺสโน บุญประเสริฐ เวฬุราชิณ

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก      ศาสนา



กท 060/2534 8029 พระมนสั คนฺธสาโร กรรมโชติ วิเศษการ

กท 061/2534 8483 พระทวีศกัด์ิ สิริจนฺโท แซ่ตงั ก าแพง

กท 062/2534 8257 พระมหาประสิทธ์ิ ฐานวโร จนัทร์แดง บางยี่ขนั

กท 063/2534 8557 พระมหาอภิรัตน์ อารทฺธวิริโย ดวงงาม บางพลดั

กท 064/2534 8272 พระมหาวีระ วีรเมธี พูนประสิทธ์ิ ปทุมคงคา

กท 065/2534 8273 พระมหาศรียนต์ โชติปญฺโญ รัตนพรหม จนัทร์ใน

กท 066/2534 8396 พระมหาชยัชนะ ชยเมธี นกคง อินทร์บรรจง

กท 067/2534 8469 พระมหาเกรียงไกร กิตฺติญาโณ บวัจนัอดั สุทศัน์เทพวราราม

กท 068/2534 8507 พระปิยวฒัน์ อาภสฺสโร คงทรัพย์ ทองใน

กท 069/2534 8430 พระมหาวิเชียร อิสฺสรธมฺโม รักษา นครป่าหมาก

กท 070/2534 8271 พระมหาวิหค สคารโว แสนศรี บางยี่ขนั

กท 071/2534 8387 พระสนัต์ ฐิตสาโร แดนค าสาร ทินกรนิมิต

กท 072/2534 8269 พระมหาวิรัช ฐิตสุทฺโธ ตัน่ซว้น น้อยนพคุณ

กท 073/2534 8225 พระมหาค าคูณ จนฺทโชโต รู้ตากแดด สุวรรณาราม

กท 074/2534 8460 พระอุบล กตปุญฺโญ แกว้วงษล์อ้ม โคนอน

กท 075/2534 8243 พระบุญจนัทร์ จกฺกวโร กลา้แขง็ วงศล์าภาราม

กท 076/2534 8270 พระมหาวิลยั สมาจาโร เพ่ือนรักชาติ ครุฑ

กท 077/2534 8537 พระมหาสมท่อน นนฺทธมฺโม นุสนธ์ิ ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 078/2534 8406 พระธนู ญาณธโร เชยชม คา้งคาว

กท 079/2534 8276 พระสนอง ฐานิสฺสโร บุญตา มหาธาตุ

กท 080/2534 8409 พระมหาบุญชู เขมจารี ค  าแกว้ มะลิ

กท 081/2534 8268 พระมหาวิรัตน์ สุมงฺคโล เครือฟ่ัน พระเชตุพน

กท 082/2534 8286 พระสมเรียน อรินฺทโม ดาชา้ง เศวตฉตัร

กท 083/2534 8250 พระบุญส่ง คนฺธสาโร เพียอินตา สิงห์

กท 084/2534 8266 พระมหาลบั อโนมสิทฺโธ แสนสิทธ์ิ ทินกรนิมิต



กท 085/2534 8560 พระมหาอิทธิพล ฐานุตฺตโม แกว้พิลา นาคกลาง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 086/2534 40 พระมหาทรงเดช ธมฺมธโร แกว้เขียว ศรีเกิด

ชม 087/2534 41 พระมหาณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน สิทธิ เวฬุวนั

ชม 088/2534 42 พระลว้น เขมวีโร ไพรพฤกษ์ สวนดอก

ชม 089/2534 43 พระมหาวรเชษฐ์ ชวนปญฺโญ จนัทร์น้อย สวนดอก

ชม 090/2534 44 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน วงศปิ์นะ บุพพาราม

ชม 091/2534 45 พระสมควร ธมฺมเตโช ตนัเตโช สวนดอก

ชม 092/2534 46 พระมหาสง่า ธีรว  โส ไชยวงศ์ เวฬุวนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 093/2534 39 พระวิโรจน์ อตฺตสาโร สมบูรณ์ วงัตะวนัออก อนัดบั 1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 094/2534 28 พระนพพร โชติว  โส พรมโส แจง้

นศ 095/2534 42 พระสนัน่ จนฺทวณฺโณ ไชยสลี แจง้

นศ 096/2534 26 พระมหาสามารถ ฐิตสีโล กลบักลาย แจง้

นศ 097/2534 41 พระเวียง ปุญฺญลาโภ แซ่อุย้ เสาธงทอง

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก      ศาสนา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก      ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 098/2534 19 พระมหาเสาร์ สุวิชาโน ศรียมาตร เทพปูรณาราม อนัดบั 1

ขก 099/2534 7 พระมีชยั สมาจาโร นาใจดี วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 100/2534 21 พระอดุลย์ กิตฺติญาโณ ภูมิคอนสาร กลาง อนัดบั 2

ขก 101/2534 13 พระสุพิน สุเมธี สร้อยกุดเรือ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 102/2534 6 พระมนสั อนุจารี ผานิล กลาง อนัดบั 2

ขก 103/2534 20 พระเอกศาสตร์ สุจิตฺโต เมด็ไธสง ธาตุ อนัดบั 2

ขก 104/2534 2 พระบวัทนั ธมฺมรตโน แกว้เขม้ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 105/2534 17 พระสุริยา มหาปญฺโญ แกว้โงน หนองแวง อนัดบั 2

ขก 106/2534 18 พระส่งเสริม ธีรญาโณ ไชยรินทร์ ท่าบึง อนัดบั 2

ขก 107/2534 22 พระมหาไมย์ คุณากโร โพธ์ิเทพา ศรีนวล

ขก 108/2534 9 พระวฒิุพงษ์ จนฺทสาโร ปะนดัตะเน กลาง

ขก 109/2534 16 พระสมบูรณ์ อินฺทวีโร เนียมไธสง หนองแวง

ขก 110/2534 10 พระครูสุเทพสารคุณ สุภาจาโร เพชรเล่ือน เทพปูรณาราม

ขก 111/2534 4 พระมหาพิศาล อนาวิโล ยนืยง หนองแวง

ขก 112/2534 8 พระวฒิุพนั โสภโณ วิชาโคตร กลาง

ขก 113/2534 13 พระสมคิด กิตฺติภทฺโท อ่อนโพธา วฒุาราม

ขก 114/2534 3 พระประภาส ปญฺญาธโร สีเสือ ศิริมงคล

ขก 115/2534 12 พระสาย จกฺกวโร แวงค า หนองแวง

ขก 116/2534 14 พระสงัเวียน ปภสฺสโร โททอง ศรีนวล

ขก 117/2534 5 พระปลดัพลเผา่ พลโท เพง็วิภาศ หนองแวง

คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก      ศาสนา
วิทยาเขตขอนแก่น



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 118/2534 8268 พระมหาเสนอ กิตฺตินนฺโท ประพนัธ์ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 1

กท 119/2534 8360 พระสมจิต พุทฺธวิริโย เดชคุณรัมย์ วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 2

กท 120/2534 8376 พระอุดม อุตฺตมธมฺโม ประสมพนัธ์ มงคลวนาราม อนัดบั 2

กท 121/2534 8355 พระมหาสญัญา ฐิติญาโณ โสมาพิมพ์ โมลีโลกยาราม

กท 122/2534 8327 พระมหาปรีชา มโหสโก เส็งจีน ดีดวด

กท 123/2534 8337 พระเรวตั สุทฺธจิตฺโต ช านาญจิตร เศวตฉตัร

กท 124/2534 8373 พระสุบิน รวิวณฺโณ แกว้สุวรรณ สมรโกฏิ

กท 125/2534 8372 พระมหาสุทิน เขมวโร จนัทร สนามนอก

กท 126/2534 8375 พระมหาเอกพงศ์ ปญฺญาวโุธ พิพิธพรชยั บพิตรพิมุข

กท 127/2534 8345 พระมหาวิรัติ โสภณสีโล ฝอยจนัทร์ ยานนาวา

กท 128/2534 8566 พระมหาบุญสงค์ ทฺวิวโร โทเสริฐ ศิริพงษธ์รรมนิมิต

กท 129/2534 8364 พระสาธร จนฺทว  โส ตน้กนัยา ปราสาท

กท 130/2534 8307 พระมหาจกัรินทร์ สุขปญฺโญ เชียงกุล ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 131/2534 8353 พระสมชาย นาถธมฺโม จีนแฉ่ง ม่วงแค

กท 132/2534 8312 พระมหาไชยยงค์ จิตฺตปญฺโญ สมประสงค์ พระยาท า

กท 133/2534 8369 พระมหาสนอง กาญฺจโน วิวาโค นาคปรก

กท 134/2534 8366 พระเสน่ห์ เกตุธมฺโม เกิดเกตุ ท่าพระ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๖  ปีการศึกษา  ๒๕๓๒
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก      การบริหารการศึกษา



กท 135/2534 8356 พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน สุขวงศ์ เบญจมบพิตร

กท 136/2534 8334 พระมนตรั์ก โชติมนฺโต ธรรมคุณ โพสพผลเจริญ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 137/2534 8367 พระสมร วิสุทฺโธ สุดชารี หิรัญรูจี อนัดบั 2

กท 138/2534 8305 พระขวญัชยั ธมฺมวโร หิรัญพต อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 139/2534 8378 พระโอภาส ฐิติญาโณ น่ิมแกว้ วิเศษการ อนัดบั 2

กท 140/2534 8362 พระสมนึก ฐิตาจาโร พนัธุ์เพชร พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 141/2534 8359 พระสมบติั สมฺปตฺโต กินขนุทด ดอน อนัดบั 2

กท 142/2534 8356 พระมหาสาโรจน์ จารุวณฺโณ กาลศิริศิลป์ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 143/2534 8310 พระช่วงศิลป์ ชุตินฺธโร บวัสอน อมัพวา อนัดบั 2

กท 144/2534 8340 พระวราวฒิุ ขตฺตปญฺโญ สารทอง สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 145/2534 8318 พระมหาธวชัชยั กลฺยาโณ สมอเน้ือ เรไร อนัดบั 2

กท 146/2534 8327 พระประสิทธ์ิ ปสิทฺธิโก ไกรสุข พระยาท า อนัดบั 2

กท 147/2534 8355 พระมหาเสรี ปญฺญาวโร แกว้วรรณา ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 148/2534 8335 พระมานะ อาวธุปญฺโญ ประเสริฐศิลป์ ใหม่ช่องลม อนัดบั 2

กท 149/2534 8980 พระมหาถนดั อตฺถจารี อินธิแสน อมัพวนั

กท 150/2534 8981 พระมหาทรงสรรค์ เขมจารี รูปสม ประชาระบือธรรม

กท 151/2534 8983 พระปรีชาพล ปภากโร วงัดง ทองศาลางาม

กท 152/2534 8326 พระมหาปรีชา ปญฺญาทีโป พูนมณี พระเชตุพน

กท 153/2534 8341 พระวิรัตน์ พิรตโน โทเกษ ศรีบุญเรือง

กท 154/2534 8979 พระมหาไกรสร จิรธมฺโม สมัมา ใหญ่ศรีสุพรรณ

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก      การสอนสงัคมศึกษา



กท 155/2534 8133 พระมหาธงไชย กิตฺตินฺธโช งอบสูงเนิน จกัรวรรดิราชาวาส

กท 156/2534 8319 พระธีรวฒัน์ เตชวฑฺฒโน กะสนัต์ มหาธาตุ

กท 157/2534 8306 พระเจริญ ชุตินฺธโร เวสาลี ประชาระบือธรรม

กท 158/2534 8330 พระประสาร จนฺทสาโร หนองพร้าว โบสถอิ์นทร์สารเพชร

กท 159/2534 8314 พระณรงค์ ฐานวฑฺุโฒ สระแกว้ ราษฏร์บูรณะ

กท 160/2534 8320 พระมหานิเวศน์ สิกฺขกาโม วงศสุ์วรรณ อนงคาราม

กท 161/2534 8325 พระบวั นนฺทสาโร เกรัมย์ เศวตฉตัร

กท 162/2534 8348 พระศุภกณ ธมฺมธโช นนัทสูรย์ ใหม่เทพนิมิต

กท 163/2534 8315 พระทวีศกัด์ิ เตชพโล นิวฒัน์เมธา ประชาระบือธรรม

กท 164/2534 8365 พระสาลี อานนฺโท โปยทอง โบสถอิ์นทร์สารเพชร

กท 165/2534 8309 พระมหาชาญชยั ชยาภินนฺโท หวา่นทอง ชยัมงคล

กท 166/2534 8339 พระเลียบ พุทฺธสาโร นุกรรัมย์ ช่างเหลก็

กท 167/2534 8336 พระเมือง อภิญาโณ เฉียบแหลม สนัติธรรมาราม

กท 168/2534 8361 พระสมปอง เตชปญฺโญ ประเสริฐสงัข์ วงศล์าภาราม

กท 169/2534 8308 พระมหาจกัรินทร์ อคฺคจกฺกี มวลทอง ปทุมคงคา

กท 170/2534 8344 พระวิทยา วิสุทฺธาจาโร เจง็บุญลาภ เทพากร

กท 171/2534 8301 พระมหาเช่ียว ชิตินฺทฺริโย ตอทองหลาง ปทุมคงคา

กท 172/2534 8316 พระทูล ติสฺสเทโว สนัทอง บางแวก

กท 173/2534 8324 พระบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม สมเป็ง จนัทร์ใน

กท 174/2534 8982 พระบุญลือ ปริปุณฺโณ ออ้มชมภู ทองศาลางาม

กท 175/2534 8321 พระนดั ฐิตธมฺโม มากมูล ทุ่งครุ

กท 176/2534 8339 พระมหารัฐนนัท์ ฐานทตฺโต รูขะจี มหาธาตุ

กท 177/2534 8317 พระธงชยั วาสโว สิงอุดม สีหไกรสร

กท 178/2534 8377 พระอุดม ยโสธโร สุขแช่ม ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 179/2534 8354 พระสมชาย ปญฺญาพโล เพชรมัง่เกิด พลบัพลา



กท 180/2534 8331 พระเพียงศกัด์ิ โชติธมฺโม บ่อไทย มหาพฤฒาราม

กท 181/2534 8350 พระมหาสมชาย คณิสฺสโร มณี ดุสิตาราม

กท 182/2534 8946 พระเกียรติศกัด์ิ อคฺคธมฺโม สุขวิทย์ ทองบน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 183/2534 263 พระส าราญ อภิวฑฺฒโน บวัจนัทร์ บา้นไมค้า้ง

นค 184/2534 260 พระวิทยา ฐิตญาโณ จารีรัมย์ ทุ่งศรีเมือง

นค 185/2534 269 พระอินถา กิตฺติภทฺโท อาภรณ์ศรี หนองปลาปาก

นค 186/2534 255 พระบุญมี ปภสฺสโร เครือพนัธ์ ผาสุการาม

นค 187/2534 270 พระอุทยั โชติปญฺโญ แพทยน์าดี ทุ่งศรีเมือง

นค 188/2534 268 พระสมชาย จนฺทวณฺโณ ฐานเจริญ ทุ่งศรีเมือง

นค 189/2534 256 พระบุญส่ง ยสินฺธโร แก่นลา สวา่งอารมณ์

นค 190/2534 267 พระสนยา สนฺตจิตฺโต เกษี บา้นไมค้า้ง

นค 191/2534 259 พระไมตรี สุเมโธ น้อยพรหม ผาสุการาม

นค 192/2534 252 พระทองลี โกวิโท ค าเกล้ียง ใหม่กุดคูณ

นค 193/2534 266 พระสุนนัท์ ขนฺติโก จนัทร์ดาศรี บูรพาราม

นค 194/2534 258 พระมงคล ฐิตสีโล นามรัตน์ ผาสุการาม

นค 195/2534 256 พระสุทศัน์ สุทสฺสโน ประกอบดี แสนส าราญ

นค 196/2534 261 พระวฒิุพล ชุตินฺธโร ค าตั้งหน้า มหาวนาราม

นค 197/2534 264 พระเสวย ทีฆายโุก หินสุข มหาวนาราม

นค 198/2534 251 พระอิทธิเทพ ชินว  โส ถือชยัภูมิ ทุ่งศรีเมือง

วิทยาเขตหนองคาย  (อุบลราชธานี)
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก      การบริหารการศึกษา



นค 199/2534 257 พระพิศิษฐ โชติโย ช่ืนจิตร มหาวนาราม

นค 200/2534 262 พระเวียงศกัด์ิ จนฺทาโภ เกษศิลา ทุ่งศรีเมือง

นค 201/2534 253 พระธีรศกัด์ิ จนฺทาโภ อูบถา ทุ่งศรีเมือง

นค 202/2534 254 พระบุญมี สุนฺทโร รักประเทศ ป่าแสนอุดม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 203/2534 157 พระสมพร ปญฺญาวโุธ ประเสริฐนอก ศรีษะเกษ อนัดบั 2

นค 204/2534 162 พระอุดม ฐิตธมฺโม สิงห์งอย หายโศก อนัดบั 2

นค 205/2534 150 พระมหาไพเราะ นนฺทปญฺโญ กุลภา โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 206/2534 146 พระเดชชยั เตชธมฺโม ไชยตะมาตย์ มงคลศิลาคุณ อนัดบั 2

นค 207/2534 153 พระเสวียง โอภาโส อินทรแสง มงคลศิลาคุณ อนัดบั 2

นค 208/2534 152 พระวีระพงษ์ สุเมธี พิมพฒัน์ โพธ์ิชยั

นค 209/2534 165 พระเฉลิมศกัด์ิ ปญฺญาสิริ ลาโพธ์ิ ชยัพร

นค 210/2534 164 พระมนตรี วิจิตฺตธมฺโม ภูผนัผิน เหล่ามีชยั

นค 211/2534 พระสินสมุทร ปภสฺสโร ภานุรัตน์ มงคลศิลาคุณ

นค 212/2534 231 พระปริวฒัน์ ชุตินฺธโร บุญเชิญ ประดิษฐ์ธรรมคุณ

นค 213/2534 250 พระอภิสิทธ์ิ คุณวฑฺุโฒ วรราช วาฬกรมณีท่า

นค 214/2534 160 พระอ าพร ธิตาโภ เทียบสิงห์ โพธ์ิชยั

นค 215/2534 154 พระสงัวาล อตฺตทนฺโต สตัยาคุณ นาฬิกวนาราม

นค 216/2534 159 พระอ าคา สุเมโธ นามพะธาย โพธ์ิชยั

นค 217/2534 148 พระมหาบุญกอง เตชวโร หินนาค ศรีษะเกษ

นค 218/2534 151 พระมานิตย์ กิตฺติปาโล สุมาลี สุริยวงศาวาส

วิทยาเขตหนองคาย  
 คณะครุศาสตร์   วิชาเอก      การสอนสงัคมศึกษา



นค 219/2534 145 พระช่วงวิทย์ อคฺคธมฺโม สิงห์หมอ สระแกว้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 220/2534 8540 พระมหาสมฤทธ์ิ ชาโนทโย ใจดี อรุณราชวราราม อนัดบั 1

กท 221/2534 8440 พระมหาศรีอุดม อุตฺตมสิริ ทองเจียว ปทุมคงคา อนัดบั 1

กท 222/2534 8441 พระมหาสงกรานต์ สิริธโร ศิริเวช จนัทร์สโมสร อนัดบั 2

กท 223/2534 8465 สามเณรอภินนัท์ ค  าสีใหม่ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 224/2534 8419 พระมหาประเชิญ มธุรภาณี คชลน ทองนพคุณ อนัดบั 2

กท 225/2534 8456 พระมหาสิริวิทย์ วชิรโชติ บ่อจนัทึก มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 226/2534 8474 พระมหาเฉลย วชิรปญฺโญ ตาทิพย์ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 227/2534 8249 พระมหาบุญสิน อภิปุญฺโญ ผิวข า สระเกศ อนัดบั 2

กท 228/2534 8386 พระมหาเจียม ฐิตวิริโย แคนคนัรัมย์ ภาวนาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 229/2534 8408 พระนุรักษ์ สุจารี จ้ิวส้ิว ลุ่มคงคาราม อนัดบั 2

กท 230/2534 8429 พระมหาวิมล ปญฺญาวชิโร นวลหุ่น จนัทร์สโมสร อนัดบั 2

กท 231/2534 8395 พระชลวิทย์ ชยวฑฺุโฒ เจียรจิตต์ เพลงวิปัสสนา อนัดบั 2

กท 232/2534 8379 พระมหาโกย พทฺธธมฺโม แกว้พร ระฆงัโฆสิตาราม

กท 233/2534 8514 พระณฐัพล ขนฺติโก สั้นจนัดา ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 234/2534 8261 พระมหาประเสริฐ ตาณรโต คงทน ระฆงัโฆสิตาราม

วิชาเอก      ภาษาองักฤษ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๖  ปีการศึกษา  ๒๕๓๒
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 235/2534 8526 พระวิรัตน์ ฐิตาจาโร กวางแกว้ บางไส้ไก่

กท 236/2534 8466 พระมหาอุทยั ปญฺญาธโร แกว้ค  าหงษ์ ดิสหงษาราม

กท 237/2534 8411 พระมหาบุญเรือง กลฺยาโณ วงศห์าจกัร ทองนพคุณ

กท 238/2534 8433 พระวิชยั วชิรญาโณ ไทธานี ช านิหตัถการ

กท 239/2534 8533 พระกฤต สมจิตฺโต หม่ืนเจริญ เทวีวรญาติ

กท 240/2534 8463 พระมหาอุดม อุตฺตมปญฺโญ แกว้วนั ทองบน

กท 241/2534 8394 พระมหาปฑิต ฉนฺทธมฺโม ศรีอ่องชอ บางขนุนนท์

กท 242/2534 8445 พระมหาสวสัด์ิ ทีปงฺกโร ลุสุข อมัพวนั

กท 243/2534 8383 พระมหาค าภู ปญฺญาทีโป นาเก่า ปากท่อ

กท 244/2534 8528 พระมหาวินยั จินฺตโก ภูมิสุข วิจิตรการนิมิตร

กท 245/2534 8549 พระสุดเขต วิมโล วิมล สนัติธรรมาราม

กท 246/2534 8476 พระชยั กนฺตสีโล สุวรรณกิจ นาคปรก

กท 247/2534 8451 พระเสถียร วิสารโท ผางอาษา ยางสุทธาราม

กท 248/2534 8398 พระทวีสิทธ์ิ เตชพโล สมคัรกิจ ละครท า

กท 249/2534 8382 พระกาล ฐานทตฺโต แตงพนัธ์ ใหม่เทพนิมิตร

กท 250/2534 8400 พระมหาทองสุข ปญฺญาสุโข แหนค า เบญจมบพิตร

กท 251/2534 8393 พระมหาช านาญ ธมฺมสาโร ศรีภกัดี สระเกศ

กท 252/2534 8262 พระมหาประวติั คุตฺตสีโล โสนิราช มหาธาตุ

กท 253/2534 8452 พระไสว สุภกาโม โพธ์ิวิเชียร วิเศษการ

กท 254/2534 8420 พระมหาผล โชติปญฺโญ แกว้หลง สระเกศ

กท 255/2534 8447 พระมหาสมุน สุมงฺคโล สุขสวสัด์ิ มหาพฤฒาราม

กท 256/2534 8515 พระมหาเลียง พฺรหฺมคุโณ พรมดี นาคปรก

กท 257/2534 8030 พระยทุธนา อภิยตฺุโต จนัทร์คลา้ย น้อยนพคุณ

กท 258/2534 8432 พระชยันพ ทีปธมฺโม เจรารัมย์ จนัทาราม

กท 259/2534 8431 พระมหาวิชาญ พฺรหฺมจาโร ปันตานวล เบญจมบพิตร



กท 260/2534 พระมหาณรงคช์ยั กิตฺติชโย ปินทรายมูล ราชนดัดาราม

กท 261/2534 8390 พระจวน อ สุกาโร ฉิมพลี ราสิทธาราม

กท 262/2534 8401 พระมหาวิเทศ กมฺพุวณฺโณ หมวดไธสง อนงคาราม

กท 263/2534 8402 พระมหาทวีป ติสฺสว  โส นิลดี สิงห์

กท 264/2534 8410 พระมหาบญัชา ฐานวโร ยอดค า ภาวนาภิรตาราม

กท 265/2534 8414 พระมหาประหยดั วชิรญาณี ใจติ ประสาทบุญญวาส

กท 266/2534 8421 พระมหาผจญ สจฺจญาโณ แกว้วิทยากุล อนงคาราม

กท 267/2534 8418 พระมหาปรัชญา กตปุญฺโญ ไหวค้รู เบญจมบพิตร

กท 268/2534 8422 พระมหาเพ่ิม สิทฺธิภทฺโท รัตนะ สุทศันเทพวราราม

กท 2692534 8435 พระมหาวนัลบ โชติปญฺโญ สีไธสง สระเกศ

กท 270/2534 8436 พระวิชาญ ผาสุกาโม พรหมศร ส้มเกล้ียง

กท 271/2534 8444 พระมหาสมพร ญาณวโร เอม็สวสัด์ิ มหาธาตุ

กท 272/2534 8454 พระมหาเชิดชยั ชยญาโณ ภูค า สระเกศ

กท 273/2534 8457 พระมหาแสงมณี สุขมุาโล ค าชมภู ทองนพคุณ

หนงัสือออก รหสั ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั หมายเหตุ

กท 274/2534 8506 พระปรีชา ปริชาโน บุญรอด บางขนุเทียนนอก อนัดบั 1

กท 275/2534 8473 พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน แสนใจงาม ศรีสุดาราม อนัดบั 1

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๖  ปีการศึกษา  ๒๕๓๒
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก      สงัคมวิทยา



กท 276/2534 8512 พระมหามงคล อริยนนฺโท นาฏกระสูตร ชลประทาน อนัดบั 1

กท 277/2534 8464 พระมหาเอกพล จนฺทปญฺโญ มาระสาร หงส์รัตนาราม อนัดบั 1

กท 278/2534 8489 พระมหาทองสุข สุขวฑฺฒโน มีแหวน หงส์รัตนาราม อนัดบั 2

กท 279/2534 8480 พระมหาถวิล จารุเตโช เตชะค า วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 280/2534 8501 พระมหาบุญชู จตฺตมโล แสนศรีลา คณาภิบาล อนัดบั 2

กท 281/2534 8477 พระเชาวฤทธ์ิ โกวิโท ปรีการ บางบ าหรุ อนัดบั 2

กท 282/2534 8538 พระมหาสมชาติ อุตฺตมปญฺโญ อุตราช สระเกศ อนัดบั 2

กท 283/2534 8535 พระมหาสมบูรณ์ ธีรปญฺโญ ตรีเดช ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 284/2534 8552 พระสุรัตน์ สิริปุญฺโญ การะเกต นายโรง อนัดบั 2

กท 285/2534 8475 พระมหาเฉลียว โกสลฺโล แสงผ้ึง เทพธิดาราม อนัดบั 2

กท 286/2534 8476 พระมหากรุ่น กตปุญฺโญ บูชา แกว้ฟ้าจุฬามณี อนัดบั 2

กท 287/2534 พระมหาโสภณ โกวิโท ตน้บุญ ทศันารุณสุนทริกาวาม อนัดบั 2

กท 288/2534 8532 พระมหาสมจิต ชุตินฺธโร วงศเ์มือง มงคลวราราม อนัดบั 2

กท 289/2534 8470 พระมหาคนอง ปญฺญาธโร วงัฝายแกว้ บมิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 290/2534 8536 พระมหาสมยศ สมยโส แยม้ประสงค์ ดาวดึงษาสาราม อนัดบั 2

กท 291/2534 8495 พระมหาเนตร สุวฑฺฒโน สุธรรมป๋า วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 2

กท 292/2534 8562 พระอุดม อุตฺตโม จนัทนวล เอ่ียมวรนุช อนัดบั 2

กท 293/2534 8502 พระมหาบุญธรรม ปุญฺโญทโย บานช่ืน สระเกศ อนัดบั 2

กท 294/2534 8498 พระบุญมี โชติวโร ทิพรักษ์ พรหมรังษี อนัดบั 2

กท 295/2534 8516 พระมหาวชัระ ปญฺญาวชิโร น่ิมนาค มหาธาตุ

กท 296/2534 8479 พระศุภกฤษฎ์ิ มหาวีโร ตะภา บางแวก

กท 297/2534 8496 พระมหานิยม นิยโม อุ่นใจ พิชยญาติการาม

กท 298/2534 8513 พระวิรัตน์ กุลนนฺโท กุลนนท์ อมรทายกิาราม

กท 299/2534 8493 พระมหาธรรมนูญ ธมฺมนุญฺโญ ธรฤทธ์ิ ใหม่

กท 300/2534 8497 พระมหาบวัพนัธ์ สุกฺกธมฺโม แขง็ขนั วรจรรยาวาส



กท 301/2534 8494 พระมหาณรงค์ รตนญาโณ จามะรี พระพิเรนทร์

กท 302/2534 8530 พระวฒิุระ ชุตินฺธโร ชาสงัข์ ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 303/2534 8558 พระอนนัต์ อนนฺโต พรหมสืบ ละครท า

กท 304/2534 8521 พระมหาวิทยาศิลป์ อิทฺธิธโร รินทะศกัด์ิ นาคปรก

กท 305/2534 8564 พระมหาอุทร อุทาโร นกัพรานบุญ ทินกรนิมิต

กท 306/2534 8468 พระมหาเกรียงไกร รตนากโร รัตนาการ สร้อยทอง

กท 307/2534 8529 พระธชัวิทย์ ชยสาโร ชยัชนะ สระเกศ

กท 308/2534 8524 พระวิชา ญาณธโร นวลอินทร์ อมรทายกิาราม

กท 309/2534 8522 พระมหาวินยั วิโรจโน พาละพล นาคปรก

กท 310/2534 8517 พระมหาวฒันา จารุสฺสโร มงักรแสงแกว้ ดิสานุการาม

กท 311/2534 8449 พระสุวิทย์ เขมนาโถ จนัทร์ประดิษฐ์ หิรัญรูจี

กท 312/2534 8485 พระมหาสุทศัน์ อคฺควโร เกตุมี พรหมวงศาราม

กท 313/2534 8472 พระมหาค าเคน จนฺทว  โส ปัตตงัเวสา บพิตรพิมุข

กท 314/2534 8478 พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน ทองศาลางาม

กท 315/2534 8417 พระประทีป อติภทฺโท ชุมพงศ์ แดงประชาราษฎร์

กท 316/2534 8492 พระมหาธงชยั อติปุญฺโญ มาใบ พระยาท า

กท 317/2534 8559 พระอดิศกัด์ิ อติปญฺโญ โยมสีด า ศรีบุญเรือง

กท 318/2534 8481 พระมหาทวีป จตฺตมโล แสงใส วรจรรยาวาส

กท 319/2534 8550 พระมหาสุทธิพร ญาณวโร สุขจนัทร์ อินทรวิหาร

กท 320/2534 8531 พระสง่า กตปุญฺโญ มีบุญ น้อยนพคุณ

กท 321/2534 8487 พระมหาทองพูน ธมฺมรโต บรรจมาตย์ อนงคาราม

กท 322/2534 8296 พระมหาสุวฒัน์ ปิยสีโล กาวิละพนัธ์ อินทรวิหาร

กท 323/2534 8560 พระมหาอากร อุตฺตมปญฺโญ เกิดตลอด ชลประทาน

กท 324/2534 8482 พระมหาทวีวฒัน์ สุวีโร เจิมขวญั ละครท า

กท 325/2534 8565 พระประสิทธ์ิ ปสิทฺโธ บุญละเอียด นวลนรดิศ



กท 326/2534 8509 พระมหามานสั อตฺตมานโส เหลก็ชมภู ประสาทบุญญวาส

กท 327/2534 นายสุขสนัต์ สินก าเหนิด

กท 328/2534 นายแสวง คุณวิเศษ

กท 329/2534 นายบวัเงิน สาครขนัธ์

1.   คณะพุทธศาสตร์                  รวม      ๘๕    รูป

                วิชาเอกปรัชญา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกศาสนา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์                    รวม     ๖๕     รูป

                วิชาเอกการบริหารการศึกษา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกการสอนสงัคมศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์               รวม    ๕๔     รูป

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์              รวม   ๕๖   รูป  

                 วิชาเอกสงัคมวิทยา จ านวน                  รูป

รวม  รูป

*********

ส่วนกลาง

วิทยาเขต

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๓๒



1.  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน                  รูป

2.  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน                  รูป

3.   วทิยาเขตเชียงใหม่ จ านวน                  รูป

4.   วทิยาเขตขอนแก่น จ านวน                  รูป

รวมทั้งส่วนกลางและส่วนวทิยาเขตทั้งส้ิน จ านวน   รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2535 พระอุทยั จิรธมฺโม เอกสะพงั บางเสาธง

กท 002/2535 พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว  โส ดอกรัก

รับรองตามน้ี

อธิการบดี นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

พระมหาประพฒัน์  ฐานุตฺตโม

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ)

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๙  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๕
รุ่นท่ี  ๓๗  ปีการศึกษา  ๒๕๓๓
คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก  ปรัชญา



กท 003/2535 พระมหาทวี ฐานวโร อ่อนปัสสา

กท 004/2535 8583 พระมหาญาติ วฑฺฒโน พนัธ์ศรี พระเชตุพน

กท 005/2535 8571 พระมหากิฬา ธีรานนฺโท เอ่ียมอาษา อรุณราชวราราม

กท 006/2535 8827 พระมหาสมบติั ชวนาภิภู หมอ้มีสุข ดาวดึงษาราม

กท 007/2535 8614 พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป เขียนวงศ์ ปากน ้าฝ่ังใต้

กท 008/2535 8864 พระมหาเจริญ นนฺทชาโต นนัทชาติ อมัพวนั

กท 009/2535 8593 พระมหานิวฒัน์ จารุว  โส บุญทา ราชสิงขร

กท 010/2535 8578 พระมหาชยักิตติ ฐาโนภาโส ฐานโอภาส ทองนพคุณ

กท 011/2535 8632 พระมหาสมบูรณ์ สมญาโณ ยามไสย สระเกศ

กท 012/2535 8837 พระมหาสุเทพ ปิยวาที บุญสนัเทียะ อนงคาราม

กท 013/2535 8866 พระมหาเฉลิมชยั ชยวฑฺฒโน บวัเลิง ทินกรนิมิต

กท 014/2535 8613 พระมหาพูลสวสัด์ิ กลฺยาณธีโร กรรณิคา จตุรมิตรประดิษฐาราม

กท 015/2535 8972 พระมหาเกียรติศกัด์ิ กิตฺติภทฺโท ดวงจนัทร์ ประยรุวงศาวาส

กท 016/2535 8842 พระสุริยนัต์ กนฺตยนฺโต ไมห้นองกอย มหาธาตุ

กท 017/2535 9351 พระมหาสายชล ธมฺมธิติ ก าใจบุญ ชนะสงคราม

กท 018/2535 8569 พระมหาคงกฤษณ์ สิริปุณฺโณ สาระรัมย์ อินทาราม

กท 019/2535 8596 พระมหาบุญลอม เขมปุญฺโญ บุญทะวงศ์ ปทุมคงคา

กท 020/2535 8854 พระมหาสุทธิพงษ์ สุวณฺณร สี วงพะราม มหาธาตุ

กท 021/2535 8606 พระประเสริฐ ชุตินฺธโร สุนทรวฒัน์ ใหม่ช่องลม

กท 022/2535 8590 พระมหาธงชยั จิรสีโล สงวนเรือง ครุฑ

กท 023/2535 8755 พระมหาฉตัรชยั ชยมงฺคโล ระเริงทรัพย์ อรุณราชวราราม

กท 024/2534 8645 พระเสาวนนัท์ สุภาจาโร ป่านทอง ทองเพลง

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 025/2534 8790 พระมหาพลา พลวฑฺฒโน สะอาดเอ่ียม ดอน

กท 026/2534 8641 พระมหาสุรรัตน์ สุรเมธี จนัทะนาข่า นิมมานรดี

กท 027/2534 8833 พระมหาอภิญวฒัน์ อติวีโร โพธ์ิสาน จนัทาราม

กท 028/2534 8644 พระมหาโสภณ ชินว โส ชาวปลายนา ราชบูรณะ

กท 029/2534 8615 พระมหานมตรี วลฺลโภ ป้อมสุข อมรินทราราม

กท 030/2534 8634 พระมหาสมพงษ์ ทีปว  โส จนัแหล่ จตุรมิตรประดิษฐาราม

กท 031/2534 8763 พระมหาถนอม เขมนาโค เพียงตา ชนะสงคราม

กท 032/2534 8816 พระมหาส ารวย ญาณโสภโณ ทองแสง น้อยนพคุณ

กท 033/2535 8752 พระมหาภฏสกญัจน์ สุพุทฺธิเมธี กอ้นแกว้ ดาวดึงษาราม

กท 034/2535 8847 พระมหาแสวง ปริญฺญาโณ มาระภูมิ สระเกศ

กท 035/2535 8638 พระมหาสุขี โสภณกิตฺติ แกว้ยก เทวีวรญาติ

กท 036/2535 8294 พระมหาสิทธิเพชร ธนนฺตโพธิ โพธิสถิตยนืยง เพลงวิปัสสนา

กท 037/2535 8574 พระมหาจนัเพชร มหาวีโร ดีแป้น ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 038/2535 8799 พระมหายนิดี ญาณธีโร จนัทร์ชนะ จตุรมิตรประดิษฐาราม

กท 039/2535 8746 พระมหาจรัล กิตฺติสมฺปนฺโน คงคาอยู่ โคนอน

กท 040/2535 8761 พระมหาด ารงค์ สิริคุตฺโต ทองอัน๋ อรุณราชวราราม

กท 041/2535 8575 พระมหาจรูญ ทีปธมฺโม สมน้อย นิมมานรดี

กท 042/2535 8585 พระมหาทองสา ฐานิสฺสโร ชาติด าดี ทองนพคุณ

กท 043/2535 8587 พระมหาทองเยื้อน ปญฺญาธโร ฆอ้งรัตนา จตุรมิตรประดิษฐาราม

กท 044/2535 8758 พระชยั ปวรชโย เจก๊ทอง ศรีบุญเนือง

กท 045/2535 8646 พระมหาอโณทยั โชติวณฺโณ ถือวรรณ ชยัพฤกษมาลา

กท 046/2535 8753 พระมหาเจษฎาพร โสภณจารี วฒิุงาม หงส์รัตนาราม

วิชาเอก   ศาสนา



กท 047/2535 8639 พระสุเทพ สุเทโว บุญทา พิชยั

กท 048/2535 8636 พระมหาสมศกัด์ิ เทวสิริ เสือดว้ง วิมุตยาราม

กท 049/2535 8617 พระมหาวิชิต กิตฺติวณฺโณ สีสวาท จนัทร์สโมสร

กท 050/2535 8592 พระมหานิรพนธ์ โชติปาโล ผดุเพชรแกว้ ชลประทาน

กท 051/2535 8597 พระมหาศุภกาฬ ปิยธโร อนุนิวฒัน์ อินทาราม

กท 052/2535 8607 พระมหาประหยดั ปญฺญาวโร สุนนท์ วรจรรยาวาส

กท 053/2535 8595 พระบุญตา ยโสธโร อคัจนัทร์ อมัพวนั

กท 054/2535 8624 พระมหาสวาท สุภกนฺโต ปีทนทา เบญจบพิตร

กท 055/2535 8598 พระมหาบุญเลิศ วฑฺฒนว โส โคตรพฒัน์ กลางดาวคนอง

กท 056/2535 8581 พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผลเจริญ ชนะสงคราม

กท 057/2535 8610 พระมหาปรีชา สุปฺปรโช บุญเพง็ ปากน ้า

กท 058/2535 8824 พระมหาสมนึก จกฺกวีโร ทองบา้นโขง้ อรุณราชวราราม

กท 059/2535 8776 พระมหาบุญเลิศ กิตฺติเวที ยองเพชร จกัรวรรดิราชาวาส

กท 060/2534 8600 พระมหาบุญเหลือ สีลโชโต เสริฐจนัทึก หิรัญรูจี

กท 061/2534 8619 พระมหาวีระ เตชธมฺโม โสตถิภิญโญ มหาพฤฒาราม

กท 062/2535 8620 พระมหาวิรัตน์ อุตฺตมวีโร คูนาเอก มหาธาตุ

กท 063/2535 8631 พระมหาสมชาย ธมฺมวโร มะลิซอ้น ชนะสงคราม

กท 064/2535 8647 พระมหาอุไร อาตาปโก มัง่มี ทา้ยเมือง

กท 065/2535 8821 พระมหาสมจิตร ทนฺตจิตฺโต ประสารแสง ครุฑ

กท 066/2535 8604 พระมหาประดิษฐ์ ปติฏฺฐิโต วิปัสสะ ยานนาวา

กท 067/2535 8627 พระมหาสวสัด์ิ สมจิตฺโต วิเศษนคร อนงคาราม

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 068/2535 48 พระมหาธนวฒัน์ จิตฺตโสภโณ ช่างเหลก็ สวนดอก

ชม 069/2535 49 พระสมบูรณ์ สุจิณฺณธมฺโม นนัตา สวนดอก

ชม 070/2535 50 พระสมเกศ ธมฺมทินฺโน เครือใจ สวนดอก

ชม 071/2535 51 พระจ ารัศ สนฺทกโร แผน่มูล ช่างค  าหลวง

ชม 072/2535 52 พระเจษฎาภรณ์ ทนฺตจิตฺโต ทาค าวงค์ ลอยเคราะห์

ชม 073/2535 53 พระเทพประวิณ อคฺคปญฺโญ จนัทร์แรง หมอ้ค าดวง

ชม 074/2535 54 พระพิชยั ปญฺญาวโร จอมเอย้ สวนดอก

ชม 075/2535 55 พระมนสั ธมฺมธโร ปาค าน้อย บ่อสร้าาง

ชม 076/2535 56 พระรุ่งยศ กุลวฑฺฒโน ปาวิน ขา้วแท่นน้อย

ชม 077/2535 57 พระวนัชยั ชยธมฺโม พลเมืองดี สวนดอก

ชม 078/2535 58 พระสมาน สมานฉนฺโท พนัธุ์พืช สวนดอก

ชม 079/2535 59 พระสุกิจ สุจิตฺโต เปียงตา สวนดอก

ชม 080/2535 60 พระสมศกัด์ิ สุมงฺคโล เจริญสุข สวนดอก

ชม 081/2535 61 พระสุทน สิริปญฺโญ กนัทะวงค์ ดวงดี

ชม 082/2535 62 พระมหาอภิรมย์ ธมฺมาภิรโม สีดาค า สวนดอก

ชม 083/2535 63 พระอุเทน อญฺญาวชิโร นนัตา ฝายหิน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 084/2535 44 พระมหาประจกัษ์ ติกฺขปญฺโญ จิตธรรม วงัตะวนัตก

นศ 085/2535 46 พระสุพิศ จิตฺตรกฺโข ถือทอง หน้าพระธาตุ

นศ 086/2535 48 พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร นุ่นนุ่ม หน้าพระธาตุ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก   ศาสนา



นศ 087/2535 27 พระมหาสุภชยั ปธาโน พงศท์องเมือง ประดู่พฒันาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 088/2535 42 พระสมชาย กนฺตสีโล พงัหม่ืนไว โพธ์ิโนนทนั

ขก 089/2535 40 พระมหาสมเกียรติ วีรญาโณ น้อยวนั นนัทิการาม

ขก 090/2535 31 พระมหาปิยวฒัน์ ปิยธมฺโม จนัสุก หนองแวง

ขก 091/2535 46 พระมหาอลงกรณ์ อคฺคธมฺโม ทองนาคะ ศรีนวล

ขก 092/2535 34 พระวิทยา ถิรธมฺโม กงภูเวช โพธ์ิโนนทนั

ขก 093/2535 45 พระสุกนัยา อรุโณ ฮาดภกัดี ธาตุ

ขก 094/2535 39 พระสมัฤทธ์ิ ปญฺญาปสุโต โทวนันงั กลาง

ขก 095/2535 30 พระบุญเรือง ปญฺญาธโร ลุนดาพร ธาตุ

ขก 096/2535 48 พระมหาอมัพร ฐิตธมฺโม นามมุงคุณ โพธ์ิโนนทนั

ขก 097/2535 33 พระมหายอดเยี่ยม ฐานุตฺตโม ปลอดพยนัต์ หนองแวง

ขก 098/2535 32 พระยม ปญฺญาวชิโร ศิริวร โพธ์ิ

ขก 099/2535 36 พระสรัญญู จนฺทโสภโณ ประก่ิง โพธ์ิโนนทนั

ขก 100/2535 29 พระบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม ศรีประเสริฐ นนัทิการาม

ขก 101/2535 27 พระบรรจบ ธีรว  โส ศรีแพงมน กลาง

ขก 102/2535 25 พระมหาชชัวาล โชติธมฺโม ม่วงกิติ หนองแวง

ขก 103/2535 49 พระอุทยั ธีรปุญฺโญ จาตุรส กลาง

ขก 104/2535 44 พระสมยศ ยสวฑฺฒโก ก่ิงพุม่ ธาตุ

ขก 105/2535 47 พระอ านวย ทนฺตจิตฺโต สุวรรณศรี ท่าราชไชยศรี

ขก 106/2535 28 พระบุญธรรม กตปุญฺโญ ขลีุ นนัทิการาม

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก   ศาสนา



ขก 107/2535 26 พระทิว รตนปญฺโญ โยธี กลางเมืองเก่า

ขก 108/2535 24 พระจุล จตฺตสลฺโล อ่ิมเอิบ กลาง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 109/2535 37 พระมหาสุบรรณ ปญฺญาวชิโร แจ่มแจง้ สระแกว้

นม 110/2535 29 พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ ผอ่งอ าไพ ศรีษะละเลิง

นม 111/2535 43 พระมหาเสรี พุทฺธรกฺขิโต ศรีงาม กลางปักธงชยั

นม 112/2535 10 พระทองพูล จกฺกวโร กนัธิยา บูรณ์

นม 113/2535 6 พระเฉลิมพล อภิพโล พลมุข สระแกว้

นม 114/2535 1 พระกรินทร์ จิตฺตกาโร จิตตห์ม่ืนไว หนองหญา้งาม

นม 115/2535 35 พระสวาท ธมฺมรโส สืบพนัธ์ สมอราย

นม 116/2535 21 พระมหามานพ นิภาธโร นพพนัธ์ ศาลาเยน็

นม 117/2535 8 พระทนงศกัด์ิ สุเมโธ บุญเทศ ป่าจิตตสามคัคี

นม 118/2535 20 พระมหามนสั ญาณทีโป นวลสุวรรณ สะแก

นม 119/2535 4 พระใบฎีกาฉลอง ปญฺญวฑฺฒโน พ่ึงสูงเนิน มะเกลือใหม่

นม 120/2535 25 พระมหาวิเชียร สุวชิโร โล่ทอง สุทธจินดา

นม 121/2535 36 พระสุชาติ สจฺจาสโภ สืบพนัธ์ สมอราย

นม 122/2535 32 พระสม สมาจาโร เพชรหม่ืนไว ท่ามะยม

นม 123/2535 26 พระวิเทศ สุเมธโส กร้าวกฤษ อิสาน

นม 124/2535 3 พระมหาจ าลอง เขมจาโร เพลงกระโทก ม่วง

นม 125/2535 28 พระศิริ สิริจนฺโท พ่อนามแดง ม่วง

นม 126/2535 5 พระเฉลิม ยติกโร ดอกรักกลาง ช่องอู่

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์   วชิาเอก   พระพุทธศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 127/2535 8727 พระมหาสมศกัด์ิ ธมฺมโชโต สิริธรรมเถียร อินทร์บรรจง

กท 128/2535 8680 พระประทีป ปริปุณฺโณ ล้ีพล ทองศาลางาม

กท 129/2535 8723 พระสมมุ่ง อภิวณฺโณ สุวรรณพนัธ์ ละครท า

กท 130/2535 9359 พระมหาสิทธิพร สุวฑฺุโฒ ทรัพยสู์งเนิน จกัรวรรดิราชาวาส

กท 131/2535 8712 พระมหาสวา่ง โอภาโส วงศฟ้์าเล่ือน ประยรุวงศาวาส

กท 132/2535 9354 พระมหาวีระ กิตฺติวณฺโณ ปามัน่ ทองศาลางาม

กท 133/2535 8710 พระสมาส ธีรปญฺโญ ม่วงสวย รวกสุทธาราม

กท 134/2535 8730 พระสินทรัพย์ เทวินฺโท สิงทะบุตร มะลิ

กท 135/2535 9352 พระมหาทองเติม กวิว  โส โพธาราม นิมมานรดี

กท 136/2535 8741 พระอ าไพ ปิยจนฺโท ปิยจนัทร์ แดงประชาราษฎร์

กท 137/2535 8683 พระมหาประสิทธ์ิ ปสิทฺธิโก รวมพิมาย อรุณราชวราราม

กท 138/2535 8692 พระยงยทุธ ยตฺุตธมฺโม อาจกลา้ ตน้ไทรย์

กท 139/2535 8713 พระมหาสายณัห์ ฐิโตภาโส รสชุ่ม มหาธาตุ

กท 140/2535 8737 พระอดุลย์ อมโร ศรีเงินงาม สุทธาราม

กท 141/2535 8661 พระจ านงค์ ฉนฺทธมฺโม วงศค์ง รัชฎาธิษฐาน

กท 142/2535 8673 พระเสฏฐวฒิุ สิริโชติ นามอาษา ราชนดัดาราม

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๗  ปีการศึกษา  ๒๕๓๓
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   การบริหารการศึกษา



กท 143/2535 8707 พระมหาสมาน ถิรธมฺโม บุญพรหม เทวราชกุญชร

กท 144/2535 8684 พระประสิทธ์ิ สิริจนฺโท ศรีภุมมา ม่วงแค

กท 145/2535 8731 พระมหาสีน ้า สิริปุญฺโญ พูดเพราะ เพลง

กท 146/2535 8740 พระอ าไพ ชุติปญฺโญ พรมศรี ม่วง 

กท 147/2535 8697 พระมหาวสนัต์ วีรธมฺโม ระยบัศรี โบสถส์ามเสน

กท 148/2535 7682 พระสุภทัร์ กลฺยาโณ ทองยุน่ อมรทายกิาราม

กท 149/2535 พระมหาสนม รวิวณฺโณ สิงห์จนัทร์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 150/2535 8651 พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมโธ ศรีวรขนัธ์ ลานนาบุญ

กท 151/2535 8691 พระมหาไมตรี จารุวณฺโณ ธงหาร ประดู่ฉิมพลี

กท 152/2535 8676 พระมหาบุญเท่ียง กิตฺติภทฺโท ไกรเพชร คณิกาผล

กท 153/2535 8714 พระมหาสมเกียรติ สมกิตฺติโก เขียวทอง ประดู่ฉิมพลี

กท 154/2535 8685 พระมหาณฐัพฒัน์ วฑฺฒนปญฺโญ ลากุล นิมมานรดี

กท 155/2535 8706 พระมหาสงวน จิตฺตคุตฺโต เสาเกลียว นาคปรก

กท 156/2535 8695 พระเลิศล ้า อาจาโร ตระกูลสุข อมรคีรี

กท 157/2535 8703 พระวิวฒัน์ วิวฑฺฒโน เครือจนัทร์ ศรีบุญเรือง

กท 158/2535 8733 พระมหาสุริยพงษ์ ปญฺญาว  โส ทา้วทิพย์ สระเกศ

กท 159/2535 8689 พระมหามนสั ฐิตโสภโณ ผิวพรรณ์ ปทุมคงคา

กท 160/2535 8736 พระมหาส ารอง รตนโชโต รัตนวนั น้อยนพคุณ

กท 161/2535 8717 พระมหาสมบติั ฐานวโร รวดเร็ว ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 162/2535 8716 พระมหาสมชาย รุจิกนฺโต เทียมสะอาด เบญจมบพิตร

วิชาเอก   การสอนสงัคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 163/2535 8681 พระมหาประทีป ธีรภทฺโท ค าชู ครุใน

กท 164/2535 8735 พระมหาสุวฒัน์ สิริภทฺโท รัตนดี ดอน

กท 165/2535 8709 พระมหาสมยั สนฺทิฏฺฐิโก เช้ืออินทร์ ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 166/2535 8736 พระมหาสุริยนั จนฺทนาโม จนัทนาม บึงทองหลาง

กท 167/2535 8677 พระบุญเลิศ สุภทฺทสาโร สุ่มประเสริฐ ศรีบุญเรือง

กท 168/2535 8674 พระมหานาวี มหาปญฺโญ ศรีษะใบ ปากน ้า

กท 169/2535 8660 พระจ านง สุชีโว กอสาลี สุทธาวาส

กท 170/2535 8693 พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต ขาวยา บางสะแกใน

กท 171/2535 8701 พระมหาวินยั กิตฺติโสภโณ เสมมา สิงห์

กท 172/2535 8728 พระมหาสิงห์ค  า เตชปญฺโญ ศรีวิชยั จนัทวงศาราม

กท 173/2535 8656 พระจงศิลป์ สนฺตินฺธโร บุตราช จกัรวรรดิราชาวาส

กท 174/2535 8652 พระขิน เขมาภิรโต แกว้มณี บางสะแกใน

กท 175/2535 8664 พระมหาเดชา มหาปญฺโญ แสนโภชน์ เวฬุราชิณ

กท 176/2535 8666 พระมหาถา มหาวีโร นวลศรี รัชฎาธิษฐาน

กท 177/2535 8719 พระมหาสมพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ศรีโพธ์ิลา เทวีวรญาติ

กท 178/2535 9355 พระสราวฒิุ อภิฉนฺโท วิเศษหม่ืน บางรักใหญ่

กท 179/2535 8678 พระประคอง ฐานวฑฺุโฒ ศรีบุญเรือง บางแวก

กท 180/2535 8649 พระมหาอ านวย วฑฺุฒิญาโณ ใดจ๋ิว เทพธิดาราม

กท 181/2535 8662 พระฉลอง ฐิตคุโณ พอกพูน ศาลาครืน

กท 182/2535 9353 พระบญัชา เขมวีโร พิมาย อมรทายกิาราม

กท 183/2535 8665 พระถนอม นาควโร คชแพทย์ มหาธาตุ

กท 184/2535 8686 พระไพบูลยกิ์จ อคฺควิปุโล สีลาผอง มหาธาตุ

กท 185/2535 8699 พระมหาวิชาญ วรธมฺโม บุษบา ไตรมิตรวราราม

กท 186/2535 8739 พระเอกลกัษณ์ ธมฺมโรจโน แสนพรม มหาธาตุ

กท 187/2535 8688 พระมหาไพศาล ปญฺญาวชิโร เมธาวชิรกูล ราษฎร์บูรณะ



กท 188/2535 8688 พระมหาวชัระ วชิรปญฺโญ จนัทร์ลาด กนัตทาราราม

กท 189/2535/ 8682 พระประพฒัน์ ปวฑฺฒโน อาบค า จกัรวรรดิราชาวาส

กท 190/2535 8718 พระสมบูรณ์ อุตฺตมญาโณ กองทุน ตะกล ่า

กท 191/2535 8738 พระมหาอุดม จารุวณฺโณ วรจารุวรรณ เบญจมบพิตร

กท 192/2535 8351 พระสมพร สุภทฺโท เสริมกูลเช้ือ อมรคีรี

กท 193/2535 8347 พระมหาศรีศิลป์ สุนฺทรวาที ยานะสิทธ์ิ มะลิ

กท 194/2535 8726 พระสมศกัด์ิ กิตฺติสาโร สมณี อมัพวนั

กท 195/2535 พระวิเชียร กตปุญฺโญ นนัผาด

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 196/2535 178 พระวิโรจน์ วิโรจโน คอ้ไผ่ ศีรษะเกษ

นค 197/2535 169 พระทวี อิทฺธิโชโต สิงห์น้อย ศีรษะเกษ

นค 198/2535 176 พระมหาวิเชียร วชิรเมธี แสงไสย์ โพธ์ิชยั

นค 199/2535 179 พระพรศิริ อภิชานนฺโท ชานนัโท ชยัพร

นค 200/2535 177 สามเณรวิเชียร วงษร์าช โพธ์ิชยั

นค 201/2535 170 พระมหาปิยวฒัน์ อินฺทวีโร ช่วยหาญ โพธ์ิชยั

นค 202/2535 167 พระเจษฎา โกวิโท ประวรณา สามคัคี

นค 203/2535 171 พระบุญร่วม ปุญฺญมโน ดาทอง ประดิษฐ์ธรรมคุณ

นค 204/2535 168 พระประเดิมชยั จนฺทสาโร เชิดสะภู ประดิษฐ์ธรรมคุณ

นค 205/2535 174 พระไพบูลย์ จุลปาโล จุลปาน โพธ์ิชยั

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก   การสอนสงัคมศึกษา

วิทยาเขตแพร่



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 206/2535 57 พระมหาประจกัษ์ ปญฺญาธโร ยอดภิรมย์ ร้องเขม็

พร 207/2535 30 พระสมเดช อารยธมฺโม มณเทียร ชยัมงคล

พร 208/2535 18 พระมหาพนมไพร สิริมงฺคโล มงคล ชยัมงคล

พร 209/2535 12 พระมหาบรรจง กิตฺติธโร ประดบัศรี ตน้ธง

พร 210/2535 59 พระอนนัต์ กนฺตสีโล ภูมิตั้ง รองซอ้

พร 211/2535 39 พระมหาเอกพล ธีรภทฺโท ผลเจริญ ศรีบุญเรือง

พร 212/2535 28 พระสมศกัด์ิ สมสกฺโก พลหาญ หลวง

พร 213/2535 32 พระมหาสมโภชน์ ชุติมนฺโต บุญชู สองแคว

พร 214/2535 16 พระพนม คุณวโร เนินแกว้ ศรีบุญเรือง

พร 215/2535 34 พระสุรณฐั ปญฺญาวโร ช านาญ พระบาทม่ิงเมือง

พร 216/2535 8 พระท่ี ปิยธมฺโม ชยัมงคล ตน้ธง

พร 217/2535 13 พระประดิษฐ์ ญาณวโร ใจค า สุพรรณ

พร 218/2535 22 พระวาสิน เตชธมฺโม อินทร์จกัร์ เกตุแกว้

พร 219/2535 15 พระประสินธุ์ จารุวณฺโณ ภูถินโคก สววรคนิ์เวศ

พร 220/2535 23 พระวิเวศน์ ติกฺขปญฺโญ ไชยเทพ สองแคว

พร 221/2535 29 พระสมหมาย กตสาโร ปากะโต เหมืองแดง

พร 222/2535 9 พระธวชั ปิยธโร ปิงนา ส าเภา

พร 223/2535 6 พระแดนชยั วิจิตฺตธมฺโม ถ่ินแปลง ชยัมงคล

พร 224/2535 1 พระเกษม ฐิตญาโณ ทิศลงักา พงษสุ์นนัท์

พร 225/2535 7 พระท านอง ฐิตปญฺโญ ปักกงัพลงั ศรีบุญเรือง

พร 226/2535 37 สามเณรหลา้ ใสสม สองแคว

พร 227/2535 56 พระเขมราช เขมจาโร ชาญสุข ร้องเขม็

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การศึกษานอกโรงเรียน



พร 228/2535 33 พระเสนีย์ สิริธมฺโม แสนห่ิง เกษมสุข

พร 229/2535 14 พระประสิทธ์ิ สุเมธโส สีหาบุตร ชยัมงคล

พร 230/2535 17 พระพนมศกัด์ิ ปญฺญาวโร สตัยวรรณกุล ปทุม

พร 231/2535 20 พระมงคล อคฺคปญฺโญ อุทธิยา หวัช่วง

พร 232/2535 4 พระเฉลียว สิริปญฺโญ วงษว์าสน์ สววรคนิ์เวศ

พร 233/2535 58 พระวิรุฬ วิรุฬฺหธมฺโม ไตรภูมิ ศรีชุม

พร 234/2535 21 พระวนัชยั วณฺณชโย สามะโม หลวง

พร 235/2535 10 พระธีรพงษ์ กวิว  โส เกลียวกลม น ้าโคง้

พร 236/2535 36 พระมหาสุวิทย์ ฐิตญาโณ นนัค า พระร่วง

พร 237/2535 38 พระอุดม วรญาโณ มากขนุทด ศรีบุญเรือง

พร 238/2535 25 พระวิทย์ สิริปุญฺโญ บญัชา ศรีบุญเรือง

พร 239/2535 11 พระน้อย กมโล จริยะมา เหมืองแดง

พร 240/2535 3 พระจิราวฒัน์ ญาณวฑฺุโฒ จอมค า สองแคว

พร 241/2535 5 พระไชยศิษฏ์ กิตฺติโก สติพลนั พระร่วง

พร 242/2535 2 พระจ ารัส เขมปญฺโญ ผาค า เมธงักราวาส

พร 243/2535 27 พระสมบติั สิริวณฺโณ มูลศิริ ร้องกวาง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 244/2535 37 พระมหาสุกิจ สีลส วโร เกตุศรี บา้นนาควาย

อบ 245/2535 3007202001 พระสุพจน์ ตปสีโล เกษนคร ผาสุการาม

อบ 246/2535 4 พระค าพนัธ์ ฐิตธมฺโม ภาดี พระธาตุหนองบวั

อบ 247/2535 52 พระดนุพล จารุวณฺโณ ผนัผาย บา้นไมค้า้ง

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก   การสอนสงัคมศึกษา



อบ 248/2535 46 พระมหาจกัรี ฐานวฑฺุโฒ ก าจ่าย มหาวนาราม

อบ 249/2535 2 พระมหาศานิต จตฺตสลฺโล กล่ินบวั ม่วงสามสิบ

อบ 250/2535 11 พระทองเล่ือน โชติปญฺโญ ชะออน ปทุมมาลยั

อบ 251/2535 51 สามเณรทองพูน ทุมโยมา มหาวนาราม

อบ 252/2535 13 พระนราธิป โชติปญฺโญ เจริญทรัพย์ ศรีประดู่

อบ 253/2535 5 พระประจกัษ์ ปภสฺสโร สีแสด มหาวนาราม

อบ 254/2535 22 พระบุญรอด ฐิตปุญฺโญ นิยม ทุ่งศรีเมือง

อบ 255/2535 12 พระสาคร ฐิตสีโล นาคอก ป่ากิตติญาณ

อบ 256/2535 14 พระเกริก หฏฺฐจิตฺโต พนัธ์เพง็ แสนส าราญ

อบ 257/2535 21 พระศกัดา วิสารโท อุปชยั ปทุมมาลยั

อบ 258/2535 24 พระเสถียร ฐานวโร ปราบนา ศรีประดู่

อบ 259/2535 17 พระสมัพนัธ์ ฐิตคุโณ แกว้พรม ท่าวงัหิน

อบ 260/2535 25 พระทองพนัธ์ กาญฺจโน จนัดา มหาวนาราม

อบ 261/2535 9 พระหนม ยสธโร วงศส์มบติั ใหม่กุดคูณ

อบ 262/2535 7 พระเฉวียน กตปุญฺโญ ทิพวนั ปทุมมาลยั

อบ 263/2535 30 พระสมคิด เตชวโร คงทน มหาวนาราม

อบ 264/2535 47 พระสุบิน โชติโก นนัทะบุตร วารินทราราม

อบ 265/2535 32 พระสมบติั จนฺทปญฺโญ นิช านาญ มหาวนาราม

อบ 266/2535 20 พระใบฎีกาณฐักุล โฆสสีโล พิมพา มหาวนาราม

อบ 267/2535 45 พระบวัผนั วิสุทฺโธ โสมรักษ์ มหาวนาราม

อบ 268/2535 49 พระใบฎีกาสมบติั อคฺคธมฺโม ชุมเสน มหาวนาราม

อบ 269/2535 27 พระเท่ียง ถาวรญาโณ แกว้กนัหา ใต้

อบ 270/2535 10 พระธีรพงศ์ ติสฺสว  โส อินตา บา้นนาควาย

อบ 271/2535 34 พระสุริยะ โชติวโร มะโฮง สุทศันาราม

อบ 272/2535 16 พระจีรพนัธ์ ปริปุญฺโญ พิลาอาจ พระธาตุหนองบวั



อบ 273/2535 31 พระสุขใจ จารุธมฺโม แจ่มฟ้า หลวง

อบ 274/2535 6 พระเขม็ทอง สุตินฺธโร สืบวงษ์ ใต้

อบ 275/2535 48 พระส่วน ติกฺขวีโร ช่วยรักษา มหาวนาราม

อบ 276/2535 33 พระอดิศร ธมฺมทินฺโน เช้ือหนองไฮ สุทศันาราม

อบ 277/2535 26 พระตรีรัตน์ เนมิตฺตโก สมประสาท บา้นนาควาย

อบ 278/2535 23 พระสุภี สมาจาโร แกว้เล่ือน ป่ากิตติญาณ

อบ 279/2535 28 พระค านิล สิริธมฺโม สุริยะ พุทธนิคมกิตติยาราม

อบ 280/2535 36 พระเทียน กลฺยาณรโต พงษก่ิ์ง ปทุมมาลยั

อบ 281/2535 41 พระวฒิุชยั สิริจนฺโท จนัทร์ส่อง ทุ่งศรีเมือง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 282/2535 8810 พระมหาวิชาญ ธมฺมโกสโล น้อยโค มหาพฤฒาราม

กท 283/2535 8812 พระมหาวิเชียร วชิรญาโณ ฝ้ันสกุล น้อยนพคุณ

กท 284/2535 8780 พระมหาประดบั พุทฺธว  โส คงสิน หิรัญรูจี

กท 285/2535 8769 พระมหานเรศ โอภาโส อคัพิน มหาพฤฒาราม

กท 286/2535 8826 พระมหาสมบติั ธมฺมโฆสโก รุ่งรัศมี สีหไกรสร

กท 287/2535 8881 พระมหาประสิทธ์ิ สิทฺธิเมธี แมนไทยสงค์ เจา้มูล

กท 288/2535 8787 พระปรีชา อภินนฺโท เม่งศิริ โพธินิมิตร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
รุ่นท่ี  ๓๗  ปีการศึกษา  ๒๕๓๓
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   ภาษาองักฤษ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



กท 289/2535 8794 พระมหาพีรานุวฒัน์ โกเสยฺยวีโร ยิม้ใย เบญจมบพิตร

กท 290/2535 8789 พระมหาพล กิตฺติญาโณ ฐานะกอง มหรรณพาราม

กท 291/2535 8751 พระมหาเจริญ วฑฺฒนปญฺโญ แกว้รัตน์ สระเกศ

กท 292/2535 8828 พระมหาสมบุญ ธีรว  โส นายจ่ิง พิชยญาติการาม

กท 293/2535 8840 พระมหาสุภาพ ปญฺญาปสุโต ป้อมค า มหาธาตุ

กท 294/2535 8797 พระมงคล สิริมงฺคโล ค ามูล จนัทร์สโมสร

กท 295/2535 8770 พระมหานนัท์ ปวรนนฺโท ค ามีมา ศรีบุญเรือง

กท 296/2535 8895 พระมหาสวสัด์ิ ถาวโร ปานนุย้ บุญศรีมุณีกรณ์

กท 297/2535 8633 พระมหาสมบูรณ์ ธิติสมฺปนฺโน พิมพล์า สุทศันเทพวราราม

กท 298/2535 8844 พระมหาเสนอ โสภณธมฺโม สิมอุตร สร้อยทอง

กท 299/2535 8756 พระชะวิก อคฺคธมฺโม เสือแกว้ สระบวั

กท 300/2535 8804 พระมหาวรรณชยั ชยวณฺโณ ดาเพง็ เบญจมบพิตร

กท 301/2535 8579 พระมหาชยัพนัธ์ ชยมงฺคโล ดาวเรือง ปทุมคงคา

กท 302/2535 8798 พระมหาปิยะวฒัน์ ปิยธมฺโม หนูพริก ชลประทาน

กท 303/2535 8802 พระรุญ ขนฺติสาโร ด่านกระโทก ฉิมทายกาวาส

กท 304/2535 8749 พระจนัทร์ฝน ฐานิสฺสโร จนัทร์หน้ิว เอ่ียมวรนุช

กท 305/2535 8813 สามเณรคเณศ ร้ิวพรหม พระเชตุพน

กท 306/2535 8745 พระศรศิลป์ ธีรว  โส ประสมศรี ศรีบุญเรือง

กท 307/2535 8744 พระสุทธิพงศ์ ธีรปุญฺโญ วงษแ์กว้ บางบ าหรุ

กท 308/2535 8834 พระมหาสมศกัด์ิ จนฺทร สี เอมโอฐ ราชสิทธาราม

กท 309/2535 8855 พระมหาอ าพร ชุตินฺธโร พนักา ชลประทาน

กท 310/2535 8808 พระวิจิตร วิจิตฺโต สมค าภา ยานนาวา

กท 311/2535 8836 พระมหาสุชาติ โสภณจิตฺโต มัน่รักคง บพิตรพิมุข

กท 312/2535 8643 พระมหาส ารวย ญาณส วโร พินดอน โพธ์ิเผือก

กท 313/2535 8783 พระมหาประเทือง อินฺทญาโณ ดว้งปลี ไร่ขิง



กท 314/2535 8443 พระมหาสนัติ สุเมธโส สุวรรณะประเภา ประดู่บางจาก

กท 315/2535 8851 พระมหาอุดร อุตฺตมญาโณ จนัทสิทธ์ิ มหรรณพาราม

กท 316/2535 8849 พระไสว ปริสุทฺโธ เสาะสนธ์ิ เทวีวรญาติ

กท 317/2535 8912 พระสุธรรม สนฺตจิตฺโต อดทน ราษฎร์ประคองธรรม

กท 318/2535 8843 พระมหาสุวฒัน์ เมตฺติโก จะตุคะมา ดิสหงษาราม

กท 319/2535 8747 พระจรูญ จิรธมฺโม ศรัทธากุล ศรีบุญเรือง

กท 320/2535 8777 พระบูรกรณ์ ธีรสาโร บริบูรณ์ นวลนรดิศ

กท 321/2535 8782 พระมหาประทุม ฐิตโสภโณ กิมเฮง้ อรุณราชวราราม

กท 322/2535 8841 พระมหาสุรพงษ์ สุวีโร พรมรักษา สงัขก์ระจาย

กท 323/2535 8609 พระมหาปรีชา สุวิชาโน ขจรจิตร์ ใหม่พิเรนทร์

กท 324/2535 8876 พระธนูชยั ปญฺญาวโร ประมงัคะตา อมัพวนั

กท 325/2535 8779 พระประคอง ภทฺทโก พ่วงพี ใหม่เทพนิมิตร

กท 326/2535 8819 พระมหาสถิตย์ เตชปญฺโญ เลก็ดี โพธินิมิตร

กท 327/2535 8775 พระมหาบุญรัตน์ ธมฺมรตโน สาแกว้ เศวตฉตัร

กท 328/2535 8822 พระมหาสมชาย สุชาโต โสภามา สงัเวชวิศยาราม

กท 329/2535 8764 พระทวีชยั กนฺตปญฺโญ คนคล่อง ทอง

กท 330/2535 8850 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต ดีกุดตุม้ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 331/2535 8608 พระมหาประหยดั เตชธมฺโม โคกแปะ ธรรมาภิรตาราม

กท 332/2535 8760 พระมหาดรง สุญาโณ ฤทธิมนตรี สระเกศ

กท 333/2535 8786 พระมหาประเสริฐ ฐิตเมธี ยิ่งดอน มหาธาตุ

กท 334/2535 8759 พระมหาช านาญ เขมนนฺโท สุ่มสงัข์ ปทุมคงคา

กท 335/2535 8830 พระมหาสมพงษ์ ญาณว โส สุขสุวรรณ สระเกศ

กท 336/2535 8788 พระมหาผดุงศกัด์ิ ยโสธโร เพชรเทศ มหรรณพาราม

กท 337/2535 8602 พระมหาประยรู กตปุญฺโญ เงาสมรูป นาคปรก

กท 338/2535 8766 พระทองดี ฐิตสีโล ม่วงมนตรี นายโรง



กท 339/2535 8577 พระมหาชัง่ ปญฺญาตุลโย ทองสง่า วรจรรยาวาส

กท 340/2535 8792 พระพิสิทธ์ิ สิทฺธิญาโณ สืบดา ศรีบุญเรือง

กท 341/2535 8768 พระทูลถวาย วชิรญาโณ ถัว่ประโคน มหาธาตุ

กท 342/2535 8791 พระมหาพิน จตฺตสลฺโล ค าเหล่ียม อนงคาราม

กท 343/2535 8616 พระวสนัต์ วชิรญาโณ ภูมิไสว ราษฎร์บูรณะ

กท 344/2535 8805 พระมหาวะสนัต์ ฐานญาโณ ประพศัรางค์ สระเกศ

กท 345/2535 8743 พระมหาค าเตียง กิตฺติสมฺปนฺโน มีชยั ประชาระบือธรรม

กท 014/2535 8801 พระมหาราเชล ภูริปญฺโญ เช่ืองสุวรรณ อนงคาราม

กท 346/2535 8551 พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ปวงกลาง นิมมานรดี รุ่นท่ี  36

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 347/2535 8889 พระมหาเลข ปุญฺญาคโม เพลียโคตร เทพธิดาราม

กท 348/2535 8883 พระมหาประยรู โกวิโท จรเจริญ บพิตรพิมุข

กท 349/2535 8457 พระมหาเกษี อริยเมธี โคตรพนัธ์ สีหไกสร

กท 350/2535 8877 พระมหานิคม อมรสิริ พิมพิค่อ สุนทรธรรมิการาม

กท 351/2535 8868 พระมหาชาญวิทย์ คุณวิชฺโช พรหมศรี ปทุมคงคา

กท 352/2535 8625 พระมหาสนอง ฐานิสฺสโร สองเมือง คฤหบดี

กท 353/2535 8612 พระมหาพนัธศกัด์ิ เตชธมฺโม นาครอด จนัทาราม

วิชาเอก   รัฐศาสตร์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๗  ปีการศึกษา  ๒๕๓๓
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 354/2535 8921 พระส านวน โอภาโส ใยแกว้ ใหม่เทพนิมิตร

กท 355/2535 8899 พระสามิตร์ กิตฺติธโร เครือค า โบสถอิ์นทร์สารเพชร

กท 356/2535 8892 พระมหาสนอง ปจฺโจปการี จ านิล สร้อยทอง

กท 357/2535 8829 พระมหาสมบูรณ์ กนฺตร สี แซ่โคว้ ใหม

กท 358/2535 8900 พระมหาสมชาย สมญาโณ นาแพง สระเกศ

กท 359/2535 8640 พระมหาสุรพล ธมฺมาวโุธ กุลวงษ์ ดิสหงษาราม

กท 360/2535 8628 พระมหาสงัเวียน ฐานิสฺสโร ค าขวญั หิรัญรูจี

กท 361/2535 8893 พระมหาวานิช กิจฺจปคุโณ ฉอสนัเทียะ ชนะสงคราม

กท 362/2535 8858 พระเกียรติศกัด์ิ สิริปญฺโญ เล้ียงบุตร มหาธาตุ

กท 363/2535 8818 พระมหาสกล ธมฺมร สี สจัจสงัข์ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 364/2535 8925 พระอนง สุเชฏฺโฐ สายจนัทร์ ศรีบุญเรือง

กท 365/2535 8898 พระเสน่ห์ ชินว  โส เช้ือมอญ สีหไกสร

กท 366/2535 8907 พระมหาสมเพชร ฐิตญาโณ ใจเสาร์ น้อยนพคุณ

กท 367/2535 8621 พระมหาวิไล อิทฺธิธมฺโม ฤทธิธรรม ธรรมาภิรตาราม

กท 368/2535 8916 พระมหาสุรัตน์ ฐิตสาโร ธาราพุฒิ ปากน ้า

กท 369/2535 8893 พระมหาสรายทุธ วิสุทฺธสีโล ทากลม อมัพวนั

กท 370/2535 9357 พระมหาเชล ปญฺญาวชิโร เลิศไตรกุล น้อยนางหงส์

กท 371/2535 8876 พระปลดัชยัสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร ขนอนคราม วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 372/2535 8885 พระมหาพิชิตชยั อภิชโย ยมพาลไพ่ บพิตรพิมุข

กท 373/2535 8901 พระมหาสมคิด คมฺภีรญาโณ อินตะ๊จนัทร์ น้อยนพคุณ

กท 374/2535 8905 พระมหาสมศกัด์ิ สุมงฺคโล พุกเถ่ือน สิงห์

กท 375/2535 8635 พระมหาสมศกัด์ิ ปิยธมฺโม ปฏิสงัข์ อินทรวิหาร

กท 376/2535 8623 พระมหาสมาน สุชีวโก เสาศิริ นาคกลาง

กท 377/2535 8880 พระมหาชยางกูร สุคุตฺโต สุวอ ราชนดัดาราม

กท 378/2535 8856 พระมหากองหลา สุธมฺมวาที พูนประสิทธ์ิ จกัรวรรดิราชาวาส



กท 379/2535 8820 พระมหาสนชยั ธีรงฺกุโร วนัชยั มหาธาตุ

กท 380/2535 8931 พระมหาอุทยั สุมโน พิมมา ขจรศิริ

กท 381/2535 8861 พระจกัรพงษ์ อภิปุญฺโญ ราบร่ืน จอมสุดาราม

กท 382/2535 8475 พระมหาเทอดทูล ฐิตเมธี สงัสะนา ลุ่มคงคาราม

กท 383/2535 8887 พระมหาฟ้าลัน่ ฐิตสุวณฺโณ วงศน์ ้าค  า มหาธาตุ

กท 384/2535 8576 พระมหาชรินทร์ อินฺทวีโร ชูสม พิชยญาติการาม

กท 385/2535 8927 พระมหาอุบล โชติปญฺโญ กองเกิด ปากน ้าฝ่ังใต้

กท 386/2535 8914 พระสุเทพ อุปสโม วงศท์อง จอมสุดาราม

กท 387/2535 8930 พระมหาอุทยั ปญฺญาวโุธ ยศตะ ปากบ่อ

กท 388/2535 8871 พระณรงค์ กนฺตธมฺโม ร้อยนาค อรุณราชวราราม

กท 389/2535 8926 พระอาคม จิรว  โส คงแกว้ แดงประชาราษฎร์

กท 390/2535 8601 พระมหาบูรณะ วราโภ ขอดเมชยั ทองบน

กท 391/2535 8897 พระมหาสวงค์ โชติโย มัน่ศรีจนัทร์ พระเชตุพล

กท 392/2535 8904 พระมหาสมปอง กุรุปญฺโญ วฒันกูล ปากน ้า

กท 393/2535 8605 พระมหาประเวท ฐิตวฑฺฒโน แดงดา ทองศาลางาม

กท 394/2535 8923 พระหสัดี กิตฺตินนฺโท ประก่ิง อมรคีรี

กท 395/2535 8490 พระมหาทองพนัธ์ ปริสุทฺโธ เบิกบาน นายโรง

กท 396/2535 8890 พระมหาวิชยั โชติโก บวัโรย มหาพฤฒาราม

กท 397/2535 8642 พระมหาวรเดช นาควโร ธนรักษชิ์ณวงศ์ อมัพวา

กท 398/2535 8969 พระถนอม คนฺธธาโร ไกรษร ทองเพลง

กท 399/2535 8924 พระหนูฤทธ์ิ ปญฺญาทีโป สมศรี ศาลาครืน

กท 400/2535 8892 พระวิชยั อคฺคปญฺโญ นนทเ์ขม็พรม เอ่ียมวรนุช

กท 401/2535 8603 พระมหาปรีชา สนฺตงฺกุโร เพชรรัตน์ ราชนดัดาราม

กท 402/2535 8918 พระมหาเสริม สุวฑฺโฒ ทองศรี สุคนัธาราม

กท 403/2535 8882 พระมหาประเสริฐ ปญฺญาธโร สุทธิ พระยาท า



กท 404/2535 8870 พระเชษฐพงษ์ เชฏฺฐว  โส เม่ียงพนัธุ์ วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 405/2535 8911 พระมหาสุธน ยสสีโล ผลชอบ ดุสิตาราม

กท 406/2535 8573 พระจกัรพรรณ อคฺคธมฺโม ทรงยนิดี เทวีวรญาติ

กท 407/2535 8894 พระสนัน่ ธีรปญฺโญ เงินขาว ยางสุทธาราม

กท 408/2535 8910 พระมหาสิทธิพร สิริภทฺโท โพธ์ินอก ราชบูรณะ

กท 409/2535 8235 พระมหาแช่ม อนุตฺตโร แก่นศรี ทุ่งเศรษฐี

กท 410/2535 8771 พระมหานิยม ฉฬภิญฺโญ ศรีฟ้า พิชยญาติการาม

กท 411/2535 8424 สามเณรพูล จนัที หงส์รัตนาราม

กท 412/2535 8416 พระประชิต สิริวฑฺฒโน วรรณโก อมรคีรี

กท 413/2535 143 นายไกรพิศ มาอุย้

กท 414/2535 160 นายอ านาจ ค ามณี

กท 415/2535 นายธนิต ต่อด่านกลาง

กท 416/2535 นายประสิทธ์ิ พลประสิทธิภาพ

กท 417/2535 นายสมาน ดีหามแห

กท 418/2535 นายอ าพร ทองดี

กท 419/2535 นายส าเริง ภุมราพนัธุ์

กท 420/2535 นายคูณ บุญธรรม

กท 421/2535 นายอฏัฐพร กรจบั

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๓๕

*********

ส่วนกลาง



1.   คณะพุทธศาสตร์                  รวม      ๖๗   รูป

                วิชาเอกปรัชญา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกศาสนา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์                    รวม       ๖๙   รูป

                วิชาเอกการบริหารการศึกษา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกการสอนสงัคมศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์               รวม      ๖๕    รูป

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

4.   คณะสังคมศาสตร์              รวม     ๗๕   รูป  

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

รวม  รูป

1.  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน                  รูป

2.  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน                  รูป

3.   วทิยาเขตเชียงใหม่ จ านวน                  รูป

4.   วทิยาเขตขอนแก่น จ านวน                  รูป

5.   วทิยาเขตนครราชสีมา จ านวน                  รูป

6.   วทิยาเขตอุบลราชธานี จ านวน                  รูป

7.   วทิยาเขตแพร่ จ านวน                  รูป

รวม รูป

รวมทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขตทั้งส้ิน รวม   รูป

วทิยาเขต



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2536 พระมหากนัต์ วฑฺฒนว โส มโนวฒันนัท์ ปริญญาโท

กท 002/2536 9045 สามเณรสุชาติ สุขจนัทร์ดี นครป่าหมาก

กท 003/2536 9177 สามเณรคะนอง ชาวทองหลาง ชนะสงคราม

กท 004/2536 8570 พระมหากฤษณะ จิตฺตปาโล แสงมี ยานนาวา

กท 005/2536 9041 พระมหาสวา่ง รตโนภาโส แสงแกว้ สีหไกรสร

กท 006/2536 8986 พระมหาค าแหง ปญฺญาวชิโร ทองชุม เกาะเลสาบ

กท 007/2536 9062 พระมหาอาชญั อตฺถจารี ทรงยนิดี ใหม่ยายนุย้

กท 008/2536 9003 พระมหาทรงยศ วายามปาลี ไชยสิทธ์ิ ประยรุวงศาวาส

พระมหานคร   เขมปาลี พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ)

อธิการบดี นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

รับรองตามน้ี

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ปรัชญา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั    ในพระบรมราชูปถมัภ์
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖

รุ่นท่ี  ๓๘  ปีการศึกษา  ๒๕๓๔



กท 009/2536 9008 พระมหาณรงคช์ยั ฐานชโย สนิทผล มหาธาตุ

กท 010/2536 9036 พระมหาวิชยั ญาณสิทโธ สุนาโท จกัรวรรดิราชาวาส

กท 011/2536 9009 พระมหาอานนท์ สิรินนฺโท หวัแห้ว ประชาระบือธรรม

กท 012/2536 9054 พระมหาสุรชาติ จนฺทสิริ จนัทร์ประโคน ประยรุวงศาวาส

กท 013/2536 9037 พระมหาเศรษฐ์ วรเสฏฺโฐ โคตรรสขึง ราชสิทธาราม

กท 014/2536 9664 พระมหาปรีชา ฐิตมนฺตี บุญศรีตนั หวัล าโพง

กท 015/2536 9018 พระมหาธนปัทม์ ธมฺมสิริ บุตรดา ลุ่มคงคาราม

กท 016/2536 9058 พระมหาสมพงษ์ ธีรเสฏฺโฐ แตงใหญ่ สีหไกรสร

กท 017/2536 8985 พระมหาการุญ ว  สาวิโต สงวนวงค์ เบญจมบพิตร

กท 018/2536 9034 พระมหามนตรี สุนฺทรเมธี ธีรธรรมพิพฒัน์ ทองนพคุณ

กท 019/2536 8989 พระมหาจิรวฒัน์ ญาณเวที เขียวเหลือง อินทร์บรรจง

กท 020/2536 8996 พระมหาดิเรก วชิรญฺญู มิวนัเป้ีย วิมุตยาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 021/2536 พระฟอง อภิวณฺโณ สวสัดี ปริญญาโท

กท 022/2536 8990 พระมหาจกัรชยั คนฺธสีโล พรหมสุวรรณ บางเสาธง

กท 023/2536 9004 พระมหาทวนศิษฏ์ จารุสิริ น้อยราช น้อยนพคุณ

กท 024/2536 8992 พระมหาช านาญ โชติเมธี วงคศ์รี อินทรวิหาร

กท 025/2536 9019 พระมหาประพจน์ คุณว  โส คุณวงศ์ ชนะสงคราม

กท 026/2536 8987 พระมหาจรัญ อิสฺสริยธาตา การบรรจง วิมุตยาราม

กท 027/2536 8995 พระมหาดาวเรือง ธมฺมร สี หงษา สุทศันเทพวราราม

กท 028/2536 9047 พระมหาสุบรรณ มหาญาโณ วงศเ์มือง จตุรมิตรประดิษฐาราม

คณะพุทธศาสตร์
วชิาเอก   ศาสนา



กท 029/2536 9320 พระมหาศกัด์ิ จิตฺตปญฺโญ เพชรประโคน มหรรณพาราม

กท 030/2536 9259 พระมหาเสฐียรพงษ์ สิริปญฺโญ ธรรมโชติ ดุสิตาราม

กท 031/2536 9056 พระมหาสมชาย อิทฺธิโชโต เกิดแกว้ ศรีสุดาราม

กท 032/2536 9060 พระมหาโสไกร จิรวฑฺฒโน ใจหมั้น วรจรรยาวาส

กท 033/2536 9064 พระมหาอุไร เขมธโช หารธงชยั ยานนาวา

กท 034/2536 9050 พระมหาสุพนธ์ ปญฺญาวโร ครอบบวับาน สระเกศ

กท 035/2536 9061 พระมหาไสว สุวิชฺโช หาชยั ทินกรนิมิต

กท 036/2536 9010 พระมหานพพนธ์ ส วโร จิตรีเหิม จตุรมิตรประดิษฐาราม

กท 037/2536 9035 พระมหาโยธิน ชยมงฺคโล ชยัมงคล ประยรุวงศาวาส

กท 038/2536 9025 พระมหาปกครอง สุทกฺโข ประจกัษจิ์ตร นางนอง

กท 039/2536 8998 พระมหาสุพรรธรัตน์ รตนสุวณฺโณ นนัทไพโรจน์ อรุณราชวราราม

กท 040/2536 9014 พระมหาบุญเรือง โชติปญฺโญ จนัทรวิมล ราชบุรณะ

กท 041/2536 9665 พระมหาวีระ วรปญฺโญ ภูมิเมือง ราชบุรณะ

กท 042/2536 9055 พระมหาสนธยา ญาณวีโร ราศีทอง นาคกลาง

กท 043/2536 9266 พระมหาอุดม อรุโณ เครือศรี กาหลง

กท 044/2536 9039 พระสนัน่ สุทฺธิญาโณ บ่อไทย เพชรสมุทร

กท 045/2536 9281 พระมหาฉลอง อธิวโร พนัธ์จนัทร์ ชนะสงคราม

กท 046/2536 9006 สามเณรธีระพงษ์ มีไธสง ชนะสงคราม

กท 047/2536 9013 พระมหาบุญทนั จิตฺตวิสุทฺธิ สลุงอยู่ บุญยประดิษฐ์

กท 048/2536 9042 พระมหาสาธิต อิทฺธิวิชฺโช เสมารัมย์ สร้อยทอง

กท 049/2536 9024 พระมหาปรีชา ปสนฺโน อิศรางกรู ณ อยธุยา ระฆงัโฆสิตาราม

กท 050/2536 9028 พระมหาพงษศ์กัด์ิ ฐานิสฺสโร แทนสีดา นาคกลาง

กท 051/2536 9021 พระมหาปรีชา สุปริญฺญาโณ นาคเอ่ียม สุทศันเทพวราราม

กท 052/2536 9002 พระมหาทองผล เขมจารี สุจฺจชารี สีหไกรสร

กท 053/2536 9057 พระมหาสมพงษ์ ชุติปญฺโญ สะอาด บางน ้าชล



กท 054/2536 9011 พระมหาบุญจนัทร์ เขมกาโม ปะพะวะ บางบ าหรุ

กท 055/2536 9015 พระมหาบุญศรี คุณากโร กุณามา เบญจมบพิตร

กท 056/2536 9000 พระมหาทวี อภิญาณจารี สิงห์โงน บางนาใน

กท 057/2536 9007 พระมหาธีรศกัด์ิ ธีรปญฺโญ ค าชู นาคปรก

กท 058/2536 9032 พระมิตรไสย อภิวณฺโณ ดุจดีแกว้ ดาวคะนอง

กท 059/2536 9113 พระมหาเพช็ร์ ธมฺมสาโร ค าแหน จกัรวรรดิราชาวาส

กท 060/2536 9001 พระมหาทองค า อคฺคปญฺโญ ยวุบุตร กลัยาณมิตร

กท 061/2536 8999 พระมหาถนดั สิริวฑฺฒโน เนตรทิพย์ น้อยนพคุณ

กท 062/2536 8991 พระมหาชาลี ปญฺญาวโร ค ารัตน์ ประดิษฐาราม

กท 063/2536 9052 พระมหาสุโชติ สิริปุณฺโณ สุพรรณ สงัเวชวิศยาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 064/2536 64 สามเณรประเสริฐ ดลภกัดี พนัเตา

ชม 065/2536 65 พระมหาจรัส สิทฺธิเมธี ลีกา อุโมงค์

ชม 066/2536 66 พระศรายทุธ วชิรปญฺโญ ทวิชยั สวนดอก

ชม 067/2536 67 พระประพนัธ์ สุทฺธจิตฺโต กวาวสิบสาม อุปคุต

ชม 068/2536 68 พระกิตติพงษ์ คุณส วโร บุญมา สวนดอก

ชม 069/2536 69 พระประเสริฐ ฐิตสีโล ปอนถ่ิน สวนดอก

ชม 070/2536 70 พระวิชา ชยาภิรโต ค าหร่ิง สวนดอก

ชม 071/2536 71 พระทองสุข รตนมโน แกว้ใจ ขะจาว

ชม 072/2536 72 พระจีรพนัธ์ อตฺถกาโม ปัญญานนท์ สวนดอก

ชม 073/2536 73 พระมหาธีระ ธมฺมธีโร สีหามาตย์ สวนดอก

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา



ชม 074/2536 74 พระมหาวิเชียร ฐิตญาโณ วินทะชยั พระหิงห์

ชม 075/2536 75 พระมหาบุญทอง ปญฺญาธโร ศรีชยั หม่ืนเงินกอง

ชม 076/2536 76 พระมหาแสน สุทฺธิเมธี เตม็เขียว ดอยสะเก็ด

ชม 077/2536 77 พระสุเทพ ธมฺมสาโร สารบรรณ ราชคฤห์

ชม 078/2536 78 พระสุพจน์ สุภทฺโท ภิระลยั บา้นโฮ่งหลวง

ชม 079/2536 79 พระมหาทวี สิริวาที ศรีโคตรจนัทร์ สวนดอก

ชม 080/2536 80 พระมหาบุญมา วชิรญาโณ ป่ินหยา่ หม่ืนเงินกอง

ชม 081/2536 81 พระมานพ ชินว  โส สตัตา พระธาตุดอยกู่

ชม 082/2536 82 พระเรืองยศ วิจิตฺโต ขาลถม ศรีโสดา

ชม 083/2536 83 พระพเยาว์ กลฺยาโณ มูณีผล สวนดอก

ชม 084/2536 84 พระทวี ปริชาโน ประสิงห์ ดบัภยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 085/2536 71 พระมหาพุทธชาติ ฐานวฑฺโฒ ค าส าโรง ธาตุ

ขก 086/2536 72 พระมหาเพช็ร วชิรเมธี ดอกรัง ธาตุ

ขก 087/2536 81 พระสุคนธ์ คุตฺตจิตฺโต โทรักษา หนองแวง

ขก 088/2536 55 พระมหาจ าเริญ ปสุโต ปะการะโพธ์ิ ธาตุ

ขก 089/2536 83 พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม เสนาซุย กลาง

ขก 090/2536 84 พระมหาสุรศกัด์ิ วชิรญาโณ เต้ียค  า หนองแวง

ขก 091/2536 73 สามเณรไพรัตน์ บาค า กลาง

ขก 092/2536 78 พระมหาเศกศกัด์ิ มหาโกญฺจนาโท รสหอม ธาตุ

ขก 093/2536 67 พระประกอบ ญาณวีโร มีโคตรกอง กลาง

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก   ศาสนา



ขก 094/2536 60 พระมหาธีรยทุธ ธีรปญฺโญ รองหานาม หนองแวง

ขก 095/2536 65 พระมหาฐิติพงษ์ ฐานวโร นรภาร สุวรรณวนาราม

ขก 096/2536 52 พระมหาค าพนัธ์ ปญฺญาทีโป แสงหาชยั หนองแวง

ขก 097/2536 62 พระนิพาน สุจิตฺโต สารคาญ กลาง

ขก 098/2536 68 พระจารุวฒัน์ ปริปุณฺโณ จุลละนนัท์ หนองแวง

ขก 099/2536 51 พระมหาโกศล สญฺญโต ศรีนา หนองแวง

ขก 100/2536 64 พระบวัฮอง กิตฺติธมฺโม จ านงศกัด์ิ ธาตุ

ขก 101/2536 85 พระโสภี ฐิตสีโล ภายไธสง กลาง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 102/2536 61 พระนิเทศ โชติโก สนัน่นารี ธาตุ

ขก 103/2536 82 พระสุวิน สุวณฺโณ ทองป้ัน กลาง

ขก 104/2536 53 พระค าเสน อุปนาโค ศิริหนองหวา้ หนองแวง

ขก 105/2536 57 พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล อุ่นค า หนองแวง

ขก 106/2536 63 พระมหาชยัมงคล ชยมงฺคโล มอไธสง หนองแวง

ขก 107/2536 59 พระทองพูน กนฺตสีโล ทองนาค ทา่พระหงส์เทศประดิษฐ์

ขก 108/2536 66 พระบุญทนั อานนฺโท พาหา หนองแวง

ขก 109/2536 75 พระมหาวรเทพ อิสิญาโณ วงศแ์สงน้อย ตราชูวนาราม

ขก 110/2536 50 พระก าไร รวิวณฺโณ แกว้เฮียง นนัทิการาม

ขก 111/2536 79 สามเณรสมพร บุญมาก กลาง

ขก 112/2536 54 พระจรัส ธมฺเมสโก ดชัถุยาวตัร ธาตุ

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก   ปรัชญา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 113/2536 46 พระมหาคมสนั สนฺตมโน ทองนอก ทุ่งสวา่ง

ขก 114/2536 52 พระประพนัธ์ ญาณวโร นึกกระโทก แจง้นอก

ขก 115/2536 56 พระมหาปฐมพงษ์ ปิยภาณี แสนสุข เดิม

ขก 116/2536 65 พระมหาพุทธา โชติญาโณ มูลเทพ พระนารายณ์มหาราช

ขก 117/2536 47 พระมหานิรันดร์ ธมฺมทีโป ขอสินกลาง ทุ่งสวา่ง

ขก 118/2536 55 พระไพวลัย์ จิตฺตคุตฺโต จิตจะโปะ ม่วง

ขก 119/2536 64 พระสมพงษ์ สิริวฑฺฒโน เถาวพ์ุดชา โพธ์ิ

ขก 120/2536 62 พระอ๊ิด ส วโร ลอยสายออ หลกัร้อย

ขก 121/2536 49 พระสมพงษ์ ปญฺญาวโร ศรีมหาไชย ทรงศิลา

ขก 122/2536 59 พระประยรู ขนฺติโก วรสนัเทียะ ราษฎร์บ ารุง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 123/2536 9107 พระปรีชา ปุญฺญพโล บุญทวี ประดู่ธรรมาธิปัตย์

กท 124/2536 9071 พระมหาจรูญ ปญฺญาวโร อินทร์ยงค์ มหาธาตุ

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์   วชิาเอก   ศาสนา

วิชาเอก   การบริหารการศึกษา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั    ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๘  ปีการศึกษา  ๒๕๓๔
คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 125/2536 9100 พระมหาประดิษฐ์ เตชสิทฺธิ กนัเงิน ประยรุวงศาวาส

กท 126/2536 9147 พระมหาสุรินทร์ สุรินฺโท เหลาประเสริฐ แกว้ฟ้าจุฬามณี

กท 127/2536 9126 พระวติั อจฺจวฑฺุโฒ วงคท์า ศรีบุญเรือง

กท 128/2536 9131 พระวินยั ญาณยตฺุโต เก่งสุวรรณ มหาธาตุ

กท 129/2536 9667 พระมหาไพบูลย์ รตนญาโณ ธิกาศ ประยรุวงศาวาส

กท 130/2536 9096 พระมหาบ าเรอ กตปุญฺโญ ศรีสุขใส ชลประทาน

กท 131/2536 9145 พระมหาสุภวฒัน์ อริยรโต หนูพริก ชลประทาน

กท 132/2536 9172 พระมหาอุเทน เขมาภิรโต ธนะวงศ์ ไตรมิตรวราราม

กท 133/2536 9119 พระมหามงคล อริยเมธี บุญค าภา ไก่เต้ีย

กท 134/2536 9292 พระมหาณรงค์ จิตฺตส วโร ช่ืนชม มหาธาตุ

กท 135/2536 9065 พระมหากฤษณะ กิตฺติวณฺโณ พุม่สุวรรณ อินทรวิหาร

กท 136/2536 9031 พระมหามาโนช ปริสุทฺโธ ศึกษา ประยรุวงศาวาส

กท 137/2536 9668 พระมหามงคล อภิมงฺคโล มีศิลป์ ม่วงแค

กท 138/2536 9066 พระกิตติศกัด์ิ ยโสธโร แกว้เหลา ปรินายก

กท 139/2536 9097 พระมหาประกอบ ปญฺญาวโร สายแสงจนัทร์ ปทุมคงคา

กท 140/2536 9139 พระสาคร ปญฺญาวชิโร รักประชา นาคกลาง

กท 141/2536 9077 พระชูวฒัน์ ปุญฺญมโน ชานอก พุทธิปรางคป์ราโมทย์

กท 142/2536 9109 พระมหาพฤทธิพร มหาวีโร หน่ึงประโคน มหาธาตุ

กท 143/2536 9076 พระมหาชยัวฒัน์ รตนชาโต โมฬีชาติ บางประทุนนอก

กท 144/2536 9135 พระมหาศาสตร์ จนฺทโชโต สาธิปไตย วิมุตยาราม

กท 145/2536 พระมหากุศล สุจิตฺโต แกว้ไข่

คณะครุศาสตร์
วิชาเอก   การสอนสงัคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 146/2536 9140 พระมหาสายยนัต์ สหธมฺโม แสงจนัทร์ น้อยนพคุณ

กท 147/2536 9012 พระบุญชู ปุญฺญาคโม กลา้แขง็ น้อยนางหงส์

กท 148/2536 9144 สามเณรสุธน วงคแ์ดง มหาธาตุ

กท 149/2536 9075 พระมหาชลอ กิตฺติว  โส วงษน์้อย มหาธาตุ

กท 150/2536 9069 พระมหาคมสนั ติขิณญาโณ ติดมา จนัทร์  

กท 151/2536 9132 พระมหาวิรัตน์ มหาวีโร ผดุงชีพ นิมมานรดี

กท 152/2536 9159 พระสมหวงั ฐานิสฺสโร ผาอินดี สุทธาวาส

กท 153/2536 9088 พระมหาธรรมศาสตร์ ธมฺมร สี หม่ืนแกว้ น้อยนพคุณ

กท 154/2536 9103 พระมหาประสิทธ์ิ สุเมโธ ทิศกระโทก ฉิมทายกาวาส

กท 155/2536 9081 พระมหาถวลัย์ เขมญาโณ สุขเกษม สีหไกรสร

กท 156/2536 9169 พระมหาอนุสรณ์ อาภากโร จนัทร์มูลตรี อนงคาราม

กท 157/2536 9160 พระมหาแสงดาว จนฺทสโร มาตรนอก หงส์รัตนาราม

กท 158/2536 9094 พระมหาบุญมี ฐิตปุญฺโญ แสนเงิน ราชสิงขร

กท 159/2536 9143 พระมหาสุชีพ สุชีโว เพียรวิทูร เบญจมบพิตร

กท 160/2536 9138 พระมหาสณัฐาน ฐิตญาโณ ใจเอ้ือ มหาธาตุ

กท 161/2536 9152 พระมหาสมบติั ยโสธโร ลาสุนนท์ อรุณราชวราราม

กท 162/2536 9121 พระมนสั สนฺติกโร แสนพลสาร ประชาศรัทธาธรรม

กท 163/2536 9669 พระมหาวีระ มหาวีโร ภูบุตรตะ นาคปรก

กท 164/2536 9167 พระอดิศกัด์ิ ปภสฺสโร ไชยยศ ประทุมคุณาวาส

กท 165/2536 9084 พระมหาไกรวฒิุ อริยญาโณ พลศรี คลองครุ

กท 166/2536 9124 พระยงยทุธ์ รตนธมฺโม น ้าขาว บางขนุเทียนนอก

กท 167/2536 9170 พระมหาอาทิตย์ ปญฺญาคโม ทองแยม้ ชยัมงคล

กท 168/2536 9141 พระมหาสิทธิชยั ทิวงฺกโร ชยัหมอน บุญยประดิษฐ์

กท 169/2536 9125 พระรอง สีลธโร นิลสุวรรณ์ ปากน ้าฝ่ังใต้



กท 170/2536 9099 พระประจวบ ธีรปญฺโญ ขนุใหญ่ ใหม่เทพนิมิต

กท 171/2536 9110 พระพิศิษฐ์ จิตฺตปญฺโญ ลู่ต่าม แดงประชาราษฎร์

กท 172/2536 9157 พระมหาสมศกัด์ิ สมญาโณ ช่างแกว้ สระเกศ

กท 173/2536 9111 พระมหาพีระนนัท์ สุวณฺณโชโต ปะนนัต๊ิป ราชคฤห์

กท 174/2536 9156 สามเณรสมปอง วงษภิ์เดช ราชนดัดาราม

กท 175/2536 9171 พระอุดม กิตฺติปาโล ทัง่สี ศรีบุญเรือง

กท 176/2536 9068 พระมหาข า มุทิโต จนัทร์เพง็ พระเชตุพน

กท 177/2536 9080 พระมหาด ารง ธีรปญฺโญ พลศรี คลองครุ

กท 178/2536 9163 พระมหาดรุณ รตนปญฺโญ ดวงสนิท เบญจมบพิตร

กท 179/2536 9116 พระมหาภูริชญ์ ภูริวสโภ ปินะเต อินทรวิหาร

กท 180/2536 9105 สามเณรประเสริฐศกัด์ิ น าพา มหาธาตุ

กท 181/2536 9153 สามเณรสมบติั เจนสระคู ครุใน

กท 182/2536 9082 พระถวิล จกฺกวโร ตะวงศ์ ประดู่ในทรงธรรม

กท 183/2536 9123 พระมหาม่ิงมิตร มหาปญฺโญ กา้งจาย ศรีสุดาราม

กท 184/2536 9165 พระมหาชนบดินทร์ อติธมฺโม ถ่ินยอด สวนพลู

กท 185/2536 9095 พระบุญร่วม จกฺกวโร สกุลไทย พรหมรังษี

กท 186/2536 9102 พระมหาประนอม เตชปญฺโญ ตนัหลา้ ปทุมคงคา

กท 187/2536 9090 พระน้อย มหาวีโร วงศศ์รีชา นาคกลาง

กท 188/2536 9114 พระมหาไพศาล รตนญาโณ สุวรรณงั บางแพรกใต้

กท 189/2536 9070 พระสุวิทย์ ปภสฺสโร มาทฤทธ์ิ บางน ้าชน

กท 190/2536 9161 พระส าราญ สุวชิโร เพชรดี บางไส้ไก่

กท 191/2536 9166 พระอภิรักษ์ ชินปุตฺโต ศรีลุนช่าง ใหม่เทพนิมิต

กท 192/2536 9091 พระบรรจง สิริปญฺโญ ทิพยศ์รี เพลงวิปัสสนา

กท 193/2536 9117 พระชินวฒัน์ อติปญฺโญ สุพฒันจนัทร์ ช่างเหลก็

กท 194/2536 9115 สามเณรไพศาล เยน็ใจ มงคลโคธาวาส



กท 195/2536 9133 พระมหาวิวฒัน์ ปญฺญาทีโป บวัชุม ยางสุทธาราม

กท 196/2536 9142 พ าระมหาสุดา สุภาจาโร จนัทร มหาธาตุ

กท 197/2536 9142 พระประดิษฐ์ กิตฺติโสภโณ โตด้สี ประชาระบือธรรม

กท 198/2536 9101 พระมหาสงัข์ ชินว  โส สมทิพย์ ปากน ้า 

กท 199/2536 9137 พระมหาวนัชยั นิรุตฺติเมธี นวลสวา่ง นิมมานรดี

กท 200/2536 9128 พระถาวร สจฺจญาโณ บวัระบดัทอง ไก่เต้ีย

กท 201/2536 9083 พระดอนเมือง ปณฺฑิโต ทองค ามา อนงคาราม

กท 202/2536 9112 พระพุฒ ปาสาทิโก จตุราเพศ บางพลดัใน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 203/2536 243 พระมหาส ารวย จนฺทปชฺโชโต สีเสนาะ ศรีสุมงัคล์

นค 204/2536 233 พระมหาพจน์ กิตฺติญาโณ แพงโสม ศรีสุมงัคล์

นค 205/2536 237 พระแหลมทอง ปญฺญาวโร เหล่าชยั ศรีสุมงัคล์

นค 206/2536 214 พระกุญชร จนฺทสาโร น าสงค์ ราษฎร์บ ารุง

นค 207/2536 227 พระบุญถม จกฺกวโร มะรัตน์ ราษฎร์สามคัคี

นค 208/2536 216 พระมหาค ามูล ขนฺติโก จ าเริญพูล ยอดแกว้

นค 209/2536 223 พระมหาบณัฑิต อคฺคธมฺโม พิมพจ์นัทร์ ประดิษฐ์ธรรมคุณ

นค 210/2536 239 พระวิชยั วิชโย ภูนาใบ จอมมณี

นค 211/2536 241 พระศรายธุ ปภสฺสโร เทียมราช มีชยัทุ่ง

นค 212/2536 219 พระมหาถาวร สจฺจญาโณ มะละ จอมมณี

นค 213/2536 228 พระประจวบ ยโสธโร วรยศ ศรีบุญเรือง

นค 214/2536 248 พระมหาสมประสงค์ ฐิตวีโร กลา้หาญ ศีรษะเกศ

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การสอนสงัคมศึกษา



นค 215/2536 235 พระมนตรี ยโสธโร แสนขวา มีชยั 

นค 216/2536 234 พระไพศาล ปญฺญาทีโป รุ่งเป้า ศรีสุมงัคล์

นค 217/2536 246 พระสุดใจ อาภสฺสโร ชากุทน ศรีสุมงัคล์

นค 218/2536 224 พระบวัพิศ อาสโภ โชตินอก ยอดแกว้

นค 219/2536 238 พระวลัลภ สุเมโธ เก้ือทาน ศรีบุญเรือง

นค 220/2536 225 พระบวัลี โอภาโส มณีแสน ศรีสุมงัคล์

นค 221/2536 244 พระส ารอง ติกฺขปญฺโญ ภูมิเพง็ มงคลศิลาคุณ

นค 222/2536 222 พระหนูพร สุจิตฺโต แพงแสง อรัญญิกาวาส

นค 223/2536 215 พระเกรียงไกร อาจารสุโภ ผาลอด จอมมณี

นค 224/2536 245 พระสุดใจ วรญาโณ พานุรัตน์ ชยัพร

นค 225/2536 321 พระมหาเขม็ ญาโณภาโส คนรู้ ศีรษะเกศ

นค 226/2536 247 พระสุริยา ปญฺญาทีโป กลัยาวงศ์ สิริมหากจัจายน์

นค 227/2536 242 พระสนัติ พุทฺธสโร มิสา อุดมมหาวนั

นค 228/2536 221 พระทองศรี สิริธมฺโม บุพศิริ ศรีบุญเรือง

นค 229/2536 218 พระใจ ปิยปุตฺโต สีลงั มงคลศิลาคุณ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 230/2536 68 พระค าภา คมฺภีรปญฺโญ ด าพะธิก มหาวนาราม

อบ 231/2536 71 พระมหาสวาท วชิรเมธี ดวงค า มหาวนาราม

อบ 232/2536 66 พระจรัส วชิราวโุธ พราหมณี ดงเจริญ

อบ 233/2536 62 พระสุรัส อคฺคธมฺโม กา้นก่ิง มณีวนาราม

อบ 234/2536 70 พระมหาประคอง วชิรปญฺโญ แสนทวีสุข มหาวนาราม

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การสอนสงัคมศึกษา



อบ 235/2536 69 พระมหาสาย มหาวีโร ฝางค า มหาวนาราม

อบ 236/20536 67 พระมหาสุพิษ สุจิตฺโต อินธิไชย มหาวนาราม

อบ 237/2536 63 พระสนอง นิติโก หลา้สิงห์ บา้นทุ่งเกษม

อบ 238/2536 61 พระบุญธรรม อาภากโร กอบเก้ือ มหาวนาราม

อบ 239/2536 59 พระทองยทุธ ฐานทตฺโต ทิอุทิศ มหาวนาราม

อบ 240/2536 60 พระคมศร กตปุญฺโญ มัน่ไว มหาวนาราม

อบ 241/2536 65 พระจ าเริญ ฐานวโร สุวรรณกูฏ สารพดันึก

อบ 242/2536 54 พระทองค า สิริธมฺโม บุญไชย ป่าแสนอุดม

อบ 243/2536 64 พระมหาศิริลกัษณ์ อคฺคธมฺโม พิมพมี์ลาย ทุ่งศรีเมือง

อบ 244/2536 72 พระแสวง อุปสนฺโต โคตระ มหาวนาราม

อบ 245/2536 53 พระประทวน สุทนฺโต บุดดีวงศ์ วารินทราราม

อบ 246/2536 57 พระวิจิตร กิตฺติญาโณ โชติชยั โพธ์ิตาก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 247/2536 50 พระวิชาญ กิตฺติปญฺโญ เชิดชู พระบาทม่ิงเมือง

พร 248/2536 51 พระวิทยา ธีรธมฺโม ใจเอ้ือน พงษสุ์นนัท์

พร 249/2536 40 พระมหากุญชร กิตฺติธโร สารดี พระบาทม่ิงเมือง

พร 250/2536 55 พระสมบติั จนฺทาโภ สีปัสสา ศรีบุญเรือง

พร 251/2536 49 พระมานิตย์ ฐิตธมฺโม สมรูป ศรีบุญเรือง

พร 252/2536 53 พระสวสัด์ิ กิตฺติโสภโณ ปันชุน พงษสุ์นนัท์

พร 253/2536 45 พระยงยทุธ ธมฺมาวโุธ แต่งตั้ง พระบาทม่ิงเมือง

พร 254/2536 43 พระมหาบุญธรรม ธมฺมสาโร หวงัสุดดี สวรรคนิ์เทศ

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การศึกษานอกโรงเรียน
วิทยาเขตแพร่



พร 255/2536 42 พระนวล กวิสฺสโร แสงสวา่ง จอมสวรรค์

พร 256/2536 41 พระชาญวิทย์ ปิยภาณี วงศธ์รรม น าบ่อ

พร 257/2536 46 พระพนมไพร สิริธมฺโม อินจนัทร์ ไชยามาตร์

พร 258/2536 48 พระมณี สุเมโธ มีพร พระบาทม่ิงเมือง

พร 259/2536 47 พระพรหมเรศ โชติวโร แกว้โมลา หนองใหม่

พร 260/2536 44 พระประเสริฐ กุสลจิตฺโต ชงอนรัมย์ จอมสวรรค์

พร 261/2536 52 พระสมคิด อริยธมฺโม งามขนุทด สวรรคนิ์เทศ

พร 262/2536 54 พระสุทธิพงษ์ ธนว  โส ธะนะวงศ์ หวัข่วง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 263/2536 9258 พระมหาเสง่ียม ธมฺมโชโต สงดัศรี ดุสิตาราม

กท 264/2536 9268 พระปรัชญนนัท์ อโนมปญฺโญ มีแกว้ บา้นทุ่ง

กท 265/2536 9213 พระมหาประเสริฐชิด วีรทฺธโช โทชยัค  า พระเชตุพน

กท 266/2536 9256 พระมหาสุริยา วิโรจโน วิโฏรจน์รัตน์ นาคกลาง

กท 267/2536 9176 พระมหาเกณฑดี์ ธมฺมวฑุโฒ บวัอนนัท์ ยางสุทธาราม

กท 268/2536 9274 พระไกรสร วชิรปญฺโญ คงรักษ์ เวฬุราชิณ

กท 269/2536 9238 พระมหาสาคร อิสฺสโร สุดสะอาด ราชสิทธาราม

กท 270/2536 8626 พระมหาสนอง สุคมฺภีรเมธี พนัธุราช ดาวดึงษาราม

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั    ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๘  ปีการศึกษา  ๒๕๓๔
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   ภาษาองักฤษ



กท 271/2536 9059 พระมหาวีระวชัร์ ปริปุณฺณสีโล เก้ือกูล ใหม่

กท 272/2536 9217 พระพิชิต ชิตมาโร ไขไพวนั ดอน

กท 273/2536 9260 พระมหาพรหมมินตร์ ผาสุโก กองแกว้ ชนะสงคราม

กท 274/2536 9235 พระศรทิพย์ อภิปุญฺโญ ไชยสตัย์ สนัติธรรมาราม

กท 275/2536 9253 พระมหาสุทศัน์ วรธมฺโม สาระภีร์ เสมียนนารี

กท 276/2536 9189 พระมหาธนู อาชีวสุทฺธิ ศรีทอง สีหไกรสร

กท 277/2536 9182 พระมหาจ ารัส โชติวฑฺุโฒ อินตรา อรุณราชวราราม

กท 278/2536 9271 พระอ าพล สุธีโร พลมัน่ อมัพวนั

กท 279/2536 9215 พระมหาธนกร ขนฺติพโล สุขเสริม สมรโกฏิ

กท 280/2536 9205 พระมหาประทีป เมธีว  โส ไชยทอง ทองนพคุณ

กท 281/2536 9263 พระมหาเอกสิทธ์ิ สิทฺธิเอโก เน้ือไมห้อม เสมียนนารี

กท 282/2536 9314 พระเลก็ ฐานทตฺโต โยธินทวี เจา้มูล

กท 283/2536 9264 พระเหมือน ปริสุทฺโธ เกษหอม น้อยนพคุณ

กท 284/2536 9199 พระมหาบุญเพง็ วิฑูโร พรมพุย้ จนัทร์สโมสร

กท 285/2536 9262 พระมหาชยานนท์ สุนฺทรเมธี กุณฑลบุตร แดงประชาราษฎร์

กท 286/2536 9216 พระสมบูรณ์ นาถปญฺโญ ใจเยน็ ทองสุทธาราม

กท 287/2536 9216 พระปิยวฒัน์ ปิยธมฺโม ชุ่มเยน็ อมรทายกิาราม

กท 288/2536 9231 พระมหาวิชเนาว์ ปญฺญาวชิโร แจ่มสวสัด์ิ อินทรวิหาร

กท 289/2536 9046 พระมหาสุนทร ญาณเมธี แกว้ทอง อรุณราชวราราม

กท 290/2536 6241 พระมหาสายนัต์ สาสนเวชฺโช นามเมือง ศรีบุญเรือง

กท 291/2536 9228 พระมหาวลัลภ นุชฺชถาวโร สุขสวสัด์ิ ปรินายก

กท 292/2536 9214 พระมหาประทวน มธุรภาณโก ฟักแฟง เทพธิดาราม

กท 293/2536 9175 พระมหาไกรทวี อตฺถมุนี ประดิษฐ์จา บางไส้ไก่

กท 294/2536 9180 พระจนัดี ฐิตปญฺโญ อภยัสม ทองสุทธาราม

กท 295/2536 9193 พระณฐัวฒัน์ ปญฺญาวฑฺุโฒ บุญผาด บางน ้าชน



กท 296/2536 9227 พระมหาวฒันา วชิราวโุธ มูลเมืองแสน ประยรุวงศาวาส

กท 297/25369 9240 พระมหาสายนัต์ ฐานงฺกโร งามโสม หงส์รัตนาราม

กท 298/2536 9226 พระมหาวชัรพงษ์ ปิยสีโล ขตัติยะ กลัยาณมิตร

กท 299/2536 9208 พระประยงค์ สุเมโธ เจริญดี น้อยนพคุณ

กท 300/2536 9225 พระมหาวรชยั วรเมธี กลึงโพธ์ิ ช านิหตัถการ

กท 301/2536 9201 พระมหาบุญสม คมฺภีรปญฺโญ อุตตาล สีหไกรสร

กท 302/2536 9350 พระมณี รตนว โส วงศเ์ขม็ ทอง

กท 303/2536 9230 พระมหาวาณิช รตนปญฺโญ ส่องแกว้ สระเกศ

กท 304/2536 9748 พระมหาสมพาน สุคนฺโธ หอมหวน นาคกลาง

กท 305/2536 9257 พระมหาสุวิทย์ สุธีโร อาทะเดช ใหม่พิเรนทร์

กท 306/2536 9207 พระประยรู วิมโล คลายโศก ราษฎร์บูรณะ

กท 307/2536 9192 พระณรงค์ กิตฺติโสภโณ ลายพยคัฆ์ ไชยทิศ

กท 308/2536 9233 พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม กุลมณี ประยรุวงศาวาส

กท 309/2536 9269 พระอ าภา สิริจนฺโท ศรีเทา จนัทร์สโมสร

กท 310/2536 9242 พระสมจิตต์ โชติวโร แสงสมคัร ทองเพลง

กท 311/2536 9174 พระมหากิจจา กิจฺจธีโร ทรัพยง์าม ดาวดึงษาราม

กท 312/2536 9191 พระมหาธ ารงรัตน์ รตนธโร สุขวงศ์ เบญจมบพิตร

กท 313/2536 9247 พระสมพร กนฺตธมฺโม หงษาชยั มหาธาตุ

กท 314/2536 9246 พระมหาสมพร อินฺทญาโณ สูตรแกว้ สระเกศ

กท 315/2536 9185 พระถวิล ถิรปุญฺโญ อินคงงาม ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 316/2536 8832 พระธีรานุวฒัน์ ญาณธีโร น้อยหมอ พระเชตุพน

กท 317/2536 9252 พระสุธน สุธโน ทัง่ทอง ทางหลวง

กท 318/2536 9261 พระส าราญ สุวฑฺฒโน รัตนพร เวฬุวนาราม

กท 319/2536 9265 พระมหาอนนัท์ ปทุมญาโณ บวัขวา สระเกศ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 320/2536 9044 พระมหาสงัวรณ์ ชินว  โส บุญโพธ์ิ เปาโรหิตย์

กท 321/2536 9020 พระมหาประภาศ สิรินฺธโร แกว้ทวี เพลง

กท 322/2536 8984 พระมหาก๋อ วฑฺุฒญาโณ พุฒเคน ใฟม่ทองเสน

กท 323/2536 9187 พระมหาจิตวิทย์ ญาณร สี ละอองทอง มหาธาตุ

กท 324/2536 9178 พระมหาค าพอง สุเมธี แสงคอ้ม ศรีบุญเรือง

กท 325/2536 9251 พระมหาพีพฒัน์ ยโสธโร สารพฒัน์ อมัพวนั

กท 326/2536 9229 พระมหาวานิช ยสินฺธโร ประเสริฐพร นาคกลาง

กท 327/2536 9202 พระมหาชินพจน์ พฺรหฺมญาโณ รูปพรม สระเกศ

กท 328/2536 9183 พระมหาฉนัทวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช เปล่ียนผดุง ชยัชนะสงคราม

กท 329/2536 9211 พระมหาประเวศ อธิเมโธ สีจนัทร์แกว้ คลองครุ

กท 330/2536 9206 พระมหาประยรู ธีรว  โส สุยะใจ อรุณราชวราราม

กท 331/2536 9210 พระมหาประสงค์ สิริเตโช ศรีเดช เทพธิดาราม

กท 332/2536 9197 พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ ศรีท่าลาด สุทศันเทพวราราช

กท 333/2536 9190 พระมหาธีรพล สุธีโร ปริพนัธนานนท์ ปทุมคงคา

กท 334/2536 9200 พระมหาบุญเพชร กลฺยาณธมฺโม ศิริธนชยั สระเกศ

กท 335/2536 9027 พระมหาพิบาล อิสฺสรธมฺโม ทะนนัไชย เทพธิดาราม

กท 336/2536 9255 พระสุริยนัต์ รตโน เรืองศรี ปริวาส

รุ่นท่ี  ๓๘  ปีการศึกษา  ๒๕๓๔
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   จิตวิทยาสงัคม

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั    ในพระบรมราชูปถมัภ์



กท 337/2536 9204 พระเศวก ปริสาสโภ วนัวาน อมรคีรี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 338/2536 9243 พระมหาสมเจตน์ สมจิตฺโต แกว้คง ใหม่พิเรนทร์

กท 339/2536 9290 พระมหาเทียบ ธมฺมสุวณฺโณ เหล่าสุวรรณ ชนะสงคราม

กท 340/2536 9284 สามเณรทศพล ไกรพนัธ์ กลางดาวคนอง

กท 341/2536 9309 พระมหาพุทธจกัร์ พุทฺธิสาโร สิทธิ ไชยทิศ

กท 342/2536 9296 พระมหาบุญค า ธชญาโณ ทศับุตร สระเกศ

กท 343/2536 9317 พระวิญญา อิสฺสรเตโช อิศรเดช ทองศาลางาม

กท 344/2536 9312 พระมหารุ่งเพชร กิตฺตยาภินนฺโท มุดไธสง ดาวดึงษาราม

กท 345/2536 9313 พระมหาเรืองยศ ยสวฑฺฒโน โสนชยั หงส์รัตนาราม

กท 346/2536 9330 พระมหาสมเกียรติ มหากิตฺติ ครองเช้ือ สุวรรณาราม

กท 347/2536 9347 พระมหาอาภรณ์ อคฺคาภิวฑฺฒโน ใจดี มหาพฤฒาราม

กท 348/2536 9310 พระมหาไพรัช กิตฺติเมธี ฟ้ืนชมภู ยานนาวา

กท 349/2536 9291 พระมหาธงชยั ธมฺมธโช วนับรรเจิด สระเกศ

กท 350/2536 9278 พระค าฟ้าง ครุโก วิเวช ใหม่ 

กท 351/2536 9303 พระมหาฐตัศรณ์ กิตฺติว  โส ศีรวงษา เฉลิมพระเกียรติ

กท 352/2536 9318 พระมหาวีระเวส สุวีโร พาเจริญ ชนะสงคราม

กท 353/2536 9296 พระมหาบุญ อคฺคปญฺโญ ทินกระโทก นิมมานรดี

กท 354/2536 9302 พระมหาประจวบ อธิปตฺโต นาใจดี ทินกรนิมิต

กท 355/2536 9276 พระมหาค าเค่ือง ฐานวโร มหาฤทธ์ิ สระเกศ

กท 356/2536 9276 พระมหาชวณฏัฐ์ อิทฺธิเตโช ทีปสารกุล ดาวดึงษาราม

คณะสงัคมศาสตร์
วิชาเอก   รัฐศาสตร์



กท 357/2536 9335 พระมหารัฐพล อิทฺธิธมฺมวาที ฤทธิธรรม ธรรมาภิรตาราม

กท 358/2536 9336 พระมหาสมส่วน มหาวีโร ส าราญพนัธ์ ปากน ้า

กท 359/2536 9322 พระมหาสมยั วชิรปญฺโญ ใจทศัน์ สุคนัธาราม

กท 360/2536 9315 พระวลัลภ วิสุทฺโธ เพชรศรี ทองเพลง

กท 361/2536 9298 พระบุญมี ปุญฺญวนฺโต แพงศรี มหาธาตุ

กท 362/2536 9203 พระมหาประกอบ สุภาจาโร ดา้มทอง ใหม่ยายนุย้

กท 363/2536 9311 พระมหายวง ธีรปญฺโญ พนัสมตน กลัยาณมิตร

กท 364/2536 9275 พระขวญัชยั เขมาภิรโต ศรีสมสุข ศรีบุญเรือง

กท 365/2536 9346 พระมหาอภิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน โสแสนชยั ชยัพฤกษมาลา

กท 366/2536 9304 พระมหาประเทือง ปภสฺสโร สมเงิน เรืองยศสุทธาราม

กท 367/2536 9209 พระทองศรี เอกว  โส เอกพนัธ์ สามพราน

กท 368/2536 9287 พระสนัติ ปญฺญาวโุธ นุ่มนวล ธรรมาภิรตาราม

กท 369/2536 9324 พระมหาสมาน เมธาวี จนัทะนามศรี พรหมวงศาราม

กท 370/2536 9301 พระบ ารุง ฐานิสฺสโร สุขคุม้ มหาธาตุ

กท 371/2536 9285 พระมหาทวี ฐิตวฑฺุฒิ พรมรักษ์ ยานนาวา

กท 372/2536 9326 พระสรายทุธ จนฺทว  โส อุดม พระยาท า

กท 373/2536 9349 พระเอกลกัษณ์ นริสฺสโร เคร่ืองพนัธ์ ชยัพฤกษมาลา

กท 374/2536 9288 พระมหาทวี เตชสโร เดชทะสร ยานนาวา

กท 375/2536 9321 พระมหาสง่า ธมฺมิสฺสโร นวลปาน ประยรุวงศาวาส

กท 376/2536 9323 พระสมาน จารุวณฺโณ แผว้พลสง แกว้ฟ้า

กท 377/2536 9337 พระสมหมาย มหาปุญฺโญ มียอด บางไส้ไก่

กท 378/2536 9343 พระไสว มนุญฺญธมฺโม บุญขวญั บางขนุเทียนนอก

กท 379/2536 9299 พระมหาบุญเรียน ปุญฺญวิชโย ฝากสระ สระเกศ

กท 380/2536 9344 พระส าราญ กตสาโร บุญทองช่วย สนัติธรรมาราม



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 381/2536 9295 พระมหาทองอินทร์ ฐานโกสโล พยาวงค์ อรุณราชวราราม

กท 382/2536 8993 พระมหาธนญัชย์ พฺรหมวโร เรืองพรหม สระเกศ

กท 383/2536 9334 พระสมบุญ สุริโย สุริยา ศรีบุญเรือง

กท 384/2536 8994 พระมหาดาวเรือง โชติวโร เถาวป์ระสาท ยานนาวา

กท 385/2536 9339 พระมหาสุข สุวีโร มีนุช โพธ์ิแกว้

กท 386/2536 9277 พระมหาสากล สุภทฺโท ฉิมมาแกว้ อรุณราชวราราม

กท 387/2536 9345 พระมหาอธิสิทธ์ิ วฑฺุฒิสิทฺโธ นุชเนตร พระเชตุพน

กท 388/2536 9026 พระมหาพฒันา ฐานสาโร แก่นทา้ว มหาธาตุ

กท 389/2536 9319 พระศรสุรีย์ ปภสฺสโร เทพคนดี พรหมรังษี

กท 390/2536 9038 พระมหาสนัน่ สิรินฺธโร ไชยศิลป์ คฤหบดี

กท 391/2536 9293 พระนิทศัน์ ธมฺมโชโต ยาสิทธ์ิ สนัติธรรมาราม

กท 392/2536 9017 พระสิทธิชยั ธมฺมปาโล พลอาสา หิรัญรูจี

กท 393/2536 9283 พระมหาชินภคั อคฺคธมฺโม ชาวแพะ ราชนดัดาราม

กท 394/2536 9379 พระมหาจรัญ จรณาภินนฺโท ขาวสอาด ดาวดึงษาราม

กท 395/2536 9340 พระมหาสุปรีย์ ญาณสุนฺทโร สุนทรสนิท สุวรรณาราม

กท 396/2536 9332 พระสมบติั รตนคฺโค อรรถศาสตร์ศรี พระเชตุพน

กท 397/2536 9333 พระสมพงษ์ ถิรปุญฺโญ พิลาแพง มหาธาตุ

กท 398/2536 9033 พระมหามนตรี ฐิติญาโณ งามนิยม คลองครุ

กท 399/2536 9331 พระมหาสมควร สนฺติกโร ค าแหง สีหไกรสร

กท 400/2536 9220 พระมงคล มงฺคโล ขาวจิตร สนัติธรรมาราม

กท 401/2536 9234 พระมหาวิบูลศิลป์ อาสภเมธี ไชยแสนทา้ว ดาวดึงษาราม

คณะสงัคมศาสตร์
วิชาเอก   เศรษฐศาสตร์



กท 402/2536 9342 พระมหาสุวิทย์ จนฺทโก ศิริศิลป์ กลัยาณมิตร

กท 403/2536 8611 พระมหาพร ฐานวโร อินถานะ ใหม่พิเรนทร์

กท 404/2536 8831 พระมหาสมมาส ฐิติทตฺโต หลุ่นประพนัธ์ สระเกศ

กท 405/2536 8748 พระมหาจนัที จนฺทสโร สอนสืบ ใหม่ยายนุย้

กท 406/2536 8920 พระโสภณ จิรโสภโณ กรงแกว้ แดงประชาราษฎร์

กท 407/2536 8932 พระมหาอ านวย ขจรนาโค นกนาค เจา้มูล

กท 408/2536 8591 พระมหาธนง นราสโภ สุภาใจ ก าแพง บางจาก

กท 409/2536 8618 พระมหาวิเชาว์ สุวิชาโน จูนีนารถ เจด็เสมียน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 410/2536 60 พระณฐัวฒิุ ปุญฺญผโล บุญอินทร์ ใหญ่ชยัมงคล

นศ 411/2536 59 พระณรงค์ โชติญาโณ ศรีวารินทร์ แจง้

นศ 412/2536 58 พระณรงค์ ขนฺติสาโร ถ่ินจะนะ หวัอิฐ

นศ 413/2536 74 พระสมชิต ปุญฺญโชโต บวัทองจนัทร์ โคกธาตุ

นศ 414/2536 57 พระเจริญ อภิวฑฺฒโน บวัสงัข์ โคกธาตุ

นศ 415/2536 54 พระดิเรก กิตฺติโสภโณ นุ่นกล ่า หน้าพระบรมธาตุ

นศ 416/2536 71 พระสมชาย นาโค พูลพงษ์ แจง้

นศ 417/2536 61 พระทนงค์ อานนฺโท นนทา ชะเมา

นศ 418/2536 52 พระส าเริง มหิทฺธิโก แกว้เรืองฤทธ์ิ โคกธาตุ

นศ 419/2536 67 สามเณรสมยศ อินทร์พรหม แจง้

นศ 420/2536 55 พระไพบูลย์ อคฺคปญฺโญ รัตนสุภา ศาลามีชยั

นศ 421/2536 70 พระกมล ปุญฺญมโน บุญเนือง แจง้

คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมวิทยา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



นศ 422/2536 70 สามเณรส าราญ รัตนบุรี แจง้

นศ 423/2536 68 สามเณรเสริมศกัด์ิ จนัทร์ศรี หน้าพระบรมธาตุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 424/2536 23 พระมหาวิศิษฐ์ ธีรว  โส กลีบม่วง พรหมสุรินทร์

สร 425/2536 58 พระมหาสุริยา อภิชาโต เบ้ืองกลาง ศาลาลอย

สร 426/2536 27 สามเณรสนอง มีพนัลม ประทุมเมฆ

สร 427/2536 20 พระมหามานพ ปิยสีโล เจือจนัทร์ ศาลาลอย

สร 428/2536 5 พระมหาณรงค์ กุลวฑฺฒโน คนหมัน่ คุม้เหนือ

สร 429/2536 39 พระมหาประเสริฐ จารุธมฺโม บุญสุทธ์ิ ศาลาลอย

สร 430/2536 21 พระมหาเริงศกัด์ เขมวีโร แกว้ตา หนองบวั

สร 431/2536 25 พระมหาศุภชยั ธีรธมฺโม แกว้พินิจ ประทุมเมฆ

สร 432/2536 18 พระเผด็จ จนฺทูปโม สาระบรรณ หนองบวั

สร 433/2536 7 พระมหาทวี ธมฺมรตโน พิมพาชาติ ศาลาลอย

สร 434/2536 37 พระสมพงษ์ อริยว  โส จนัทร์สุวรรณ จ าปา

สร 435/2536 30 พระมหาสุชาติ มหาธีโร ชอบดี ศาลาลอย

สร 436/2536 17 พระเปล่ียน ปริปุณฺโณ จินดาศรี จอมพระ

สร 437/2536 59 พระมหาสนิท ฐิตโสภโณ ไกรกลาง ศาลาลอย

สร 438/2536 8 พระมหาธานินทร์ ธีรว  โส วรางกูร ศาลาลอย

สร 439/2536 38 พระมหาสมโภชน์ จนฺทสาโร จิตตะโล ศาลาลอย

สร 440/2536 40 พระมหาอดิศกัด์ิ อติปญฺโญ เกสรเจริญกุล หนองบวั

สร 441/2536 22 พระวิมล สญฺญโม โสมกุล จุมพลสุทธาวาส

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะสงัคมศาสตร์   วิชาเอก   สงัคมวิทยา



สร 442/2536 31 พระมหาสุรชยั ธมฺมสาโร พตัรสิงห์ พรหมสุรินทร์

สร 443/2536 15 พระมหาประเสริฐ มนุญฺโญ ยงทวี ศาลาลอย

สร 444/2536 14 พระมหาประสนัต์ จนฺทปชฺโชโต โลเกตุ หนองบวั

สร 445/2536 34 พระมหาพชัรบดี ปริญฺญาเมโธ ชิมประโคน จุมพลสุทธาวาส

สร 446/2536 9 พระมหาธีรพร ธีรวโร สชัชานนท์ จุมพลสุทธาวาส

สร 447/2536 12 พระบรรลือ ปญฺญาวชิโร วนัเลิศ ไตรรัตนาราม

สร 448/2536 11 พระบุญรัตน์ กตปุญฺโญ จิตจกัร์ หนองบวั

สร 449/2536 36 พระสมรัก พุทฺธว  โส สมหวงั โคกบวัราย

สร 450/2536 10 พระมหาธ ารงค์ ธมฺมปาโล ไหมทอง กลาง

1.   คณะพุทธศาสตร์                  รวม    ๖๓  รูป

                วิชาเอกปรัชญา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกศาสนา จ านวน                  รูป

2.   คณะครุศาสตร์                    รวม   ๘๐  รูป

                วิชาเอกการบริหารการศึกษา จ านวน                  รูป

                วิชาเอกการสอนสงัคมศึกษา จ านวน                  รูป

3.   คณะมนุษยศาสตร์               รวม    ๕๗  รูป

                วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน                  รูป

สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๓๔

*********

ส่วนกลาง



4.   คณะสังคมศาสตร์              รวม   ๙๐  รูป  

                 วิชาเอกรัฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

                  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ จ านวน                  รูป

                  วิชาเอกจิตวิทยาสงัคม จ านวน                รูป

รวม  รูป

1.  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน                  รูป

2.   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน รูป

2.   วทิยาเขตเชียงใหม่ จ านวน                  รูป

3.   วทิยาเขตขอนแก่น จ านวน                  รูป

4.   วทิยาเขตนครราชสีมา จ านวน                  รูป

5.   วทิยาเขตอุบลราชธานี จ านวน                  รูป

6.   วทิยาเขตแพร่ จ านวน                  รูป

7.   วทิยาเขตสุรินทร์ จ านวน                  รูป

รวม   รูป

รวมทั้งส่วนกลางและส่วนวทิยาเขตทั้งส้ิน จ านวน   รูป

รับรองตามน้ี

(พระมหาประพฒัน์  ฐานุตฺตโม)

ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระอมรเมธาจารย์

วทิยาเขต

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ)

อธิการบดี นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2537 9400 พระมหาส าราญ ญาณวฑฺุโฒ จรรยาเจรญิ หงสร์ตันาราม อนัดบั 2

กท 002/2537 9367 พระมหาบรรจง สิรจินฺโท สมนา เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 003/2537 9360 พระมหาคมสรณ์ คตฺุตธมฺโม ค าเกิด อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 004/2537 9385 พระวริตัน์ เขมจาโร ตรโีชติ วเิศษการ อนัดบั 2

กท 005/2537 9370 พระมหาบญุเรยีน ปภงฺกโร พิลาพนัธ์ นาคปรก อนัดบั 2

กท 006/2537 9402 พระมหาสณรรศน์ ญาณสทฺุโธ ผลสขุ สระเกศ อนัดบั 2

กท 007/2537 9396 สามเณรสมปอง หมอ้มีสขุ สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 008/2537 9366 พระมหาบรรจง กาญฺจโน คู่กระสงัข์ โคนอน อนัดบั 2

กท 009/2537 9408 พระมหาอดุร ฐานยตฺุโต ผโลประการณ์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 010/2537 9605 พระมหาธนาชยั สทฺุธิญาโณ บรูณะวฒันากลู จกัรวรรดิราชาวาส

กท 011/2537 9389 พระมหาสมาน กิตฺติวณฺโณ ตัง้ดอนบม นิมมานรดี

กท 012/2537 9361 พระมหาค าพร จิตฺตโสภโณ พรมสรุนิทร ์ นาคปรก

กท 013/2537 9386 พระวเิชียร ปภากโร แน่นอดุร เศวตฉัตร

กท 014/2537 9526 พระน่ิม ชยวโีร ไชยชนะ ศรบีญุเรอืง

กท 015/2537 9373 พระมหาประวติร วชิรเมธี สปุะทะ อนงคาราม

กท 016/2537 9368 พระมหาบญุรอด ปภากโร บญุเกิด พลบัพลาชยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
รุ่นท่ี  ๓๙  ปีการศึกษา  ๒๕๓๕

เขา้รับปริญญา  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  

วิชาเอก  ปรัชญา



กท 017/2537 9395 พระมหาสมพร ขนฺติธโร ประกอบดี นาคกลาง

กท 018/2537 9377 พระมหาปรดีา ปญฺญาวฑฺุโฒ ล าดวน เศวตฉัตร

กท 019/2537 9401 พระสนุนัท์ ชินปตฺุโต เสนารตัน์ อมัพวนั
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หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 020/2537 9399 พระมหาส ารอง อนาลโย จินดาศรี ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 021/2537 9581 พระมหาสวุทิย์ สวุโิท ศรสีแุล สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 022/2537 9369 พระมหาบญุราย อรยิว  โส หนจูนัทร ์ ทองเพลง อนัดบั 2

กท 023/2537 9363 พระมหาจิตต์ อธิจิตฺโต โกนกระโทก อนงคาราม อนัดบั 2

กท 024/2537 9379 พระมหาพงษศ์กัดิ์ สวุณฺโณ แสงจรงิ สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 025/2537 9388 พระมหาศิลแป์ นรเสฏฺโฐ นรดี มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 026/2537 9381 พระมหารบ ญาณวโร จิตตา นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 027/2537 9393 พระมหาสมถวลิ ฐิตธมฺโม กรองทอง ครุฑ อนัดบั 2

กท 028/2537 9978 พระมหาเฉลิม วชิรญาโณ ทิศอุ่น หวัล  าโพง เขา้ปี 3

กท 029/2537 9978 พระมหาผดงุ ชยาภิชโย แปงการยิา อรุณราชวราราม เขา้ปี 3

กท 030/2537 9380 พระไพบรูณ์ ถิรจิตฺโต ภกัดีบญุ โตนด

กท 031/2537 9403 พระมหาสพุรรณ สรุเตโช เผือกพนัธ์ บญุยประดิษฐ์

กท 032/2537 9394 พระมหาสมชาย ติตฺถรกฺขิโต ดิษฐ์รกัษ์ อินทรบ์รรจง

กท 033/2537 9406 พระมหาอรชร ส วโร ซาเสน ศรสีดุาราม

กท 034/2537 9372 พระมหาประจิม อภิปญฺโญ รอบรู ้ ยานนาวา

กท 035/2537 9358 พระมหาโกศล อาภากโร เพชรวงษ์ ไรขิ่ง

กท 036/2537 9391 พระมหาสมเกตุ คมฺภีรปญฺโญ ยะลอ้ม จตุรมิตรประดษิฐาราม

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ศาสนา



กท 037/2537 9378 พระมหาพรมมา จนฺทว  โส รอดสโุข อมัพวนั

กท 038/2537 9376 พระมหาประสาร ภทฺรเวที บตุรทมุพนัธ์ สวุรรณ

กท 039/2537 9374 พระมหาประศกัดิ์ อคฺคปญฺโญ ชั่งแสง มหาธาตุ

กท 040/2537 9411 พระมหาโอวาท ปญฺญาโสภโณ ทองมาก สระเกศ

กท 041/2537 9407 พระชชัฐากร อารโิย กนัสนุา มหาธาตุ

กท 042/2537 9375 พระมหาประสาน คณุยตฺุโต ขอดเมลยั โคนอนมหาสวสัดิ์

กท 043/2537 9390 พระมหาสลิต จารุลิตฺโต ค าโทน เบญจมบพิตร
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หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 044/2537 86 พระมหาโท วชฺิชากโร จินากลู อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 045/2537 87 พระมหาเงิน เชตเมธี จนัต๊ะ ชยัศรภีมิู

ชม 046/2537 88 พระมหาประชา ปญฺญาธโร ชดูี ฟ้าฮา่ม

ชม 047/2537 89 พระสมเกียรติ กิตฺติสมฺปนฺโน สมบรูณจ์นัทร ์ สวนดอก

ชม 048/2537 90 พระมหาพิศณัย์ มณิวณฺโณ มณีวรรณ์ ดอนแกว้

ชม 049/2537 91 พระมหาสชุาติ สชุาโต แกว้กอ้ สวนดอก

ชม 050/2537 92 พระมหาอดุม อตฺุตโม สายโปธิ สวนดอก

ชม 051/2537 93 พระไพบลูย์ ธมฺมวโร เตจ๊ะมงคล สวนดอก

ชม 052/2537 94 พระมหาฉลอง เจตญาโณ อตุบวัวงศ์ ดอยสะเก็ด

ชม 053/2537 95 พระพนม มหาวโีร วงศฝ้ั์น พระสิงห์

ชม 054/2537 96 พระทองหลอ่ คเวสโก พรหมสาสน์ ฟ้าฮา่ม

ชม 055/2537 97 พระครูสมหุเ์กษม อปุสนฺโต จมุปา พระสิงห์

ชม 056/2537 98 พระมหาวรวรรษ กิตฺติวฑฺฒโน แกว้พงศ์ เจ็ดยอด

คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก  ศาสนา
วิทยาเขตเชียงใหม่



ชม 057/2537 99 พระมหาอนิรุทธ์ิ กตปญฺุโญ อินสวุรรณ์ หม่ืนลา้น

ชม 058/2537 100 พระมหาสชุาติ วชิรญาโณ จ าปา ดอยสะเก็ด

ชม 059/2537 101 พระมหาสงวน ภทฺทจิตฺโต ยอดกนัธา ดอยสะเก็ด

ชม 060/2537 102 พระบญุเชิด สธีุโร ประสาท ป่าตนั

ชม 061/2537 103 พระมหาภกัดี ภทฺทเมธี อวดสขุ ฟ้าฮา่ม

ชม 062/2537 104 พระสมชาย ถิรธมฺโม เขียวแกว้ สวนดอก

ชม 063/2537 105 พระมหาสภุาพ อรญฺิชโย บญุเรอืง เชตวนั

ชม 064/2537 106 พระมหาสมเพชร วชิรเมธี สมบรูณ์ มหาวนั
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หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 065/2537 93 พระบนัเทิง อรุโณ แสงขาว วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 066/2537 96 พระมหาภไูชย์ ปภงฺกโร กวา้งวงศ์ ทา่พระหงสป์ระดิษฐ์ อนัดบั 2

ขก 067/2537 97 พระมหาสมศรี สนฺตจิตฺโต ชมที โพธ์ิโนนทนั อนัดบั 2

ขก 068/2537 90 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ กลา้ลอด ธาตุ อนัดบั 2

ขก 069/2537 95 พระมหาประกิต ฐิตญาโณ พุม่ไม้ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 070/2537 87 พระมหาโกสิทธ์ิ โกวโิท ชยัเนตร ธาตุ อนัดบั 2

ขก 071/2537 89 พระครูสงัฆรกัษค์  าพนัธ์ ญาณวโีร ถ่ินจนัดา หนองแวง อนัดบั 2

ขก 072/2537 88 พระมหาสมคิด สจิุตฺโต วรุณดี วฒุาราม

ขก 073/2537 92 พระธีรพงษ์ นรเทโว ชากกระโทก ทา่พระหงสเ์ทศประดษิฐ์

ขก 074/2537 99 พระสกุนั ปญฺญาธโร ไปดง ธาตุ

ขก 075/2537 101 พระสเุมธ ส วโร หาญป่า หนองแวง

11

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์    วิชาเอก  ศาสนา



หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 076/2537 86 พระมหาไพสิทธ์ิ ธมฺมรโส สตัยาวธุ บรูณ์ อนัดบั 1

นม 077/2537 69 พระมหาค าภา ปญฺญาปสโุต อินมณี สะแก อนัดบั 2

นม 078/2537 72 พระมหาผ่อน ฐิตสีโล จนัพะเนา สะแก อนัดบั 2

นม 079/2537 77 พระสมคิด ทีปว  โส ทองอาบ หลกัรอ้ย อนัดบั 2

นม 080/2537 71 พระมหาศิรวิฒัน์ วฑฺฒนเมธี เดชสนุทร ราชสีมาราม อนัดบั 2

นม 081/2537 83 พระมหาประกาศ อคฺคปญฺโญ เหขนุทด บุง่ อนัดบั 2

นม 082/2537 85 พระมหาโกศล วสิทฺุธิจารี สรอ้ยสงูเนิน พายพั อนัดบั 2

นม 083/2537 76 พระสพรั่ง อินฺทว  โส นาคพนัธ์ โพธ์ิเมืองปัก

นม 084/2537 80 พระวชัรพล เตชปญฺโญ ชอบพิมาย ตาเงิน

นม 085/2537 70 พระทองค า ขนฺติโก อินทะเนน สมอราย

นม 086/2537 53 พระฉัตร เตชปญฺโญ ชวนงเูหลือม หนองจอก
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1.   คณะพุทธศาสตร์  
                วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 86 รูป

วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตขอนแก่น              

วิทยาเขตนครราชสีมา
 คณะพุทธศาสตร์    วิชาเอก  พระพุทธศาสนา



วิชาเอกศาสนา  จ านวน รูป

 จ  านวน            รูป

วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

รวม รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 087/2537 9462 พระมหาพิสิษฐ์ ปภากโร จอมบญุเรอืง ประยรุวงศาวาส อนัดบั 1

กท 088/2537 9438 พระบญุคง กตปญฺุโญ สิมารกัษ์ อมรคีรี อนัดบั 2

กท 089/2537 9448 พระมหาประเสรฐิ อิสฺสโร บญุมาหลา้ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 090/2537 9979 พระมหาวาทิน ติสรโณ วญิญายนต์ ใหญ่ศรสีพุรรณ เขา้ปี  3

กท 091/2537 9149 พระสวุทิย์ สวุชฺิโช ค ามลู วชิรธรรมสาธิต

กท 092/2537 9496 พระอาทิศกัดิ์ ติสฺสธารี ประทีปสรุตัน์ พระเชตพุน

กท 093/2537 9450 พระพิเชฐ ชยธมฺโม ทั่งโต บงึทองหลาง

กท 094/2537 9469 พระสมควร อภินนฺโท ทองฮา้ กลาง

กท 095/2537 9432 พระทองใส ปญฺญาวโร ดวงพฒิุ แกว้ฟ้า

กท 096/2537 9414 พระค าภา ธมฺมวฑฺุโฒ พะวงยอด โบสถส์ามเสน

รุ่นท่ี  ๓๙  ปีการศึกษา  ๒๕๓๕
คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  การบริหารการศึกษา

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์



กท 097/2537 9431 พระทองสขุ สิรปิญฺุโญ บญุศรี มหาธาตุ

กท 098/2537 9435 พระนิคม นิคโม สงวนชีพ วเิศษการ

กท 099/2537 9491 พระหวั่น ปญฺญาโภ โสภาตา พระเชตพุน

กท 100/2537 9460 พระมหาวเิชียร วชิรว  โส ภาระวงศ์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท101/2537 9456 พระเรวตัร อิสฺสโร ละมลูมั่ง ทา่ขา้มเจรญิศรทัธา

15

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 102 /2537 9440 พระบญุชอบ ปณฺุณสีโล อสุาย จนัทรใ์น อนัดบั 2

กท 103/2537 9417 พระนพวทิย์ ธมฺมทินฺโน มีเหงา้ ประชาระบือธรรม อนัดบั 2

กท 104/2537 9416 พระมหาสชุญา โรจนญาโณ ยาสกุแสง อภยัทายาราม อนัดบั 2

กท 105/2537 9474 พระมหาสมบตัิ สมฺปตฺตเมธี จนัทรส์รุยิา ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 106/2537 9484 พระมหาสวุนิ สจฺจวชฺิโช รกัสตัย์ เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 107/2537 9425 พระมหาณรงค์ ฐิตส  วโร โพธ์ิพฤกษานนัท์ บางขนุเทียนนอก อนัดบั 2

กท 108/2537 9449 พระพร สญฺญโม ดงัดี วเิศษการ อนัดบั 2

กท 109/2537 9453 พระเพลิน ติกฺขวโีร โอรกัษ์ ม่วงแค อนัดบั 2

กท 110/2537 9468 พระมหาสมคิด ญาณสิทฺโธ พรมมินทร์ เทพลีลา อนัดบั 2

กท 111/2537 9443 พระบวัเรยีน ปภากโร พิลาบตุร ดาวคะนอง อนัดบั 2

กท 112/2537 9467 พระมหาสมคิด ฐิตรตนธมฺโม ส าลีดี นาคกลาง อนัดบั 2

กท 113/2537 9473 พระมหาสมชาย ขนฺธรตโน ขนัธแ์กว้ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 114/2537 9472 พระมหาสมชาย สขุวฑฺฒโน เอ่ียมสอาด หงสร์ตันาราม อนัดบั 2

กท 115/2537 9459 พระมหาวชิยั กิตฺติสมฺปนฺโน รตันเลิศ สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 116/2537 9461 พระมหาวงิ จิตฺตาสโภ อาจใจ ไรขิ่ง อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



กท 117/2537 9447 พระมหาประสิทธ์ิ ยโสธโร บตุรศรี พลพัลาชยั อนัดบั 2

กท 118/2537 9429 พระมหาทองจนัทร์ กิตฺติภทฺโท สขุวเิศษ วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 119/2537 9419 พระช านาญ ปิยธมฺโม มนตรวีงศ์ ใหม่ชอ่งลม

กท 120/2537 9426 พระมหากฤชธนา กิตฺติโสภโณ ผึ่งตะขบ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 121/2537 9466 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ พลูผล มหาธาตุ

กท 122/2537 9437 พระมหาบญุเกิด ธมฺมว  โส หวงัชว่ยกลาง สระเกศ

กท 123/2537 9434 พระธีรนงศ์ กลฺยาโณ คตุะนนท์ นาคปรก

กท 124/2537 9427 สามเณรทวพีร มาดา สทุธาวาส

กท 125/2537 9445 พระมหาประเทือง ฐิตสีโล ถึงดี นาคกลาง

กท 126/2537 9428 พระมหาทองค า ถาวโร เพชรปัญญา อรุณราชวราราม

กท 127/2537 9444 พระประภาส พทฺุธรกฺขิโต สิงสมดี มหาธาตุ

กท 128/2537 9476 พระมหาสมศกัดิ์ อธิฏฺฐาโน สมบตัิหลา้ จนัทรส์โมสร

กท 129/2537 9451 พระมหาทกัษิณทร์ ปภสฺสโร ทองพัว้ อรุณราชวราราม

กท 130/2537 9420 พระมหาเดช จิตฺตวสิทฺุโธ สารใจ ชลประทาน

กท 131/2537 9371 พระมหาเมธีณฐั เตชปญฺโญ รตันประเสรฐิ เฉลิมพระเกียรติ

กท 132/2537 9499 พระมหาโอรส ชิโนรโส นารคี  า จกัรวรรดิราชาวาส

กท 133/2537 9493 พระมหาอนนัต์ ชตุิปญฺโญ ทานนั ประยรุวงศาวาส

กท 134/2537 9412 พระมหาการะเวก ยสินฺธโร จ าปาสกั พลบัพลาชยั

กท 135/2537 9415 พระมหาอนิรุทธ์ิ ญาณว โส เข่ือนเพชร เบญจมบพิตร

กท 136/2537 9421 พระมหาเดชชาติ โชติปญฺโญ ตรทีรพัย์ ม่วงแค

กท 137/2537 9464 พระสงัขเ์ทพ อคฺคปญฺโญ มกุดาประกร พระเชตพุน

กท 138/2537 9465 พระมหาสวงค์ ฐิตสโุข สขุก าเนิด ชา่งเหล็ก

กท 139/2537 9490 พระแสน มหาวณฺณโช วรรณชา สวุรรณาราม

กท 140/2537 9430 พระมหาทองแดง สิรปิญฺโญ โชยรมัย์ จนัทาราม

กท 141/2537 9478 พระมหาสิงขร อรยิเมธี พรมพินิจ ราชสิงขร



กท 142/2537 9492 พระอนนัต์ โฆสิตธมฺโม ภมิูปาโล สงัขก์ระจาย

กท 143/2537 9470 พระสมจิตร ปสนฺโน สีพิราพ เทพลีลา

กท 144/2537 9481 พระสชุาติ ปญฺญาวฑฺฒโน วงัทอง พระเชตพุน

กท 145/2537 9477 พระสมหวงั ญาณทีโป ออ่นยิ่ง ขจรศิริ

กท 146/2537 9475 พระสมพร จิตฺตปญฺโญ ค าเหลา ดอน

กท 147/2537 9486 พระสิรวิฒัน์ สทฺุธิญาโณ ดาวเรอืง อรุณราชวราราม

กท 148/2537 9498 พระแอว๋ สธุมฺมปาโล สิงหเ์รอืง มหาธาตุ

กท 149/2537 9489 พระมหาเสวก นาคเสโน คลา้ยทองค า พระพิเรนทร์

กท 150/2537 9471 พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร วงศท์ิม เศวตฉัตร

กท 151/2537 9483 พระมหาสบุิน อารยธมฺโม สรุยิะค าวงศ์ คฤหบดี

กท 152/2537 9482 พระสดุ สทฺุธิญาโณ มามี ราษฎรบ์รูณะ
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หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 153/2537 276 พระมหาทรงชยั จกฺกธมฺโม สบุญุมี ล  าดวน อนัดบั 1

นค 154/2537 288 พระมหาสรุชยั ชยาลงฺกาโร ละคร ศีรษะเกษ อนัดบั 2

นค 155/2537 273 พระมหาชาตรี โชติโก สวุรรณศรี ศรคีณุเมือง อนัดบั 2

นค 156/2537 279 พระบรรจบ กิตฺติธโร โชติชยั โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 157/2537 274 พระด ารงค์ เขมปญฺโญ แสนเทพ บา้นค าแค อนัดบั 2

นค 158/2537 283 สามเณรล าใย สิงหส์ขุ ศีรษะเกษ อนัดบั 2

นค 159/2537 280 พระอดิศกัดิ์ วชิรปญฺโญ ประกอบกลุ จอมมณี อนัดบั 2

นค 160/2537 281 พระบญุศรี สิรปิญฺโญ สวนเกตุ ศรคีณุเมือง อนัดบั 2

นค 161/2537 364 พระมหาตาล คณุตฺุตโร ดอกจนัทร์ ทุ่งสวา่ง

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



นค 162/2537 284 พระมหาวไิล ฐิตสนฺุทโร ค  าคณุเมือง โพธ์ิชยั

นค 163/2537 291 พระหตัถสอน รตนปญฺโญ การประดิษฐ์ เหลา่มีชยั

นค 164/2537 272 สามเณรค าปัน อินทวงศ์ ศีรษะเกษ

นค 165/2537 282 พระประสิทธ์ิ กิตฺติญาโณ วงัราช มีชยัทุ่ง

นค 166/2537 290 พระสมชาย สทฺุธิโก ค าอินทร์ สามคัคี

นค 167/2537 286 พระสมหมาย ฐิตธมฺโม ดีบวั สระแกว้

นค 168/2537 287 พระมหาสมัฤทธ์ิ อาทิจฺจวโร เจนส าโรง โพธ์ิชยั

นค 169/2537 275 พระทวศีกัดิ์ สิรปิญฺโญ ผากอง อดุมมหาวนั

นค 170/2537 277 พระมหานิถินนัท์ วสิทฺุธิเมธี ภศูรฤีทธ์ิ สระแกว้

นค 171/2537 363 พระญัฐวฒิุ ฐิตเปโม ศีลาบวั จอมมณี

นค 172/2537 240 พระวรีะชยั สจฺจวโร อตุระนิยงั โนนสะอาด
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หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 173/2537 99 พระมหาสขุสนัต์ จารุธมฺโม พรมโพด มณีวนาราม อนัดบั 2

อบ 174/2537 86 พระมหาประเสรฐิ เขมปาลี วริยิะกลุ ปทมุมาลยั อนัดบั 2

อบ 175/2537 102 พระมหาสมศกัดิ์ จนฺทร  สี คชักรณ์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 176/2537 95 พระมหาวรีะพงษ์ ปญฺญานนฺโท ปรองดอง มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 177/2537 98 พระราเชน กิตฺติญาโณ สมศรี สารพดันึก อนัดบั 2

อบ 178/2537 103 พระมหาเสถียร สถิรธโร ประทมุมาตร์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 179/2537 105 พระอทุยั ติกฺขปญฺโญ ดวงแกว้ มหาวนาราม

อบ 180/2537 89 พระมหาประเสรฐิ ปิยธมฺโม ค าลนุ มหาวนาราม

อบ 181/2537 94 พระมหาวรีะกลุ มหาวโีร วงษเ์พ็ญ มหาวนาราม

คณะครุศาสตร์    วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา
วิทยาเขตอุบลราชธานี



อบ 182/2537 101 พระสวุตัร ์ สิรสิวุณฺโณ ผาทอง ดา้มพรา้

อบ 183/2537 96 พระมหาศิรวิฒัน์ สิรวิฑฺฒโน วงษษ์า มหาวนาราม

อบ 184/2537 74 พระกิตติชยั กิตฺติภทฺโท พรมโภชน์ มหาวนาราม

อบ 185/2537 90 พระพนมพร วรปญฺโญ จนัจฬุา กา้นเหลือง

อบ 186/2537 97 พระมหาศรไีพร สิรธิโร บปุผามาตะนงั มหาวนาราม

อบ 187/2537 82 พระเทพนคร ชินวโร บญุญฤทธิชยั มหาวนาราม

อบ 188/2537 106 พระอภิชิต สธุมฺโม วงศด์ว้ง สารพดันึก

อบ 189/2537 79 พระณรงคศ์กัดิ์ กนฺตสีโล ภาลนุ มหาวนาราม

อบ 190/2537 73 พระกมล กิตฺติสาโร มกุดา วรรณวารี

อบ 191/2537 75 พระค าพนัธ์ ธมฺมวโร วลัลีย์ สารพดันึก

อบ 192/2537 104 พระสวุทิย์ สวุชิาโน ทิมา มหาวนาราม

อบ 193/2537 77 พระชยันรนิทร ์ ชาคโร สายค าพนัธ์ วรรณวารี

อบ 194/2537 92 พระพงษเ์ทพ ฐิตปญฺุโญ สมุา มหาวนาราม

อบ 195/2537 81 พระทนงค์ ญาณเสวี พลราชม ราษฎรศ์รทัธาธรรม

อบ 196/2537 85 พระประสิทธ์ิ วรุฏฺฐายี โสพิตชา หนองปลาปาก

อบ 197/2537 83 พระนิยม ฐานิสฺสโร ปากบัน้ ทุ่งศรเีมือง

อบ 198/2537 78 พระสมทุร ฐานวฑฺุโฒ เทพบดุดี มหาวนาราม

อบ 199/2537 88 พระประสงค์ ชวโน ดวงแกว้ มหาวนาราม

อบ 200/2537 91 พระอธิการพิสิทธ์ิ ปสนฺโน กลา้จงยิ่ง บา้นไมค้า้ง

อบ 201/2537 84 พระบญุน า ยโสธโร ดีมาก นาควาย

29

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์    วิชาเอก  การศึกษานอกโรงเรียน



พร 202/2537 69 พระมหาสนิท ขนฺติธโร จนัสะวะ เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร 203/2537 62 พระมหาชศูกัดิ์ ชยาภรโณ ค าแปง เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร 204/2537 66 พระไพรตัน์ อภินนฺโท ชาติทหาร พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 205/2537 60 พระไกรสร อารนิฺโท อารนิทร ์ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 206/2537 64 พระถวลิ จิรวฑฺฒโน เจนใจ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

พร 207/2537 71 พระสโุข สขุวโร บาลศรี เมธงักราวาส

พร 208/2537 65 พระบ ารุง ปิยาจาโร พาใจ พระรว่ง

พร 209/2537 67 พระมงคล วชิรญาโณ ศิลาแกว้ ศรบีญุเรอืง

พร 210/2537 73 พระเสนาะ สิรปิญฺโญ จนัทรส์วสัดิ์ ตน้ไคร ้

พร 211/2537 61 พระจิรวฒัน์ หิรธิมฺโม สงัฆะหาร เมธงักราวาส

พร 212/2537 63 พระเติมใจ ฐานตฺุตโร จนัดาหาร รอ้งเข็ม

พร 213/2537 72 พระเสถียรนอ้ย อโสโก สมภาร ศรชีมุ

12

2.   คณะครุศาสตร์
วชิาเอกการบรหิารการศกึษา  จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม               รูป

วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตอุบลราชธานี       

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตแพร่                   



วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 214/2537 9562 พระมหาสมคิด สรุเตโช เหลาฉลาด ราชสิทธาราม อนัดบั 1

กท 215/2537 9565 พระมหาสมหมาย ปภสฺสโร สภุาษิต รวกบางบ าหรุ อนัดบั 1

กท 216/2537 9558 พระมหาสวสัดิ์ เขมญาโณ อโณทยั สระเกศ อนัดบั 1

กท 217/2537 9557 สามเณรสราวธุ ณ  พทัลงุ วเิศษการ อนัดบั 1

กท 218/2537 9544 พระวจิารณ์ รตนปญฺโญ สวุรรณมณี วเิศษการ อนัดบั 2

กท 219/2537 9550 พระมหาวรีะ คณุวโีร จ าปาแก่น มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 220/2537 9533 พระประสพสขุ เปมปญฺโญ เชือ้รุง่ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 221/2537 9523 พระมหานเรศ นรสิฺสโร สรุสิทธ์ิ โมลีโลกยาราม อนัดบั 2

กท 222/2537 9561 พระมหาสมชาย กิจฺจาทโร เจรญิกิจ ชลประทาน อนัดบั 2

กท 223/2537 9570 พระมหาสชุาติ ชาตเมโธ สขุส  าราญ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 224/2537 9525 พระมหานิวตัร กรณชาโต เรอืงฤทธ์ิ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 225/2537 9578 พระมหาสรุตัน์ ธมฺมทินฺโน ทินกระโทก ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

                 2.   คณะครุศาสตร์

วิชาเอก  ภาษาองักฤษ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๙  ปีการศึกษา  ๒๕๓๕
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)  



กท 226/2537 9586 พระไสว จรณธมฺโม ก าเนิดดี เจา้มลู อนัดบั 2

กท 227/2537 9576 พระมหาสภุาพ สิกฺขาสโภ นชิุต โคนอน อนัดบั 2

กท 228/2537 9556 พระมหาสนั่น ภรูนิาโท ผสม สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 229/2537 9512 พระเจรญิ อาภาธโร ชยัแกว้ พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 230/2537 9656 พระมหาวรีเดช จิตฺตสโุภ อินทรห์า ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 231/2537 9510 พระมหาณฐัพจน์ เขมสิริ วาทะประสิทธ์ิ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 232/2537 9582 พระสขุมุ สขุวฑฺฒโน มชัชิกานงั นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 233/2537 9588 พระอดลุย์ วชิรธมฺโม ทองทิพย์ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 234/2537 9549 พระสรวฒิุ ปิยชาติ รุกขชาติ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 235/2537 9548 พระมหาวนิยั กมโล จลุกระโทก ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 236/2537 9580 สามเณรสวุรรณจิต วงศท์า บางไสไ้ก่ อนัดบั 2

กท 237/2537 9553 พระมหาวรีะ ชาคโร ส  าอางสอาด ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 238/2537 9519 พระมหาทองอินทร์ ธมฺมวาที มนตท์ิพย์ ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 239/2537 9579 พระมหาสวุรรณ์ สวุโจ สาระสระนอ้ย เรอืงยศสทุธาราม

กท 240/2537 9511 พระมหาจิรพนัธุ์ อินฺทว  โส กมลแสน พิชยญาติการาม

กท 241/2537 9569 พระมหาสกุนัต์ โชติธมฺโม แสงโชติ ราชนดัดาราม

กท 242/2537 9504 พระญาณรตันะ ญาณรตโน บารวั ปากน า้

กท 243/2537 9571 สามเณรสชุาติ เทพเรอืง ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 244/2537 9591 พระมหาอิทธิจนัทร ์ นิรุตฺยานปุาลี นนัทะสวสัดิ์ มะลิ

กท 245/2537 9555 พระมหาสนอง ภทฺทจารี ธญัญานนัท์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 246/2537 9536 พระพงษพ์นัธ์ ธมฺมธโร บปุผาทอง ไผ่เงินโชติการาม

กท 247/2537 9528 พระญัฏฐวฒัน์ อนิวตฺติโก คงทอง ชลประทาน

กท 248/2537 9568 พระส าราญ รชตวณฺโณ ทา้วเงิน มหาธาตุ

กท 249/2537 9508 พระจตพุร ปญฺญาทีโป อกัษรทอง มหาธาตุ

กท 250/2537 9507 พระมหาจะเด็จ ญาณเสฏฺโฐ ผนัผ่อน ช านิหตัถการ



กท 251/2537 9554 พระมหาสนอง สนุนฺโท ชช่ืูน พระเชตพุน

กท 252/2537 9506 พระมหาค าพอง ตปสีโล งามภกัดิ์ พระเชตพุน

กท 253/2537 9530 พระมหาภราดร ภมิูปาโล หม่ืนโพธ์ิ โพธินิมิตร

กท 254/2537 9592 พระมหาอทุยั ธมฺมสารเมธี เกิดเหลี่ยม อมรคีรี

กท 255/2537 9517 พระมหาถวลัย์ เตชธมฺโม แผลติตะ ปรุณาวาส

กท 256/2537 9529 พระมหาบญุถึง รตนญาโณ คิดสวย อมรคีรี

กท 257/2537 9583 พระเสนอ ตปสีโล ภิวฒันกลุ โตนด

กท 258/2537 9590 พระอ านวย สมาจาโร บรุกีาญจนัทร์ พรหมรงัษี

กท 259/2537 9522 พระเทวา รตนโชโต เสนพนัธ์ เพลงวปัิสสนา

กท 260/2537 9567 พระสาคร อาวธุปญฺโญ ศรเีรอืง สม้เกลีย้ง

กท 261/2537 9573 พระมหาสเุรยีน วชิโร สีชมพู เฉลิมพระเกียรติ

กท 262/2537 9541 พระมงคล กนฺตมงฺคโล มหรชน มหาธาตุ

กท 263/2537 9533 พระภาณวุฒัน์ นรเสฏฺโฐ กญัญานก มหาธาตุ

กท 264/2537 9543 พระมหายอดชาย ยโสธโร งามยิ่ง พลบัพลาชยั

กท 265/2537 9540 พระมหาศรธีรรมนญู อตฺถจารี เรอืงศรี รวกบางบ าหรุ

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 266/2537 9545 พระมหาวชิาญ สวุชิาโน บวับาน กลัยาณมิตร อนัดบั 1

กท 267/2537 9387 พระมหาวทิยา วชฺิชธมฺโม ทมุมา วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 268/2537 9575 พระมหาสพีุ อินฺทปญฺโญ มหาครุฑ สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 269/2537 9532 พระประชา อภิปญฺโญ อินงั ดอน

กท 270/2537 9551 พระมหานรธชั อตฺุตมญาโณ บตุรชยั สระเกศ

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)  
วิชาเอก  จิตวิทยาสงัคม



กท 271/2537 9521 พระมหาทกัษิณ ปญฺญาวชิโร จนัทรแ์รง หลกัสี่

กท 272/2537 9501 พระมหาเกษม เขมธโร ประกอบดี ดสุิตาราม

กท 273/2537 9524 พระมหาธนกร อภิปญฺโญ กมลสิทธ์ิ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 274/2537 9547 พระวเิชียร ถาวรธมฺโม ณะตะวนั พระยาศิรไิอยสวรรค์

กท 275/2537 9542 พระมหามนตช์ยั ภรูปิญฺโญ เทพทมุมี หิรญัรูจี

กท 276/2537 9503 พระกระจาย กลฺยาโณ วราภรณ์ บางสะแกใน

กท 277/2537 9198 พระพทุธิพงษ์ อินฺทปญฺโญ อินทรหาร สม้เกลีย้ง รุน่ที่ 38

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วชิาเอกจิตวทิยา  จ านวน รูป

รวม รูป

ส่วนกลาง รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 278/2537 9597 พระมหาค าภู คมฺภีรปญฺโญ โพยนอก ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 279/2537 9502 พระมหาเกษม ชินว โส ประอาง จนัทรส์โมสร อนัดบั 2

กท 280/2537 9593 พระมหากฤษณ์ เขมวทิู วงศเ์กิด ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

วิชาเอก  รัฐศาสตร์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี  ๓๙  ปีการศึกษา  ๒๕๓๕
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)  



กท 281/2537 9618 พระชงคา สวุฑฺฒนสทฺโธ สวุรรณเมธี ฉิมทายิกาวาส อนัดบั 2

กท 282/2537 9642 พระมหาสมัฤทธ์ิ เอกว  โส เอกวงษา ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 283/2537 9559 พระมหาวฒิุกานต์ มงฺคลสิริ อดุนอ้ย ลาดบวัขาว

กท 284/2537 9560 พระมหาสมจิตร อคฺคจิตฺโต บญุแจง้ จนัทรส์โมสร

กท 285/2537 9603 พระมหาโชติ อคฺคธมฺโม ชีพอบุตัิ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 286/2537 9628 พระมหารา่ยฟ้า สทฺุธาจาโร จรรยา มหาธาตุ

กท 287/2537 9659 พระมหาอรรนพ มหาพทฺุธิ เปินสมทุร ปากน า้

กท 288/2537 9645 พระมหาสพุรรณ ฐิติญาณเมธี บดุดี นาคกลาง

กท 289/2537 9641 พระสมศรี คณุวโีร เรยีกศิริ อมรคีรี

กท 290/2537 9638 พระสมยศ ธีรว  โส แหนไธสง ศรบีญุเรอืง

กท 291/2537 9625 สามเณรไพศาล อคัรรตันดิลก เวฬรุาชิณ

กท 292/2537 9602 พระมหาเช่ือง ฐิตคโุณ ชอบท ากิจ พิชยญาติการาม

กท 293/2537 9662 พระมหาชนะ มารชิโน บรรเทาทกุข์ กลัยาณมิตร

กท 294/2537 9596 พระคมสนัต์ สวุณฺณสาโร สิงหร์กัษ์ หิรญัรูจี

กท 295/2537 9616 พระมหาประมวล สภุาจาโร เปรง่ปรั่ง เศวตฉัตร

กท 296/2537 9663 พระศราวธุ อตฺุสาโห ชยัยา ตะกล า่

กท 297/2537 9643 พระสายธาร โสภโณ ทั่งทอง ทางหลวง

กท 298/2537 9658 พระหลง ฐิตปญฺุโญ ศรมีาพล เรไร

กท 299/2537 9639 พระสมศกัดิ์ สมสิทฺโธ สีหะบตุร วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 300/2537 9635 พระสมปอง ปญฺญาวชิโร สทัธพรมมา ใหม่เทพนิมิตร

กท 301/2537 9607 พระนพดล กิตฺติภทฺโท เดิมชยัภมิู ศรบีญุเรอืง

กท 302/2537 9612 พระประคอง ปรปิณฺุโณ ปงก๋า มหาธาตุ

กท 303/2537 9649 พระสนุทร จรณธมฺโม จรรยารกัษ์ ใหม่พิเรนทร์

กท 304/2537 9622 พระมหาเป้ียน เปมญาโณ ผ่องมลู สระเกศ

กท 305/2537 9651 พระมหาแสง สธุมฺโม จนัทสงค์ บางขนุเทียนนอก



กท 306/2537 9647 พระสรุทิน คณุสมฺปนฺโน โยชิน ดิสหงษาราม

29

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 307/2537 9631 พระมหาสมาน ถาวรจิตฺโต ค าภา บางบ าหรุ อนัดบั 1

กท 308/2537 9500 พระมหากฤษ กิตฺติวณฺโณ เจรญิวรรณ พระยาศิรไิอยสวรรค์ อนัดบั 2

กท 309/2537 9613 สามเณรประจวบ กสุนัเทียะ กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 310/2537 9632 พระมหาสมคเณย์ จนฺทปญฺโญ จนัทรแ์จม่ สระเกศ อนัดบั 2

กท 311/2537 9634 พระมหาสมชาย อคฺคชโย ทบัทิมศรี ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 312/2537 9562 พระมหาสมคิด มงฺคลญาโณ ครอบบวับาน สระเกศ อนัดบั 2

กท 313/2537 9624 สามเณรไพรตัน์ ศรสีายหยดุ โพธินิมิตร อนัดบั 2

กท 314/2537 9606 พระธนิวรรตน์ กนฺตสิริ ไกรศรทีมุ นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 315/2537 9518 พระถวลิ ปรสิตฺุตโม ยอดจนัทร์ ศรบีญุเรอืง

กท 316/2537 9653 พระมหารุง่ระวี กิตฺติโชโต ประสานพนัธ์ อรุณราชวราราม

กท 317/2537 9611 พระบญุเหลือ ลทฺธคโุณ แกว้ตา โพธินิมิตร

กท 318/2537 9599 พระมหาเจรญิ อตฺถทตฺโต อรรถศาสตรศ์รี พระเชตพุน

กท 319/2537 9623 พระมหาไพฑรูย์ ปภากโร ศรโีฮง นาคกลาง

กท 320/2537 9633 พระสมนึก อนตฺุตโร บญุเกิด ศรบีญุเรอืง

กท 321/2537 9598 พระจิตร จิตฺตปญฺโญ ปัญญาฉลาด เกาะทะเลสาบ

กท 322/2537 9338 พระมหานทีทกัษ์ โสภณปญฺโญ ศรไีสยเพชร บญุศรมีณีุกรณ์

กท 323/2537 9600 พระมหาฉัตรชยั ชิตมาโร ศรมีนัตะ ชยัมงคล
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คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)  
วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  



หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 324  /2537 75 สามเณรบญุเรอืง ชยัวร วทิยาลยัครูรงัสวรค์ อนัดบั 2

นศ 325/2537 80 สามเณรสิวะพนัธ์ เจนใจ วทิยาลยัครูรงัสวรค์ อนัดบั 2

นศ 326/2537 73 พระกนัตภณ ทนฺตจิตฺโต หนทูองแกว้ เสาธงทอง อนัดบั 2

นศ 327/2537 77 พระมานพ จิตฺตส  วโร เสือแกว้ ชะเมา อนัดบั 2

นศ 328/2537 78 พระมีชยั พทฺุธสภุโร พทุธสภุะ หนา้พระบรมธาตุ

นศ 329/2537 74 พระมหาทนงศกัดิ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ชาญแท้ สวนหลวง

6

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 330/2537 43 พระมหาณฐัพล ณฐพโล วฒิุพทุธศาสตร์ ศาลาลอย อนัดบั 1

สร 331/2537 48 พระมหาประสงค์ โกวโิท ทองประ จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 332/2537 41 พระมหาเกษมสนัต์ กิตฺติปญฺโญ ทองลาย ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 333/2537 45 พระมหาเมธี ปญฺญาธโร เพ็ชรกลา้ จ าปาสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 334/2537 52 พระสมพร ปญฺญาทีโป คิดอา่น โคกบวัลอย อนัดบั 2

สร 335/2537 70 พระปฐมพงษ์ จนฺทวณฺโณ อินทะวงษ์ คุม้เหนือ อนัดบั 2

สร 336/2537 53 พระสมบรูณ์ ธมฺมปญฺโญ ศาลางาม จ าปาสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 337/2537 42 พระชาลี กิตฺติโสภี มีโชค สามคัคี

สร 338/2537 50 พระธีรเชษฐ์ วริยิธมฺโม ศาลางาม จ าปาสรุนิทร ์

สร 339/2537 44 พระณรงค์ สคุนฺโธ ศรกีู่กา หนองบวั

สร 340/2537 46 พระทองสขุ สเุมโธ เพชรล า้ ประทมุเมฆ

คณะสงัคมศาสตร์   วิชาเอก  สงัคมวิทยา

วิทยาเขตสุรินทร์  
คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  รัฐศาสตร์  (สาขาการบริหารรัฐกิจ) 



4.   คณะสังคมศาสตร์  
วชิาเอกรฐัศาสตร์  จ านวน รูป

วชิาเอกเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวมทัง้สิน้              รูป

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช       

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตสุรินทร ์            

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ)  จ านวน รูป

รวม รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

สถิติผูส้  าเรจ็การศกึษา

ปีการศกึษา  ๒๕๓๕

********
                 1.   คณะพุทธศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

                 2.   คณะครุศาสตร์

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

     รวมทัง้ส่วนกลางและวิทยาเขตทุกคณะ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2538 9670 พระมหากองเกษ จนฺทรํสี จนัทร์อ่อน ราชสิทธาราม อนัดบั 1

กท 002/2538 9679 พระมหาเตรียม โชติวณฺโณ มูลไธสงค์ อมัพวนั อนัดบั 1

กท 003/2538 9703 พระมหาสมฤทธ์ิ กิตฺติธโร ถ่ินสอน อมัพวนั อนัดบั 2

กท 004/2538 9684 พระมหาประพนัธ์ ปภสฺสโร รักเรียน วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 005/2538 9676 พระมหาโชคชยั จิติกาโร จิติสกล เศวตฉตัร อนัดบั 2

กท 006/2538 พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ ฤทธิทิศ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 007/2538 9680 พระมหาธวชั โชติปญฺโญ ทองเจริญ อินทรวิหาร อนัดบั 2

กท 008/2538 พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต สจัจงั ชนะสงคราม อนัดบั 2

รับรองตามนี้

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี

   รุ่นท่ี   ๔๐   ปีการศึกษา  ๒๕๓๖
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๓๘  

เขา้รับปริญญา วนัท่ี  ๑๙   เดือน  พฤษภาคม    พุทธสกัราช  ๒๕๓๘  
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

รายนามพทุธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

วิชาเอก  ปรัชญา



กท 009/2538 พระมหาวิฑูรย์ รตนสาโร แกว้แก่น อนงคาราม อนัดบั 2

กท 010/2538 พระมหาสาํรวย เทวพนฺโธ พนัยเูทพ ใหม่อสตรส

กท 011/2538 9685 สามเณรประยทุธ ศรีแกว้กุล มหาสวสัด์ินาคฯ

กท 012/2538 9672 พระมหาเฉลิมชยั กวิสฺสรธีโร มาลีรอด ดาวดึงษาราม

กท 013/2538 พระมหาพิชิต ฐิตธมฺโม ธรรมานอก ทินกรนิมิต

กท 014/2538 9708 พระสุรพงษ์ ธมฺมสุรวโํส มีแจง้ เอ่ียมวรนุช
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 015/2538 พระมหาสุรชยั วราสโภ บูรณะวงัศิลา สวสัด์ิวารีสีมาราม

กท 016/2538 9697 พระมหาดาํรงค์ สุธีโร สอนอน้ ใหม่ช่องลม

กท 017/2538 พระมหาวีระเดช วีรงฺกุโร นาคจะโป๊ะ ชยัชนะสงคราม

กท 018/2538 9687 พระมหาพญา ฐิตปญฺโญ คาํประไพ เศวตฉตัร

กท 019/2538 พระมหาไพทูรย์ ปภสฺสโร มินตรา คฤหบดี

กท 020/2538 9714 พระมหาเอกชยั อคฺคจิตฺโต มนเลิศ ประยรุวงศาวาส

กท 021/2538 9702 พระมหาสมบติั อาภทฺธโร แฝงสูงเนิน ชยัชนะสงคราม

กท 022/2538 9105 พระมหาสินชยั ธีรวโํส วงษจ์าํนงค์ ปทุมคงคา

กท 023/2538 พระมหาสนัน่ วชิรเมธี กลัปา บพิตรพิมุข

กท 024/2538 9710 พระมหาสุทธิวชัร์ ปิยวฑฺฒโน ทบัเจริญ ทินกรมินิต

กท 025/2538 พระมหามนตรี สุปภาโส สืบดว้ง ปากนํ้า

กท 026/2538 พระมหาสุรพล ชิตญาโณ สิงคิรัตน์ พระเชตุพน

กท 027/2538 พระมหาวิศิษฏ์ กนฺตสิริ วงศแ์ฝด ดุสิดาราม

กท 028/2538 พระมหาสมส่วน ปฏิภาโณ เพง็สุข ราชบูรณะ

คณะพทุธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ศาสนา



กท 029/2538 พระมหาวงศกร สุรทนฺโต เพ่ิมผล ทองบน

กท 030/2538 9683 พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ โพธ์ินอก ฉิมทายกาวาส

กท 031/2538 พระมหาสุพจน์ รตนเมธี แกว้ไพฑูรญ์ นิมมานรดี

กท 032/2538 พระมหาสนัติภาพ พุทฺธงฺกุโร ฉิมโค้ ปากบ่อ

กท 033/2538 9699 พระมหาคมสิทธ์ิ โสตฺถิโก พิศเพง็ สร้อยทอง

กท 034/2538 9715 พระมหาอาํนาจ ยตฺุตธมฺโม โถคนิตย์ มหรรณพาราม

กท 035/2538 9701 พระมหาสมชาย สุเมโธ จนัทร์บุญ ราชบูรณะ

กท 036/2538 9716 พระมหาอาํนวย วิสุทฺโธ พรมศรี มหาธาตุ

กท 037/2538 9686 พระมหาประสิทธ์ิ อุตฺตมจิตฺโต สุวรรณมณี ราชสิทธาราม

กท 038/2538 9711 พระสุนทร กตปุญฺโญ เนตรวงษ์ ทุ่งครุ

กท 039/2538 9713 พระอุดม ติกฺขปญฺโญ เกรัมย์ ท่าพระ

กท 040/2538 พระมหาบุญมี ปุญฺญาคโม พระสวา่ง อมรคีรี

กท 041/2538 9707 พระมหาสุพล สิริเมธี ศิริ เฉวตฉตัร

กท 042/2538 9712 พระมหาแสวง กิตฺติญาโณ จุงใจ ดาวดึงษาราม

กท 043/2538 9700 พระมหาสมชยั ปนฺนภาโร สุกสกั จนัทาราม

กท 044/2538 9695 พระมหายทิุน ชุตินฺธโร ภารสุวรรณ พิกุลเงิน

กท 045/2538 9690 พระพน โอภาโส หอยทอง พระพิเรนทร์

กท 046/2538 9671 พระมหาโฆษิต โฆสิโต สพานทอง มหาธาตุ

กท 047/2538 9673 พระมหาเฉลียว กิตฺติปาโล จนัทศรี ศรีสุดาราม
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

คณะพุทธศาสตร์  
วิชาเอก  ศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่ (รุ่นท่ี  ๗)



ชม 048/2538 107 สามเณรสมหวงั ถิตยผ์าด พนัเตา อนัดบั  1

ชม 049/2538 108 สามเณรพรประสงค์ พุทธจนัทร์ ประทานพร อนัดบั  2

ชม 050/2538 109 พระมหาครรชิต คุณวโร สุขสาร บา้นตอง อนัดบั  2

ชม 051/2538 110 พระประทวน จิตฺตปญฺโญ ยะวนั ดอกคาํ อนัดบั  2

ชม 052/2538 111 พระมหาปรีชา อาจารสุโภ ศรีสอนใจ พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั  2

ชม 053/2538 112 พระเสน่ห์ ญาณเมธี ปาเมืองมูล สวนดอก

ชม 054/2538 113 พระมหาวีระ มหาวีโร เรือนคาํหน้อย ดอนแกว้

ชม 055/2538 114 พระมหาอภิวฒัน์ กิตฺติโสภโณ ภูนางาม พนัเตา

ชม 056/2538 115 พระเยื้อง โชติญาโณ ป้ันเหน่งเพชร สวนดอก

ชม 057/2538 116 พระมหายทุธนา สิริปญฺโญ ธนะสาร ท่าขา้ม

ชม 058/2538 117 พระมหาขวญัแกว้ อคฺคปญฺโญ วงศปั์น บุพพาราม

ชม 059/2538 118 พระจาํรัส ปริสุทฺโธ เพง็อุ่น ลงักา
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 060/2538 114 พระมหาปัญญา อริยวโํส กนัภยั ธาตุ อนัดบั  1

ขก 061/2538 131 พระมหาแสวง ธีรวโํส แสนบุตร กลาง อนัดบั  1

ขก 062/2538 112 พระมหาบุญหลาย สิริปุญฺญโชโต ศรีบุญเรือง วฒุาราม อนัดบั  2

ขก 063/2538 107 พระมหาทองเหลา ธมฺมโสภโณ กลางโสภา ศรีธาตุ อนัดบั  2

ขก 064/2538 118 พระมหาละมุณ สุธมฺมเมธี โถชารี ธาตุ อนัดบั  2

ขก 065/2538 122 พระวรรณะ สุเมโธ แกว้จุลลา มรรคสาํราญ

ขก 066/2538 113 พระมหาประทีป สญฺญโม พรมสิทธ์ิ ท่าราษฎร์

วิทยาขอนแก่น(รุ่นท่ี  ๕)
คณะพุทธศาสตร์ 
วิชาเอก ปรัชญา



ขก 067/2538 127 พระเสง่ียม สจฺจญาโณ คาํเวียง มรรคสาํราญ

ขก 068/2538 135 พระสมบติั อติวีโร เสามัน่ ศรีนวล

ขก 069/2538 111 พระภาณุพงศ์ ปภสฺสโร ลีหะวงค์ มรรคสาํราญ

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 070/2538 104 พระจตุพกัตร์ วชิโร โคตรทา นนัทิการาม อนัดบั  1

ขก 071/2538 133 พระมหาสถิตย์ รตนเมธี แกว้ปัญญา หนองแวง อนัดบั  2 

ขก 072/2538 102 พระมหาเกียรติศกัด์ิ โฆสวาที อปัมระกงั ศรีนวล อนัดบั  2 

ขก 073/2538 120 พระมหาวิทยา ปริสุทฺโธ ลาเนตร์ ศรีนวล อนัดบั  2 

ขก 074/2538 137 พระเหมชาติ มหาปญฺโญ คาํหาญพล นนัทิการาม อนัดบั  2 

ขก 075/2538 132 พระมหาวีระพงษ์ ญาณวชิโร วงศธ์รรม ตาลเรียง อนัดบั  2 

ขก 076/2538 134 พระมหาสุนทร สุนฺทรจิตฺโต กองชนะ มรรคสาํราญ

ขก 077/2538 119 พระมหาวิไลศกัด์ิ กลฺยาณธมฺโม พาพรหม ธาตุ

ขก 078/2538 126 พระสมยั ปคุณธมฺโม ศรีจุมพล กลาง

ขก 079/2538 105 พระมหาชยัพร สุเมธโส เจือจนัทร์ มรรคสาํราญ

ขก 080/2538 108 พระวรานนท์ วรธมฺโม วรนารถ กลาง
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1.   คณะพุทธศาสตร์
                วชิาเอกปรชัญา จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 80 รูป

วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิทยาขอนแก่น (รุ่นท่ี  ๕)
คณะพุทธศาสตร์    วิชาเอก  ศาสนา



วิชาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตขอนแก่น            

วิชาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วิชาเอกศาสนา จาํนวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

1.   คณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 081/2538 9721 พระมหาคาวี ญาณสาโร สร้อยสาคาํ สระเกศ อนัดบั  2

กท 082/2538 9802 พระมหาสุวล กิตฺติวณฺโณ มะคะที นครอินทร์(นนทบุรี) อนัดบั  2

กท 083/2538 9760 พระมหาพิทกัษ์ ญาณรกฺโข รักษา สระเกศ อนัดบั  2

กท 084/2538 9783 พระสมคิด สุปญฺโญ ขวญัคีรี โตนด  (นนทบุรี) อนัดบั  2

กท 085/2538 9727 พระมหาชยัรัตน์ อติธมฺโม คาํลี แกว้แจ่มฟ้า อนัดบั  2

กท 086/2538 10467 พระมหาจาํรัส อาภาธโร กุลคง มหาธาตุ เขา้ปี 3

กท 087/2538 9747 พระมหาพุฒิศาสน์ ฐิติวโร เหมยบวั สระเกศ

กท 088/2538 10468 พระมหาสุภาพ ธมฺมโชโต เนตรสวา่ง หวัลาํโพง เขา้ปี 3

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
   รุ่นท่ี   ๔๐   ปีการศึกษา  ๒๕๓๖

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  การบริหารการศึกษา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  



กท 089/2538 9739 พระทิพย์ สิริธมฺโม การเพียร พระยาทาํ

กท 090/2538 9774 พระมหาศรีสุวรรณ ปญฺญาวชิโร สรศกัด์ิ น้อยนพคุณ

กท 091/2538 9777 พระมหาสมาน จนฺทรํสี ตาติญญา บุคคโล

กท 092/2538 9803 พระมหาสุวจัน์ สิริภทฺโท กิติศกัด์ิ หิรัญรูจี

กท 093/2538 9742 พระนรินทร์ กาญฺจโน ขวญัทอง นครป่าหมาก
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 094/2538 9728 พระมหาชยัวฒัน์ ชยทตฺโต เกษนอก ชาํนิหตัถการ อนัดบั  1

กท 095/2538 9805 พระมหาแสน ชยปุญโญ ไชยบุญ เศวตฉตัร อนัดบั  1

กท 096/2538 9806 พระมหาสาํเริง รตนรํสี ไกยวงศ์ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 097/2538 9748 พระมหาบุญมี ชวนปญฺโญ เหาะชยั ชยัมงคล อนัดบั  2

กท 098/2538 9751 พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต อายมุัน่ รวกบางบาํหรุ อนัดบั  2

กท 099/2538 9766 พระมหาอคัรพล ธมฺมภารี สองสี ปากนํ้า อนัดบั  2

กท 100/2538 9724 พระมหาจนัทรา สุขภาโส เสนสุข เบญจมบพิตร อนัดบั  2

กท 101/2538 9754 พระมหาประสม อธิพุทฺธิ สินทอง ปากนํ้า อนัดบั  2

กท 102/2538 9812 พระมหาวฒิุศกัด์ิ ฐิติสมปนฺโน โง่นทา อมรทายกิาราม อนัดบั  2

กท 103/2538 9745 สามเณรเรวตัร ชาวยอง อมัพวนั อนัดบั  2

กท 104/2538 9773 พระมหาวิสุทธ์ิ วิสุทฺโณ สุทธลูน ใหม่ช่องลม อนัดบั  2

กท 105/2538 9776 พระมหาสนธิญาณ อภิชฺชยานนฺโท รักษาภกัดี ปากนํ้า อนัดบั  2

กท 106/2538 9790 พระสมศกัด์ิ โสรโท วิไล อมรคีรี อนัดบั  2

กท 107/2538 9780 พระสิทธิชยั สิทฺธิชโย อินทร์สามรัตน์ ปทุมคงคา อนัดบั  2

กท 108/2538 พระมหาสมส่วน อภิมนุญฺโญ ปัญญาโชติกุล เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั  2

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



กท 109/2538 9794 พระมหาสมหวงั ญาณธโร สมอหมอบ สระเกศ อนัดบั  2

กท 110/2538 9796 พระมหาสุธี สุธีโร อินทะใจ กนัตทาราราม อนัดบั  2

กท 111/2538 9746 พระมหาไพโรจน์ มหาธีโร แสงแกว้ ประสาทบุญญาวาส อนัดบั  2

กท 112/2538 9808 พระมหาวรจกัร ธีรปญฺโญ เขม็เพช็ร์ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั  2

กท 113/2538 9732 พระมหาไชยยา ถิรญาโณ สมบูรณ์ สร้อยทอง อนัดบั  2

กท 114/2538 9736 พระมหาเดชา สณฺหวาที ละลีย์ ราชสิงขร อนัดบั  2

กท 115/2538 9759 พระมหาพดั อริยเมธี คาํชุ นาคปรก อนัดบั  2

กท 116/2538 9756 สามเณรปราการณ์ สู่สุข ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 117/2538 9747 พระมหาบุญจนัทร์ อคฺคธมฺโม สมโสม เรไร อนัดบั  2

กท 118/2538 9735 พระธีรภพ มหพฺพโล วรรณประเสริฐ ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั  2

กท 119/2538 9768 พระภูชิต จิตฺตสาโร โสภิตะชา เกียรติประดิษฐ์ อนัดบั  2

กท 120/2538 9726 พระมหาไฉน วิมลญาโณ ประกอบผล ชลประทานรังสฤษฎ์ อนัดบั  2

กท 121/2538 9810 พระวิมล โชติธมฺโม แซตััน๊ ท่าพระ อนัดบั  2

กท 122/2538 9717 พระกิจสดายทุต์ ยโสธโร สงัขท์อง นาคปรก อนัดบั  2

กท 123/2538 9804 พระมหาสยมุภู สุนฺทริโก อุธิโท สาลวนั อนัดบั  2

กท 124/2538 9770 พระมหามนสั ชินทตฺโต ขาวบาง ลครทาํ อนัดบั  2

กท 125/2538 9788 พระฤทธิไกร สุริยเมธี ชยัสุทธิ กาํแพง บางจาก อนัดบั  2

กท 126/2538 9785 พระสมเชษฐ ฐานวโร เจริญคาํ พระยาทาํ อนัดบั  2

กท 127/2538 9725 พระเจริญ วรปญฺโญ บุษบงกรด ลครทาํ อนัดบั  2

กท 128/2538 9811 พระวีระพงศ์ อธิปุญฺโญ บุญเก้ือ วิเศษการ อนัดบั  2

กท 129/2538 9763 พระภาณุชาต จิรวฑฺโฒ นิยมวนั ปากนํ้าฝ่ังใต้

กท 130/2538 9814 พระมหาอดุลศกัด์ิ ทตฺตสิริ บุตรดี เวฬุราชิณ

กท 131/2538 9762 พระไพบูลย์ ปญฺญานนฺโท แสงกลา้ สนัติธรรมาราม

กท 132/2538 9779 พระมหาสงัคม มนฺตชาโต ประเสริฐสงัข์ ดิสหงษาราม

กท 133/2538 9752 พระมหาประดิษฐ์ สิริมงฺคโล สุทธหลวง นาคกลาง



กท 134/2538 9799 พระมหาสุภทัร เมธีสุภทฺโท สุขใหญ่ ประยรุวงศาวาส

กท 135/2538 9816 พระมหาอภินนัท์ นนฺทสิริ บุญลอ้ม หงส์รัตนาราม

กท 136/2538 9769 พระมหามนชั กวิวโํส ทะเพชร ทองนพคุณ

กท 137/2538 9723 พระจรัล สิริจนฺโท เน้ือนา โพธินิมิตร

กท 138/2538 9791 พระสมส่วน วชิรเมธี ชุ่มศรี ประชาระบือธรรม

กท 139/2538 9781 พระสาํรวย จุลฺลวโํส ทองสาํแดง จนัทร์ใน

กท 140/2538 9761 พระมหาพฤกษชาติ ปุญฺญาโณ ทุมชะ ฉิมทายกิาวาส

กท 141/2538 9753 พระประยงค์ ปญฺญาวโร ร่าเริงยิ่ง เทวีวรญาติ

กท 142/2538 9743 พระมหานรินทร์ ปญฺญาธโร ไถวเลิศ ดาวคะนอง

กท 143/2538 9818 พระมหาอาํนาจ สิทฺธิโก อนนัตกาล น้อยนพคุณ

กท 144/2538 9800 พระสมุห์สุลกัษณ์ สุจิตฺโต บุญศรี อมรทายกิาราม

กท 145/2538 9767 พระภิรมย์ อาภสฺสโร สุกดาํ เพลง

กท 146/2538 9738 พระมหาทองมา ญาณทีโป หินลาด ตน้ไทรย์

กท 147/2538 9740 พระมหานิติกานต์ สุริยเมธี จูบิดา เทพธิดาราม

กท 148/2538 9722 พระจรินทร์ กิตฺติโสภโณ ศรีจาํนอง โตนด  (นนทบุรี)

กท 149/2538 9744 พระมหานกัรบ ฐิติทตฺโต รอดไพรี พระเชตุพน

กท 150/2538 9765 พระเพรียง ธมฺมธีโร เส้นห้วน มหาธาตุ

กท 151/2538 9787 พระสมศกัด์ิ สุริยธมฺโม เทพสุรินทร์ มหาธาตุ

กท 152/2538 9793 พระมหาสมหมาย ภทฺรเมธี เพราะถะ นิมมานรดี

กท 153/2538 9797 พระสุธิชา เตชปญฺโญ บนัลือพืช วิเศษการ

กท 154/2538 9813 พระมหาอดุลย์ สุปภาโต ภาวงศ์ ธรรมาภิรตาราม

กท 155/2538 9817 พระอารีย์ อริยปญฺโญ พุม่ชยั เจา้มูล

กท 156/2538 พระมหาบุญทิพย์ ปุญฺญทตฺโต เพชรรัตน์ สระเกศ

กท 157/2538 พระมหาณรงค์ ถาวรธมฺโม แกว้ถาวร ปากนํ้า

กท 158/2538 พระมหาสาํรวย จารุวณฺโณ บุญส่ง ปากนํ้า
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 159/2538 297 พระมหาทนงค์ สุวณฺณเมธี สุวรรณศรี มีชยัท่า อนัดบั 1

นค 160/2538 310 พระเสมอ ภทฺทโก จาํปาหวาย นาฬิกวนาราม อนัดบั 2

นค 161/2538 303 พระมหาพูลชยั ธีรปญฺโญ หารธงชยั ศรีชมช่ืน อนัดบั 2

นค 162/2538 293 พระคาํภีร์ คมฺภีรปญฺโญ สมภกัดี ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2

นค 163/2538 308 พระทองบาง ฐานธมฺโม แพงลุนลา ลาํดวน อนัดบั 2

นค 164/2538 296 พระมหาเดชศกัด์ิ ธีรปญฺโญ โพธ์ิชยั โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 165/2538 314 พระสุริยา สนฺตจิตฺโต มาตยค์าํ มีชยัท่า อนัดบั 2

นค 166/2538 307 พระวิศิษฏ์ ญาณมุนี อาจหาญ นาฬิกวนาราม อนัดบั 2

นค 167/2538 298 พระธนูฤทธ์ิ เตชธมฺโม ดวงดี มีชยัท่า อนัดบั 2

นค 168/2538 299 พระบุญจนัทร์ จนฺทูปโม ภูพนัธะ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 169/2538 313 พระไกรพล ธนปญฺโญ สาธารณะ มงคลศิลาคุณ อนัดบั 2

นค 170/2538 306 พระมหาสุวรรณวฒัน์ ปิยสฺสเมธี ชาแพน โพธ์ิชยั

นค 171/2538 315 พระสุวรรณ เมธิโณ เขจรจกัร นาฬิกวนาราม

นค 172/2538 312 พระสมภาร วรปญฺโญ สิงหาพรม ชยัพร

นค 173/2538 317 พระสมพร รตนวณฺโณ แกว้สีแดง ศรีคุณเมือง

นค 174/2538 294 พระชรินทร์ ถิรญาโณ ยามดี ประดิษฐ์ธรรมคุณ

นค 175/2538 304 พระพิทกัษ์ ธมฺมทินฺโน บุญปัน ศรีคุณเมือง

นค 176/2538 292 พระพงษวิ์เศษ มหาปุญฺโญ โพธิพรม โพธ์ิชยั

18

วิทยาเขตอุบลราชธานี (รุ่นท่ี  ๔)

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 177/2538 131 พระมหาณพนรรจ์ ปญฺญาวฑฺฒโน เบญ็จมาศ ศรีประดู่ อนัดบั 1

อบ 178/2538 127 พระอิศเรศ ญาณมุนี แสงนนท์ ทุ่งศรีเมือง อนัดบั 2

อบ 179/2538 116 พระมหาณรงค์ คมฺภีโร ไชยถา มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 180/2538 109 พระวรากร ธมฺมจาโร พูนพฒันะกิจ แจง้ อนัดบั 2

อบ 181/2538 123 พระมหาสุรพฒัน์ ชวนปญฺโญ ทาลา เวียงเกษม อนัดบั 2

อบ 182/2538 120 พระมหาวชัระ วชิรปญฺโญ จนัทร์สุข ท่าวงัหิน อนัดบั 2

อบ 183/2538 137 พระมหาบรรเจิด จิรวฑฺฒนเมธี ป้อมแสนศรี มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 184/2538 115 พระประจวบ ฐิตญาโณ สาํพะโว แสนสาํราญ อนัดบั 2

อบ 185/2538 126 พระทองยอด กิตฺติสทฺโท แสงอะโน ทุ่งศรีเมือง อนัดบั 2

อบ 186/2538 111 พระสาํลี ทิฏฺฐิธมฺโม นนัตะบุตร ทุ่งศรีเมือง

อบ 187/2538 124 พระโชค ธมฺมธโร งามสนัเทียะ กลาง

อบ 188/2538 135 พระกิตติศกัด์ิ กิตฺติปญฺโญ บุญแสงสี สุทศันาราม

อบ 189/2538 132 พระสุทศัน์ สุทสฺสโน ภูมิคุณานนท์ สารพดันึก

อบ 190/2538 134 พระมหาอุทยั เมธงฺกโร ศรีโชค มณีวนาราม

อบ 191/2538 119 พระทองพูล จิรวโํส ชนะดี พลแพน

อบ 192/2538 138 พระชินวฒัน์ ชินวฑฺฒโน สิทธิศร ทุ่งศรีเมือง

อบ 193/2538 113 พระจนัดี สุจนฺโท แววศรี ทุ่งศรีเมือง

อบ 194/2538 122 พระประดิษฐ์ วสํธมฺโม สุขเหลือง ท่าวงัหิน

อบ 195/2538 118 พระประยรู ปทุมวณฺโร ธานี พลแพน

อบ 196/2538 130 พระมหาสง่า คมฺภีโร อิสโร ทุ่งศรีเมือง

อบ 197/2538 133 สามเณรโกวิทย์ หงส์ไชยคาํ พลแพน

อบ 198/2538 128 พระบุญเสริม สมาจาโร ชายประทีป ศรีแสงทอง

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



อบ 199/2538 125 พระมหาไพรา ฐานงฺกโร งาคม ทุ่งศรีเมือง

อบ 200/2538 121 พระเสถียร ฐิตญาโณ รักภกัดี ศรีประดู่

อบ 201/2538 129 พระพิทูรย์ ขนฺติสาโร พรมวงศ์ ทุ่งศรีเมือง

อบ 202/2538 110 พระหมูน ปสนฺโน นูกอง ทุ่งศรีเมือง

อบ 203/2538 117 พระธงชยั จนฺทสาโร หนองขุ่นธาร ปทุมมาลยั

อบ 204/2538 114 พระผจญ เตชวโร สุวรรณเพชร ศรีมงคล

อบ 205/2538 108 พระสมนึก สุชีโว หอมขจร นาควาย
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 206/2538 92 พระสมยั วชิรญาโณ บุญตนั ชยัมงคล อนัดบั  1

พร 207/2538 86 พระเสรี ธมฺมชโย ปินชยั เมธงักราวาส อนัดบั  1

พร 208/2538 85 พระโพธ์ิ จิตฺตปสาโท มูลจะคาํ เมธงักราวาส อนัดบั  1

พร 209/2538 81 พระสมาน ชินวโํส วนัควร เมธงักราวาส อนัดบั  1

พร 210/2538 88 พระสวิก สิริคุตฺโต เมืองงาว ร่องซอ้ อนัดบั  1

พร 211/2538 93 พระปรีชา ญาณมุนี นาหนองขาม เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร 212/2538 76 พระมหากฤษณ์ กิตฺติโสภโณ ปาคาํ เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร 213/2538 100 พระบุญเสริม กิตฺตวณฺโณ ศรีมา มหาโพธ์ิ อนัดบั  2

พร 214/2538 94 พระสุเรียน จารุสิริ วงคเ์ป็ง เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร 215/2538 91 พระเขม็พลอย ฐิตจิตฺโต องัคนา เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร 216/2538 99 พระกฤษดา ปภากโร ขนัตาโย ตน้ธง อนัดบั  2

พร 217/2538 90 พระประพนัธ์ ปญฺญาวชิโร พินิจดว้ง เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร 218/2538 79 พระปลดัเพียร ธมฺมวโร ธงยี่สิบสอง ตน้ธง อนัดบั  2

วิทยาเขตแพร่ (รุ่นท่ี ๔)
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



พร 219/2538 97 สามเณรสมโพธ์ิ คาํตน้ ทุ่งกราว อนัดบั  2

พร 220/2538 78 พระมหาทรงเผา่ ปิยธโร ธงหิมะ เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร 221/2538 80 พระพิมพ์ วิสุทฺธสีโล คา้กาํยาน พงษสุ์นนัท์

พร 222/2538 77 พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาวโุธ สลกัหล่าย ตน้ธง

พร 223/2538 89 พระธนายทุธ ปภสฺสโร พุฒทา เมธงักราวาส

พร 224/2538 95 พระชมแดน จนฺทโสภโณ ไชยลงักา ชยัมงคล

พร 225/2538 96 พระประเสริฐ ปญฺญาวฑฺุโฒ ยศยิ่งทวี ทุ่งกราว

พร 226/2538 83 พระสมัฤทธ์ิ ปภสฺสโร เรือนปัน ตน้ธง
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2.   คณะครุศาสตร์
วชิาเอกการบรหิารการศกึษา จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

วิทยาเขตหนองคาย                 

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตแพร่                     

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป                 2.   คณะครุศาสตร์



เลขที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 227/2538 9821 พระจรูญ ชยวฑฺุโฒ จนัทร์แกว้ นาคนิมิต อนัดบั  1

กท 228/2538 9856 พระมหาวิจารย์ สุเมโธ จิณะเสน คฤหบดี อนัดบั  1

กท 229/2538 9870 สามเณรสุระ นวลประดิษฐ์ บางสะแกใน อนัดบั  1

กท 230/2538 9887 พระมหาสมหมาย รตนปญฺโญ บวงแกว้ พระยาศิริไอยสวรรค์ อนัดบั  2

กท 231/2538 9889 สามเณรส่งเสริม ปรีชา บางสะแกใน อนัดบั  2

กท 232/2538 9896 สามเณรอาคม เรณุมาศ อรุณราชวราราม อนัดบั  2

กท 233/2538 9890 พระมหาวชิระ ญาณปฺปทีโป มณีรัมย์ สงัขก์ระจาย อนัดบั  2

กท 234/2538 9834 พระมหาเดชา สาธโก ไทยแกว้ กาํแพง บางจาก อนัดบั  2

กท 235/2538 9898 พระมหาอุทยั อุตฺตมลกฺขโณ แตนกระโทก ราชสิงขร อนัดบั  2

กท 236/2538 9820 พระมหากิตติศกัด์ิ ฐานวโร ไมตรีจิต พระเชตุพน อนัดบั  2

กท 237/2538 9845 พระประสงค์ ปภาโส ไชยนต์ มหาวงษ(์สมทุรปราการ) อนัดบั  2

กท 238/2538 9864 พระมหาสงวน ปญฺญาสวํโร ชยัลี ปทุมคงคา อนัดบั  2

กท 239/2538 9840 พระบรรจบ ชวโน ศรีขาว ลครทาํ อนัดบั  2

กท 240/2538 พระสมนึก ธีรภทฺโท อนนัตวรวงศ์ ยางสุทธาราม อนัดบั  2

กท 241/2538 9824 พระเจริญ ชุติปญฺโญ ชุมศรี น้อยนพคุณ อนัดบั  2

กท 242/2538 9859 พระศิริพงษ์ ขนฺติโก วฒิุยาสาร ช่างเหลก็ อนัดบั  2

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ภาษาองักฤษ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์

   รุ่นท่ี   ๔๐   ปีการศึกษา  ๒๕๓๖



กท 243/2538 9962 พระมหาสาํเนียง สิริมงฺคโล ศรีมงคล สระเกศ อนัดบั  2

กท 244/2538 9846 พระมหาพยอม สุเมธี ปิดชิด อปัสรสวรรค์ อนัดบั  2

กท 245/2538 9882 พระเสถียร กิตฺตรกฺขิโต พลรักษา ยานนาวา อนัดบั  2

กท 246/2538 9850 พระมหาไพรัช อินฺทวิสุทฺโธ ทพัมงคล อรุณราชวราราม อนัดบั  2

กท 247/2538 9868 พระมหาสุพรรณ ธีรโชโต พิจารโชติ ใหม่ช่องลม อนัดบั  2

กท 248/2538 9839 พระมหานิพล ฐิติคุโณ ทองไฝ ชลอ  (นนทบุรี) อนัดบั  2

กท 249/2538 9877 พระมหาสุเวส กิตฺติภทฺโท อนัตรี รวกบางบาํหรุ อนัดบั  2

กท 250/2538 9869 พระมหากฤษณะ สิรินฺธโร ทา้วเพชร จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 251/2538 9884 พระมหาสมควร ยสวฑฺฒโน นิยมวงศ์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 252/2538 9848 สามเณรชยา เดิมหมวก สมรโกฏิ

กท 253/2538 9915 พระมหาธวชั จิรชฺชยานนฺโท ทะเพชร สร้อยทอง

กท 254/2538 9855 พระมหาวิจิตร อภิปุญฺโญ วงศแ์สงคาํ เวฬุราชิน

กท 255/2538 9876 พระมหาสุวิช อิทฺธิวโร แสงสวา่ง ยานนาวา

กท 256/2538 พระมหาวฒิุนนัท์ วรเมธี กนัทะเตียน สุทศันเทพวราราม

กท 257/2538 9892 พระมหาสาํราญ กนฺตจารี ขนัสาํโรง สน

กท 258/2538 พระมหาเดือน สิขรเมธี สุขแจ่ม ราชบุรณะ

กท 259/2538 พระมหาภูริชา ภูริปญฺโญ สุขยานุดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติ 

กท 260/2538 9880 พระสุทศัน์ อมรสุทฺธิ พวงพัว่ มหาธาตุ

กท 261/2538 9823 พระมหาจารุนยั ปญฺญาธโร เรือนแกว้ ทินกรนิมิต 

กท 262/2538 9844 พระประเทือง สิริจนฺโท เคลือนา โบสถส์ามเสน

กท 263/2538 9830 พระมหาทรัพย์ นิธิวโํส พงษท์วี พระเชตุพน

กท 264/2538 พระมหามงักร ปภากโร สินทิพยล์า พระเชตุพน

กท 265/2538 9826 พระมหาฉลอง วิมโล คงรักษ์ วิเศษการ

กท 266/2538 9865 พระมหาสาย สิริมงฺคโล ขนัติวงศ์ หงส์รัตนาราม

กท 267/2538 9900 พระอุปกรณ์ อุปกาโร ชูเช้ือ นาคนิมิต



กท 268/2538 9825 พระมหาจาํลอง ตนฺติปาโล แกว้ดาํ ใหม่พิเรนทร์

กท 269/2538 9857 พระมหาวิชิต รตนเมธี สาดา สมรโกฏิ (นนทบุรี)

กท 270/2538 9894 พระรามินทร์ นริสฺสโร เรียบร้อย ราษฎร์ประคองธรรม 

กท 271/2538 9885 พระมหาสมปราชญ์ ปภสฺสโร ชยัสุตานนท์ ชลอ  (นนทบุรี)

กท 272/2538 9847 พระมหาพินิต ญาณนนฺโท จนัทน์เสนะ ชลประทานรังสฤษฎ์  

กท 273/2538 9842 พระบุญนาํ สุขปุญฺโญ บุญภูมิ ช่างเหลก็

กท 274/2538 9924 พระมหาประทีป ปทีโป นาลงพรม มหาธาตุ

กท 275/2538 9895 พระมหาอภิชาติ สุภทฺโท จนัทร์ดี สุทธาราม

กท 276/2538 9893 พระสาํราญ ผาสุโก พิมูล จนัทวงศาราม

กท 277/2538 9854 พระมหาวรวิทย์ อภิวฑฺฒโน แสนสุข สร้อยทอง

กท 278/2538 9849 พระมหาพอเจตน์ กิตฺติวณฺโณ ศรีสุระ อมรทายกิาราม

กท 279/2538 9832 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ ปริสุทฺโธ ลุนสาํโรง ธรรมภิรตาราม

กท 280/2538 พระมหาอดุลย์ สณฺหวาที คนแรง สร้อยทอง

กท 281/2538 9941 พระวิวฒัน์ ปญฺญาทีโป ทองวาด ปฐมบุตรอิศราราม
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 282/2538 9878 พระสุกะพงศ์ กิตฺติวโํส มิลาดคาํ ดอน อนัดบั  2

กท 283/2538 9860 พระมหาศิลป์ชยั ปญฺญาวชิโร วารี เศวตฉตัร อนัดบั  2

กท 284/2538 9827 พระมหาโชติ ปญฺญาภรโณ สงัฆะพฒัน์ ราชสิงขร

กท 285/2538 9858 พระวิญญู สุธมฺมธโร สุธรรมฤทธ์ิ เพลง

กท 286/2538 9836 พระมหาเด่นชยั สุชาโน แกว้ดอนโมง ใหม่ช่องลม

กท 287/2538 9833 พระมหาเดชา ปิยเตโช ซาภกัดี มหาธาตุ

คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอก  จิตวิทยาสงัคม



กท 288/2538 พระมหาสุวินินทร์ สจฺจธมฺโม ธรรมาภิฤดี ประยรุวงศาวาส

กท 289/2538 9873 พระมหาสุเมธ สิรินฺทโร ศรีรินทร์ มหาธาตุ

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 290/2538 96 พระมหาผดุงศกัด์ิ ลาภสมฺปนฺโน ช่ืนสนัเทียะ พระนารายณ์มหาราช อนัดบั  2

นม 291/2538 92 พระมหาบุญมี ฐิตวฑฺฒโน คนัทะนาค สะแก อนัดบั  2

นม 292/2538 101 พระมหาสุรพงษ์ สุนฺทรเมธี คงสตัย์ พระนารายณ์มหาราช อนัดบั  2

นม 293/2538 90 พระมหาทองดี จนฺทสุวณฺโณ อุปถมัภ์ โพธ์ิ อนัดบั  2

นม 294/2538 102 พระมหาเทวินทร์ ญาณเมธี วนัธงไชย ราษฎร์บาํรุง อนัดบั  2

นม 295/2538 97 พระมหาพิศสยาม สิริปญฺโญ นนัธิโค พายพั อนัดบั  2

นม 296/2538 91 พระมหาธนากรณ์ ฐิตสีโล ปะเสทะกงั ทุ่งสวา่ง

นม 297/2538 88 พระชาตรี ธมฺมโกวิโท โททวง พระนารายณ์มหาราช

นม 298/2538 104 พระเอ่ียม รามธมฺโม เสริมศรี พลบั

นม 299/2538 103 พระมหาอุดม ฐานกโร โรพนัดุง พระนารายณ์มหาราช

นม 300/2538 89 พระเชิด ฐานุตฺตโม เทียมกระโทก บูรพ์

นม 301/2538 99 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติเมธี นิติสุข พายพั

นม 302/2538 100 พระสราวธุ มหาปญฺโญ จนัทร์ทิพย์ สระแกว้

นม 303/2538 87 พระมหาเฉลียว ธมฺมโชโต โพธ์ิดี โพธ์ิ

14

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ   จ านวน รูป

วชิาเอกจิตวทิยา  จ านวน รูป

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์   วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



รวมทัง้สิน้ รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา       

วิชาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 304/2538 9943 พระมหาศุภวฒิุ สุภวฑฺุโฒ วิลยัสุข ทองศาลางาม อนัดบั 1

กท 305/2538 9920 พระมหาบุญมี วรญฺญู บุญธรรม มหรรณพาราม อนัดบั 1

กท 306/2538 9955 พระมหาสุบรรณดลณ์ ปิยสุพโล สุพล มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 307/2538 9968 พระมหาอินโย กิตฺติโสภโณ นาถเหนือ บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 308/2538 9949 พระมหาสมชยั อาวธุปญฺโญ พนัธ์กง ชลประทาน อนัดบั 2

กท 309/2538 9908 พระมหาณนัทม์นสั กิตฺติปาโล แสนเหมือน สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 310/2538 พระมหาเกษม เขมพนฺโธ โพธ์ิพนัธุ์ ราชบุรณะ

กท 311/2538 พระมหาเกรียงไกร เสฏฺฐกิตฺติ เนากลาง บพิตรพิมุข

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์
   รุ่นท่ี   ๔๐   ปีการศึกษา  ๒๕๓๖

คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  รัฐศาสตร์  (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  



กท 312/2538 พระมหาไกรวฒิุ ฐิตโสภโณ มะโนรัตน์ หงส์รัตนาราม

กท 313/2538 9965 พระมหาอาสนะ ชุติมนฺโต เชิดชู ราชโอรสาราม

กท 314/2538 9934 พระมหามานิจ ฐิตโสภโณ คงช่ืน มหาธาตุ

กท 315/2538 9963 พระสาํราญ นนฺทปญฺโญ เพียเพง็ ราษฎร์นิยมธรรม

กท 316/2538 9971 พระมหาทรงยศ กิตฺตินฺธโร ดวงคาํบุตร ชยัพฤกษมาลา

กท 317/2538 9933 พระมหาพุทธินนัท์ สิริปุณฺโณ เคนอ่อน สร้อยทอง

กท 318/2538 9938 พระมหาวชิราวฒิุ พุทฺธิสาโร วงษอ์าํนาจ สีหไกรสร

กท 319/2538 9969 พระอุดมศิลป์ พฺรหฺมสาโร พรมสาร ศรีบุญเรือง

กท 320/2538 9905 พระมหาคาํผยุ จารุธมฺโม พนารินทร์ อมัพวนั

กท 321/2538 9904 พระมหาโกวิท โกวิโท ผาทองไสย์ เกาะทะเลสาบ

กท 322/2538 9912 พระมหาชยัมิตร ญาณจารี ลาํพูนสกั เวฬุราชิณ

กท 323/2538 9946 พระสวสัด์ิ สุเมธี บุญพรหม อินทร์บรรจง

กท 324/2538 9957 พระสุพรรณ สุวณฺโณ คาํใส นาคปรก

กท 325/2538 9914 พระมหาธรรมจริยา ธมฺมจริโย เคร่ืองทิพย์ ปากนํ้า

กท 326/2538 9927 พระมหาประวิทย์ ฐิติญาโณ ตะริดโน มหรรณพาราม

กท 327/2538 9966 พระมหาอรุณ ธมฺมสาโร แสงทอง โพธ์ิแจ ้(สมุทรสาคร)

กท 328/2538 9948 พระมหาสงัขท์อง ฐิติญาโณ พุทธพนัธ์ พระเขตุพน

กท 329/2538 9970 พระอุดร ปญฺญาวโร หมุนเท่ียง วิมุตยาราม

26

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 330/2538 9932 พระมหาพีรณฐั ธมฺมจารี บวังาม กลัยาณมิตร อนัดบั 1

กท 331/2538 9958 พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต สามารถกิจ พระเชตุพน อนัดบั 2

คณะสงัคมศาสตร์
วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์ 



กท 332/2538 9964 พระมหาอภิสิฏฐ์ สุวณฺณสิริ ผลทิพย์ วรามาตยฯ อนัดบั 2

กท 333/2538 9935 พระมหามานิจ ญาณมานิโต สาลี ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 334/2538 9942 พระมหาวีรยทุธ มหาวีโร เช้ือชม มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 335/2538 9945 พระมหาสมยั ขนฺตยาภิวฑฺฒโน จนัทะดวง ดาวดึงษาราม อนัดบั 2

กท 336/2538 9911 พระมหาฉลอม คุเณสโก วงคศ์รีทา ปรินายก อนัดบั 2

กท 337/2538 9947 พระมหาสวา่ง อคฺคปญฺโญ ตอ๊ดแกว้ หลกัส่ี อนัดบั 2

กท 338/2538 9917 พระบญัชา ธีรปญฺโญ สีตะรุโณ เศวตฉตัร

กท 339/2538 9928 พระมหาประหยดั อคฺคกิตฺติ เข่ือนเกา้ เกาะทะเลสาป

กท 340/2538 พระมหาบพิตร กิตฺติปญฺโญ เอกสจัจวาที อนงคาราม

กท 341/2538 9953 พระมหาภูเนตุ สุทสฺสี จนัทร์จิต อรุณราวราราม

กท 342/2538 9906 พระเจริญ ถาวโร ปอยี มหาธาตุ

กท 343/2538 พระมหาทองอินทร์ ธมฺมธโช เกชิตร์ อินทรวิหาร

กท 344/2538 9926 พระประยนต์ ญาณโสภโณ คนคม ศรีบุญเรือง

กท 345/2538 9960 พระมหาชายฒุ ปญฺญาสิริ สอนศรี ปากนํ้า

กท 346/2538 9952 พระสมพร ปญฺญาวชิโร ธนชอบ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 347/2538 9923 พระประจวบ อนาลโย สวสัดี รัชฎาธิษฐาน

กท 348/2538 9940 พระวิทยา อติปญฺโญ ศิลายศ หิรัญรูจี

กท 349/2538 9930 พระพนม เขมานนฺโท ชาตะรูป เศวตฉตัร

กท 3502538 9922 พระมหาบุญลือ วชิรเมธี ขานการขาย ท่าพระเจริญพรต

กท 351/2538 9903 พระมหาเศรษฐพงษ์ สีลการี อินทยาถรณ์ ปากนํ้า

22

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (รุ่นที่  ๕)
คณะสังคมศาสตร์    วชิาเอก  สังคมวทิยา 



นศ 352/2538 88 พระมหาชาํนาญ ภูริปญฺโญ บุญทอง สระเวียง อนัดบั 2

นศ 353/2538 85 พระจรัญ ธมฺมกวี คงเขม็ วิทยาลยัครูรังสรรค์ อนัดบั 2

นศ 354/2538 94 พระมหาเยื้อน กตปุญฺโญ กลํ่าสิน หวัอิฐ อนัดบั 2

นศ 355/2538 91 พระประสิทธ์ิ อาจารกุสโล ชูทอง บูรณาราม อนัดบั 2

นศ 356/2538 95 พระมหาวนันะ คชวีโร คชชี หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 357/2538 93 พระภกัดี ภทฺทธมฺโม เรืองศรี หน้าพระบรมธาตุ

นศ 358/2538 92 พระประเดิม ปญฺญาธโร นวลมี หน้าพระบรมธาตุ

นศ 359/2538 99 พระสุภกัษ์ สุภทฺโท บุรินทโกษ สระเวียง

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 360/2538 60 พระมหาบญัญติั ญาณรํสี สาลี ประทุมเมฆ อนัดบั 2

สร 361/2538 66 พระเฉลิม กิตฺติปญฺโญ วงศว์าน โคกบวัราย อนัดบั 2

สร 362/2538 63 พระสุเทพ สุเทโว บุญปก จาํปา อนัดบั 2

สร 363/2538 69 พระมหาวินยั วณฺณธมฺโม พวงจนัทร์ ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 364/2538 65 พระมหาสมชาย ฐิตสีโล กระเสริมพงษ์ ศาลาลอย

สร 365/2538 106 พระสมยศ สุคโต สุคคะตะ กลาง

6

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 366/2538 317 พระมหาเสริม กลฺยาโณ วารีสอนราบ ศรีชมช่ืน อนัดบั 2

วิทยาเขตสุรินทร์ (รุ่นท่ี  ๓)
คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ)

วิทยาเขตหนองคาย
คณะสงัคมศาสตร์   วิชาเอก  รัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองการปกครอง)



นค 367/2538 311 พระสมบูรณ์ ฉฬภิญฺโญ ลิชยัมูล มงคลศิลาคุณ

นค 368/2538 320 พระอภิชิต อภิชาโต ภูมิภกัด์ิ ยอดแกว้

3

4.   คณะสังคมศาสตร์
วชิาเอกรฐัศาสตร์ จ  านวน รูป

วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ จ  านวน รูป

รวมทั้งส้ิน รูป

วิทยาเขตหนองคาย                 
วิชาเอกรฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตสุรินทร ์          

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ)  จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต รวมทั้งส้ิน รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทั้งส้ิน รูป                 4.   คณะสังคมศาสตร์

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา

ปีการศกึษา  ๒๕๓๖



จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

                 2.   คณะครุศาสตร์

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

********

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั

     รวมส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้

รับรองตามน้ี

พระมหาขนุทอง  สุวณฺณเมโธ

รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล

เขา้รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๑๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช    ๒๕๓๙
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)

วิชาเอก  ปรัชญา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั       ในพระบรมราชูปถมัภ์

รุ่นท่ี    ๔๑   ปีการศึกษา  ๒๕๓๗
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช    ๒๕๓๙



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2539 10278 สามเณรนพดล ปรางคท์อง ทองเพลง อนัดบั  1

กท 002/2539 9984 พระมหาชยัวธุ ฐานตฺุตโม โภชนกุลู ทองเพลง อนัดบั  1

กท 003/2539 10049 พระมหาวนั จิตฺตวโน เจรญิยิ่ง ชิโนรสาราม อนัดบั  1

กท 004/2539 10033 พระมหาบญุเรอืง ปญฺญาวชิโร เจนทร นาคกลาง อนัดบั  2

กท 005/2539 10288 พระมหากมล กมลเสฏฺโฐ เรอืงศรี พระพิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 006/2539 9991 พระมหาจกัรชยั มหาวโีร ไทยแกว้ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 007/2539 9993 พระมหาสมิทธิวฒิุ โชติโก แกว้ขนัตี พระสมทุรเจดีย์ อนัดบั  2

กท 008/2539 10047 พระมหาณฤพล อรยิว  โส สระโกฏิ สาครสุน่ประชาสรรค์ อนัดบั  2

กท 009/2539 9985 พระมหาเพลิน อาสโภ เข็มสวุรรณ์ มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 010/2539 11003 พระมหาประยรู จารุวณฺโณ ป้อมสวุรรณ โมลีโลกยาราม

กท 011/2539 11002 พระมหาพิสิฐ พทฺุธวริโิย สขุสกล สวสัดิวารสีีมาราม

กท 012/2539 11001 พระมหาจรญั วจิารณเมธี นิลาพนัธุ์ ปากน า้

กท 013/2539 9999 พระประจวบ จนฺทาโภ ภาลนุ ลาดบวัขาว

กท 014/2539 10005 พระธรรมรงค์ ธมฺมธโร เทพมนีุ สนัติธรรมาราม

กท 015/2539 10016 พระมหามานพ สภุมาโน สิงโห ปากน า้

กท 016/2539 11013 พระนิเทศ ญาณวโีร ขิงหอม นก

กท 017/2539 9995 พระมหานนทชาติ นนฺทจิตฺโต ชาวดง นาคปรก

กท 018/2539 10007 พระมหาวรรณชยั ชยวณฺโณ ชาวตลาด เบญจมบพิตร

กท 019/2539 70012 พระสมบตัิ สจฺจญาโณ โชคชยั เทพนิมิตต์

กท 020/2539 10055 พระมหาสงคราม พทฺุธร  สี ยศมืด พระเชตพุน

กท 021/2539 10032 พระสมาน นิทฺเทสโก จา่โพธ์ิ เกาะทะเลสาบ

กท 022/2539 10008 พระพิเชษฐ์ วสิิฏฺโฐ ละเอียด นาคนิมิตร

กท 023/2539 10004 พระประเสรฐิ มหาปญฺโญ เกาะแกว้ บางเสาธง

กท 024/2539 9998 พระมหาสมคิด ฐานตฺุตโม แสงขาม บางขนุเทียนนอก



กท 025/2539 10053 พระมหาปฐมพงษ์ ปญฺญาสิทฺธี บญุมาก จกัรวรรดิราชาวาส

กท 026/2539 10088 พระมหาอภิวชิร ์ ธีรปญฺโญ ศรยีะอาจ ครุใน

กท 027/2539 10001 พระมหาเฉลา วลฺลโภ ค า่สวา่ง ระฆังโฆสิตาราม

27

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 028/2539 10040 พระมหาเวหา คณุเวโห วาฤทธ์ิ สทุศันเทพวราราม อนัดบั 1

กท 029/2539 10046 พระมหาบญุนาค จิตฺตมโล สขุรี นาคปรก อนัดบั 2

กท 030/2539 9982 พระมหาไพโรจน์ ฐานโรจโน ยืนยง ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั 2

กท 031/2539 10051 พระครูสงัฆรกัษว์เิชียร วชิรธมฺโม พลูมนสั ประยรุวงศาวาส

กท 032/2539 10065 พระมหาวรญัญู วรญฺญู สอนชนุ ปากน า้

กท 033/2539 10056 พระมหาภิรมย์ ปญฺญาวโร ชามี สีหไกรสร

กท 034/2539 9987 พระประเสรฐิ จิรธมฺโม อิศรางกรู ณ อยธุยา เทพนารี

กท 035/2539 10068 พระมหาแถลง สทฺุธิธมฺโม มาสีจนัทร ์ บางไกรนอก

กท 036/2539 10035 พระอนิรุทธ์ อานนฺโท สอนสภุาพ ชอ่งลม

กท 037/2539 10014 พระสนอง สิรจินฺโท จงเกษี พิกลุเงิน

กท 038/2539 10063 พระมหาสดุสาคร จนฺทโชโต อนัโย ชยัพฤกษมาลา

กท 039/2539 10057 พระมหาเสมา โชติปญฺโญ ปยุกระโทก พระงาม

กท 040/2539 10003 พระมหาปิยนนัท์ ปิยจิตฺโต เกิดใจดี มหาธาตุ

กท 041/2539 10080 พระมหาประสงค์ ญาณร สี แสงฟ้าเลื่อน ประดู่ฉิมพลี

กท 042/2539 9997 พระมหาวรีพงศ์ วราโภ สวุรรณชยั อินทรวหิาร

กท 043/2539 10020 พระถิรธมัม์ ถิรธมฺโม จงัอินทร์ มหาธาตุ

16

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 044/2539 10059 พระมหาปัญจชยั ปญฺจชโย เพ็ญประชมุ สาครสุน่ประชาสรรค์ อนัดบั 1

กท 045/2539 9980 พระมหาครรชิต ธมฺมธีโร แสงโสภา สาครสุน่ประชาสรรค์ อนัดบั 1

กท 046/2539 9993 พระมหาธีร ์ โชติปญฺโญ พุม่ทบัทิม อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 047/2539 10045 พระมหาจงุ โสภณญาโณ ดิบประโคน นาคกลาง อนัดบั 2

กท 048/2539 10043 พระมหาจ ารสั ปญฺญาวฑฺุโฒ สขุแป บางเสาธง อนัดบั 2

กท 049/2539 9981 พระมหาวชัระ ฐิตเมโธ ดงดงัรมัย์ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 050/2539 10050 พระมหาสมบตัิ กิตฺติโสภโณ กางรมัย์ เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 051/2539 10042 พระมหากมัพล นาคนนฺโท สญัญนาค ปากน า้ อนัดบั 2

กท 052/2539 10048 พระมหาโกมินทร์ โชติปญฺโญ สิทธิเสือ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 053/2539 10010 พระมหาวชิยั วชิรเมธี สิมทะราช ราชสิทธาราม

กท 054/2539 10011 พระมหาสมควร ธมฺมธีโร สายงาม พรหมสวุรรณสามคัคี

กท 055/2539 10002 พระมหาอ านวย อาทโร ยาวริาช นก

กท 056/2539 10030 พระมหาบญุเกิด กตเวที มะพารมัย์ พระยาท า

กท 057/2539 10033 สามเณรสมยั ลาค าภา มหาธาตุ

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 058/2539 138 พระมหาดวงจนัทร์ คตฺุตสีโล บญุเทียม กู่ อนัดบั 1

ชม 059/2539 150 พระมหาไพรนิทร์ จารุวณฺโณ ณ วนันา พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก  ศาสนา

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  บาลี - สนัสกฤต

วิทยาเขตเชียงใหม่ (รุ่นท่ี ๘)



ชม 060/2539 165 พระมหาอนนัต์ อานนฺโท มลูรอ ชยัมงคล

ชม 061/2539 156 พระมหาศรวีรรณ โสวณฺณสิริ ทองดี คะตกึเชียงมั่น

ชม 062/2539 152 พระมหาเยี่ยม อคฺควโร ค าศรชีม ปางเติม

ชม 063/2539 143 พระมหานเรศ ชินว  โส ดวงแกว้ พนัแหวน

ชม 064/2539 134 พระมหาจ าเรญิ ธีรปญฺโญ ปันใจ พระธาตหุรภิญุชยั

ชม 065/2539 167 พระมหาอ๊อด ชยาภินนฺโท หลา้เหลี่ยม หม่ืนเงินกอง

ชม 066/2539 พระสชุาติ สิรจินฺโท พรหมกาวี สวนดอก

9

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 067/2539 106 พระมหาไพสิทธ์ิ วจิิตฺโต ศรรีอด ราษฎรบ์รูณาราม อนัดบั 2

1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 068/2539 158 พระมหาสทุิน ส  วโร บญุเคลา้ ทองนพคณุ อนัดบั 2

อบ 069/2539 157 พระครูสารกิจโกศล นิสฺโสโก ค าบญุมา มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 070/2539 167 พระอภิญญา ปิยสีโล พนัตรา สารพดันึก อนัดบั 2

อบ 071/2539 162 พระมหาปัญญา ปญฺญาธโร โทจนัทร์ แจง้ อนัดบั 2

อบ 072/2539 166 พระสเุทพ คเุณสโก พนัธโ์สลี ใตเ้ทิง

อบ 073/2539 168 พระบญุธรรม อภินนฺโท โสดี ใหม่กดุคณู

อบ 074/2539 164 พระสเุมธ ปญฺญาปชฺโชโต ผลพยงุ ผาแกว้ใหญ่

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์    วิชาเอก  ศาสนา

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์    วิชาเอก  ศาสนา



อบ 075/2539 161 พระมหาแสง ปภากโร ขาวสะอาด แจง้

อบ 076/2539 159 พระอธิการทองค า ถาวโร ยืนยาว ศีลวสิทุธาราม

อบ 077/2539 160 พระนพรตัน์ ติกฺขวโีร ลนุพงษ์ มหาวนาราม

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 078/2539 141 พระมหาสญัญา อคฺคธมฺโม สะสอง หนองแวง อนัดบั 1

ขก 079/2539 139 พระมหาบวัทอง วสิารโท เมืองเก่า โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 080/2539 140 พระมหาสพุล ธมฺมว  โส แสนพงษ์ หนองแวง

ขก 081/2539 138 พระมหานิพนธ์ วชิรเมธี คนใหญ่ โพธ์ิศรี

4

1.   คณะพุทธศาสตร์  
                วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 81 รูป

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช       

วิชาเอกศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตขอนแก่น (รุ่นท่ี  ๖)
คณะพุทธศาสตร์   วิชาเอก  ปรัชญา



วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

รวม  รูป

วิทยาเขตอุบลราชธานี       

วิชาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขต รวม รูป
ส่วนกลาง/วิทยาเขต จ านวน รูป

รับรองตามนี้

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ
รักษาการผูอ้ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

รุ่นท่ี    ๔๑   ปีการศึกษา  ๒๕๓๗

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั       ในพระบรมราชูปถมัภ์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 082/2539 10093 พระมหาสชุาติ สธุมฺโม สธุรรมมา วชิรธรรมสาธิต อนัดบั 1 

กท 083/2539 10095 พระมหาศกัดา ชยาภิภู ภแูสน กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 084/2539 10097 พระส าลี ธิติภาโส แสงมา ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 085/2539 10180 พระมหาสงัเวยีน กวสิฺสโร ไชยนาเหลือง ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 086/2539 10141 พระมหาพฤษชาติ ญาณสิทฺโธ หนนูะ สระเกศ อนัดบั 2

กท 087/2539 10192 พระมหาวรุิทย์ ธมฺมาวโุธ ศรเีชียงสา มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 088/2539 10143 พระนรเศรษฐ์ สทฺุธิธมฺโม สทุธิธรรม ประดิษฐาราม อนัดบั 2

กท 089/2539 10158 พระมหาถนอม ถาวรธมฺโม เจรญิทรพัย์ บางศรเีมือง อนัดบั 2

กท 090/2539 10187 พระมหาทศพล เขมวโีร ธงยศ เวฬรุาชิณ อนัดบั 2

กท 091/2539 10167 พระมหาวลัลภ ปภสฺสโร บวัภา มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 092/2539 10145 พระมหาค า ปรกฺกโม ไชโย หงสร์ตันาราม อนัดบั 2

กท 093/2539 10174 พระมหาสมคิด ฐิตธมฺโม จินตรตัน์ ละครท า อนัดบั 2

กท 094/2539 11005 พระมหาจงกล ชมฺุภวุ  โส วงศช์มภู หงสร์ตันาราม เขา้ปี 3

กท 095/2539 11004 พระมหาบวั อินฺทปญฺโญ โพธ์ิแกว้ สวุรรณาราม เขา้ปี 3

กท 096/2539 10155 พระมหาจรนัธุ์ ชินว  โส ประดบัสินธุ์ ทองนพคณุ

กท 097/2539 10181 พระมหาภวูดล ปญฺญาวชิโร ค  าบดุดา สรอ้ยทอง

กท 098/2539 10134 พระกงจกัร จกฺกวโร ทพัซา้ย พระยาท า

กท 099/2539 10142 พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิวฑฺุโฒ ขดัสงคราม วชิรธรรมสาธิต

กท 100/2539 10128 พระครูสงัฆรกัษป์ระดิษฐ์ ถาวโร เบา้ลา แคใน (นนทบรุ)ี

กท 101/2539 พระนรนิทร์ กาญจโน ขวญัทอง นครป่าหมาก รุน่ที่ ๔๐

คณะครุศาสตร์
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 102/2539 10094 พระมหาวนันี นนฺทสิริ นนทศ์ิริ ปรนิายก อนัดบั 1

กท 103/2539 10091 พระมหามานพ นารโท นาระทะ เวฬรุาชิน อนัดบั 1

กท 104/2539 10096 พระมหาสมบตัิ จตฺตสลฺโล พิมพส์อน เปาโรหิตย์ อนัดบั 1

กท 105/2539 10173 พระมหาณฐัพล นรนิฺโท เรอืงรนิทร ์ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 1

กท 106/2539 10105 พระมหาประเสรฐิ รตนปญฺโญ แกว้บอ่ไทย มหาธาตุ อนัดบั 1

กท 107/2539 10149 พระมหาประวทิย์ ชาตสิริ อินต๊ะ พรหมวงศาราม อนัดบั 1

กท 108/2539 10121 พระมหาวฑิรูย์ อตฺุตมปญฺโญ สีแดง หงสร์ตันาราม อนัดบั 1

กท 109/2539 10107 พระมหาระพิน จยาภิชโน เทพตาแสง ทินกรนิมิต อนัดบั 1

กท 110/2539 10098 พระมหาน าชยั กิตฺติเมธี เจิมขนุทด ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 1

กท 111/2539 10110 พระมหาพิรกัษ์ ภรูปิญฺโญ บรูณะ คณิกาผล อนัดบั 1

กท 112/2539 10092 พระมหาทวี กนฺตวโีร ทรภีสิงห์ นาคกลาง อนัดบั 1

กท 113/2539 10111 พระส ารี ฐานวโร อินนาคกลู พระยาท า อนัดบั 1

กท 114/2539 10172 พระมหาสมหมาย สิทฺธาคโม พรรษา บางประกอก อนัดบั 1

กท 115/2539 10119 พระมหาสพุรม กตารกฺโข พลรกัษา ทินกรนิมิต อนัดบั 1

กท 116/2539 10101 พระบญุญฤทธ์ิ ธมฺมจารี ปันกนั นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 117/2539 10161 พระมหาสรุตัน์ จนฺทโก ผศุรี แกว้แจม่ฟ้า อนัดบั 2

กท 118/2539 10153 พระมหาบญุถม ยสวฑฺฒโน ยศบญุเรอืง นาคปรก อนัดบั 2

กท 119/2539 10177 พระมหาสเุทพ อคฺคเมธี พรมเลิศ พลบัพลาชยั อนัดบั 2

กท 120/2539 10104 พระมหาสมัฤทธ์ิ เขมสมิทฺธิโก สิงหค์  า ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 121/2539 10182 พระมหาโสภา นิติสาโร รองราช ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 122/2539 10114 พระมหาปรดีา สิรจินฺโท โคตรภ์ู เวฬรุาชิน อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์
วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



กท 123/2539 10137 พระมหาโอภาส ชาตเมธี ปัญญาดี นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 124/2539 10108 พระมหานพดล ธมฺมธโร เจือจนัทร์ คอลงชนั อนัดบั 2

กท 125/2539 10123 พระมหาสทุศัน์ สทุสฺสโน ลีดี ทินกรนิมิต อนัดบั 2

กท 126/2539 10175 พระมหาอดุมเดช อตฺุตมชโย ไชยรถ ทินกรนิมิต อนัดบั 2

กท 127/2539 10118 พระธิติเดช ธิติเตโช ชมพรูาช พระยาท า อนัดบั 2

กท 128/2539 10191 พระมหาเอียด โชติปญฺโญ เงียบกระโทก นางนอง อนัดบั 2

กท 129/2539 10165 พระมหาประสิทธ์ิ ญาณชีวโิก สิงจานสุงค์ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 130/2539 10151 พระมหาสเุทพ กนฺตสาโร แกว้ประเสรฐิ เทพากร อนัดบั 2

กท 131/2539 10132 พระมหาวลัลภ อตฺถเมธี ขอสงูเนิน พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 132/2539 10148 พระมหาพิชิต ภรูปิญฺโญ การกระสงั เทพนารี อนัดบั 2

กท 133/2539 10122 พระนิวชั สรุจิตฺโต ตนัดี ม่วงแค อนัดบั 2

กท 134/2539 10185 พระมหาสายฝน วชิรญาโณ ยินดี รชัฎาธิษฐาน อนัดบั 2

กท 135/2539 10134 พระเฉลิม ปภสฺสโร ศรฤทธ์ิ สทุธาวาส อนัดบั 2

กท 136/2539 10127 พระมหาสมบรูณ์ สวุณฺโณ สมัมชันิ ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 137/2539 10116 พระมหาสมุน อตฺุตมว  โส สงวนนาม ดสุิดาราม อนัดบั 2

กท 138/2539 10147 พระมหาธรรมนนัท์ อติภทฺโท บวัจนัทร ์ เปาโรหิตย์ อนัดบั 2

กท 139/2539 10099 พระมหาประเสรฐิ จิตฺตวโร แสงโชติ อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 140/2539 101183 พระมหาภรูภิทัร โชติญาโณ สตาเจรญิ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 141/2539 10131 พระส าราญ อตฺุตมธมฺโม แสสินธ์ เลียบราษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

กท 142/2539 10157 พระมหารชัพล วรปชฺโชโต ประชมุ สระเกศ อนัดบั 2

กท 143/2539 10164 พระมหาอภิสิทธ์ิ ธมฺมสิทฺโธ ฉอมไธสง สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 144/2539 10169 พระมหาเทอด ญาณวชิโร วงศช์ะอุ่ม สระเกศ อนัดบั 2

กท 145/2539 10125 พระถนอม ปญฺญาอกฺโข ปัญญาอกัไข อินทรวหิาร อนัดบั 2

กท 146/2539 10190 พระมหาธงชยั ญาณธโช อปุพนัธ์ สระเกศ อนัดบั 2

กท 147/2539 10178 พระมหาประชมุ สิรธิมฺโม ศรทีะบตุร หวัล  าโพง อนัดบั 2



กท 148/2539 10163 พระมหานาวี โสภณคโุณ ป้องเขียว ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 149/2539 10117 พระมหาวกิมล วกิมโล ด าดว้งโรม เจา้มลู อนัดบั 2

กท 150/2539 10160 พระมหาสนุทร คมฺภีรเมธี ดา่นอรญั สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 151/2539 10176 พระมหาชยักมล ภทฺทมนีุ สีแกว้น า้ใส ยางสทุธาราม

กท 152/2539 10196 พระประพิศ สทฺุธาธิโก สะสีแสง พระยาท า

กท 153/2539 10115 พระมหามณฑล เขมวโีร ยาวเิศษ มหาธาตุ

กท 154/2539 10138 พระมหาปัญญา คงฺคปญฺโญ กองธรรม นาคกลาง

กท 155/2539 10189 พระมหาผจญชยั รกฺขิกจิตฺโต ทวศีิลป์ ราษฎรบ์รูณะ

กท 156/2539 10130 พระมหาธนากร ธนากโร แกว้รากมกุ ประยรุวงศาวาส

กท 157/2539 10140 พระมหาอรยิธ์ชั รววิ  โส แกว้เกาะสะบา้ ใหม่พิเรนทร์

กท 158/2539 10186 พระมหาสวุรรณ ชาคโร แสงอรุณ เฉลิมพระเกียรติ

กท 159/2539 10124 พระนิรนัต์ ฐิตวริโิย เตา่ทองค า ทอง

กท 160/2539 10112 พระมหาสงา่ศกัดิ์ วรฎฺฐานี สมภารเพียง นิมมานรดี

กท 161/2539 10165 พระมหาสมชยั ชยโสตฺถิ ปานสวสัดิ์ ใหม่พิเรนทร์

กท 162/2539 10106 พระมหาศกัดิ์ชาย โกวโิท ตน้ไทรทอง กลาง

กท 163/2539 10171 พระมหาสทุศัน์ โชติธมฺโม ไชยวเิศษ ก าแพง บางจาก

กท 164/2539 10168 พระมหาประจวบ อินฺทปญฺโญ อินทนิล หงสร์ตันาราม

กท 165/2539 10207 พระประกิจ เขมจารี เกษกลางดอน จกัรวรรดิราชาวาส

กท 166/2539 10144 พระมหาสคุิด อนตฺุตโร ไชยสนาม หงสร์ตันาราม

กท 167/2539 10162 พระมหาพิทกัษ์ กิตฺติสทฺโท รตันมลู ชนะสงคราม

กท 168/2539 10193 พระกิตติศกัดิ์ ติสรโณ จนัทรข์าว บงึทองหลาง

กท 169/2539 10166 พระมหาชม นนฺทมโย สมภพ ม่วงแค

กท 170/2539 10205 พระมหาวสิทุธ์ิ ทตฺตวสิทฺุธิ ลีเสย มหาธาตุ

กท 171/2539 10194 พระมหาเกตุ เขมวโีร โพธ์ิเข็ม เศวตฉัตร

กท 172/2539 10460 พระมหาทองเพชร วชิรญาโณ ศรสีวุรรณ ประดู่บางจาก



กท 173/2539 10129 พระมหายงยทุธ วชิรญาโณ ก่ิงวงษา ทองนพคณุ

กท 174/2539 10204 พระมหาสมบตัิ อนภุทฺโท รามณี ไรขิ่ง (นครปฐม)

กท 175/2539 10202 สามเณรพลสิทธ์ิ มงัคละมี ไก่เตีย้

กท 176/2539 10203 พระมหาบวัภา ภรูปิญฺโญ มลูมณี สวุรรณาราม

กท 177/2539 10459 พระเกรยีงศกัดิ์ ญาณธโร ปักเคทาติ ดาวคะนอง

กท 178/2539 10188 พระมหาอิศราวธุ เตชธมฺโม เตจ๊ะ ประยรุวงศาวาส

กท 179/2539 10136 พระบญุเหลือ ฐิตธมฺโม สานวุงษ์ พระยาท า

กท 180/2539 10184 พระมหาสชุาติ ปสฺุสเทโว ทองนาค จกัรวรรดิราชาวาส

กท 181/2539 10208 พระมหาสมภกัตร์ อนภุทฺโท คายตะขบ สทุธาวาส

กท 182/2539 10199 พระบญุมี ปญฺญาวโร พลูเพ่ิม เทพลีลา

กท 183/2539 10200 พระวชิยั วฑฺุฒิโช เผยศิริ ปรุณาวาส

กท 184/2539 10133 พระมหาชลอ ฐิตาโภ ขนุณรงค์ มหาธาตุ

กท 185/2539 10457 พระมนตรี ธมฺมธโร ไชยชาติ อมรนิทราราม

กท 186/2539 10201 พระมหาภิรมย์ สิรปิญฺโญ ชขูาว วเิศษการ

กท 187/2539 พระวชิระ สวุฑฺฒโน พฒุทอง ปฐมบตุรอิศราราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 188/2539 153 สามเณรธวชัชยั ลอ่งวดั ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 1

อบ 189/2539 155 พระดิเรก กตญาโณ พงษธ์นานวุฒัน์ หว้ยหก อนัดบั 2

อบ 190/2539 150 พระปรชีา ปรญฺิญาโณ สมค า ราษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

อบ 191/2539 156 พระช านาญ จิรวฑฺฒโน ขนัทะสีมา ราษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

อบ 192/2539 149 สามเณรปรชีา อกัษรพิบลูย์ ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี (รุ่นท่ี  ๕)
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



อบ 193/2539 159 พระมหาวรีะกมุาร อตฺถยตฺุโต อินทนิล บา้นรสี เขา้ปี 3

อบ 194/2539 141 พระมหาคง คเวสโก จนัปลิว แจง้

อบ 195/2539 139 พระณฐัพล ปญฺญาวโร สขุภาค เทพมงคล

อบ 196/2539 140 พระบญุจนัทร์ จนฺทสีโล ค าศรี วารนิทราราม

อบ 197/2539 148 พระอโณทยั อมโร ทองประ นิคมกิตติยาราม

อบ 198/2539 154 พระทองพนู ธีรภทฺโท หอมดี ดอนยงู

อบ 199/2539 151 พระประมลู ปภสฺสโร ไชยผา เทพมงคล

อบ 200/2539 147 พระธีรกลุ สนฺตจิตฺโต ดาลนุ ป่าจนัทรงัษี

อบ 201/2539 144 พระค าพนัธ์ ปภากโร ภาคสิม มหาวนาราม

อบ 202/2539 145 พระประสิทธ์ิ ขนฺติโก สีบตุรดา เทพมงคล

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 203/2539 121 พระมหาประยรู ตนฺติสาโร เหลืองกระโทก สามคัคี อนัดบั  1

นม 204/2539 136 พระมหาสามารถ สิรคิตฺุโต หมั่นนอก สามคัคี อนัดบั  2

นม 205/2539 125 พระมหามานะ มนิุว  โส กลมกลาง พายพั อนัดบั  2

นม 206/2539 128 พระอคัคเมธส์ อคฺคปญฺโญ แกว้ดอนรี อิสาน อนัดบั  2

นม 207/2539 112 พระเดชา ชาติเมธี สวา่งศรี ทุ่งสวา่ง อนัดบั  2

นม 208/2539 116 พระมหาธีรนนัท์ นนฺทโกวโิท ลานตะคุ พระนารายณม์หาราช อนัดบั  2

นม 209/2539 120 สามเณรประพิษ พทุธิชาติ พายพั อนัดบั  2

นม 210/2539 127 พระมหาวชิยั โชติปญฺโญ บญุชาญ หลกัรอ้ย อนัดบั  2

นม 211/2539 129 สามเณรวเิชียร ชุ่มผกัแวน่ มนตม์าวาส อนัดบั  2

นม 212/2539 123 พระทิม สิรปิญฺโญ สานคลอ่ง ทุ่งสวา่ง อนัดบั  2

คณะครุศาสตร์   วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา
วิทยาเขตนครราชสีมา (รุ่นท่ี  ๔)



นม 213/2539 114 พระมหาเทียนทอง สวุณฺณทีโป ชสูิน ทุ่งสวา่ง อนัดบั  2

นม 214/2539 118 พระนิคม โชติปญฺโญ เขียนสงูเนิน อิสาน อนัดบั  2

นม 215/2539 137 พระสมยศ ธีรปญฺโญ กรวยสวสัดิ์ สามคัคี อนัดบั  2

นม 216/2539 115 พระธนพล ญาณจารี ถอยกระโทก ทุ่งสวา่ง อนัดบั  2

นม 217/2539 119 พระประดิษฐ์ สนฺุทโร มุ่งผลกลาง อิสาน อนัดบั  2

นม 218/2539 141 สามเณรสิทธิกร บษุบรรณ์ สะแก อนัดบั  2

นม 219/2539 130 พระเวยีง กิตฺติวณฺโณ พิลกึรุง่โรจน์ ป่าจิตตสามคัคี

นม 220/2539 135 พระสมเดช รกฺขิตธมฺโม พวงพิมาย สามคัคี

นม 221/2539 133 พระสนั่น จนฺทปชฺโชโต ช านาญเท พระเนาว์

นม 222/2539 222 พระมหาวนัชยั กนฺตจารี ดงสนัเทียะ บงึ

นม 223/2539 142 พระสมหุไ์สว พทฺุธสโร มหายศนนัทน์ โพธ์ิ

นม 224/2539 134 พระสนิท สญฺญโม เกยสงูเนิน ภเูขาลาด

นม 225/2539 131 พระศรเีติม ฉนฺทโก หวงันากลาง ศรษีะละเลิง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 226/2539 154 พระมหาวชิราวฒัน์ ปญฺญาวฑฺฒโน สขุเจรญิ ตราชวูนาราม อนัดบั 1

ขก 227/2539 164 พระโพโล สมจิตฺโต เฉลียวฉลาด ม่วงศรี อนัดบั 2

ขก 228/2539 181 พระสพิุชญ์ สิรนิฺธโร พรอยู่ศรี กลาง อนัดบั 2

ขก 229/2539 146 พระจารุศกัดิ์ จารุวณฺโณ นิระดา สวา่งสทุธาราม อนัดบั 2

ขก 230/2539 174 พระมหาสชุาติ สนฺุทรเมธี จปุมาโท วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 231/2539 178 พระมหาสมบญุ สิทฺธิเมธี สีเกตุ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 232/2539 158 พระประเวศ สเุมโธ พรมศาลาเมฆ หนองแวง อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น (รุ่นท่ี  ๖)
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



ขก 233/2539 173 พระสนุทร คณุวโร ปักเขมายา เนินบญุญาราม อนัดบั 2

ขก 234/2539 163 พระมหาพิเชษ เขมาภิรโต พลสวสัดิ์ นนัทิการาม อนัดบั 2

ขก 235/2539 155 พระมหาบญุศรี สิรธิมฺโม ดวงพรม เทพปรูณาราม อนัดบั 2

ขก 236/2539 182 พระสเุทพ วชิรญาโณ ปักเคทงั ศรธีาตุ อนัดบั 2

ขก 237/2539 103 พระแสงคมกฤต วชิโร พรมสิทธ์ิ ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 238/2539 129 พระสวาท อนารโท ผยุเหงา้ โพธ์ิ อนัดบั 2

ขก 239/2539 180 พระสภุพ สภุาวโร ค าใบ วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 240/2539 125 พระโฆสิต สเุมโธ คุม้ทั่ว ศรธีาตุ อนัดบั 2

ขก 241/2539 203 พระมหารงัสรร นาควโร สมนาค หนองแวง อนัดบั 2

ขก 242/2539 175 พระมหาสมบตัิ สิรจินฺโท สาโยธา ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั 2

ขก 243/2539 157 พระสทุธิพร ชตุินฺธโร พากลุ สวา่งสามคัคี อนัดบั 2

ขก 244/2539 153 พระทองพิทกัษ์ พทฺุธิสาโร ดรวชิา กลางเมืองเก่า

ขก 245/2539 149 พระมหาชยัชนะ สีลเตโช เขียวสขุ หนองแวง

ขก 246/2539 162 พระพรมมี สิรคิตฺุโต แดนมืด โพธ์ิ

ขก 247/2539 154 พระมหาณฐัวฒิุ รตนปญฺโญ ไหวค า ศิรธิรรมิกาวาส

ขก 248/2539 148 พระจ าเรญิ ญาณวโีร ผยุหวัโทน กลาง

ขก 249/2539 152 พระทศพล พทฺุธจิตฺโต นาคพิมพ์ ศรนีวล

ขก 250/2539 165 พระมนตรี ปญฺญาทีโป โทมล ศิรธิรรมิกาวาส

ขก 251/2539 143 พระมหากรชิ วรปญฺโญ ผลาเหิม ประสิทธ์ิโพธ์ิชยั

ขก 252/2539 202 พระสมพร ยโสธโร คนล า่ ม่วงศรี

ขก 253/2539 147 พระมหาจ าเนียร จารุวณฺโณ ภปัูญญา กลาง

ขก 254/2539 156 พระวฑิรูณ ฐิตญาโณ หอมตา ศรสีวา่งโนนทนั

ขก 255/2539 171 พระสายทอง ปญฺญาวชิโร ประมลูละคร โนนศิลา

ขก 256/2539 145 พระจนัทรเ์ทียม โกวโิท สีสิงห์ โสมนสัสนัตยาราม

ขก 257/2539 176 พระสรุเชฏฐ ปิยธมฺโม ดีหลี โพธ์ิ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 258/2539 351 สามเณรสนุทร ประกอบบญุ ยอดแกว้ อนัดบั 2

นค 259/2539 353 พระมหาสทุธิชยั วสิทฺุธิเมธี วชิาเรอืง ชยัพร อนัดบั 2

นค 260/2539 347 พระมหาศรธีาตุ ญาณวโร พลูกลาง ศรษีะเกษ อนัดบั 2

นค 261/2539 349 พระมหาส าราญ สิรกิลฺยาณเมธี ประกายสี จอมมณี อนัดบั 2

นค 262/2539 348 พระสถิตร โชติปญฺโญ กิจเกียร พระไชยเชษฐา อนัดบั 2

นค 263/2539 350 พระสดุใจ กิตฺติเมธี ค  ามีทอง มีชยัทา่ อนัดบั 2

นค 264/2539 337 พระประพดั ปิยภาณี หารกิลุ ชยัพร อนัดบั 2

นค 265/2539 340 พระมหาพรชยั วโิรจโน แสนเสิก โพธ์ิชยั

นค 266/2539 338 พระประพนัธ์ อรยิเมธี พรมโคตร จอมมณี

นค 267/2539 345 พระวทิยา ธีรธมฺโม มาสขาว ศรคีณูเมือง

นค 268/2539 321 พระมหากฤษณพงศ์ ภทฺทว  โส ววิาหส์ขุ ยอดแกว้

นค 269/2539 356 พระมหาสมพร ยโสธโร โนนสงา่ ศรสีมุงัคล์

นค 270/2539 333 พระมหามานพ รตนสวุณฺโณ แกว้ทองค า ศรษีะเกษ

นค 271/2539 327 พระเชาวรตัน์ มานโว ธารารกัษ์ สิรมิหากจัจายน์

นค 272/2539 360 พระอนชิุต เทวสิรนิฺธโร สขุบรม มีชยัทา่

นค 273/2539 สามเณรชาตรี เพ็งท า อรุณรงัษี

นค 274/2539 พระขวญัชยั จนฺทธมฺโม วงัสองชัน้ โพธ์ิงาม

นค 275/2539 พระบญุจนัทร์ สขุเวสโก จนัทะมาตร สิรมิหากจัจายน์

นค 276/2539 พระสมบรูณ์ อาภสฺสโร นนัแกว้ ศรสีมุงัคล์

นค 277/2539 พระมานะ ญาณิสฺสโร พรมหลวง สามคัคี

วิทยาเขตหนองคาย (รุ่นท่ี  ๑๓)
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



นค 278/2539 พระมหาเกรยีงไกร อาจารสโุภ แกว้ชิน จ าปา

นค 279/2539 พระเสน จนฺทธมฺโม ทินะศรี ป่าหลวง

นค 280/2539 พระเอนก อคฺคธมฺโม นิลทะราช ศรคีณูเมือง

นค 281/2539 พระปลดัอภินนัท์ อินฺทโชโต อินธิ หายโศก

นค 282/2539 พระแช ธมฺมวโร ปักคะมา สภุกิจเจรญิ

นค 283/2539 พระบญุรตัน์ กิตฺติสาโร มะหวุนั สิรมิหากจัจายน์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 284/2539 119 พระมหาสวุฒัน์ สวุชิาโน หวา่งแสง พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 1

พร 285/2539 102 พระมหาธีรวฒัน์ วชิราวโุธ จนัทรจ์  ารสั หวัขว่ง อนัดบั 2

พร 286/2539 101 พระมหาเจต ชินว  โส อินเต็ม รอ่งซอ้ อนัดบั 2

พร 287/2539 105 พระมหาสรดั กิตฺติญาโณ กิติมา พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 288/2539 103 พระนาค กิตฺติวฑฺุโฒ ค าคม พระรว่ง อนัดบั 2

พร 289/2539 184 พระเฟ่ือง ถาวโร พรมโชติ โสภนาลยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 290/2539 89 พระมหาสมหวงั อคฺคเสโน วิ่งรมัย์ กลาง อนัดบั 1

สร 291/2539 73 พระวขาน สนุนฺโท บวับาน กลาง อนัดบั 1

สร 292/2539 90 พระมหาสงัวาลย์ สิรภิทฺโท ขนัดี กลาง อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

วิทยาเขตแพร่ (รุ่นท่ี  ๕)
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์ (รุ่นท่ี  ๔)



สร 293/2539 79 พระมหายทุธพิชาญ โยธสาสโน ทองจนัทร์ พรหมสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 294/2539 92 พระมหาอคัรเดช ฐิตญาโณ ตินานพ สวุรรณวจิิตร

สร 295/2539 80 พระมหาวโิรจน์ วโิรจโน อินงั ศาลาลอย

สร 296/2539 94 พระอธิการสทุธิชยั ฐานจาโร เดชกลุรมัย์ จ  าปา

สร 297/2539 77 พระเผด็จ กตสาโร บรุาทอน ทกัษิณวารสีิรสิขุ

สร 298/2539 81 พระศภุชยั สจฺจญาโณ แกว้รมัย์ หนองตะครอง

สร 299/2539 93 พระมหาส าราญ ปรสิทฺุโธ โกรมัย์ โพธ์ิทองสองชัน้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 300/2539 95 พระสชุาติ อาสโภ สขุแสวง คุม้เหนือ อนัดบั 1

สร 301/2539 85 พระมหาสมควร สเุมธี ทองแมน้ ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 302/2539 88 พระสมบรูณ์ ธีรปญฺโญ สขุแสวง จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 303/2539 98 พระมหาสรุวทิย์ สมุงฺคโล มั่นหมาย สวุรรณวจิิตร อนัดบั 2

สร 304/2539 74 พระมหาบญุทนั ญาณิสฺสโร ชยังาม ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 305/2539 99 พระมหาสวุรรณ สจิุณฺโณ สระศรี ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 306/2539 75 พระประศกัดิ์ สธุมฺโม มีเจรญิ จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 307/2539 101 พระฤทธิศกัดิ์ กิตฺติโสภโณ สายนอ้ย สวุรรณวจิิตร อนัดบั 2

สร 3082539 100 พระมหาสวุริตัน์ กลฺยาโณ สืบสนัต์ ประทมุเมฆ

สร 309/2539 72 พระมหาบญัชา ปญฺญาวโร ชอ่ทบัทิม พรหมสรุนิทร ์

สร 310/2539 91 พระสญัชาติ สญฺชาโต แผ่นทอง คุม้เหนือ

สร 311/2539 87 พระมหาสมบรูณ์ จนฺทว  โส ซอ่นศรี พรหมสรุนิทร ์

สร 312/2539 84 พระสมเกียรติ สกิุตฺติ นชัฎา ศาลาลอย

วิทยาเขตสุรินทร์ (รุ่นท่ี  ๔)
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสงัคมศึกษา



สร 313/2539 71 พระณฐัพนธ์ วริโิย ชอบมี ศาลาลอย

2.   คณะครุศาสตร์
วชิาเอกการบรหิารการศกึษา  จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม               รูป

วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม  รูป

วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี       

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

7 วิทยาเขตแพร่                   

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตสุรินทร ์            

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป



วิชาเอกการบรหิารการศกึษา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขต รวม รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 314/2539 10307 พระมหานิคม วฑฺุฒิเมโธ รอดขวญั อรุณราชวราราม อนัดบั  1

                 2.   คณะครุศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั       ในพระบรมราชูปถมัภ์

รับรองตามนี้

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ
รักษาการผูอ้ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี

รุ่นท่ี    ๔๑   ปีการศึกษา  ๒๕๓๗
คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกหลาง)

วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 315/2539 10226 พระมหาสมัฤทธ์ิ พฺรหมโชโต ป้องเศรา้ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั  1

กท 316/2539 10297 พระมหานิยม อตฺุตมเมธี ไผ่โสภา หิรญัรูจี อนัดบั  1

กท 317/2539 10279 พระมหานพดล นาถธมฺโม จนัทรเ์ทพ เทพธิดาราม อนัดบั  1

กท 318/2539 10325 พระมหาเทวรรณ กิตฺติวณฺโณ ตาทอง ยานนาวา อนัดบั  1

กท 319/2539 10273 พระอทุยัวฒัน์ ภทฺรธมฺโม วฒิุงาม จนัทรน์อก อนัดบั  1

กท 320/2539 10215 พระมหาธรรมนญู ฐิตสีโล มีสขุ เรอืงยศสทุธาราม อนัดบั  1

กท 321/2539 10309 พระมหาวฒิุพงษ์ โฆสิตวฑฺุโฒ คงยิ่ง สรอ้ยทอง อนัดบั  1

กท 322/2539 10305 พระมหาค าเสน สจิุณฺณธมฺโม สีน า้ค  า ราษฎรป์ระคองธรรม อนัดบั  1

กท 323/2539 10220 พระชาตรี เหมพนฺโธ เหมพนัธ์ ชลประทานรงัสฤษฎ์ อนัดบั  1

กท 324/2539 10235 พระมหาสงา่ คมฺภีรปญฺโญ จนัทวรรณ วรจรรยาวาส อนัดบั  2

กท 325/2539 10329 พระมหาช านาญ กิตฺติธโร บวัใจ โพธ์ินิมิตร อนัดบั  2

กท 326/2539 10221 พระมหาอดลุย์ ฉนฺทชาโต เรอืแกว้ พระเชตพุน อนัดบั  2

กท 327/2539 10319 พระมหาชยนัต์ ชยปญฺุโญ บญุพิโย อรุณราชวราราม อนัดบั  2

กท 328/2539 10330 พระมหาสงา่ ญาณร สี สตันนัท์ ก าแพง  (นนทบรุ)ี อนัดบั  2

กท 329/2539 10291 สามเณรสธุรรม แกว้มณี ทองเพลง อนัดบั  2

กท 330/2539 10417 พระมหาสมพร กนฺตสีโล สติมั่น คณิกาผล อนัดบั  2

กท 331/2539 10245 พระมหาสมบญุ ปณฺุณเมธี ชยักณุา จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 332/2539 10275 พระอเุทน ธมฺมวโร ชนะกลุ นาคมิตร อนัดบั  2

กท 333/2539 10234 พระประยรู อคฺคปญฺโญ สพุรรณ อมรคีรี อนัดบั  2

กท 334/2539 10318 พระมหาสมคิด ฐิตจิตฺโต เสือกะ สทุศันเทพวราราม อนัดบั  2

กท 335/2539 10231 พระมหาไพบลูย์ ธมฺมวปิโุล นาคเจือ อรุณราชวราราม อนัดบั  2

กท 336/2539 10230 พระมหาอไุร เสฏฐฺญาโณ เศรษฐรมัย์ สระเกศ อนัดบั  2

กท 337/2539 10238 พระมหาสมปอง ธมฺมทีโป มะลิวงศ์ ปากบอ่ อนัดบั  2

กท 338/2539 10322 พระมหาส าฤทธ์ิ โอภาโส เพียสีนยุ รวกบางบ าหรุ อนัดบั  2

กท 339/2539 10289 พระมหาสรุชยั สธีุโร บญุปสูยั ชยัมงคล อนัดบั  2



กท 340/2539 10323 พระมหาส าเรงิ ปภสฺสโร ถึงคณุ รวกบางบ าหรุ อนัดบั  2

กท 341/2539 10217 พระมหาสงัคม ถาวรธมฺโม พรมดอนกลอย มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 342/2539 10249 พระมหาไชยา สรุชโย เสรลีกัษณ์ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 343/2539 10295 พระบรรเลง ฐิตเมโธ ธรรมตา ทอง อนัดบั  2

กท 344/2539 10283 พระกิตติชาติ สิกฺขาสโก ละเอียด นาคนิมิตร อนัดบั  2

กท 345/2539 10227 พระมหาพยงุ ปวฑฺฒนธมฺโม เจติยวรรณ สระเกศ อนัดบั  2

กท 346/2539 10314 พระมหาสทุธิพงษ์ สทฺุธิว  โส ภเูมืองปาน อรุณราชวราราม อนัดบั  2

กท 347/2539 10303 พระมหาสวรรค์ ธีรปญฺโญ กวดขนุทด ตลิ่งชนั อนัดบั  2

กท 348/2539 10294 พระขวญัชยั สิรวิฑฺฒโน ณ อโุมงค์ วเิศษการ อนัดบั  2

กท 349/2539 10298 พระมหาวมิาน อรยิว  โส ค าหงษา ชนะสงคราม อนัดบั  2

กท 350/2539 10229 พระมหาสมบรูณ์ สทฺุธิสมฺปณฺุโณ เพ่งพิศ อรุณราชวราราม อนัดบั  2

กท 351/2539 10328 พระมหาวฒิุ ฐานวฑฺุโฒ ชารมัย์ ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั  2

กท 352/2539 10222 พระมหาก าพลศกัดิ์ คมฺภีรเมโธ กมศิลป์ อรุณราชวราราม

กท 353/2539 10324 พระมหาสทุตั อภิฐาโน บญุเที่ยง ยานนาวา

กท 354/2539 10258 พระคีติกานต์ สขุวฑฺฒโน ราชโยธา ปฐมบตุรอิศราราม

กท 355/2539 9838 พระนิรนัดร จิรฏฺฐิโก สีหะนาม เพลง

กท 356/2539 10232 พระมหาสรรพสิทธ์ิ จนฺทสาโร สนุนา ภาวนาภิรตาราม

กท 357/2539 10213 สามเณรปกาศิต แมนไทยสงค์ วเิศษการ

กท 358/2539 10256 พระมหาโพธิราช โพธิปญฺโญ สกุรรณ์ พระยาท า

กท 359/2539 10300 พระมหาสายนัต์ โชติปญฺโญ อดุมวงษ์ คฤหบดี

กท 360/2539 10315 พระมหาสภุกัดิ์ สหุชฺชานเุมธี วงัศรคีณุ ดาวดงึษาราม

กท 361/2539 10233 พระมหาป่ิน โอทาตวณฺโณ อินขาว อรุณราชวราราม

กท 362/2539 10214 พระมหาสพุจน์ กิตฺติสโุภ สมนาม ปทมุคงคา

กท 363/2539 10272 พระมหาสรุชิยั อตฺุตมปญฺโญ ยบัสนัเทียะ หงสร์ตันาราม

กท 364/2539 10218 พระสพุจน์ จนฺทโก ดอกจนักลาง ชอ่งลม



กท 365/2539 10284 พระสงัวร ธมฺมิโก บวัค  า เศวตฉัตร

กท 366/2539 10267 พระเชษฐา ปภสฺสโร รกัษาศรี นาคกลาง

กท 367/2539 10327 พระมหาสภุีร ์ กิตฺติสโุภ กะวเิศษ ยานนาวา

กท 368/2539 10313 พระสรุศกัดิ์ ธมฺมธีโร ม่วงทอง สทุธิวราราม

กท 369/2539 10243 พระมหาถนอม เขมธมฺโม ธรรมรกัษา มหาธาตุ

กท 370/2539 10216 พระมหาบญุสิทธ์ิ คณุสมฺปนฺโน เจียมรมัย์ วรจรรยาวาส

กท 371/2539 10312 พระทววีฒัน์ พทฺุธิสมปนฺโน คนัทา ไรเ่กาะตน้ส  าโรง

กท 372/2539 10034 พระสงัวาล เปมสีโล วงศค์  าโสม รวกบางบ าหรุ

กท 373/2539 10225 พระพงศกร สตินฺธโร พรมพิลา ปากบอ่

กท 374/2539 10251 พระสมหวงั ปิยธมฺโม แนนไธสง สม้เกลีย้ง(นนทบรุ)ี

กท 375/2539 10281 พระมหาสมชาย จิตฺตคตฺุโต วริวฒัน์ สวนพลู

กท 376/2539 10268 พระจ านงค์ ญาณสมฺปนฺโน ไชยรกัษ์ ประชาระบือธรรม

กท 377/2539 10264 พระปรดีา ปญฺญาธโร อินทรส์งัข์ นาคนิมิตร

กท 378/2539 10302 พระมหาณฐัชานนท์ นิรุตฺติเมธี จ  าปาค า ฉิมทายกาวาส

กท 379/2539 10287 พระมหาวริทัธ์ิ พลิทฺธิธมฺโม ฤทธิธรรม ธรรมบวร

กท 380/2539 10265 พระมหาอาณรุกัษ์ จนฺทสาโร ยอ้ยชว่ง ไชยทิศ

กท 381/2539 10240 พระมหาอรุณ ธมฺมร  สี อกกา เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 382/2539 10316 พระมหาวรีะวงศ์ วรีว  โส เคนดา จนัทรใ์น

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 383/2539 10276 พระมหาจารกึ สิรวิ  โส ศิรนิพุงศ์ ประยรุวงศาวาส อนัดบั  1

กท 384/2539 10333 พระมหาวริตัิ วริตโน สมกลุ โมลีโลกยาราม อนัดบั  1

วิชาเอก  จิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 385/2539 10308 พระมหาทองดี อกิญฺจโน ศรตีระการ จนัทรป์ระดิษฐาราม อนัดบั  1

กท 386/2539 10271 พระมหาประยทุธ ภรูทิตฺโต วงศย์ศ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 387/2539 10292 พระมหาวรีะ เสฏฺฐวโีร แกว้เกตุ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 388/2539 10223 พระมหาวเิวก สปุญฺโญ ค าพนัธด์งุ ชา่งเหล็ก อนัดบั  2

กท 389/2539 10242 พระมหาศิรศิกัดิ์ ทตฺตสิริ เวยีงอโุฆษณ์ ปากน า้ อนัดบั  2

กท 390/2539 10266 พระมหาฉัตรพนม ญาณวโีร ดีทองหลาง เศวตฉัตร อนัดบั  2

กท 391/2539 11008 พระมหานิมล นิมฺมโล เรอืงตือ้ เทพธิดาราม

กท 392/2539 11007 พระมหาบญุก า้ ฐิตเวโท ทนัใย พรหมวงศาราม

กท 393/2539 10246 พระมหาชยัยนต์ คมฺภีรวาที เทพหาร เบญจมบพิตร

กท 394/2539 10304 พระมหาสทุธี ปญฺญาสทุธิ อรรคดี มหาธาตุ

กท 395/2539 10263 พระกรฑีาพล ญาณพโล กรรชนะกาญจน์ ฉัตรแกว้จงกลมณี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 396/2539 10257 พระมหาสนอง ธมฺมทสฺสี นิสยัดี สทุศันเทพวราราม อนัดบั  1

กท 397/2539 10237 พระมหาบญุถึง ธนญฺชโย ยงูรมัย์ บางนาใน อนัดบั  1

กท 399/2539 10260 พระมหาประชา วฑฺุฒิชาโต ค าแกว้ สทุศันเทพวราราม อนัดบั  2

กท 398/2539 10254 พระมหาลือชยั ชยนนฺทสิริ แพงศรี มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 400/2539 10250 พระมหาบญุเชิด สชุาโต กิตติธรางกรู ศรขีนุหาญ อนัดบั  2

กท 401/2539 10248 พระมหาด ารงค์ วชิรปญฺโญ ดาราสวุรรณ อมรคีรี อนัดบั  2

กท 402/2539 10260 พระมหาชยัณรงค์ ฐิตชโย บญุมาหลา้ พิกลุเงิน อนัดบั  2

กท 403/2539 10296 พระมหาประพจน์ กลฺยาณธี ผกานนท์ ดาวดงึษาราม อนัดบั  2

กท 404/2539 10301 พระมหาธรรมรฐั รฏฺฐเมธี บญุเพ่ิม บางไผ่ อนัดบั  2

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ภาษาไทย



กท 405/2539 10311 พระมหาธวชัชยั จารุชโุชติ ใจกวา้ง สรอ้ยทอง อนัดบั  2

กท 406/2539 10241 พระมหาสมโภช อคฺคมงฺคโล ยอดมงคล อปัสรสวรรค์

กท 407/2539 10054 พระมหาสทุธิชยั สสุิทฺธิ เจนการ สทุศันเทพวราราม

กท 408/2539 10212 พระมหาสวุทิย์ สวุชฺิโช จนัทะนาม บงึทองหลาง

กท 409/2539 10332 พระมหาสทุธิพงษ์ ธีรว  โส ละออพงษ์ ศรขีนุหาญ

กท 410/2539 10081 พระมหาอาทิตย์ อมโร นามแกว้ ทองบน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 411/2539 107 พระประดิษฐ์ วาสโก ร  าพึง พระนารายณ์ อนัดบั  2

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วชิาเอกจิตวทิยา  จ านวน รูป

วชิาเอกภาษาไทย  จ านวน รูป

รวม รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขต รวม รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์

วิชาเอก  ภาษาองักฤษ

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 412/2539 10335 พระมหาธฤญเดชา รจิภาวโิต ลิภา บางเสาธง อนัดบั  1

กท 413/2539 10277 พระมหาประกิจ อินฺทว  โส อินทรสมบตัิ ใหม่ยายนุย้ อนัดบั  1

กท 414/2539 10214 พระมหาวฒันพงศ์ สิรวิฑฺฒโน สมนาม วชิรธรรมสาธิต อนัดบั  1

กท 415/2539 10274 พระวริตัน์ กิตฺติญาโณ วงคร์อด สม้เกลีย้ง(นนทบรุ)ี อนัดบั  1

กท 416/2539 10341 พระมหาธนฐั ฐิตาโภ ปกครองบา้น ทองธรรมชาติ อนัดบั  1

กท 417/2539 10389 พระมหาเกษม ธีรปญฺโญ แสงนนท์ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั  2

กท 418/2539 10345 พระมหาก่อเกียรติ สิรจนฺโท จนัค  า บพิตรพิมขุ อนัดบั  2

กท 419/2539 10453 พระมหาประสงค์ วรุีตฺตโม แสนกลา้ พระเชตพุน อนัดบั  2

กท 420/2539 10415 พระมหาสงัคม ญาณวฑฺฒโน สงัฆพฒัน์ สระเกศ อนัดบั  2

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ
รักษาการผูอ้ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี

รับรองตามนี้

รุ่นท่ี    ๔๑   ปีการศึกษา  ๒๕๓๗
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก  รัฐศาสตร์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั       ในพระบรมราชูปถมัภ์



กท 421/2539 10355 พระมหาสิงห์ ธมฺมร  สี สวสัดิ์ผล อินทรวหิาร อนัดบั  2

กท 422/2539 10454 พระประเสรฐิ ปสนฺโน สีสวรรค์ สนัติธรรมาราม อนัดบั  2

กท 423/2539 10390 พระมหาพีรนยั กลฺยาณเมธี ชยัจนัทา อมัพวนั อนัดบั  2

กท 424/2539 10388 สามเณรสมศกัดิ์ ยอดพรมแวน่ เอ่ียมวรนชุ อนัดบั  2

กท 425/2539 10350 พระมหาอทุยั ธีรว  โส กาญจนาวฒุ สรอ้ยทอง อนัดบั  2

กท 426/2539 10358 พระมหาดิเรก สิรปิญฺโญ ศกัดี บางบ าหรุ อนัดบั  2

กท 427/2539 10347 พระมหาประจกัร ์ สทฺุธิกโุล ไกยกลู ทินกรนิมิต อนัดบั  2

กท 428/2539 10337 พระมหาประจวบ อนตฺุตโร รอบรู ้ ชนะสงคราม อนัดบั  2

กท 429/2539 10387 พระมหาส ารวย อภิชโย ไชยเขต อนงคาราม อนัดบั  2

กท 430/2539 10452 พระมหาภวูดล ภิรปิญฺโญ ไชยชนะ ทองเพลง อนัดบั  2

กท 431/2539 10336 พระมหาเทียม คนฺถกสุโล สคุ  าปัน กลัยาณมิตร อนัดบั  2

กท 432/2539 10381 พระมหาอดุม อตฺุตมสีโล สขุกลาง สทุธาราม อนัดบั  2

กท 433/2539 9986 พระมหาพีรวฒัน์ คมฺภีรปญฺโญ ชยัสขุ พระยาท า อนัดบั  2

กท 434/2539 10393 พระมหาสพุจน์ ฐิตจิตฺโต ราชนิกร นาคนิมิตร อนัดบั  2

กท 435/2539 10353 พระมหาณฐัพงษ์ กิตฺติธโร เบ็ญชา วรามาตยฯ อนัดบั  2

กท 436/2539 10368 พระมหาโอทก อรยิปคโุณ มอบพิจิตร มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 437/2539 10367 พระมหาวรีะ มหาวโีร ดว้งปลี มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 438/2539 10356 พระมหาสายนัต์ มหาญาโณ รุง่เรอืง ฉิมทายกาวาส อนัดบั  2

กท 439/2539 10352 พระมหาอาทร อนนฺตเมธี สิงหเ์ถ่ือน ศรสีดุาราม อนัดบั  2

กท 440/2539 10385 พระณรงค์ กิตฺติปญฺโญ รกัษศ์กัดิ์ เศวตฉัตร อนัดบั  2

กท 441/2539 10421 พระมหาอินทศัน์ อติเมโธ สขุเกษม กระจบัพินิจ อนัดบั  2

กท 442/2539 10380 พระมหาประเดิม ปญฺญาธโร อปุยะโส ประชาระบือธรรม อนัดบั  2

กท 443/2539 10382 พระมหาชาลี ติสสุธารี กายดี พระเชตพุน อนัดบั  2

กท 444/2539 10351 พระมหาอภิวฒัน์ ภทฺทจาโร กอมพนม ชนะสงคราม อนัดบั  2

กท 445/2539 10372 พระมหาระวงิ รวริ  สี เรอืงสงัข์ ปากน า้ อนัดบั  2



กท 446/2539 10338 พระมหาสนุทร สนฺุทรเมธี มนตส์วรรค์ ศรสีดุาราม อนัดบั  2

กท 447/2539 10354 พระมหาวรีะ ญาณวโีร เกรมัย์ เศวตฉัตร อนัดบั  2

กท 448/2539 10374 พระมหาวสิมญัญา ติกฺขจิตฺโต ทยุไธสงค์ รวกสทุธาราม อนัดบั  2

กท 449/2539 10450 พระมหาชาญยทุธ มหิทฺธิโก เตสะ สมรโกฏิ อนัดบั  2

กท 450/2539 10361 พระมหาภเูมศ ปญฺญาปทีโป ทิพวนั สคุนัธาราม อนัดบั  2

กท 451/2539 10343 พระมหาสงา่ สเุมโธ พลสงคราม จนัทรส์โมสร อนัดบั  2

กท 452/2539 10455 พระยทุธนา อภิยทฺุโธ ประณีต หทยันเรศวร(์นครปฐม)

กท 453/2539 10366 พระมหาสพุจน์ สวุโจ บตุรแวง สวุรรณาราม

กท 454/2539 10395 พระมหาสมบตัิ กลฺยาโณ ภมิูคอนสาน โพธ์ิทอง

กท 455/2539 10348 พระมหาวานิช ภรูวิโร วงคศ์รชีา สระเกศ

กท 456/2539 11009 พระมหาสนม มนาปภาณี นิลวรรณ ชนะสงคราม เขา้ปี 3

กท 457/2539 11011 พระมหาชลทิช อภิชฺชญฺญู จนัทรห์อม ปากน า้ เขา้ปี 3

กท 458/2539 10029 พระจนัทมร จนฺทวณฺโณ สีหาบญุลี ดาวคะนอง

กท 459/2539 10270 พระมหาเจรญิ ฐานวฑฺฒโน จนัทรจ์รงิ อนงคาราม

กท 460/2539 10378 พระมหาธีระวฒิุ ธีรธมฺโม โสมเกษตรนิทร์ จนัทรใ์น

กท 461/2539 10376 พระมหาประสิทธ์ิ สิรนิฺธโร กลอ่กระโทก บางนาใน

กท 462/2539 10349 พระมหาชชูาติ เมตฺตจิตฺโต ชาภคู  า ดิสหงษาราม

กท 463/2539 10405 พระมหาสมเกียรติ จกฺกธมฺโม รอดแสวง เศวตฉัตร

กท 464/2539 10403 พระมหาประมวล พทฺุธิมาโล ศรสีมศกัดิ์ ปากน า้

กท 465/2539 10360 พระมหาจงกล กิตฺติโชโต ทองนาค สระเกศ

กท 466/2539 10396 พระมหาหนพูฒัน์ จนฺทปชฺโชโต กองบาง ธรรมาภิรตาราม

กท 467/2539 10429 พระวริกั จนฺทสทฺุโธ เชือ้ตาลี เวตวนัธรรมาวาส

กท 468/2539 10280 พระมหาวชัรพงษ์ กิตฺติวฑฺฒโน พลายละหาร หวัล  าโพง

กท 469/2539 10398 พระมหาธวชัชยั คณุากโร เกือ้เกตุ ชลประทานรงัสฤษฎ์

กท 470/2539 10369 พระมหาชชูาติ สชุาโต ปาลี ใหม่พิเรนทร์



กท 471/2539 10371 พระมหาภวูนยั ภรูปิญฺโญ สมใจหมาย เทพากร

กท 472/2539 10359 พระมหาพรศกัดิ์ ปญฺญาปทีโป ดารา ชนะสงคราม

กท 473/2539 10000 พระมหาเอียด จนฺทสิริ บญุศิริ ประยรุวงศาวาส

กท 474/2539 10411 พระมหาอดุมศกัดิ์ ญาณชโย เดโชชยั สระเกศ

กท 475/2539 10451 พระมหามานพ ธมฺมานนฺโท จนัทรส์บุิน วรจรรยาวาส

กท 476/2539 10435 พระมหาด ารงค์ กิตฺติเมธี สวสัดี ใหม่พิเรนทร์

กท 477/2539 10009 พระมหาญาณวฒัน์ ญาณวฑฺฒโน แพนไธสง สระเกศ

กท 478/2539 10344 พระมหาสมยศ ปิยนิตฺยปญฺโญ ผมงาม ดาวดงึษาราม

กท 479/2539 10423 พระมหาปวเรศวร ์ ปิยวณฺโณ บวัสวุรรณ ระฆังโฆษิตาราม

กท 4802539 10425 พระมหาทรงวฒิุ ธีรสมฺปนฺโน เสนสาย เทวราชกญุชร

กท 481/2539 10024 พระสรุนิทร ์ ฐิตว  โส ทองทศ เจา้มลู

กท 482/2539 10420 สามเณรบญุพรอ้ม ชนะภกัดิ์ มหาธาตุ

กท 483/2539 10017 พระพิทกัษ์ ฐานธมฺโม ชมุสขุ นครป่าหมาก

กท 484/2539 10412 พระมหาบญุสง่ จรณธมฺโม ส าราญดี นวลนรดิศ

กท 485/2539 10404 พระมหามานิตย์ ฐิติสมฺปนฺโน แพงโตนด สีหไกรสร

กท 486/2539 10443 พระมหาสนั่น ฐิติวโร นาคทรพัย์ สระเกศ

กท 487/2539 10404 พระปลดัอภิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน ศรโีฉม มหาธาตุ

กท 488/2539 10434 พระกองหนนุ เตชปญฺโญ แกว้บรุี ประชาศรทัธาธรรม

กท 489/2539 10446 พระนเรศ ธีรปญฺโญ วริเีศรษฐกลุ เกาะทะเลสาป

กท 490/2539 10425 พระมหาธงชยั มหาปญฺุโญ หินใหญ่ โพธินิมิตร

กท 491/2539 10431 พระมหาสขุสนัต์ ธมฺมจารี มลูธร พรหมวงศาราม

กท 492/2539 10406 พระมหาไพศาล ภรูปิญฺโญ ภศูรฤีทธ์ิ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 493/2539 10426 พระมหาโฆสิต อาภากโร รอดสาคร เลา

กท 494/2539 9989 พระมหาค ากอง อภิชวโน ค าพนัธ์ ปากบอ่



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 495/2539 10424 พระมหาโสพล อธิฏฺฐพโล เนือ้ไมห้อม พระเชตพุน อนัดบั  1

กท 496/2539 10386 พระโสภณ โสภโณ ชมุทองโด ลครท า อนัดบั  2

กท 497/2539 10402 พระมหาเมธี จิรวฑฺฒโน พรมเสน กระจบัพินิจ อนัดบั  2

กท 498/2539 10356 พระมหาไพโรจน์ อติโรจโน เบียบสนัเทียะ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 499/2539 10253 พระมหาสมพงษ์ สมว โส แสงสิงห์ ลานนาบญุ อนัดบั  2

กท 500/2539 10448 พระศิลป์ศกัดิ์ ฐานปญฺโญ จารุทศัน์ สนัติธรรมาราม อนัดบั  2

กท 501/2539 10224 พระมหาณรงค์ อภิปญฺโญ เสียงดี ชยัมงคล อนัดบั  2

กท 502/2539 10410 พระมหามรกต กลฺยาณญาโณ ดินขาว สระเกศ อนัดบั  2

กท 503/2539 10349 พระมหาปรชีา มนินฺทว  โส ป่าโนรมัย์ อมรนิทราราม อนัดบั  2

กท 504/2539 10334 พระมหาสชุาติ ภทฺทมนีุ ศิรเิคน บางแพรกใต้ อนัดบั  2

กท 505/2539 10433 พระมหาจาตรุนต์ ธมฺมธีโร รตันา สวสัดิวารสีีมาราม

กท 506/2539 10416 พระอดุลย์ อตดุล กองเพชร ประยรุวงศาวาส

กท 507/2539 10413 พระมหาเทอดพงษ์ สิรวิรเมธี ศรสีองเมือง พิกลุเงิน

กท 508/2539 10428 พระมหาจรญั กิตฺติเมโธ ประสิทธ์ิตระกลู เขาดินวนาราม

กท 509/2539 10370 พระมหาปรชีา โกวโิท แสงสนธ์ิ ดสุิดาราม

กท 510/2539 10414 พระมหาชินวงศ์ จารุว  โส คุม้หมู่ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 511/2539 10401 พระทศันยั กนฺตสีโล พิมพา บางน า้ชน

กท 512/2539 10400 พระมหาประสงค์ สนฺตจิตฺโต ก าแพงค า นอ้ยนพคณุ

กท 513/2539 10436 พระมหาสชุาธิษณ์ สขิุโต แคภเูขียว เทวราชกญุชร

กท 514/2539 10394 พระมหาทองค า รตนปญฺโญล รวมสขุ เทวสนุทร

คณะสงัคมศาสตร์
วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์ 



กท 515/2536 10399 พระมหาวรวฒัน์ ญาณวโร ฉัตรเงิน คณิกาผล

กท 516/2539 10373 พระมหาบญัชา ญาณธมฺโม เสรภีาพ ปรนิายก

กท 517/2539 10397 พระมหาววิฒัน์ กิตฺติโก วงศส์วสัดิ์ อมรคีรี

กท 518/2539 10439 พระมหาถาวร ถาวโร ลายค า ราษฎรป์ระคองธรรม

กท 519/2539 10445 พระมหาปัญญา สปุญฺโญ แสงทอง ปากน า้

กท 520/2539 10418 พระมหาวสิทุธ์ิ วสิทฺุโธ ฉิมมา สคุนัธาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 521/2539 163 พระมหาสทุศัน์ ธมฺมทตฺโต อินต๊ะ แสนฝาง อนัดบั  2

ชม 522/2539 157 พระสง่เสรมิ เกสรธมฺโม แสงทอง อโุมงค์ อนัดบั  2

ชม 523/2539 147 พระมหาประยรู กตเวที คนเที่ยง สวนดอก อนัดบั  2

ชม 524/2539 160 พระมหาสะอาด ธีรเมธี วนัวงศา สวนดอก อนัดบั  2

ชม 525/2539 161 พระมหาสายณัห์ วรญฺญู อินนนัใจ พนัอน้ อนัดบั  2

ชม 526/2539 144 พระมหานิยม วริยิเมธี ความเพียร สวนดอก อนัดบั  2

ชม 527/2539 155 พระมหาวโิรจน์ จิตฺตปญฺโญ ธะนตุนั ชา้งแตม้ อนัดบั  2

ชม 528/2539 140 พระมหาถนดั ชยปญฺโญ ไชยปัญญา แสนฝาง

ชม 529/2539 148 พระมหาโผน ภทฺทจารี สงัขศ์ิริ หม่ืนลา้น

ชม 530/2539 137 พระณรงค์ ฐานจารี กอ้นจ าปา เทพประสิทธ์ิ

ชม 531/2539 145 พระมหาบญุเพลิน ธมฺมจารี ยาวชิยั เวฬวุนั

ชม 532/2539 139 พระเดชา ปญฺญาวชิโร ปันปวน เวฬวุนั

ชม 533/2539 135 พระมหาฉลอง อคฺคปญฺโญ ใจชว่ย ปลายนาหลวง

ชม 534/2539 136 พระชิตชยั ฐิตปญฺโญ สีดอกไม้ สวนดอก

วิทยาเขตเชียงใหม่  (รุ่นท่ี  ๘)
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก  สงัคมวิทยา 



ชม 535/2539 168 พระมหาอทุยั อทุโย มลูแกว้ ฟอนสรอ้ย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 536/2539 190 พระมหาปัญญา ปญฺญาวชิโร ปักกาสี ธาตุ อนัดบั  1

ขก 537/2539 183 พระมหาคะนอง สีลโสภโณ กอ้มมงักร ตราชวูนาราม อนัดบั  2

ขก 538/2539 189 พระมหาประยงค์ ญาณเมธี แพงนอ้ย หนองแวง อนัดบั  2

ขก 539/2539 186 พระนิรญั เตชวโร จนัทะวนั สวา่งสทุธาราม อนัดบั  2

ขก 540/2539 196 พระมหาวนิยั วนิยธโร รกัษาพล ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั  2

ขก 541/2539 188 พระบรรจง จกฺกวโร ค ายา ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั  2

ขก 542/2539 193 พระมหาแพง ธมฺมานนฺโท ช านิงาน ธาตุ อนัดบั  2

ขก 543/2539 199 พระมหาสมยั จนฺทสาโร จนัทพร กลางเมืองเก่า อนัดบั  2

ขก 544/2539 198 พระมหาสงา่ อหสึดก ภลูายยาว จอมศรี อนัดบั  2

ขก 545/2539 185 พระมหาณรงคว์ฒัน์ กิตฺติญาโณ ค ากมล หนองแวง อนัดบั  2

ขก 546/2539 201 พระเสรี สีลส  วโร จนัทะพนัธ์ ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั  2

ขก 547/2539 187 พระบญุธรรม มหิทฺธิโก พนัธรุะ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั  2

ขก 548/2539 200 พระศิรวิฒัน์ กววี  โส เกตสุิริ วฒุาราม

ขก 549/2539 195 พระยศศกัดิ์ อินฺทวณฺโณ แกว้มะ กลางเมืองเก่า

ขก 550/2539 197 พระมหาสาคร สิรปิญฺโญ แกว้อดุร สวา่งสามคัคี

ขก 551/2539 192 พระพฒิุนนัท์ ปญฺญาธโร วนัทา ธาตกุดุกวา้ง

ขก 552/2539 194 พระพงษศ์กัดิ์ ถาวรธมฺโม เศษสรรพ์ วฒุาราม

ขก 553/2539 พระมหาคมกรชิ มหาวริยิโก บตุระกลู ธาตุ

คณะสงัคมศาสตร์   วิชาเอก  รัฐศาสตร์   (สาขาการเมืองการปกครอง)
วิทยาเขตขอนแก่น  (รุ่นท่ี  ๕)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 554/2539 43 พระมหาอไุร ขนฺตยาภิรกฺโข พนัชยัสง บญุเกิด อนัดบั  2

พย 555/2539 3 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ กิตฺติปาโล เครอืค  า บา้นไร อนัดบั  2

พย 556/2539 19 พระไพฑรูย์ อคฺควณฺโณ ฟักแกว้ สนัป่าเหียง อนัดบั  2

พย 557/2539 17 พระปิยะ ธีรธมฺโม ราชเจรญิ ศรโีคมค า อนัดบั  2

พย 558/2539 9 พระชเูกียรติ สกิุตฺติโก ยงัเจรญิ ศรอีโุมงค์ อนัดบั  2

พย 559/2539 31 พระสมเกียรติ กิตฺติภทฺโท ยอดผล ไชยอาวาส อนัดบั  2

พย 560/2539 37 พระแสรง เตชพโล ฟักแกว้ เชียงหมัน้ อนัดบั  2

พย 561/2539 36 พระสมัพนัธ์ ธมฺมวโร ศิรนิาม ทุ่งตน้ศรี อนัดบั  2

พย 562/2539 21 พระมหาไพรตัน์ กิตฺติปาโล นิลละออง ศรโีคมค า อนัดบั  2

พย 563/2539 42 พระอินจนัทร์ กิตฺติวณฺโณ ค านอ้ย สนักอง อนัดบั  2

พย 564/2539 38 พระแหลมทอง รตนโชโต อินทะ ศรอีโุมงคค์  า

พย 565/2539 29 พระสมยศ กิตฺติโสภโณ ตนักลู สนัป่างิว้งาม

พย 566/2539 26 พระศกัดิ์ดา สปุติฏฺฐิโต ชา่งค  า บญุเกิด

พย 567/2539 28 พระสมบรูณ์ สทฺุธจิตฺโต วงศไ์ชย เมืองอิงหลวง

พย 568/2539 18 พระพิทกัษพ์งษ์ ธมฺมว  โส สขุตวั ศรอีโุมงคค์  า

พย 569/2539 11 พระชยัวฒัน์ ชยวฑฺฒโน เอือ้ประเสิรฐ ราชคฤห์

พย 570/2539 30 พระสมศกัดิ์ โชติธมฺโม ไชยมงคล ภผูางลาง

พย 571/2539 40 พระอนวุฒัน์ ติสฺสโร ปัญญา บญุเกิด

พย 572/2539 4 พระครรชิต กิตฺติปญฺโญ เมืองติ๊บ พระหิน

พย 573/2539 14 พระธนากร อคฺควโร จรรยา บา้นชอ่น

พย 574/2539 34 พระสรุนิทร ์ ปิยภาณี วนัเงิน ทุ่งพรา้ว

วิทยาเขตพะเยา (รุ่นท่ี  ๑)
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก  รัฐศาสตร์   (สาขาการเมืองการปกครอง)



พย 575/2539 8 พระชาติสยาม กนฺตสีโล สยามโพธ์ิ สนัชา้งหิน

พย 576/2539 5 พระจรลั ธมฺมคเวสโก ค ามลู ศรอีโุมงคค์  า

พย 577/2539 12 พระประจกัษก์ฤษณ์ ปสนฺโน หาญสิรมิาศ เมืองชมุ

พย 578/2539 22 พระยอดแกว้ อภสฺสโร รกัพงษ์ บญุยืน

พย 579/2539 32 พระสรุเชษฐ์ สรุเชฏฺโฐ วชิรธรรมเมธี หนองเหียง

พย 580/2539 2 พระครูสวุรรณธรรมนิวฐิ (เกรียงไกร อตฺตกาโม)เจนใจ แทน่ค า

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 581/2539 104 พระมหาปรดีา ขนฺติโสภโณ บวัเมือง แจง้ อนัดบั 2

นศ 582/2539 พระแคลว้ โชติปญฺโญ เรอืงรอด สระเรยีง อนัดบั 2

นศ 583/2539 116 พระมหาสายณัห์ เขมปญฺโญ อาจหาญ ชะเมา อนัดบั 2

นศ 584/2539 107 พระมานพ ฉนฺทธมฺโม สมพงษ์ เสมาเมือง

นศ 585/2539 114 พระมหาสมศกัดิ์ ชวนปญฺโญ แซชิ่ หนา้พระบรมธาตุ

นศ 586/2539 115 พระสาคร สาคโร นุ่นกลบั สวนกลาง

นศ 587/2539 109 พระเวยีร ปภสฺสโร กิจผดงุ ประดู่พฒันาราม

นศ 588/2539 102 สามเณรกิตติพนัธุ์ กนัทะวงค์ วงัตะวนัตก

นศ 589/2539 108 พระวสิทุธ์ิ สกิุจฺโจ ฉิมเงิน สวนหลวง

นศ 590/2539 111 พระสนอง ธมฺมธโร กลไกล ใหญ่ชยัมงคล

นศ 591/2539 112 พระมหาสมชยั สมชโย แขกไทย สระเรยีง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (รุ่นท่ี  ๖)
คณะสงัคมศาสตร์ วิชาเอก  สงัคมวิทยา

วิทยาเขตอุบลราชธานี  (รุ่นท่ี  ๕)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 592/2539 191 พระมหาเกียรติศกัดิ์ ชินวโร งามเชย มหาวนาราม อนัดบั  2

อบ 593/2539 189 พระอธิวฒัน์ สธุมฺโม สธุรรม อรญัญาวาส อนัดบั  2

อบ 594/2539 171 พระมานิตย์ นิติสาโร พรมถานา สารพฒันึก อนัดบั  2

อบ 595/2539 192 พระชาญ ปญฺญาวโุธ ทองหลิม้ ทุ่งศรเีมือ อนัดบั  2

อบ 596/2539 184 พระมหาศิลปชยั อาภาธาโร สายยาน เชียงยืน อนัดบั  2

อบ 597/2539 188 พระมหาชาญชยั เตชวโร ทองสอย ดอนนางหงส์ อนัดบั  2

อบ 598/2539 170 พระมหาเก่ง กิตฺติโก สายบญุ มหาวนาราม อนัดบั  2

อบ 599/2539 187 พระประจวบ กนฺตสีโล ทองอม้ นาควาย

อบ 600/2539 182 พระมหาค าพอง เปมสีโล พลูสวา่ง วารนิทราราม

อบ 601/2539 193 พระมหาธีรวฒัน์ ธีรวฑฺฒโน สทุธิ มหาวนาราม

อบ 602/2539 165 พระมหากอ้งเกียรติ ชินตฺุตโม ดอ่นเจ็ก ทองนพคณุ

อบ 603/2539 163 พระมหานพรตัน์ จนฺทโชดต ศรโีพน ทองนพคณุ

อบ 604/2539 186 พระวรรณค า กิตฺติวณฺโณ อธิลา ศรปีระดู่

อบ 605/2539 174 พระณรงคศ์กัดิ์ ขนฺติโก เชือ้ดี สารพฒันึก

อบ 606/2539 173 พระแหลมทอง ปญฺญาธโร สจัสวุรรณ์ สารพฒันึก

อบ 607/2539 185 พระสมพงษ์ สเุมโธ บรุะกรณ์ พลแพน

อบ 608/2539 190 พระนฐัวฒิุ ฐานวโร พนัธมาศ มงคลโกวทิาราม

อบ 609/2539 176 พระไพบลูย์ ถามวโร สายเพชร ปทมุมาลยั

อบ 610/2539 181 พระสิทธิชยั ถิรจิตฺโต กลุบตุรดี ใตเ้ทิง

อบ 611/2539 179 พระปลดักมลรตัน์ มหพฺฑโล ศรแีกว้ วารนิทราราม

อบ 612/2539 178 พระจกัรี กิตฺติญาโณ พิมพเ์พ็ง บา้นไมค้า้ง

อบ 613/2539 184 พระมิฉัน นาควโร ยืนนาน สารพฒันึก

คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก  รัฐศาสตร์   (สาขาการบริหารรัฐกิจ)



อบ 614/2539 181 พระสมยั ฐิตปญฺุโญ กญัญาทอง บา้นดอนงิว้

อบ 615/2539 177 พระสบุรรณ์ กตปญฺุโญ ดาวลัย์ แจง้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 616/2539 103 พระมหาสาคร ธมฺมาโลโก พวงจนัทร์ ศาลาลอย อนัดบั  2

สร 617/2539 102 พระปลดัปภพ วมิตฺุติธมฺโม ขอไชย ประทมุเมฆ อนัดบั  2

สร 618/2539 105 พระมหาสพุฒัน์ สวุฑฺฒนธมฺโม วงเวยีน ศาลาลอย อนัดบั  2

สร 619/2539 104 พระมหาสพุจน์ โชติธมฺโม รุง่เรอืง ศาลาลอย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 620/2539 362 พระมหาสมเกียรติ อนงฺคโณ ปันจนัดา ตาลชมุ อนัดบั  2

นค 621/2539 329 พระมหาณรงค์ ปญฺญาธโร ศรวีงษษ์า สามคัคี

นค 622/2539 359 พระอทุยั ชตุินฺธโร สรุมัย์ อมัพวนั

นค 623/2539 341 พระมหาพงษพิ์พฒัน์ วชิรเมธี ภศูรฤีทธ์ิ สระแกว้

4.   คณะสังคมศาสตร์  
วชิาเอกรฐัศาสตร์  จ านวน รูป

วชิาเอกเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

คณะสงัคมศาสตร์   วิชาเอก  รัฐศาสตร์   (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

วิทยาเขตหนองคาย
คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  รัฐศาสตร์   (สาขาการเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตสุรินทร์ (รุ่นท่ี  ๔)



รวมทัง้สิน้              รูป

วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกรฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช       

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกรฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

 จ  านวน             รูป

วิทยาเขตอุบลราชธานี       

วิชาเอกรฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

รวม รูป

วิทยาเขตพะเยา                  

วิชาเอกรฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

รวม รูป
วิทยาเขตสุรินทร ์                

จ านวน รูป
วชิาเอกรฐัศาสตร์ รวม รูป



วิทยาเขต รวมทัง้สิน้              รูป

ส่วนกลาง/วิทยาเขต รวมทัง้สิน้              รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา

ปีการศกึษา  ๒๕๓๗

รับรองตามนี้

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ
รักษาการผูอ้ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระอมรเมธาจารย์ พระสุเมธาธิบดี

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

                           รวมส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้

********
                 1.   คณะพุทธศาสตร์

                 2.   คณะครุศาสตร์

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 001/2540 10518 พระมหาวรีพล วจิกฺขโณ สจิุตตกลุ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 1

กท 0022540 10591 สามเณรอทุยั แกว้เพชร มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 003/2540 10572 พระมหาสงัวร วรกวนิฺโท ออ่นสนิท มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 004/2540 10540 พระมหาเข่ือนเพชร ปญฺญาวฑฺุโฒ โสมสพิุน สตัหีบ อนัดบั 2

กท 005/2540 10548 พระมหาพีรสทุธ์ิ ปภงฺกโร ค าเฮือง กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 006/2540 10544 พระมหาจ าเนียร รกฺขิตเมธี รกัษาภกัดี ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 007/2540 10524 พระมหาสิงห์ เตชปญฺโญ สีเงิน ก าแพง บางจาก อนัดบั 2

กท 008/2540 10541 พระมหาขนัทอง วชิรปญฺโญ วชิาเดช ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 009/2540 10550 พระมหาธนพล กตสาโร แสงนอ้ย กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 010/2540 10904 พระมหาสวสัดิ์ สจฺจวาที คงค าศรี ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 011/2540 11497 พระมหาสรุโิย อตฺุตมเมธี อดุมพร มหาธาตุ

กท 012/2540 11499 พระมหาสิทธิพร สิทฺธิวโร บญุตาม ราชโอรสาราม

กท 013/2540 11498 พระมหาสมพร ธมฺมนาโถ คงนิมิตร ดสุิตารตาม

กท 014/2540 11496 พระมหาบญุโรจน์ จนฺทปญฺโญ พุม่ไม้ ชยัพฤกษมาลา

กท 015/2540 10537 พระมหาเกรยีงไกร สทฺุธิญาโณ วจันคปุต์ ราชบรุณะ

กท 016/2540 10958 พระมหาแสวง ปญฺญาวฑฺุฒิ นิลนามะ พระเชตพุน

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
รุ่นท่ี   ๔๒  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๑๑  มกราคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๐
เขา้รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์   ๑๑   พฤษภาคม    พุทธศกัราช  ๒๕๔๐

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา  ปรัชญา



กท 017/2540 10867 พระเชาวลิต ชินวโร ชีวะโณรส ละครท า

กท 018/2540 พระมหาด ารงค์ สิรปิญฺโญ วงคแ์วน่ พรหมวงศาราม

กท 019/2540 พระมหาเกรยีงไกร โสภณจิตฺโต มดัตงัดอน พระยาท า

กท 020/2540 10491 พระบณัฑิต ปณฺฑิโต ไชยนิจ ประดิษฐาราม

กท 021/2540 พระมหาวทิยา จนฺทสโร พิมพห์อม พระยาศิรไิอสวรรค์

กท 022/2540 พระพไูทย จนฺทวณฺโณ วนัหากิจ สคุนัธาราม

22

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 023/2540 10481 พระมหาไชยา ถิรจิตฺโต คลงัมั่น ราชสิงขร อนัดบั 1

กท 024/2540 10557 พระมหาประพนัธ์ ปรปิณฺุโณ ศภุสร ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 025/2540 10522 พระมหาสนัทตั อาภทฺธโร จนัทรท์าทอง บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 026/*2540 10528 พระมหาสมบตัิ สิรวิณฺโณ เกตสุวุรรณ บางบ าหรุ อนัดบั 2

กท 027/2540 10486 พระมหาเทพ ฐิตเทโว ยิม้แสง สระเกศ อนัดบั 2

กท 028/2540 10577 พระมหาสมศกัดิ์ สธุมฺมเมธี ล  าใย ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 029/2540 10044 พระมหาพงศธร เขมถาวโร ถาวร มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 030/2540 10549 พระมหาเกรยีงไกร กนฺตวโีร จนัทะโพธ์ิ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 031/2540 10549 พระมหาวรียทุธ ธีรเมโธ ทองเพ็ง บญุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 032/2540 10542 พระมหาแคลว้ ปญฺญาวชิโร สขุรมย์ ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 033/2540 10525 พระมหาสมชาติ สมชาโต ธิจินะ พิชยั อนัดบั 2

กท 034/2540 11501 พระมหาแสง รตนปญฺโญ สอนบญุเกิด ราชบรุณะ เขา้ปี 3

กท 035/2540 11502 พระมหาอดุม ปญฺญาวชิโร ชยัสวุรรณ จกัรวรรดิราชาวาส เขา้ปี 3

กท 036/2540 10529 พระมหาสมพงษ์ อตฺตคตฺุโต เขือล  า วเิศษการ

คณะพุทธศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  ศาสนา



กท 037/2540 10489 พระมหานิสิต กนฺตวณฺโณ ชยุชวง ดาวคนอง

กท 038/2540 10060 พระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม จนัทรศ์รี สระเกศ

กท 039/2540 10554 พระมหาบญุรว่ม ปญฺญาวฑฺฒโน ศรสีภุา สวุรรณาราม

กท 040/2540 10546 พระมหาณรงค์ ภรูปิญฺโญ ทิพจรูญ บพิตรพิมขุ

กท 041/2540 10564 พระมหามอง อินฺทปญฺโญ อินทา ราชสิทธาราม

กท 042/2540 10924 พระมหาวชัรพงษ์ ทินฺนาโภ แกว้มณฑา นิมมานรดี

กท 043/2540 10502 พระมหาพิชิต ทตฺตกิตฺติ บญุมา บางพลดั

กท 044/2540 10531 พระมหาสมจิต ธีรญฺญู เอ่ียมสะอาด นิมมานรดี

กท 045/2540 10484 พระมหาทวปี ธมฺมิโก บญุยก ราษฎรบ์รูณะ

กท 046/2540 10499 พระมหาประสิทธ์ิ สิทฺธิทตฺโต วโิรจนศ์ิรวิงศ์ พระยาท า

กท 047/2540 10514 พระมหาภาณุ สธีุโร พินิจ เรไร

กท 048/2540 10527 พระมหาสมบตัิ สมุโน ต๊ะนอ้ย พิชยั

กท 049/2540 10489 พระมหาประสงค์ สภุทฺทโร ชิดสนิท ตน้ไทรย์

กท 050/2540 10567 พระมหาวจิิตร พทฺุธรกฺขิโต คงสวุรรณ พิชยญาติการาม

กท 051/2540 10559 พระมหาประสานชยั เทวงฺกโร ตรพีงษศ์ิลป์ พิชยญาติการาม

กท 052/2540 10492 พระวรพล กิตฺติภทฺโท ผลค า ใหม่เทพนิมิตร

กท 053/2540 10516 พระมหาวชิาญ ภรูปิญฺโญ ไกรวงศ์ สรอ้ยทอง

กท 054/2540 10515 พระมหาวริชั วริโช ฉิมลี ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 055/2540 10556 พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท รตันยงค์ ชนะสงคราม

กท 056/2540 10496 พระมหาประเทือง เขมจาโร หนองผือ ดอน

กท 057/2540 10507 พระมนตรี ธมฺมธีโร ศรแีพง กลางดาวคนอง

กท 058/2540 10523 พระมหาสาคร ธีรปญฺโญ ธระที ประยรุวงศาวาส

กท 059/2540 10983 พระณรงค์ ฐิตจาโร เขียวทอง ชิโนรสาราม

กท 060/2540 10581 พระมหาสพุจน์ ชตุินฺธโร ชมช่ืน สรอ้ยทอง



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 061/2540 10585 พระมหาสรุศกัดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ประจนัตะเสน ราชสิทธาราม อนัดบั 1

กท 062/2540 10487 พระมหาธีรภทัร ์ ธีรภทฺโท แสงอ าไพ ดสุิตาราม อนัดบั 2

กท 063/2540 10553 พระมหาบญุจนัทร์ จนฺทโชโต มีทะโจน อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 064/2540 10568 พระมหาวชัรวชิย์ ธมฺมโสภโณ มีประเสรฐิ เทพธิดาราม อนัดบั 2

กท 065/2540 10852 พระมหาลทัธพร กสุลจิตฺโต เพลียชอ่ ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 066/2540 10558 ประมหาประสิทธ์ิ อหสึโก ทองปาน สทุศันเทพวราราม

กท 067/2540 10582 พระมหาสรุยิา มหาวโีร ช่ืนบญุ ประดิษฐาราม

กท 068/2540 10570 พระมหาศรทีนต์ สมจาโร สขุเกษ ดสุิตาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 069/2540 พระมหาโสภณ โสภณจิตฺโต บวัจนัทร ์ วงัตะวนัตก อนัดบั 2

นศ 070/2540 พระนิคม ฐานธมฺโม สมัคง หวัอิฐ อนัดบั 2

นศ 071/2540 พระมหามนตรี ชยวฑฺฒโน เพชรนาจกัร วงัตะวนัตก อนัดบั 2

นศ 072/2540 พระปลดัรตัน์ อคฺคธมฺโม ทวนค า วงัตะวนัตก

นศ 073/2540 พระบญุธรรม พฺรหฺมอินฺโท พรหมอินทร์ วงัตะวนัตก

คณะพุทธศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  บาลี-สันสกฤต

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 074/2540 174 พระมหานิคม นิสโภ วงษส์วุรรณ สวนดอก อนัดบั 1

ชม 075/2540 185 พระมหาวรพงษ์ วรเมธี บญุป้ัน ศรสีพุรรณ อนัดบั 1

ชม 076/2540 197 พระมหาอกัขณิช ปณฺุณวณฺโณ ศรดีารตัน์ อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 077/2540 184 พระมหาเรงิสรวง สิรวิฑฺฒโน ดาษไธสง ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

ชม 078/2540 210 พระมหาประเสรฐิ จกฺกธมฺโม จารอิตุร ์ เทพมงคล

ชม 079/2540 195 พระมหาเสถียร กิตฺติคโุณ ค าดวง เชียงมั่น

ชม 080/2540 181 พระมหาไพรชั โชติปญฺโญ ศรลีาวงศ์ สวนดอก

ชม 081/2540 176 พระมหาบญุชว่ย เขมจารี อินเทพ ลอยเคราะห์

ชม 082/2540 182 พระมหามารวย ชวนปญฺโญ ใจรกับญุ หม่ืนเงินกอง

ชม 083/2540 209 พระมหาประสิทธ์ิ ขนฺติสาโร อาษากิจ สนัทรายมลู

ชม 084/2540 188 พระมหาอรรถวฒิุ อรุโณ จนัทรแ์ทน่ สวนดอก

ชม 085/2540 180 พระมหาพิพฒัน์ ฐานวโีร ชดัชมภู ใหม่ศิรมิงคล

ชม 086/2540 173 พระมหาเดช กิตฺติสทฺโท ทรงจิตร พระสิงห์

13

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 087/2540 พระมหาประยงค์ ปญฺญาวโร ออ่นตา ธาตุ อนัดบั 2

ขก 088/2540 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ นราสโภ เสารตันพงษ์ วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 089/2540 พระมหาพิชิต ปณฺุณเมโธ สวุรรณรมัย์ เกาะแกว้ อนัดบั 2

ขก 090/2540 พระมหาพงษท์อง ชยเตโช ไชยเดช กลาง

ขก 091/2540 พระมหาภเูบศร์ ภรูทิตฺโต สนัพลี โพธ์ิศรี

5

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ปรัชญา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 092/2540 10154 พระมหาเมตไตรย์ กลฺยาณธมฺโม ธรรมณีย์ สระเกศ อนัดบั 1

กท 093/2540 10595 พระมหาค านวล คมฺภีรปญฺโญ ชจูนัทร ์ ทองเพลง อนัดบั 2

กท 094/2540 10597 สามเณรจตพุร สิทธิสงูเนิน ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 095/2540 10600 พระมหาเจรญิ ชวนาธิปติ การะเกษ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 096/2540 10726 พระมหาสมร ชตุิมนฺโต สขุค  า ราชโอรสาราม

กท 097/2540 10623 พระมหาประมวล ขนฺติโก อดทน ราชสิทธาราม

กท 098/2540 10608 พระมหาทวพีลูย์ ธมฺมสธีุ ช่ืนเนียม จตรุมิตรประดิษฐาราม

กท 099/2540 10729 สามเณรสมพงษ์ อญัโย ราชนดัดาราม

กท 100/2540 10602 พระมหาชยัวฒิุ ชยวฑฺุโฒ คลงัวเิชียร มหาธาตุ

กท 101/2540 10678 พระมหาอบุลรตัน์ เตชปญฺโญ ประเสรฐิ กลัยาณมิตร

กท 102/2540 10668 พระสมรรถชยั กิตฺติโสภโณ มั่งค  ามี เทพนารี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 103/2540 10100 พระมหาชินวฒัน์ อธิเมโธ เสือป่า โพธินิมิตร อนัดบั 1

กท 104/2540 10672 พระมหาหาญชยั วรีชโย ถาวงศก์ลาง สระเกศ อนัดบั 2

กท 105/2540 10636 พระมหาจีระนนท์ อภิญฺญาโณ คนหาญ ปรนิายก อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
รุ่นที่  ๔๒  ปีการศกึษา  ๒๕๓๘

คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



กท 106/2540 10669 พระมหาสวุรรณ ฐิตเมธี กระแสเทพ คณิกาผล อนัดบั 2

กท 107/2540 10606 พระมหาเดชา วรทินฺโน จนัทรศ์ิริ เทววีรญาติ อนัดบั 2

กท 108/2540 10663 พระมหาสยมภู ยตฺติยตฺุโต เหลา่จมู ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 109/2540 10715 พระมหาโกมล สิทฺธิปญฺโญ นรุกัษ์ สระเกศ อนัดบั 2

กท 110/2540 10609 พระมหาวรีะยทุธ ธีรภทฺโท ตะรสีนู ประดู่ บางจาก อนัดบั 2

กท 111/2540 10711 พระมหาอนชุา จนฺทโชโต กลุ่มถาวร เศตรฉัตร อนัดบั 2

กท 112/2540 10713 พระมหาเกรยีงไกร อหสึโก เต็มปัน ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 113/2540 10652 พระมหาสนธ์ สนฺติกโร เกษมญาติ สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 114/2540 10614 พระมหานฤพนธ์ ฐิตธมฺโม แสงทอง ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 115/2540 10598 พระเจรญิ ชตุินฺโธ ธิชากรณ์ สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 116/2540 10637 พระมหารุง่เพชร วชิรเมธี ติสระ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 117/2540 10630 พระมหาพิพฒัน์ ธีรภทฺโท แป้นอาทิตย์ โบสถส์ามเสน อนัดบั 2

กท 118/2540 10731 พระมหาสฤษฎพ์ล รติวฑฺฒโน สขุก าเนอก วมิตุยาราม อนัดบั 2

กท 119/2540 10633 พระมหามนตรี กลฺยาณเมธี ยะวงั ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 120/2540 10632 พระมหาไพชยนต์ อภิชโย ออนตะไคร้ ยางสทุธาวาส อนัดบั 2

กท 121/2540 10610 พระมหาธรรมรงค์ ธีรปญฺโญ เทียบสี เจา้มลู อนัดบั 2

กท 122/2540 10653 พระสทุธิชยั ธมฺมวโร กนัเรอืง ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2

กท 123/2540 10631 พระมหาไพรวลัย์ อตฺุตมชาโต ฟบูินทร์ วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 124/2540 10603 พระมหาไชยา ปิยชโย หมั่นบรรจง จอมสดุาราม อนัดบั 2

กท 125/2540 10709 พระมหาเอนก กิตฺติปาโล ศรตีะวนั สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 126/2540 10656 พระมหาสมควร ญาณวโีร อาญาเมือง บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 127/2540 10639 พระระพิน พทฺุธิสาโร ดว้งลอย บงึทองหลาง อนัดบั 2

กท 128/2540 10640 พระมหาลิน ปิยสีโล บญุลอ้ม ไตรมิตรวทิยาราม อนัดบั 2

กท 129/2540 10684 พระมหาเทิน ปณฺุณเขโม นาราช พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 130/2540 10596 พระค านึง สทฺุธปญฺโญ จงไกรจกัร อินทรบ์รรจง อนัดบั 2



กท 131/2540 10622 พระมหาประเสรฐิ อคฺคธมฺโม ไชยพจน์ เศตรฉัตร อนัดบั 2

กท 132/2540 10728 พระมหาสมหมาย เขมสิริ ศรสีงัข์ มหาธาตุ

กท 133/2540 11503 พระมหาชาญ ปภากโร เกตแุกว้ สะพานพระโขนง

กท 134/2540 10679 พระมหาชยัยะ ฐานวฑฺฒโน แจง้พรมมา ยานนาวา

กท 135/2540 10619 พระมหาเปลง่ จนฺทร  สี จนัทรส์ขุ คฤหบดี

กท 136/2540 10704 พระมหาสิทธิชยั เขมสรโณ พรมเลิศ ทา่พระ

กท 137/2540 10670 พระมหาส าเรจ็ สิรธิมฺโม คณฑา โตนด

กท 138/2540 10673 พระมหาหมวด สกฺุกธมฺโม โฉมศรี ดสุิตาราม

กท 139/2540 10703 พระมหาส าราญ อานนฺโท ราตรหีวา่ง ศาลาครนื

กท 140/2540 10724 พระมหาอภิชาญ ชตุินฺธโร หนนัเมา ทินกรนิมิต

กท 141/2540 10674 พระมหาอ านวย คณุส วโร หอมเนียม พระเชตพุน

กท 142/2540 10635 พระมหารกัษธ์นา จิตฺตส  วโร ระดาพนัธ์ อนงคาราม

กท 143/2540 10712 พระมหากิตติชยั ญาณธมฺโม จนัทรใ์จ ไทรมา้ใต ้(นนทบรุ)ี

กท 144/2540 10717 พระมหาทองค า ฐิตเปโม ยืนยง ประดู่ฉิมพลี

กท 145/2540 10718 พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี จนัทรบ์ญุ ชิโนรสาราม

กท 146/2540 10720 พระมหาบญุมา ปญฺุญานนฺโท เที่ยงกระโทก ราชโอรสาราม

กท 147/2540 10680 พระมหาชศูกัดิ์ สทฺธมฺมาลงฺกาโร นอ้ยสนัเทียะ สรอ้ยทอง

กท 148/2540 10629 พระมหาบญุทนั ปิยธโร เศษรกัษา บางบ าหรุ

กท 149/2540 10659 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ขวญัสขุ โตนด

กท 150/2540 10624 พระมหาธชัพงษ์ สนฺตมโน รุง่โรจน์ ชะลอ

กท 151/2540 10638 พระมหารกัษเ์กียรติ สเุมธโส ศีรษะเทือน ทา่พระ

กท 152/2540 10683 พระมหาทองค า ธมฺมภาณี รอดสโุข เพลง

กท 153/2540 10682 พระมหาทินกร ธีรเมธี ชิณรตัน์ ลานนาบญุ

กท 154/2540 10601 พระมหาชาญชยั ฐานวโร อสุา่ห์ โพธินิมิตร

กท 155/2540 10722 พระมหาไพจิตร ปณฺุณวณฺโณ ธาตบุรุมย์ โมลีโลกยาราม



กท 156/2540 10607 พระมหาสภุวชิญ์ ปภสฺสโร วริาม กาญจนสิงหาสน์

กท 157/2540 10677 พระมหาอารมณ์ อารมฺมโณ ครบรุี ตน้ไทรย์

กท 158/2540 10694 พระมหาปราง อคฺคปญฺโญ บญุธรรม ใหม่อมตรส

กท 159/2540 10618 พระปรชีา สจฺจญาโณ นามนนท์ มหาธาตุ

กท 160/2540 10620 พระมหาปัญญาพร อินฺทปญฺโญ อินธิเสน เพลงวปัิสสนา

กท 161/2540 10681 พระมหาไชยสนาม ปญฺญาวชิโร มาหลี บญุยประดิษฐ์

กท 162/2540 10621 พระมหาปิยสิทธ์ิ อนนฺชิโต อ่ินธิ พิชยั

กท 163/2540 10693 พระมหาบญุสงค์ ธมฺมธีโร ถนอมผิว จกัรวรรดิราชาวาส

กท 164/2540 10691 พระมหาบญุกอง คณุาธโร มาหา มหรรณพาราม

กท 165/2540 10690 พระมหาบญุยงั ขนฺตยาภรโณ เจียมรมัย์ วรจรรยาวาส

กท 166/2540 10647 พระมหาเวก สธีุโร สวสัดี ราชบรุณะ

กท 167/2540 10599 พระมหาจ าลอง สเุมธโส บญุปลกู อมรทายิการาม

กท 168/2540 10644 พระมหาวโิรจน์ วโิรจโน อนัโน หนองเพียร

กท 169/2540 10708 พระมหาอิสราภรณ์ ปณฺฑิตเมธี ลาพนัธ์ บางไผ่

กท 170/2540 10688 พระมหานนัทา นนฺทปญฺโญ แววสะบก บางแพรกใต้

กท 171/2540 10697 พระมหาพรชยั ธมฺมชโย พลรกัษา ทินกรนิมิต

กท 172/2540 10701 พระมหาสามารถ ธีรว  โส ยั่งยืน ราษฎรบ์รูณะ

กท 173/2540 10725 พระมหาวเิชียร อภิปญฺโญ ศรสีพุรรณ์ นางชี

กท 174/2540 10715 พระมหาเจรญิ กนฺตธมฺโม พลทา บางสะแกใน

กท 175/2540 10700 พระมหาสามารถ ญาณวโีร บญุพรหมรกัษ์ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 176/2540 10643 พระมหาวโิรจน์ วโิรจโน นอ้ยอ๋ิว ลานนาบญุ

กท 177/2540 10716 พระมหาชยัศรี กิตฺติปญฺโญ แพงตา ราชสิงขร

กท 178/2540 10649 พระมหาสภุาพ โชติปาโล โลเกตุ ใหม่พิเรนทร์

กท 179/2540 10648 พระมหาวริตัน์ ภทฺทมนีุ บญุหลวง พรหมวงศาราม

กท 181/2540 10629 พระมหาพธัยา มหาปญฺุโญ สมจิตร บางประกอก



กท 182/2540 10698 พระมหาวชิาญ สวุชิาโน ฤทธิธรรม ธรรมาภิรตาราม

กท 1832540 10695 พระมหาประสาท เมธิว  โส เครือ่งทอง แกว้ไพฑรูย์

กท 184/2540 10611 พระมหานาฤทธ์ิ นาควณฺโณ อินทรพ์วง เลา

กท 1852540 10654 พระมหาสมนึก ยสวฑฺฒโน วรสนั โบสถส์ามเสน

กท 1862540 10655 พระมหาสมภพ ธมฺมวฑฺุโฒ กาลิตา พระยาท า

กท 187/2540 10657 พระมหาสมคิด วรมนฺตี ประสานพิมพ์ วเิศษการ

กท 188/2540 10723 พระมหาพเยาว์ สธีุโร รุง่ไทย คฤหบดี

กท 189/2540 10705 พระมหาสมพาน อภิปญฺุโญ สีโท นอ้ยนพคณุ

กท 190/2540 10612 พระนพพล กลฺยาณธมฺโม ต๊ะตี๊บ นอ้ยนพคณุ

กท 191/2540 10617 พระบญุเลื่อน สเุมธโส ตระกลูสขุ สทุธาวาส

กท 192/2540 10686 พระมหาธิติพงษ์ สิรเิทโว ศรอีอน เบญจมบพิตร

กท 193/2540 10642 พระวรพงศิริ ชวนปญฺโญ จนัทร โพธินิมิตร

กท 194/2540 10626 พระมหาประสิทธ์ิ ปภสฺสโร สตุตะคาน คลองครุ

กท 195/2540 10671 พระสวุฒัน์ สวุฑฺฒโน ศรอีรุณ บงึทองหลาง

กท 196/2540 10605 พระมหาด าเนิน จิตฺตโสภโณ วงศพ์าดกลาง นาคกลาง

กท 197/2540 10666 พระมหาสพุฒัน์ กลฺยาณธมฺโม ศรชีมช่ืน อรุณราชวราราม

กท 198/2540 10650 พระสงา่ สเุมธี สขุรี เลา

กท 199/2540 10628 พระพนม สิรปิญฺโญ มีเอียด คลองครุ

กท 200/2540 10594 พระซอ้แอดี ปญฺญาวโร ทองดี เจา้มลู

กท 201/2540 10685 พระมหาทวี ฐิตเวที เยาวพนัธ์ อนงคาราม

กท 202/2540 พระดลุยวทิย์ อินฺทสิริ พระนรุกัษ์ เลา

กท 203/2540 พระมหาสาคร สาครเมธี วงศร์กัษา จกัรวรรดิราชาวาส

วิทยาเขตหนองคาย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 204/2540 สามเณรวโิรจน์ ผาทา โพธ์ิชยั อนัดบั 1

นค 205/2540 พระพินิจ จนฺทโสภโณ จนัทรง์าม ศรสีมุงัลค์ อนัดบั 2

นค 206/2540 พระมหาสมคิด ปสิทฺธิเมธี ตะวงัทนั จอมมณี

นค 207/2540 พระวชิยั วชิโย แสงสวา่ง ยอดแกว้

นค 208/2540 พระมหาไพรตั เตจชธมฺโม อาจดวงดี มีชยัทงุ

นค 209/2540 พระวชิรุณ ญาณโสภโณ ภกูระเดา ศรสีมุงัลค์

นค 210/2540 พระชม สิรริณฺโณ แตง่ทรพัย์ ศรษืะเกษ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 211/2540 216 พระมหาฉัตรชยั ถาวโร อุ่นนาวนิ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 212/2540 230 พระมหาไพบลูย์ อิทฺธิโชโต แพงแกว้ เทพปรูณาราม อนัดบั 2

ขก 213/2540 221 พระมหาทองเหรยีญ ภรูปิญฺโญ เดชป้องหา กลาง อนัดบั 2

ขก 214/2540 217 สามเณรชชัวาลย์ ช  ่ามะณี หนองแวง อนัดบั 2

ขก 215/2540 245 พระมหาสมัพนัธ์ วรธมฺโม กองอดุม หนองแวง อนัดบั 2

ขก 216/2540 231 พระมหาภาษิต ฐานงฺกโร เจรญิศรี ธาตุ อนัดบั 2

ขก 217/2540 237 พระมหาลิขสิทธ์ิ นิติสาโร สิงหง์อย กลาง อนัดบั 2

ขก 218/2540 218 พระมหาชยัสิทธ์ิ ชิโนรโส ค าภู ธาตุ อนัดบั 2

ขก 219/2540 244 พระมหาสยามพร ปฏิภาณกวี พนัธไชย ธาตุ อนัดบั 2

ขก 220/2540 249 พระสพิุน ปญฺญาวชิโร หลนุบชูา ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 221/2540 223 พระนศุาสตร์ จิตฺติปญฺโญ ปะวะศรี กลาง อนัดบั 2

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตขอนแก่น

  คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



ขก 222/2540 248 พระมหาสทุศัน์ สเุมโธ อาสนามยั จอมศรี อนัดบั 2

ขก 223/2540 325 พระมหาสนิท รกฺขิตญาโณ ภเูฮืองแกว้ รว่มใจสามคัคีธรรม อนัดบั 2

ขก 224/2540 241 พระวฒิุพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ผลไม้ เทพปรูณาราม อนัดบั 2

ขก 225/2540 329 พระมหาแสงอรุณ ชตุินฺธโร ศรชีมุพล หนองแวง อนัดบั 2

ขก 226/2540 250 พระมหาสรุศกัดิ์ ญาณกวี โพพาฤทธ์ิ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 227/2540 246 พระมหาสมัภาษณ์ วชิรญาโณ ไชยตะมาตย์ วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 228/2540 226 พระมหาประทีป ธมฺมทีโป บญุประเสรฐิ กลาง อนัดบั 2

ขก 229/2540 243 พระสมชาย สจฺจวโร วงศล์ะคร กลาง อนัดบั 2

ขก 230/2540 215 พระจ ารูญ จารุวณฺโณ แกว้ไขแสง กลาง อนัดบั 2

ขก 231/2540 240 พระมหาวฒิุชยั จนฺมว  โส สมเพชร นนัทิการาม อนัดบั 2

ขก 232/2540 247 พระมหาสพุจน์ ภทฺทว  โส วงเจรญิ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 233/2540 398 พระครูสิรชิยัธชั มหพฺพโล กงัชยุ ศรวีชิยัวนาราม เขา้ปี 3

ขก 234/2540 222 พระทองสขุ สนฺุทโร มณีภกัดี ศรสีวา่งโนนทนั

ขก 235/2540 252 พระแสวง ฐิตญาโณ ส าเภาทอง ศรนีวล

ขก 236/2540 228 พระประสงค์ ปภสฺสโร หสัรนิทร ์ ทา่ราชไชยศรี

ขก 237/2540 239 พระมหาวชิิต สทฺุธิญาโณ สทุธิสิงห์ ศิรบิญุธรมม

ขก 238/2540 323 พระณฐัพล เกตธุมฺโม โพไพ หนองแวง

ขก 239/2540 213 พระมหาคณุากร กลฺยาณธมฺโม คณานิตย์ โนนศิลา

ขก 240/2540 233 พระเมืองมนต์ จกฺกธมฺโม ศรปัีตตา ศรสีวา่งโนนทนั

ขก 241/2540 238 พระวนัชยั ภรูทิตฺโต อนนัตรี ทา่ราชไชยศรี

ขก 242/2540 232 พระมหาเมธี กนฺตสีโล สมศกัดิ์ หนองแวง

ขก 243/2540 255 พระอดลุย์ ฉนฺทธมฺโม ทองนชุ หนองแวง

ขก 244/2540 229 พระพนูทรพัย์ ปิยสีโล พนัประสงค์ ธาตกุดุกวา้ง

ขก 245/2540 326 พระสายนัต์ ปญฺญาทีโป ท าสนุา ศรสีวสัดิ์

ขก 246/2540 224 สามเณรบรรชากรณ์ สภุารยี ์ ธาตกดุกวา้ง



ขก 247/2540 253 พระหน นาถธมฺโม ทิพฤตรี มรรคส าราญ

ขก 248/2540 322 พระจ าลอง ปญฺญาวฑฺฒโก เอกสะพงั หนองแวง

ขก 249/2540 251 พระปลดัสรุเดช ฐานงฺกโร บตุรธิยากลดั หนองแวง

ขก 250/2540 219 พระมหาถนอม ถิรปญฺโญ พนัโภคา หนองแวง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 251/2540 171 สามเณรวนิยั ตรงกลาง สะแก

นม 252/2540 168 พระมหายทุธนา นราสโภ พนูเกิดมะเรงิ พระนารายณ์

นม 253/2540 176 พระมหาสพุฒัน์ ปรปิณฺุโณ ลาไป ตกุรุดเครอืปลอก

นม 254/2540 179 พระมหาสทุธิรกัษ์ คเุณสโน เสนพลกรงั พระนารายณ์

นม 255/2540 160 พระมหาท านอง อฏฺุฐานสิกฺขโต วงศจ์อม สมอราย

นม 256/2540 170 พระมหาวชิยั กิตฺติวณฺโณ เสาพะเนา สงูจอหอ

นม 257/2540 163 พระมหาบญุธรรม วสิทฺุธิเมธี เชยปันกลาง สะแก

นม 258/2540 175 พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน สวุรรณาจารย์ ใหม่สนุทร

นม 259/2540 157 พระมหาค าภีร ์ ภรูสิีโล พนัจนัดา พลบั

นม 260/2540 183 พระมหาสฤษดิ์ ติสฺสวโร อาจปานกลาง สมอราย

นม 261/2540 162 พระมหาบรรยงค์ กลุวฑฺฒโน เยี่ยมจะบก หงศส์วนหมาก

นม 262/2540 พระมหาบญุเลิศ ธมฺมทสฺสี โอฐสู พายพั

นม 263/2540 167 พระมหาไพฑรูย์ วฑิโูร คงจนัทร์ บงึ

นม 264//2540 169 พระมหาระพินทร์ ปญฺญาสิริ พงษก์าญจน์ พระนารายณ์

นม 265/2540 166 พระมหาปกานนท์ พทฺุธิเมธี พิลาพนัธ์ พายพั

นม 266/2540 173 พระมหาสมศกัด์ ชวนเมธี สนพะเนา สะแก

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



นม 267/2540 185 พระมหาศรศีกัดิ์ สิรสิกฺโก เณรกลุ พระนารายณ์

นม 268/2540 172 พระสมศกัดิ์ กนฺตสีโล แทนไธสง พระนารายณ์

นม 269/2540 159 พระมหาไชยรตัน์ ปิยสีโล นาเมือง ชยัมงคล

นม 270/2540 178 พระมหาสทุธิพล ธมฺมร  สี คณูแกว้ พายพั

นม 271/2540 177 พระมหาสพุฒัน์ อคฺควโร ชยัเสนา โพธ์ิ

นม 272/2540 181 พระมหาสทุธิศกัดิ์ เมตฺตาจโร แกว้ตก พระนารายณ์

นม 273/2540 164 พระมหาบญุธรรม กลฺยาโณ พรมมะสงั อิสาณ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 274/2540 พระมหาฉลวย อรุโณ สิงหแ์จม่ ศรมีงคล อนัดบั 2

อบ 275/2540 พระมหากระจา่ง ภรูปิญฺโญ โกมลศรี สารพดันึก อนัดบั 2

อบ 276/2540 พระโสรส กิตฺติสาโร สืบสิงห์ เข่ืองใน อนัดบั 2

อบ 277/2540 พระวเิชียร วชิโร มนัแหล่ หนองหลกั อนัดบั 2

อบ 278/2540 พระมหาสิงหท์อง จนฺทโชโต สวสัดี แกง้โพธ์ิ อนัดบั 2

อบ 279/2540 พระมหาธีรชยั อิสฺสโร ลาภตูะมะ ศรแีสงทอง อนัดบั 2

อบ 280/2540 พระทนงศกัดิ์ ปญฺญาวโร พรมจารยี์ พลแพน อนัดบั 2

อบ 281/2540 พระครูปลดัสี สิรญิาโณ มณีกรรณ์ สารพดันึก

อบ 282/2540 พระมหาอภิสิทธ์ิ กิตฺติโสภโณ แสงสวา่ง มหาวนาราม

อบ 283/2540 พระมหาเกรยีงไกร อาสโภ ชยัเอก สวุรรณาราม

อบ 284/2540 พระวสนัต์ วชิรญาโณ มาพรม สารพดันึก

อบ 285/2540 พระวชัรพล ปญฺญาทีโป พลูสวา่ง ใต้

อบ 286/2540 พระมหาเจรญิ อนตฺุตสีโล ใจหาญ มหาวนาราม

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



อบ 287/2540 พระจกัรกฤษ จนฺทโก หนองขนุสาร ใหม่ประชาสรรค์

อบ 288/2540 พระมหาณรงค์ ญาณส วโร แพงพรมมา แสงเกษม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 289/2540 112 พระมหาเมธี สวุชิาโน แคแดง เมธงักราวาส อนัดบั 1

พร 290/2540 106 พระมหาแกว้ อมโร อินเต็ม พงษส์นุนัท์ อนัดบั 2

พร 291/2540 113 พระมหาศรวีงั สิรมินญฺุโญ ศิรมินญุ ชยัมงคล อนัดบั 2

พร 292/2540 108 พระนพรตัน์ ฐิตธมฺโม กาวงศ์ ตน้ผึง้ อนัดบั 2

พร 293/2540 115 พระสนุทร ปิยธมฺโม วงศษ์า ชยัมงคล อนัดบั 2

พร 294/2540 106 พระนิกร สธีุโร ขม่อาวธุ กาศเหนือ

พร 295/2540 117 พระสภุาพ โสภณปญฺโญ ช านาญ เกษมสขุ

พร 296/2540 107 พระมหานอง อานนฺโท สิ่งของ พระบาทม่ิงเมือง

พร 297/2540 114 พระสงวน สนฺุทรธมฺโม ดู่ยา เมธงักราวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 298/2540 พระมหาจ าลอง สาสนเมธี แสนแกว้ จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 1

สร 299/2540 พระโกมนต์ อคฺคจิตฺโต แพงสภุา ประทมุเมฆ อนัดบั 2

สร 300/2540 พระมหาประหยดั นนฺทสาโร นนัทิโค จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 301/2540 พระมหาทวี รววิณฺโณ แสงศรี หนองบวั อนัดบั 2

วิทยาเขตแพร่

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนสังคมศกึษา



สร 302/2540 พระสมชาย สทฺุธสีโล สางรมัย์ คุม้เหนือ อนัดบั 2

สร 303/2540 พระมหาสทุธิพงษ์ ธมฺมธโร ธรรมพิทกัษ์ สามคัคีธรรม อนัดบั 2

สร 304/2540 พระมหาสรุตัน์ อินฺทปญฺโญ ใบทอง คุม้เหนือ อนัดบั 2

สร 305/2540 พระโรจน์ กนฺตสีโล ดวงจิตร คุม้เหนือ

สร 306/2540 พระมหาสิทธิพร ปญฺญาวชิโร พนัไผ่ สวุรรณวจิิตร

สร 307/2540 พระวนัชยั เทวธมฺโม แข็งแรง ใหม่ศรมีากทอง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 308/2540 10809 พระมหาธีรภทัร ฉนฺทวฑฺุโฒ เมฆขนุทด มหาพฤฒาราม อนัดบั 1

กท 309/2540 10745 พระมหานิยม ธีรวโร อานไมย์ ดิสหงษาราม อนัดบั 1

กท 310/2540 10817 พระมหาปัญญา สจฺจวาที ใจหาญ ปากน า้ อนัดบั 1

กท 311/2540 10814 พระมหาบญุถ่ิน ธมฺมธีโร วาปิเส บางบ าหรุ อนัดบั 1

กท 312/2540 10851 พระมหาเสรมิไชย ปญฺญาวสิทฺุโธ ต๊ะปัญญา สรอ้ยทอง อนัดบั 1

กท 313/2540 10805 พระมหาแดนชยั อภิกฺกนฺตจารี แกว้สา ประยรุวงศาวาส อนัดบั 1

กท 314/2540 10799 พระมหาจิระศกัดิ์ ธมฺมเมธี สงัเมฆ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 1

กท 315/2540 10768 พระมหาวรียทุธ ฐิตวโีร ก่ิงแกว้ ยานนาวา อนัดบั 1

กท 316/2540 10754 พระมหาพิธภณัฑ์ สีลภณฺโฑ ไชยโคตร ปากน า้ อนัดบั 2

กท 317/2540 10839 พระมหาวมิล กิตฺติคตฺุโต จุย้สอ่งแกว้ ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 318/2540 10971 พระมหาสมเจตน์ ญาณจารี พูร่ะหงส์ สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
รุ่นที่  ๔๒  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘
คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



กท 319/2540 10579 พระมหาสมบรูณ์ วฑฺุฒิกโร พรรณา ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 320/2540 10806 พระมหาทนงชยั อภิปญฺโญ บรูณพิสทุธ์ิ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 321/2540 10815 พระมหาบญุธรรม ปญฺญาพโล ทดัแกว้ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 322/2540 10734 พระมหาเกลีย้ง ธมฺมโชโต แกว้พร ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 323/2540 10765 พระวชิิต วชิิโต ด ารกัษ์ ใหม่ อนัดบั 2

กท 324/2540 10845 พระมหาศรวีร สวุณฺณมโน มะโนค า เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 325/2540 10583 พระมหาสรุยิา ปญฺญาคโม สคุะโต สวุรรณนาราม อนัดบั 2

กท 326/2540 10829 พระมหาพรชยั สิรวิโร ศรภีกัดี เสถียรรตันาราม อนัดบั 2

กท 327/2540 10740 พระชยัพร วชฺิชาธโร ตลงึเพชร วเิศษการ อนัดบั 2

กท 328/2540 10812 พระมหานรนิทร์ นรนิฺโท สธุรรม ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 329/2540 10744 พระธีรพงษ์ ธีรปญฺโญ ปานเกลีย้ง บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 330/2540 10959 พระมหาสาคร สิรชิยโสภโณ ภแูกว้นอก ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 2

กท 331/2540 10780 พระมหาสงัเวช จนฺทโสภี ศรโีคตร สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 332/2540 10797 สามเณรเกรยีงไกร ทองแร่ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 333/2540 10808 พระมหาธงชยั เชยฺโย ดียิ่ง อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 334/2540 10854 สามเณรสพุจน์ ค  านอ้ย บางยี่ขนั อนัดบั 2

กท 335/2540 10732 พระมหาเกษม เขมวโีร บรุาณเดช ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 336/2540 10855 พระมหาสจิุนต์ สจิุณฺโณ เยิงรมัย์ สะพานพระโขนง อนัดบั 2

กท 337/2540 10940 พระมหานิคม สิรญิาโณ เหลา่ศรชียั คฤหบดี อนัดบั 2

กท 338/2540 10945 สามเณรประดิษฐ์ จนัทร ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 339/2540 10973 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ จนัทรห์อม อดุมรงัษี อนัดบั 2

กท 340/2540 10975 พระมหาสมโชค จิตฺติเมธี ค  าแกว้ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 341/2540 10853 พระมหาสกีุ กนฺตสีโล สายเสนา จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 342/2540 10821 พระมหาป่ิน สคุมฺภีรญาโณ บวัอิน พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 343/2540 10952 พระมหารงัสี รตนโชโต แกว้น า้ไสย์ ละหาร อนัดบั 2



กท 344/2540 10860 พระมหาอินสอน สคารโว สขุเกษม บางนาใน อนัดบั 2

กท 345/2540 10758 พระภาณวุฒัน์ จรสฺโส พฒจนัทร์ นาคนิมิตร อนัดบั 2

กท 346/2540 10772 พระมหาเสฐียรพงษ์ กิตฺติธโร ศรชีาติ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 347/2540 10820 พระมหาปรดีา นรนิฺโท วงศศ์รี ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 348/2540 10827 พระมหาประมขุ ชิโนรโส กาญจนเพ็ญ ชลประทาน อนัดบั 2

กท 349/2540 10767 พระมหาวฒิุนนัท์ สิรเิตโช สีเดชะ สรอ้ยทอง

กท 350/2540 10814 พระมหาวชิญ์ ปญฺญาพโล พลาหาญ โพธ์ิงาม

กท 351/2540 10766 พระมหาวฒิุกร คณุธมฺโม มาจนัทรแ์สง จตรุมิตรประดิษฐาราม

กท 352/2540 10761 พระมหาเรอืงฤทธ์ิ สมิทฺธิญาโณ ไทยแท้ อมัพวนั

กท 353/2540 10837 พระมหาวลัลภ เตชวโร รตันจนัทร์ อมรคีรี

กท 354/2540 10791 พระมหาองัคาร ภรูปิญฺโญ แข็งแรง สระเกศ

กท 355/2540 10859 พระมหาอดิศกัดิ์ อรยิว  โส ยอ่มเยา พระเชตพุน

กท 356/2540 10824 พระมหาสพุล ชวนปญฺโญ จนัทะนามศรี บางบ าหรุ

กท 357/2540 10826 พระมหาประสาท ญาณเวที บวันาค คฤหบดี

กท 358/2540 10823 พระมหาประเวส ธีรปญฺโญ ทลูตะขบ พรหมวงศาราม

กท 359/2540 10850 พระมหาสมเดช ตปสีโล ศรลีางดั บางนาใน

กท 360/2540 10991 พระมหาอรุณ อตฺตทนฺโต ไชยนิตย์ เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 361/2540 10753 พระมหาปราโมทย์ สทฺุธิสทฺโท ทองค า ประยรุวงศาวาส

กท 362/2540 10858 พระมหาสทุธิวฒัน์ สิรสิทฺุโธ ค  ามงุคลุ เสถียรรตันาราม

กท 363/2540 10737 พระมหาจิมก่าย สตุญาโณ ตะรุวรรณ สระเกศ

กท 364/2540 10764 พระมหาวเิชียร วชิรเมธี พรมดี วรจรรยาวาส

กท 365/2540 10774 พระสมาน ฐานวโีร วงษาไฮ มหาธาตุ

กท 366/2540 10831 พระมหามนสั ชาตปญฺโญ มงคล มหรรณพาราม

กท 367/2540 10759 พระมหาเมืองแมน อตฺุตมวริโิย นิลบรรพต สรอ้ยทอง

กท 368/2540 10848 พระมหาสรณะ มหาปญฺโญ เศรษฐสทุธิ ราชนดัดาราม



กท 369/2540 10757 พระอภิชาติ อภิชาโต สมยัสงค์ บา้นทุ่ง

กท 370/2540 10776 พระมหาสวสัดิ์ สจฺจาสโภ นาขนัติ ยายรม่

กท 371/2540 10847 พระมหาสมาน กิตฺติวฑฺฒโน พฒันาสิงห์ นางนอง

กท 372/2540 10802 พระมหาชชูาติ สขิุโต ค าแสง บางไสไ้ก่

กท 373/2540 10725 พระอ าพร จารุโภ ฤทธ์ิม่วง พระเชตพุน

กท 374/2540 10377 พระมหาวรากฤช ทนฺตจิตฺโต สวสัดิ์ใช้ อมรนิทราราม

กท 375/2540 10742 พระธีรวฒัน์ ถิรคโุณ บตุรมาลา ศรบีญุเรอืง

กท 376/2540 พระมหาธีระ ธมฺมวโร ไชยสวุรรณ ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 377/2540 10864 พระมหาสงวน ธมฺมานนฺโท จงัอินทร์ สมรโกฏิ

กท 378/2540 10762 พระร  าเพย ติสฺสโร ศรบีญุเพ็ง โพธินิมิตร

กท 379/2540 10790 พระศีลวงัศะ ธมฺมว  โส บารวั ปรุณาวาส

กท 380/2540 10747 พระบวัลา ธมฺมจิตฺโต มณีแสง โมลีโลกยาราม

กท 381/2540 8754 พระครูสทุธิจรยิาภิวฒัน์ (ฉลาด  วมิโล) สดมุย้ ปราสาท

กท 382/2540 พระมหาปกรณ์ รตนกโร ป่ินแกว้ จกัรวรรดิราชาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 383/2540 10836 พระมหาวชันะกลู กลุชวโน สมทุรเจรญิกลุ ปากน า้ อนัดบั 1

กท 384/2540 10915 พระมหาจกัรภทัร เกตธุมฺโม โพธ์ิเกตุ กาญจนสิงหาศน์ อนัดบั 2

กท 385/2540 10941 พระมหาบญุเลิศ กิตฺติภทฺโท กลิ่นหอม วเิศษการ อนัดบั 2

กท 386/2540 10783 พระมหาสมศกัดิ์ สกฺกเมธี ศภุเลิศ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 387/2540 10796 พระมหาเอ่ียม กลุวฑฺฒโน บวัศรี อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 388/2540 10849 พระมหสธญัณฐั โชติธมฺโม โชติทมุ มหาธาตุ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
สาขาวชิา  จิตวทิยา



กท 389/2540 10933 พระมหาระเดน่ อตฺตสิริ ค  าชู ครุใน อนัดบั 2

กท 390/2540 10828 พระมหาเผ่ือน กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 391/2540 10895 พระมหามาโนช ธมฺมโชโต ช านาญเรอื ปากน า้ อนัดบั 2

กท 392/2540 10794 พระอรุณ นนฺทภาโส ดีชาลี ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 393/2540 11504 พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร กนัทวงศ์ ปากน า้

กท 394/2540 10800 พระมหาเฉลิม ฐิตชโย ชนะพนัธ์ ภาวนาภิรตาราม

กท 395/2540 10736 พระมหาโกษิต สจฺจวโร จนัทรเ์ทศ สงัขก์ระจาย

กท 396/2540 10838 พระมหาวรุิณ กิตฺติปญฺโญ สบายดี นาคกลาง

กท 397/2540 10803 พระมหาไชยา กมฺพสูิริ หลกัทอง ปทมุคงคา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 398/2540 10857 พระมหาสภุทัร ฐานภทฺโร จนัทรเ์พ็ญ ชนะสงคราม อนัดบั 1

กท 399/2540 10755 พระมหาไพศาล จนฺทสิริ สดุจนัทกึ สทุธาราม อนัดบั 1

กท 400/2540 10769 พระมหาวลัลภ จารุธมฺโม เลิศศรี พระยาท า อนัดบั 2

กท 401/2540 10580 พระมหาสพุล ขนฺติพโล เดิมพนัธ์ ใหม่ อนัดบั 2

กท 402/2540 10942 พระมหาจิตรการก์ อภิญฺโญ หวันา สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 403/2540 10861 พระมหาอดุร สทฺุธิญาโณ เกตทุอง ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 404/2540 10576 พระมหาสมหวงั ปณฺุณาโส อินทรไ์ชย พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 405/2540 10931 พระมหาเดชา นรนิฺทสธีุ เนตรสวา่ง ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 406/2540 10934 พระมหาทองดี ฉนฺทชาโต ทองหลอ่ ทองธรรมชาติ อนัดบั 2

กท 407/2540 10574 พระมหาสนิท สนฺุทรธมฺโม มะโนเกตุ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 408/2540 10864 พระมหาจรตัน์ ทตฺตมโน สคุรพี ยายรม่ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์ 
สาขาวชิา  ภาษาไทย



กท 409/2540 10560 พระมหาประมวล ฐานทตฺโต บลุาลม เอ่ียมวรนชุ อนัดบั 2

กท 410/2540 10832 พระมหามงคล สิรมิงฺคโล สิทธิวะ อินทรวหิาร อนัดบั 2

กท 411/2540 10938 พระมหาธงชยั ปญฺญาวชิโร ศรชีะเอม อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 412/2540 10966 พระมหาสรุยิน อกฺกโชติ แกว้โนนตุ่น บญุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 413/2540 10781 พระมหาสมปอง ฐานวรญฺญู สมภารเพียง ละหาร

กท 414/2540 10929 พระมหาชยัวฒัน์ วรสิริ แพงศรี วเิศาการ

กท 415/2540 10738 พระมหาชศูกัดิ์ จิตฺตส  วโร รตันวงศ์ ราษฎรบ์รูณะ

กท 416/2540 10923 พระมหากมล ฐานงฺกโร จนัทรซี์ลอง บพิตรพิมขุ

กท 417/2540 10979 พระมหาเเสงเทียน ปณฺฑิโต เอือ้งกลู สวสัดิ์วารสีีมาราม

กท 418/2540 10939 พระมหาทมัม์ โชติโสภโณ คู่แกว้ ยานนาวา

กท 419/2540 10770 พระมหาวรรณชยั ชตุิมนฺโต นาคีเภท ชลประทาย

กท 420/2540 10510 พระมหาวารนิทร ์ ญาณวโีร ปัตตงัเว บางยี่ขนั

กท 421/2540 10777 พระมหาสธีุ สธีุโร สพุร อรุณราชวราราม

กท 422/2540 10928 พระมหาชยัรตัน์ ฐิตรตโน ทองสขุ สระเกศ

กท 423/2540 10974 พระมหาสมชาย คณุาลงฺกาโร ศรเีลิศ สวสัดิ์วารสีีมาราม

กท 424/2540 10813 พระมหาบรรพต ชาโนชโย สบุิน มะลิ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 425/2540 177 พระมหาบญุโท ธมฺมทสฺสาวี ไพศาล ลอยเคราะห์ อนัดบั 2

ชม 426/2540 216 พระมหาวชัรพล เขมาภิรโต สิทธิกนั สวนดอก อนัดบั 2

ชม 427/2540 190 พระมหาสมชาย ปภากโร ณ  เชียงใหม่ เชียงมั่น อนัดบั 2

ชม 428/2540 196 พระมหาโสภณ วชิรปญฺโญ ยะนนัท์ หว้ยกวา้ง อนัดบั 2

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



ชม 429/2540 175 พระมหาบรรชยั ปญฺญาธโร มาธิ พญาภู

ชม 430/2540 178 พระมหาบญุธรรม ปสิทฺธิเมธี มหาวนั กิตติวงศ์

ชม 431/2540 192 พระมหาสมพงษ์ สปปฺญฺโญ เข่ือนขวา กิตติวงศ์

ชม 432/2540 187 พระมหาวฒิุศกัดิ์ อตฺถเมธี ศรรีกัษา พระสิงห์

ชม 433/2540 191 พระมหาสมบรูณ์ อคฺคปญฺุโญ ไชยสถาน มหาวนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 434/2540 338 สามเณรกิตติลกัษณ์ สภุีษะ บงึ อนัดบั 2

นม 435/2540 146 พระมหาบญุเพ็ง จารุวณฺโณ สีหาราช บงึ อนัดบั 2

นม 436/2540 147 พระมหาประทีป วสิารโท วโิมกขร์ตัน์ โพธ์ิ

นม 437/2540 156 พระมหาอ านาจ พทฺุธญาโณ สงวนกลาง แจง้นอก

นม 438/2540 149 พระมหาวฒันา ชินว  โส ปาละวงศ์ พายพั

นม 439/2540 148 พระมหาพนูศกัดิ์ โชติปญฺุโญ สีด  า พายพั

นม 440/2540 150 พระมหาวชิยั ชตุินฺธโร ผิวเงิน พายพั

นม 441/2540 184 พระมหาสนุนัท์ จนฺทโชโต หาญอาษา หลกัรอ้ย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
รุ่นท่ี  ๔๒  ปีการศึกษา  ๒๕๓๘
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



กท 442/2540 10561 พระมหาพิสดาร ธมฺมสิริ สะเทือนไพร มหรรณพาราม อนัดบั 1

กท 443/2540 10922 พระมหาสชุญา อตฺุตโม สจรติ พรหมสวุรรณสามคัคี อนัดบั 1

กท 444/2540 10900 พระมหาลือชยั ปญฺญาวชิโร เลพล ทอง อนัดบั 2

กท 445/2540 10885 พระมหาประกอบ อธิปญฺโญ เยาวด์  า ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 446/2540 พระมหาศกัดา โชติปญฺโญ สมสอน มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 447/2540 10951 พระมหาภรต วราภิญฺโญ นวลแกว้ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 448/2540 10870 พระมหาณรงค์ นราสโภ ราชจ าเรญิ สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 449/2540 10930 พระมหาดีเจรญิ ธีรปญฺโญ สมประสาท อินทาราม อนัดบั 2

กท 450/2540 10877 พระทศพล ทสพโล เสาวชิิต เพลง อนัดบั 2

กท 451/2540 10956 พระมหาวรีะพฒัน์ ชวนาภิภู บตุรพุม่ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 452/2540 10943 พระมหาชาธิปรชัญ์ อาภาธโร หว้ยหงสท์อง ดสุิตาราม อนัดบั 2

กท 453/2540 พระมหาธีร ์ ธีรธมฺโม ค าไฮ พลบัพลา อนัดบั 2

กท 454/2540 10912 พระสรุวชิ ธนปญฺโญ มะลิกลัป์ ใหม่เทพนิมิต อนัดบั 2

กท 455/2540 10936 พระมหาวชัรวทิย์ สารเมธี ชนัค  านอก สาครสุ่นประชาสรรค์ อนัดบั 2

กท 456/2540 10909 พระมหาสนุนัท์ สนุนฺโท ประดา อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 457/2540 10866 พระมหาชม รตจนว โส แกว้นิวงศ์ โพธินิมิตร อนัดบั 2

กท 458/2540 พระมหากมลวทิย์ ญาณตฺุตโม อโนทยั สระเกศ อนัดบั 2

กท 459/2540 10519 พระมหาศราวฒิุ เมธาวี กรรณลา นิมมานรดี อนัดบั 2

กท 460/2540 10927 พระมหาเฉลิมพนัธ์ รตนปญฺุโญ กลิ่นลั่นทม วนัชะเอม อนัดบั 2

กท 461/2540 10526 พระมหาสมบตัิ สกฺุกธมฺโม วนัชะเอม อินทรวหิาร อนัดบั 2

กท 462/2540 10947 พระมหาพินิจ ญาณเทโว เทพพรมวงศ์ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 463/2540 10968 พระมหาสวุฒัน์ ภรูปิญฺโญ แสนบญุยงั เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 464/2540 11506 พระมหาเสนาะ กิตฺติเสโน กณัหทตั ปากน า้

กท 465/2540 10752 พระมหาประเสรฐิ รตนวณฺโณ รตนวนั โพธินิมิตร

กท 466/2540 11505 พระมหาเชษฐ์ชาย วราสโย มีแกว้ ชนะสงคราม



กท 467/2540 10960 พระมหาสายชล สปุณฺฑิโต ตุม้ทอง พิชยัสงคราม

กท 468/2540 10882 พระมหานิระมิตร สิรวิฑฺฒโน แกว้พิชยั มหาธาตุ

กท 469/2540 10894 พระมหาพงษล์ิขิต ลิขิตฺตว  โส สวุรรณวงศ์ ประยรุวงศาวาส

กท 470/2540 พระมหาสมพร วสิทฺุธิร  สี ดว้งชา้ง บญุยประดิษฐ์

กท 471/2540 พระมหาปัญญา อตฺุตมปญฺโญ ไกยราช ม่วง

กท 472/2540 พระมหายตุิ ยติโก เสลานอก พระงาม

กท 473/2540 พระมหาวรีะชยั วรีโช มณทอง กนัตทาราราม

กท 474/2540 พระมหาธวชั คมฺภีรเมธี หน่อชยั นอ้ยนพคณุ

กท 475/2540 พระมหาสชุยั สชุโย มะลิซอ้น บางปะกอก

กท 476/2540 พระทววีฒัน์ ญาณวฑฺุโฒ ลานตวน ศรบีญุเรอืง

กท 477/2540 พระเกรยีงศกัดิ์ พทฺุธิสาโร ชาวเขาดิน โพธินิมิตร

กท 478/2540 พระมหาประภาส ปภสฺสรเมธี เที่ยงธรรม นอ้ยนพคณุ

กท 479/2540 พระมหาประดิษฐ์ สเุมธี แกว้มหาวงศ์ เพลง

กท 480/2540 พระมหาศราวธุ วชิราวโุธ เพชรยวน อินทรวหิาร

กท 481/2540 พระมหาบวรวชิญ์ ถิรญาโณ ปลีจุ่น บพิตรพิมขุ

กท 482/2540 พระมหาจาตรุงค์ ธมฺมโชโต ประเสรฐิสิน ประสาทบญุญาวาส

กท 483/2540 พระมหาประจิม เสฏฺฐโชโต สนุทรโรหิต อรุณราชวราราม

กท 484/2540 พระภาณุ ฐานสนฺุทโร แพทยน์าดี มหาธาตุ

กท 485/2540 พระมหาเศรษฐพงษ์ ปญฺุญวโร ศรตีระกลู มหาธาตุ

กท 486/2540 พระมหาช านาญ สิรวิณฺโณ มหาโคตร หนองแขม

กท 487/2540 พระปัญญา อภิปญฺโญ โพธ์ิทอง

คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
สาขาวชิา  เศรษฐศาสตร์ 



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 488/2540 10901 พระมหาวรวรรธน์ วรเมธี แสนบญุ ชา่งเหล็ก อนัดบั 1

กท 489/2540 10914 พระมหาสมโชค ชตุินฺธโร ชมรมัย์ ปทมุคงคา อนัดบั 1

กท 490/2540 10905 พระมหาสิรศิกัดิ์ สิรวิฑฺุโฒ สขุจิตร หนองแขม อนัดบั 1

กท 491/2540 10907 พระมหาสทุธิพงษ์ วสิทฺุธิเมธี สนั่นเอือ้ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 492/2540 10881 สามเณรนพ เนียมมี รชัฎาธิษฐาน อนัดบั 2

กท 493/2540 10946 พระมหาวฑิรูย์ กิตฺติโสภโณ คณุนาม ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 494/2540 10953 พระมหาวชัรพล วชิรญาโณ สารสอน ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 495/2540 10903 พระมหาศกัรนิทร ์ ตนฺติกโร ป้องเศรา้ โมลีโลกยาราม อนัดบั 2

กท 496/2540 10874 พระมหาดสุิต กสุลญฺญู ฟ่ันถา สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 497/2540 10893 พระมหาเพชรมณี ปญฺญาทีโป จมูพิลา เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 498/2540 10868 สามเณรไชยา มลูชาภิรมย์ เวตวนัธรรมาวาส อนัดบั 2

กท 499/2540 10884 พระมหาบญุชว่ย ภมิูญาโณ ผ่านอนั กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท 500/2540 10878 พระมหาทองแดง วสิทฺุธิญาโณ ศรบีาง สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 501/2540 10954 พระมหาวรุิฬห์ วรุิฬฺโห รุดโถ ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 502/2540 10733 พระมหากาญจนพนัธ์ อตฺุตโม โกศลวฒันชยั เรไร อนัดบั 2

กท 503/2540 10863 พระมหาไกรศรี อคฺคนายโก พาเลิศ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 504/2540 10819 พระมหาปรชีา สรุสีหจารี สขุสง่ สวนพลู อนัดบั 2

กท 505/2540 10890 พระมหาผจญ ปิยทสฺสี ใจก่อง นอ้นพคณุ อนัดบั 2

กท 506/2540 10872 พระมหาณฏัฐพงษ์ สสุทฺุโธ แดงก ่า พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 507/2540 10750 พระมหาประดิษฐ์ สรุธมฺโม สมศรี หงสร์ตันาราม อนัดบั 2

กท 508/2540 10888 พระมหาปรชีา ปญฺญาวชิโร ใครค่รวญ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 509/2540 10480 พระมหาชาติชาย อภิชาโต ธิลาว ประดู่ บางจาก อนัดบั 2

กท 510/2540 10969 พระมหาสวุทิย์ เขมว  โส พรมปิงเครอื ดอนเมือง อนัดบั 2

กท 511/2540 10889 สามเณรปรดีี ขนหรกึ ฉิมทายิกาวาส



กท 512/2540 10897 พระมหามนตช์ยั ธมฺมานนฺโท ตัง้ใจ นอ้นพคณุ

กท 513/2540 10773 พระมหาประสิทธิชยั สนฺติกโร ปลอดชแูกว้ ประยรุวงศาวาส

กท 514/2540 10739 พระมหาชยนัต์ กิตฺตสาโร ศรบีญุเรอืง หนงั

กท 515/2540 10970 พระมหาสวรรณรงค์ กตปญฺุโญ เพ็งมณี สวสัดิ์วารสีีมาราม

กท 516/2540 10978 สามเณรสมยศ มณีสิริ ประดู่ฉิมพลี

กท 517/2540 10913 พระมหาสรุสิทธ์ิ สชีุโว มนกรมเมฆ อนงคาราม

กท 518/2540 10972 พระมหาสมจรงิ สวุณฺณโชโต ทองดว้ง ราชโอรสาราม

กท 519/2540 10919 พระมหาอนนัต์ ทสถตฺโถ ทศหตัถ์ ปทมุคงคา

กท 520/2540 10908 พระมหาสทุธิพงษ์ สทฺุธิว  โส ราชภเูขียว ศรบีญุเรอืง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 521/2540 371 พระมหาทองค า วชิรปญฺโญ ดวงขนัเพ็ชร ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 522/2540 373 พระมหาไพฑลู อตฺุตโม บตุรวงค์ อรุณรงัสี อนัดบั 2

นค 523/2540 369 พระชชูาติ กลฺยาณธมฺโม คงสีดา อดุมมหาวนั อนัดบั 2

นค 524/2540 372 พระปรดีา ธีรธมฺโม รตันดิสรอ้ย นาฬิกวนาราม อนัดบั 2

นค 525/2540 376 พระมหาพงษส์ิริ สวุณฺณโชโต ทองยืน นาฬิกวนาราม อนัดบั 2

นค 526/2540 379 พระวงัเวยีน ปญฺญาปโชโต สีแกว้ โพธ์ิศรี อนัดบั 2

นค 527/2540 448 พระมหาสนุนัต์ ฉนฺทวณฺโณ เพ็ชรพิรุณ โพธ์ิชยั

นค 528/2540 381 พระสธุรรม วสตฺุตโม เตียงงา ประดิษฐ์ธรรมคณุ

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา  สังคมวทิยา

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 529/2540 สามเณรนาวา อาจหาญ แจง้ อนัดบั 2

นศ 530/2540 พระมหาสมมาตร วมิตฺุโต แปะโคกสงู แจง้

นศ 531/2540 พระสินไชย ปสนฺโน ไชยฤกษ์ วงัตะวนัออก

นศ 532/2540 พระมหาประเสรฐิ สงฺขวโร สงัขค์ง หนา้พระบรมธาตุ

นศ 533/2540 พระบญุถึง จนฺทว  โส กสัปะ บญุนารอบ

นศ 534/2540 พระมหาประกอบ จิรธมฺโม หอยสงัข์ วงัตะวนัตก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 535/2540 169 พระมหาขจร เขมาภิรโต โพธ์ิกระสงัข์ อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 536/2540 226 พระมหาสนั่น สนุนฺโท อุ่นเรอืน ทา่ตอน อนัดบั 2

ชม 537/2540 223 พระมหาสนุทร สนฺุทรจรโิย มลูค  า ภเูก็ต อนัดบั 2

ชม 538/2540 206 พระนพพร โชติปญฺุโญ บญุเรอืง เกตการาม อนัดบั 2

ชม 539/2540 207 พระมหาบญุสขุ สทฺุธิญาโณ อุ่นแกว้ โขงขาว อนัดบั 2

ชม 540/2540 183 พระมหามงักร วชิรธมฺโม ตอ้นรบั ดอยสะเก็ด

ชม 541/2540 201 พระมหาจ าลอง กลฺยาณสิริ พรมเสน ธาตคุ  า

ชม 542/2540 213 พระพรรษาพงษ์ รตนนนฺโท แกว้สวสัดิ์ อโุมงค์

ชม 543/2540 214 พระมหาเมธานนัท์ ปิยจารี จนัทรเ์ทพ ดอยสะเก็ด

ชม 544/2540 221 พระมหาธนกฤต สจิุตฺโต สิงหมี์ พระสิงห์

ชม 545/2540 164 พระมหาประมวล วชิรเมธี ทานกระโทก ศรปัีนเงิน

ชม 546/2540 208 พระมหาประทวน ลกฺขสวุณฺณโสภโณ แสนค าหลอ่ หว้ยปู

ชม 547/2540 227 พระมหาสมบตัิ รตนโชโต พิมพเ์บา้ธรรม สวนดอก

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา  สังคมวทิยา



ชม 548/2540 222 พระมหาสทุธิพล สทฺุธิจิตฺโต ผลเจรญิ สวนดอก

ชม 549/2540 141 พระมหาทวสีิทธ์ิ นรุตฺตโม วจิิตรปัญญา พระนอน

ชม 550/2540 224 พระสนุทร จนฺทธมฺโม สขุทรพัยท์วผีล ป่าซาง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 551/2540 พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ อตัสาร ธาตุ อนัดบั 1

ขก 552/2540 พระมหาอดลุย์ กิตฺติญาณเมธี คงสมบตัิ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 553/2540 พระมหาบณัฑิต ปญฺญาคโม ฉิมลี ธาตุ อนัดบั 2

ขก 554/2540 พระมหาเผด็จ ชวนปญฺโญ หลอดทอง หนองแวง อนัดบั 2

ขก 555/2540 พระมหาเจรญิ สิรปิญฺโญ หนองน า้ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 556/2540 พระมหาจิรวฒัน์ จิรวฑฺฒโน นรสาร วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 557/2540 พระมหาสดุใจ ญาณวฑฺุโฒ ค าเบา้ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 558/2540 พระมหาโกวทิย์ กิตฺติวณฺโณ ปักเสติ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 559/2540 พระมหาสาธิต นนฺทธมฺมโก แกว้เรอืง ธาตุ อนัดบั 2

ขก 560/2540 พระคม ติกฺขปญฺโญ พวงยะ ศรสีว่างโนนทนั อนัดบั 2

ขก 561/2540 พระมหาจกัรวฒัน์ จกฺกธมฺโม ชาลีนาง ทา่พระหงสเ์ทศน์ อนัดบั 2

ขก 562/2540 พระมหาวรรลบ ธมฺมร  สี อปัุชฌาย์ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 563/2540 พระสชุาติ ธมฺมธโร ลนุบง ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 564/2540 พระมหาทินวฒัน์ ทินวฑฺฒโน อุ่นหลวง ธาตุ อนัดบั 2

ขก 565/2540 พระมหาวเิศษ ปญฺญาโสภโณ แนวโสภี หนองแวง อนัดบั 2

ขก 566/2540 พระมหาสมบตัิ ญาณส วโร บญุศรี หนองแวง

ขก 567/2540 พระบรรจง สวุณฺณสิริ สวุรรณศรี กลาง

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)



ขก 568/2540 พระมหาสนุทร ปญญาวชิโร หาญสรยี์ หนองแวง

ขก 569/2540 พระมหาสมาน วชิรญาโณ วไิลกลุ หนองแวง

ขก 570/2540 พระเสวยีน วฑฺฒโน ธรรมเรอืง กลาง

ขก 571/2540 พระเกรยีงชยั วทิยานนฺโท การะเกษ ทา่บงึ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 572/2540 พระบญัชา ผาสโุก ธานมุาตย์ ใหม่ทองสวา่ง

อบ 573/2540 พระเชวงศกัดิ์ ชินว  โส ธานี โพธ์ิศรเีหนือ

อบ 574/2540 พระมหาสรุพล สรุวฑฺฒโน ซาเสน มหาวนาราม

อบ 575/2540 พระธีรพล อคฺคธมฺโม วงศห์อม ปทมุมาลยั

อบ 576/2540 พระบญุหลา้ กิตฺติภทฺโท หยาดทอง มหาวนาราม

อบ 577/2540 พระสมเดช สมุโน สรุยิเลิศ มหาวนาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 578/2540 พระกศิล ปิยสีโล อินต๊ะสาร สวุรรณคหูา อนัดบั 2

พย 579/2540 พระมหาดอลลา่ร ์ เสนากลุิโก เสนา คฤหบดีสงฆ์ อนัดบั 2

พย 580/2540 พระมหาด าเนิน ปภสฺสรปญฺโญ ปัญญาผ่องใส บา้นแม่ถอด อนัดบั 2

พย 581/2540 พระมหาสมสมยั กิตฺติสมฺปนฺโน ใสยาง หว้ยขา้วก ่า อนัดบั 2

พย 582/2540 พระบญุเพ่ิม โชติธมฺโม บญุเรอืง เมืองหา้ว อนัดบั 2

พย 583/2540 พระมนญู สมาธิรโต จองค า พระธาตจุอมทอง อนัดบั 2

วทิยาเขตพะเยา
คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

วทิยาเขตอุบลราชธานี
  คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิา  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)



พย 584/2540 พระมหาบวักนั อาจารสโุภ สพุนัธมาศ ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 585/2540 พระสชุาติ ฐิตจิตฺโต สมศรี พญาลอ

พย 586/2540 พระมหาบญุมี ฐิตธมฺโม ปากหวาน ลบลีน

พย 587/2540 พระสเุทพ สเุทโว วรมิตร ศรอีโุมงคค์  า

พย 588/2540 พระวรเพชร ถิรญาโณ พทุธวงศ์ แม่ออ้นตก

พย 589/2540 พระชาตรี จนฺทว  โส ชา่งค  า บญุเรอืง

พย 590/2540 พระสมคัร ธมฺมปญฺโญ ธรรมชาติ บา้นไหม

พย 591/2540 พระมหาจนัทรค์  า คมฺภีรปญฺโญ อินถานะ โพธาราม

พย 592/2540 พระแสวง เมตฺติโก หาญพทุธ แม่เย็น

พย 593/2540 พระอินพฒัน์ อภิปญฺุโญ ปิจดี พระธาตเุชิงแก่ง

พย 594/2540 พระขจรศกัดิ์ กิตฺติสาโร เตจ๋ะ เกตแุกว้

พย 595/2540 พระมงคล สมุงฺคโล ศกัดิ์สงู ป่าแดด

ส่วนกลาง
1.   คณะพุทธศาสตร์
                วชิาเอกปรชัญา จ านวน               ๒๒

วชิาเอกศาสนา จ านวน                 ๓๘

วชิาเอกบาลี - สนัสกฤต จ านวน               ๘

สถิติผูส้  าเรจ็การศกึษา

รุน่ที ่ ๔๒  ปีการศกึษา  ๒๕๓๘

********



รวม   ๖๘

2.   คณะครุศาสตร์  
วชิาเอกการบรหิารการศกึษา จ านวน         ๑๑

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน          ๑๐๑

รวม ๑๑๒

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน ๗๕

วชิาเอกจิตวทิยา  จ านวน ๑๕

วชิาเอกภาษาไทย  จ านวน ๒๗

รวม ๑๑๗

4.   คณะสังคมศาสตร์  
วชิาเอกรฐัศาสตร์ จ  านวน ๔๖

วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ จ  านวน ๓๓

รวม ๗๙

วิทยาเขต
1 วิทยาเขตหนองคาย                  

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน ๗
วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน ๘

รวม ๑๕

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     

วิชาเอกสงัคมวิทยา จ านวน ๖



วิชาเอกศาสนา จ านวน ๕
รวม ๑๑

3 วิทยาเขตเชียงใหม่               

วิชาเอกศาสนา จ านวน ๑๓
วิชาเอกสงัคมวิทยา จ านวน ๑๖
วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน ๙

รวม ๓๘

4 วิทยาเขตขอนแก่น                

วิชาเอกปรชัญา จ านวน ๕
วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน ๔๐
วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน ๒๑

รวม ๖๖

5 วิทยาเขตนครราชสีมา          

วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน ๘
วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน ๒๓

รวม ๓๑

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี        

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน ๑๕
วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน ๖

รวม ๒๑

7 วิทยาเขตแพร่            

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน ๙



รวม ๙
8 วิทยาเขตสุรินทร ์              

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน ๑๐
รวม ๑๐

9 วิทยาเขตพะเยา                    

วิชาเอกรฐัศาสตร์ จ  านวน ๑๘
รวม ๑๘

ส่วนกลางรวมทุกคณะ/สาขาวิชา จ านวน ๓๗๖
วิทยาเขตรวมทุกคณะ/สาขาวิชา จ านวน ๒๑๙

             รวมส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้ จ านวน ๕๙๕

พระสเุมธาธิบดี

นายกสภามหาวิทยาลยั

จ านวน ๙๑

จ านวน ๒๑๖

พระราชวรมนีุ

อธิการบดี

รบัรองตามนี้

(พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ)

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

                 2.   คณะครุศาสตร์



จ านวน ๑๓๔

จ านวน ๑๕๔

จ านวน ๕๙๕

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2541 11349 พระมหาพิณโย อภิปญฺโญ ศรคี  ามี พิกลุทอง อนัดบั ๑

กท 002/2541 11357 พระมหาสเุทพ สปุณฺฑิโต ผิวเผือด ราชบรูณะ อนัดบั ๑

กท 003/2541 11407 พระมหานิคม ชาครเมธี บตุรสาร คฤหบดี อนัดบั ๑

กท 004/2541 11128 พระมหาบรูพา อภิชาโต พรหมด า เอ่ียมวรนชุ อนัดบั ๒

กท 005/2541 11031 พระมหาวนัดี กิตฺติโก อินทเกษร สคุนัธาราม อนัดบั ๒

กท 006/2541 11035 พระมหาชตุินธร โชติธมฺโม นงคพ์ยคัฆ์ รวกบางบ าหรุ อนัดบั ๒

กท 007/2541 11033 พระมหาวลัลพ โกวโิล โหรวชิิต ประยรุวงศาวาส อนัดบั ๒

กท 008/2541 11130 พระมหาสรุเพชร วชิรญาโณ เมืองสวุรรณ วรจรรยาวาส อนัดบั ๒

กท 009/2541 11036 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส นิธิบณุยากร ใหม่ (ยา้ยแป้น) อนัดบั ๒

กท 010/2541 11131 พระมหาสนิท สรสกฺโก ลนุนากนั รวกบางบ าหรุ อนัดบั ๒

     รวมทัง้หมดส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
รุน่ที ่  ๔๓   ปีการศกึษา  ๒๕๓๙

อนมุตัปิรญิญา  วนัที่    ๓๐   มีนาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๑

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

เขา้รบัปรญิญา  วนัอาทิตยท์ี่   ๑๗    พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๑

คณะพทุธศาสตร ์ (สว่นกลาง)

วชิาเอก  ปรชัญา



กท 011/2541 11366 พระมหาหสัดิน เขมร  สี รม่เย็น ชนะสงคราม อนัดบั ๒

กท 012/2541 11038 พระมหาสายทอง อาสภวทิู แกว้ค  าลา ดาวดงึษาราม อนัดบั ๒

กท 013/2541 11056 พระมหามานิตย์ สิรวิ  โส ดอกเทียน ประยรุวงศาวาส อนัดบั ๒

กท 014/2541 11081 พระธนิศร ธรสีโล ราชสีห์ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั ๒

กท 015/2541 11288 พระมหาสินสมทุร ภรูวิฑฺฒโน ชมุภกูาวนิ ประยรุวงศาวาส อนัดบั ๒

กท 016/2541 11092 พระมหาณรงค์ รตนปญฺโญ ศิริ อมรทายิการาม อนัดบั ๒

กท 017/2541 11989 พระมหาสทุศัน์ วรทสฺสี ไชยะภา มหาธาตฯุ เขา้ปี 3

กท 018/2541 12556 พระมหาวโิชค อธิฏฐานเมธี เอกวเิชียร พิชยญาติการาม เขา้ปี 3

กท 019/2541 11029 พระมหาสพุจน์ สวุโจ ศรใีส ธรรมาภิรตาราม

กท 020/2541 11043 พระมหาประจกัษ์ วจิกฺกเมธี ยอดสีดา คฤหบดี

กท 021/2541 11023 พระมหาโสภา ภทฺทเมธี ดอกเข็ม บพิตรพิมขุ

กท 022/2541 11019 พระมหาบญุเรอืง สจฺจญาโณ ชอบคา้ วรจรรยาวาส

กท 023/2541 11063 พระมหาสาญัณ มหาคมฺภีโร สีผ่องใส อินทรวหิาร

กท 024/2541 11077 พระมหาอรุณ จิตฺตคตฺุโต สดุประเสรฐิ คลองครุ

กท 025/2541 11081 พระมหาสมบตัิ เตชธโร จินดาฟอง ประยรุวงศาวาส

กท 026/2541 11016 พระมหาจิราภิวฒัน์ ธีรพนฺธุ บญุตวั นิมมานรดี

กท 027/2541 11068 พระมหานนนารา นราสโภ มาสุ่ม พรหมสวุรรณสามคัคี
กท 028/2541 11064 พระมหาพงษพิ์พฒัน์ ภรูเิมธี วงษข์นัธ์ ประชาศรทัธาธรรม

กท 029/2541 11119 พระมหานิยม นิทฺทโร จนุบรุมย์ ดาวคะนอง

กท 030/2541 11082 พระชมุพล ปญฺญาทีโป ชชูว่ย โตนด

กท 031/2541 11058 พระมหาวรียทุธ วชิรปญฺโญ เสนผาบ ใหม่ทองเสน

กท 032/2541 11013 พระมหาทวี วริยิธโร ค  ามีมา คฤหบดี
กท 033/2541 11040 พระมหาณรงคฤ์ทธ์ิ ญาณวสิิฎฺโฐ เมืองปา ประยรุวงศาวาส

กท 034/2541 11049 พระมหาสมศกัดิ์ รตนชโย ชยัรตัน์ ประดิษฐาราม

กท 035/2541 10565 พระมหารบ กิตฺติปญฺโญ สืบ ชลประทานรงัสฤษฎ์



กท 036/2541 10999 พระสงัฆเปรยี สระมนั บารวั ชยัมงคล

กท 037/2541 11059 พระมหาภาวรรณ์ สวุณฺณาโภ ใจช่ืน สวุรรณคีรี

กท 038/2541 11099 พระแสงธนู ปวโร ชนนัชนะ สวุรรณคีรี

กท 039/2541 พระมหาชยัรตัน์ ชยรตโน ขยนัขาย ประยรุวงศาวาส รุน่ที่ 42

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 040/2541 11282 พระมหานิกร ฉนฺทธมฺโม สวุรรณดี ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2

กท 041/2541 11102 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม สดุแกลว้ ชลประทาน อนัดบั 2

กท 042/2541 11020 พระมหาสพุล อติพโล เงางาม ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 043/2541 11044 พระมหาชชัวาลย์ ภสฺสรปสิทฺธิ สายแกว้ ดาวดงึษาราม

กท 044/2541 11021 พระมหาชมุพล จนฺทว  โส จนัทรศ์ิรธิวุงศ์ นาคกลาง

กท 045/2541 11039 พระมหาวเิชียร ชตุินฺธโร เสน้ทอง สวุรรณาราม

กท 046/2541 11424 พระมหาไพทลู อตฺถว  โส วงศอ์  ามาตย์ จอมสดุาราม

กท 047/2541 11086 พระมหาศรสียาม พมฺพสิริ พิมพพ์งษ์ อมัพวนั

กท 048/2541 11028 พระมหาคาระมณี วรงฺคาโร จนัทรค์  า วเิศษการ

กท 049/2541 11032 พระมหาสายพิน ธมฺมทินฺโน ค าศรี วเิศษการ

กท 050/2541 11069 พระมหาสมภาพ กิตฺติสิริ วารบีอ่ อรุณราชวราราม

กท 051/2541 11048 พระมหาวฒันา จารุสิริ ชวนช่ืน ปทมุคงคา

กท 052/2541 11076 พระมหาประเสรฐิ ภทฺทปญฺโญ ไชยศรี สรอ้ยทอง

กท 053/2541 11103 พระมหาปัญญา ถาวโร นามสงา่ จนัทาราม

กท 054/2541 11087 พระมหาค ารณ ปิยธมฺโม ตนัเจรญิ ใหม่ป่ินเกลียว

กท 055/2541 11079 พระมหาวรเดช อคฺคเตโช พรหมเสนา อรุณราชวราราม

วิชาเอก  ศาสนา

คณะพุทธศาสตร ์ 



กท 056/2541 11096 พระมหาสายนัต์ ถิรเมธี อายมุั่น พรหมวงศาราม

กท 057/2541 11047 พระมหาประจวบ จนฺโทภาโส จนัโท หงสร์ตันาราม

กท 058/2541 10521 พระสกล พชรนิฺโท ยอดเพชร ศรบีญุเรอืง

กท 059/2541 11017 พระมหาสนุนั ฐิตสาโร

กท 060/2541 พระมหาออ่นศรี อาภาธโร เหมือนมาก เลียบราษฎรบ์  ารุง รุน่ที่ 42

กท 061/2541 พระมหาประทาน ชาตเมธี แสนลีลา กแพง รุน่ที่ 42

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 062/2541 11129 พระวฒิุกรณ์ วฑฺุฒิกรโณ พรมพิมพ์ กนัตทาราราม อนัดบั 2

กท 063/2541 11302 พระมหาประภาส ปวชฺิโช ภฆูัง หวัล  าโพง อนัดบั 2

กท 064/2541 11127 พระมหากมล เขมจิตฺโต ณมณี บางขนุเทียนนอก อนัดบั 2

กท 065/2541 11112 พระมหาสมปอง จนฺทวณฺโณ ทองสามงาม อรุณราชวราราม

กท 066/2541 11051 พระมหาโพชฌ์ จนฺทวณฺโณ จนัทรโ์พธ์ ธรรมาภิรตาราม

กท 067/2541 พระมหาบญุธรรม สตุธมฺโม ศรสีมาน พระยาท า อนัดบั 2/42  

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 068/2541 364267 พระมหาปัญญา เตชวโร เประยะโพธ์ิเดช โป่งนอ้ย อนัดบั 1

ชม 069/2541 362236 พระมหาโชคชยั ปญฺญาธโร กองฟู บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 070/2541 362308 พระมหาอ านวย ปญฺญาวชิโร สินชยั พระสิงห์ อนัดบั 2

ชม 071/2541 363221 พระกิตติ กิตฺติญาโณ ราชแกว้ สวนดอก อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร ์ 

วิชาเอก     บาลี-สันสกฤต

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร ์   วิชาเอก     พระพุทธศาสนา



ชม 072/2541 202 พระฉลวย อตฺุตโม ก าแพงนิล สวุรรณประสิทธ์ิ อนัดบั 2

ชม 073/2541 363255 พระมหาบญุธรรม สนุนฺโท จนัทรตัน์ สวนดอก

ชม 074/2541 203 พระด ารงศกัดิ์ นรนิฺโท ปัญญา บา้นโป่ง

ชม 075/2541 186 พระมหาวตินั วชิรญาโณ แสนยอด เชียงยืน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 076/2541 155 พระครูสมหุส์ธุรรม ธมฺมปาโล ศรยีาภยั สนัติธรรมาราม อนัดบั 2

นศ 077/2541 147 สามเณรสมพร รกัษท์อง แจง้ อนัดบั 2

นศ 078/2541 143 พระมหาธีรยทุธ์ิ ธีรยตฺุโต เกษตรสนุทร หงสป์ระดิษฐาราม

.

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 079 /2541 283 พระมหาภาณุ โชติปญฺโญ คดันาหงษ์ เทพนิมิตรวนาราม อนัดบั 2

ขก 080/2541 287 พระมหาจารุพงษ์ สิทฺธิญาโณ สวสัดิ์ผล โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 081/2541 286 พระมหาเสถียร อินฺทสาโร กองทรพัย์ โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 082/2541 282 พระครูพิเศษสารคณุ ฐานจาโร พลหลา้ วฒุาราม

ขก 083/2541 284 พระมหามนตรี เมธงฺกโร ภเูม็ด ธาตกุดุกวา้ง

ขก 084/2541 285 พระมหาสพุร สวุรปญฺโญ ศกัดิ์ขวา ป่าอดลุยาราม

คณะพุทธศาสตร ์  วิชาเอก    ปรัชญา

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร ์  วิชาเอก    พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร ์  วิชาเอก    ศาสนา

วิทยาเขตขอนแก่น



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 085 /2541 191 พระมหาสิฐชยั ปญฺญาปสโุต จรโคกกรวด หนองจอก อนัดบั 2 

นม 086 /2541 221 พระมหาพงษเ์ชฏฐ์ ธีรว  โส ไกรจนัทร์ พายพั อนัดบั 2 

นม 087/2541 188 พระมหาบญุเลิศ ชิตมาโร โพดสงูเนิน พายพั อนัดบั 2 

นม 088/2541 190 พระมหาสถาพร ญาณวฑฺุโฒ ภาคพรม พายพั

นม 089/2541 187 พระมหาแดนชยั กิตฺติคตฺุโต บณุเรอืงวเิศษ พายพั

นม 090/2541 224 พระมหาจนัทร์ คณุวฑฺุโฒ ไขดอน บงึพระ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 091/2541 80 พระมหาบญัชา ปสนฺนจิตฺโต กนัทะวงศ์ แม่นาเรอื อนัดบั 2

พย 092/2541 78 พระสพุรรณ์ ธีรวโร ศรถีอ้ย ป่าสกัเหนือ อนัดบั 2

พย 093/2541 87 พระสถิตย์ สเุมธโส กิจรกั ก าแพงหิน อนัดบั 2

พย 094/2541 58 พระสงัวร ญาณธโร จบัหมัน้ สนัปเูลย

1.   คณะพุทธศาสตร์  
                วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 94 รูป

1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิทยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร ์  วิชาเอก    พระพุทธศาสนา



วิชาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

5 วิทยาเขตพะเยา                  

วชิาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสเุมธาธิบดี พระมหาเทียบ  สิรญิาโณ

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

รบัรองตามนี้

พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ

รุ่นท่ี   ๔๓   ปีการศึกษา  ๒๕๓๙
คณะครุศาสตร ์ 

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะครุศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 095/2541 11148 สามเณรสมโภชน์ นาคกลอ่ม ดาวดงึษาราม อนัดบั 1

กท 096 /2541 11196 พระมหาสิทธิศกัดิ์ สปปฺญฺโญ การรมัย์ ปรุณาวาส อนัดบั 2

กท 097/2541 11991 พระครูปลดับรรจง วชิรธมฺโม กระตา่ยเพ็ชร ์ อมัพวนั เขา้ปี 3

กท 098/2541 11992 พระธีรวฒัน์ โชติปญฺโญ บญุทอง บางโพโอมาวาส เขา้ปี 3

กท 099/2541 11993 พระมหาไชยสิทธ์ิ ญาณวชิโร ลา่มละคร ละหาร เขา้ปี 3

กท 100/2541 11990 พระครูประจกัษศ์ภุกิจ ฐิติญาโณ อบุลรตัน์ ราษฎรศ์รทัธาธรรม เขา้ปี 3

กท 101/2541 11188 พระจ ารูญ สมจิตฺโต ทศัสรุนิทร ์ ยางสทุธาราม

กท 102/2541 11157 พระมหามโน สรุมโน เครอืแกว้ ปากน า้

กท 103/2541 11222 พระมหาเสมือน ติฏฺฐคโุณ บตุรชา อมรคีรี

กท 104/2541 11244 พระมหาวชัรนิทร ์ จิตฺตปาโล สายสอ่ เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 105/2541 11166 พระมหาสชุาติ จนฺทาโภ สรุะ สรอ้ยทอง

กท 106/2541 11186 พระมหาบญุชว่ย วชิรญาโณ จนัทรเ์ฮา้ กาญจนสิงหาสน์

กท 107/2541 11173 พระมหาวรีะยทุธ วรีธมฺโม อตุพนัธ์ เทพากร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 108 /2541 11177 พระมหาสมหมาย กิตฺติมนฺโต วฒันกลู ปากน า้ อนัดบั 1

กท 109 /2541 11149 พระมหาสญัญา ภรูปิญฺโญ เวยีงค า ปรนิายก อนัดบั 1

กท 110/2541 11139 พระมหาส ารวย สิรภิทฺโท ฝางฤทธ์ิ ศรสีดุาราม อนัดบั 1

กท 111/2541 11197 พระมหาวษิณรุกัษ์ วโิรธร  สี สขุสงวน ทองบน อนัดบั 1

กท 112/2541 11143 พระมหาพิชญตุม์ ธารว  โส ธาระวงศ์ ปรนิายก อนัดบั 1

วิชาเอก    การบรหิารการศกึษา

คณะครุศาสตร ์ 

วิชาเอก    สังคมศึกษา



กท 113/2541 11147 พระมหาบญุชนะ ฐิตว  โส วงษช์ู บพิตรพิมขุ อนัดบั 1

กท 114/2541 11189 พระมหาอรชนุ ฐิตมโน นวลทุ่ง พระยาท า อนัดบั 2

กท 115/2541 11192 พระมหาสกิจ สาราภาโส ยะแสง เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 116/2541 11191 พระมหานิคม ธมฺมรกฺขิโต โยกญัญา บางเสาธง อนัดบั 2

กท 117/2541 11145 พระมหาเอ๋ กิตฺติธโร ตุ่นจาอา้ย ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 118/2541 11215 พระมหารืน่เรงิ อภิชฺชโว นิลโคตร เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 119 /2541 11152 พระมหาราวี ติกฺขปญฺโญ ไกรยะพนัธ์ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 120/2541 11205 พระชยัวฒัน์ ภทฺทิโย ไพทลูย์ ปฐมบตุรอิศราราม อนัดบั 2

กท 121/2541 11150 พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี วรสิงห์ สาลาวนั อนัดบั 2

กท 122/2541 11226 พระมหาจ าเนียร ฐิตสทฺโธ ผะคงัคิว อมัพวนั อนัดบั 2

กท 123/2541 11201 พระมหาชนะกิจ โชติโก คชชี ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 124/2541 11136 พระมหาเรอืงศิลป์ สิปปฺโชติ หนแูกว้ ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 125/2541 11202 พระมหาสมิทธี ปิยสีโล เถาวช์ารี เอ่ียมวรนชุ อนัดบั 2

กท 126/2541 11160 สามเณรประยรู เรอืนปลี ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 127/2541 11144 พระมหาปรชีา ฐิตปญฺโญ ตะนะสขุ ยานนาวา อนัดบั 2

กท 128/2541 11204 พระมหาประการ กิตฺติทินฺโน สขุป้อม ประชาศรทัธาธรรม อนัดบั 2

กท 129/2541 11243 พระมหาลิขิต รตนร  สี ค  าหงษา ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 130/2541 11209 พระมหาสมพร สิรนิฺธโร โสมะเค็ง สตัหีบ อนัดบั 2

กท 131/2541 11236 พระสายนัต์ ยสฺสโร ลือจนัดา หิรญัรูจี อนัดบั 2

กท 132/2541 11203 พระมหาสงกรานต์ ญาณเมธี สมบรูณ์ ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 133/2541 11151 พระมหามีชยั ญาณชฌุายี ใจดี สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 134/2541 11170 พระมหาธงศิลป์ รตนเมธี แกว้อาจ ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 135/2541 11208 พระมหาปรญิญา นาถกโร หาญกลุ เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 136/2541 11158 พระมหาภมุรนิ ภรูนิฺธโช คุม้ไพทลูย์ พระงาม อนัดบั 2

กท 137/2541 11224 พระมหาบญุทวี สรุตโน แกว้เสน จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2



กท 138/2541 11187 พระมหาสมร สเุมโธ ค าตนั อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 139 /2541 11162 พระมหาอดุม อตฺุตมเมธี ตะหน่อง ประชาศรทัธาธรรม อนัดบั 2

กท 140/2541 11241 พระมหาทองพลู ขนติวชิโร ขมุค  า อมัพวนั อนัดบั 2

กท 141/2541 11153 พระมหาประกอบ กตเวที นรสิงห์ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 142/2541 11164 พระมหาสวุทิย์ ภรูปิญฺโญ สามีโคตร เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 143/2541 11220 พระมหานิพนธ์ ฐิตมงฺคโล สมวนั มะลิ อนัดบั 2

กท 144/2541 11990 พระมหาประทีป กิตฺติวฑฺฒโน ล าดวนดง บางนาใน เขา้ปี 3

กท 145/2541 11995 พระบญุชว่ย จนฺทสาโร หอมไลย์ ธรรมาภิรตาราม เขา้ปี 3

กท 146/2541 11137 พระมหาอดุม ชาติสิริ มณีแดง หวัล  าโพง

กท 147/2541 11172 พระมหาวฒิุชยั วฑฺุฒิชยธโร ลาวณัย์ นอ้ยนพคณุ

กท 148/2541 11138 พระมหามนญู วสิทฺุธิปญฺโญ อกัษรนู เพลง (บางพลดั)

กท 149/2541 11194 พระมหาหลาวทอง ฐิตทกฺโข พืน้ผา ปากน า้

กท 150/2541 11211 พระมหาประดิษฐ์ วรงฺกโุร ประสานพิมพ์ บางนาใน

กท 151/2541 11156 พระมหาฉลอง กนฺตเมธี แสนโคก เอ่ียมวรนชุ

กท 152/2541 11207 พระมหาวรพจน์ จิตฺตวโร ศรนีา มหาธาตุ

กท 153/2541 11212 พระดอกรกั อนามโย อินทนอ้ย ใหม่ (ยายนุย้)

กท 154/2541 11195 พระมหาประจวบ ธมฺมธีโร ตรภีกัดิ์ ใหม่พิเรนทร์

กท 155/2541 11174 พระมหาชาตรี ธมฺมปาโล ศรคี  ามี อมรทายิการาม

กท 156/2541 11154 พระมหาประดิษฐ์ ปณฺณวฑฺฒโน ปัณณวฒัน์ สรอ้ยทอง

กท 157/2541 11176 พระมหาสมถวลิ อินฺทปญฺโญ แพงแกว้ หงสร์ตันาราม

กท 158/2541 11190 พระมหาบญัญัติ ปยตฺติโก แพรกปาน ใหม่ (ยายแป้น)

กท 159/2541 11223 พระมหาสมคิด เมตฺตาจิตฺโต เมตตา เบญจมบพิตร

กท 160/2541 11206 พระมหาสมบตัิ สรุเตโช กองกะมดุ รชัฎาธิษฐาน

กท 161/2541 11210 พระมหาธีรศกัดิ์ จารุว  โส จินดารอง อินทรบรรจง

กท 162/2541 11163 พระมหาทองคณู อมโร ดวงใจ พระงาม



กท 163/2541 11159 พระมหาประยรู วรกวนิฺโท ผ่านสขุ สรอ้ยทอง

กท 164/2541 11183 พระมหาเสม อนาวโิล แกมรมัย์ ส  าโรง

กท 165/2541 11167 พระมหาช านาญ สิรญิาโณ ทองคลอด นอ้ยนพคณุ

กท 166/2541 11180 พระมหาคงพิเชษฐ์ คชิตเมธี เรอืงประทีป นิมมานรดี

กท 167/2541 11221 พระมหาสภุกัดิ์ ชวนสมฺปนฺโน  สมงาม โพธินิมิตร

กท 168/2541 11216 พระสจิุน สจิุณฺโณ ประจงแกว้ บางเสาธง

กท 169/2541 11142 พระมหาสรุะ ธมฺมร  สี ทบรมัย์ หิรญัรูจี

กท 170/2541 11232 พระมหาส ารวย ขิปปฺาภิญฺโญ เบญจศิลป์ บางบ าหรุ

กท 171/2541 11175 พระมหามนตรี ฐิตเมธี แกว้จนัทร ์ เวฬวุนาราม

กท 172 /2541 11218 พระมหาสมนึก ธมฺมทินฺโน ทบัวนันา นินสขุาราม

กท 173/2541 11217 พระมหาไพโรจน์ รฏฺฐาปาโล อนนัตชาติ โพธินิมิตร

กท 174/2541 11184 พระมหาสมพล สิรทิตฺโต ฝังนิล จกัรวรรดิราชาวาส

กท 175/2541 11231 พระกมล สทฺุธิญาโร ชชูว่ง เศวตฉัตร

กท 176/2541 11228 พระมหาสมพร นนฺทธมฺมิโก ตรชียัรมัย์ สมรโกฏิ

กท 177/2541 11234 พระมหาประดงุ คตฺุตสีโล มาระศรี สทุธาวาส

กท 178/2541 11238 พระมหาพทัทดล กนฺตสีโล เสวตวรรณ โตนด

กท 179/2541 11230 พระมหาชอบ อนาลโย ดิสระ บางสะแกใน

กท 180/2541 11240 พระมหาทวี กวธีโร แปงปัน มะลิ

กท 181/2541 11178 พระมหาอนนัต์ อนนฺโท รตันทอง ทองธรรมชาติ

กท 182/2541 11233 พระมหากิจจา กววิ  โส ก่ีแสง สวนสม้

กท 183/2541 พระมหาสมยศ มหาวโีร แสงผยุ ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2/42

กท 184/2541 พระมหาสรอ้ยสนธ์ิ จนฺทสิริ ศรจีนัทร ์ ปากน า้ฝ่ังใต้ รุน่ที่ 42

กท 185/2541 พระมหาสมร ปรณฺิฑิตเสวี ทองมี บางไสไ้ก่ รุน่ที่ 42

กท 186/2541 พระมหาเทพพิทกัษ์ สเุมธมนีุ จ าปาบญุ เอ่ียมวรนชุ รุน่ที่ 42

กท 187/2541 พระมหาโกเมนทร์ ธีรปญฺโญ เนียมศรี วรจรรยาวาส รุน่ที่ 42



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 188 /2541 408 พระโสมสวสัดิ์ สภุทฺโท บาลลา มีชยัทุ่ง อนัดบั 1

 นค 189/2541 411 พระอทุยั ติกฺขวโีร แสงไว ศรษีะเกษ อนัดบั 2

นค 190 /2541 409 พระมหาสมบตัิ ยสปาโล ใสสะอาด ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 191/2541 390 พระมหาค าสอน ธนปญฺโญ ประเสรฐิสงัข์ ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 192 /2541 394 พระมหาณรงค์ ติสฺสวโร ภนูายาว อรุณรงัษี อนัดบั 2

นค 193/2541 388 สามเณรขวญัใจ อบุลบาล โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 194/2541 407 พระสรศกัดิ์ ยสวฑฺฒโก พรมพิมพ์ สระแกว้ อนัดบั 2

นค 195/2541 401 พระมหาบญุน า สนฺุทรญาโณ ก่ิงไผ่ลอ้ม ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 196/2541 389 พระครรชิต ทลฺุลโภ ที่ตดัสงู สระแกว้ อนัดบั 2

นค 197/2541 395 พระมหาตุ๊ กิตฺติวณฺโณ วงษม์ณี ศรสีมุงัคล์

นค 198/2541 405 พระสธุรรม วสิทฺุโธ สมสาย ศรสีมุงัคล์

นค 199/2541 402 พระมหาล าดวน วรีปญฺโญ บญุสมคัร ศรษีะเกษ

นค 200/2541 406 พระมหาสเุมธ สเุมโธ ทองทนั โพธ์ิชยั

นค 201/2541 397 พระทองใบ ปญฺญาวชิโร หมายมี ศรบีญุเรอืง

นค 202/2541 399 พระนิยม ฐานิสฺสโร แกว้มะณี มีชยัทุ่ง

นค 203/2541 387 พระนิธิวรรษ เตชวโร สงัฆพนัธ์ มงคลศิลาคณุ

นค 204/2541 400 พระบญุตา โชติปญฺโญ ช่ืนบาน ศรสีมุงัคล์

นค 205/2541 403 พระมหาวรีะศกัดิ์ วรีสกฺโข สลกัษร โพธ์ิชยั

นค 206/2541 398 สามเณรธงชยั ดอนประจง ทา่คกเรอื

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร ์   วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 207 /2541 363285 พระมหาศิรวิฒัน์ อรยิเมธี จนัต๊ะ ชยัศรภีมิู อนัดบั 2

ชม 208 /2541 363259 พระมหาประเดน่ อาจารภทฺโท แบนปิง พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ชม 209/2541 363305 พระมหาอินสอน คณุวฑฺุโฒ แสงยอด ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

ชม 210/2541 363289 พระมหาสิงหช์าย สเุมโธ อ่ินค า ทา่ขา้ม อนัดบั 2

ชม 211/2541 363276 พระมหาวฒัน์ วฑฺฒนเมธี อปุค  า เชตวนั อนัดบั 2

ชม 212/2541 363247 พระมหาเทวญั วสิทฺุธิจารี เอกจนัทร์ บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 213/2541 363271 พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ยอ่งหว้ย สนัคะยอม อนัดบั 2

ชม 214/2541 363278 พระมหาวชิาญ กลฺยาณเมธี สมณีุ ชยัศรภีมิู์ อนัดบั 2

ชม 215/2541 363307 พระมหาเอนก พฺรหฺมวหิารี กนันิกา บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 216/2541 363274 พระมหามานพ วสิทฺุโธ จินบญุเหล็ก หา้งฉัตร อนัดบั 2

ชม 217/2541 363268 พระมหาผ่าน ธมฺมสิยาโร คาวะนา ชา่งเคี่ยน อนัดบั 2

ชม 218/2541 362243 พระทวี จารุธมฺโม ปุ๊ ดภาษี ดาวดงึส์ อนัดบั 2

ชม 219/2541 363275 พระมหาวรรลพ ธมฺมสิริ ใจกาศ พระธาตหรภิญุชยั อนัดบั 2

ชม 220/2541 363297 พระมหาแสวง สมจิตฺโต เสมอใจ ประสาทธรรม อนัดบั 2

ชม 221/2541 362248 พระมหานครดาว รตนเมธี ผ่องใส เชียงมั่น อนัดบั 2

ชม 222/2541 363261 พระมหาประเทือง ปญฺุญเสฏฺโฐ วนัตา พระธาตดุอยสเุทพ อนัดบั 2

ชม 223/2541 363237 พระนฤมิต ฐิตธมฺโม ใบชา ป่าขอ่ยใต้ อนัดบั 2

ชม 224/2541 363306 พระมหาอทุาน อคฺคเมธี ประสงคท์รพัย์ พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ชม 225/2541 363258 พระมหาประดิษฐ์ ปณฺฑิตธมฺโม ปัญญาจีน บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 226/2541 361273 พระมหาโนเชาว์ พทฺุธรกฺขิโต มลูสมบตัิ เกตกุาราม อนัดบั 2

ชม 227/2541 363357 พระครูไพศาลธรรมานสุิฐ กิตฺติปญฺโญ ภิญโญจิตร พระธาตหุรภิญุชยั เขา้ปี 3

คณะครุศาสตร ์   วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่



ชม 228/2541 363231 พระมหาฉัตรชยั ญาณรกฺขิโต กอ้นมณี บพุพาราม

ชม 229/2541 363246 พระทองใบ เขมาภิรโต ชาวงคศ์รี ป่าแคโยง

ชม 230/2541 363272 พระมหาพิสิษฐ์ ปญฺญาชีวี อภิชยั พระธาตหุรภิญุชยั

ชม 231/2541 363304 พระมหาคมกฤษ คมฺภีรปญฺโญ ปกุแกว้ มงคลนิมิตต์

ชม 232/2541 363302 พระมหาอรุณ อคฺคจิตฺโต บญุยสมภพ ป่าตนั

ชม 233/2541 362232 พระทมหาชยัศิลป์ พทฺุธวริโิย จะลา วงัม่วง

ชม 234/2541 363227 พระจิรศกัดิ์ จิรวฑฺฒโน ปันแปง เวฬวุนั

ชม 235/2541 363263 พระประพนัธ์ ถิรปญฺโญ พรมภกัดิ์ ดาวดงึส์

ชม 236/2541 362282 พระวรีะวฒิุ พลวฑฺุโฒ ปารนิ ชยัมงคล

ชม 237/2541 363228 พระมหาเจตณรงค์ ขนฺติธโร สวุรรณศร พระธาตหุรภิญุชยั เขา้ปี 3

ชม 238/2541 363309 พระเกรยีงศกัดิ์ กิตฺติโสภโณ ณ  อโุมงคค์์ เจดียเ์หลี่ยม

ชม 239/2541 363293 พระสรุยิา ฐานตฺุตโร พวงโฉม เชตพุล

ชม 240/2541 363303 พระมหาอรรศจรรย์ นาควโร เหลา่มา สวนดอก

ชม 241/2541 363359 พระนิวฒัน์ อภิชาโต สวุรรณศิรพิงษ์ พระสิงห์

ชม 242/2541 363284 พระมหาศิริ อคฺคธมฺโม ขานค าพา ชา่งทอง

ชม 243/2541 363254 พระมหาบญุชยั ปภสฺสรเมธี จแูวน ชยัศรภีมิู์

ชม 244/2541 362281 พระวรีพนัธ์ ญาณวโีร มหาวงษ์ เชียงแสน

ชม 245/2541 363234 พระชมุพล รตนปญฺโญ ทองทาลย์ ชา่งเคี่ยน

ชม 246/2541 363266 พระมหาประสิทธ์ิ จรณธมฺโม ธานกิจ สนัจ าปา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 247 /2541 293 พระมหานิคม โชติธมฺโม สมโชค มชัฌิมาวาส อนัดบั 1

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร ์   วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา



ขก 248  /2541 296 พระบญุเพ็ง อิทฺธิญาโณ วงษล์า เทพบรูณาราม อนัดบั 2

ขก 249/2541 304 พระสทุธินนัท์ อติปญฺโญ กิจโป้ กลางม่ิงเมือง อนัดบั 2

ขก 250/2541 300 พระมหาประวตัิ ญาณจารี ภงัภธูร วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 251/2541 302 พระสกล สนฺตจิตฺโต ยอดภิรมย์ ม่วงศรี อนัดบั 2

ขก 252/2541 301 พระมหาศกัรนิทร ์ ปญฺญาทีโป แสงโคตร ธาต ุ อนัดบั 2

ขก 253/2541 292 พระมหาวรียทุธ ชวนปญฺโญ อินทรกัษา วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 254/2541 355 พระมหาพิชยั ปญฺญาวฑฺฒโน ภแูขง่หมอก กลาง อนัดบั 2

ขก 255/2541 306 พระมหาอ าพร ปณฺฑิโต สโุพธ์ิไข โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 256/2541 288 พระกิตติภมิู กิตฺติวณฺโณ ชาหนองออ้ ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 257/2541 295 พระมหานิเวศ ชตุินฺธโร พินิจเจรญิ วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 258/2541 303 พระมหาสมร เทวธมฺโม เทพสรุะ ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั 2

ขก 259/2541 332 พระทองวนั ธมฺมทินฺโน หาญเสมอ อภิสิทธ์ิ

ขก 260/2541 299 พระประกาศ ปภาโส พรมบตุร กลางบรุี

ขก 261/2541 338 พระสพิุน สมุงฺคโล สมุงัคเศษ หนองแวง

ขก 262/2541 290 พระทองสขุ สธุมฺโม พาเหลี่ยม ทา่น า้พอง

ขก 263/2541 334 พระบญุธรรม จารุธมฺโม เหลาภา ใหญ่โพธ์ิไขยาราม

ขก 264/2541 298 พระบญุสินธ์ ชวนปญฺโญ พลตือ้ ภมิูหลกัฐาน

ขก 265/2541 305 พระมหาอดุม อธิปญฺโญ พรมมนัทา ทา่พระหงสเ์ทศ

ขก 266/2541 331 พระ กองสี อคฺคโชโต มาตเลิง ป่าสนัติวนัพนัชาติ

ขก 267/2541 289 พระกฤษณพงษ์ เตชปญฺโญ สีเทา ภมิูหลกัฐาน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร ์   วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา



นม 268/2541 189 พระมหาปัญญาณฏัฐ์ สิรมิงฺคโล ปางค า พลบั อนัดบั 2

นม 269/2541 200 พระธานี ธมฺมสิริ บตุรศรภีมิู ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นม 270/2541 203 พระมหาบญุหาร จารุสิริ สถิรเมธากลุ บงึ อนัดบั 2

นม 271/2541 201 พระนิกรม วรธมฺโม หมอจิตร ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นม 272/2541 198 พระมหสสิรยิชุ ธมฺมทินฺโน สมยิ่ง โพธ์ิ อนัดบั 2

นม 273/2541 220 พระมหาสมหมาย อคฺคกตญฺญู อคัรกตญัญู ประมวลราษฎร์ อนัดบั 2

นม 274/2541 215 พระสายชล สเุมธโส อ ่ากลาง เวฬวุนาราม อนัดบั 2

นม 275/2541 214 พระมหาสมศกัดิ์ อหสึโก วสีนัเทียะ ศรษีะมะเรงิ อนัดบั 2

นม 276/2541 207 พระมหวชัรกิจ รุกฺขปาโล กวดนอก ซบัตะคอ้ อนัดบั 2

นม 277/2541 211 พระมหาสมปอง เขมรโต นพูลกรงั พายพั อนัดบั 2

นม 278/2541 202 พระบญุชู ฐิตปญฺโญ ทองแมน้ บุง่

นม 279/2541 205 พระมหาพีระพงษ์ ธีรว  โส จ าปีกลาง ราษฎรบ์  ารุง

นม 280/2541 217 พระอั๋น ฐานวโร บญุไสย์ ราษฎรบ์  ารุง

นม 281/2541 208 พระวนิยั วรทินฺโน สานกลาง เวฬวุนาราม

นม 282/2541 196 พระดิเรก ธีรปญฺโญ เหม่ียงสนัเทียะ พระนารายณ์

นม 283/2541 206 พระมนสั ยสินฺธโร เกิดชอ่ หนองหญา้งาม

นม 284/2541 204 พระมหาประเดิม เขมวโีร ขามโนนวดั หนองไผ่

นม 285/2541 216 พระสวุฒัน์ กิตฺติธโร ชินนอก หนองปรู

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 286/2541 221 พระมหาชยัณรงค์ ธีรวโร จมูโสภา ทา่กกแห่ อนัดบั 2

อบ 287/2541 219 พระกิตติพนัธ์ กิตฺติวณฺโณ เกษนคร ผาสกุาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร ์   วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา



อบ 288/2541 232 พระมหานพวทิย์ เตชปญฺโญ เทียมทศัน์ ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

อบ 289/2541 228 พระมหาวเิชียร กลฺยาณธมฺโม กลัยา บา้นไมค้า้ง อนัดบั 2

อบ 290/2541 229 พระวชัราวฒิุ วชิรปญฺโญ สมแกว้ ผาสกุาราม อนัดบั 2

อบ 291/2541 235 พระสวุฒัน์ สนฺติกโร มลูเกล็ก ป่าแสนอดุม อนัดบั 2

อบ 292/2541 222 พระมหาทวน ธมฺมเสวี พวงจนัทร์ ป่าแสนอดุม อนัดบั 2

อบ 293/2541 239 พระมหาสมหมาย กมฺพสูิริ พิลารตัน์ ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

อบ 294/2541 230 พระวชิาญ อภิวฑฺฒโน ศรทีาบ พลแพน อนัดบั 2

อบ 295/2541 225 พระมหารอนสนัต์ นิรุตฺติเมธี รทิศัโส มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 296/2541 233 พระสมชยั ชินวโร มีคณุ ป่าแสนอดุม อนัดบั 2

อบ 297/2541 294 พระสมเกียรติ อตฺุตมปญฺโญ ทองทบั ป่าจนัทรงัสี

อบ 298/2541 220 พระมหากลัยา กลฺยาโณ บูท่อง มหาวนาราม

อบ 299/2541 224 พระภกัดี สิกฺขาสโภ พิมพะ สทุศันาราม

อบ 300/2541 237 พระมหาสมยศ สวุฑฺฒนเมธี โกลี มหาวนาราม

อบ 301/2541 223 พระมหาพสัไสว สวุฑฺฒโน แกว้น า้ ป่าแสนอดุม

อบ 302/2541 236 พระมหาสรุพล สรุพโล ลนุพรม ป่าแสนอดุม

อบ 303/2541 226 พระวาปี ธมฺมจาโร ปัสสา ป่าแสนอดุม

อบ 304/2541 231 พระศรวีชิยั คมฺภีรโต มีรี หนองปลาปาก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 305/2541  120 พระทองสขุ ญาณธีโร รุดบญุ ศาลาลอย อนัดบั 1

สร 306/2541  126 สามเณรประจกัษ์ วเิชียรสาร จ าปา อนัดบั 2

สร 307/2541 123 พระมหานิพนธ์ ธีรภทฺโท หมายสขุ กลางสรุนิทร ์ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร ์  วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์



สร 308/2541 127 พระมหาประดบั ภทฺทาจาโร จงหาญ ใหม่ศรมีากทอง อนัดบั 2

สร 309/2541 130 พระมหาสนม สิรวิฑฺฒโน คชัมา กลางสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 310/2541 141 พระอนศุาสน์ อมโร วรบรูณ์ จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 311/2541 139 พระสเุพียบ สเุมธโส ศรตีมัภวา สามคัคี

สร 312/2541 124 พระมหาบญุถ่ิน ปญฺุญสิริ ปะรมัย์ กลางบรุรีมัย์

สร 313/2541 134 พระสมยั สจฺจญาโณ มมุทอง สภุาลยั

สร 314/2541 122 พระมหาธีรพงษ์ สมาจาโร แปลงศพัท์ ศาลาลอย

สร 315/2541 135 พระสญัชยั ภทฺทาจาโร มาชอบ คุม้เหนือ

สร 316/2541 121 พระมหาเทวนิทร์ ถิรปญฺโญ สาวะบญุ ศาลาลอย

สร 317/2541 137 พระมหาจิรศิลป์ ญาณวฑฺุโฒ จนัทเขต ทกัษิณวารสีิรสิขุ

สร 318/2541 132 พระสมหุส์มเดช กิตฺติธโร นอ้ยสีภมิู ทกัษิณวารสีิรสิขุ

สร 319/2541 138 พระมหาสพุจน์ เขมจิตฺโต ฤทธี พรหมสรุนิทร ์

สร 320/2541 140 พระมหาศราวฒิุ ปยตฺุโต ทวสีขุ จมุพลสทุธาวาส

สร 321/2541 133 พระสมโภชน์ กนฺตสาโร ศรพีรหมทอง ประทมุเมฆ

สร 322/2541 129 พระวมิล วมิโล ยิ่งหาญ ใหม่ศรมีากทอง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 323/2541 135 พระหนกูลุ อาภากโร ศรคี  าภา พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 1

พร 324/2541 125 พระมหาพงษศ์กัดิ์ วรจิตฺโต บญุรุง่ นาจกัร อนัดบั 2

พร 325/2541 126 พระพิสิษฐ์ จิตฺตกาโร ศรจีกัรค  า ปทมุ อนัดบั 2

พร 326/2541 133 พระสราวฒิุ สรวฑฺุโฒ จิตใจ ศรคีิรนิทราราม อนัดบั 2

พร 327/2541 118 พระมหาสิทธิพร สเุมธโส วจิิตรรตันากร พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร ์  วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา



พร 328/2541 127 พระพยนต์ ธมฺมภาณี ออ่นแง พระธาตชุา้งค  า้ อนัดบั 2

พร 329/2541 111 พระมหาภานพุงศ์ วชิรปญฺโญ รูปทรง บา้นปงหอศาล อนัดบั 2

พร 330/2541 122 พระมหาทองทวี จิตฺตโสภโณ แนววเิศษ พระธาตชุา้งค  า้ อนัดบั 2

พร 331/2541 130 พระศราวฒิุ เตชปญฺโญ ดีอินต๊ะ วงัฟ่อน อนัดบั 2

พร 332/2541 124 พระบญุสืบ สิรปิญฺุโญ เปรมลดารมย์ ศรคีิรนิทราราม อนัดบั 2

พร 333/2541 131 พระมหาสิมรตัน์ สิรธิมฺโม บญุเช่ือง พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 334/2541 195 พระครูพิบลูธรรมภาณ สธุมฺโม ศรธิี พระบาทม่ิงเมือง

พร 335/2541 155 พระอนวชั ญาณวโร แกว้น า้ ตนัธง

พร 336/2541 134 พระสมเนก ปญฺญาวชิโร ใจเป้ียว พระบาทม่ิงเมือง

พร 337/2541 120 พระขวญัใจ สิรมิงฺคโล ดอกจ าปา ราษฎรบ์  ารุง

พร 338/2541 123 พระมหาถวลิ พทุธฺวริโิย อินทรพิทกัษ์ ศรคีิรนิทราราม

พร 339/2541 121 พระจรูญ กสุลจิตฺโต ค าภิโล บา้นปงหอศาล

พร 340/2541 104 พระมหาศภุเศียร พฺรหฺมสโร เข่ือนรอบเขต พนมขวญั

พร 341/2541 พระสบุิน นราธีโป ใจนอ้ย พระบาทม่ิงเมือง รุน่ที่ 42

2.   คณะครุศาสตร์
วชิาเอกการบรหิารการศกึษา  จ านวน รูป

วชิาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              



วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตแพร่                   

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

7 วิทยาเขตสุรินทร ์            

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป

จ านวน รูป

พระครูสตุกิจบรหิาร

คณบดีคณะครุศาสตร์

                 2.   คณะครุศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั

รบัรองตามนี้

พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสเุมธาธิบดี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 342 /2541 11280 พระมหาบญุประเทือง กิตฺติโสภี ทองโส พรหมวงศาราม อนัดบั 1

กท 343 /2541 11270 พระมหาวชิิต ปญฺโญภาโส ผาสกุจิตร สระเกศ อนัดบั 1

กท 344/2541 11345 พระมหาทศเนตร ภรูภิรูี เทียมเทศ อรุณราชวราราม อนัดบั 1

กท 345/2541 11304 พระกิตติกรณ์ กิตฺติกโร มีแกว้ ลครท า อนัดบั 1

กท 346/2541 11273 พระมหาปรชีา โอวาทวทิู ศิรมิลู คฤหบดี อนัดบั 1

กท 347/2541 11471 พระมหาสชุาติ นิติสาโร เทพรกัษา ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 348/2541 11310 พระมหาสมยศ อาภายตฺุโต เสนานชุ เพลง อนัดบั 2

กท 349/2541 11306 พระประนอม วฑฺุฒิญาโณ รกัประทมุ สระเรยีง อนัดบั 2

กท 350/2541 11265 พระมหาศกัดิ์ชยั สรุกฺขิตเมธี ขนัตี นิมมานรดี อนัดบั 2

กท 351/2541 11255 พระมหานิกร อินฺทสิริ พรมงาม พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 352/2541 11319 พระระวิ วริยิปญุโญ พิเคระห์ วเิศษการ อนัดบั 2

กท 353/2541 11341 พระรตันากร อตฺุตมญาโณ สขุมั่นคง ปากบอ่ อนัดบั 2

กท 354/2541 11277 พระมหารฐัวบิลูย์ กมโล สิงหโ์ท เทวราชกญุชร อนัดบั 2

กท 355/2541 11286 พระมหาธงชีย ชตุิธโช รกัษา สระเกศ อนัดบั 2

กท 356/2541 11303 พระมหาชยัญา รตนว โส รตันวงศ์ บางประกอก อนัดบั 2

กท 357/2541 11278 พระมหาจรญั อภิปญฺุโญ หลวงขวา เทพากร อนัดบั 2

กท 358 /2541 11346 พระมหาทยาน สจิุตฺโต โพธิปลดั บคุคโล อนัดบั 2

กท 359 /2541 11332 พระวรีะ วราลงฺกาโร พิเคราะห์ เจา้มลู อนัดบั 2

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
รุ่นท่ี   ๔๓   ปีการศึกษา  ๒๕๓๙
คณะมนุษยศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก    ภาษาอังกฤษ



กท 360/2541 11311 พระมหาวชิาญ สวุชิาโน ทรายออ่น ใหม่ อนัดบั 2

กท 361/2541 11307 พระมหานิรเสน อภิมหานาโค กะประโคน ปากบอ่ อนัดบั 2

กท 362/2541 11321 พระมหาสมศกัดิ์ สภุโร บวัแยม้ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 363/2541 11360 พระมหาสมพร ฐานจนฺโท ค าจนัทร ์ ประชานิมิต อนัดบั 2

กท 364/2541 11285 พระมหาพรชยั สเุมธโส ชาวดร พระยาท า อนัดบั 2

กท 365/2541 11316 พระมหาประจวบ สิรปิญฺโญ บญุรอด เทพลีลา อนัดบั 2

กท 366/2541 11344 พระมหาเชด พทฺุธิชวโน ตา่ยกระโทก ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 367/2541 11274 พระมหาสดุใจ จารุวณฺโณ เลขกระโทก นาคปรก อนัดบั 2

กท 368/2541 11254 พระมหาสพิุษ กิตฺติเมธี ชยัฤทธ์ิ สวสัดิวารสีีมาราม อนัดบั 2

กท 369/2541 11090 พระศิรศิกัดิ์ จิรลิขิตฺตนนฺโท ไชยสขุ นาคปรก อนัดบั 2

กท 370/2541 11252 พระมหาอนรุาช ติกฺขวรีโย เทวราช มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 371/2541 11330 พระบญุมี วโิรจโน เชิญชม ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 372/2541 11340 พระมหาศกัดิ์ศรี สิรริตโน ป้อมแกว้ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 373/2541 11362 พระศิรธิรรม สิรธิมฺโม ชมุอินทร์ แหลมทราย อนัดบั 2

กท 374/2541 11333 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ ชาคโร อินทนนท์ ขนุจนัทร ์ อนัดบั 2

กท 375/2541 11251 พระมหาอทุยั วรเมธี คณุศรี นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 376/2541 11296 พระมหาสนั่น ปภาโส ศิรบิรูณ์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 377/2541 11256 พระมหาบวร ชยนนฺโท สขุสวา่ง เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 378/2541 11356 พระมหาสรรเพชร สพฺพวทิฺโธ สมัฤทธ์ิรนิทร ์ เลียบราษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

กท 379/2541 10996 พระเดชศกัดา จนฺทปญฺโญ สรุยิวงศ์ ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 380/2541 11322 พระมหาขวญัชยั วชิรเมธี แกว้ธรรม ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 381/2541 11299 พระมหาสมยั สเุมโธ กองฉลาด สทุธาวาส อนัดบั 2

กท 382/2541 11260 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติสโุภ ไชยยทุธ์ เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 383/2541 11262 พระมหาพรสวรรค์ วรสคฺโค หวานสบั ทองธรรมชาติ อนัดบั 2



กท 384/2541 11261 พระมหาอปุถมัภ์ สทฺุธิจิตฺโต ชมพู หวัล  าโพง

กท 385/2541 11354 พระมหาวฒันชยั สิรปิญฺโญ แจง้ไพร ชยัมงคล

กท 386/2541 11014 พระมหาศตวรรษ สภุวฑฺฒโน เพียกขนุทด หวัล  าโพง

กท 387/2541 11328 พระมหาสถาพร โสภณปญฺโญ วชิยัรมัย์ อนงคาราม

กท 388/2541 11271 พระมหาชาติ วชิราวโุธ ตรเีดช ศรสีดุาราม

กท 389/2541 11258 พระมหาสงกรานต์ โชติปาโล ไวยกา ราชนดัดาราม

กท 390/2541 11352 พระมหามิลินทร์ ปญฺญาเสฏฺโฐ ก าลงัเหลือ สระเกศ

กท 391/2541 11358 สามเณรเสรมิศกัดิ์ รูปต  า่ วเิศษการ

กท 392/2541 11314 พระมหาบญุเสรฐิ สิรปิญฺโญ ประยงคส์ขุ ไผ่เลีย้ง

กท 393/2541 10994 พระเกียวจิงหละ ฉนฺทธมฺโม มารมา คา้งคาว

กท 394/2541 11377 พระมหาศกัดิ์ภวทิย์ ภรูเิมธี ยอดนนท์ นิมมานรดี

กท 395/2541 11326 พระกิตตินนัท์ สนฺตจิตฺโต ยงูทอง นาคปรก

กท 396/2541 11073 พระมหาวรีะยทุธ ยทฺุธธมฺโม สารโพคา จนัทรใ์น

กท 397/2541 10992 พระอินค า อินฺทวโีร แสงอดุม อมรทายิการาม

กท 398/2541 11300 พระมหาสมบรูณ์ ปญฺุญสมฺปนฺโน ตาหลวง มะลิ

กท 399/2541 11309 พระมหาสมาน กิตฺติปญฺโญ สดุาจนัทร์ เอ่ียมวรนชุ

กท 400/2541 11094 พระวชิยั คเุณสโก เรยีนยศ สคุนัธาราม

กท 401/2541 11060 พระมหาปราโมทย์ มนฺตสิริ ฮะสงูเนิน พรหมวงศาราม

กท 402/2541 พระมหาส ารอง ฐิติปญฺโญ มาหา จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2/42

กท 403/2541 พระมหากิตติวฒัน์ กิตฺติวฑฺฒโน เรอืงเพดช ปทมุคงคา รุน่ที่ 42

วิชาเอก    จิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร ์ 



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 404/2541 11312 พระวรากรณ์ ชยากโร พลูสวสัดิ์ วเิศษการ อนัดบั  1

กท 405/2541 11052 พระมหาระพิน สเุมธโส พทุธแกว้ คฤหบดี อนัดบั  1

กท 406/2541 11209 พระมหาตว่น อตฺุตมปญฺโญ เข็มสนัเทียะ พิกลุทอง อนัดบั  1

กท 407/2541 11109 สามเณรประเวทย์ ศรษีะเทือน สทุธาวาส อนัดบั  2

กท 408/2541 11293 พระมหาเกษตร ปญฺญาทีโป ไชยแกว้ เทพากร อนัดบั  2

กท 409/2541 11324 พระมหาสวุทิย์ สจิุณฺโณ มิมะละ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั  2
กท 410/2541 11487 สามเณรเวยีงวฒันา ชนะพาล จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 411/2541 11998 พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ ผิวทองงาม ประยรุวงศาวาส

กท 412/2541 11997 พระมหาศตพล ภทฺทว  โส อา้ยดว้ง เบญจมบพิตร

กท 413/2541 11062 พระมหาทนง รตนทีโป ดวงรตัน์ บางนานอก

กท 414/2541 11999 พระมหาโยธิน สนฺติธมฺโม โทค ามา บพิตรพิมขุ เขา้ปี 3

กท 415/2541 11053 พระมหาสนิท ฐิตเมธี ซอสงูเนิน ราษฎรบ์รูณะ

กท 416/2541 11290 พระมหาผล วเิชฏฺฐสมโณ สมณะ ประยรุวงศาวาส

กท 417/2541 11259 พระมหาสมจิตร อปุลวณฺโณ อบุล นางชี

กท 418/2541 11107 พระมหาสมคิด อภิวฑฺฒโน อทุยัวฒัน์ ยานนาวา

กท 419/2541 11080 พระมหาวรรตัน์ รตนญาโณ กองเกิด เชิงเลน

กท 420/2541 11083 พระมหาไพฑรูย์ ญาณวโีร สมบรูณ์ กลางดาวคนอง

กท 421/2541 11331 พระมหาธนากร ฐิตญาโณ จนัทรน์าผล ทองเพลง

กท 422/2541 11042 พระมหาเกษมศกัดิ์ กิตฺติโสภโณ ชยัอาคม แกว้

กท 423/2541 11482 พระมหาบณุยฤทธ์ิ ปญฺุญิทฺธิโก ศิรสิวสัดิ์ ใหม่

กท 424 /2541 11088 พระอภิเดช อภินนฺโท ไลโ้จ นางชี

กท 425/2541 11996 พระมหาพิฑรูย์ สนฺุทรเมธี เสนาพล เลียบราษฎรบ์  ารุง เขา้ปี 3

กท 426/2541 10997 พระค าประสิทธ์ิ สจิุตฺโต เหลี่ยมบญุเรอืง อมัพวนั

กท 427/2541 พระมหายทุธนา ยทฺุธนโกวโิท น่ิมกลาง กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2/42



กท 428/2541 พระมหาสะไกร ธีราสโภ แสงศิลา อรุณราชวราราม รุน่ที่ 42

กท 429/2541 พระมหาชะนตุร ์ ธมฺมโชโต ธรรมโชติ ขลอ รุน่ที่ 42

กท 430/2541 พระมหาบญุเหลือ ธีรธมฺโม บญุผยุ แกว้ฟ้า รุน่ที่ 42

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 431/2541 11269 พระมหาก าจดั เอกจารี พวกดอนเค็ง จนัทรสโมสร อนัดบั  1

กท 432/2541 11272 พระมหาเสนิญสุม์ สมทสฺสี ทองเบาะ สทุศันเทพวราราม อนัดบั  2

กท 433/2541 11361 พระมหาสนิท อนจุารี สมุหิรมัย์ สนุทรธรรมิการาม อนัดบั  2

กท 434/2541 11253 พระมหาสวสัดิ์ ปญฺญาวชิโร แพงแสง นาคปรก อนัดบั  2

กท 435/2541 11367 พระมหาอดิเรก ติกฺขวโีร สมบตัิวงศ์ นิมมานรดี อนัดบั  2

กท 436/2541 11263 พระมหาประจกัษ์ ธมฺมโฆสโก ค าชมภู สวุรรณาราม อนัดบั  2

กท 437/2541 11292 พระมหาวชัรพล เขมจิตฺโต อคัรพจน์ นอ้ยนพคณุ อนัดบั  2

กท 438/2541 11281 พระมหานิธิพงษ์ ธมฺมธโช โยธชยั จกัดรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 439/2541 11264 พระมหาสวุรรณ วชิรว  โส โคตรพฒัน์ หวัล  าโพง อนัดบั  2

กท 440/2541 11403 พระมหามานสั การยิสธีุ พวงบบุผา ดาวดงึษาราม อนัดบั  2

กท 441/2541 12000 พระมหาสมชาย ธีรปภาโส บญุเกลีย้ง บพิตรพิมขุ เขา้ปี 3

กท 442/2541 11342 พระมหาคมกรชิ สมิทฺธี ป่วงกลาง เวฬวุนาราม

กท 443/2541 11034 พระมหาจรญั สเุมธี ทองวไิล ราชนดัดาราม

กท 444/2541 11055 พระมหาธานี ปญฺญาคโม คงสม มะลิ

กท 445/2541 11111 พระมหาสงัเวยีน ญาณวโร ตางาม นอ้ยนางหงส์

กท 446/2541 11287 พระมหาธนาธิป ธมฺมเสวี อบุลออ่น เทพธิดาราม

กท 447/2541 11389 พระมหาศกัดิ์สิทธ์ิ สกฺกเมธี พนัธสุตัย์ อภยัทายาราม

คณะมนุษยศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก    ภาษาไทย



กท 448/2541 11095 พระมหานาวา สิทฺธิเตโช แสงขาว พระเชตพุน

กท 449/2541 11075 พระมหาวนิยั วสนฺุธรเมธี ทิพรกัษ์ สวุรรณาราม

กท 450/2541 11071 พระมหารชัพล ฐานตฺุตโม ใจเรอืน สระเกศ

กท 451/2541 11105 พระบญุมี สจิุตฺโต ส  าราญดี ศรบีญุเรอืง

กท 452/2541 11089 พระมหาส าราญ กสุลจิตฺโต เกิดขนุทด กระจบัพินิจ

กท 453/2541 11124 พระมหาอกัษรศาสตร์ นรสิฺสโร ฝ่ายกลาง อมัพวนั

กท 454/2541 11284 พระมหาสมเกียรติ สิรอิรุโณ ศรอีรุณ ทา้ยเมือง

กท 455/2541 11072 พระมหาจนัทดิษฐ์ จนฺทปญฺโญ มีมาตร เบญจมบพิตร

กท 456/2541 11084 พระมหาณฐกร โฆสโก แดงมงคล สรอ้ยทอง

กท 457/2541 11110 พระมหาอวยชยั ปนาโท อาฌาศยั ปทมุคงคา

กท 458/2541 11126 พระสมภพ สมุโน นาสิงห์ สวุรรณาราม

กท 459/2541 11381 พระมหาสขุ สมุงฺคโล มงคล สระเกศ

กท 460/2541 11122 พระสภุทัรชยั สทฺุธสีโล อรญัพนัธุ์ บางยี่ขนั

กท 461/2541 11359 พระมหาสมบตัิ อภินนฺโท หมายสขุ ปากบอ่

กท 462/2541 11355 พระมหาสรุะ สรุเสโน อยู่รกัษาสิทธ์ิ ปากบอ่

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 463/2541 11120 พระสวุรรณ์ สวุณฺณโชโต พิทกัษค์ีรภีมิู สทุธาวาส

กท 464/2541 11121 พระสชุาติ อชิโต จะยนัรมัย์ สมรโกฏิ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 465/2541 364239 สามเณรดิเรก อินจนัทร์ ชา่งเครยีน อนัดบั  2

ชม 466/2541 205 พระทองสขุ สมุโน ติดใจ สวุรรณาราม อนัดบั  2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร ์   วิชาเอก    ภาษาอังกฤษ



ชม 467/2541 364233 พระมหาชาญยทุธ ธมฺมวฑฺุโฒ ใจมา น า้บอ่หลวง

ชม 468/2541 364337 พระเสกสรร สจฺจวโร สนัชยั สวนดอก

ชม 469/2541 219 พระสทุศัน์ อติภทฺโท ตาจมุปา สวนดอก

ชม 470/2541 364301 พระอยรุพร อนาลโย ขนัสาลี สวนดอก

ชม 471/2541 364252 พระบรรพต กตวโีร แสนค าหลอ่ สวนดอก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 472/2541 194 สามเณรสานิตย์ ชาญสงคราม บงึ อนัดบั  2

นม 473/2541 218 พระมหาอทุยั ญาณวโีร เจรญิชยั บงึ อนัดบั  2

นม 474/2541 192 พระมหาชศูกัดิ์ ญาณร  สี ปะหปูะปา ทุ่งสวา่ง อนัดบั  2

นม 475/2541 195 พระมหาเสฐียร ชาตเมธี ทั่งทองมะดนั สะแก อนัดบั  2

นม 476/2541 212 พระมหาธนวชิญ์ จนฺทร  สี เขลิ๊กกระโทก เวฬวุนาราม อนัดบั  2

นม 477/2541 193 พระมหาปัญญา อคฺคธมฺโม พกัรมัย์ ราชสีมาราม อนัดบั  2

นม 478/2541 286 พระมหาวบิลูย์ ดชติวฑฺฒโน อุ่นแกว้ บงึ เขา้ปี 3

นม 479/2541 186 พระมหาเขียน ติกฺขปญฺโญ สมร พระนารายณ์

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วชิาเอกจิตวทิยา  จ านวน รูป

วชิาเอกภาษาไทย  จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวมทัง้สิน้ รูป
1 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร ์  วิชาเอก    ภาษาอังกฤษ



วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป

พระมหาสรุยิา  วชิรเมธี
คณบดีคณะมนษุยศาสตร์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 480/2541 11464 พระมหาวชัรพงษ์ ธีรปญฺโญ วนันู หิรญัรูจี อนัดบั 1

กท 481/2541 11397 พระมหาบญุเลิศ อินฺทปญฺโญ ชว่ยธานี ชนะสงคราม อนัดบั 1

รบัรองตามนี้

พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสเุมธาธิบดี

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

รุ่นท่ี   ๔๓   ปีการศึกษา  ๒๕๓๙
คณะสังคมศาสตร ์ 

วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  



กท 482/2541 11402 พระมหาจกัรกฤษณ์ กิตฺติเมธี บวัแสง บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 1

กท 483/2541 11372 พระมหารงัสิต ธมฺมร  สี คงมั่ง ประดู่ธรรมาธิปัตย์ อนัดบั 2

กท 484/2541 11400 พระมหาบญุเลิศ ปญฺุญจนฺทโร จนัทระ ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 485/2541 11266 พระมหาโยทิน กลุวฑฺฒโน ละมลู อมัพวา อนัดบั 2

กท 486/2541 11476 พระมหาพรศกัดิ์ พทฺุธงฺกโุร พทุธมาตย์ อมัพวนั อนัดบั 2

กท 487/2541 11437 พระมหาณฐัพงษ์ เขมาจาโร เหลา้เจรญิ ไก่เตีย้ อนัดบั 2

กท 488/2541 11093 พระมหาบญัชา จนฺทโก หมายสขุ กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 489/2541 11046 พระมหาสมหมาย ฐิตธมฺโม บญุประโคน กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 490/2541 11475 พระมหาประจกัษ์ ปรชิาโน โสภา กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 491/2541 11473 พระมหาวฒิุ ญาณิสฺสโร ใหม่ค  า พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 492/2541 11434 พระมหาระนอง ทสฺสนีโย เอ่ียมสนัเทียะ สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 493/2541 11373 พระมหาทรงศกัดิ์ ธมฺมรกฺขิโต แสนสภุา ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 494/2541 11416 พระมหาสมหมาย อรยิเมธี จนัเทศ ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 495/2541 11347 พระมหาปรญิญา เขมจาโร ทองทวี โมลีโลกยาราม อนัดบั 2

กท 496/2541 11417 พระมหาพงษน์รนิทร ์ ภทฺรเมธี จนัสีดา เลียบราษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

กท 497/2541 11477 พระมหาวธิาร กิตฺติภทฺโท เห็มโพธ์ิ อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 498/2541 11123 พระมหาเมธา จนฺทสาโร ค าไหล รวกสทุธาราม อนัดบั 2

กท 499/2541 11420 พระมหานคร จิตฺตโสภโณ สคุ  าพธุ โบสถส์ามเสน อนัดบั 2

กท 500/2541 11365 สามเณรสาระ เบีย้ไธสง บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 501/2541 11371 พระมหาสมบญุ รตินฺธโร อินทรว์ชิิต ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 502/2541 11379 พระมหาไพวรรณ ญาณธีโร คมข า คฤหบดี อนัดบั 2

กท 503/2541 11428 พระชรนิทร์ เปมตฺุตโม กดัสงูเนิน มหาธาตฯุ อนัดบั 2

กท 504/2541 11413 พระมหาบณัฑิต ปณฺฑิตญาโณ ประถม นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 505/2541 11382 พระมหาสมพร ญาณวโีร คงถาวร หวัล  าโพง อนัดบั 2

กท 506/2541 11444 พระมหาพลรบ ปณฺฑิตว โส ภกัดีสวุรรณ อรุณราชวราราม อนัดบั 2



กท 507/2541 11447 สามเณรณฏัฐรชัต์ อนัประวตัิ วเิศษการ อนัดบั 2

กท 508/2541 11374 พระมหาขจรกฤช กิตฺติเมธี เมทา หวัล  าโพง อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 509/2541 11414 พระมหาเพชร กลฺยาณสิริ โพธ์ิแตง สวสัดิวารสีีมาราม

กท 510/2541 11376 พระมหาอดุม อนตฺุตราสี คณุพรม เพลงบางพระ

กท 511/2541 11410 พระมหาศิริ สิรนินฺโท ปานแกว้ ชลประทานรงัสฤษฎ์

กท 512/2541 11390 พระมหาณฐัภทัร เขมปญฺโญ ดาวเรอืง สวนใหญ่

กท 513/2541 12001 พระมหาอ านาจ พทุธิเมธี มงูไธสง จกัรวรรดิราชาวาส เขา้ปี 3

กท 514/2541 11439 พระมหาคอลชยั สชุโย ทิพชาติ ปทมุคงคา

กท 515/2541 11419 พระมหาศกัดิ์ดา สกฺกวาที ชา่งลาย โพธ์ิทองลา่ง

กท 516/2541 11479 สามเณรสงัวาลยศ์กัดิ์ อดุมกาญจนห์ิรญั นครป่าหมาก

กท 517/2541 11438 พระมหาธนพล ชาตวโีร พรมสวุงษ์ นาคกลาง

กท 518/2541 11452 พระพงษน์วุฒัน์ ฐิตเมโธ สอนพรหม คณิกาผล

กท 519/2541 11456 พระมหาศตวรรษ อินฺทปชฺโชโต กนันิดา นาคกลาง

กท 520/2541 11449 พระมหาสรุกิจ อานนฺโท ธรศรี หิรญัรูจี

กท 521/2541 11423 พระมหาสรุพล นิรุตฺติเมธี เกษร ประดู่ฉิมพลี

กท 522/2541 11433 พระมหารุง่ ปญฺญาวฑฺุโฒ แรกช านาญ นาคกลาง

กท 523/2541 พระสวุรรณ์ ปรสิทฺุโธ จุง้หลก ขจรศิริ

กท 524/2541 11454 พระมหารฐัพล ฐานวฑฺุโฒ เย็นใจมา มหาธาตฯุ

กท 525/2541 11387 พระมหาปิยะวฒัน์ อภิวฑฺโฒ พนัธมาศ โมลีโลกยาราม

กท 526/2541 11117 พระมหาพิสทุธิวฒัน์ คณุสมฺปนฺโน ตารนิ วรจรรยาวาส

กท 527/2541 11384 พระมหาประสิทธ์ิ พฺรหฺมญาโณ พิมพเ์วยีงค  า คฤหบดี

กท 528/2541 11395 พระมหาจรูญ ยกฺุติทสฺสี แยม้จนัทกึ สรอ้ยทอง

กท 529/2541 11448 พระมหาไสว เตชปญฺโญ พาสีชา ทองศาลางาม

กท 530/2541 11445 พระมหาพิสิฏฐ์ ปญฺุญปตฺโต ยศสมบตัิ ปากบอ่



กท 531/2541 11446 พระสเุมธ โชติมนฺโต ลมมนตรี ไก่เตีย้

กท 532/2541 11101 พระมหาประชนั สรุปญฺโญ จนัทะโสม ไตรมิตรวราราม

กท 533/2541 11461 พระมหาประเทือง สิรนิฺธโร แกว้รุง่ นวลนรดิศ

กท 534/2541 11394 พระมหาสมยั จิตฺตานรุกฺขี ภาษี ประยรุวงศาวาส

กท 535/2541 11378 พระมหาบญุคง ธมฺมิโก พนัธม์ั่น สทุศันเทพวราราม

กท 536/2541 10921 พระมหาอนรุกัษ์ วชิรเมธี ค  าเรอืง เทพากร

กท 537/2541 11422 พระมหาคณู จนฺทว  โส เมืองจนัทร์ บางนาใน

กท 538/2541 11398 พระครูธรรมธรสมมิตร อาจารสิริ จกัรเขียว ประยรุวงศาวาส

กท 539/2541 11484 พระกนัดา กนฺตสีโล แกว้โสภา ทองศาลางาม

กท 540/2541 พระมหากิตติกานต์ ฐิตเมธี หอมรืน่ สวุรรณาราม อนัดบั 2/42

กท 541/2541 พระมหาสเุทพ สเุมธี สิทธิปลืม้ ประยรุวงศาวาส รุน่ที่ 42

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 542 /2541 11399 พระมหาจรญั สิรยาภรโณ ตะวงษา ราชสิงขร อนัดบั  2

กท 543/2541 11289 พระมหาวลัชยั ธีเรสโุต ศรหีะรญั เศวตฉัตร อนัดบั  2

กท 544/2541 11462 พระมหามโน จิตฺตปญฺโญ จิตตภ์กัดี นวลนรดิศ อนัดบั  2

กท 545/2541 11037 พระมหาสมบตัิ สรุสมฺปตฺติ บญุทะลา แกว้ฟ้า อนัดบั  2

กท 546/2541 11275 พระมหาสาทร อิสิญาโณ ชว่งสง ยางสทุธาราม อนัดบั  2

กท 547/2541 11418 พระมหาปัฏฐวฒิุ เชฏฺฐาจาโร ประทมุวนั นครอินทร์ อนัดบั  2

กท 548/2541 11427 พระมหาเศรษฐพล ปญฺญาสิริ ศรปียุ หวัล  าโพง อนัดบั  2

กท 549/2541 11426 พระมหาจ าลอง อาทิจฺจว  โส ครูรอง ทุ่งครุ อนัดบั  2

กท 550/2541 11401 พระมหาณฐัภทัร ์ ฉนฺทวรีโิย ไขเ่ทศ เทพธิดาราม อนัดบั  2

คณะสังคมศาสตร ์ 

วิชาเอก    เศรษฐศาสตร์



กท 551/2541 11276 พระมหาอทุยั พทฺุธญาโณ นิลโกสีย์ ราชนดัดาราม อนัดบั  2

กท 552/2541 11469 พระมหาสมบตัิ ติสฺสเทโว อินต๊ะ พระเชตพุน อนัดบั  2

กท 553/2541 11054 พระมหาเมทิน สธีุโร พิลกึ จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 554/2541 11369 พระมหาวสนัติ์ เชฎฺฐวทิู ทานะขนัธ์ สทุศันเทพวราราม อนัดบั  2

กท 555/2541 11432 พระมหาสิทธิพงศ์ สิทฺธิเมธี สดุใจ ประยรุวงศาวาส อนัดบั  2

กท 556/2541 11412 พระมหาเพียร ปญฺญาวฑฺุโฒ เจรญิรมัย์ ลาดบวัขาว อนัดบั  2

กท 557/2541 11368 พระมหาอทุยั วชิรโชติ สติมั่น ชนะสงคราม อนัดบั  2

กท 558/2541 11385 พระมหาธีมนนัทน์ ติกฺขญาโณ พิเดช มหรรณพาราม อนัดบั  2

กท 559/2541 11436 พระมหาจนัทรท์า เขมปญฺโญ เทวา ธรรมาภิตาราม อนัดบั  2

กท 560/2541 11478 พระมหาสงา่ วชิรเมธี ศรไีชยยา ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั  2

กท 561/2541 11393 พระมหานพดล อภิวโร วางเชิง วรจรรยาวาส อนัดบั  2

กท 562/2541 11459 พระมหาเฉลิม จิรธมฺโม พรมรกัษา ปากบอ่ อนัดบั  2

กท 563/2541 11455 พระศภุชยั นราสโภ บตุรเวยีงพนัธ์ คณิกาผล อนัดบั  2

กท 564/2541 11415 พระมหาค าไสย วชิรกวี บญุพา ประยรุวงศาวาส อนัดบั  2

กท 565/2541 11409 พระมหาพทุธิชาติ สีลคโุณ ศิลคณุ พระพิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 566/2541 11041 พระมหาธงชยั ชยสิทฺธิ ทองชา เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั  2

กท 567/2541 11364 พระมหาประสิทธ์ิ ปรยิตฺติธารี อรุณทอง เศวตฉัตร อนัดบั  2

กท 568/2541 11442 พระอวรุิทธ์ จนฺทสโุข จนัทสขุ ศรบีญุเรอืง

กท 569/2541 11396 พระมหาภาณุ ฐิตธมฺโม ศิรริตัน์ ธรรมโฆษณ์

กท 570/2541 11472 พระมหาสชิุต กิตฺติภทฺโท ทองมา ไชยทิศ

กท 571/2541 11383 พระมหาณรงค์ ร  สิโย ส  ารวย ศรสีดุาราม

กท 572/2541 11431 พระณรงคฤ์ทธ์ิ เขมจนฺโท แสนสิมมา ศรบีญุเรอืง

กท 573/2541 11388 พระมหาสมพงษ์ สีหเตโช ดวงสีดา ม่วง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 574/2541 11408 พระมหาทรงศกัดิ์ ภรูวิฑฺฒโก จนัทรส์งา่ สรอ้ยทอง



กท 575/2541 11375 พระมหาวรียทุธ จนฺทปชฺโชโต อปัมานะ เพลงวปัิสสนา

กท 576/2541 11421 พระมหาอนนัต์ อภินนฺโท แกว้ยานะ อินทรวหิาร

กท 577/2541 10892 พระมหาพฒิุนนท์ พฑฺุฒินนฺโท ยตะโคตร ศรบีญุเรอืง

กท 578/2541 11450 พระไทวฒัน์ กิตฺติวฑฺฒโร เพชรสวสัดิ์ ศรบีญุเรอืง

กท 579/2541 11458 พระสรุยิะ สิรวิณฺโณ โคตรรตัน์ ประชาระบือธรรม

กท 580/2541 พระมหาเนตร โชติปาโล ปรูมัย์ อมรทิราราม รุน่ที่ 42

 

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 581/2541 393 สามเณรชยัภมิู โศกเตีย้ ศรสีะเกษ อนัดบั  1

นค 582/2541 391 พระจรสั จิตฺตคตฺุโต สะวเิวท มงคลศิลาคณุ

นค 583/2541 392 พระชยั กนฺตธีโร ยืนยง สระแกว้

นค 584/2541 410 พระโหร ธมฺมนญฺุโญ ตอพิมพ์ อรุณรงัษี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 585/2541 362296 พระมหาเสวก ฐานิสฺสรเมธี ภยัพิลยั สวนดอก อนัดบั 2

ชม 586/2541 363286 พระมหาสมทรพัย์ พทฺุธว  โส พทุธวงศ์ บญุวาทยว์หิาร อนัดบั 2

ชม 587/2541 362287 พระมหาสมพร ธมฺมร  สี กองงาน เชตพุน อนัดบั 2

ชม 588/2541 362256 พระมหาบญุเพียร ปญฺุญวริโิย แกว้วงศน์อ้ย อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 589/2541 362291 พระสมิุตร อธิพฺรหฺมจาโร อธิพรหม ดบัภยั อนัดบั 2

ชม 590/2541 220 พระสวุนิ วชิรญาโณ ขนัเงิน หวลการณ์ อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก    สังคมวิทยา

วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร ์   วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตเชียงใหม่



ชม 591/2541 361290 พระมหาสพุฒัน์ ปญฺญาวชิโร เมืองมจัฉา เชตพุน อนัดบั 2

ชม 592/2541 162300 พระมหาอภิสิทธ์ิ วสิทุธิเมธี ปิงชยั น า้บอ่หลวง

ชม 593/2541 217 พระศาสตรนิทร์ จนฺทร  สี อุ่นอินต๊ะ พระแกว้

ชม 594/2541 362244 พระมหาทวี จิรวฑฺุโฒ ผานดอยแดน ชา่งทอง

ชม 595/2541 361283 พระวรีะศกัดิ์ ธมฺมรโต พิพฒันธ์นวรกิจ ศรบีญุเรอืง

ชม 596/2541 200 พระเจษฎา อธิจิตฺโต ทิพยเนตร เชตวนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 597/2541 149 พระมหาจรูญ อภิปญฺุโญ นิติประพนัธ์ พฒันาราม

นศ 598/2541 159 พระสมพงษ์ ฐิตวฑฺฒโน จ าปาทอง หวัอิฐ

นศ 599/2541 160 พระจีรศกัดิ์ ธมฺมรโต ชมุแกว้ สามี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 600/2541 321 พระมหายคุล นนฺทสิริ ปัชชาเขียว ธาตุ อนัดนั  1

ขก 601/2541 319 พระสนุทร สนฺุทรปญฺโญ ปัญญะพงษ์ โพธ์ิศรี อนัดนั  1

ขก 602/2541 308 พระมหาคนอง ฐิตปญฺโญ จนัทรเ์รอืง ศรบีญุเรอืง อนัดนั  2

ขก 603/2541 307 พระมหากงัวาล จิรสโุภ เลพล เกสรวนาราม อนัดนั  2

ขก 604/2541 312 พระนิกร ฐานทตฺตเมธี ไชยพร ทา่พระหงษเ์ทศฯ อนัดนั  2

ขก 605/2541 320 พระมหาเสฏฐชยั เสฏฺฐเมธี โชคเจรญิ ทา่พระหงษเ์ทศฯ อนัดนั  2

ขก 606/2541 313 พระมหาพรเทพ นนฺทจนฺโท ส  าราญบ ารุง หนองแวง อนัดนั  2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก    สังคมวิทยา

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะสังคมศาสตร ์    วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง)



ขก 607/2541 310 พระธีรพงษ์ ปณฺฑิโต โสภารกัษ์ กลาง อนัดนั  2

ขก 608/2541 273 พระมหาสมบตัิ ญาณส วโร บญุศรี ธาตุ

ขก 609/2541 318 พระมหาสนุนัต์ วชิรญาโณ ยอดค า ศรสีวา่งโนนทนั

ขก 610/2541 311 พระมหานนัทชยั นนฺทธมฺโม ชยัรงั กลางบรุี

ขก 611/2541 317 พระสบุรรณ์ สฺญญโต นนัถนอม กลาง

ขก 612/2541 316 พระมหาสามารถ ธมฺมทีโป โพธิเมธา ธาตุ

ขก 613/2541 314 พระมหาสากล สภุรเมธี เดินชาบนั หนองแวง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 614/2541 204 สามเณรชนฐัวงศ์ วงศพิ์ทกัษ์ ทุ่งศรเีมือง อนัดบั  2

อบ 615/2541 239 พระชาลี สิรปิญฺโญ ยาตรา ทุ่งศรเีมือง อนัดบั  2

อบ 616/2541 249 พระสรุพล สิรปิญฺโญ ทองนา ทา่กกแห่

อบ 617/2541 243 พระประชมุ คณุส วโร ปุ่ มแกว้ ปทมุมาลยั

อบ 618/2541 251 พระสมจิตร สมจิตฺโต มลูพรม มหาวนาราม

อบ 619/2541 252 พระสพุจน์ สวุโจ งามแสง สารพฒันึก

อบ 620/2541 250 พระเฉลิมเกียรติ อาภาธโร พรมพุย้ บา้นไมค้า้ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 621/2541 241 พระนิวฒัน์ อนาลโย สะอาด ศรแีสงทอง

อบ 622/2541 242 พระครูใบฎีกาประสงค์ สิรสิาโร ผิวทอง ทา่กกแห่

อบ 623/2541 246 พระวโิรจน์ โชติทินฺโน สิทธิจกัร หลวง

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

วิทยาเขตสุรินทร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 624/2541 144 พระมหานิคม คณุสมฺปนฺโน นามเขต สภุาลยั อนัดบั  2

สร 625/2541 142 พระมหาจเร จนฺทร  สี จนัทโสม ศาลาลอย อนัดบั  2

สร 626/2541 145 พระมหาประสิทธ์ิ โชติธมฺโม พลูสวสัดิ์ บรูพาราม อนัดบั  2

สร 627/2541 147 พระมหาลินทอง อตฺุตมญาโณ ค ามา ศาลาลอย อนัดบั  2
สร 628/2541 148 พระครูวนิยัธรวรีวฒัน์ ธิติญาโณ บญุศรดีา ศาลาลอย

สร 629/2541 143 พระมหาแจม่ จิตฺตสลฺโล ปิยไพร หนองเวยีน

สร 630/2541 149 พระมหาสากล กิตฺติปญฺโญ กลา้แข็ง กลางบรุรีมัย์

สร 631/2541 146 พระมหาวริยิาวตัร ทกฺขญาโณ วะดี กลางบรุรีมัย์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 632/2541 83 พระเทอด ปญฺญาธโร จอมมงคล พระธาตจุอมทอง อนัดบั  2

พย 633/2541 82 พระอรุณ ปญฺญาวชิโร ปัญโญแกว้ ป่ากวา๋ว อนัดบั  2

พย 634/2541 85 พระมหาจรูญรตัน์ อคฺคปญฺโญ บอ่เงิน บา้นรอ้ง อนัดบั  2

พย 635/2541 84 พระสมชาย วรธมฺโม ผสัดี ศรอีโุมงคค์  า อนัดบั  2

พย 636/2541 79 พระปรดีา สวุณฺโณ หงสท์อง หว้ยขา้วก ่า

4.   คณะสังคมศาสตร์  
วชิาเอกรฐัศาสตร์  จ านวน รูป

วชิาเอกเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวม รูป

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

วิทยาเขตพะเยา

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง)



1 วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกสงัคมวิทยา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกรฐัศาสตร์ จ  านวน รูป

6 วิทยาเขตสุรินทร ์            

วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน รูป

7 วิทยาเขตพะเยา                  

วิชาเอกรฐัศาสตร ์ จ  านวน รูป

วทิยาเขต รวม รูป

จ านวน รูป                 4.   คณะสังคมศาสตร์

สถิติผูส้  าเรจ็การศกึษา

รุน่ที ่ ๔๓  ปีการศกึษา  ๒๕๓๙

********



จ านวน ๙๔

จ านวน ๒๔๗

จ านวน ๑๓๘

จ านวน ๑๕๗

จ านวน ๖๓๖

                 2.   คณะครุศาสตร์

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

     รวมทัง้หมดส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั คณบดีคณะสงัคมศาสตร์

รายช่ือพุทธศาสตรบณัฑิตท่ีเสนอให้สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญา

รบัรองตามนี้

พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสเุมธาธิบดี พระครูวจิิตรธรรมโชติ

ไดป้ฏิบติัศาสนกิจสมบูรณ์แลว้
รุ่นท่ี  ๔๒  (อนุมติัเพ่ิมเติม)

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก    ปรัชญา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 637/2541 พระมหาชยัรตัน์ ชยรตโน ขยนัขาย ประยรุวงศาวาส รุน่ที่ 42

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 638/2541 10589 พระมหาออ่นศรี อาภาธโร เหมือนมาก เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 639/2541 10497 พระมหาประทาน ชาตเมธี แสนลีลา ก าแพง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 640/2541 พระมหาบญุธรรม สตุธมฺโม ศรสีมาน พระยาท า อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 641/2541 10658 พระมหาสมยศ มหาวโีร แสงผยุ ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั  2

กท 642/2541 10651 พระมหาสรอ้ยสนธ์ิ จนฺทสิริ ศรจีนัทร ์ ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 643/2541 10664 พระมหาสมร ปณฺฑิตเสวี ทองมี บางไสไ้ก่

กท 644/2541 10687 พระมหาเทพพิทกัษ์ สเุมธมนีุ จ าปาบญุ เอ่ียมวรนชุ

กท 645/2541 พระมหาโกเมนทร์ ธีรปญฺโญ เนียมศรี วรจรรยาวาส

คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก    ศาสนา

คณะพุทธศาสตร์

วิชาเอก    บาลี - สันสกฤต

คณะครุศาสตร์

วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 646/2541 116 พระสบุิน นราธีโป ใจนอ้ย พระบาทม่ิงเมือง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 647/2541 พระมหาส ารอง ฐิติปญฺโญ มาหา จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั  2

กท 648/2541 พระมหาธนวฒัน์ กิตฺติวฑฺฒโน เรอืงเดช ปทมุคงคา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 649/2541 พระมหายทุธนา ยทฺุธนโกวโิท น่ิมกลาง กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั  2

กท 650/2541 10775 พระมหาสะไกร ธีราสโภ แสงศิลา อรุณราชวราราม

กท 651/2541 พระมหาชนตุร ์ ธมฺมโชโต ธรรมโชติ ชะลอ

กท 652/2541 พระมหาบญุเหลือ ธีรธมฺโม บญุผยุ แกว้ฟ้า

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 653/2541 พระมหากิตติกานต์ ฐิตเมธี หอมรืน่ สวุรรณาราม อนัดบั  2

คณะมนุษยศาสตร์

วิชาเอก    ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

วิชาเอก    จิตวิทยา

วิทยาเขตแพร่

คณะครุศาสตร ์  วิชาเอก    การสอนสังคมศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

วิชาเอก    รัฐศาสตร ์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ)



กท 654/2541 พระมหาสเุทพ สเุมธี สิทธิปลืม้ ประยรุวงศาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 655/2541 พระมหาเนตร โชติปาโล ปรูมัย์ อมรนิทราราม

คณะพุทธศาสตร์
สภามหาวทิยาลยัอนุมัติเพิ่มเติม  รุ่นที ่ ๔๒ จ านวน รูป

คณะครุศาสตร์
สภามหาวทิยาลยัอนุมัติเพิ่มเติม  รุ่นที ่ ๔๒ จ านวน รูป

คณะมนุษยศาสตร์
สภามหาวทิยาลยัอนุมัติเพิ่มเติม  รุ่นที ่ ๔๒ จ านวน รูป

คณะสังคมศาสตร์
สภามหาวทิยาลยัอนุมัติเพิ่มเติม  รุ่นที ่ ๔๒ จ านวน รูป

รวมทั้งส้ิน รูป

พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  

วิชาเอก    เศรษฐศาสตร์

รบัรองตามนี้



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2542 11598 พระมหาสรุพล สรุพโล มงคลวรกิจชยั ปากน า้ อนัดบั 1

กท 002/2542 11519 พระมหาชรนิทร์ ชินนนฺโท ขาวสดุ ชลประทาน อนัดบั 2

กท 003/2542 11522 พระมหาณรงคเ์ดช วรภรูเิมธโส ชยัเนตร อปัสรสวรรค์ อนัดบั 2

กท 004/2542 11509 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ กิตฺติภทฺโท จนุโนนยาง อมัพวนั อนัดบั 2

กท 005/2542 11569 พระมหาเรวตัร สมุโน ผมหอม อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 006/2542 11510 พระมหาขวญัชยั กิตฺติเมธี เหมประไพ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 007/2542 11597 สามเณรสรุชยั กง้ซยุ กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 008/2542 11562 สามเณรมนสั แวทไธสง ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 009/2542 11539 พระมหาบญุเช่ือง สณิกปญฺโญ สขุคุม้ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 010/2542 11570 พระมหาวชัรจกัร กิตฺติสกฺโก ดอนเสือ ทศันารุณสนุทรกิาราม อนัดบั 2

กท 011/2542 11606 สามเณรสมพฒัน์ สติมั่น อนัดบั 2

กท 012/2542 11554 พระมหาปรชิาติ ปรชิาโต สมสนกุ ก าแพง อนัดบั 2

กท 013/2542 11601 พระมหาสมคบ นาถปญฺโญ นกด า เชิงเลน อนัดบั 2

กท 014/2542 11514 พระมหาจ ารสั อตฺถวาที นาไชย ใหม่ (ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 015/2542 11546 พระมหาปัญญา วรเมธี จนัทะเดช นิมมานรดี อนัดบั 2

กท 016/2542 12580 พระมหาไฉน มหากโุล วฒันะ ทองธรรมชาติ อนัดบั 2

กท 017/2542 11888 พระมหาประจนัทร์ กิตฺติวชิรวโีร เอกศิริ นครอินทร์

กท 018/2542 11549 พระสมหุป์ระทิพย์ อารทฺธวริโิย สงัขส์ขุ ปฐมบตุรอิศราราม

อนมุตัปิรญิญา วนัที่  ๓๐  มีนาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๒

รุ่นท่ี   ๔๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๐
เขา้รบัปรญิญา  วนัอาทิตยท์ี่  ๙  พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๒

คณะพทุธศาสตร ์ (สว่นกลาง)  วชิาเอก  ปรชัญา



กท 019/2542 11535 พระมหาธีรพล ธีรพโล ฝา้ยขาว สรอ้ยทอง

กท 020/2542 11520 พระมหาฐานนัดร เขมปญฺโญ มือแป มหาพฤฒาราม

กท 021/2542 11588 พระมหาสนิท กิตฺติเมธี มาลา พระยาท า

กท 022/2542 11583 พระมหาวรวฒัน์ วฑฺุฒิร  สี คชกลุ ราชสิทธาราม

กท 023/2542 11563 พระมหามนญู ชินทตฺโต สอนโพนงาม สาครประชาสรรค์

กท 024/2542 11977 พระนิวฒัน์ อนจุารี สะพานหลา้ เศวตฉัตร

กท 025/2542 11923 พระมหาวทิยา สวุชฺิชาโน ใยดวง ชนะสงคราม

กท 026/2542 11561 พระมหาไพบรูณ์ อินฺทนนฺโท อินทนา อินทรวหิาร

กท 027/2542 11602 พระมหาสมชาย ธมฺมธีโร ทนกระโทก ชนะสงคราม

กท 028/2542 11593 พระมหาวเิชียร ปญฺญาวชิโร เฉยกลาง ปทมุคงคา

กท 029/2542 11530 พระมหาทวน ชยานนฺโท ภาคพรม ปทมุคงคา

กท 030/2542 11560 พระมหาพวน ขนฺติธโร ลีดี ใหม่พิเรนทร์

กท 031/2542 11012 พระมหาชลอ วสิทฺุธิสีโล จนัทรน์อ้ย ปทมุคงคา

กท 032/2542 11589 พระมหาสนิท สธุมฺมาภิรโต ยืนยง บางรกัใหญ่

กท 033/2542 11552 พระมหาประสิทธ์ิ นิติธมฺโม ไชยธงรตัน์ หวัล  าโพง

กท 034/2542 11100 พระมหาวเิชษฐ์ วสิิฏฺฐเมธี วรีนนท์

กท 035/2542 11518 พระมหาโชติ ธีรปญฺโญ วนัหากิจ บางนานอก

กท 036/2542 11555 พระพทุธา ถิรวฑฺฒโน โลนิกิจ ดอน

กท 037/2542 พระมหาสากล สภุจิตฺโต ตัง้ใจ รุน่ที่  43

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 038/2542 11620 พระมหาอรุณ อรุณธมฺโม สภุะโกสล อมรคีรี อนัดบั 1

สาขาวิชา  ศาสนา

คณะพุทธศาสตร ์ 



กท 039/2542 374317 พระมหาพนม ปิยธมฺโม เพชรรตันพงษ์ สวนดอก อนัดบั 2

กท 040/2542 11613 พระมหาหนชิูด ขนฺติโก เรอืงเสนา นายโรง

กท 041/2542 11619 พระมหาอนลุกัษณ์ สทุธินนฺโท แตง่ทรพัย์ ดาวดงึษาราม

กท 042/2542 11511 พระค าไพ ขนฺติโก พรหมจกัร บางไสไ้ก่

กท 043/2542 372316 พระมหาประพฒัน์ ปิยธมฺโม เรอืนเมา สวนดอก

กท 044/2542 11527 พระมหาทวี วฑฺฒนจิตฺโต ดาพนัธ์ ประยรุวงศาวาส

กท 045/2542 11513 พระจกัรกฤษณ์ ภรูปิญฺโญ สิรทิรพัยส์ิทธ์ิ เอ่ียมวรนชุ

กท 046/2542 11626 พระอไุร จิตฺตทนฺโต งาดม ครุฑ

กท 047/2542 11516 พระชยัสฤษฎิ์ นรสิฺสโร ไตรรตัน์ ดาวคะนอง

กท 048/2542 พระมหาด าเนิน สีลวฑฺโฒ ทิพโสต รุน่ที่  43

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 049/2542 11577 พระมหาวเิชียร วชิรปญฺโญ ทองมขุ เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 050/2542 11838 พระมหาสมคิด ตฏฺุฐจิตฺโต อทุทะวนั พลบัพลา

กท 051/2542 11592 พระมหาชายชล ปญฺญาวฑฺุโฒ เถรนิยม บางเสาธง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 052/2542 300000165 พระพรชยั ฐานธมฺโม หมวกทอง หลงัคา่ยวชิราวธุ อนัดบั 2

นศ 053/2542 300000167 พระแยม้ ปภสฺสโร ศรสีวุรรณ ประดู่พฒันาราม

นศ 054/2542 900000168 พระมหาประแวง ญาณวโีร

คณะพุทธศาสตร ์ 

สาขาวิชา  บาลี-สันสกฤต

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 055/2542 400374312 พระธงไชย สิรปิญฺโญ สขุแสวง พระนอน อนัดบั 2

ชม 056/2542 400374324 พระสนุนัท์ สเุมโธ ไชยสมภาร อนัดบั 2

ชม 057/2542 400374323 พระมหาสมยั ปญฺุญาวฑฺุโฒ ดงไธสง ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 058/2542 400374394 พระมหาทศพล มหาปญฺโญ ธรรมปัญญา ป่าแดด อนัดบั 2

ชม 059/2542 400371294 พระสิทธิศกัดิ์ สนฺุทโร ทองป้ัน พระนอน อนัดบั 2

ชม 060/2542 400371298 พระมหาวงศกร ติกฺขญาโณ สีใส เมืองมาง

ชม 061/2542 400371292 พระนพน สงฺฆโสภโณ ชณุหะหิรณัย์ อโุมงค์

ชม 062/2542 400374314 พระมหาทนิตชยั อาจารคโุณ แกว้เขียว พระสิงห์

ชม 063/2542 400373331 พระมหาบรรจง จนฺทคตฺุโต แผ่นทอง สวนดอก

ชม 064/2542 400373338 พระมหาสทุธิพงษ์ สิรคิตฺุโต แสนฟ้าสะทา้น พระพทุธบาทตากผา้

ชม 065/2542 400371296 พระบญุทรง ปญฺุญธโร หมีด า พนัอน้ อนมุตัิเพ่ิม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 066/2542 500000340 พระมหาทองสขุ ถาวรวฑฺฒโน คงเจรญิ โนนสวา่ง

ขก 067/2542 500000346 พระมหาสหุชัชา สภุทฺทจารี พิมพเ์นาว์ ทา่หงษเ์ทศประดิษฐ์

ขก 068/2542 500000343 พระมหาวเิชียร วชิราลงฺกาโร ดวงรตัน์ โพธ์ิศรี

ขก 069/2542 500000344 พระมหาสมยั รกฺขิดจิตฺโต ทาวงษ์ หนองแวง

ขก 070/2542 500000342 สามเณรวนิยั ภสูีเขียว ธาตุ

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ปรัชญา

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตขอนแก่น



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 071/2542 600000227 พระมหาก่อสกลุ ปวฑฺฒโน บตุรเนียร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 072/2542 100000294 พระมหาสรุเชษฐ์ รตนญาโณ ชยัโชติรานนท์ วเิชดรม์ณี อนัดบั 2

พย 073/2542 100000125 พระมหาสมพดั กิตฺติโสภโณ รกัดี ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 074/2542 100000129 พระมหาไพรตัน์ วโิรจโน อินทรเ์จริญพรหม ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 075/2542 100000117 พระมหามานพ เมตฺตจิตฺโต ฟักทอง เชียงหมัน้ อนัดบั 2

พย 076/2542 100000120 พระมหาช านาญ สวุชิาโน ปวนสขุ ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 077/2542 100000104 พระณฐัวฒิุ โกวโิท แสงโชติ พระธาตจุอมทอง อนัดบั 2

พย 078/2542 100000105 พระกิตติพงษ์ กิตฺติวฑฺุโฒ ธนะวงศ์ พระธาตขิุงแกง อนัดบั 2

พย 079/2542 100000110 พระมหาวรีวงศ์ ปคโุณ ทองค าภา ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 080/2542 100000116 พระมหาธีรดร นรสิฺสโร กนัทะสอน ศรโีคมค า

พย 081/2542 100000127 พระมหาชนะ ชนินฺโท รตันนิติกลุ ศรโีคมค า

พย 082/2542 100000108 พระเมธี ฐิตญาโณ กาดีวงศ์ ศรอีโุมงคค์  า

พย 083/2542 100000122 พระอธิการกนัทวี ฐานตฺุตโร แกว้แปง แม่กาหลวง

พย 084/2542 100000101 พระมงคล จนฺทโชโต ดอกไมห้อม ทุ่งสุ่ม

พย 085/2542 100000115 พระมหาสรุยินั กิตฺติสาโร สวยสด หว้ยเคียนเหนือ

พย 086/2542 100000295 พระครูวสิทุธิธรรมภาณี ปญฺญาวโร สวุรรณนทุ วเิชดรม์ณี

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตพะเยา

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



พย 087/2542 100000128 พระมหาภาณวุฒัน์ วฑฺุฒิจารี ตั๋นเบีย ปากวา๋ว

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ 088/2542 110000010 พระมหาวาสนา กลฺยาโณ เถ่ือนแกว้ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 1

นฐ 089/2542 110000001 พระมหาโกมล กมโล แกว้ดงึ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 090/2542 110000006 พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต ใจสมบญุ หลวงพ่อสด อนัดบั 2

นฐ 091/2542 110000016 พระมหาอนนัต์ อนนฺตญาโณ เรอืงจกัณรา โปรดเกศเชษฐาราม อนัดบั 2

นฐ 092/2542 110000015 พระมหาอาคม สมุณิโก แกว้ใส มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 093/2542 110000014 พระมหามนวฒัน์ มหาญาโณ แหลมผึง้ โปรดเกศเชษฐาราม อนัดบั 2

นฐ 094/2542 110000009 พระมหาสมบรูณ์ ฉนฺทโรจโน ตาสนธิ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 095 /2542 110000004 พระมหาบญุเทียม ญาณินฺโท มสุุ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 096/2542 110000011 พระมหาวจิิตร กลฺยาณจิตฺโต ศรจีนัทร ์ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 097/2542 110000003 พระมหาเสนีย์ วรเวที บญุเลิศ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 098/2542 110000012 พระมหาวชิชา ญาณเมธี นาหวันิน หลวงพ่อสด อนัดบั 2

นฐ 099/2542 110000007 พระมหาปรชีา ปรญิาโณ มะนะนดั มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 100/2542 110000002 พระมหาทองสมทุร ธมฺมาทโร วรสาร มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม

1.   คณะพุทธศาสตร์  
                วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวมทัง้สิน้ 100 รูป

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สาขาวิชา  บาลีพุทธศาสตร ์ 



1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วชิาเอกศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

5 วิทยาเขตพะเยา                  

วิชาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส

วชิาเอกบาฬีพทุธศาสตร์ จ านวน รูป
วิทยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป

รบัรองตามนี้
พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระราชวรมนีุ พระสเุมธาธิบดี

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

พระราชปรยิตัิดิลก
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะพทุธศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 101 /2542 11649 พระมหาทองใส วรปญฺโญ ประกอบผล สวนพลู อนัดบั 2

กท 102/2542 11740 พระปลดัอ าพร กสุลจิตฺโต สมอาษา อมัพวนั อนัดบั 2

กท 103/2542 11733 พระมหาอนาวลิ อิทฺธิปญฺโญ อรา่ม อนงคาราม อนัดบั 2

กท 104/2542 11661 พระมหาปัญญามิตร ถามวโร โพธ์ิศรดีา สระบวั อนัดบั 2

กท 105/2542 11645 พระถนอมศกัดิ์ ธีรธมฺโม ชมุจนัทร ์ นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 106/2542 12583 พระครูปลดัญาณวฒัน์ อภิรโต มสุิกะสขุะ เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 107/2542 11680 สามเณรยทุธนา แกว้กณัหา เลา

กท 108/2542 11627 พระมหากิตติศกัดิ์ กิตฺติสกฺโก ณ  สงขลา ชยัพฤกษมาลา

กท 109/2542 12584 พระธวชัชยั นราสโภ ศรรีตันศาสตร์ อรุณราชวราราม

กท 110/2542 11133 พระมหาสกล กิตฺติเมธี คลี่บ  ารุง ปากน า้

กท 111/2542 12585 พระขรรคช์ยั คณุยตฺุโต ศภุนภีทรยี ์ แกว้แจม่ฟ้า

กท 112/2542 11683 พระมหารงัสิทธิ ฐิตสิเนโห วหิกเหิน ต าหนกัใต้

กท 113/2542 11691 พระมหาวโิรจน์ สทฺุธปญฺโญ ศรนีวลอินทร์ ชลประทาน

กท 114/2542 12586 พระประชิต ธมฺมวโร ผากตากแดด หิรญัรูจี

กท 115/2542 11691 พระสมหุว์นิยั กสุลจิตฺโต บตุรทิพย์ บา้นทุ่งเสรี

กท 116/2542 11739 พระมหาอ านวย กลฺยาณวาที ค  าโสภา รวกสทุธาราม

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
อนมุตัปิรญิญา วนัที่  ๓๐  มีนาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๒

รุ่นท่ี   ๔๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๐
เขา้รบัปรญิญา  วนัอาทิตยท์ี่ ๙  พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๒

คณะครุศาสตร ์(ส่วนกลาง)

วิชาเอก  การบริหารการศึกษา



กท 117/2542 12587 พระครูประสิทธิสรคณุ ฐิตธมฺโม เป้าเป่ียมทรพัย์ บางเสาธง

กท 118/2542 11657 พระบญุสง่ สีตจิตฺโต แสนพรม มหาธาตุ

กท 119/2542 11688 พระวราฤทธ์ิ อภิชาโต ใสญาติ ปฐมบตุรอิศราราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 120/2542 11706 พระมหาสถิตย์ อคฺควโร มาตสมบตัิ ลานนาบญุ อนัดบั 1

กท 121/2542 11679 พระมหามนตช์ยั มนฺตชโย ธนะธีรพงษ์ สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 122/2542 11727 พระมหาสมพงษ์ รตนว โส โมมรตัน์ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 123/2542 11638 สามเณรเชิดชยั หม่ืนภกัดี สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 124/2542 11681 พระมหายงยทุธ ธมฺมานนฺโท นนัดี อปัสรสวรรค์ อนัดบั 2

กท 125/2542 11694 พระมหาทรรศน์ คณุทสฺสี โพนดวงกรณ์ สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 126/2542 11631 พระมหาค าพนัธ์ วชิรเมธี สีวะสา อนัดบั 2

กท 127/2542 11651 พระมหาธนศูกัดิ์ กสุลจิตฺโต ศรสีวสัดิ์ ใหม่เทพนิมิตร อนัดบั 2

กท 128/2542 11729 พระสมศกัดิ์ สปุญฺโญ โททอง ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 129/2542 11665 พระมหาประมง อรยิเมธี สวสัดีลาภา เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 130/2542 11716 พระมหาสรุยิาวธุ สรุยิาวโุธ สมาพนัธ์ บางไผ่ อนัดบั 2

กท 131/2542 11668 พระมหาประสาร จนฺทสาโร ศรพีงษเ์พลิด ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 132/2542 11988 พระอาคม จนฺทสีโล ไกรออ่น ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 133/2542 11690 พระมหาวชิยั จนฺโทภาโส ทอ่นจนัทร์ เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 134/2542 11700 พระมหาวรพงษ์ ยสชาโต โมหา เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 135/2542 11703 พระมหาศิริ สิรมิงฺคโล วชิาเถิน ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

คณะครุศาสตร ์(ส่วนกลาง)

วิชาเอก  การสอนสังคมศึกษา



กท 136/2542 11662 พระมหาประกาศิต ธมฺมปกาสิโต จนัทรศ์รเีมือง มงคลวราราม อนัดบั 2

กท 137/2542 11635 พระมหาชยัพฤกษ์ ชยธมฺโม ค าภาพงษา หิรญัรูจี อนัดบั 2

กท 138/2542 11677 พระมหาภาณวุฒัน์ ปภาธโร ทองสขุ อนัดบั 2

กท 139/2542 11659 พระมหาปฐมพงษ์ กิตฺติโสภโณ พดัพาน ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 140/2542 11698 พระมหาวรีะศกัดิ์ สรุเมธี ผาลา ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 141/2542 11979 พระมหาบญุรอด มหาวโีร สืบดว้ง อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 142/2542 11734 พระมหาอภิสิทธ์ิ จารุวณฺโณ เนือ้ไมห้อม อมัพวนั อนัดบั 2

กท 143/2542 11666 พระมหาประยรู ติกฺขปญฺโญ ชา่งการ อนัดบั 2

กท 144/2542 11678 พระมานพ อภิวฑฺฒโน สวุรรณศรี อนัดบั 2

กท 145/2542 11726 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ชอ้มจนัทา อนัดบั 2

กท 146/2542 11650 พระมหาเทิด อรยิธมฺโม นาคพิพฒัน์ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 147/2542 11637 พระมหาชวนชยั ชวนปญฺโญ วรรณสิทธ์ิ อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 148/2542 11675 พระมหาพงษศ์กัดิ์ เขมงฺกโร ภมิูภาค สีกกุ (อยธุยา)

กท 149/2542 11646 พระมหาทกัษิณ กิตฺติปาโล ประชามอญ ธรรมาภิรตาราม

กท 150/2542 11684 พระราชนั ชินานนฺโท เทวนั ชยัพฤกษมาลา

กท 151/2542 11736 พระมหาอปุดิษฐ์ พทฺุธิเมธี ไชยผนั นครป่าหมาก

กท 152/2542 11711 พระมหาสญัญา ติกฺขปญฺโญ ปะรริมัย์ ปทมุคงคา

กท 153/2542 11718 พระมหาแสวง อรยิโกสโล สขุวเิศษ วรจรรยาวาส

กท 154/2542 11715 พระมหาสภุจิตร สจิุตฺโต หอมแป้น

กท 155/2542 11717 พระมหาเสน่ห์ กลฺยาณธโร หลมุแกว้ อมรทายิการาม

กท 156/2542 11640 พระมหาเชาวลิต ญาณวโร พนัธเ์หล็ก

กท 157/2542 11653 พระมหานนัทวทิย์ ธีรภทฺโท แกว้บตุรดี ปทมุคงคา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 158/2542 11632 พระมหาจวน กลฺยาโณ มะเดื่อ มหรรณพาราม

กท 159 /2542 11639 พระมหาเชิดชยั ชตุินฺธโร อากานิตย์ สรอ้ยทอง



กท 160/2542 11641 พระมหาณรงคช์ยั ธมฺมรกฺขิโต เซีอจอหอ

กท 161/2542 11702 พระมหาศาสตราวธุ พทฺุธงฺกโุร เสาวม์ั่น บญุยประดิษฐ์

กท 162/2542 11687 พระมหาลือชยั ชตุินฺธโร โภคาพานิชย์ เทววีรญาติ

กท 163/2542 11735 พระมหาอนนัต์ อภินนฺโท แสงชาติ ยานนาวา

กท 164/2542 11671 พระมหาประหยดั ขนฺติยตฺุโต ลีเลิศ อนงคาราม

กท 165/2542 11720 พระสมจิตต์ สภุทฺโท ขวญัสนูู อมรทายิการาม

กท 166/2542 11642 พระมหาณฐักิจ สจฺจวาที ทิมกลบั

กท 167/2542 11731 พระมหาส าเรงิ ปญฺญาทีโป ไวฉลาด เศวตฉัตร

กท 168/2542 11652 พระมหาธานินทร์ ฐิติวโีร อินทวี สระเกศ

กท 169/2542 11737 พระมหาอทุยั พลเทโว พลเทพ แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 170/2542 11672 พระมหาปราโมทย์ มหาวริโิย ปีกรม อปัสรสวรรค์

กท 171/2542 11722 พระนนทพทัธ์ ชาตเมโธ บ ารุงภกัดิ์ ละครท า

กท 172/2542 11629 พระมหาวชัรนิทร ์ จนฺทสวุณฺโณ บญุยอด

กท 173/2542 11741 พระกฤษฎา สเุมโธ สวุรรณโณ เจา้มลู

กท 174/2542 11710 พระสลายตุิ สิทฺธิยโส สิทธิยศ ศรบีญุเรอืง

กท 175/2542 11654 พระมหานินม อิสิว  โส หาญสิงห์ พระพิเรนทร์

กท 176/2542 11697 พระมหาวรีศกัดิ์ เขมวโีร ค  าพิมพปิ์ด นางนอง

กท 177/2542 11723 พระมหาสมชาย สมจิตฺโต เปรมจิตร พระยาท า

กท 178/2542 11721 พระมหาทิชชากรณ์ เกลวเมธี เกษแกว้ คฤหบดี

กท 179/2542 11696 พระวรีชยั ถิรปญฺุโญ ชอบไทย ระฆังโฆสิตาราม

กท 180/2542 11628 พระเกษม ปิยนนฺโท ชยัเพชร

กท 181/2542 11643 พระมหาดสุิต นรนิฺโท ชิงชยั สรอ้ยทอง

กท 182/2542 11663 พระมหาประทิน ปรยิตฺติวฑฺุโฒ วงศก์ลม ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 183/2542 11728 พระมหาสมยศ สทฺุธิสิริ คุม้ม่วง ทองธรรมชาติ

กท 184/2542 11692 พระมหาวทิยา ธมฺมทินฺโน เหลา่กอดี บางนาใน



กท 185/2542 11667 พระประเวศ อนตฺุตโร ราษฎรณ์รงค์

กท 186/2542 11670 พระมหาประสิทธ์ิ ปญฺญาวโร ออ่นเกษ

กท 187/2542 11689 พระวชัรพงษ์ วชิรญาโณ อรยิะกอง นอ้ยนพคณุ

กท 188/2542 11719 พระมหาสงกรานต์ อนาลโย เอกออ่น

กท 189/2542 11701 พระศกัดิ์ดา หิรธิมฺโม พนัธศ์ิริ

กท 190/2542 11673 สามเณรพิชิต สภุเพียร

กท 191/2542 11738 พระมหาราชธรรม ธีรปญฺโญ คณุครอง ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 192/2542 11713 พระพมหาสชุาติ นาคกโร บวกขนุทด สรอ้ยทอง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 193/2542 11732 พระมหาเหมย กิตฺติวณฺโณ สิงหแ์จม่ กลัยาณมิตร

กท 194/2542 11656 พระมหาบรรเทิง โชติธมโม สภุกัษร ประชาระบือธรรม

กท 195/2542 11709 พระมหาสราวธุ สราวโุธ ค าวนั เทพากร

กท 196/2542 11707 พระสมยั ธมฺมคตฺุโต วเิศษไนย ช านิหตัถการ

กท 197/2542 11655 พระนฤพนธ์ จตพุโล ชานนท์ บางแวก

กท 198/2542 11644 พระธนพล กิตฺติธโร ค  าผดั มหาธาตุ

กท 199/2542 11981 สามเณรเดียว กองวงศ์

กท 200/2542 11664 พระประพนัธ์ กิตฺติภทฺโท หนมีู สมรโกฏิ

กท 201/2542 11712 พระสิรพิงษ์ ปญฺุญชโย บญุเรอืนยา

กท 202/2542 11685 พระราเมศร์ กิตฺติปาโล เถาวลัย์ บงึทองหลาง

กท 203/2542 พระมหาวมิล จิตฺตคตฺุโต ดวงชิน รุน่ที่  42

กท 204/2542 พระมหาพทุธะ พทฺุธเมธี ชยันาม รุน่ที่  42

กท 205/2542 พระมหาพีรพล ธมฺมธีโร กิมาลี รุน่ที่  42

กท 206/2542 พระบญุธรรม ธมฺมคตฺุโต วชิยัวงศ์ รุน่ที่  42

กท 207/2542 พระมหาจรูญ อมรนิฺโท ปลั่งกลาง รุน่ที่  42



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 208/2542 200000445 พระสวุทิย์ ปญฺญาวชิโร รตันะ อนัดบั  2

นค 209/2542 200000419 พระจ านงค์ สเุมธ สมสนกุ เขดอดุม อนัดบั  2

นค 210/2542 200000445 พระสฤษดิ์ สญฺญโต ชากทุน อนัดบั  2

นค 211/2542 200000415 พระมหากศุล เขมวโีร ออ่นบญุ อนัดบั  2

นค 212/2542 200000416 พระมหาค าพนัธ์ กิตฺติโสภโณ หอมหวน ประดิษบธ์รรมคณุ อนัดบั  2

นค 213/2542 200000425 พระมหานารถศิลป์ โกวโิท ยางธิสาร อนัดบั  2

นค 214/2542 200000439 พระวมิล ชยวฑฺุโฒ ไชยตะมาตย์ อนัดบั  2

นค 215/2542 200000531 พระเมธีกิตยาภรณ์ อโนมปญฺโญ กองสินธุ์ มชัฌิมาวาส เขา้ปี 3

นค 216/2542 200000527 พระอธิการวริชั วรีญาโณ เนตรขนัธ์ พระธาตรุาษฎรบ์  ารุง เขา้ปี 3

นค 217/2542 200000424 พระมหานาวงค์ จิรวฑฺฒโน บวัทะราช โพธ์ิศรี

นค 218/2542 200000426 พระบญุจนัทร์ ญาณเมธี ลนุทอง

นค 219/2542 200000423 พระมหาธีรพนัธ์ สวุณฺณเมโธ ฉัตรสวุรรณ โพธ์ิชยั

นค 220/2542 200000433 พระภาณพุงษ์ ฐิตเปโม คงตะเคียน หอก่อง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 221/2542 200000447 พระสภุทศัน์ ปรปิณฺุโณ ทิพประมวล

นค 222/2542 200000443 พระมหาภลัลพ ฐานทตฺโต แพงกลัยา สวา่งอารมณ์

นค 223/2542 200000440 พระวชิาญ วชฺิชโย พลเรไล มีชยัทา่

นค 224/2542 200000441 พระวฒิุชยั กนฺตสีโล เวทนา ศรสีมุงัคล์

นค 225/2542 200000420 พระจ าปา สภุทฺโท พรมโคตร อดุมสรรพผล

นค 226/2542 200000437 พระมหวรพงษ์ ธีรว  โส ศรธีาดา ศรคีณุเมือง

วิทยาเขตหนองคาย

คณะครุศาสตร ์  วิชาเอก  การสอนสังคมศึกษา



นค 227/2542 200000429 พระปรวิฒัน์ เตชปญฺโญ พรมค า

นค 228/2542 200000446 พระส าเรจ็ ชตุินฺธโร พอพระ มีชยั 

นค 229/2542 200000454 พระอดุม โชติปญฺโญ ผลภาษี ศรษีะเกษ

นค 230/2542 200000417 พระค าพร อคฺคธมฺโม ศรแีพงมล

นค 231/2542 200000442 พระศกัดิ์มนตรี ปภสฺสโร บวัม่ิง

นค 232/2542 200000455 พระก าจร ธมฺมธโร เคยพดุซา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ  233/2542 300000162 พระสมชาย สทฺุธิสีโล บญุรนิทร ์ นิกรรงัสฤษฎ์ อนัดบั 2

นศ 234/2542 300000163 พระสมหวงั กนฺตวณฺโณ สวุรรณ สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

นศ  235/2542 300000161 พระธีรศกัดิ์ ถาวรธมฺโม ชงูาน ประสิทธิชยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 236/2542 400373330 พระมหานิรนัดร ์ นิรนฺตโร นนัต๊ะกาศ หนองซิว อนัดบั 1

ชม 237/2542 400373348 พระมหาเสารแ์กว้ ธีรานนฺโท มลูศรี ป่าแพ่ง อนัดบั 1

ชม 238/2542 400373322 พระเกษม ติกฺขวโีร เจรญิสม ศรสีพุรรณ อนัดบั  2

ชม 239/2542 400373342 พระมหาสนกุ ธมฺมทินฺโน แปงชยั พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั  2

ชม 240/2542 40037335 พระมหาบญุหมัน้ สนฺุทรธมฺโม สายเสน ชยัศรภีมิู อนัดบั  2

ชม 241/2542 400373323 พระมหาจรญั อตฺุตโร ตาเต็ม พระสิงห์ อนัดบั  2

ชม 242/2542 400373346 พระมหาสธุรรม ธมฺมทินฺโน เทียบทอง ชยัมงคล อนัดบั  2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



ชม 243/2542 400393396 พระมหาภาณพุล ธมฺมทินฺโน นอ้ยค ากอง ศรบีญุเรอืง อนัดบั  2

ชม 244/2542 400373318 พระสญัญา ฐิตมโน ใจมั่น สนัคือ อนัดบั  2

ชม 245/2542 400373334 พระมหาบญุสง่ เปสนฺปญฺุโญ สมบรูณมา กู่ค  า อนัดบั  2

ชม 246/2542 400393436 พระบญุล า้ เขมจาโร พิมพา แม่พรกิลุ่ม อนัดบั  2

ชม 247/2542 400393399 พระมหาสยาม ภทฺทเมธี ตะวงษา โป่งนอ้ย อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 248/2542 400373347 พระสพุจน์ จนฺทาโภ ผลสขุ ป่าเปอะ อนัดบั  2

ชม 249/2542 400373333 พระมหาบญุเรอืง ปญฺญาสิริ โพธ์ิเกตุ พระสิงห์ อนัดบั  2

ชม 250/2542 400373341 พระมหาบญุธรรม สนฺตจิตฺโต อตุสม สนัก าแพง อนัดบั  2

ชม 251/2542 400373349 พระมหาอานพ รตฺติโสภโณ ราตรี อนัดบั  2

ชม 252/2542 400373328 พระมหานนัทวฒัน์ นนฺทวฑฺฒนเมธี มหาวนั บพุพาราม อนัดบั  2

ชม 253/2542 400373316 พระใบฎีกาวเิชียร จรยิเมธี ใจดี ป้านป้ิ อนัดบั  2

ชม 254/2542 400373319 พระสพิุน สีลธโร มีลาภ ไชยมงคล อนัดบั  2

ชม 255/2542 400373343 พระมหาสมบรูณ์ วชิรปญฺโญ ค ามงคล ทา่ขา้ม อนัดบั  2

ชม 256/2542 400373332 พระบญุมี ปญฺญาสนฺโต จ าปาทอง สวนดอก อนัดบั  2

ชม 257/2542 400393433 พระสมโภช ฐิตธมฺโม ทิปะทา เชียงราย

ชม 258/2542 400393437 พระครูพิศาลธรรมนิเทศก์ โชติธโร เดชอปู มหาวนั

ชม 259/2542 400393431 พระธีรพล กววิ  โส นาสรรค์ วสิทุธว์ทิยากร

ชม 260/2542 400393432 พระครูสนุทรธรรมาภิวฒัน์ โชติธโร ไชยมลูวงศ์ แจง่หวัรนิ

ชม 261/2542 400393435 พระอธิการบณัฑิต ปิยธมฺโม เครอืวงศน์อ้ย ป่ารวก

ชม 262/2542 400393434 พระใบฎีกาค าพนั จนฺทสโร คณุศรี แม่พรกิลุ่ม

ชม 263/2542 400373327 พระมหานพกร ธมฺมวฑฺุโฒ จดค า ปากเหมือง

ชม 264/2542 400373317 พระอธิการสมศกัดิ์ จนฺทปญฺโญ อินป้ัน คนัธาราม

ชม 265/2542 400373325 พระมหาเฉลิม สิรวิฑฺฒโน มลูขนุทด

ชม 266/2542 400373321 พระอเุทน อรยิว  โส ลาพิงค์ ชยัมงคล



ชม 267/2542 400373324 พระเจรญิ ชินปตฺุโต ทรายมลู ศรดีอนไชย

ชม 268/2542 400373336 พระประจกัร มหาวโีร ชมไกร พระเจา้เม็งราย

ชม 269/2542 400373313 พระณฐัรุจน์ วฑฺุฒญาโณ เตชะวงศ์

ชม 270/2542 400373320 พระสภุาพ กตปญฺุโญ สดุแสงตา ผาปอง

ชม 271/2542 400373311 พระฉลองชยั อาภสฺสโร ปวงจกัรทา ถาวรรงัษี

ชม 272/2542 400373314 พระนิคม สิรภิทฺโท ต๊ะกาบโค ศรชีมุ

ชม 273/2542 400393398 พระบญุรอด ปคณุธมฺโม บญุมีประเสรฐิ โป่งนอ้ย

ชม 274/2542 400373312 พระณรนิทร์ ปิยจาโร เตจ๊ะ ดงมะเฟือง

ชม 275/2542 400373340 พระพยงุ จรยิคโุณ เถาวแ์กว้

ชม 276/2542 400373326 พระชล จรณธมฺโม สารใจ ฝายหิน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 277/2542 50000357 พระมหาธีระชยั จิรญฺญู กจุะพนัธ์ อนัดบั 1

ขก 278/2542 50000350 พระมหากิตติพงษ์ สีลเตโช ขนัติยู อนัดบั 2

ขก 279/2542 50000362 พระมหาปรยิานนท์ ธมฺมทินฺโน พาลแพน อนัดบั 2

ขก 280/2542 50000352 พระมหาฐากรู ฐิตเมธี นามจนัดี อนัดบั 2

ขก 281/2542 50000368 พระมหาไพฑรูย์ ญาณกิตฺติเมธี เกษโสภา อนัดบั 2

ขก 282/2542 50000378 พระมหาสรุพล กิตฺติญาณี พรมกลุ อนัดบั 2

ขก 283/2542 50000385 พระมหาสมควร มเหสฺสรโิย นามสีฐาน อนัดบั 2

ขก 284/2542 50000365 พระมหาพิชิต วรเสวี ค  าพลงาม อนัดบั 2

ขก 285/2542 50000354 พระมหาถวลัย์ ฐิตเมธี ศรลีะมนั อนัดบั 2

ขก 286/2542 50000376 พระมหาสินสมทุร โชติโย พลขนัธ์ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



ขก 287/2542 50000373 พระมหาวฒิุนนัท์ วฑุฒิญาโณ โคตรทิพย์ อนัดบั 2

ขก 288/2542 50000367 พระมหาคชัธา จินฺตกวี โถชารี อนัดบั 2

ขก 289/2542 50000361 พระบญัญัติ ยโสธโร ถ่อนอว้น อนัดบั 2

ขก 290/2542 50000371 พระมหาล าคลองสิทธ์ิ โกวโิท ค าสิงห์ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 291/2542 50000353 พระมหาเดชอดุม อตฺุตมจารี ทองโคตร โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 292/2542 50000348 พระมหาจกัรนิทร ์ ปรญฺิญาเมธี ตลบัทอง อนัดบั 2

ขก 293/2542 50000375 พระมหาสณัหวตัร สณฺหวฑฺฒโน จนัเหลือง อมัพวนั

ขก 294/2542 50000377 พระสชุยั ชยปาโล รอ้ยพรมมา แจง้สวา่งนอก

ขก 295/2542 50000374 พระวชัร วชิรญาโณ ทมุชะ

ขก 296/2542 50000364 พระมหาประยรู มหาภินกฺขมาโน สตัยช์  า้

ขก 297/2542 50000370 พระมหาเรงิชน ภรูปิญฺโญ สพุรมอินทร์

ขก 298/2542 50000381 พระสดุตา สติสมฺปนฺโน นนัฟอง เนินบญุญาราม

ขก 299/2542 50000355 พระมหาทวน สทฺุธิจิตฺโต นวนสาย พระธาตพุนม

ขก 300/2542 50000382 พระสทุธิชน วสิารโท พลศรี ศรนีวล

ขก 301/2542 50000383 พระมหาเสถียรพงษ์ ฐิตญาโณ บษุราคมั

ขก 302/2542 50000351 พระฉลอง ยโสธโร พนัสนิท ศรนีวล

ขก 303/2542 50000379 พระพฤฒิรตัน์ อิสฺสรธมฺโม วฒิุพนัธ์

ขก 304/2542 50000358 พระธีรวฒัน์ ธีรวณฺโณ การรตัน์

ขก 305/2542 50000504 พระแสง ปภสฺสโร เดยะดี โพนทอง

ขก 306/2542 50000503 พระประมวล ครุฑมฺโม โยธี สวา่งโยมาลยั

ขก 307/2542 50000505 พระพยอม จนฺทวณฺโณ เคนะ

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 308/2542 600000249 พระมหาสรุวฒิุ ปิยภาณี คะนองมาตย์ อนัดบั 2

นม 309/2542 600000252 พระมหาจ าลอง เขมธมฺมจารี ฝอยกระโทก อนัดบั 2

นม 310 /2542 600000238 พระมหาสมพร ชตุิปญฺโญ วฒิุยา คลองสง่น า้ อนัดบั 2

นม 311/2542 600000242 พระมหาสพุรหมเมธ ทินฺนญาโณ แถวโสภา อนัดบั 2

นม 312/2542 600000232 พระประวทิย์ ธมฺมร  สี สขุกระชอน อนัดบั 2

นม 313/2542 600000243 พระมหาสมวงศ์ ฐานิสฺสโร ปลิงกระโทก ทา่อา่ง อนัดบั 2

นม 314/2542 600000241 พระมนสัชยั เมตฺตจิตฺโต คชสิทธ์ิ

นม 315/2542 600000247 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติคตฺุโต พิขนุทด

นม 316/2542 600000233 พระมหาสรุยินั อิสฺสรญาโณ โพทะโสม

นม 317/2542 600000395 พระมหาแชม่ อมรธมฺโม มีสวาย โพธ์ิ

นม 318/2542 600000396 พระไพรนิทร์ สิรคิตฺุโต บ ารุงกลาง กสุมุภส์ทัธาราม

นม 319/2542 600000246 พระสขุ ฐิตปญฺโญ เวสสนัเที๊ยะ ศาลาลอย

นม 320/2542 600000253 พระพีรพล วรุตฺตโม ลกัขษร เวฬวุนาราม

นม 321/2542 600000158 พระมหาจรูญ อมรนิฺโท ปลั่งกลาง

นม 322/2542 600000244 พระสชุาติ ยโสธโร นาติชาติ สระจระเข้

นม 323/2542 600000239 พระสิรวิจิกัขณ์ ถิรญาโณ ผกามาศ สระจระเข้

นม 324/2542 600000241 พระมหาตลุา โกวโิท โพธ์ิเงิน

นม 325/2542 600000234 พระครูมนญูธรรมโสภณ หาสจิตฺโต อาจศิริ บงึ

นม 326/2542 600000237 พระมีชยั อายวุฑฺฒโก เดชขนุทด หนองหญา้งาม

นม 327/2542 600000245 พระเย็น สตุาคโม โสปัญหาริ ดอนขวาง

นม 328/2542 600000251 พระมหาวจิิตร ธีรญาโณ แสงกลา้ สมอราย

นม 329/2542 600000254 พระป่วน สติเวปลฺุโล เน่ืองกระโทก ใหม่หนองบอน



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 330/2542 700000270 สามเณรชศูกัดิ์ เพ็งมาตร ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

อบ 331/2542 700000255 พระทวี กนฺตสีโล สีดา สารพดันึก อนัดบั 2

อบ 332/2542 700000263 พระมหาสญัญา โชติปญฺโญ แสนทวสีขุ แจง้ อนัดบั 2

อบ 333/2542 700000254 พระมหาสพิุส ตปสีโล โสดากลุ มหาวนาราม อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 334/2542 700000257 พระบ าเพียร คมฺภีรเมธี เงางาม จอมพระ อนัดบั 2

อบ 335/2542 700000267 พระมหาจิตนเรศ วฑฺุฒิธมฺโม ศรปีะโค ศรปีระดู่ อนัดบั 2

อบ 336/2542 700000261 พระฐิระวฒัน์ วรโท นามเจรญิ เวยีงเกษม

อบ 337/2542 700000260 พระสวุศีกัดิ์ รตนปญฺโญ แสงสวย เวยีงเกษม

อบ 338/2542 700000269 สามเณรสนัติ แซต่นั ทุ่งศรเีมือง

อบ 339/2542 700000354 พระปลดัชยัวฒัน์ อรยิว  โส ธรรมบนัเทิง เจียงอี

อบ 340/2542 700000265 พระมหาอนนัต์ ธมฺมวโร ศรภีกัดี วารนิทราราม

อบ 341/2542 700000266 พระด าเนิน ปภาโส สีดาโคตร ศรปีระดู่

อบ 342/2542 700000268 พระทองดี สวุณฺโณ ล าตน้ ผาสกุาราม

อบ 343/2542 700000258 พระมหาพรมมา ภรูปิญฺโญ ก่ิงกา้น สารพดันึก

อบ 344/2542 700000259 พระค าใส ธมฺมรกฺขิโต นาค าจนัทร ์ แจง้

อบ 345/2542 700000352 พระฟอง ธีรปญฺโญ ไชยพนัธโ์ท ศรอีบุลรตันาราม

อบ 346/2542 700000353 พระไพลบ โชติปญฺโญ พลราชม ม่วงสามสิบ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตแพร่

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 347/2542 800000146 พระประภาส พิรยิปญฺโญ อินสา ศรชีมุ อนัดบั 1

พร 348/2542 800000137 พระกวนิท์ ภทฺทรเมธี วงศร์ตัน์ หลวง อนัดบั 1

พร 349/2542 800000144 พระบญุสง่ ฐิตวริโิย ดวงมะโน รอ่งซอ้ อนัดบั 2

พร 350/2542 800000142 พระมหานิกร อตฺุตมเมธี สวา่งโคตร ชยัมงคล อนัดบั 2

พร 351/2542 800000151 พระมหาวรกิตก์ ปญฺญาปชฺโชโต พรมมินทร์ คนัธง อนัดบั 2

พร 352/2542 800000 พระจ าเนียร ฐานตฺุตโร ยวงค า บา้นปทมุ อนัดบั 2

พร 353/2542 800000154 พระมหาอนชิุต สิรวิฑฺุโฒ สงา่ทรพัย์ คนัธง อนัดบั 2

พร 354/2542 800000145 พระมหาปิยวฒัน์ ปญฺญาวโุธ ปันสรอ้ย คนัธง อนัดบั 2

พร 355/2542 800000148 พระมหามานิตย์ อมโร วนัค  าลือ คนัธง อนัดบั 2

พร 356/2542 800000238 พระครูสิรวิรรณนนัทโชติ ปญฺญาวโร เตชา ฝายแกว้

พร 357/2542 800000234 พระครูปลดัชศูกัดิ์ เขมปญฺโญ เป็กทอง เหมืองหมอ้

พร 358/2542 800000236 พระปรชัญา อภว โส สรอ้ยประเสรฐิ หลวง

พร 359/2542 800000235 พระปลดัชยัณรงค์ ปญฺญาวชิโร ฉิมแยม้ พระศรรีตันมหาธาตุ

พร 360/2542 800000150 พระมาโนชญ์ โรจนสิริ บญุมานิตย์ คนัธง

พร 361/2542 800000141 พระมหากสิณ สญฺญโม กลิ่นลั่นทม เมธงักราวาส

พร 362/2542 800000156 พระเฉลิมพงษ์ ปสาทจิตฺโต คงออ่น ชยัมงคล

พร 363/2542 800000147 พระภษูณะ ธมฺมจารี วนัมหาใจ ศรชีมุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 364/2542 800000139 พระถนอม ถิรธมฺโม ธรรมใจ หลวง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา



สร 365/2542 900000176 พระมหาสมปอง จนฺทว  โส ยงุรมัย์ กลางสรุนิทร ์

สร 366/2542 900000180 พระมหาส าราญ ส วรธมฺโม แกว้กนัยา จมุพลสทุธาวาส

สร 367/2542 900000160 พระมหาธีรยทุธ ธีรปญฺโญ สภุิษะ ประทมุเมฆ

สร 368/2542 900000166 พระมหาประดิษฐ์ ฐิตญาโณ ช่ืนบาน ประทมุเมฆ

สร 369/2542 900000164 พระมหาบญุเมธินทร์ ปญฺุญเมธิโก ภาเจรญิ บรูพาราม

สร 370/2542 900000181 พระมหาเมธากร สิทฺธิปญฺโญ ศรสีวสัดิ์ พรหมสรุนิทร ์

สร 371/2542 900000155 พระมหาไกรวฒิุ สจิุณฺณธมฺโม เพชรแกว้ ประทมุเมฆ

สร 372/2542 900000157 พระมหาชอม โอภาโส พวงพุม่ หนองบวั

สร 373/2542 900000178 พระมหาสมานจิตร สจฺจธมฺโม พาตา จมุพลสทุธาวาส

สร 374/2542 900000153 พระมหาอลงกรณ์ ปญฺญาวฑฺุโฒ นามไพร สามคัคีธรรม

สร 375/2542 900000172 พระมหาสถิตย์ สิรจินฺโท เช่ือมาก ทา่สวา่ง

สร 376/2542 900000171 สามเณรมวลชน สายบตุร ใหม่ศรมีากทอง

สร 377/2542 900000175 พระมหาวสิตูร อินฺทว  โส แหลมทอง ศาลาลอย

สร 378/2542 900000159 พระธีรพงษ์ อตฺตมโน ทองดาษ ประทมุเมฆ

สร 379/2542 900000177 พระมหาสมพงษ์ อคฺควณฺโณ เต็นรมัย์ กลางบรุรีมัย์

สร 380/2542 900000169 พระพรม ฐิติสีโล ระลกึดี นาบวั

2.   คณะครุศาสตร์
วชิาเอกการบรหิารการศกึษา  จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช               



วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

7 วิทยาเขตแพร่                   

สาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

8 วิทยาเขตสุรินทร ์            

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

วิทยาเขต รวมทัง้สิน้               รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป                 2.   คณะครุศาสตร์

รบัรองตามนี้

พระมหาขนุทอง    สวุณฺณเมโธ
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 381/2542 11818 พระมหาสงัขท์อง ธมฺมจาโร เพญ็ศรีใส ตึก (นนทบุรี) อนัดบั 1

กท 382/2542 11770 พระมหานิกร ฐิติวฑฺฒโน ชุกะวฒัน์ สระเกศ อนัดบั 1

กท 383/2542 11850 พระมหาอดิศร ฐานสุทฺธิ บุญเลิศ มหาธาตุ อนัดบั 1

กท 384/2542 11812 พระมหาศุภชยั ปิยธมฺมชโย ติวาปี มหาธาตุ อนัดบั 1

กท 385/2542 11847 สามเณรเสาร์ ทวีศกัด์ิ พระพิเรนทร์ อนัดบั 1

กท 386/2542 11782 พระมหาประดิษฐ์ ชวนินฺทสุธี นารีรักษ์ ดาวดึงษาราม อนัดบั 1

กท 387/2542 11875 พระมหาทรงศกัด์ิ อธิปุญฺโญ แกว้วิรัตน์ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 388/2542v 11802 พระมหาวิเชษฐ์ สิริปญฺโญ ทิพยก์องลาด วิเศษการ อนัดบั 2

กท 389/2542 11754 พระมหาชยัยทุธ ปญฺญาวโุธ ขวาไทย มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 390/2542 11826 พระมหาสุพล สรณาภินนฺโท กระสงัข์ สมรโกฏิ อนัดบั 2

กท 391/2542 11860 พระมหาขวญั ถิรมโน แดงหน่าย อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 392/2542 11751 พระจรวย อภิปญฺโญ บุญสาลี บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 393/2542 11834 พระมหาสุระชยั วเรสี หม่ืนไพราม สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต  
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒

รุ่นท่ี   ๔๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๐
เขา้รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์ ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒

พระราชวรมนีุ พระสเุมธาธิบดี พระมหาขนุทอง    สวุณฺณเมโธ
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 394/2542 11755 พระมหาชาญ ติสฺสโร สีเขม้ หิรัญรูจี อนัดบั 2

กท 395/2542 11538 พระมหานิพล นิพฺภโย เอกอุดม ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 396/2542 11622 พระมหาอุดร ธีรคุโณ เขียวอ่อน มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 397/2542 11795 พระมหายทุธนา ยทฺุธโน คล้ิงเคลา้ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 398/2542 11771 พระมหาบรรพต เจโตวสี สายสมบติั บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 399/2542 11294 พระณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน คงดี ละครท า อนัดบั 2

กท 400/2542 11781 พระมหาภทัรวีร์ ปุญฺญโชโต คุณโท สระเกศ อนัดบั 2

กท 401/2542 11786 พระมหาพีรณะ จนฺทปญฺโญ อินทะวงศ์ นาคกลาง อนัดบั 2

กท 402/2542 11793 พระมหามงักร ภูริปญฺโญ เรืองไร่โคก ประชาศรัทธาธรรม อนัดบั 2

กท 403/2542 11851 พระมหาอรุณ ภูริเมธโส แสงค ากุล คฤหบดี อนัดบั 2

กท 404/2542 11809 พระมหาวายุ ธมฺมรกฺขิโต วงศแ์กว้เขียว วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 405/2542 11776 พระมหาบุญน า สิริสุวณฺโณ บอกสนัเทียะ ใหม่อมตรส อนัดบั 2

กท 406/2542 11836 พระมหาสงัเวียน วิสุทฺธิญาโณ เสียงดงั วรจรรยาวาส อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 407/2542 11797 พระมหาวิชยั ปญฺญาวฑฺุฒิ สิงห์ซอม ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 408/2542 11861 พระมหาณฐัชนน วชรเมธี ศิริสวสัด์ิ ดงมูลเหลก็ อนัดบั 2

กท 409/2542 11572 สามเณรวนัชยั ปานจนัทร์ บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 410/2542 11806 พระมหาศกัด์ิชยั พุฑฺฒิเสฏโฐ โพธ์ิสยั ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 411/2542 11824 พระมหาสุนนัท์ ฐิติโก พรมลี อนัดบั 2

กท 412/2542 11832 พระมหาสุวรรณ โชติสุวณฺโณ สิบทศั ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 413/2542 11849 พระมหาอนุชาติ อนุยตฺุโต ชยัพอ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 414/2542 11813 พระมหาสะวร ส วโร อินสม ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 2

กท 415/2542 11748 พระมหางามพล กิตฺติโสภโณ ตะ๊มาธง ภาษี อนัดบั 2

กท 416/2542 11813 พระมหาสไกร ญาณวีโร เหล่าวงศโ์คตร ช านิหตัถการ อนัดบั 2

กท 417/2542 11775 พระมหาบุญชู ปญฺญาเมธี กอแกว้ อนัดบั 2



กท 418/2542 11803 พระมหาวีระชยั ชยวีโร มิตะสิทธ์ิ ชลประทาน อนัดบั 2

กท 419/2542 11540 พระมหาเจตติภทัร์ อตฺตสุโภ เกษหอม พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 420/2542 11828 สามเณรสุภาพ สุระ หงส์รัตนาราม อนัดบั 2

กท 421/2542 11853 พระอูทวายพรู นาคเสโน มารัม คา้งคาว  (นนทบุรี) อนัดบั 2

กท 422/2542 11765 พระมหาธานินทร์ อาทิตฺตวโร ค ากมล ปรินายก อนัดบั 2

กท 423/2542 11842 พระมหาสมยศ ยโุสธรธมฺโม มาธีระ กลาง (สมทุรปราการ) อนัดบั 2

กท 424/2542 11777 พระมหาบุญมา ณฏฐปญฺโญ ทุ่มแกว้ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท 425/2542 11830 พระสุริยญั อริยว  โส ชูช่วย ละครท า อนัดบั 2

กท 426/2542 11294 พระมหาช านาญ มหาชาโน พูดเพราะ ปากน ้า อนัดบั 2

กท 427/2542 11904 พระมหาพนม กิตฺติวฑฺฒโน วงศไ์ทย อนัดบั 2

กท 428/2542 11807 พระมหาศกัด์ิระพีร์ วชิรญาโณ ล้ีนิติไกรพจน์ อนัดบั 2

กท 429/2542 11528 พระมหาทวี วฑฺฒนญาโณ แดงโสภา สร้อยทอง อนัดบั 2

กท 430/2542 11846 พระมหาปริญญ์ อภิชฺชวานนฺโท สระปัญญา ชมพูเวก (นนทบุรี)

กท 431/2542 11749 พระมหาจนัทรพ คุเณสโก พลเยี่ยม ทองธรรมชาติ

กท 432/2542 11744 พระมหาขวญัชยั วรธมฺมธารี ป้องภยั สร้อยทอง

กท 433/2542 11780 พระมหาบุญเหลือ สุตาคโม คลองโป่งเกตุ วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 434/2542 11571 พระมหาวนัฉลาด จนฺทว  โส ลาวกาว สีหไกรสร

กท 435/2542 11614 พระมหาอภิชาติ สุทฺธิญาโณ ปัญเศษ มหาธาตุ

กท 436/2542 11852 พระมหาอุดม ภทฺรเมธี จนัทร์ต๊ิบ น้อยนพคุณ

กท 437/2542 11534 พระมหาธีรพงษ์ วรญฺญู พูลรัตน์ โมลีโลกยาราม

กท 438/2542 11767 พระมหาาธ ารงค์ ฐิตปุญฺโญ สมาธิ ชะลอ

กท 439/2542 11624 พระมหาโอภาส ญาโณภาโส หรสิทธ์ิ ยานนาวา

กท 440/2542 11930 พระมหาธีระวฒิุ ธีรวฑฺุโฒ จนัทร์เกิด คลองครุ

กท 441/2542 11790 พระไพบูรณ์ สุปณฺฑิโต ธนัญะเชียงพิน สนัติธรรมาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ



กท 442/2542 11756 พระมหาชิราวฒิุ ปญฺญาวฑฺุโฒ ค าภู

กท 443/2542 11862 พระมหาจกัรกฤช วรปญฺโญ เวชกุล บางรักใหญ่

กท 444/2542 11558 พระพรชยั เขมชโย ยตะโคตร ศรีบุญเรือง

กท 445/2542 11822 พระมหาสุจริง สจฺจวาที รัตธรรม

กท 446/2542 11779 พระมหาบุญลอ้ม ปุญฺญวฑุโฒ พนัธ์นาค สงัขก์ระจาย

กท 447/2542 11844 สามเณรสมหวงั จนัทราวฒิุกร พระเชตุพน

กท 448/2542 11796 พระมหารังสรรค์ คมฺภีรปญฺโญ จนัทร์ไทย โนนลอย

กท 449/2542 11821 พระมหาสุจินต์ อ  สุการี อินมะโรง เฉลิมพระเกียรติ

กท 450/2542 11784 พระประวิทย์ อภิสมาจาโร ทองมาลี อินทร์บรรจง

กท 451/2542 11820 พระมหาส้ินศึก ปญฺญาวฑฺุโฒ มุงคุณ ราชบุรณะ

กท 452/2542 11794 สามเณรมนตรี มีเถ่ือน วิเศษการ

กท 453/2542 11529 พระทวีศกัด์ิ นาถปุญฺโญ ชูมา มหาธาตุ

กท 454/2542 11840 พระมหาสมชาย ธมฺมชีวี เป็นอนั ใหม่ยายนุย้

กท 455/2542 11800 สามเณรวิชยั สิทธิผล บางนานอก

กท 456/2542 11808 พระมหาศิริพรเทพ ภูริวิญฺญู แสงชยั คฤหบดี

กท 457/2542 11745 พระมหาขวญัชยั นิติสาโร อเนกา หนงั

กท 458/2542 11810 พระมหาศรีนินทร์ ติสฺสโร ศรีแสน ราชโอรสาราม

กท 459/2542 11985 พระมหาบวัเรียน(วชิระ) วชิรปญฺโญ สีทน

กท 460/2542 11815 พระมหาสมยั ธมฺมเสวี อ าพาพนัธุ์

กท 461/2542 11843 พระมหาสมยศ อธิปญฺโญ แอบไธสง หิรัญรูจี

กท 462/2542 11603 พระสมโชค สมภาโภ ค าศรี โมลีโลกยาราม

กท 463/2542v 11983 พระมหาทองสุข อายวุฑฺฒโก ทุมมะลา จอมสุดาราม กิตติภณ

กท 464/2542 11494 สามเณรสุขสมบติั จนัทร์ทวีชยั อมัพวนั

กท 465/2542 11762 พระมหาถาวร ถาวโร ล ้าเลิศ ประสาทบุญญวาส

กท 466/2542 11564 พระมหามานิต มานิโต ศรีตะเวน มหรรณพาราม



กท 467/2542 11778 พระมหาบุญรัตน์ อริยว  โส หาธรรม ศรีรัตนาราม

กท 468/2542 11841 พระมหาสมพกัตร์ สุกฺขาสโภ สายสุดตา ห้วยจระเข้

กท 469/2542 11495 พระบวัผนั ติสฺสวโร แสงพระจนัทร์ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 470/2542 11805 พระมหาวฒิุโชค ปญฺญาวชิโร ผกานนท์ ธรรมาภิรตาราม

กท 471/2542 11493 พระธนูศร กตปุญฺโญ ดวงงาม

กท 472/2542 พระมหาปราโมทย์ สุทฺธิสทฺโท ทองค า รุ่นท่ี  42

กท 473/2542 สามเณรภาณวฒัน์ ใจมัน่ รุ่นท่ี  43

กท 474/2542 พระมหาวีรศกัด์ิ จนฺทปชฺโชโต มาลา รุ่นท่ี  43

กท 475/2542 พระมหามานิตย์ สุนฺทรเมธี เอกณรงค์ รุ่นท่ี  43

กท 476/2542 พระพุทธพจน์ ญาณธมฺโม เมียดกลม รุ่นท่ี  43

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 477/2542 11763 พระมหาธนุพงษ์ ญาณโสภโณ พงษส์วสัด์ิ ใหม่  (ยายแป้น) อนัดบั  1

กท 478/2542 11804 พระมหาวฒิุชยั วฑฺุฒฺชโย นิลถาวรกุล ใหม่  (ยายแป้น) อนัดบั  2

กท 479/2542 11854 พระมหาอ าพร สุเมโธ มณีเนียม เอ่ียมวรนุช อนัดบั  2

กท 480/2542 11517 พระมหาชาติชาย กลฺยาณธโร ใบทบัทิม พระเชตุพน อนัดบั  2

กท 481/2542 11825 พระสุพรรณ สุปญฺโญ คุม้ทัว่ อนัดบั  2

กท 482/2542 11864 พระมหาจู่ลอ้ม ชนวีโร ชูเล่ือน เอ่ียมวรนุช อนัดบั  2

กท 483/2542 11742 พระมหากิจการ โชติปญฺโญ ยติุพนัธ์ สระเกศ อนัดบั  2

กท 484/2542 11532 พระมหาทองอินทร์ สุจิตฺโต นาปรัง กระจบัพินิจ อนัดบั  2

กท 485/2542 11521 พระมหาณรงค์ นิติสาโร หาญนอก ม่วงแค อนัดบั  2

กท 486/2542 11768 พระมหานริศ กนฺตวีโว เพชรพวั ชะลอ อนัดบั  2

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  จิตวทิยา



กท 487/2542 11920 พระมหาวิรัตน์ สมฺปยตฺุโต ประยรูเตม็ ใหม่  (ยายแป้น) อนัดบั  2

กท 488/2542 11772 พระมหาบรรหาญ ชยานนฺโท บุญรักษา บพิตรพิมุข อนัดบั  2

กท 489/2542 11753 พระมหาชยัญา ชยเมธี จ าปาหอม ทองบน อนัดบั  2

กท 490/2542 11835 พระสุริยา อนาลโย ก าธร อนัดบั  2

กท 491/2542 11579 พระมหาวิรานุกฤษฎ์ วิชฺชาธโร อ่อนจนัทร์ ม่วงแค อนัดบั  2

กท 492/2542 11574 พระมหาวารินทร์ สุเมธี ภาคภูมิ ศรีสุดาราม อนัดบั  2

กท 493/2542 11743 พระมหาโกศล โกวิทธมฺโม สินก่ิง นางนอง อนัดบั  2

กท 494/2542 11587 พระมหาสงวน ปิยวณฺโณ สินเยน็ บพิตรพิมุข อนัดบั  2

กท 495/2542 11787 สามเณรพืช สืบเพง็

กท 496/2542 11814 พระมหาวชัรพงษ์ กวิว  โส ดรหม่ืนนอ ท่าพระ

กท 497/2542 11879 พระนที รวิวณฺโณ บุญชิต มหาธาตุ

กท 498/2542 11615 พระมหาอนุชา อเนญฺโช ส ามณี

กท 499/2542 11537 พระมหานิคม เขมพโล เดชพละ มหาธาตุ

กท 500/2542 11871 พระเด่นชยั อภิชโย จินาวรณ์ ชยัพฤกษมาลา

กท 501/2542 11783 พระมหาประทีป มหาทีโป พืชทองหลาง

กท 502/2542 11987 พระมหาช านาญ ชินว  โส จนัทิมา วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 503/2542 11512 พระมหาจรูญโรจน์ กวิว  โส ปาโส อรุณราชวราราม

กท 504/2542 11551 พระมหาประยงค์ อคฺคปญฺโญ ไชยสุข พระเชตุพน

กท 505/2542 11608 พระมหาสมศกัด์ิ ปภาโส พานา กลัยาณมิตร

กท 506/2542 11607 พระมหาสมมาตร จิตฺตกลฺยาโณ จนัทร์แกว้ มหาธาตุ

กท 507/2542 11568 พระมหารุ่งสุริยา อตฺตคุตฺโต หอมวนั ดิสหงษาราม

กท 508/2542 11575 พระมหาวิชยั วิชโย เมืองนก ปากน ้า

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 509/2542 11750 พระจารึก ปสนฺนจิตฺโต คงดี บา้นทุ่ง

กท 510/2542 11617 พระมหามนูเชษฐ์ กลฺยาณรโต ศรีแสน ศรีบุญเรือง



กท 511/2542 11746 พระมหาคะนอง คมฺภีรปญฺโญ สิงห์แกว้ พิชยญาติการาม

กท 512/2542 11984 พระมหาสรายทุธ สิริวฑฺฒโน การะเกษ หลกัส่ี

กท 513/2542 11585 พระศกัดา โชติสกฺโก ศรีแสน เวตวนัธรรมาวาส

กท 514/2542 11761 พระมหาเเดนชยั สิริภทฺโท สนธิสุนทร หงส์รัตนาราม

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 515/2542 11845 พระมหาเสริมศกัด์ิ เสรีสกฺโก นาคพจน์ ปากน ้า

กท 516 /2542 11550 พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน แถวพนัธ์ ชนะสงคราม

กท 517/2542 11599 พระมหาสุวรรณ ธีรปญฺโญ เหล่ามาลา นิมมานรดี

กท 518/2542 11591 พระมหาสนัติ อุปสโม ผลช่ืน สร้อยทอง

กท 519/2542 11533 พระมหาทรงวฒิุ วฑฺุฒินฺธโร มหาอ านาจ ใหม่ช่องลม

กท 520/2542 11595 พระมหาสุพจน์ สุวิชาโน ธิปประโคน นาคปรก

กท 521/2542 11873 พระมหาสาทร ธมฺมาทโร บุญชูยะ ชนะสงคราม

กท 522/2542 11747 พระมหาค าสิงห์ สีหนนฺโท กองเกิด หวัล าโพง

กท 523/2542 11831 พระมหาสุวรรณ กลฺยาณสิทฺธิ เกษจนัทร์ เกียรติประดิษฐ์

กท 524/2542 11625 พระมหาอ านวย สีลสุทฺโธ ทองมี รวกบางบ าหรุ

กท 525/2542 11758 พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ เสนแสนยา คฤหบดี

กท 526/2542 12588 พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต แสงแกว้ โตนด

กท 527/2542 11545 สามเณรทิชชากรณ์ ถิตยส์มบูรณ์

กท 528/2542 11873 พระมหาสรรพสิทธ์ิ เนตฺตว  โส เนตรวงศ์ บางประกอก

กท 529/2542 11939 พระมหาชูชีพ เขมปญฺโญ ค าช่วย ใหม่ (ยายแป้น)

กท 530/2542 11827 พระมหาสุพล ธมฺมว  โส ทองเกตุ ใหม่เทพนิมิตร

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  ภาษาไทย



กท 531/2542 11752 พระมหาชนตั ขนฺตยาภิรโต โกงรัมย์ ด่าน

กท 532/2542 11586 พระมหาศรายทุธ สุทฺธิเมธี ศิริวงศ์ หงส์รัตนาราม

กท 533/2542 11610 พระมหาพิฑูรย์ อาสโภ บุญเคลา้ จตุรมิตรประดิษฐ์

กท 534/2542 11596 พระมหาสุพรม วชิราวโุธ บวัผาย

กท 535/2542 11952 พระมหาสมชาย เขมปญฺโญ ยนืสุข สระเกศ

กท 536/2542 11578 พระมหาเสฏฐวฒิุ มุนิว  โส เหลากนั ใหม่ช่องลม

กท 537/2542 11978 พระเพชร อาภานนฺโท บุญภกัดีธรรม ทองนพคุณ

กท 538/2542 11548 พระมหาประณู ปริปุณฺโณ บุญศิริ นิมมานรดี

กท 539/2542 11759 พระมหาไชยา จิตฺตธมฺโม อุปเสน ชยัพฤกษมาลา

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 540/2542 11113 พระประดิษฐ์ ธนิสฺสโร อนัภกัดี ดอน

กท 541/2542 พระมหาณรงค์ นริสฺสโร ไชยแกว้ รุ่นท่ี  42

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 542/2542 600000257 พระมหาส าราญ กมฺมสทฺโท โพธ์ิกลาง บูรณ์ อนัดบั 1

นม 543/2542 600000267 พระบุญศรี ภูริปญฺโญ สดใส ศาลาลอย อนัดบั 2

นม 544/2542v 600000392 พระมหามนสัวี ชินวโร ไชโย ราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2

นม 545/2542 600000264 พระมหาสวสัด์ิ กวิสฺสโร วิมุกตะกุล บึง อนัดบั 2

นม 546/2542 600000235 พระมหาดิเรก อภิวฑฺฒโน สนัทาลุนยั โคกพรม อนัดบั 2

นม 547/2542 600000263 พระมหาสุเทพ โชติธมฺโม ตาดี อนัดบั 2

นม 548/2542 600000258 พระประทวน เตชสีโล ทานวิทยา หลกัร้อย

นม 549/2542 600000256 พระศิริชยั คุณธมฺโม เทียมหวันอก เวฬุวนาราม

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิา  ภาษาไทย



นม 550/2542 600000236 พระสิทธิชยั สิริธมฺโม เจริญรัมย์ สวนพริกไทย

นม 551/2542 600000236 พระมหาสุธีร์ ฐานิสฺสโร ดอนกระโทก แจง้นอก

นม 552/2542 600000255 พระสายนัต์ ญาณวีโร เทียนพิมาย ทุ่งสวา่ง

นม 553/2542 600000259 พระกา้น กนฺตวณฺโณ อะโรคา กุสุมภส์ทัธาราม

นม 554/2542 600000228 พระมหาประจกัร จนฺทสุวณฺโณ ขนัอาษา บา้นเกาะ

นม 555/2542 600000261 พระศุฆวจัน์ ทีปธมฺโม ศรีสระน้อย ศาลาเยน็

นม 556/2542 600000261 พระประทวน สญฺญโม ประคองสุข ทุ่งสวา่ง

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 557/2542 400374318 พระไพโรจน์ ญาณธมฺโม จะเชิญรัมย์ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 558/2542 400374319 พระปริพฒัน์ ธีรปญฺโญ นาคา สวนดอก อนัดบั 2

ชม 559/2542 400374310 พระมหาจรัญ โฆสการี แสงพระการ อนัดบั 2

ชม 560/2542 400374308 พระศรายธุ ธีรปญฺโญ อานนัท์ พญาชมภู อนัดบั 2

ชม 561/2542 400374322 พระสมศกัด์ิ ญาณเมธี พวงยะ มณเฑียร อนัดบั 2

ชม 562/2542 400374316 พระมหานพดล สจฺจวโร ปัญญา ปราสาท อนัดบั 2

ชม 563/2542 400374311 พระเจียน ติกฺขปญฺโญ กนัทะบุตร พนัอน้ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 564/2542 สามเณรสมยงค์ จอมค าสิงห์ อนัดบั 2

ชม 565/2542 400374307 พระภาณุมาศ ธมฺมานนฺโท ทิลาวรรณ สุขเกษม อนัดบั 2

ชม 566/2542 400374320 พระสมนึก ปณฺฑิโต เครือวงศ์ สนัคือ อนัดบั 2

ชม 567/2542 400373337 พระมหาประสงค์ ถิรจิตฺโต นาตะ๊ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 568/2542 400394404 พระมหานิติพงษ์ ญาณสิทฺธิ วงกลม เมืองมาง อนัดบั 2

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



ชม 569/2542 400394405 พระวินยั ขนฺติธมฺโม เกตุบุตร ชมพู อนัดบั 2

ชม 570/2542 400374325 พระเหล ชยว  โส มีเจริญ ขะจาว อนัดบั 2

ชม 571/2542 400374303 พระจกัรวาล จกฺกวโร เขียวออน สนัคือ

ชม 572/2542 400394406 พระแสงสุริยา ปุญญวนฺโต พงษธิ์สุข ชมพู

ชม 573/2542 400374439 พระแสงสุลิจนั กิตฺติสาโร แกว้วรเพชร โป่งน้อย

ชม 574/2542 400374306 พระบุญเลิศ วชิรว  โส วงศโ์ห้ ป่าแคโยง

ชม 575/2542 400374304 พระฉลวย สุทฺธจิตฺโต โปธิ แม่ริมวิทยา

ชม 576/2542 400372306 พระสนธยา สิริวฑฺฒโน นากลา้ ศรีดอนไชย

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วิชาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วิชาเอกจิตวิทยา  จ านวน รูป

วิชาเอกภาษาไทย  จ านวน รูป

ส่งนกลาง รวมทัง้สิน้ รูป
1 วทิยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วทิยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วทิยาเขต รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

รับรองตามนี้



พระมหาสุริยา  วรเมธี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 577/2542 11858 พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน แกว้โกฏิ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 578/2542 11922 พระมหาวรรณรุจ รุจวณฺโณ ชายเกตุ อนัดบั 2

กท 579/2542 11877 สามเณรธงชยั น าภา อนัดบั 2

กท 580/2542 11936 พระมหาสาธิต ธนปญฺโญ พลตรี ตน้ไทรย์ อนัดบั 2

กท 581/2542 11950 พระมหาสมจิตร จิตฺตปาลี พนัธ์บุตร อนัดบั 2

กท 582/2542 11940 พระมหาสุเทพ ฐานุตฺตโม อวดเขตต์ อนัดบั 2

กท 583/2542 11903 พระมหาพนม กิตฺติปาลี วรรณจนัทร์ อนัดบั 2

กท 584/2542 11909 พระมหาไพยนต์ กนฺตสิริ กาสี

กท 585/2542 11928 พระมหาวีรยทุธ สุเมโธ หาญขนุทด

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระราชวรมุนี พระสุเมธาธิบดี

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
อนุมติัปริญญา วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒

รุ่นท่ี   ๔๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๐
เขา้รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์ ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกจิ)



กท 586/2542 11968 พระมหาอดุลย์ อิสฺสรปญฺโญ เวชรัมย์ นิมมานรดี

กท 587/2542 11964 พระมหาธนวฒัน์ ฐิตสิปฺโป ค าเลิศ

กท 588/2542 11863 สามเณรจนัทร์ ศรีสงัข์ ศรีสุดาราม

กท 589/2542 11921 พระมหาณฐัวฒิุ ญาณวฑฺุโฒ แซ่กือ โพธินิมิตร

กท 590/2542 11955 พระมหาสมปอง ฐานวฑฺุโฒ ช่อไม้ เจา้มูล

กท 591/2542 11966 พระมหาสมปอง ธมฺมปาโล สุวรรณภูมา

กท 592/2542 11954 พระมหาสมบูรณ์ รตนเมธี ค  าแสน

กท 593/2542 11866 พระมหาชยัวฒัน์ ชยภทฺโท เจริญชาติ

กท 594/2542 11913 พระมหาภิรมย์ อภิรโม ปานง่อม

กท 595/2542 11947 พระมหาสุวรรณ์ สุวณฺณธโร กดค า

กท 596/2542 11970 พระมหาอนงคช์ยั อ สุมาลี ม่วงอ่อน

กท 597/2542 11941 พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิญาโณ ปานเพชร

กท 598/2542 11880 พระน้าว นนฺทิโย เอกรัตน์

กท 599/2542 11938 พระมหาสุกรี สุจิตฺโต ด าค  า ประยรุวงศาวาส

กท 600/2542 11910 พระมหาไพศาล ธีรงฺกโร สืบสา

กท 601/2542 11889 พระมหาประทุมพร อภิปญฺโญ เกาะน ้าใส ฉิมทายกาวาส

กท 602/2542 11884 พระมหาบุญอยู่ ปิยสีโล ค าหลา้

กท 603/2542 11927 พระมหาวีรชยั รตนร สี ยศโสธร

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 604/2542 11859 พระแกว้วิไล รตนปญฺโญ ไชยสวรรค์

กท 605/2542 11933 พระวรเดช วรเตโช มหาพรหม

กท 606/2542 11973 พระมหาอุเทน อคฺควณฺโณ หม่ืนสุวรรณ ก าแพง

กท 607/2542 11890 พระมหาประพนัธ์ สิริจนฺโท บุตรดีค  า กลัยาณมิตร

กท 608/2542 พระมหามานสั รติว  โส วงศเ์จริญ

กท 609/2542 11900 พระผดุงศิลป์ เขมธโร งอยภูธร



กท 610/2542 11953 พระสมบติั ทิสมฺปติ ทิมอ่อน ปากน ้า

กท 611/2542 11481 พระมหากิตติธชั สุทฺธิญาโณ เนติบุตร

กท 612/2542 11894 พระประสิทธ์ิ ปริปุณฺโณ นาบ ารุง ครุฑ

กท 613/2542 11944 พระมหาสุรัตน์ สุจิตฺโต โพธ์ิชะออน ใหม่ (ยายแป้น)

กท 614/2542 พระมหาถนอม คุณสมฺปนฺโน อินทร์ป่วน รุ่นท่ี  42

กท 615/2542 พระมหาชูเป่ียม โชติปญฺโญ ชินทอง รุ่นท่ี  42

กท 616/2542 พระสุวรรณ์ ปริสุทฺโธ จุง้หลก รุ่นท่ี  43

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 617/2542 11872 พระมหาทมพการ ฐานกโร จินดาธรรม ยางสุทธาราม อนัดบั 2

กท 618/2542 11935 พระมหาสาคร เตชสี ประสาวะโท พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 619/2542 11788 พระมหาพงษศ์กัด์ิ กิตฺติว  โส หน่ึงด่านจาก หนงั อนัดบั 2

กท 620/2542 11899 พระมหาประสิทธ์ิ วรปญฺโญ รัตนมณี ใหม่ (ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 621/2542 11525 พระมหาถาวร ถาวรเมธี อาจสามล ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 622/2542 11925 พระมหาวสัสพงษ์ ธมฺมปูชโก ทวีทอง อนัดบั 2

กท 623/2542 11791 พระไพโรจน์ ปสนฺนจิตฺโต โยธินทวี อนัดบั 2

กท 624/2542 11942 พระมหาสุพรรณ กิตฺติปญฺโญ ทองเฟ่ือง อมัพวนั อนัดบั 2

กท 625/2542 11961 พระมหาสมศกัด์ ชุตินฺธโร จวบบุญ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 626/2542 11907 พระมหาพรชยั ปวรานนฺโท จนัทานนท์ พลบัพลา อนัดบั 2

กท 627/2542 11895 พระประหยดั โชติธมฺโม บุญเยน็ นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 628/2542 11536 พระมหาธีรวฒัน์ ธีรวฑฺฒนเมธี พนัธ์ศรี รัชฎาธิษฐาน อนัดบั 2

กท 629/2542 11966 พระมหาส าอาง สิริมงฺคโล ทองมาก ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วชิาเอก  เศรษฐศาสตร์ 



กท 630/2542 11937 สามเณรสภา ศรีค  าเวียง อนัดบั 2

กท 631/2542 11774 พระมหาบุญชาญ ปุญฺญวโร ศรีวงศ์ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 632/2542 11932 พระมหาวฒิุศกัด์ิ วฑฺุฒิญาโณ สุวรรณไตร สระเกศ อนัดบั 2

กท 633/2542 11857 พระมหาเกรียงไกร สุตธโร กนัแกว้ คลองครุ อนัดบั 2

กท 634/2542 11886 พระมหาปัญญา กิตฺติเตโช คลา้ยเดช ทอง อนัดบั 2

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 635/2542 11876 พระมหาธีรภทัร มโนมโย ชยัชนะ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 636/2542 11911 พระมหาภทัรพงษ์ ภทฺรฐิติ สุขเกษม อินทรวิหาร อนัดบั 2

กท 637/2542 11893 พระมหาประสิทธ์ิ ฐานิสฺสโร กลดัสวสัด์ิ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 638/2542 11918 พระมหาเรืองศกัด์ิ กิตฺติโสภโณ มะโนมูล พระยาท า อนัดบั 2

กท 639/2542 11839 พระสมชาย กวิว  โส คงแกว้ นาคนิมิตร อนัดบั 2

กท 640/2542 11883 พระมหาบุญหนา ปุญฺญาสิริ ธุรารักษ์ ไก่เต้ีย อนัดบั 2

กท 641/2542 11906 พระมหาพาคี ปโกติโย ปะโกติโย อินทรวิหาร อนัดบั 2

กท 642/2542 11887 พระปัญญา ปญฺญาวโร โพนสีสม บวัขวญั อนัดบั 2

กท 643/2542 11960 พระมหาสมศกัด์ เขมจารี วิยาสิงห์ คฤหบดี อนัดบั 2

กท 644/2542 11951 สามเณรสมคิด นูพลกรัง ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 645/2542 11943 พระมหาสุพจน์ ธีรวาโท บ ้าสนัเทียะ ทินกรนิมิต อนัดบั 2

กท 646/2542 11891 พระมหาประวิทย์ อธิวิทู ภิยรัตน์ ปากน ้า อนัดบั 2

กท 647/2542 11898 พระมหาปริญญา ธีรญาโณ นาผา คณิกาผล อนัดบั 2

กท 648/2542 11856 พระมหาเกรียงศกัด์ิ สิริมงฺคโล ปาลวฒัน์ บพิตรพิมุข

กท 649/2542 11897 พระมหาปรัชญว์ฒัน์ สุปปตฺโต บุตรสง่า บางนาใน

กท 650/2542 11429 พระมหาจ าเริญสุข ปญฺญาวฑฺุโฒ ช่อมะลิ ชนะสงคราม

กท 651/2542 11870 พระมหาเด่น เตชว  โส บุญมาวงศ์ พระยาท า

กท 652/2542 11962 พระมหาสมศกัด์ิ สมสกฺโก มะลิค  า

กท 653/2542 11908 พระมหาไพบูลย์ ปญฺญาวฑฺุโฒ มะลิลา พระเชตุพน



กท 654/2542 11949 พระมหาเสน่ห์ ญาณสมฺปนฺโน วิรัมย์ อมรทายกิาราม

กท 655/2542 11874 พระมหาธีรวฒิุ ธีรญาโณ พวงศรี โมลีโลกยาราม

กท 656/2542 11974 พระมหาอรัญ อริโย เท่ียงอ่อน ปทุมคงคา

กท 657/2542 11972 พระมหาอุทิศ อิสฺสโร ไชยเขียว ชะลอ

กท 658/2542 11919 พระมหาเรืองยศ ยสวฑฺฒโน สตัตพนัธ์ ปทุมคงคา

กท 659/2542 11957 พระสมพร สมญฺโญ รุ่งยะจิต มหาธาตุ

กท 660/2542 11958 พระมหาชานุวฒัน์ อติปญฺโญ ค าวนั ใหม่ทองเสน

กท 661/2542 11916 พระมหามนตรี ญาณมนฺโต สามารถไทย สระเกศ

กท 662/2542 11929 พระมหาวีรวศั ฐิตธมฺโม พดัทาป ศิริพงษธ์รรมนิมิต

กท 663/2542 11965 พระมหาส าเริง ญาณวโร เลินไธสง อุดมรังสี

กท 664/2542 12590 พระมหาเดชทวี สุเมธี พดัพรม สร้อยทอง

กท 665/2542 11934 พระมหาสนิท อธิปญฺโญ สุทนต์ พระยาท า

กท 666/2542 11882 พระมหาบุญมา พลญาโณ พลวงษา สระเกศ

กท 667/2542 11971 พระอุดม อุตฺตมว  โส วงศเ์คียน ประชาระบือธรรม

กท 668/2542 11986 สามเณรค าสิงห์ ประหยดัค  าออน เพลง (กลางสวน)

กท 669/2542 11926 พระมหาวิเชียร ปญฺญาวชิโร รอดหยู่

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 670/2542 11945 พระมหาสุริยา ฐิตคุโณ เสมา กลัยาณมิตร

กท 671/2542 11931 พระมหาทศรัตน์ พนฺธุวีโร นิระพนัธ์ น้อยนางหงส์

กท 672/2542 11963 พระประเสริฐ อ สุมาลี มาค า เจา้มูล

กท 673/2542 11868 พระมหาชูชีพ สิริปญฺโญ ศรีสงัข์ ใหม่พิเรนทร์

กท 674/2542 11905 พระพฒันา พฒฺนจิตฺโต รันพิศาล เชิงเลน (นนทบุรี)

กท 675/2542 11869 พระณรงค์ อคฺคธมฺโม โคตรรชมพู บางบ าหรุ

กท 676/2542 11912 พระมหาภาณุวฒัน์ ภาณุวฑฺฒนเมธี บุญประคม หนองแขม

กท 677/2542 พระมหาวิสุทธ์ิ อิสอญาโณ จ าเนียร รุ่นท่ี  43



กท 678/2542 พระมหาวินยั วชิรมโน แกว้ทุ่ง รุ่นท่ี  43

กท 679/2542 พระมหาศุภสิทธ์ิ สุภสิทฺโธ อยูเ่ยน็ รุ่นท่ี  43

กท 680/2542 พระมหาวลัลภ ปิยธโร ช่วงส าโรง รุ่นท่ี  43

กท 681/2542 พระมหารุง กตสาโร หนูชนะ รุ่นท่ี  43

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 682/2542 200000434 พระภูสวรรค์ ชินว  โส พนัธะบวัลี อนัดบั 2

นค 683/2542 200000418 พระจ านง นริสฺสโร ไตรทอง

นค 684/2542 200000428 พระมหาบุญสนอง ฐานุตฺตโร เสมไธสง

นค 685/2542 200000431 พระมหาไพบูลย์ วิปุลสิเนโห เหล่าบา้นคอ้

นค 686/2542 200000449 พระมหาสุทธิพงษ์ โชติธมฺโม ผาด่านแกว้

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 687/2542 300000172 พระมหาสุวฒัน์สนั ภูริวฑฺฒโน รักขนัโท อดนัดบั 1

นศ 688/2542 300000164 พระมหาธีรพงษ์ วรปญฺโญ สมเขาใหญ่ อดนัดบั 2

นศ 689/2542 300000168 พระมหาวิโรจน์ อธิโชโต พรหมสุด อดนัดบั 1

นศ 690/2542 300000169 พระสุที ณฏฺฐริสฺสโร บุญเกือ อดนัดบั 2

นศ 691/2542 300000174 พระมหามนตรี กิตฺติโสภโณ ยี่สุ่น อดนัดบั 2

นศ 692/2542 300000170 พระนาวี กิตฺติปญฺโญ สมบูรณ์

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์   วชิาเอก  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสังคมศาสตร์   วชิาเอก  สังคมวทิยา



หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 693/2542 400372312 พระมหาป้อ กววิ  โส เสนค า ปทมุสราราม อนัดบั  1

ชม 694/2542 400372311 พระมหานรนิทร์ ชตุินฺธโร ทวสีิทธ์ิ ป่าพรา้วนอก อนัดบั  2

ชม 695/2542 400372319 พระมหาสมบรูณ์ สมฺปณฺณชโย ชยัชนะ พนัแหวน อนัดบั  2

ชม 696/2542 400372322 พระมหาสทุธิพงษ์ ฐิตปญฺโญ คงออ่น สวนดอก อนัดบั  2

ชม 697/2542 400371302 พระมหาอาทิตย์ อธิปญฺโญ รสหวาน พระธาตดุอยสเุทพ อนัดบั  2

ชม 698/2542 400372321 พระมหาสขุสนัต์ ธีรว  โส อ่ินค า ทา่ขา้ม อนัดบั  2

ชม 699/2542 400372327 พระวงั ปญฺญาวชิโร ปงธิยา ฝายหิน อนัดบั  2

ชม 700/2542 400372318 พระสมนึก กิตฺติวณฺโณ ดีวงศส์าย ใหม่หว้ยทราย อนัดบั  2

ชม 701/2542 400372313 พระพลัลภ สจฺจธมฺโม หารุค  าจา หมอ้ค าดวง

ชม 702/2542 400372302 พระมหาทนงศกัดิ์ โกวโิท หน่อแกว้ พระธาตดุอยสเุทพ

ชม 703/2542 400372309 พระมหาจรนิทร์ โรจนธมฺโม ไชยดว้ง ทา่ขา้ม

ชม 704/2542 400372324 พระวรีะ ธีรวโร ป้องแกว้นอ้ย สนัคือ

ชม 705/2542 400372310 พระนพดล ฐานทตฺโต ปันฮอ้

ชม 706/2542 400371303 พระอทุยั อาทิจฺโจ ซองเงิน พระธาตดุอยสเุทพ

ชม 707/2542 400372326 พระอานนท์ นนฺทเมธี ปาโม๊ะ มหาวนั

ชม 708/2542 400372303 พระทองดี สิรมิงฺคโล ดาสา

ชม 709/2542 400374305 พระใบฎีกาดวงดี อตฺตคตฺุโต หน่อค า สนัคือ

ชม 710/2542 400372304 พระบรรจง จนฺทสาโร ศรคี  าอา้ย หนองดอง

ชม 711/2542 400372317 พระสาคร นาถธมฺโม รศัมีสถาพร แสนเมืองมาหลวง

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก  สังคมวิทยา



หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 712/2542 500000394 พระพนมพร เขมธมฺโม สนิุพนัธ์ โนนสวา่ง อนัดบั  2

ขก 713/2542 500000397 พระมหาสมพร จารุวณฺโณ ศรสีโุข ตราชวูนาราม

ขก 714/2542 500000389 พระมหานตัติยาการ วชิรปญฺโญ สมพงษ์ ธาตุ อนัดบั  2

ขก 715/2542 500000392 พระมหาบญุทยั อธปญฺุโญ นนสีลาด กลาง

ขก 716/2542 500000396 พระมหาอนนัต์ อนนฺทเมธี สีอทุา

ขก 717/2542 500000396 พระมหาอานนท์ อานนฺโท นาคีย์ ทา่พระหงษเ์ทศประดษิฐ์

ขก 718/2542 500000395 พระสรุชยั สิกฺขาสโภ ทาสีแกว้ กลาง

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 719/2542 600000394 พระอธิการอรยิา อรยิว  โส เหมวรานนท์ ตะคลองหลง

นม 720/2542 600000279 พระสรุตัน์ สนฺุทรธมฺโม บญุทา สระจระเข้

นม 721/2542 600000270 พระมหาสวริตัน์ อคฺคจิตฺโต มดุผา สทุธจินดา

นม 722/2542 600000277 พระมหาเสถียร อาจาโร โลท่อง สทุธจินดา

นม 723/2542 600000283 พระมหาบญุจวน อาภากโร บญุเจือ เวฬวุนัวนาราม

นม 724/2542 600000271 พระประเสรฐิ สนฺตจิตฺโต สรายทอง ที่พกัสงฆห์นองยางรกั

นม 725/2542 600000282 พระครูพิศิษฏน์วการ อาจารคตฺุโต สขุขนุทด สระจระเข้

นม 726/2542 600000275 พระมหานพุนัธ์ มหาวโีร อมัพวนั ม่วง

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก  รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก  รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง)



นม 727/2542 600000393 พระนิสรรค์ ทนฺตจิตฺโต บญุศรี ราษฎรบ์  ารุง

นม 728/2542 600000278 พระมหาส าราญ สิรธิมฺโม นาจกระโทก หนองตะลมุพกุ

นม 729/2542 600000273 พระมหาณรงค์ ปญฺญาปสโุต ผิวส  าโรง หงส์

นม 730/2542 600000276 พระโชคอรุณ ชินวโร ขนุนราส าโรง ม่วง

นม 731/2542 600000269 พระมหาบรรจง มหาวโีร เกษรแกว้ อิสาน

นม 732/2542 600000274 พระเปลี่ยน เตชปญฺโญ พนูกลาง สวนพรกิไทย

นม 733/2542 600000272 พระอดุร กิตฺติปญฺโญ ล า่สนั

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 734/2542 700000281 พระเกษม สญฺญจิตฺโต ศรบีวัออ่น อนัดบั  2

อบ 735/2542 700000280 พระวเิชียร อคฺคจิตฺโต อปัมระกา อนัดบั  2

อบ 736/2542 700000286 พระมหาสมบตัิ โชติปญฺโญ นาขมิน้ ศรอีบุลรตันาราม อนัดบั  2

อบ 737/2542 700000282 พระค ารณ จิตฺตวฑฺุโฒ หมายกลา้ หมายกลา้ อนัดบั  2

อบ 738/2542 700000279 พระสมยั มหาปญฺุโญ พนัปอบิด อนัดบั  2

อบ 739/2542 700000290 พระบญุทอง ปญฺุญธโณ พรหมวรรณ อนัดบั  2

อบ 740/2542 700000272 พระสมศกัดิ์ จารุวณฺโณ โพธ์ิขาว อนัดบั  2

อบ 741/2542 700000283 พระสมบญุ ฐิตโสภโณ บญุขาว อนัดบั  2

อบ 742/2542 700000285 พระวรจิตร อนตฺุตโร เทศขนัธ์ ศรแีสงทอง

อบ 743/2542 700000289 พระค าพนัธ์ ธมฺมธีโร แกว้พิลาวงศ์

อบ 744/2542 700000284 พระไกสอน กมโล วอละเพ็ด

อบ 745/2542 700000275 พระมหานิยม นิยโม กลุยะ

อบ 746/2542 700000278 พระสมบรูณ์ โฆสกิตฺติโก วลิา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

คณะสังคมศาสตร ์ วิชาเอก  รัฐศาสตร ์(บริหารรัฐกิจ)



หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 747/2542 700000288 พระค าหลา้ ฐิตธมฺโม พิมพรสวสัดิ์ สทุศันาราม

อบ 748/2542 700000274 พระด ารง สปุญุโญ ทวทีรพัย์

อบ 749/2542 700000277 พระสบุนั จิตฺตปญุโญ สวุนันะ สทุศันาราม

หนังสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 750/2542 100000103 พระมหาสทุิน สทุิโน สิทธิกงุเมฆ อินทรฐ์าน อนัดบั  2

พย 751/2542 100000109 พระมหาชชูาติ สทฺุธิชาโต สทุธะ ศรโีคมค า อนัดบั  2

พย 752/2542 100000112 พระมหาอทุยั อภินนฺโท ใจสา ศรโีคมค า อนัดบั  2

พย 753/2542 100000102 พระสมาน อคฺคปญฺโญ ถนดัเลื่อย ด า๊นกกก อนัดบั  2

พย 754/2542 100000123 พระเสน่ห์ สีลวณฺโณ บญุน า ไชยพรม อนัดบั  2

พย 755/2542 100000126 พระสพุล คณุสมฺปนฺโน ลือจนัดา ดอกเหล็ก

พย 756/2542 100000100 พระมหานอ้ม อนนฺตญาณี จนัทรเ์ป็ง ศรโีคมค า

พย 757/2542 100000113 พระนคเรศ วชิรญาโณ สทุธศิลป์ หว้ยเก๋ียง

พย 758/2542 100000111 พระรฐัธรรมนญู ทสฺสนีโย ณ  น่าน หว้ยเก๋ียง

พย 759/2542 100000130 พระนิยม อภิปญฺุโญ เพชรภา บา้นป่าไคร้

พย 760/2542 100000131 พระสกิุต ธมฺมทินฺโน เขียวพฤกษ์ พระธาตจุอมทอง

พย 761/2542 100000118 พระยงยทุธ ติกฺขวโีร สมนาม พระธาตจุอมทอง

พย 762/2542 100000119 พระสมนิต คมฺภีรปญฺโญ กนุะดอย ปากวา๋ว

พย 763/2542 100000106 พระบญุยงั ฐานตฺุตโร นะวงั เจรญิเมือง

4.   คณะสังคมศาสตร์  

วิทยาเขตพะเยา

คณะสังคมศาสตร ์  วิชาเอก  รัฐศาสตร ์(การเมืองการปกครอง)



สาขาวชิารฐัศาสตร ์ (สาขาการบรหิารรฐักิจ)  จ านวน รูป

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวม รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชารฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาสงัคมวิทยา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

6 วิทยาเขตนครราชสีมา           

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

7 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

วิทยาเขต รวม รูป

จ านวน รูป

รวมส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้ จ านวน รูป

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รบัรองตามนี้



จ านวน รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

รวมส่วนกลางและวิทยาเขตทัง้สิน้ จ านวน รูป

พระมหาขนุทอง  สวุณฺณเมโธ
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระราชวรมนีุ พระสเุมธาธิบดี

สถิติพุทธศาสตรบัณฑิต

รุนที ่ ๔๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒

*********

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

พระครูปลดัประสิทธ์ิ  ธุรสิทฺโธ
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะสงัคมศาสตร์

อนุมติัปริญญา  ๒๔  กุมภาพนัธ์   พุทธศกัราช   ๒๕๔๓
รุ่นท่ี ๔๕  ปีการศึกษา  ๒๕๔๑

                 2.   คณะครุศาสตร์

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0001/2543 12286 พระมหาบรรพต ธมฺมธีโร แคไธสง อินทาราม อนัดบั 2

กท 0002/2543 12036 พระมหาบญุเชนทร์ จารุวณฺโณ พรรณนา ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 0003/2543 12049 พระมหาพนมวรรณ วชิรนนฺโท ปันผล ชลประทาน อนัดบั 2

กท 0004/2543 12047 พระมหาสมคิด สมจิตฺโต โครธา คลองครุ อนัดบั 2

กท 0005/2543 12114 พระไพฑรูย์ จนฺทโก หลอ่สวุรรณ บางเสาธง อนัดบั 2

กท 0006/2543 12046 พระมหาปัญญา ปญฺญาสมปฺนโฺน สมญั ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 0007/2543 12025 พระมหาธงชยั กิตฺติวฑฺุโฒ เพ็ญจ ารสั ราชสิทธาราม

กท 0008/2543 12035 พระมหาบญุมี ยโสธโร ค าลนุ ปราสาท

กท 0009/2543 12476 พระมหามณเฑียร เตชพโล ทองนาคมะดนั ฉิมทายิการวาส

กท 0010/2543 13180 พระมหาสรุพฒัน์ สทฺุธสีโล โลหะกิจจา ชยัชนะสงคราม

กท 0011/2543 12039 พระสมหุป์ระทีป ฐิตโสภโณ แทนพรหมราช ชยัชนะสงคราม

กท 0012/2543 12045 พระปรดีา ปิติธมฺโม ทานาแซง ชิโนรสาราม

กท 0013/2543 12083 พระมหาสมเดช ติสฺสรเตชสี สวาสนอด ดาวดงึษาราม

กท 0014/2543 12110 พระมหาเทพพิคทนูญ์ สนฺติกโร เลิศฤทธ์ิธนะกลุ นอ้ยนางหงส์

กท 0015/2543 12044 พระมหาปรชีา รตนโชโต วงศิลา ราชบรุณะ

กท 0016/2543 12086 พระมหาสมยั จกฺกธมฺโม แพงศรี วเิศษการ

กท 0017/2543 12069 พระมหาวรีะศกัดิ์ จารุเตโช จนัทรส์งา่ หวัล  าโพง

กท 0018/2543 12100 พระฉันทวฒัน์ อินฺทปญฺโญ แสงบรุาณ เจา้มลู

กท 0019/2543 12037 พระประทีป ปทีปวโร สงัขชาติ ละครท า

กท 0020/2543 12112 พระมหาโพธ์ิชยั พทฺุธสโร ไล้ บางเสาธง

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๓
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   พระพุทธศาสนา



กท 0021/2543 12032 พระมหานะรตัน์ ชินธมฺโม คงสงัข์ บางสะแกใน

กท 0022/2543 12070 พระครูศรอีรรถศาสตร์ มหาอตฺโถ น า้ทิพย์ น า้พุ

22

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0023/2543 12055 พระมหามนตรี มหาวโีร ววิาหส์ขุ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 1

กท 0024/2543 12057 พระมหามานะ ญาณสิริ วงษป์ระกรค า บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 0025/2543 12318 พระมหาราชนั จิตฺตปาโล มลูลา ประดู่บางจาก อนัดบั 2

กท 0026/2543 12026 พระธนากรณ์ วชิรเมธี ชายผา นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 0027/2543 12091 พระพิสิษฐ์ เถ่ียนเบา้ ศรวัชิา กศุลสมาคร อนัดบั 2

กท 0028/2543 12115 พระมหาไพฑรูย์ รตนร  สี แสงแกว้ ปากน า้ อนัดบั 2

กท 0029/2543 12107 สามเณรอธัยาศยั ไสวเวยีง ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 0030/2543 12040 สามเณรประพนัธศ์กัดิ์ ลออกเอก ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 0031/2543 12065 พระมหาวทิยา สิรภิทฺโท ตะวงษา บางยี่ขนั อนัดบั 2

กท 0032/2543 12087 พระมหาสาคร ฐิตการี พรหมโคตร อินทาราม อนัดบั 2

กท 0033/2543 12066 พระมหาวริตัน์ ญาณาวโุธ ใจปลืม้บญุ เทพลีลา อนัดบั 2

กท 0034/2543 12369 พระมหาสรุยินัต์ คเุณสโก หลาบหนองแสง วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 2

กท 0035/2543 12103 พระมหอ านวย ฐานธมฺโม ครองบญุ ดิสหงษาราม

กท 0036/2543 13179 พระมหาภาณุ ภาณโุก กลิ่นปราชญ์ ชนะสงคราม

กท 0037/2543 12308 พระมหาพิชิต คมฺภีรปญฺโญ ยนิุรมัย์ เทพนารี

กท 0038/2543 12554 พระมหานรากร วรเมธี ชา่งบุ สรอ้ยทอง

กท 0039/2543 11604 พระมหาสมนึก สมาหิโต สขุมะ ปากน า้

กท 0040/2543 12031 พระมหานิพนธ์ สภุทฺโร สีนเุดช หงสร์ตันาราม

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ปรัชญา



กท 0041/2543 12117 พระมหาไพศาล ภรูวิฑฺฒโก หวงัผล มหรรณพาราม

กท 0042/2543 12084 พระมหาสมเดช ญาณเตโช รุง่โรจน์ ปากน า้ 

กท 0043/2543 12106 พระมหาอบุล ธมฺมธีโร แสนดวง ม่วงแค

กท 0044/2543 12061 พระมหาพงษพิ์ศทุธ์ิ จิตฺตโสภโณ มะโนรส ประยรุวงศาวาส

กท 0045/2543 12021 พระมหาพลายชมุพล เขมรโต บญุมาก ประยรุวงศาวาส

กท 0046/2543 12109 พระมหาเทพนคร ปรญฺิญาโณ สขุสรอ้ย อภยัทายาราม

กท 0047/2543 12101 พระอมร กสุลธโร สินนา ใหม่พิเรนทร์

กท 0048/2543 12030 พระนิคม นิคโม จกัรวรรดิ บางสะแกใน

กท 0049/2543 12067 พระมหาวริตัน์ ปฐมปญฺุโญ บญุเอก พระพิเรนทร์

กท 0050/2543 12094 พระมหาสงัวาลย์ ส  วรเมธี พลูเพ่ิม กาญจนสิงหาสน์

กท 0051/2543 12005 พระค าเพียร สนฺตจิตฺโต จอมศรี ปากน า้ฝ่ังเหนือ

กท 0052/2543 12104 พระมหาอ านาจ อตฺุตมภาณี นราศรี ช  านิหตัถการ

กท 0053/2543 12018 พระดาวเหนือ ติกฺขญาโณ กาชยั ไตรสามคัคี

กท 0054/2543 12079 พระมหาสมรถ ธนวฑฺุโฒ พรมมินทร์ วรามาตยภณัฑสาราราม

กท  0055/2543 12111 พระมหาเมธี จิตฺตโสภโณ บญุชม ประยรุวงศาวาส

กท 0056/2543 9990 พระมหาอดุมศกัดิ์ อนภุทฺโท แสงสวา่ง สระบวั รุม่ที่  41

กท 0057/2543 11621 พระมหาอดุล ธมฺมทินฺโน บญุรกัษา ราชสิงขร รุน่ที่  44

35

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0058/2543 12056 พระมหามานพ หิตาจาโร เกตรุกัษา สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 0059/2543 12080 พระมหาสวุชัร ์ ธมฺมร  สี สายบตุร สวุรรณาราม

กท 0060/2543 12095 พระมหาสญัญา ฐานวโร แก่นนิล ชา่งเหล็ก

วิชาเอก   ภาษาสนัสกฤต
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)



กท 0061/2543 12058 สามเณรมานิตย์ พนัไชย โตนด

กท 0062/2543 12034 พระบญุมา ทนฺตจิตฺโต ธรรมสะอาด ใหญ่ศรสีพุรรณ

5

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 0063/2543 180 พระมหาโชคชยั จนฺทโชโต หยิกซา้ย ประดู่พฒันาราม อนัดบั 2

นศ 0064/2543 175 พระปราโมทย์ กมโล สายทอง ประดู่พฒันาราม อนัดบั 2

2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0065/2543 382347 พระมหาทองพลู สติสมฺปนฺโน เสือเขียว สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0066/2543 401468 พระวฑิรูย์ อธิจิตฺโต สรุจิตต์ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0067/2543 382342 พระมหาชิษนพุงษ์ ปญฺญาทีโป โกวทิพฒิุนนัท์ ชยัมงคล อนัดบั 2

ชม 0068/2543 404448 พระสงัวาลย์ ปภสฺสโร คาบวั แสนเมืองมาหลวง อนัดบั 2

ชม 0069/2543 384378 พระมหาภทัรวชิญ์ ปญฺญาวชิโร สวุรรณโมก สวนดอก

ชม 0070/2543 381387 พระครูสงัฆรกัษส์ทุศัน์ สทุสฺสโน นนัติแสง หนองเรอื

ชม 0071/2543 382357 พระเสถียร ญาณวโร นาคทนต์ เจดียง์าม

ชม 0072/2543 361362 พระปัญญา ปญฺญาธโร ชยัรตัน์ บวกจั่นวนาราม

8

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ปรัชญา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0073/2543 404447 พระมหาพนาวนั ปญฺญาเมธี เศษเพ็ง โป่งนอ้ย อนัดบั 1

ชม 0074/2543 382358 พระมหาอดุม อตฺุตมเมธี แหลมจรงิ เมืองมาง อนัดบั 2

ชม 0075/2543 391445 พระพอใจ ฉนฺทโก สมนึก เมืองมาง อนัดบั 2

ชม 0076/2543 384440 พระณฐัพล สปุญฺโญ อินต๊ะวงศ์ อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 0077/2543 384369 พระจ าลอง มงฺคโล พนูจนัทกึ สนัตน้กอก

ชม 0078/2543 381392 พระอดุม โชติปญฺโญ สงัธรรม ป่างิว้

ชม 0079/2543 391390 พระครูวริชั วริยิธมฺโม เที่ยงธรรม ศรปัีนเงิน

ชม 0080/2543 381386 พระสมเกียรติ สปุฏิฏฺฐิโต รกัพงษ์ ชยัมงคล

ชม 0081/2543 384402 พระสมชาติ ปิยธมฺโม จนัเสนา ป่างิว้

ชม 0082/2543 383378 พระสาโรจน์ ปภากโร สมบตัิทอง อารามหลิ่งหา้

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0083/2543 383372 พระมหาวรีะ มหาวโีร เขตรข์นั สวนดอก อนัดบั 2

ขก 0084/2543 381384 พระมหาพิศดาร ปิยวณฺโณ จนัทรา พระธตาหรภิญุชยั อนัดบั 2

ขก 0085/2543 381382 พระครูวนิยัธรปราโมทย์ วชิรว  โส สิทธิเรอืง พระธตาหรภิญุชยั อนัดบั 2

ขก 0086/2543 391397 พระนิพนัธ์ รกฺขิตสีโล ตุ่นวนั หนองตอง

4

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ปรัชญา

วิทยาเขตเชียงใหม่



ขก 0087/2543 60054 พระมหาสมควร มธรุภาณี ฝอดสงูเนิน ธาตุ อนัดบั 2

ขก 0088/2543 60038 พระมหาวฒิุชาติ อคฺคธมฺโม โยธะวงษ์ วฒุาราม อนัดบั 2

ขก 0089/2543 60089 พระมหาวรีะพนัธ์ ชตุิปญฺโญ สปัุญบตุร หนองแวง

ขก 0090/2543 60011 พระมหาประวทิย์ ปวทิฺโธ พลสมคัร ป่าอดลุยาราม

ขก 0091/2543 60020 พระฟ้าแลน่ อตฺถเมธี สีทาดี วฒุาราม

ขก 0092/2543 60061 พระยทุธศกัดิ์ ยนฺตสีโล ธรรมมลูตรี ป่าสีตะวนั

ขก 0093/2543 60062 พระมหาถาวร ถิรเมธี จรบรุมัย์ หนองไผ่

ขก 0094/2543 60046 พระสากล กตปญฺุโญ พลูสระคู ม่วงศรี

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0095/2543 3807010017 พระมหามงคล มงฺคโล เกือ้กลู ยางนอ้ย อนัดบั 2

อบ 0096/2543 3807010025 พระมหาวานิช ฐานวฑฺุโฒ ชาตา ยางนอ้ย อนัดบั 2

อบ 0097/2543 3807010157 พระมหาธนโชติ จตฺตมโล วงศค์  าเหลา ศรพีรม อนัดบั 2

อบ 0098/2543 3807010173 พระมหาพทุธิพงษ์ พทฺุธว  โส ไกรเพชร กดุคณุ อนัดบั 2

อบ 0099/2543 3807010050 พระวฒันพงษ์ ขนฺติโก มะรจีนัทร ์ ใหม่ทองสวาง อนัดบั 2

อบ 0100/2543 3807010173 พระมหาปราณี ปญฺญาทีโป ขนัธส์ิงห์ ทา่วงัหิน

6

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 0101/2543 175 พระวไิชย จิตฺตสโุภ เสนทิพย์ นาแหลมเหนือ อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา

วิทยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา



พร 0102/2543 179 พระมหสญัชยั กนฺตสีโล เทียมแสน เชตวนั อนัดบั 2

พร 0103/2543 193 พระอรรถพล กตปญฺุโญ แดงเงิน ตน้หา้ อนัดบั 2

พร 0104/2543 263 พระอธิการรุง่โรจน์ ชตุิโรจโน วงัตา รอ้งเข็ม

4

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0105/2543 3810011347 พระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร ทิพยน์วล ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 0106/2543 3810011681 พระมหาสมศกัดิ์ ภทฺรธมฺโม วงศศ์รใีส สกัผกัแค อนัดบั 2

พย 0107/2543 3810011691 สามเณรมงคล เศษวสิยั ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 0108/2543 3810011673 พระมหาวชัระ ฐานวฑฺุโฒ นรากรณ์ ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 0109/2543 3810013269 สามเณรณรงค์ กนัทะเนตร ศรโีคมค า

พย 0110/2543 381001135 สามเณรวรีะพล อินป้ัน ทุ่งกลว้ย

พย 0111/2543 3810011321 พระอธิการสากล วมิโล ชุ่มกลดั วงัหิน

พย 0112/2543 3810011401 พระแกว้ สิรวิณฺโณ ขนัโท วงัหิน

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ 0113/2543 811150243 พระมหาสมชาย ปภากโร สวา่งวงศ์ มหาสวสัดิ์นาค อนัดบั 1

นฐ 0114/2543 811150197 พระมหาพนม ชาตเมธี แดงกนั มหาสวสัดิ์นาค อนัดบั 1

นฐ 0115/2543 811150171 พระมหาดสุิต ติกฺขปญฺโญ สวุรรณอาสน์ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร์  

วิชาเอก   พุทธศาสตร์

วิทยาเขตพะเยา



นฐ 0116/2543 811150286 พระมหาอานนท์ อตฺถโกวโิท แซก๊่วย ธรรมศาลา อนัดบั 2

นฐ 0117/2543 811150219 พระมหาไพรวลัย์ มหาญาโณ ชเูชิดดอก วสิทุธิธรรม อนัดบั 2

นฐ 0118/2543 811150235 พระมหาวรุิฬหช์ยั ถามพโล ขมุทรพัย์ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

นฐ 0119/2543 811150189 พระมหาปณิธาน ฐิตเมธี นาคีย์ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

นฐ 0120/2543 811150278 พระมหาไสว อคฺคญาโณ กระสงัข์ มหาสวสัดิ์นาค อนัดบั 2

นฐ 0121/2543 811150201 พระมหาพทุธจกัร กิตฺติปญฺโญ ไชยพิมพ์ อรญัญวเิวก อนัดบั 2

นฐ 0122/2543 811150251 พระมหาสมยศ ปณฺฑิโต ตรสีาร มิตรภาพวนาราม

10

1.   คณะพุทธศาสตร์  
                วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 122 รูป

1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตอุบลราชธานี        

วิชาเอกพระพทุธศาสนา จ านวน รูป



5 วิทยาเขตพะเยา                  

วชิาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตแพร่

วชิาเอกพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส

วชิาเอกบาฬีพทุธศาสตร์ จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป

พระราชปริยัติดิลก

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระราชวรมุนี พระสุเมธาธิบดี

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

รับรองตามนี้

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
รุน่ที่  ๔๕  ปีการศกึษา  ๒๕๔๑

อนุมติัปริญญา วนัท่ี   ๒๔  กุมภาพนัธ์   พุทธศกัราช   ๒๕๔๓
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๓



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0123/2543 12185 พระมหาวลัลภ วลฺลภปญฺโญ บญุลอ้ม สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 0124/2543 12236 พระมหาอสันี มหาเมธี หงสพิ์นิจ โพธินิมิตร อนัดบั 2

กท 0125/2543 12145 พระมหานิวตัร กลฺยาณวฑฺฒโน อนุารตัน์ อปัสรสวรรดิ์ อนัดบั 2

กท 0126/2543 12219 พระมหาสรุยิา อาภสฺสโร แจม่ใส กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 0127/2543 12147 พระมหานราวชิญ์ ธีรธมฺโม ถวลิถึง ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 0128/2543 12127 พระมหาจนัทร์ ขนฺติปาโล พิณฉิมพลี ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 0129/2543 12140 พระมหาธวชั เขมจาโร สวุาท หนองขนุชาติ อนัดบั 2

กท 0130/2543 12244 พระแทนไท เอกคฺคจิตฺโต ค าช่ืน ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0131/2543 12135 พระมหาทองคณู ธีรปญฺโญ ชนนัไทย ใหม่ยายแป้น

กท 0132/2543 12168 พระมหาพจรนิ พทฺุธิเมโธ สาระบาล ประชาศรทัธาธรรม

กท 0133/2543 12198 พระมหาสมเดช ชตุิปญฺโญ คชูอด มหาพฤฒาราม

กท 0134/2543 12205 พระมหาสายนัต์ สญฺญโม เพียรธานี ก าแพง

กท 0135/2543 12139 พระมหาธราวชิย์ ธราวชฺิโช เคลือดี วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 0136/2543 12125 พระมหาจ าเนียร เขมจิตฺโต ส  าเภา จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0137/2543 12134 พระถวลัย์ ถาวโร ตระกลูศรี สนามนอก

กท 0138/2543 12249 พระโสภณ อาสโภ พรหมเนตร นาคนิมิตร

กท 0139/2543 12223 พระมหาสรุตัน์ จารุว  โส เครอืทอง สทุธาวาส

กท 0140/2543 12123 พระมหาจารุพฒัน์ รตนสาโร สารเถ่ือนแกว้ เบญจมบพิตร

กท 0141/2543 13267 พระครูสมหุเ์ทพรตัน์ สิรวิฑฺฒโน สีหานาม ศาลาครนื

กท 0142/2543 12141 พระมหาธวชัชยั ธมฺมร  สี สวุรรณผา บางไสไ้ก่

กท 0143/2543 12184 พระวนัชยั ถาวโร แสงจนัทร์ พรหมรงัษี

กท 0144/2543 12156 พระมหาบญุเฮ็ง สนฺตจิตฺโต เขียวโป สะแก

วิชาเอก  จริยศึกษา



กท 0145/2543 12142 พระมหานพพร สิรจินฺโท สงัขส์วุรรณ พระเชตพุน

กท 0146/2543 12224 พระมหาสวุทิย์ วชฺิเชสโก จนัทรด์าสขุ สวนพลู

กท 0147/2543 12175 พระมนตรี จนฺทวณฺโณ สตุตมะ ก าแพง

กท 0148/2543 12229 พระมหาอดลู ถิรเมธี ถ่ินไทย ยางสทุธาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0149/2543 12163 พระมหาประยรู วมิโล รูตงัติ บางรกัใหญ่

กท 0150/2543 12193 พระสมยศ กิตฺติปาลี ขึน้ทรพัย์ แจงรอ้น

กท 0151/2543 12183 พระวรีะชยั วริชโย ราชสินธ์ ศรบีญุเรอืง

กท 0152/2543 12228 สามเณรสญัญา ค าวงศ์ หิรญัรูจี

กท 0153/2543 12250 พระโสภา สภุาจาโร บญุเฟรอืง สม้เกลีย้ง

กท 0154/2543 12234 พระมหาอิสรพงษ์ อิสฺสรว  โส พานา ชยัชนะสงคราม

กท 0155/2543 13268 พระโพธ์ิ จนฺทสีโล ศรพีนัธ์ ศรบีญุเรอืง

กท 0156/2543 12235 พระมหาอคัรเดช ชยมงฺคโล สิทธิกลุ พระเชตพุน

กท 0157/2543 12210 พระมหาสทุธิรกัษ์ สทฺุธิปญฺโญ เชือ้ดี โบสถส์ามเสน

กท 0158/2543 12179 พระมหาวาสนา ปญฺญาวชิโร แกว้แสน สมรโกฎิ

กท 0159/2543 12245 พระแสงทอง สิรวิณฺโณ มณีวรรณ พรหมสวุรรณสามคัคี

กท 0160/2543 12157 พระมหารงักรู พทฺุธธมฺโม ขาวขนัธ์ ธรรมาภิรตาราม

กท 0161/2543 12241 พระมหาเอกชยั ขชตุิมนฺโต บวัศรี ใหม่ยายแป้น

กท 0162/2543 12120 สามเณรก าไร แกว้ศรี แจงรอ้น

กท 0163/2543 12186 พระมหาสมชาย จนฺทร  สี บญุสุ่น อรุณราชวราราม

กท 0164/2543 12170 พระพรชยั สภุสนฺโต ทองละมลุ ม่วงแค

กท 0165/2543 12167 พระมหาป้อง ชวโร ทา่ฉลาด พรหมสวุรรณสามคัคี

กท 0166/2543 12128 พระชาญณรงค์ ปญฺญาวฑฺุโฒ บญุตา โบสถส์ามเสน

กท 0167/2543 12124 พระจรูญ ญาณกิตฺติ แสนสวาท พรหมวงศาราม 26/5/2543

กท 0168/2543 พระมหากฤษณา อภิมหาปญฺโญ เวระนะ สวุรรณาราม



กท 0169/2543 พระมหาประจกัษ์ อภวฑฺฒโน บตุรเพชร ปทมุคงคา

47

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0170/2543 12238 พระมหาเจน ติสฺสวโร ค  าศรเีพ็ชร ไชยทิศ อนัดบั  1

กท 0171/254 12200 พระมหาสมยั กิตฺติวฑฺฒโน วรรณอดุร บพิตรพิมขุ อนัดบั  1

กท 0172/2543 12237 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ สิทฺธิญาโณ สิทธิโห กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั  2

กท 0173/2543 12164 พระมหาประเสรฐิ ฐานโสภโณ แกว้มะ ยานนาวา อนัดบั  2

กท 0174/2543 12146 พระมหาบรรจบ ณฏฺฐวโร ทองตีบ ไรขิ่ง อนัดบั  2

กท 0175/2543 12201 พระมหาสมยัวฒิุ จาครโต นิลกาฬ ใหม่ยายแป้น อนัดบั  2

กท 0176/2543 12173 พระมหาพฒันา สิทฺธิญาโณ งิว้ลาย จตรุมิตรประดิษฐาราม อนัดบั  2

กท 0177/2543 12122 พระมหาขนัตี ธมฺมสิทฺธิ กตญัญู อมรทายิการาม อนัดบั  2

กท 0178/2543 12207 พระมหาส าราญ สเุมโธ มโนรตัน์ ปากน า้ ภาษีเจรญิ อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0179/2543 12143 พระมหานิคม ฐิตญาโณ หินลาด หิรญัรูจี อนัดบั  2

กท 0180/2543 12225 พระมหาสวุทิย์ ฐิตวชฺิโช รตันชยั ประชาศรทัธาธรรม อนัดบั  2

กท 0181/2543 12253 พระไพศาล ฐานโสภโณ เถาวป์ระสาท ดอน อนัดบั  2

กท 0182/2543 12232 พระมหาอลงกรณ์ ปญฺญาธโร มะณีวงศ์ แกว้ฟ้า

กท 0183/2543 12209 พระสคุอง กิตฺติญาโณ พนูกลา้ เบญจมบพิตร

กท 0184/2543 12254 พระมหาไสว สตฺติสาโร สรศกัดิ์ เบญจมบพิตร

กท 0185/2543 12252 พระมหาไชยา เขมาภิรโต เพชรพิม ประชาศรทัธาธรรม

กท 0186/2543 12161 พระมหาประพฒัน์ ญาณวโีร บญุแสน สวุรรณาราม

กท 0187/2543 12230 พระมหาอมร อมโร สีพัว้ ไผ่เลีย้ง

คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  การสอนภาษาไทย



กท 0188/2543 12169 พระมหาพรชิต วรธมฺโม ดีตา เลา

กท 0189/2543 12119 พระมหาก าธร ปญฺญาวฑฺุโฒ วรธงไชย มลูจินดาราม

กท 0190/2543 12171 พระมหาพรอ้มเพรยีง ภรูญิาโณ เสารส์งูเนิน นิมมานรดี

กท 0191/2543 12196 พระมหาอภิรุจ ปญฺญาวฑฺุโฒ ฮงุหวล สนัติธรรมาราม

กท 0192/2543 12181 พระมหาวริตัน์ สวุณฺณโชโต ภทูองเงิน บพิตรพิมขุล

กท 0193/2543 12130 พระมหาชยัฤกษ์ สมจิตฺโต สมจิต บางไสไ้ก่

กท 0194/2543 12137 พระทอมม่ี โชติธมฺโม บรูณอดุม เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 0195/2543 12192 พระสมพร ชินว  โส รตันบรุี หิรญัรูจี

กท 0196/2543 12212 พระมหาสทุิน ภรูวิฑฺฒโน ปันสี นิมมานรดี

กท 0197/2543 12158 พระมหาประกอบ ปญฺุญเสวี โยธาธิการ ศาลาครนื

กท 0198/2543 12247 พระมหาสธีุร ์ โชติธมฺโม สีสรรค์ ประชาศรทัธาธรรม

29

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0199/2543 11699 พระมหาวรีสิทธ์ิ อภินนฺโท พรมโคตร ปทมุคงคาราม รุน่ที่  44

1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0200/2543 12190 พระมหาสมพงษ์ เขมปญฺโญ กระแสเทพ อมัพวนั อนัดบั  2

กท 0201/2543 12144 พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเมวี อดุม บพิตรพิมขุ อนัดบั  2

กท 0202/2543 12178 พระมหาธีรภทัร ญาณร สี แกว้ล  ากลู ราชสิงขร อนัดบั  2

คณะครุศาสตร ์(ส่วนกลาง)
วิชาเอก  สงัคมศึกษา

คณะครุศาสตร ์(ส่วนกลาง)
วิชาเอก  การสอนภาษาองักฤษ



กท 0203/2543 12206 พระมหาสายศิลป์ ภทฺทโก เพชรดี โพธินิมิตร อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0204/2543 12239 พระมหามณเพียร วชิรปญฺโญ อ่ินแกว้ แกว้ฟ้า อนัดบั  2

กท 0205/2543 12195 พระมหาสมหมาย ปญฺญาธโร ค ามงุคณุ สทุธาวาส อนัดบั  2

กท 0206/2543 12199 พระมหาสมโชค โชติวฑฺฒโน ฤทธ์ิจ ารูญ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั  2

กท 0207/2543 12216 พระมหาสนุทร กนฺตสีโล แสงรตัน์ หว้ยนพคณุ อนัดบั  2

กท 0208/2543 12243 พระมหาแดง ปญษญาวโุธ แหวนวงษ์ โคนอนมหาสวสัดิ์ อนัดบั  2

กท 0209/2543 12162 พระมหาประภกัดิ์ ธมฺมทีโป หงสศ์รลีา ศรสีดุาราม อนัดบั  2

กท 0210/2543 12220 พระมหาสรุยิา อธิปญฺโญ ธนาสนูย์ กลัยาณมิตร อนัดบั  2

กท 0211/2543 12204 พระมหาไวภพ ติกฺขวโีร สขุกระโทก เปาโรหิตย์ อนัดบั  2

กท 0212/2543 12217 พระมหาสพุรรณ์ วโิรจโน พลบรุี ฝาง อนัดบั  2

กท 0213/2543 12132 พระดาวเรอืง ญาณธีโร ประตาภรณ์ อมัพวนั อนัดบั  2

กท 0214/2543 12208 พระมหาปวณีวฒัน์ สขุพโล ยพะลหา ดิสหงษาราม อนัดบั  2

กท 0215/2543 12152 พระมหาบญุหลาย ธีรปญฺโญ บ ารุงรกัษ์ สทุธาราม อนัดบั  2

กท 0216/2543 12176 พระมหามานะ ญาณเมธี คงสามคัคี กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั  2

กท 0217/2543 12166 พระมหาปรชีา ชยาภินนฺโท หงสศ์รลีา สทุธาราม

กท 0218/2543 12155 พระบญุเลิศ มหาปญฺุโญ ไกรเพชร คณิกาผล

กท 0219/2543 12248 สามเณรโยธิน ปัตชาลี กลัยาณมิตร

กท 0220/2543 12149 พระมหาธรรมน์รศิ ฐิตเมธี มามาตร นอ้ยนพคณุ

กท 0221/2543 12172 พระมหาพาสกุรี วชิรญาโณ แสงผา เกียรติประดิษฐ์

กท 0222/2543 12148 พระมหาบญุทอง จนฺทสวุณฺโณ ขาวสะอาด สมรโกฏิ

กท 0223/2543 12203 พระมหาประกายกาญ ธนปญฺโญ ธีรานนัทวงศ์ สระเกศ

กท 0224/2543 12165 พระมหาปรทิรรศน์ ทยาพทฺโธ หลวงศรี วรจรรยาวาส

กท 0225/2543 12133 พระมหาวรเชษ จิตฺตคตฺุโต รมจนัทรอิ์นทร์ ใหม่พระยาท า

กท 0226/2543 12189 พระมหาสมบรูณ์ สมปณฺุโณ อินต๊ะจนัทร ์ นอ้ยนพคณุ



กท 0227/2543 13266 พระมหาสรุวทิย์ สมุงฺคโล มั่นหมาย ชยัพฤกษมาลา

กท 0228/2543 12240 พระมหาเสกสิทธ์ิ กิตฺติเมโธ บสุมงคล ดิสหงษาราม

กท 0229/2543 12191 พระมหาสมร พทฺุธสาโร เกณสาคู สทุศันเทพวราราม

30

หนงัสือออก รหสั ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั หมายเหตุ

นค 0230/2543 18479 พระมหาพิทกัษ์ สจิุตฺโต ออ่นสิงห์ อดุมมหาวนั อนัดบั  2

นค 0231/2543 18490 พระสบุรรณ จนฺทาโภ สมุณี ศรสีมุงัคล์ อนัดบั  2

นค 0232/2543 18481 พระวราวฒิุ รตนวโร แกว้บตุตา จอมมณี อนัดบั  2

นค 0233/2543 18469 พระมหาบรรจง พทฺุธรกฺขิโต หอมพิทกัษ์ โพธ์ิชยั อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 0234/2543 18472 พระบญุยงั วสิทฺุโธ พิมมะโคตร ศรสีมุคัล์ อนัดบั  2

นค 0235/2543 18484 พระเวหา อนตฺุตโร ตาตะมิ กศุลนารี อนัดบั  2

นค 0236/2543 18464 พระมหานนัทวฒัน์ วสิทฺุธิเมธี พนันารตัน์ จอมมณี อนัดบั  2

นค 0237/2543 18499 พระมหาอทุยั ธมฺมปาโล โสภาพิมพ์ ชยัพร อนัดบั  2

นค 0238/2543 48614 พระมหาสายบวั กิตฺติโสภโณ ไกรนอก มชัฌิมาวาส

นค 0239/2543 18617 พระธงชยั จิตฺตส  วโร ระพิมพ์ มชัฌิมาวาส

นค 0240/2543 18586 พระมหาบวัพนั จนฺทาโภ จนัทนา มชัฌิมาวาส

นค 0241/2543 18613 พระมหาส าอางค์ สิรวิชิโย กองบาง มชัฌิมาวาส

นค 0242/2543 18618 พระถาวร ถาวรธมฺโม วงษส์  าเภา ราษฎรบ์  ารุง

นค 0243/2543 18466 พระมหาธีระวทิย์ อรยิเมธี ยาทองไชย อดุมมหาวนั

นค 0244/2543 18495 พระอนิรุทธ์ิ อรยิเมธี อตุสา่ห์ ศรคีณุเมือง

นค 0245/2544 18475 พระประดิษฐ์ ปญฺญาธโร นาโพธ์ิ ราษฎรบ์  ารุง

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์   วิชาเอก  สงัคมศึกษา



นค 0246/2545 18455 พระกิตติธชั สีลสาโร จนัทร์ ศรบีญุเรอืง

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 0247/2543 181 พระมหาไพรตัน์ ฐิตเมธี ฉิมหาต ชะเมา อนัดบั  1

นศ 0248/2543 183 พระกิตติศกัดิ์ ธมฺมวโร สมหมาย วงัตะวนัออก อนัดบั  2

นศ 0249/2543 184 พระกิตติ ธมฺมทตฺโต คงทอง ประดู่พฒันาราม อนัดบั  2

นศ 0250/2543 191 พระณรงค์ อภิวณฺโณ มาศสวุรรณ์ พรหมโลก

นศ 0251/2543 231 พระครูธรรมจกัรศีลคณุ ธมฺมาวโุธ เพชรทองดว้ง คลองน า้เจ็ด

5

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0252/2543 383377 พระสมจิตร สจิุณฺโณ ตาเต็ง ขว่งสิงห์ อนัดบั  1

ชม 0253/2543 383367 พระมหาประวทิย์ ปญฺญาพทฺโธ ลา่เพ็ง เมืองมาง อนัดบั  2

ชม 0254/2543 333868 พระมหาประวติร ธีรปญฺโญ ประธรรมโย ดอยสะเก็ด อนัดบั  2

ชม 0255/2543 383387 พระมหาจิรวฒัน์ อคฺคธมฺโม ปัญญาเสน เมธงั อนัดบั  2

ชม 0256/2543 383373 พระมหาศิรศิกัดิ์ สิกฺขาสโภ อปุแปง สนัหลวง อนัดบั  2

ชม 0257/2543 383365 พระมหาธีราวฒิุ ธีราวฑฺโฒ บญุมา ดอยสะเก็ด อนัดบั  2

ชม 0258/2543 383375 พระพฒันาโชค สิรปิญฺโญ ยาสาขา เมืองลงั อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0259/2543 383362 พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต สีลนุทอง สวนดอก อนัดบั  2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  สงัคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  สงัคมศึกษา



ชม 0260/2543 383383 พระมหานรานนท์ รตนเมธี ออ่นแพง สวนดอก อนัดบั  2

ชม 0261/2543 383374 พระมหาสนัทตั ปญฺญาวฑฺุโฒ วฒิุ หม่ืนเงินทอง อนัดบั  2

ชม 0262/2543 383376 พระสมเศียร จนฺทปญฺโญ ธิโนชยั แสนฝาง อนัดบั  2

ชม 0263/2543 383371 พระวลัลภ อกฺกจิตฺโต อุ่นเมือง สนัหลวง อนัดบั  2

ชม 0264/2543 383353 พระประสงค์ สิรจินฺโท ก๋าจุ่ม มณเฑียร อนัดบั  2

ชม 0265/2543 383382 พระวสิษฐ์พล มหาวโีร กลูพรม เมืองลงั อนัดบั  2

ชม 0266/2543 383380 พระสบุิน อิทฺธิญาโณ อดุทา ใหม่หว้ยทราย อนัดบั  2

ชม 0267/2543 383381 พระอธิการสปุรชีา ธมฺมสนฺุทโร ทิพยรกัษ์ หนองหนาม อนัดบั  2

ชม 0268/2543 383360 พระก าธร กนฺตธมฺโม กอ้นแกว้ เชียงมั่น อนัดบั  2

ชม 0269/2543 383366 พระมหานิคม วญฺิญาณวโร วญิญาณเงือก อินทธิล

ชม 0270/2543 383351 พระนิยม อรยิปญฺโญ วงละคร กนัธาราม

ชม 0271/2543 383385 พระอภิวฒันสิทธ์ิ ธนปญฺโญ สรุยิะ พระศรรีตัน

ชม 0272/2543 383356 พระรตันพงษ์ โฆสทินฺโน บญุแจง้ ศรขีนุหาญ

ชม 0273/2543 383355 พระสมจิตร จารุธมฺโม สินศิริ มณเฑียร

ชม 0274/2543 383352 พระบญุเลื่อน ปิตญาโณ ใจตือ้ สวนดอก

ชม 0275/2543 383345 พระมหาสรนนัท์ นนฺทเมธี แสนยศ สนัตน้กอก

ชม 0276/2543 383370 พระยศ เขมิโย สาธร

25

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0277/2543 3805270216 พระสพุล ฐิตโสภโณ บตุรดา กลาง อนัดบั  1

ขก 0278/2543 3805270241 พระมหาอธิชาติ ธีรธมฺโม ตนัทอง เทพปรุณาราม อนัดบั  2

ขก 0279/2543 3805270259 พระมหาอมรนิทร์ ชาตสทฺุธิ สรรพสมบตัิ ธาตุ อนัดบั  2

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  การสอนภาษาไทย



ขก 0280/2543 3805270232 พระมหาส าราญ ชตินฺธโร บญุหลาย จณุณปิยะวนาวาส อนัดบั  2

ขก 0281/2543 3805270054 พระจิราวฒิุ จารุวณฺโณ วงศพ์ระครู สวา่งสทุธาวาส อนัดบั  2

ขก 0282/2543 3805270079 พระมหาทองค า สวุณฺณเมธี เกษจนัทร์ เทพปรุณาราม อนัดบั  2

ขก 0283/2543 3805270071 พระชยัยงค์ อคฺคปญฺโญ ชว่ยจนัทร์ ศรนีวล อนัดบั  2

ขก 0284/2543 3805270101 พระธนาศร เหมวณฺโณ ทองอม้ ศรนีวล อนัดบั  2

ขก 0285/2543 3805270267 พระครูสนุนัทคณุ นนฺทโก ศรวีะรมย์ มชัฌิมาราม อนัดบั  2

ขก 0286/2543 3805270208 พระสมิง สจิุตฺโต ดงภยูาว จณุณปิยะวนาวาส

ขก 0287/2543 3805270020 พระมหาคมกฤษณ์ สทฺุธิญาโณ นงัตะลา โพธ์ิ

ขก 0288/2543 3805270143 พระพงษน์รนิทร ์ สขุมุาโล พทุธานุ สวา่งสทุธาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0289/2543 3805270089 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ ฐานิสฺสโร คงสามหมอ โพธ์ิศรี

ขก 0290/2543 3805270062 พระมหาชาญ เตชวโร สขุประเสรฐิ โพธ์ิกลาง

ขก 0291/2543 3805270127 พระมหาอาวชันาการ เตชธมฺโม สดุหลา้ ม่วงศรี

ขก 0292/2543 3805270194 พระศิรศิกัดิ์ ธมฺมพโล แสงปาก ศรนีวล

ขก 0293/2543 3805270151 พระพทุธา ญาณธโร เพ่ิงบญุมา โพธ์ิ

ขก 0294/2543 3805270283 พระมณี ธมฺมิโก ใจช่ือ ศรสีวา่ง

ขก 0295/2543 3805270186 พระวรีะพงษ์ ฐานตฺุตโร พนัธค์ง ศรสีวสัดิ์ธรรมาวาส

ขก 0296/2543 3805270046 พระมหาจรสั ยโสธโร ลีคะ จณุณปิยะวนาวาส

ขก 0297/2543 3805270024 พระสมหวงั คณุธมฺโม ชาประวงั ศรนีวล

ขก 0298/2543 3805270186 พระประพจน์ ปภากโร พรมมาจีน ราษฎรพิ์สยั

ขก 0299/2543 3805270038 พระจตพุฒัน์ อนาลโย พระสาเนตร ศรนีวล

ขก 0300/2544 3805270275 พระมหาพทุธิเดช พทฺุธิสีโล โพธิปัตชา ศรวีชิยัวนาราม

ขก 0301/2545 3805270135 พระบญุมี ฐิตปญฺุโญ ละคร ศรนีวล

25



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0302/2543 248 พระมหาสรุศกัดิ์ ฐิตธมฺโม พิมมา สะเเก

1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0303/2543 323 สามเณรมนญู จงคอยกลาง สะแก

นม 0304/2543 312 พระมหามานพ ชินว โส พุม่ทอง หวัสะพาน

นม 0305/2543 317 พระมหาสมชาย รกฺขิตธมฺโม หาญเสมอ ตา่งตา

นม 0306/2543 400 พระครูโสภณพฒันกิจ สิรจินฺโท ค าเวยีง ทรงศิลา

นม 0307/2543 316 พระมหาศรมีงคล ปิยสีโล ศิรวิฒัน์ สะแก

นม 0308/2543 318 พระมหาสตุรี จกฺกวโร โยทะกา บรูพ์

นม 0309/2544 322 พระปัญญา อรยิปญฺโญ ศรธีรรม เดิม

นม 0310/2545 306 พระทว้ม ปิยาจาโร วางขนุทด สระจระเข้

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0311/2543 3807020225 พระมหาเสกสรร ผลสมฺปนฺโน แพงโคตร มหาวนาราม อนัดบั 1

อบ 0312/2543 3807020365 พระสายนัห์ ปญฺญาวชิโร นาโสก มงคลโกวทิาราม อนัดบั 1

อบ 0313/2543 3807020489 สามเณรธนงคศ์กัดิ์ โพธ์ิศรี พระธาตหุนองบวั อนัดบั 2

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  สงัคมศึกษา

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  สงัคมศึกษา



อบ 0314/2543 3807020241 พระมหาสายนัต์ โชติปญฺุโญ บญุวงั แจง้ อนัดบั 2

อบ 0315/2543 3807020292 พระมหาธีรวฒิุ กนฺตสีโล พึง่ภพ สระเกษ อนัดบั 2

อบ 0316/2543 3807020314 พระเที่ยง ปิยธมฺโม แหวนวงศ์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0317/2543 3807020403 พระมหาจ านงค์ นิติสาโร สิงหพ์ฒัน์ พระธาตหุนองบวั อนัดบั 2

อบ 0318/2543 3807020350 พระมหาอลงกรณ์ เขมปญฺุโญ เพชรพลอย สระเกษ อนัดบั 2

อบ 0319/2543 3807020438 พระมหาสิงหท์อง กนฺตสีโล ทวรีตัน์ หาดคเูดื่อ อนัดบั 2

อบ 0320/2543 3807020381 พระมหาสบุรร สวุณฺโณ สาวนัดี ผาสกุาราม อนัดบั 2

อบ 0321/2543 3807020411 สามเณรววิฒัน์ เหมืองโนนเขวา ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

อบ 0322/2543 3807020209 พระมหาประสิทธ์ิ ภรูวิฑฺฒโก ศรคี  า วารนิทราราม อนัดบั 2

อบ 0323/2543 3807020373 พระมหาสญัญา วลิาโส ลาวลิาศ ปทมุมาลยั อนัดบั 2

อบ 0324/2543 3807020446 พระทรงศกัดิ์ ถิรปญฺโญ มลุสาย แจง้ อนัดบั 2

อบ 0325/2543 3807020390 พระสมบตัิ อคฺควณฺโณ จนัทะรี ผาสกุาราม อนัดบั 2

อบ 0326/2543 3807020331 พระอภิชยั อภิชโย พรทิพย์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0327/2543 3807020187 พระประหยดั ปญฺญานนฺโท เสนไสย์ ใหม่ทองสวา่ง อนัดบั 2

อบ 0328/2543 3807020217 พระมหาไพฑรูย์ ตปคโุณ พร  านกั กนัทรารมย์ อนัดบั 2

อบ 0329/2543 3807020276 พระจ าปี ปภากโร ชินตา สระเกษ อนัดบั 2

อบ 0330/2543 3807020357 พระเสรี สชิุโต เกียรติชยัภมิู ทุ่งศรเีมือง

อบ 0331/2543 3807020420 พระชยัยา สิรวิฑฺฒโน บญุเรยีน กนัทรารมย์

อบ 0332/2543 3807020195 พระปรารถนา ปสโุต สดุดี ศรปีระดู่

อบ 0333/2543 700000262 พระณรงคช์ยั ปิยสีโล วเิชียร หนองปลาปาก

อบ 0334/2543 700000264 พระทองใบ จกฺกวโร อรญัทอง วรรณวารี

อบ 0335/2543 3807020497 พระครูสงัฆรกัษช์าญวฒิุ อภิว  โส เกตจุมุา ยางลุ่ม

อบ 0336/2543 3807020501 พระครูอดุมปัญญาภรณ์ กตปญฺุโญ สรุพล ธรรมิกาวาส
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 0337/2543 157 พระมหากฤษณะ จนฺทวริโิย กงัหนั โชคเกษม อนัดบั 2

พร 0338/2543 165 พระถาวร ฐิตปญฺโญ เครอืยศ ริง่กาศใต้ อนัดบั 2

พร 0339/2543 168 พระเกรยีงไกร กตคโุณ ทองแจน้ เกษมสขุ อนัดบั 2

พร 0340/2543 172 พระพงษศ์กัดิ์ ปญฺญาธโร ปัญญาดี พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 0341/2543 177 พระวชิระ วชิรญาโณ ศิลาแกว้ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 0342/2543 181 พระสทุิน สทุินฺโน ดีอดุ เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร 0343/2543 188 พระสนัติ สิรวิณฺโณ เนตรทิพย์ เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร 0344/2543 194 พระมหาพทัยา สิรวิฑฺฒโน ใจยา บญุเย็น อนัดบั 2

พร 0345/2543 178 พระภรูวิฒัน์ ปภสฺสโร สีสนิท วฒิุมงคล

พร 0346/2543 183 พระสมบตัิ ธมฺมปาโล กนับตุร ธรรมเมือง

พร 0347/2543 185 พระมหาสมทรง กิตฺติธมฺโม เนตรชงั เชตวนั

พร 0348/2544 166 พระดิลก สเุมธโส ใจงาม รอ่งแค

พร 0349/2545 158 พระกมุารทอง ขนฺติธมฺโม นายโรง พงษส์นุนัท์
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0350/2543 3892302197 พระอ านาจ เขมปญฺโญ ยอดทอง ใหม่ศรมีากทอง อนัดบั 1

สร 0351/2543 3892301999 พระมหานนัทวรรธน์ ธมฺมร  สี สขุเมือง ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 0352/2543 389202138 พระมหาสมชิด กตปญฺุโญ พนัตาแสง ใหม่ศรมีากทอง อนัดบั 2

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  สงัคมศึกษา

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  สงัคมศึกษา



สร 0353/2543 3892301981 พระมหาทวน ปรสิทฺุโธ หมายสขุ พรหมสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 0354/2543 3982301972 พระมหาดสุดี ฐานจารี เจือจนัทร ์ จ  าปา อนัดบั 2

สร 0355/2543 3892301956 สามเณรเกษมสขุ ดวงงาม โคกบวัราย อนัดบั 2

สร 0356/2543 3892302189 พระมหาอนนัต์ อานนฺโท บญุเหมาะ กลาง อนัดบั 2

สร 0357/2543 3892302031 พระมหาประกิต สิรธิมฺโม ชจิูตต์ พรหมสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 0358/2543 3892302081 พระมหาภาณพุนัธ์ สทฺุธจิตฺโต ศรวีงศ์ ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 0359/2543 3892302006 พระมหาบญุทอง ปณฺฑิตเมธี เหลาฉลาด ชมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 0360/2543 3892302073 เจา้อธิการภทัราวธุ ปญฺญาวโุธ แกว้หอม เทพคีรอีดุม

สร 0361/2543 3892302154 พระมหาสพุจน์ วสิทฺุธิสีโล สายชุ่มดี ชมุพลสทุธาวาส

สร 0362/2543 3892302065 พระมหาภทัรพงษ์ สภุทฺโท ใยชวด ศาลาลอย

สร 0363/2543 3892301948 พระมหาเกษมสนัต์ อิสฺสโร สีสกุใส ศาลาลอย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0364/2543 3892302049 พระประวทิย์ วสิทฺุโธ ปานทอง คุม้เหนือ

สร 0365/2543 3892301964 พระมหาจนัเติม ขนฺติโก มะเดื่อ หนองบวั

สร 0366/2543 3892302146 พระสมหุ์ เขมธมฺโม แซวประโคน ปาโยธาประสิทธ์ิ

สร 0367/2543 3892302201 พระมหาวสิตุน์ จนฺทว  โส พะนิรมัย์ ทา่สวา่ง

สร 0368/2543 3892302014 พระบญุมี ฐิตวริโิย หนแูกว้ จ าปา

สร 0369/2543 3892302117 พระเสวยีง ญาณวโีร พลูสขุ จ าปา

สร 0370/2544 3892302103 พระครูใบฏีกาลอย สจฺจญาโณ สวนสดุ ศรรีตันาราม

สร 0371/2545 3892302479 พระค าหาญ ปญฺญาธโร ศาลางาม แจง้สวา่ง
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  การสอนภาษาไทย



พย 0372/2543 3810021521 พระณรงค์ ธีรปญฺโญ มลูเมือง ดอนเหล็ก อนัดบั 1

พย 0373/2543 3810021610 พระมหาสเุมธ สเุมโธ ทนุกาศ อินทรฐ์าน อนัดบั 2

พย 0374/2543 3810021598 พระอภิสิทธ์ิ อภิญาโณ แมตแสง บา้นทุ่ง อนัดบั 2

พย 0375/2543 3810021466 พระบญุชว่ย โสภณจิตฺโต ใจดี หนยว่น อนัดบั 2

พย 0376/2543 3810021547 พระชินพนัธ์ อชุจุาโร ทินนา แม่กาโทกหวาก อนัดบั 2

พย 0377/2543 3810021415 พระณรงคช์ยั ฐานวฑฺุโฒ ขตัติ ทุ่งมอก อนัดบั 2

พย 0378/2543 3810021555 พระทรงธรรม กนฺตธมฺโม อธุรณ์ หลวงราชสนัฐาน อนัดบั 2

พย 0379/2543 3810021628 พระสายนั สจิุตฺโต สรุยิา อปุแกว้ อนัดบั 2

พย 0380/2543 3810021474 เจา้อธิการสิทธิชยั ฐานวโร อดุกนัทา ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

พย 0381/2543 3810021431 พระสงกรานต์ ปญฺญาวโร ปานค า อินทรฐ์าน อนัดบั 2

พย 0382/2543 3810021580 พระบญุมี อินฺทปญฺโญ อินปัญญา สนัป่าสกั

พย 0383/2543 3810021563 พระจิรวฒัน์ โชติวโร ระวงัทรพัย์ เมืองอิงหลวง

พย 0384/2543 3810021504 พระอธิการสิงหท์อง สจิุณฺโณ นโมเสา้ ทา่เรอื

พย 0385/2543 3810021423 พระญัฐพล กตปญฺุโญ บญุถา ก าแพงหิน

พย 0386/2543 3810021482 พระอธิการณฐัพล ขนฺติพโล ค าปา ศรบีงัวนั

พย 0387/2543. 3810021512 พระประสิทธ์ิ อคฺคธมฺโม ใจพรม สนัป่าสกั

พย 0388/2543 3810021571 พระสมบรูณ์ สมฺปญฺุโญ วงัแง่ หว้ยงิว้เก่า

พย 0389/2543 3810021644 พระอ่ินค า ถิรจิตฺโต ค าฮอม บญุเรอืง

พย 0390/2543 380166 พระครูพิพิธสตุาภรณ์ ธีรว  โส พรมวงค์ คงอินตา
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลย 0391/2543 500 พระมหาสรุยิา นรสิฺสโร ค  ากนุะ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

วิทยาลยัสงฆเ์ลย
คณะครุศาสตร์     วิชาเอก  การสอนภาษาไทย



ลย 0392/2543 495 พระสมหุจ์นัทรเ์กษม จนฺทวณฺโณ นรนิทร์ หนองขอนทอง อนัดบั 2

ลย 0393/2543 497 พระมหาสรุยิา สนฺุทรธมฺโม แอกอว้น ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 0394/2543 493 พระมหาสทุธิพงษ์ ครุสวุณฺโณ คณุเมือง ภทราราม อนัดบั 2

ลย 0395/2543 492 พระมหาสวุมิล อาจารคตฺุโต เบา้ดี ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 0396/2543 496 พระมหารณยทุธ คณุวโร แทบทาม ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 0397/2543 483 พระครูวฒิุธรรมสถิต ฐิตธมฺโม พลเดชา ใหม่เจรญิธรรม

ลย 0398/2543 484 พระครูสิรปัิญญาวสิทุธ์ิ ปญฺญาธโร ขนัมี สนัติวนาราม

ลย 0399/2543 479 พระครูปิยธรรมวนิิฐ กนฺตธมฺโม สวุรรณชาติ ป่าใต้

ลย 0400/2543 489 พระครูอรญัเขตพิทกัษ์ สมตฺโถ สามารถ อรญัญาวาส

ลย 0401/2543 485 พระครูสิรจินัทสมุณฑ์ จนฺทว  โส พรมฟ้ืน ศรหีินตัง้

ลย 0402/2543 494 พระอธการบรรจง วรญาโณ วงัค  า ศรมีงคล

ลย 0403/2543 490 เจา้อธิการกมัปนาฏฐ์ สวุโีร พิลาฤทธ์ิ ประชาราษฎรนิ์มิต

ลย 0404/2543 420 พระไกรสร ขนฺติโก งอยผาลา ศิรมิงคล

ลย 0405/2543 488 พระบญุสง่ มหาปญฺโญ พลสมัฤทธ์ิ โพธ์ิชุ่ม

ลย 0406/2543 481 พระครูสิรมิงัคโลภาส อชิโต อาจปาสา ประชาราษฎรนิ์มิต

ลย 0407/2543 482 พระครูสวุรรณศิลารกัษ์ เหมวณฺโณ ราคาแพง บูท่องศิลา

ลย 0408/2543 478 พระครูสมุนวฒิุธรรม สมุนชาโต โคกโพธ์ิ ศรบีญุเรอืง

ลย 0409/2543 720 พระมหาสวุทิย์ ฐิตญาโณ มนัค า ประสาทศรทัธา
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2.   คณะครุศาสตร์
วชิาเอกจรยิศกึษา  จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

วชิาเอกการสอนสงัคมศกึษา  รุนที่  ๔๔ จ านวน รูป



รวมทัง้สิน้               รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช               

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

7 วิทยาเขตแพร่                   

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

8 วิทยาเขตสุรินทร ์            

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน รูป

10 วิทยาลัยสงฆเ์ลย

วิชาเอกการสอนสงัคมศกึษา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป



รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0410/2543 12376 พระมหาหนึ่งฤทยั นิพฺภโย กรดัพงษ์ ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0411/2543 12288 พระมหาบรรเทิง รตนปญฺโญ นะวนั ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 0412/2543 12360 พระมหาสทุิศ สทฺุธิเมธี เบ็ญมาศ ปรนิายก อนัดบั 2

พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระราชวรมุนี พระสุเมธาธิบดี พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ

                 2.   คณะครุศาสตร์

รับรองตามนี้

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๒๔  กุมภาพนัธ์   พุทธศกัราช   ๒๕๔๓
รุ่นท่ี   ๔๕   ปีการศึกษา  ๒๕๔๑

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๓
คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  

วิชาเอก  ภาษาไทย



กท 0413/2543 12260 พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี โลวะลนุ เทววีรญาติ อนัดบั 2

กท 0414/2543 12398 พระมหาแสนศกัดิ์ ปญฺญาสกฺโก พิเดช ละหาร อนัดบั 2

กท 0415/2543 12349 พระมหาสมพร สมวโร รูแ้สวง ราชคฤห์ อนัดบั 2

กท 0416/2543 12338 พระมหาสนอง ญาณโสภโณ แสงคลอ้ย พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 0417/2543 11361 พระมหาสธุน ปญฺญาธโร แสงเขียว ปฐมบตุรอิศราราม

กท 0418/2543 12336 พระมหาวญิญู ปญฺุญโสภโณ บญุสขุ ยานนาวา

กท 0419/2543 12099 พระมหาองอาจ สิรเิมธี เตชนอก นิมมานรดี

กท 0420/2543 12266 พระมหาณรงค์ เขมปญฺโญ พึง่วงษ์ ทา่พระ

กท 0421/2543 12093 พระมหาสิรคิตุต์ ฐานคตฺุโต ไสยนัต์ ทินกรนิมิต

กท 0422/2543 12487 พระมหาวชิยั อภิชโย เหลือลน้ ทินกรนิมิต

กท 0423/2543 12020 พระมหาถนอม ชาตเมธี บญุแสน กาญจนสิงหาสน์

กท 0424/2543 12300 พระมหาประจวบ ยตฺุตโยโค เมฆเขียว พระเชตพุน

กท 0425/2543 12306 พระมหาพงศกร ปภงฺกโร แสนออ้น ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0426/2543 11773 พระมหาบญุเกิด ภทฺทสาโร ค าสาร ทินกรนิมิต
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0427/2543 12386 สามเณรกวพิฒัน์ สขุแจม่ ราชบรุณะ อนัดบั 1

กท 0428/2543 12259 พระมหาชินพฒัน์ จกฺกเมธี โคตรรวงค์ เจา้อาม อนัดบั 1

กท 0429/2543 12312 พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส โกตา้ มหาธาตุ อนัดบั 1

กท 0430/2543 12378 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต ยาหวัดง อินทรวหิาร อนัดบั 1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0431/2543 12395 พระมหาเพชรพนม นรุตฺตโม จิตมั่น เบญจมบพิตร อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



กท 0432/2543 12317 พระมหายธุนา ขนฺติพโล อินทจกัร ์ ทองเพลง อนัดบั 2

กท 0433/2543 12332 พระมหาวนัชยั ธมฺมชโย ชว่งส  าโรง ทินกรนิมิต อนัดบั 2

กท 0434/2543 12367 พระมหาคณุากร ฐิตโสภโณ คงชนะ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 0435/2543 12335 พระมหาศิรริกัษ์ เปสโล ทองเกตุ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 0436/2543 12438 พระมหาธิติพงษ์ มหาวโีร ศกัดิ์ดา ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 0437/2543 12389 พระมหาเจรญิชยั วฑฺุฒชโย ศรโีสดา อมรนิทราราม อนัดบั 2

กท 0438/2543 12326 พระมหาวสิิทธ์ิ วสิทฺุธิสาโร ศรจีงัอินทร์ ช  านิหตัถการ อนัดบั 2

กท 0439/2543 12327 พระมหาสิทธิชยั สิทฺธินนฺโท แสงกลา้ จตรุมิตร อนัดบั 2

กท 0440/2543 12542 พระมหาเจนยทุธ์ อภิปญฺโญ ปาระกลุ จนัทาราม อนัดบั 2

กท 0441/2543 12371 พระมหาสวุทิย์ กิตฺติวชฺิชโย ชามะลิ นิมมานรดี อนัดบั 2

กท 0442/2543 12294 พระมหาปรทตัต์ ทตฺตสทฺุธิ ศรทีาทน จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 0443/2543 12270 พระดนยั ธีรญาโณ ออ่นชว่ย พิชยั อนัดบั 2

กท 0444/2543 12305 พระมหาปารมี กิตฺติเมธี เชือ้วงัค  า บางแพรก เหนือ อนัดบั 2

กท 0445/2543 12013 พระมหาธนรรชน คมฺภีรปญฺโญ เนตรวลิา อนงคาราม อนัดบั 2

กท 0446/2543 12377 พระอนสุิทธ์ิ อนสุิทฺโธ แกว้อดุม ประเทศลาว อนัดบั 2

กท 0447/2543 12321 พระมหาวชิิต ปภสฺสโร เอือ้ทาน มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 0448/2543 12075 พระมหาสมชาย ญาณวโีร ฟ้ืนหวัสระ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท 0449/2543 12372 พระมหาสิทธิชยั ชิโนรโส ชีวะโรรส อปัสรสวรรค์ อนัดบั 2

กท 0450/2543 12358 พระมหาส าเภา ปิยวาจโก สขุยงั มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 0451/2543 12342 สามเณรสมบรูณ์ โคตรระมลุ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 0452/2543 12410 พระมหาคณิต ครุฑมฺโม สามหมอ บญุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 0453/2543 12394 พระเทวนั สทฺุธิจิตฺโต ทิพยก์ระโทก สนามนอก อนัดบั 2

กท 0454/2543 12322 สามเณรวชิยั หมายสขุ วเิศษการ อนัดบั 2

กท 0455/2543 12379 พระมหาอภนนัท์ อภินนฺโท ภาคสโุพธ์ิ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 0456/2543 12352 พระสมใจ ญาณโสภโณ ฤทธ์ิชนะ ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2



กท 0457/2543 12073 พระมหาสมคิด ชตุิธีโร ศรรีกัษ์ ราชนดัดาราม อนัดบั 2

กท 0458/2543 12330 พระมหาวรีพงษ์ วรีว  โส ฤทธ์ิจ  านงค์ นวลนรดิส อนัดบั 2

กท 0459/2543 12512 พระมหาส ารอง ฐิติรตโน วงศใ์หญ่ สระเกศ อนัดบั 2

กท 0460/2543 12060 พระมหาวรรณโณ สวุณฺโณ ชมุทอง บางขนุเทียนนอก อนัดบั 2

กท 0461/2543 12399 พระมหาพรประสิทธ์ิ วรธมฺโม สขุประเสรฐิ พระยาท า อนัดบั 2

กท 0462/2543 12494 พระมหาสนธยา พฺรหฺมวโร มลศิล เรไร อนัดบั 2

กท 0463/2543 13418 พระมหาโสมนสั สทฺุธิมโน ลง้นเลิศ ยานนาวา

กท 0464 /2543 12346 สามเณรทรรศ วชิาออ่น ราชนดัดาราม

กท 0465/2543 12291 พระมหาบญุทิพย์ จกฺกวโร ค าศรี ศรบีญุเรอืง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0466/2543 12401 พระโปรคาลงัการ ์ พทฺุธปาโล สารมนั สทุธาวาส

กท 0467/2543 12341 พระมหาสมนึก ชินปตฺุโต ภขูาว นิมมานรดี

กท 0468/2543 12375 พระมหาสนัติ ชยาลงฺกาโร ยืนยง ทองบน

กท 0469/2543 12263 พระมหาฉลาด กนฺตวโีร บตุารมย์ โมลีโลกยาราม

กท 0470/2543 12298 พระมหาธนสิทธ์ิ สิทฺธิญาโณ ฉัตรสวุรรณ ชิโนรสาราม

กท 0471/2543 12284 พระมหานิวาต นิวาตธโร สมฟอง เบญจมบพิตร

กท 0472/2543 12271 พระมหาดอกรกั สิรจินฺโท ออ่นค าขนัธ์ กาญจนสิงหาสน์

กท 0473/2543 12302 พระประทีป ปทีโป ประทมุทอง วเิศษการ

กท 0474/2543 12282 พระธีรพงษ์ ถิรญาโณ จนัคง บางยี่ขนั

กท 0475/2543 12388 พระมหาเคน ธีรญาโณ บศุยร์ศัมี บพิตรพิมขุ

กท 0476/2543 12265 พระพีรญาณ ฐิตญาโณ สมบรรดา ดอน

กท 0477/2543 12310 พระมหาพินิจ ฐานตฺุตโม ยี่ยวน เบญจมบพิตร

กท 0478/2543 12393 พระมหาเดน่ชยั ธมฺมโฆสโก โคสา ภาษี

กท 0479/2543 12301 พระมหาประจกัร ปญฺญาทีโป จนัทราช ชลอ

กท 0480/2543 12324 พระมหาววิฒัน์ เปสโล กระจา่งจิต ปทมุคงคา



กท 0481/2543 12495 พระมหาจรสนั่น นนฺทิโย นิทะรมัย์ จนัทรสโมสร

กท 0482/2543 12505 พระสมคัร สมว โส จนัทรห์อม พระเชตพุน

กท 0483/2543 12313 พระมหามนตรี โชติโก คุม้สิงสนั ดสุิตาราม

กท 0484/2543 12088 พระมหาอิสรานนัท์ อธิปญฺโญ ปราบโจร อินทรวหิาร

กท 0485/2543 12293 พระมหาบญุยืน เขมธโร แตง่เสรจ็ อินทรวหิาร

กท 0486/2543 12279 พระมหาธวชัชยั ธชชโย จนัไตรรตัน์ เบญจมบพิตร

กท 0487/2543 12404 พระมหาไพรวรรณ์ สขุวฑฺฒโน สขุสบาย สวุรรณาราม

กท 0488/2543 12304 พระมหาปรญิญา ปรญฺิญานนฺโท ษมานทอง สวุรรณาราม

กท 0489/2543 12355 พระมหาสาธิต สาธิโต เมธีจรรยาภรณ์ บญุศรมีนีุกรณ์

กท 0490/2543 12297 พระมหาบญัชารกั ฐิตเปโม รองศกัดิ์ อมรทายิการาม

กท 0491/2543 12320 พระมหาวสนัต์ รตนญาโณ แสงผึง้ สระเกศ

กท 0492/2543 12350 พระมหาสมศกัดิ์ ปภสฺสโร วสิงูเนิน อินทรวหิาร

กท 0493/2543 12328 พระมหาวเิชียร กิตฺติโสภโณ ชาญณรงค์ สนามนอก

กท 0494/2543 12116 พระมหาไพบลูย์ วปิลุญาโณ สืบศรี บญุยประดิษฐ์

กท 0495/2543 12491 พระมหาวเินตร สวุเินตฺโต กองแกว้ สวุรรณาราม

กท 0496/2543 12004 พระมหาขนุแผน ฐิตนนฺโท อินทรเ์ลีย้ง สระเกศ

กท 0497/2543 12272 พระเวยีงวไิล ติสฺสาโร เศรษฐานนัท์ บางไสไ้ก่

กท 0498/2543 12359 พระมหาสชุาติ กิตฺติธโร สเุทวี พิกลุทอง

กท 0499/2543 12303 พระโอภาส โอภาโส จา้งมีศิลป์ หิรญัรูจี

กท 0500/2543 12309 พระมหาพิชยั รตนโชโต มณีรกัษ์ ประยรุวงศาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0501/2543 12325 พระวริตัิ อิสฺสรธมฺโม หนแูกว้ เจา้มลู

กท 0502/2543 12276 พระมหาทินกร ธีรธมฺโม จนัทรแ์ดง ก าแพง

กท 0503/2543 12314 พระมหามหิธร ญาณธีโร เสาวลกัษณค์ปุต์ ทา่พระ

กท 0504/2543 12280 พระมหาธีรวฒิุ ฐานธีโร จนัทาคีลี มหาธาตุ



กท 0505/2543 12362 พระสนุทร รตนปญฺโญ มติยาภกัดิ์ เพลง

กท 0506/2543 12296 พระบญุเรอืง ฐิตธมฺโม สทุธิชยั ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0507/2543 12315 พระมหามิตร ธนปญฺโญ ฉลาดกลาง พรหมสวุรรณสามคัคี

กท 0508/2543 12526 พระมหาสเุทพ สวุฑฺฒโน เหลาทอง สวสัดิ์วารสีีมาราม

กท 0509/2543 12391 พระมหาเชิด สรุปญฺโญ ออ่นศรี อนงคาราม

กท 0510/2543 12396 พระเวยีงชยั อคฺคธมฺโม พิมพม์ะสอน ศรบีญุเรอืง

กท 0511/2543 12380 พระอภิสิทธ์ิ อภิสิทฺโธ กอราช อมัพวนั

กท 0512/2543 12345 พระมหาสมบตัิ กิตฺติสาโร มลูกิตติ นิมมานรดี

กท 0513/2543 12290 พระบญุตัง้ ปญฺุญาธโร ราชาสมบตัิ เรไร

กท 0514/2543 12097 พระมหาราชิน มหาธมฺมร  สี พวงทอง วเิศษการ

กท 0515/2543 12347 พระมหาสมพงษ์ ปิยสาโร ชะนากลาง ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 0516/2543 12373 พระมหาสิมมา ธมฺมทสฺสี ตรงใจ นิมมานรดี

กท 0517/2543 12258 พระค าแพง รตนปญฺโญ รตันปัญญา ชลอ

กท 0518/2543 12412 พระมหาสทุธิรกัษ์ ภรูปิญฺโญ ภกัดี ปทมุคงคา

กท 0519/2543 12397 พระมหาเสกสรรค์ ชนาสโภ กระลาม บางแพรก  ใต้

กท 0520/2543 12050 พระพรชยั เขมรโต เข็มพรหยิบ สระเกศ

กท 0521/2543 12303 พระประเสรฐิ ธมฺเมสโก สิทธิสน พระยาท า

กท 0522/2543 12283 พระนิพธั ธิติปญฺโญ คงแดง สทุธาวาส

กท 0523/2543 12329 พระมหาวรีศกัดิ์ ธมฺมธโร พงษว์รรณ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0524/2543 12257 พระคยาโนศรี ญาณสิริ ศรามนั ชลประทาน

กท 0525/2543 12319 พระมหาราวี มนญฺุโญ พดัรมัย์ สีหไกรสร

กท 0526/2543 12340 พระมหาพิลกึ กตเวที เชยฉิมพลี ชยัชนะสงคราม

กท 0527/2543 11325 พระมหาภทัรพงษ์ ปญฺุญสิริ ตวัละมลู ราชสิทธาราม รุน่ที่  43

กท 0528/2543 พระมหาวชิราวฒิุ ปญฺญวฑฺุโฒ ค าภู ใหม่ ยายแป้น รุน่ที่  44

กท 0529/2543 11904 พระมหาพนม กิตฺติวฑฺฒโน วงศไ์ทย พลบัพลา รุน่ที่  44
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0530/2543 12331 พระมหาวชัรนิทร ์ วรญาโณ คงแกว้ ใหม่ยายแป้น อนัดบั 1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0531/2543 12387 พระมหาเกรยีงไกร กิตฺติวโร จนัทะแจม่ บวัขวญั

กท 0532/2543 12508 พระมหาสอนประจนัทร์ อินฺทญาโณ เสียงเย็น ศรสีดุาราม

กท 0533/2543 12344 พระมหาสมบตัิ ปญฺุญสมฺปตฺติ ยอดผล สทุธาวาส

กท 0534/2543 12516 พระมหาสทุธิญาณ กิตฺติวโร คณุศรี อมัพวนั

กท 0535/2543 12383 พระมหาอาทิตย์ อตฺถเวที ซองดี ประยรุวงศาวาส

กท 0536/2543 12255 พระมหากรุณา โกวโิท เวยีงเจรญิ กาญจนสิงหาสน์

กท 0537/2543 12008 พระมหาจตุิพร ฐิตสาสโน รกัษานาม ราชสิทธาราม

กท 0538/2543 12327 สามเณรวสิญั อา่งเฮา้ สรอ้ยทอง

กท 0539/2543 12390 พระมหาเรษฎาภรณ์ ปญฺญาวชิโร รอดภยั สวุรรณาราม

กท 0540/2543 12367 พระสมหุส์รุศกัดิ์ อินฺทปญฺโญ ช าเลืองฤทธ์ิ ใหม่พิเรนทร์

กท 0541/2543 12381 พระมหาอรุณ ฐิตเมโธ อาจวชิยั ใหม่พิเรนทร์

กท 0542/2543 12024 พระมหาทองเลื่อน ทนฺตจิตฺโต พนับรุี ศาลาแดง

กท 0543/2543 12311 พระมหาพินิจ สนฺุทโร พรมวจิิตร ศรบีญุเรอืง

กท 0544/2543 12432 พระมหาทองใบ ปรญิาโณ ก าเนิด วเิศษการ

กท 0545/2543 12321 พระมหาช านาญ ธีรภทฺโท แวงวรรณ์ ไผ่เลีย้ง

กท 0546/2543 12374 พระมหาสงัคม ชยานนฺโท ชา่งเหล็ก นาคกลาง

กท 0547/2543 11581 พระมหาวรีะ นิรุตฺติเมธี จนัทรส์มคัร ชิโนรสาราม

กท 0548/2543 12354 พระมหาสฤษดิ์ กิตฺติสิทฺโธ พุม่จนัทร ์ ชนะสงคราม

วิชาเอก  พุทธจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)



กท 0549/2543 12348 พระมหาสมพร ภรูปิญฺโญ เสง้วั่น หิรญัรูจี

กท 0550/2543 12048 พระพงศศ์กัดิ์ เมตฺตจิตฺโต ศรชยั ไผ่เลีย้ง

กท 0551/2543 13417 พระมหาประพฒัน์ สิรปิญฺโญ ศรกีลุกิจ พระพทุธบาท

กท 0552/2543 12307 พระมหาพรหมนรนิทร์ ฐิตเมโธ มาลาศรี เทพนารี

กท 0553/2543 12366 พระมหาสวุพร ปญฺุญวโร แสนบญุสิริ ราชโอรสาราม

กท 0554/2543 12256 พระมหาพินิจ โชติปญฺโญ จลุพนัธ์ มหรรณพาราม

กท 0555/2543 12287 พระศกัรพงษ์ ปญฺญาวโุธ สญัญาอรยิาภรณ์ ใหม่พิเรนทร์

กท 0556/2543 12029 พระธีรวธุ ถาวโร สีสงูเนิน ชมพเูวก

กท 0557/2543 12268 พระมหาณรนิศกัดิ์ สจฺจวาที สิงหว์งศ์ ใหม่พิเรนทร์

28

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0558/2543 พระมหาวีระ นิรุตฺติเมธี จนัทร์สมคัร ชิโนรสาราม รุ่นท่ี 44

กท 0559/2543 พระมหาอมัพร ปญฺญาวโร พนัธ์มูล รัชฎาธิษฐาน รุ่นท่ี 44

2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 0560/2543 18472 พระบญุอว้น กิตฺติสาโร วงศม์ะลิ มีชยัทุ่ง

นค 0561/2543 18483 พระวทิยา กสุลจิตฺโต รศัมี สระแกว้

นค 0562/2543 18476 พระปรนีนัท์ นรสิฺสโร สวุรรณดี ศรคีณุเมือง

คณะมนุษยศาตร์ (ส่วนกลาง)
  วิชาเอก  จิตวิทยา

วิทยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์   วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



นค 0563/2543 18463 พระมหาณรงคฤ์ทธ์ิ ทนฺตปญฺโญ ปัตลา อดุมมหาวนั

4

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0564/2543 384385 พระมหาสมลกัษ์ สขุเวโธ สขุเวช สวนดอก อนัดบั 1

ชม 0565/2543 404445 พระมหาบรรทม อตฺุตโม มหาชยั โป่งนอ้ย อนัดบั 1

ชม 0566/2543 374310 พระมหาจรญั โฆสการี แสงพระการ สวนดอก อนัดบั 1

ชม 0567/2543 394405 พระสทุศัน์ ถิรปญฺโญ เที่ยงดี บา้นแจม่ อนัดบั 1

ชม 0568/2543 404444 พระหนเูพชร สเุมโธ แสนทวสีขุ ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 0569/2543 384392 พระมหาอ านวย เมธิว  โส ค าจ าปา มหาธาตุ อนัดบั 2

ชม 0570/2543 404446 พระเผด็จ จารุวณฺโณ ศรพีลลา พนัอนั อนัดบั 2

ชม 0571/2543 382343 พระมหาไชยวฒัน์ ชยวฑฺฒโน ค าเขียว ชยัมงคล อนัดบั 2

ชม 0572/2543 384372 สามเณรทรงศกัดิ์ วนัละ ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 0573/2543 384377 พระเพชรชมภู อภิวฑฺฒโน พิมพโ์คตร ชยัมงคล อนัดบั 2

ชม 0574/2543 384373 พระบญุมี ฐานวฑฺุโฒ ช่ืนบาน อารามหลิ่งหา้ อนัดบั 2

ชม 0575/2543 384371 พระณรงค์ ปญฺญาวโร แกว้ทาระวงั ชยัสวสัดิ์ อนัดบั 2

ชม 0576/2543 384374 พระบรรจง วชิรญาโณ ทมุจนัทร์ เจ็ดยอด อนัดบั 2

ชม 0577/2543 384397 พระจรรยา อ สสุีโล สมบรูณ์ สนัตน้กอก อนัดบั 2

ชม 0578/2543 384312 พระอดุร อตฺุตรเมธี แสงแกว้ พนัอนั

ชม 0579/2543 384398 พระบญุเพ็ง วชฺิชโย แกว้สรุยิา อโุมงค์

ชม 0580/2543 394406 พระบญุตอง ธมฺมโชโต ศรสีวุรรณชยั ฝ่ายหิน

ชม 0581/2543 384327 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต นิกรกลุ พระธาตพุนม

ชม 0582/2543 384389 พระสิทธิชยั อภินนฺโท บญุกอ้น คา่ยเสรี

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์    วิชาเอก  ภาษาองักฤษ



ชม 0583/2543 384391 พระอนนัต์ นิทฺเทสโก พรมโสภา สนัตน้กอก

ชม 0584/2543 384379 พระจกัรพงษ์ จนฺทธมฺโม สายวงศ์ สนัตือ

ชม 0585/2543 404449 พระสิทธิกานต์ สมุงฺคโล เจรญิใจ อินทราราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0586/2543 384386 พระสงัเวยีน ขนฺติธโร จินจิตร ป่าตนั

ชม 0587/2543 384395 พระจนัทะวงศ์ สธุมฺโม ปันยาลกั อโุมงค์

ชม 0588/2543 384370 พระมหาชนะ วชิรญาโณ วรรณโวหาร ป่ันงา้ว

ชม 0589/2543 384396 พระบญุทวี คนฺธสีโล พรทศิลป์ ฝายหิน

ชม 0590/2544 404436 พระสมพอน อนตฺุตโร เพชรดาราวอน ชมพู

ชม 0591/2545 404450 พระโสภา กนฺตสีโล วงโพทอง ดอกค า

28

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0592/2543 291 พระผดงุพล ปภาจาโร ใสเหลี่ยม โพธ์ิเมืองปัก อนัดบั 2

นม 0593/2543 389 พระมหาปัญญา ติกฺขปญฺโญ ทองคณู ทง่สวา่ง อนัดบั 2

นม 0594/2543 298 พระสมพล กตปญฺุโญ ทองค า ม่วง อนัดบั 2

นม 0595/2543 300 พระมหาบญุสขุ สทฺุธิญาโณ ชนะชยั พายพั อนัดบั 2

นม 0596/2543 302 สามเณรมนสั อทุยัชิน ศาลาลอย อนัดบั 2

นม 0597/2543 307 พระมหาชมพู วสิทฺุธิสีโล ดตัฤยาวฒัน์ บงึ อนัดบั 2

นม 0598/2543 304 พระมหาสภุโชค กววิ  โส กลมกลาง ศาลาเย็น

นม 0599/2543 305 พระมหาสรุยิา อภิวฑฺฒโน สงรตัน์ ศาลาลอย

นม 0600/2543 319 พระมหาสนิท ชตุินฺธโร แป้นนรนิทร ์ ตา่งตา

นม 0601/2543 295 พระบญุจนัทร์ จนฺทสาโร พนัธะวงศ์ พระนารายณ์

คณะมนุษยศาสตร์    วิชาเอก  ภาษาองักฤษ
วิทยาเขตนครราชสีมา



นม 0602/2543 292 พระมงคล มหานาโม ตบขนุทด หนองหญา้งาม

นม 0603/2543 297 พระมหาสมพร วจิิตฺตธมฺโม ไพกระโทก ทุ่งสวา่ง

นม 0604/2543 296 พระสมหวงั สเุมโธ อินมวงศ์ ตา่งตา

นม 0605/2543 320 พระสาลี ปญฺญาธโร จงหาญ กสุมุภศ์รทัธาราม

นม 0606/2543 293 พระวนิยั ปภาธโร นิลพนัธ์ ทรายทอง

นม 0607/2543 พระศภุชยั จรณธมฺโม จิรบรุณทรพัย์ พระนารายณ์
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3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วชิาเอกจิตวทิยา  จ านวน รูป

วชิาเอกภาษาไทย  จ านวน รูป

วชิาเอกพทุธจิตวทิยา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป
1 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วชิาเอกภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตหนองคาย        

วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป                 3.   คณะมนุษยศาสตร์



พระมหาสุริยา  วรเมธี  Ph.D.

คณบดีคณะมนุษยศาตร์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0608/2543 12484 พระมหาวานิช สิรภิทฺโท ธรรมวตัร ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0609/2543 12536 พระมหาอ าพร ธมฺมทสฺสี สามหมอ สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 0610/2543 12337 พระมหาสนธยา ฐิตส วโร ชาเสน เชิงเลน อนัดบั 2

กท 0611/2543 12480 พระมหาสศภุกิตต์ โสภณปญฺโญ รอบรู ้ สทุศันเ์ทพวราราม อนัดบั 2

กท 0612/2543 12549 พระมหาใจ เขมจิตฺโต สวนไผ่ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 0613/2543 12455 พระมหาสรุเชษฐ์ จนฺทโสภโณ สลกัค า ราชสิทธาราม อนัดบั 2

รับรองตามนี้

พระมหาขุนทอง   สุวณฺณเมโธ

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระราชวรมุนี พระสุเมธาธิบดี

วิชาเอก  รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

รุ่นท่ี ๔๕   ปีการศึกษา  ๒๕๔๑
อนุมติัปริญญา วนัท่ี   ๒๔  กุมภาพนัธ์   พุทธศกัราช   ๒๕๔๓

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๓
คณะสงัคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)



กท 0614/2543 12417 พระมหาจิตกร กิตฺติวณฺโณ ปลอดมณี นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 0615/2543 12513 พระมหาสชุาติ ธมฺมรโต แกว้ค  าแสน ประสาทบญุญวาส อนัดบั 2

กท 0616/2543 12530 พระมหาองอาจ ชยาภิรโต กองบญุเรอืง ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 0617/2543 12546 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ มะโนจนัทร์ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0618/2543 12509 พระมหาสาคร สิรธิิติ ศรดีี ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 0619/2543 12535 พระมหาอภยั ฐิตวริโิย มลูสาร บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 0620/2543 12481 พระมหาราตรสีงดั วรเมธี มีปัญญา สทุธาราม อนัดบั 2

กท 0621/2543 12402 พระมหากษัตินาถ สีลสทฺุโธ อุ่นทานนท์ ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 0622/2543 12482 พระมหารฐัฟู คณุงฺกโร ทองค า เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 0623/2543 12015 พระมหาชิต วชิรญาโณ ศิรวิริยิกลุชยั ชนะสงคราม

กท 0624/2543 12446 พระมหาบญุน า กิตฺติปญฺโญ ลองกระโทก รวกบางบ าหรุ

กท 0625/2543 12444 พระมหาบญุทนั ธีรงฺกโุร จ  าปาทอง พระเชตพุน

กท 0626/2543 12458 พระมหาประยทุธ ปรยิตฺติเมธี ทองเสน่ห์ ใหม่ยายแป้น

กท 0627/2543 12461 สามเณรประสิทธ์ิ นาคชู หิรญัรูจี

กท 0628/2543 12441 พระนิรมส์ ฐิตมโน ดวงบหุงา โตนด

กท 0629/2543 12511 พระมหาสาโรจน์ วโิรจโน ขาวสขุ ทองเพลง

กท 0630/2543 12515 พระมหาสทุี ธีรโชโต ชาญสมร ทองเพลง

กท 0631/2543 12548 พระมหาโชดก ญาณคตฺุโต เทียมทนั วเิศษการ

กท 0632/2543 12489 พระมหาวชิญ์ วชฺิชยานนฺโท พระเมเต ปรุณาวาส

กท 0633/2543 12507 พระมหาสวา่ง กนฺตปรทิตฺโต ศรเีตา ดาวคะนอง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0634/2543 12416 พระมหาจนุ ถิรจิตฺโต วงษา จนัทาราม

กท 0635/2543 12419 พระมหาฉัตรชยั อคฺคปญฺโญ จ านงศรี สิงห์

กท 0636/2543 12550 พระมหาไพฑรูย์ วฑิรูเมธี พวงยอด โพธินิมิตร

กท 0637/2543 12532 พระมหาอารยนนัท์ อานนฺโท หนตูว้ง ชลประทานรงัสฤษ



กท 0638/2543 12518 พระมหาสทุศัน์ ฐานนนฺโท สทุธินนท์ ละครท า

กท 0639/2543 12436 พระมหาสทุธินนัท์ ธมฺมรโต จนัทนา ชลประทานรงัสฤษ

กท 0640/2543 12407 พระมหากวา้ง ธีรปญฺโญ ศรกีลุกิจ ทา้ยเมือง

กท 0641/2543 12432 พระมหาวชัรวชิญ์ ปญญาวชิโร ศรบีญุเรอืง พระพิเรนทร์

กท 0642/2543 12523 พระมหาสรุพิงษ์ สิรสิลุยว  สธารี ศรสีลุยั พระยาท า

กท 0643/2543 12531 พระสภุาพ อานนฺโท จนัทรว์จิิตร สนามนอก

กท 0644/2543 12411 พระมหาคนอง ปภาโส สองแคน ชยัพฤกษมาลา

กท 0645/2543 12498 พระมหาสมทรง ทสพโล สิบพลกรงั ทินกรนิมิต

กท 0646/2543 12430 พระมหาชาครนิทร์ กิตฺติเมธี รตันศรวีงษ์ บางบวั

กท 0647/2543 12501 พระสมยศ เขมสิริ วงษพ์นัธ์ ศรบีญุเรอืง

กท 0648/2543 12543 พระมหาเฉลิมขยั ธรญีาโณ พนกัปัญญา สรอ้ยทอง

กท 0649/2543 12504 พระมหาสมศกัดิ์ สเุมโธ รกัเจรญิ พรหมรงัษี

กท 0650/2543 12453 พระมหาบวับาน กลฺยาณธมฺโม เหงา้รกัษา เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 0651/2543 12425 พระมหาณฐัพล กิตฺตินนฺโท หนจูรเพ็ชร ดอนเมือง

กท 0652/2543 12506 พระสมยั ถิรธมฺโม พลอุ่น กาญจนสิงหาสน์

กท 0653/2543 12409 พระขวญัชยั เกตธุมฺโม ศรพีรรณ กาญจนสิงหาสน์

กท 0654/2543 12553 พระมหาชาญชยั สิรปิญฺโญ โจทา อนงคาราม

กท 0655/2544 12459 พระมหาประสาน จนฺทปูโม อินทรห์อม อนงคาราม

กท 0656/2545 พระมหากฤษณะ คณุวฑฺฒโน เนตรหาญ หว้ยจระเข้

กท 0657/2546 พระพรจนัทร์ กสุลจิตฺโต บวัแกว้ ใหญ่ศรสีพุรรณ รุน่ที่  44

50

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

คณะสงัคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์



กท 0658/2543 12469 พระภาณรนิทร์ ฐิตวฑฺฒโน มณีกลุ พระยาท า อนัดบั 1

กท 0659/2543 12517 พระสทุิตย์ อิทฺธิเมธี เขียวลาด ศรบีญุเรอืง อนัดบั 1

กท 0660/2543 12524 พระมหาสวุทิยช์ยั ฐิตเมโธ สพุรม ลุ่มเจรญิศรทัธา อนัดบั 2

กท 0661/2543 12423 พระมหาฐปกรณ์ โฆสธมฺโม กลบัเฒ่า พิกลุทอง อนัดบั 2

กท 0662/2543 12429 พระมหาณฐัวตัร เขมจิตฺโต กนัทะสอน ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0663/2543 12460 พระมหาประสิทธ์ิ สิทฺธิเมธี ค  ามา บญุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0664/2543 12105 พระมหาอทุิศ อภิชโย คณะรมัย์ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 0665/2543 12477 พระมหามนญุ ปญฺญาวชิโร ภขูลิบเงิน ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 0666/2543 12351 พระมหาสมศกัดิ์ ธมฺมสิทฺธิ สิทธ์ิประกรณ์ ปากน า้ อนัดบั 2

กท 0667/2543 12449 พระมหารวม กลฺยาณวญฺิญู แสนธิ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 0668/2543 12533 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต จนัต๊ะวงศ์ พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 0669/2543 12415 พระมหาจ าลอง ภทฺทมนีุ ตะวงษา ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0670/2543 12457 พระมหาประยงค์ สทฺุธิจิตฺโต สขุเกิด ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 0671/2543 12392 พระมหาเดช สนฺุทรเมธี ชนิดพจน์ ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0672/2543 12445 พระมหาบญุนาก กตปญฺุโญ นาค า กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 0673/2543 12503 พระมหาสมศกัดิ์ กิตฺติปญฺโญ องึสะกาว ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 0674/2543 12538 พระเกษม จิตฺตปญฺโญ กนัรมัย์ เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 0675/2543 2418 พระมหาจิรายุ จารุว  โส สวรรคพ์รม ไทรมา้เหนือ อนัดบั 2

กท 0676/2543 12406 พระมหากลด กิตฺติเมธี วโิยขน์ เทพากร อนัดบั 2

กท 0677/2543 12467 พระมหาพงษศ์กัดิ์ ปญฺญาวชิโร แกว้กู่ ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0678/2543 12496 สามเณรสมคิด ใจกลา้ ทินกรนิมิต อนัดบั 2

กท 0679/2543 12551 พระไพบลูย์ ปภากโร ยศมีบญุ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0680/2543 12502 พระมหาสมศกัดิ์ สวุโีร มาตรทะเล กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท 0681/2543 12497 พระมหาภีระ ชินว  โส หินผา ม่วงแค อนัดบั 2



กท 0682/2543 12468 พระมหารตันพงษ์ ธมฺมวฑฺุโฒ แกว้นอ้ย ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0683/2543 12420 พระชวลิต ญาณเมธี เพ็ชรภ์กัดี บญุศรมีนีุกรณ์ อนัดบั 2

กท 0684/2543 12464 พระประเด็น สเุมโธ พงษม์าก พิกลุทอง อนัดบั 2

กท 0685/2543 12383 พระมหาวรรลพ สิรวิณฺโณ มหาวนั ประสาทบญุญวาส

กท 0686/2543 12499 พระมหาสมบรูณ์ ธมฺมธีโร แพวขนุทด ใหม่พิเรนทร์

กท 0687/2543 12473 พระมหาพีระภทัร ์ ธีรภทฺโท โรจนกิ์ตติกลุ ใหม่พิเรนทร์

กท 0688/2543 12528 พระมหาสญัญา สทฺุธิเมโธ ภาวงศ์ ธรรมาภิรตาราม

กท 0689/2543 12448 พระมหาบญุมี ปญฺญาวฑฺฒโน ทิพรกัษา นอ้ยนพคณุ

กท 0690/2543 12519 พระมหาสพุรรณ์ สิรวิฑฺฒโน เลพล คฤหบดี

กท 0691/2543 12454 พระบวัลิวนั ธมฺมิโก วงศป์ระดิษฐ์ อมรทายิการาม

กท 0692/2543 12520 พระมหาสภุาพ ธมฺมว  โส วงศม์่วง บญุยประดิษฐ์

กท 0693/2543 12450 พระมหาบญุสง่ ธีรปญฺุโญ หว่งไธสง

กท 0694/2543 12510 พระสายชล สวุฑฺฒโน ศรสีวา่ง ชยัพฤกษมาลา

กท 0695/2543 12428 พระมหาถนอม อานนฺโท ชิตรมัย์ สีหไกรสร

กท 0696/2543 12490 พระมหาวเิชียร วชิรเมธี สโุพภาค ปรุณาวาส

กท 0697/2543 12475 พระมหามงคล ธนฺติโก กกจนัทกึ ประชาศรทัธาธรรม

กท 0698/2543 12479 พระมหายงยทุธ กิตฺติญาโณ หวงัสขุ คฤหบดี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0699/2543 12540 พระมหาเกียรติศกัดิ์ สวุณฺณสิริ ทองศรี ประชาศรทัธาธรรม

กท 0700/2543 12456 พระมหาประพนัธ์ สิรปิญฺโญ ไทยใหญ่ กลัยาณมิตร

กท 0701/2543 12466 สามเณรพงษศ์กัดิ์ จ  าเรญิ ชะลอ

กท 0702/2543 12488 พระมหาวสิษฐ์ อฏุฐานวชิโย อตุถา ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0703/2543 12471 พระพวุรรณ วริยิธมฺโม ศรศีกัดิ์ ปากน า้ฝ่ังเหนือ

กท 0704/2543 12413 พระอธิปไตย สปญโญ ไมตรจิีตร พระสมทุรเจดีย์

กท 0705/2543 12434 พระฑรูย์ กนฺตสีโล ราชวงศ์ สดุาราม



กท 0706/2543 12544 พระมหาเฉลิมชยั ชนฺตยาลงฺกาโร รตันะ เศวตฉัตร

กท 0707/2543 12452 พระชายค า พทฺุธสาโร จ าปาอทุมุ โบสถ์

กท 0708/2544 12522 พระสรุชาติ สรุชาโต นาเพาะผล สีหไกรสร

กท 0709/2545 12443 พระบญุคิด อภินนฺโท จนัทรก์าบ โบสถส์ามเสน

กท 0710/2546 พระมหาธีรพงษ์ ปญฺญาวชิโร มะพารมัย์ มลูจินดาราม รุน่ที่  44

53

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 0711/2543 18462 พระมหาทิพย์ ถิรจิตฺโต โอษฐงาม จอมมณี อนัดบั 2

นค 0712/2543 18468 พระมหาบญัญัติ กลฺยาณเมธี ชาวดร โชติรสธรรมากร อนัดบั 2

นค 0713/2543 18497 พระมหาสทุธิรกัษ์ นิรุตฺติเมธี จนัทรบ์ญุ จอมมณี

นค 0714/2543 18486 พระศิรทิศัน์ ปญฺญาวชิโร ค  ามงุคณุ ศรมีงุคณุ

นค 0715/2543 18500 พระอทุยั ฐานิสฺสโร ใจทศัน์ มงคลศิลาคณุ

นค 0716/2543 18456 พระมหาขจรศกัดิ์ โชติญาโณ บญุรกัษา อรุณรงัษี

นค 0717/2543 184782 พระวนัดี สนฺตโร ศรสีมบตัิ ดอนสวรรค์

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 0718/2543 176 พระประเสรฐิ นารโท ขนุวงั ชะเมา อนัดบั 2

นศ 0719/2543 185 พระมหาเจรญิ สปุฏิปนฺโน เกิดทอง หนา้พระธาตุ อนัดบั 2

นศ 0720/2543 186 พระช านาญ สวุณฺณชาโต ชสูวุรรณ แจง้

วิทยาเขตหนองคาย
คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  รัฐศาสตร์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา



นศ 0721/2543 177 สามเณรประยรุ หว้นยิน้เสง้ ชะเมา

นศ 0722/2543 178 พระสมหวงั ธมฺมธโร วาระเพียง ชะเมา

นศ 0723/2543 190 พระอนนัต์ สนุนฺโท บญุวงศ์ ประดู่พฒันาราม

6

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0724/2543 382336 พระมหากนัยา สิรวิฑฺฒโน มลูรงัษี หนองเตา่ อนัดบั 2

ชม 0725/2543 402407 พระอธิพฒัน์ อคฺคธมฺโม ยาอินทร์ แสนเมืองมาหลวง อนัดบั 2

ชม 0726/2543 382337 พระวฒิุนนัต์ วฑฺุฒิญาโณ กนัทะวงศ์ แม่แพง อนัดบั 2

ชม 0727/2543 384310 พระบรรเจิด สีลส  วโร สงักิจ พญาชมภู อนัดบั 2

ชม 0728/2543 382356 พระมหาสพุจน์ ธีรวโร สมรกัษ์ ดอยสะเก็ด

ชม 0729/2543 402409 พระยงยทุธ เตชปญฺโญ หลกัชยั อโุมงคค์์

ชม 0730/2543 382332 พระนิรตัร ์ ชาตวริโิย วงคต์นั ศรเีมืองยู้

ชม 0731/2543 402404 พระธรรมรตัน์ สิรธิมฺโม ธรรมสิริ เจ็ดยอด

ชม 0732/2543 402423 พระศราวธุ สราวโุธ ศรทีา เจ็ดยอด

ชม 0733/2543 382331 พระสาทิพย์ สรญฺญวาที อาษา แกว้โกรธาราม

ชม 0734/2543 382359 พระมหาอทุยั ธมฺมโชโต แสงสวา่ง ชยัมงคล

ชม 0735/2543 402422 พระธนากร ธมฺมทตฺโต เรยีงวลิยั เจ็ดยอด

ชม 0736/2543 382328 พระกิตติชยั ญาณสมฺปนฺโน ปัญญานนท์ ร  า่เปิง

ชม 0737/2543 382360 พระปิยพนธ์ ขนฺติพโล ชมชยัรตัน์ เมืองมาง

ชม 0738/2543 381383 พระมหาประดิษฐ์ อคฺคปญฺโญ แสงกนัทะ พระธาตดุอยสเุทพ

ชม 0739/2543 382353 พระวบิลูวชิญ์ อาสโภ เทียบวงศห์ลา้ ใหม่หว้ยทราย

ชม 0740/2543 382335 พระมหากวี กิตฺติเมธี ลอดกระโทก ดอยสะเก็ด

คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาเขตเชียงใหม่



ชม 0741/2543 381380 พระปฐมพร กลฺยาณธมฺโม ธรรมชยั หนองเตา่ค  า

ชม 0742/2543 382351 พระเมธี ฐิตเมโธ เชียวรรณ์ ดอนแกว้

ชม 0743/2543 382329 พระนพดล ฐานวโีร พิมาสน ป่าเหมือด

ชม 0744/2543 382355 พระสบุิน อนปุาลโก จู่มา พระนอนขอนม่วง

ชม 0745/2543 402405 พระพนูสวสัดิ์ ปคโุณ สีพนัไมตรี เจ็ดยอด

ชม 0746/2543 382339 พระจรญั กาญฺจนวณฺโณ นาละ ดอนป่ิน

ชม 0747/2543 402408 พระอิสรภาพ ธมฺมโฆสโก ค าสงค์ เจ็ดยอด

ชม 0748/2543 382362 พระบญุสง่ อจฺุจปญฺุโญ ขนัศรี ดอนแกว้

25

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0749/2543 3805410107 พระวนัชยั สเุมโธ สารบญุ ปัจจิมเชียงยืน อนัดบั 2

ขก 0750/2543 3805410204 พระมหาอดลุย์ ธมฺมรโส ฤทธ์ิคือกรต ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั 2

ขก 0751/2543 3805410191 พระมหาอดลุ อตโุล ศรคีาม ทา่สองคร อนัดบั 2

ขก 0752/2543 3805410158 พระมหาสทุธิพงษ์ ธีรว  โส สวสัดิ์ทา ธาตุ อนัดบั 2

ขก 0753/2543 3805410051 พระมหาจร กลฺยาณธมฺโม ขนัทะคีรี ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 0754/2543 3805410131 พระมหาสกุนั สชุาโต ภมูสถาน หนองแวง อนัดบั 2

ขก 0755/2543 3805410093 พระมหาเลื่อน ปรปิณฺุโณ สวุรรณดี ตราชวูนาราม อนัดบั 2

ขก 0756/2543 3805410174 พระมหาสมจิตร ชยจิตฺโต แตนขนบ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 0757/2543 3805410212 พระศภุลกัษณ์ ปญฺญาวโร พิมพด์ี ทง่สวา่ง

ขก 0758/2543 3805410115 พระมหาศกัดา ธมฺมทสฺสี โสดามรรค ภมิูหลกัฐาน

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะสงัคมศาสตร์    

วชิาเอก  รฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง)



ขก 0759/2543 3805410166 พระมหาสธุรรม สิรสิลุยว  สมนีุ ศรสีลุยั หนองแวง

ขก 0760/2543 3805410077 พระพลูศกัดิ์ ธมฺมธโร เวงวถิา โนนศิลา

ขก 0761/2543 3805410034 พระมหาคนอง จนฺทโชโต วงศศ์รอีาจ หนองแวง

ขก 0762/2543 3805410140 พระสเุทพ ยตฺุตธมฺโม พนัธชาติ วฒุาราม

ขก 0763/2543 3805410123 พระสิทธิศกัดิ์ สทฺุธิสทฺุโธ ผาวงศ์ วฒุาราม

ขก 0764/2544 3805410042 พระมหาณฐัพงษ์ รกฺขิโต สปัุตค า ดงมลูพทุธาวาส

ขก 0765/2545 3805410182 พระสมใจ จนฺทสาโร ท ามะโกด โพธ์ิ

ขก 0766/2546 390 พระมหานิพนธ์ อตฺถกาโม ครองพลขวา ธาตุ รุน่ที่  44

18

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0767/2543 333 พระมหาวนิยั สิรจินฺโท รตันวศิิษฐ์ ทง่สวา่ง อนัดบั 2

นม 0768/2543 330 พระมหากิตติพงษ์ สนฺุทรเมธี ยกกระโทก ทง่สวา่ง อนัดบั 2

นม 0769/2543 332 พระมหาชาญ จิตฺตส  วโร ปรดีาสา ทง่สวา่ง อนัดบั 2

นม 0770/2543 308 พระมหาชินวฒัน์ ชวนปญฺโญ สงัคะหะ ศาลาลอย

นม 0771/2543 331 พระมหาจ าลอง ยโสธโร มุ่งหามกลาง โพธ์ิ

นม 0772/2543 334 พระอธิการสภุทัร ์ สญฺญโม กือสนัเทียะ ใหม่ดา่นขนุทด

6

คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  รัฐศาสตร์

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะสงัคมศาสตร์    

วชิาเอก  รฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตอุบลราชธานี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0773/2543 3807040959 สามเณรวรวฒัน์ ศรหีาเวช วารนิทราราม อนัดบั 2

อบ 0774/2543 3807040544 พระอิสโย สจฺจวโร ราชวงศ์ สทุศันาราม

2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0775/2543 3894101920 พระเสรี จนฺทว  โส อปุถมัภ์ ศาลาลอย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0776/2543 3810041831 พระมหาสงัวาลย์ กลฺยาโณ ละออง ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 0777/2543 3810041858 พระอภิชาติ อภิชฺชโว ไชยราช บญุเกิด อนัดบั 2

พย 0778/2543 3810041840 พระมหาสมาน กิตฺติคโุณ ทอ่นจนัทร์ หว้ยขา้วก ่า อนัดบั 2

พย 0779/2543 3810041777 พระสมเพียร ขนฺติโก ธรรมวตัร พระธาตจุอมทอง อนัดบั 2

พย 0780/2543 3810041769 พระนภสักร กลฺยาณธมฺโม ศรปิียวโรดม เมืองอิงหลวง อนัดบั 2

พย 0781/2543 3810041394 พระมหาเดชดวง ปญฺญาวฑฺฒโก วงศหาญ แทน่ค า อนัดบั 2

พย 0782/2543 3810041882 พระสิงหค์  า จิตฺตว  โส บญุแรง ม่วงชมุ

วชิาเอก  รฐัศาสตร ์(สาขาบรหิารธุรกิจ)

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะสงัคมศาสตร์    

วชิาเอก  รฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตพะเยา
คณะสงัคมศาสตร์    วิชาเอก  รัฐศาสตร์

วชิาเอก  รฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง)



พย 0783/2543 3810041891 พระสิทธิพงษ์ ชินวณฺโณ มณีสวา่ง สถาน

พย 0784/2543 3810041378 พระยทุธการ วสิทฺุธิสีโล จมุปาลี รอ่งคือ

พย 0785/2543 3810041726 พระจกัรวธุ อธิปญฺโญ วงศอ์ุ่น สนักอง

พย 0786/2543 3810041807 พระพิพฒัน์ สทฺุธิจิตฺโต ยศปัญญา เชตวนั

พย 0787/2543 3810041785 พระมหาบญุทนั ญาณวโีร สพุนัธมาต ศรโีคมค า

พย 0788/2543 3810041815 พระสรุเชษฐ์ สิรวิฑฺฒโน สกัลอ หว้ยขา้วก ่า

พย 0789/2543 3810041866 พระอ านาจ พทฺุธสาโล มนัแกว้ แดนเมือง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0790/2543 3810041823 พระศรจีนัทร ์ สิรจินฺโท สีสนั รอ่งคือ

พย 0791/2543 3810041754 พระแสนชน โชติปญฺโญ ช่ืนวงศ์ เชียงมั่น

พย 0792/2543 3810041971 พระเสถียร ญาณวสิทฺุธิ จอมแปง ตาลถอ้ย

พย 0793/2543 3810041921 พระวทิยา ธมฺมรโต ปันยศ ธรรมวนัตร์

พย 0794/2543 3810041912 พระมงคล ธมฺมวโร อินศรี เชียงยืน

พย 0795/2543 3810041742 พระสมคิด ฐิตเมธี เรยีบรอ้ย เชียงมั่น

พย 0796/2543 3810041700 พระทวศีกัดิ์ อธิปญฺโญ เรยีบรอ้ย รอ่งคา้

พย 0797/2543 3810041939 เจา้อธิการอนพุนัธ์ ฐิตสทฺุโธ พนัธพื์ช ก่ิงแกว้

พย 0798/2543 3810041904 พระสมบตัิ ปญฺุญาธิโก เครอืสาร เชียงมั่น

พย 0799/2543 3810041696 พระมหาสากล ติกฺขเมธี สมคิด ศรโีคมค า

พย 0800/2543 3810041955 พระทวเีดช รววิณฺโณ ปันดี แดนเมือง

พย 0801/2543 3810041751 พระเจษฎา โชติปญฺโญ ใจลา ต า๊น า้ลอ้ม

พย 0802/2543 3810041793 พระเรวตัตะ ธมฺมนนฺโท จิตวี ศรอีโุมงคค์  า
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4.   คณะสังคมศาสตร์  
วชิาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ)  จ านวน รูป



วชิาเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

รวม รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกรฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกสงัคมวิทยา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

6 วิทยาเขตนครราชสีมา           

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

7 วิทยาเขตสุรินทร ์        

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

8 วิทยาเขตพะเยา                  

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

รวม รูป

จ านวน รูป                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รับรองตามนี้



พระครูปลัดประสิทธ์ิ  ธุรสิทฺโธ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

รวมทัสิ้น้ จ านวน รูป

(พระมหาขุนทอง  สุวณฺณเมโธ)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

สถิติพุทธศาสตรบัณฑิต

รุนที ่ ๔๕  ปีการศึกษา  ๒๕๔๓

*********

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

พระราชวรมุนี พระสุเมธาธิบดี

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

 รุ่นท่ี    ๔๖   ปีการศึกษา  ๒๕๔๒
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔

                 2.   คณะครุศาสตร์

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต 



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 001/2544 12855 พระมหาสรณา สาณปญฺโญ อนสุรณท์รางกรู สาลวนั อนัดบั 1

กท 002/2544 12850 พระมหาปฏิพฒัน์ ปฏิวฑฺฒโน ไกรสทุธ์ิ ละครท า อนัดบั 2

กท 003/2544 13045 พระมหาส าเรจ็ อคฺคปญฺโญ จิตรแมน้ หิรญัรูจี อนัดบั 2

กท 004/2544 12576 พระวลาดิสลาฟ อเุปกฺขารตโน ปาทกิณ ปากน า้ อนัดบั 2

กท 005/2544 13534 พระมหาสงัคม ปญฺญาวโุธ สีหะวงศ์ นางนอง

กท 006/2544 12081 พระมหาสมศกัดิ์ กิจฺจสาโร ชชูาติ ประยวุงศาวาส

กท 007/2544 13044 พระมหาสมควร ถิรสีโล ค ามั่น อมรนิทร์

กท 008/2544 12612 สามเณรค าตลั อายวุงษ์ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 009/2544 12648 พระมหาสทุศัน์ สทุสฺสนเมธี เส็งไทยแท้ ราชสิงขร

กท 010/2544 12653 พระมหาอนกรณ์ อตฺุตรญาโณ ศรดีาพนัธ์ ราชสิทธาราม

กท 011/2544 13536 พระมหาส าเรงิ อาภสฺสโร องอาจ พระเชตพุน

กท 012/2544 12598 พระมหาวฒันา จิรวฑฺฒโน แสงหลา้ โพธินิมิตร

กท 013/2544 12627 พระวชิรวชิญ์ ฐิตว  โส ภทัรเกียรตินนัท์ ชลประทาน

กท 014/2544 12561 พระศรสีวสัดิ์ นนฺทปญฺโญ ครองประเสรฐิ นครป่าหมาก
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 015/2544 12982 พระมหาสงัวาล ปญฺญาวโุธ ชยัสวุรรณ ราชบรุณะ อนัดบั 1

รับปริญญา วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๔
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)

วิชาเอก   พระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ปรัชญา



กท 016/2544 12856 สามเณรสมปอง นครไธสง สรอ้ยทอง อนัดบั 1

กท 017/2544 12642 พระมหาเสน่ห์ เมธิโก ฤทธิเรอืง ราชสิทธาราม อนัดบั 2

กท 018/2544 12603 สามเณรวรีพจน์ หงสพิ์นิจ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

กท 019/2544 12909 พระมหาพิทกัษ์ มหิทฺธิโก ลีนาลาด พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 020/2544 12646 พระมหาอดลุย์ ยโสธโร บตุรตะเคียน ใหม่ทองเสน อนัดบั 2

กท 021/2544 12593 พระมหามารนิทร์ ถาวโร มั่งคลา้ย สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 022/2544 12663 พระมหาชมุพล ชตุพโล ภทูองเงิน ปากน า้ อนัดบั 2

กท 023/2544 12660 พระมหาจรูญ สภุจาโร เหลา่กนทา บญุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 024/2544 12639 พระครูอาทรสมทุรคณุ ปญฺุญธโร อรา่มรตัน์ กลาง อนัดบั 2

กท 025/2544 12979 พระมหาภรูทิตั โชติปญฺโญ ศรอีรา่ม อนัดบั 2

กท 026/2544 12919 พระมหาอเุทน ธมฺมโมทโย วงศส์ถิตย์ สระเกศ อนัดบั 2

กท 027/2544 12607 พระมหาปราโมทย์ โพธิว  โส วงศร์  าพนัธ์ สระเกศ อนัดบั 2

กท 028/2544 12938 พระมหาสธีุป สธีุโร สทุธิปัญญา สระเกศ อนัดบั 2

กท 029/2544 12532 พระมหาเกรยีงไกร กิตฺติเมธี แกว้ไชยะ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 030/2544 12898 พระมหาภวูนาท สชุาโต ลมลูศิลป์ พระพิเรนทร์

กท 031/2544 12643 พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช วงศค์ะสุ่ม ชนะสงคราม

กท 032/2544 12666 พระมหายทุธพงษ์ สรุยทฺธว  โส คงสภุร โพธินิมิตร

กท 033/2544 12652 พระมหาสรอ้ย สิทฺธิเมธี แคลว้ทนงค์ เอ่ียมวรนชุ

กท 034/2544 12689 พระมหาทวทิ มหาปญฺโญ แกว้แสน ประสาทบญุญาวาส

กท 035/2544 12597 พระมหานคัรนิทร ์ นครนิฺโท แกว้โชติรุง่ ใหม่พิเรนทร์

กท 036/2544 12610 พระมหาปรชัญาวธุ เขมธมฺโม ชอ่มะลิ มหาธาตุ

กท 037/2544 12665 พระมหาประดิษฐ์ ปภสฺสโร เจาจารกึ นิมมานรดี

กท 038/2544 12611 พระฉลอง ถาวโร องัศรี หนองแขม

กท 039/2544 12670 พระมหาบญุญฤทธ์ิ อิทฺธิญาโณ ด าสนวน สระเกศ

กท 040/2544 12601 พระมหาประสิทธ์ิ ปสิทฺธเมธี ตุม้ประโคน หวัล  าโพง



กท 041/2544 13533 พระมหาทวี มหาปญฺโญ ละลง ปากน า้

กท 042/2544 12606 พระคลอ้ย อตฺุตโม สงัฆะมาศ เศวตฉัตร

กท 043/2544 12674 พระมหาคชินท์ สมุงฺคโล อินทรมนตรี มหรรณพาราม

กท 044/2544 12683 สามเณรปรชีา เมืองสขุ มหาธาตุ

กท 045/2544 12599 พระมหาสมคิด ธีรว  โส มะลยัทอง จกัรวรรดิราชาวาส

กท 046/2544 12609 พระสขุมุ อิสฺสรญาโณ ทองรกั นอ้ยนพคณุ

กท 047/2544 12621 พระมหาสมทุร สนฺุทรวาที นาตาแสง พรหมวงศาราม

กท 048/2544 12630 พระมหาอบุล ฐานธมฺโม แกว้อดุม หนองแขม

กท 049/2544 12623 พระมหาชานี กิตฺติวชฺิชโย จนัทรด์าแดง หนองแขม

กท 050/2544 12613 พระจตพุล ธมฺมพโล สจัจรกัษ์ สระเกศ

กท 051/2544 12640 พระบญุเรยีน อภิปญฺุโญ ตลบัทอง นายโรง

กท 052/2544 12624 พระมหาวชิิตธิชยั วชิรว  โส คนทน ศรสีธุาทิพย์

กท 053/2544 13038 พระมหาประจวบ อตฺถญาโณ สรุนิทราบรูณ์ สระเกศ

กท 054/2544 12615 พระประดิษฐ์ ปภสฺสโร ดวงพทุธ ทา้ยเมือง

กท 055/2544 12014 พระมหาธีรดนย์ ปรสิทฺุโธ ผ่องแผว้ ธรรมาภิรตาราม

41

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 056/2544 12977 พระมหาถวลิ ฐานวฑฺุโฒ ศรสีวา่ง แคนอก อนัดบั 2

กท 057/2544 13040 พระมหาเฉลา ฉนฺทชาโต ทองสขุ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 058/2544 12690 พระมหาเพชร วชิโร เกษประทมุ ปากน า้ อนัดบั 2

กท 059/2544 12605 พระมหาสญัญา สนฺติธมฺโม นราจนัทร์ อนงคาราม อนัดบั 2

กท 060/2544 12594 พระสมหุบ์ญุสง่ ธมฺมทสฺสี หงสส์าคร สทุธิวาตวราราม

วิชาเอก   ศาสนา
คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)



กท 061/2544 13538 พระเอกชยั อชิโต ปานสทุธ์ิ บางสะแกใน

กท 062/2544 12596 พระมหาประมวน จนฺทาโภ พานิช เบญจมบพิตร

กท 063/2544 12673 พระมหาสมนึก เอกจิตฺโต อยู่เอ่ียม เฉลิมพระเกียรติ

กท 064/2544 12656 พระมหาสินสมทุร สวุณฺณเมธี ศรหีนองเม็ก ยานนาวา

กท 065/2544 12659 พระมหาประมวล สเุมธี มณีวงค์ บางนานอก

กท 066/2544 12595 พระมหาไชยา กิตฺติโก ทองเครง่ แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 067/2544 12617 พระค าทา้ว กตปญฺุโญ กงแกว้ คณิกาผล

กท 068/2544 12600 พระสมหมาย ฐิตญาโณ โพนทนั โชติการาม

กท 069/2544 12945 พระมหาทวชิ อิทฺธิเมธี ยอดสิงห์ ภคินีนาถ

กท 070/2544 12096 พระมหาสมัพนัธ์ สเุมโธ บญุรกัษ์ ราชสิงขร

กท 071/2544 12654 พระมหาพิทกัษ์ ปรปิณฺุโณ บญุรว่ม พระสมทุรเจดีย์

กท 072/2544 12633 พระดวงจนัทร์ เขมวโีร สาวงคต์ุย้ ประชารบือธรรม

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 073/2544 12668 สามเณรทิตติ ตว่นโต ปากน า้ อนัดบั 2

กท 074/2544 12645 พระมหานิพนธ์ ญาณวโีร ประสานดี มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 075/2454 12688 พระมหาสนธิเมธ วทิฺธิเมธี ผ่องกลาง ช านิหตัถการ อนัดบั 2

กท 076/2544 13537 พระมหาตรรกวทิ ตกฺกวชฺิโช ไชยรนิทร ์ ลุ่มคงคาราม

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ภาษาสนัสกฤต

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 077/2544 39010222 พระสมพร เตชสีโล ฤทธาพล ชะเมา อนัดบั 2

นศ 078/2544 39010195 พระศกัดิ์ชาย สิรปิญฺโญ ขวญัทอง แจง้ อนัดบั 2

นศ 079/2544 39010197 พระมหาบญุน า ปญฺุญกโุร กลูภกัดี พรหมโลก

นศ 080/2544 39010198 พระอภิชิต พทฺุธสโร งามคม จนัทาราม

นศ 081/2544 39010200 พระสมคิด ธมฺมโชโต รตันบรุี ประดู่พฒันาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 082/2544 3904110039 พระประยรุ ภรูวิฑฺฒโน จีนา แม่สา อนัดบั 1

ชม 083/2544 3904110225 พระมหาศรญัยวรรธน์ ปญฺุญสิริ บญุสขุ หนองปลาขอ อนัดบั 1

ชม 084/2544 3904110161 พระมหาสมชาย ภทฺทวโร ปราจีนจารุวฒัน์ ตน้แงะ อนัดบั 1

ชม 085/2544 3904110314 พระครูอนนัต์ สจิุตฺโต อินทรพิ์จิตร ์ หมอสม อนัดบั 2

ชม 086/2544 3904110217 พระครูโสภิตบญุญาคม สิกฺขาสโภ ใจการ ชา้งรอ้ง อนัดบั 2

ชม 087/2544 3904110501 พระครูพิบลูธรรมพิพฒัน์ ปรปิณฺุโณ สิงหเ์พชร สวา่งบนัเทิง อนัดบั 2

ชม 088/2544 3904110152 พระสมชาติ ฐิติปญฺโญ เครอืนอ้ย แม่หา่ง อนัดบั 2

ชม 089/2544 3904110365 พระมหาจ ารสั กิตฺติภทฺโท มะโนชยั เจดียข์าว อนัดบั 2

ชม 090/2544 3904110136 พระมหารุง่โรจน์ สจิุตฺโต รตันศรี สวนดอก อนัดบั 2

ชม 091/2544 3904110357 พระประเสรฐิ สเุมโธ เครอืติ๊บ บา้นฮอ่ม อนัดบั 2

ชม 092/2544 3904110632 พระวโิรจน์ วโิรจโน โกมด กลางเวยีง อนัดบั 2

ชม 093/2544 3904110560 พระสวสัดิ์ ปภากโร พิงคะสนั สนัป่าสกั อนัดบั 2

ชม 094/2544 3904110306 พระอ านวย ปิยธมฺโม สิงหเ์ขียว คีรวีงค์ อนัดบั 2

ชม 095/2544 3904110195 พระมหาสพุจน์ สรุยิาสกฺโก สรุยิาสกั ทุ่งยาว อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   พระพุทธศาสนา



ชม 096/2544 3904110063 พระณรงคช์ยั ฐิตเมธี สิงหช์ยั บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 097/2544 3904110535 พระธีรชยั ติกฺขญาโณ ใหม่กนั บา้นโฮง่หลวง อนัดบั 2

ชม 098/2544 3904110179 พระอธิการสมดลุย์ รกฺขิตธมฺโม ลาดดี พระธาตจุอมธรรม อนัดบั 2

ชม 099/2544 3904110594 พระปลดัพรศกัดิ์ วรปญฺโญ จนัทรอ์ว้น ดอยกอ้ม อนัดบั 2

ชม 100/2544 3904110292 พระมหาอินจนัทร์ กิตฺติเมธี อภิวงศ์ ปันงา้ว อนัดบั 2

ชม 101/2544 3904110322 พระสมบตัิ ญาณธีโร บงึมอย บญุยืน อนัดบั 2

ชม 102/2544 3904110446 พระชาญ ชวนปญฺโญ ชมภรูกัษ์ เวฬวุนั อนัดบั 2

ชม 103/2544 3904110578 พระครูประพฒันปั์ญญากร รตนปญฺโญ ปันล า นางเหลียว อนัดบั 2

ชม 104/2544 3904110659 พระอทุยั รตนปญฺโญ ค าชุ่ม พระสิงห์ อนัดบั 2

ชม 105/2544 3904110080 พระยทุธนา กลฺยาณธมฺโม ชดุทองมว้น ตะโก อนัดบั 2

ชม 106/2544 3904110055 พระทองค า อินฺทว  โส ใจขตัิ ก่ิงพรา้ว อนัดบั 2

ชม 107/2544 3904110184 พระครูอมัพวนานรุกัษ์ อานนฺโท มณีวรรณ สนัตน้ม่วงเหนือ อนัดบั 2

ชม 108/2544 3904110462 พระปลดัชศูกัดิ์ สทฺุธจิตฺโต เขตกนั บางไคร้ อนัดบั 2

ชม 109/2544 3904110268 พระอภิรมย์ อภิรโม สอนพรม ป่าเรไลย์ อนัดบั 2

ชม 110/2544 3904110551 พระบญุชู เชฏฺฐปญฺุโญ อา้ยคิด ศรหีมวดเกลา้ อนัดบั 2

ชม 111/2544 3904110519 พระทีม อติภทฺโท เทพยศ ปากกอง อนัดบั 2

ชม 112/2544 3904110608 พระพิเชษฐ์ ธีรปญฺโญ ชยัมลู สนัขีเ้หล็ก อนัดบั 2

ชม 113/2544 3904110616 พ าระใบฎีกาวฒันา มานิโต อรุาทร ทุ่งม่าน อนัดบั 2

ชม 114/2544 3904110624 พระวเิชียร สชีุโว ดวงบาล ป่าหา้ อนัดบั 2

ชม 115/2544 3904110349 พระบญุจนัทร์ โชติธมฺโม ปัญญาวงศ์ สบทะ อนัดบั 2

ชม 116/2544 3904110373 พระวฒิุชยั ญาณเมธี ญาณเดช อินพทุธวงศ์ อนัดบั 2

ชม 117/2544 3904110047 พระมหาวชิาญ ธีรสาโร เอกประเสรฐิ ทรายมลูเมือง อนัดบั 2

ชม 118/2544 3904110209 พระครูสวุฒันว์รธรรม ฐานวโร อินตา งาแมง อนัดบั 2

ชม 119/2544 3904110586 พระครูปรยิตัิกิตติคณุ อินฺทปญฺโญ บญุค า้ ศรโีคมค า อนัดบั 2

ชม 120/2544 3904110144 พระครูโสภณธรรมานวุตัร อาจิณฺณธมฺโม ใจมา พระนอนป่าเก็ดถ่ี อนัดบั 2



ชม 121/2544 3904110667 พระดสุิต ชวนปญฺโญ เรอืงวฒิุ เหลา่ก๋อง อนัดบั 2

ชม 122/2544 3904110381 พระบญุเหลือ เสสปญฺุโญ สนัยศติทศัน์ พระบาท อนัดบั 2

ชม 123/2544 3904110403 พระมหาประเสรฐิ ฐิตปญฺโญ ดว้งสยุะ พานิชสิทธิการ อนัดบั 2

ชม 124/2544 3904110438 พระมหาสมาน ปภาสิริ นวลศรี กมลธชัยาราม อนัดบั 2

ชม 125/2544 3904110683 พระอมรเทพ อตฺุตรภทฺโท วฒิุภาธรณ์ ฝายหิน

ชม 126/2544 3904110454 พระเฉลิมชยั โชติปญฺโญ ศรอีอ่น ปากน า้โพใต้

ชม 127/2544 3904110187 พระมหาสวสัดิ์ ถาวรธมฺโม ดษุฎีสงัเวย ก า้ก่อ

ชม 128/2544 3904110233 พระครูสงัฆรกัษอ์าทิตย์ อาธโร แสงมณี บา้นทอ่

ชม 129/2544 3904110012 พระนคร รตนปญฺโญ ผดัแกว้ ศรสีพุรรณ

ชม 130/2544 3904110543 พระครูใบฎีกาบญุชู นิภาธโร ชยัชนะ หนองเสง้

ชม 131/2544 3904110411 พระเกรยีงไกร กลฺยาณธโร สีวจ๋ีิ ดอนแกว้

ชม 132/2544 3904110241 พระครูอนศุาสนโ์กศล กิตฺติภทฺโท ใจยาว โพธาราม

ชม 133/2544 3904110527 พระธีระ อาจาโร สรุยิศกัดิ์ หนองปลาขอ

ชม 134/2544 3904110420 พระอธการเจรญิศกัดิ์ คมฺภีรธมฺโม ธรรมชยั ศรดีอนชยั

ชม 135/2544 3904110527 พระครูโกวทิชาครธรรม ชาคโร อารนิทร ์ บา้นป๊อก

ชม 136/2544 3904110489 พระดวงแกว้ ฐิตสาโร ติ๊ตาวงศ์ สวนดอก

ชม 137/2544 3904110331 พระครูบญัชา ปสนฺโน มีหนอ้ย หางดง

ชม 138/2544 3904110471 พระใบฎีกาณรงค์ ถิรสทฺโท ใจยาค า ศรหีมวดเกลา้

ชม 139/2544 3904110128 พระมหาสายยนต์ ชยเสฏฺโฐ ไชยเลิศ กลางเวยีง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 140/2544 3904120018 พระมหาศรญัญู ปญฺญาธโร นชุมิตร น า้บอ่เหลว อนัดบั 1

คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ปรัชญา
วิทยาเขตเชียงใหม่



ชม 141/2544 3904120026 พระมหาฤทธิรุทร ขนฺติกรเมธี ฝีมือสาน สวนอดก อนัดบั 1

ชม 142/2544 3904120057 พระมหาสวุทิย์ ฐานวโร บญุยงค์ สวนอดก อนัดบั 2

ชม 143/2544 3904120069 พระประสิทธ์ิ วสิทฺุธิสาโร ชยัปัญญา อโุมงคค์์ อนัดบั 2

ชม 144/2544 3904120051 พระมหารชัวตัร ฐิตาโภ ตรงกระโทก พระธาตดุอยสเุทพ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 145/2544 3904130013 พระด ารงค์ ธีรธมฺโม ยะบงึ สมุนารามหนองเหยีง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 146/2544 3905160021 พระมหาประจกัษ์ ปิยทสฺสี พนันา อิสาณ อนัดบั 1

ขก 147/2544 3905160030 พระมหาสมบตัิ อชุจุาโร สิงหโ์สดา นครบาล อนัดบั 2

ขก 148/2544 3905160064 พระมหาเสรจ็ สจฺจวโร เนาวบตุร พระพทุธบาท

ขก 149/2544 3905160048 พระอนรรฆวฒัน์ อคฺคธมฺโม อตุมะยาน ศิรพินบญุญาวาส

ขก 150/2544 3905160056 พระมหาสขุศรี ธมฺมธีโร สาศิลา สวา่งศรวีชิยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 151/2544 342 พระมหาบญุเริม่ จิรปญฺุโญ ประสงคก์ลุ ประโดก อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ปรัชญา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   ปรัชญา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   พระพุทธศาสนา



ขก 152/2544 357 พระครูปิยสีลากร ปิยธโร ประเมศร์ โนนสมบรูณ์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 153/2544 3908072280 พระเมธาวรรธณ์ วรปญฺโญ ค าปาแฝง รอ่งกาศใต้ อนัดบั 2

พร 154/2544 3908072018 พระชมุพล วชิรปญฺโญ เข่ือนเพชร สวรรคนิ์เวศ อนัดบั 2

พร 155/2544 3908072034 พระมหาสรวษิฐ์ สิรธิมฺโม ฐิตเมธีอรยิกลุ ผามอก อนัดบั 2

พร 156/2544 3908072084 สามเณรเกรยีงไกร สนัป่าแกว้ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 157/2544 3908072033 พระอดลุยเ์ดช วรญาโณ ดวงค า พระนอน

พร 158/2544 3908072036 พระเอ่ียมศกัดิ์ ทีปธมฺโม วงศฝ้ั์น หวัขว่ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 159/2544 390221 พระครูสภุทัรพรหมคณุ พฺรหฺมจาโร ค าประเสรฐิ หยว่น อนัดบั 2

พย 160/2544 390282 เจา้อธิการเจรญิ อมโล บรุวตัรนกุลุ สองแคว อนัดบั 2

พย 161/2544 390292 พระครูอาทรนนัทกิจ ปญฺญาวชิโร ทองวลิา พญาภู อนัดบั 2

พย 162/2544 390291 พระหมัน้ ฐานวฑฺุโฒ ปกุคาม ปางปกุ อนัดบั 2

พย 163/2544 390281 พระคงศิลป์ ภทฺทราวโุธ เข่ือนอนั หนองบวั อนัดบั 2

พย 164/2544 390287 พระศรลียั สิรจินฺโท ระลกึ นาหนนุ อนัดบั 2

พย 165/2544 390203 พระจกัรพงษ์ จกฺกว  โส ค าจนัทร ์ หลวงราชสนัฐาน อนัดบั 2

พย 166/2544 390288 พระปลดัศิระ จรณธมฺโม ณ  น่าน ม่ิงเมือง อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์ วิชาเอก   ศาสนา

วิทยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก   พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตแพร่



พย 167/2544 390219 พระสทุศัน์ ทสฺสนีโย อปุเสน บญุเรอืงเหนือ อนัดบั 2

พย 168/2544 390202 พระครูขนัติรตัโนบล ขนฺติโก โคตรรสวุรรณ สนัหนองบวั อนัดบั 2

พย 169/2544 410471 พระครูสิรปิรยิตัยานกุลู รามธมฺโม สมฤทธ์ิ ดอนไชย

พย 170/2544 390270 พระมหาสเุมธ สเุมโธ ถนัรานนัท์ เมืองราม

พย 171/2544 390289 พระเสวยีน อินฺทปญฺโญ ศิรแิกว้ ดอนแกว้

พย 172/2544 390284 พระเฉลิมพล ชีวสทฺุโธ ปราบรปิู นิโครธาราม

พย 173/2544 390207 พระมหาบญุเกตุ เกตธุมฺโม ทาจนัทร์ คงคานิมิตร

พย 174/2544 390286 พระครูวจิิตรนนัทสาร ปญฺญาวโร ไชยนาหนนุ พระเกิด

พย 175/2544 390226 พระครูอดุมธรรมาภรณ์ อคฺคธมฺโม ใสสม บา้นทุ่ง

พย 176/2544 390223 เจา้อธิการหน่อแกว้ ถาวรธมฺโม เมืองมลู บญุเรอืง 

พย 177/2544 390264 พระมหาศศิวรุิดน์ ชยวฑฺโฒ ฤทธิหงส์ บอ่สามแสน

พย 178/2544 390208 พระมหาบญัญัติ สปุญฺโญ กาบขิง สนัติคีรี

พย 179/2544 390217 พระครูวโิรจนศ์ภุกิจ เขมธโร ไกลถ่ิน พระธาตปุลูา้น

พย 180/2544 390290 พระอธิการสงา่ กตปญฺุโญ คา้ขา้ว ศรบีญุเรอืง

พย 181/2544 390285 พระวชิยั สมุงฺคโล สภุาแกว้ หนองแดง

พย 182/2544 390293 พระอธิการอธิวฒัน์ กิตฺติเมธี ดวงดี ป่าม่วง

พย 183/2544 390212 พระเจรญิ ฐิตวฑฺฒโน ชยัชนะ สถาน

พย 184/2544 390216 พระวชิยั ปภากโร ติรกัษา บญุเกิด

พย 185/2544 390225 พระอลงกรณ์ วชิิโต ก าจดั เก๋ียงเหนือ

พย 186/2544 390210 พระครูพิพิธพฒันาทร ธมฺมทินฺโน ปัญญาวร สนัเชียงใหม่

พย 187/2544 390220 พระสภุา จนฺทโสภโณ ชยัราช บญุเรอืงเหนือ

พย 188/2544 390224 พระอินสม ฐานรโต กาเกตุ ชนะไพรี

พย 189/2544 390222 พระอธิการเสารแ์กว้ เตชปญฺโญ อินต๊ะกนัทา สบเปา

พย 190/2544 390209 พระครูพิศาลธรรโมภาส ทีปธมฺโม สิทธิพานิชสกลุ แก่นเหนือ

พย 191/2544 390199 พระกิตติพงษ์ จารุวณฺโณ บญุตนั สนัสามคัคี



พย 192/2544 390200 เจา้อธิการกมล สมาหิโต บอ่แกว้ ทา่ขา้มศรดีอนชยั

พย 193/2544 390211 พระพฒันา ปญฺุญกาโม ปารมีโมงค์ ศรเีมืองมลู

พย 194/2544 390201 พระวชิรวทิย์ ธมฺมทีโป บญุยวง ป่าม่วง

พย 195/2544 390214 พระแฝงค า กิตฺติโก ปาละบญุมา หาดไคร้

พย 196/2544 390205 พระอธิการทศพล ปญฺุญธมฺโม งามตา เลีย้ววนาราม

พย 197/2544 390213 พระครูวรุิฬหว์ริยิธรรม ธมฺมวริโิย ปานกลาง ครึง่ใต้

พย 198/2544 390204 พระครูสนุทรวรีกิจ สรุโิย ฟคู  า ป่ากวา่ว

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ 199/2544 3911150440 พระมหาส าลี กิตฺติปญฺโญ กตญัญู ปัจฉิมงนั อนัดบั 1

นฐ 200/2544 3911150393 พระมหาวฒันา ปญฺญาทีโป ค าเคน ตน้สน อนัดบั 1

นฐ 201/2544 3911150431 พระมหาเสง่ียม ฐานิสฺสโร ผิวนวล คลองโพธ์ิ อนัดบั 1

นฐ 202/2544 3911150334 พระมหาบญุเผ่ือน สจิุตฺโต เลิศลอย ราษฎรภ์ิรมย์ อนัดบั 2

นฐ 203/2544 3911150318 พระมหาชยั กิตฺติธโร ใจกลา้ มหาสวสัดิ์นาคฯ อนัดบั 2

นฐ 204/2544 3911150369 พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร แก่นแกว้ สวุรรณคีรวีหิาร อนัดบั 2

นฐ 205/2544 3911150300 พระมหาค าหลา้ เชฏฺฐวโร ไชยเชษฐ์ สวุรรณคีรวีหิาร อนัดบั 2

นฐ 206/2544 3911150326 พระมหาดสุิต ปิยวณฺโณ สดุคุม้ มหาสวสัดิ์นาคฯ อนัดบั 2

นฐ 207/2544 3911150342 พระมหาบญุลอ้ม ธีรปญฺโญ วปิลุะ มหาสวสัดิ์นาคฯ อนัดบั 2

นฐ 208/2544 3911150296 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ ภรูวิฑฺฒโน สทุธิชาติ หลวงพ่อสดธรรมฯ อนัดบั 2

นฐ 209/2544 3911150423 พระมหาเสถียร ชาคโร ระงบัภยั มณีสถิตกปิฏฐาราม อนัดบั 2

นฐ 210/2544 3911150351 พระมหาประสิทธ์ิ กิตฺติปญฺโญ จมูแกว้ หว้งน า้ขาว อนัดบั 2

1.   คณะพุทธศาสตร์  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอก  บาฬีพุทธศาสตร์



                วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

วิชาเอกศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 210 รูป

1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

วชิาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกศาสนา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกปรชัญา  จ านวน รูป

วชิาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตพะเยา                  

วชิาเอกพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตแพร่

วชิาเอกพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

6 วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส

วชิาเอกบาฬีพทุธศาสตร์ จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป                 1.   คณะพุทธศาสตร์

รับรองตามนี้



พระราชปริยัติดิลก

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 211/2544 12698 พระมหาคารม อตฺุตมปญฺโญ เกิดมี ยานนาวา อนัดบั 1

กท 212/2544 12798 พระมหาทา่สวรรค์ ปญฺญาโภ บษุดี สทุศันเทพวราราม อนัดบั 1

กท 213/2544 12693 พระมหาวลัลภ อคฺคธมฺโม เดชไฝ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 214/2544 12711 พระวรีะ ปรมิตฺุโต วิสทุธาวิรยิาภรณ์ ยานนาวา อนัดบั 2

กท 215/2544 12782 พระมหาฉลาด มหาปญฺโญ โสภาสพ ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 216/2544 12805 พระมหาศกัดิ์ดา สญุาโณ ชนะชยั สระเกศ อนัดบั 2

กท 217/2544 12774 พระมหาธนวฒิุ โชติธมฺโม อปุชยั มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 218/2544 12783 พระมหาสมบรูณ์ ธิติเมธี พนัเคลือ นอ้ยนางหงส์ อนัดบั 2

กท 219/2544 12728 พระมหาณฐัพล ฐิตปญฺุโญ ค าดอ่น อมัพวนั อนัดบั 2

กท 220/2544 12696 พระมหาชชูาติ อินฺทปญฺโญ ใยแกว้ บางควูดัใน อนัดบั 2

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี

(พระครูสุตกิจบริหาร)

 รุ่นท่ี    ๔๖   ปีการศึกษา  ๒๕๔๒
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔
รับปริญญา วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๔

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอก   จริยศึกษา



กท 221/2544 12747 พระมหาสจีุน ปิยธมฺโม กนัสา อมัพวนั อนัดบั 2

กท 222/2544 12810 พระมหาวริยิะ พทฺุธวริโิย ป่ินโพธ์ิ ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 223/2544 12807 พระมหาวชิยั ชยมงฺคโล สรุพนัธ์ คฤหบดี

กท 224/2544 12815 พระมหายอดชาย อคฺคชานโก ไกรเพชร ศรสีดุาราม

กท 225/2544 12789 พระมหาชาญณรงค์ สเุมโธ ไชยปัญหา ทองนพคณุ

กท 226/2544 12814 พระมหายทุธพงษ์ ปญฺญาวชิโร ชา่งสอน โพธ์ิเรยีง

กท 227/2544 12806 พระมหาอดิศกัดิ์ อภิปญฺโญ ค าตลบ ดอน 

กท 228/2544 12820 พระมหาคนึง สขุเสวี เดชแสงศรี อินทาราม

กท 229/2544 12816 พระมหาอดุร วรวณฺโณ รองสพุรรณ์ พระพิเรนทร์

กท 230/2544 12748 พระสมนึก กรสิฺสโร หสัดี พระยาท า

กท 231/2544 12733 พระสจิุตร รมณียจิตฺโต ศิลาอดุม นายโรง

กท 232/2544 12716 พระมหาสมพร สนฺุทโร ดีมาก เศวตฉัตร

กท 233/2544 12765 พระณรงคฤ์ทธ์ิ สนฺตจิตฺโต ดาศรี แคใน

กท 234/2544 12767 พระสมปอง สิรวิชิโย อรุณภาส แคใน

กท 235/2544 12719 พระประเสรฐิ นรนิฺโท ปลั่งกลาง ต าหนกัใต้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 236/2544 12823 พระมหาวรุิฬหชิ์ต สนฺติกโร ขบุญุชิต สวุรรณาราม

กท 237/2544 12717 พระมหาศรารกัษ์ สภุสฺสโร ช่ืนนาเสียว บา้นหนองตมู

กท 238/2544 12754 พระพิพฒัน์ ปภสฺสโร ผาติประภาวงศ์ บางเสาธง

กท 239/2544 12737 พระดวงศิลป์ ยโสธโร พานจนัทร์ ช  านิหตัถการ

กท 240/2544 12762 พระค าจนัทร ์ กิตฺติวณฺโณ สายอรุาช ดอนยานนาวา

กท 241/2544 12750 พระสดุตา สตุาคโม ประทมุมาศ โพธ์ิเรยีง

กท 242/2544 12766 พระมหาบญุชวน จนฺทปูโม ประชานอก พรหมสวุรรณสามคัคี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 243/2544 12708 พระมหาสพุจน์ สวุโจ เที่ยงนอ้ย สทุธาวาส อนัดบั 1

กท 244/2544 12776 พระมหาวเิชียร ชาตวชิโร มะลิลา นางชี อนัดบั 2

กท 245/2544 12780 พระมหาสมศกัดิ์ ธมฺมสฺสโม ปรจีนัทร ์ ปากน า้ อนัดบั 2

กท 246/2544 12771 พระณฐัภทัร กลฺยาณธมฺโม แสนมลูเมือง ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2

กท 247/2544 12713 พระณฐัสิทธ์ิ ฐิตเมธี ศรกีระหวนั อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 248/2544 12727 พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ลกัษณะจนัทร์ มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 249/2544 12790 พระมหาธนวฒัน์ กิตฺติโสภโณ โปรง่ทะเล พิกลุทอง อนัดบั 2

กท 250/2544 12779 พระมหาภิรฐักรณ์ อ สมุาลี พนันาวา ชิโนรสาราม อนัดบั 2

กท 251/2544 12796 พระมหาสราวธุ วฑฺุฒิสาโร จกัรทอง ราชโอรสาราม

กท 252/2544 12781 พระมหาอิศราชยั มณิสิริ มณีศรี มหรรณพาราม

กท 253/2544 12720 พระคะนอง กิตฺติญาโณ รุง่เพชรรตัน์ ละครท า

กท 254/2544 12725 พระสมคิด จิตฺตวปิโุล แสนไธสง ศรบีญุเรอืง

กท 255/2544 12712 พระมหาสกักวพีงษ์ มหาวโีร ดวงมาลา หงสร์ตันาราม

กท 256/2544 12791 พระมหาสรรเสรญิ สมิทฺธเสวี อรรถเนตร ดาวดงึษาราม

กท 257/2544 12756 พระสมพร นนฺทสิริ ศรสีนุนท์ หงสร์ตันาราม

กท 258/2544 12799 พระมหาวทิยา ปญฺญาวโุธ ภมิูสตัย์ ราชสิงขร

กท 259/2544 12718 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ กิตฺติวฑฺุโฒ เอียดแกว้ ปทมุคงคา

กท 260/2544 12758 พระสมศกัดิ์ กิตฺติสาโร ออ่นจนัทร์ ใหม่ทองเสน

กท 261/2544 12740 พระมหาฐานนัดร์ ภทฺทมนีุ ภกัดี เจา้มลู

กท 262/2544 12757 พระอทุยั อตฺุตมว  โส อินต๊ะถา ศรบีญุเรอืง

กท 263/2544 12763 พระวาที สภุทฺโท คเชนทร อา่งแกว้

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   สงัคมศึกษา



กท 264/2544 12736 พระสมยั สเุมโธ ศิรขินัธ์ นาคปรก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 265/2544 12737 สามเณรนพดล หลกัแกว้ เทพากร

กท 266/2544 12760 พระอทุยั วรปญฺโญ เทียมเลิศ ชอ่งลม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 267/2544 12701 พระกิตติพงษ์ สิรวิฑฺฒโน ดารกัษ์ พระยาท า อนัดบั 1

กท 268/2544 12795 พระมหาค าแสน มงฺคลเสวี นามบญุตรี สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 269/2544 12702 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติวฑฺุโฒ ปักเกใส ประสาทบญุญาวาส อนัดบั 2

กท 270/2544 12788 พระมหาสมิุตร ธมฺมเมธี แกว้สาธร พระสมทุรเจดีย์ อนัดบั 2

กท 271/2544 12785 พระมหาสมบรูณ์ สธุมฺโม ทองแกว้ หงสร์ตันาราม อนัดบั 2

กท 272/2544 12739 พระมหาชวนชยั ฉนฺทวริโิย แดนแกว้มลู ละหาร อนัดบั 2

กท 273/2544 12719 พระมหามานพ เขมธโร วฤิทธ์ิชยั มหาธาตุ อนัดบั 2

กท 274/2544 12808 พระมหาวรีวฒัน์ วชิรเมธี แกว้วนั วมิตุยาราม อนัดบั 2

กท 275/2544 12194 พระมหาวชิญ์ อิสฺสรานนฺโท ใจช่ืน สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 276/2544 12700 พระมหาสมศกัดิ์ ธนปญฺโญ ทองบอ่ วมิตุยาราม อนัดบั 2

กท 277/2544 12714 พระศภุกรณ์ ตรุโณ แดนสิงห์ ลาดบวัขาว อนัดบั 2

กท 278/2544 12702 พระมาโนชญ์ สนฺติธมฺโม แสงสวุรรณ ประดู่ในทรงธรรม

กท 279/2544 12778 พระมหาปรชีา ญาณจารี แสนเขียว บญุมั่นศรทัธาราม

กท 280/2544 12727 พระมหาอ านาจ ธมฺมวริโิย แสงศรี พระเชตพุน

กท 281/2544 12800 พระสมจิตร์ กลฺยาณสิริ นอ้ยราช นอ้ยนพคณุ

กท 282/2544 12233 พระมหาบญุโฮม ปญฺุญวฑฺุโฒ จนัทะโสม ละหาร

วิชาเอก   การสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)



กท 283/2544 12706 สามเณรอดุร เบียงใจ นอ้ยนพคณุ

กท 284/2544 12177 พระมหาสมหมาย ถิรสิทฺโธ ศรโีย ทินกรนิมิต

กท 285/2544 12729 พระมหามงักร ปญฺญาวฑฺุโฒ สืบมา นาคปรก

กท 286/2544 12734 พระมหารงัสรรค์ ปภสฺสรจิตฺโต อินมาตร นอ้ยนพคณุ

กท 287/2544 12731 พระอรุณ ธมฺมวโร อยู่สขุ นา

กท 288/2544 12830 พระมหาอสิวนิท์ จิรวาโท แถลงค า ทินกรนิมิต

กท 289/2544 12726 พระมหายิ่งยศ โสภณปญฺโญ เริม่ศรี ธรรมาภิรตาราม

กท 290/2544 12822 พระมหาโอวาท ปภสฺสโร บรุาณรมย์ ไทรมา้เหนือ

กท 291/2544 12721 พระมหานรนิทร์ นรสิฺสโร ทิพจรูญ แค,นอก

กท 292/2544 12746 พระชาญสมร ปสิทฺธิโก ก่ิงวงษา บางพดูนอก

กท 293/2544 12817 พระมหาพสัไสว ธีรปญฺุโญ ไชยทอง วมิตุยาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 294/2544 12743 พระมหาไฉน สิรปิญฺุโญ ศรบีญุเรอืง วรจรรยาวงาส

กท 295/2544 12813 พระมหาฉจรรย์ เขมชโย อปุพงษ์ ปทมุคงคา

กท 296/2544 12817 พระบญุชว่ย โชติปญฺุโญ รยิะนา ศรบีญุเรอืง

กท 297/2544 12743 สามเณรนิกรณ์ กองทุ่งมน ทินกรนิมิต

กท 298/2544 12813 พระมหาทองจนัทร์ กลุว  โส ไหลหาโคตร ทินกรนิมิต

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 299/2544 12699 พระมหาคณุาวฒิุ เขมเปโม สีบาล บางแพรก อนัดบั 1

กท 300/2544 12773 พระมหาจิรศกัดิ์ อคฺคยฺยเมธี หลงทบัไทย ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 301/2544 12697 พระมหาอนศุกัดิ์ ญาณส วโร พรมโส บางแพรก อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   การสอนภาษาองักฤษ



กท 302/2544 12703 พระมนสั มนสฺโส หวานแกว้ ละครท า อนัดบั 2

กท 303/2544 12775 สามเณรอดินนัท์ นามสีฐาน พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท 304/2544 12704 พระพิชยั ปญฺญาวโุธ บงัเมฆ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 305/2544 12803 พระมหาสธุรรม สธุมฺโม อะตะราใจ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท 306/2544 12794 พระมหาสพุฒัน์ สภุทฺโท อนุารตัน์ หลกัสี่ อนัดบั 2

กท 307/2544 12715 สามเณรเอกชยั ปันหลา้ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 308/2544 12777 พระมหาวรวทิย์ สิรกิิตฺติวชฺิโช ยศโสธร ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 309/2544 12694 พระมหาสพุจน์ สวุโจ จ านงพนัธ์ ทินกรนิมิต

กท 310/2544 12828 พระมหาทองใบ นิภาธโร ล  าเฟือย ประยรุวงศาวาส

กท 311/2544 12768 พระมหาแสงธร ฐิตสิริ จนัทสิทธ์ิ บางรกัใหญ่

กท 312/2544 12801 พระมหาจรญั ธมฺมทินฺโน บพุชาติ เทพากร

กท 313/2544 12707 พระมหาแผน ธมฺมเมธี ศรอีภยั ทองนพคณุ

กท 314/2544 12793 พระมหาวนัชยั ปญฺญาธโร ทรพัยส์ขุ ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 315/2544 12722 สามเณรจ าเนียร วชิยัรตัน์ ศรบีญุเรอืง

กท 316/2544 12787 พระมหาด ารงค์ โอภาโส ค าแดง เทววีรญาติ

กท 317/2544 12804 พระมหาสมบตัิ สิรสิมฺปตฺโต อทุาวนั มหาธาตุ

กท 318/2544 12772 พระมหาชยัวฒัน์ อคฺคจิตฺโต ตุม้ประโคน หวัล  าโพง

กท 319/2544 12797 พระมหาสจิุนต์ สจิุณฺโณ มกุดา ใหม่ยายแป้น

กท 320/2544 12769 พระกิตติศกัดิ์ กิตฺติธมฺโม จา่พนัธ์ ทุ่งครุ

กท 321/2544 12724 พระมหาสวสัดิ์ ธมฺมโฆสโก กนัพฒุ เวฬรุาชิณ

กท 322/2544 12792 พระมหาภิรมย์ พนฺธาภิรโม พนัธพ์ฒัน์ ปากน า้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 323/2544 12730 พระประหยดั อภิปญฺโญ ประชาระบือธรรม

กท 324/2544 12825 พระมหามานะ จนฺทสาโร เจรญิมาก ปทมุคงคา

กท 325/2544 12759 พระพิษณุ วฑฺฒนธมฺโม พทุธพฒันานนท์ บคุคโล



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 326/2544 3902195436 พระมหาบญุชว่ย อินฺทสาโร ทองแท้ พระธาตรุาษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

นค 327/2544 3902195304 พระวไิล อมโร รวีงษา ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 328/2544 3902195282 พระมหาวชิิต กตเวที ส  าราญ โพธิสมภรณ์ อนัดบั 2

นค 329/2544 3902195100 พระมหาชชูาติ สชุาโต นาทนัเลิศ ศรสีะเกษ อนัดบั 2

นค 330/2544 3902195126 พระมหานิธิพฒัน์ สเุมโธ ค านา โพธ์ิชยั

นค 331/2544 3902195134 พระบรรเทา ฐานทินฺโน นนทค์  าวงค์ โกเสยเขต

นค 332/2544 3902195193 พระมหาปัญญา ธมฺมวโีร ทบประดิษฐ์ สวา่งสามคัคี

นค 333/2544 3902195061 พระมหาค าดี เขมธโร อบุลเขต โพธ์ิชยั

นค 334/2544 3902195380 พระสรุยิา ธมฺมทินฺโน จิตรกัษ์ อรญัญานี

นค 335/2544 3902195258 พระมหายนัยง ติสาโร นนัทา โพธิสมภรณ์

นค 336/2544 3902195118 พระมหาญาณปรชีา ปญฺญาวชิโร ฉัตรก่ิง อดุมมหาวนั

นค 337/2544 3902195223 พระธนาวฒิุ จารุวณฺโณ ธิตะเชียง สิรมิหากจัจายน์

นค 338/2544 3902194223 พระสมศกัดิ์ สมจิตฺโต แสงกลา้ สิรมิหากจัจายน์

นค 339/2544 3902195401 พระพธุ พทฺุธิญาโณ สระใครสี ศรอีบุลเขต

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 340/2544 39030214 พระวรีะ ถาวโร พิทกัษนิ์ระพนัธ์ แจง้ อนัดบั 1

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา



นศ 341/2544 39030219 พระประไพ ปญฺุญคโม ขาวปลอด บรูณาราม อนัดบั 1

นศ 342/2544 39030221 สามเณรสทุธิชยั สขุเกษม แจง้ อนัดบั 1

นศ 343/2544 39030225 พระด ารงคร์กัษ์ ธมฺมปาโล รณศิริ ประดู่พฒันาราม อนัดบั 2

นศ 344/2544 39030217 พระปรชีา โอภาโส จนัทรท์องน่ิม พรหมราช อนัดบั 2

นศ 345/2544 39030216 พระมหาประดบั อภิวฑฺฒนปญฺโญ ศรกีาญจน์ บรูณาราม อนัดบั 2

นศ 346/2544 39030260 พระครูเขมวงศานกุาร ปสนฺนจิตฺโต เดชแกว้ บรูณาราม

นศ 347/2544 39030233 พระกมัปนาท กิตฺติธโร หนแูสง บรูณาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 348/2544 39030224 พระสมรกัษ์ ธีรปญฺโญ ศรแีกว้ บรูณาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 349/2544 3904250086 พระมหาสชุาติ ธมฺมกาโม ปีติ อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 350/2544 3904250108 พระมหาอินทร สิรนิฺธโร อินกองงาม สวนดอก อนัดบั 2

ชม 351/2544 3904250094 พระมหาอรุณ อารโิย ป่ินแกว้ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 352/2544 3904250078 พระมานดั สิรปิญฺุโญ ไชยแกว้ เมธงั อนัดบั 2

ชม 353/2544 3904250051 พระมหาแพร จนฺทสิริ หม่ืนตา่งใจ ฟ้าฮา่ม อนัดบั 2

ชม 354/2544 3904250035 พระมหาทอง กิตฺติรตนสมฺปนฺโน คตุะวนั กอม่วง อนัดบั 2

ชม 355/2544 3904250019 พระจรนี้ จารุว  โส โยวะกา พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ชม 356/2544 3904250060 พระพรศกัดิ์ ลาภสมฺปนฺโน กนัทอง ป่างิว้ อนัดบั 2

ชม 357/2544 3904250043 พระมหาประพนัธ์ โชติปญฺโญ ต๊ะลิสงัวาล หม่ืนสาร

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   จริยศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตเชียงใหม่



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 358/2544 3904240081 พระมหานิกร นิกฺกสาโว พงษต์ุย้ พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ชม 359/2544 3904240234 พระสมศกัดิ์ ปิยวณฺโณ ไชยะพอ จามเทวี อนัดบั 2

ชม 360/2544 3904240102 พระมหาปรเิยสท์ ฐานนฺตโร อ่ินค าแสง ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 361/2544 3904240013 พระมหาหลา้ รตนโชโต ก๋าค  า ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 362/2544 3904240111 พระมหาอาวรณ์ ภรูปิญฺโญ ชยัประสิทธ์ิ ฟ้าฮา่ม อนัดบั 2

ชม 363/2544 3904240251 พระเกียรติศกัดิ์ กิตฺติสาโร วรรณผ่องใส จามเทวี อนัดบั 2

ชม 364/2544 3904240196 พระมหาสงัวาล นิรุตฺติกสุโล ประมาณ ป่างิว้ อนัดบั 2

ชม 365/2544 3904240099 พระมหานิวฒัน์ ปิยธมฺโม จเูรอืน ชยัพระเกียรติ อนัดบั 2

ชม 366/2544 3904240242 พระอนนัต์ ชยธมฺโม วงศศ์รใีส จามเทวี อนัดบั 2

ชม 367/2544 3904240048 พระเชิงเชาว์ สิรภิทฺโท แสงชม หม่ืนเงินกอง อนัดบั 2

ชม 368/2544 3904240021 พระปราโมทย์ พทฺุธธมฺโม อดุจอม ป่างิว้ อนัดบั 2

ชม 369/2544 3904240072 พระทวนิ จนฺทโก จั๋นโท ป่างิว้ อนัดบั 2

ชม 370/2544 3904240137 พระองอาจ อมรธมฺโม บตุรสมัฤทธ์ิ อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 371/2544 3904240129 พระมหาบญุปถมัภ์ กิตฺติภทฺโท มาตยาบญุ ทุ่งฟ้าฮา่ม

ชม 372/2544 3904240200 พระเกรยีงศกัดิ์ โชติธมฺโม ชยัยะ บา้นปาง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 373/2544 3904240218 พระสิงหท์อง ขนฺติจิตฺโต ยอดจิตใจ จามเทวี

ชม 374/2544 3904240064 พระทศพล ทสพโล สามเมือง โสภณาราม

ชม 375/2544 3904240030 พระจกัรกฤษณ์ สิรนิฺธโร มขุแกว้ สงัฆาราม

ชม 376/2544 3904240030 พระบญุชว่ย ธมฺมทินฺโน ธรรมมากาศ ใหญ่ศรสีพุรรณ

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา

วิทยาเขตขอนแก่น



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 377/2544 3.9005E+10 พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม ยาจิตร โคกกราด อนัดบั 2

ขก 378/2544 3.9005E+10 พระมหาฤชยั ติกฺขวโีร คณุพล เทพนิมิตวนาราม อนัดบั 2

ขก 379/2544 3.9005E+10 พระทองเสีย้น สญฺญจิตฺโต รุง่แสง เทพบรุณาราม อนัดบั 2

ขก 380/2544 3.9005E+10 พระสดุี จนฺทสาโร มลุนิมาตร์ บญุบาลประดิษฐ์ อนัดบั 2

ขก 381/2544 3.9005E+10 พระมหาสายณัห์ อรญฺิชโย ศิลจนัทกึ วเิชียรธรรมาราม

ขก 382/2544 3.9005E+10 พระสมหุส์มคิด อิสฺสรธมฺโม โสกเชือก บญุบาลประดิษฐ์

ขก 383/2544 3.9005E+10 พระมนสั ปสนฺโน ธะนากลาง ทา่หงสเ์ทศประดิษฐ์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 384/2544 3905270137 พระอมัพร อตฺุตโม ป้องเรอื ศรนีคราราม อนัดบั 2

ขก 385/2544 3905270013 พระมหาณฐัวชัร คนฺธสาโร นนทะบดี มหาธาตุ อนัดบั 2

ขก 386/2544 3905270064 พระสมาน สมุงฺคิโก แวน่แกว้ ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 387/2544 3905270081 พระมหาสงกรานต์ ธมฺมทินฺโน จนัทรแ์ดง ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 388/2544 3905270111 พระสทุศัน์ ชยาภินนฺโท ปานศรี เทพนิมิตวนาราม อนัดบั 2

ขก 389/2544 3905270048 พระมหานวน สญฺญโม จา่ผาย ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 390/2544 3905270161 พระมหาประเสรฐิ ธมฺมปาโล จวบบญุ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 391/2544 3905270030 พระมหาทองพลู ปญฺญาปทีโป จงัพล บรม อนัดบั 2

ขก 392/2544 3905270099 พระมหาสมบรูณ์ ฐิตธมฺโม ผลเลขา กลางดงพยงุ

ขก 393/2544 3905270021 พระมหาทรงวฒิุ ถิรสีโล ประสานวงศ์ ศรสีวา่ง

ขก 394/2544 3905270188 พระมหาสมพงษ์ สมจิตฺโต มลูประโก ศรนีวล

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การสอนภาษาไทย



ขก 395/2544 3905270056 พระพิชยั ปิยสีโล เกียงขวา ศรนีคราราม

ขก 396/2544 3905270102 พระมหาสกุนั สญฺญาโม อินทิแสง สมศรี

ขก 397/2544 3905270072 พระสยามเลิศ อคฺคธมฺโม ประทมุมา ป่านาเชือก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 398/2544 3905270273 พระปลดัเจรญิ ปญฺญาวโุธ เคิมชยัภมิู ศรนีวล

ขก 399/2544 3905270153 พระมหาโอภาส โสภโณ เชษฐสิงห์ ศรสีวสัดิ์

ขก 400/2544 3905270145 พระอดุม รกฺขิตธมฺโม พทุธโคตร ศรนีคราราม

ขก 401/2544 3905270129 พระอภิสิทธ์ิ ปญฺญาธโร สีทน สวา่งศรวีชิยั

 

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 402/2544 3905270379 พระมหาดลุ จีรวฑฺโฒ จินดาพนัธ์ โนนไทย อนัดบั 2

นม 403/2544 3905270447 พระครูสตุวรากร ธีรว  โส บนสนัเทียะ หนองระเวยีง

นม 404/2544 3905270386 พระสนั่น อคฺคธมฺโม จงจลุกลาง ศาลาเย็น

นม 405/2544 3905270381 พระบญุเชิด กตปญฺุโญ ศิรนิอก ทุ่งสวา่ง

นม 406/2544 3905270382 พระบญุเยี่ยม ปญฺญาธโร ผลเจรญิ หวัสะพาน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 407/2544 3907020278 พระปิฎก ทีปธมฺโม มาลีหวล มงคลโกวทิาราม อนัดบั 2

อบ 408/2544 3907020308 พระปลดัประหยดั จนฺทาโภ พรมชาติ มงคลโกวทิาราม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา

วิทยาเขตนครราชสีมา



อบ 409/2544 3907020219 พระศิรพิิพฒัน์ จตฺตภโย อินต๊ะเมา้ สารพดันึก อนัดบั 2

อบ 410/2544 3907020243 สามเณรอภิวฒัน์ สานทอง มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 411/2544 3907020138 พระด ารงค์ ธมฺมธโร ทาขนัทา มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 412/2544 3907020049 พระครูศรปีรยิตัิธ ารง เตชวโร อินทรโ์สม หนองเป็ด อนัดบั 2

อบ 413/2544 3907020073 พระมหาก าพล กิตฺติโสภโณ เบ็ญมาศ กดุคณู อนัดบั 2

อบ 414/2544 3907020201 พระสมมาท จนฺทว  โส ไกรจนัทร์ คสูวา่ง

อบ 415/2544 3907020081 พระอทุยั มหาบญฺุโญ ภิญโญ ศรแีสงทอง

อบ 416/2544. 3907020197 พระสมคิด สธุมฺโม ศรกีระหวนั เจียงอีศรมีงคลวนาราม

อบ 417/2544 3907020120 พระมหาส ารี สิรธิโร ศรภีกัดี วารนิทราราม

อบ 418/2544 3907020316 พระณรงคฤ์ทธ์ิ ฐานตฺุตโม จนัทะชารี มงคลโกวทิาราม

อบ 419/2544 3907020332 พระวฒิุกร ฉนฺทสาโร สามิลา บา้นธาตุ

อบ 420/2544 3907020057 พระมหาประวทิย์ ปวฑฺฒโน สิงโตทอง วารนิทราราม

อบ 421/2544 3907020022 พระครูสงัฆรกัษบ์ญุเช่ือม กตปญฺุโญ หนองแคน ใตเ้ทิง

อบ 422/2544 3907020065 พระอธิการสมาน อาจาโร ค าดี เข่ือนชา้ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 423/2544 3907020324 พระอธิการพรอดุม จารุวณฺโณ กมลพนัธ์ บา้นดา่น

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 424/2544 3907020111 พระมหาดวงจนัทร์ กตปญฺุโญ ลายทอง แจง้ อนัดบั 2

อบ 425/2544 3907020146 พระมหาฉลาด เตชธมฺโม พนาสิทธ์ิ ศรปีระดู่ อนัดบั 2

อบ 426/2544 3907020294 พระอธการทองค า ปิยสีโล จ าปาดง ศรปีระดู่ อนัดบั 2

อบ 427/2544 3907020154 พระอธการประวทิย์ วรธมฺโม บญุใหญ่ หนองกก

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การสอนภาษาองักฤษ



อบ 428/2544 3907020286 พระอานนท์ เมธิโก ก าจดั คสูว่าง

อบ 429/2544 3907020103 พระสวุชิยั ธมฺมธโร แกว้ละมลุ มงคลโกวทิาราม

อบ 430/2544 3907020235 พระมหาสดุสาคร จินฺตวฑฺฒโน ศาลา ใต้

อบ 431/2544 3907020260 พระมหาพนัสรุยี ์ วชฺิชาธโร เผ่าพนัธุ์ ยางนอ้ย

อบ 432/2544 3907020189 พระอธิการนเรศ จนฺทาโภ ไชโยธา หนองขาม

อบ 433/2544 3907020227 สามเณรสนอง อทุมุพร สารพดันึก

อบ 434/2544 3907020170 พระสมพงษ์ จกฺกวโร มฐัผา สระเกษ

อบ 435/2544 3907020031 พระอธิการสมพงษ์ ธมฺมกสุโล รม่ศรี ก่อนอ้ย

อบ 436/2544 3907020014 พระครูพทุธิปัญญาภรณ์ ฐิตธมฺโม ขยนัท า พทุโธธมัมธโร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 437/2544 3908022045 พระนิรญั กลฺยาณธมฺโม สมภาร พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 438/2544 3908022126 พระพนดั ถิรจิตฺโต ม่ิงมา รอ่งซอ่ อนัดบั 2

พร 439/2544 3908022088 พระมหาประดิษฐ์ ฐิตาสโย ภู่พรม พระนอน อนัดบั 2

พร 440/2544 3908022223 พระมหาวศิิฏฐ์ กตปญฺุโญ แกว้รมัย์ เมธงักราวาส

พร 441/2544 3908022100 พระมหาผดงุเกียรติ ภรูวิฑฺฒโน จมุมณีย์ พระธาตชุอ่แฮ

พร 442/2544 3908022193 พระมหายงยทุธ รกฺขิตวณฺโณ ชิดชม เมธงักราวาส

พร 443/2544 3908022142 พระพิพฒันพ์งษ์ ฐิตเปโม หลา่ยเจ็ด หวัขว่ง

พร 444/2544 3908022169 พระมานพ ธมฺมเมธี ทะลอย ชอ่งลม

พร 445/2544 3908022002 พระคณิต กลฺยาโณ ออ่นสวุรรณ์ เมธงักราวาส

พร 446/2544 3908022274 พระสนัติ ชยวฑฺุโฒ ขนุทอง วฒิุมงคล

พร 447/2544 3908022995 พระโกวทิย์ กนฺตวณฺโณ พอท า วฒิุมงคล

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 448/2544 3908022053 พระนิรุตต์ อภโย ก าเนิด วฒิุมงคล

พร 449/2544 3908022061 พระนิเรศ คณุธมฺโม สมอุ่น โป่งศรี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 450/2544 3992302431 พระมหาสบุิน ปญฺญาทีโป ดาบส หนองบวั อนัดบั 1

สร 451/2544 3992302407 พระมหาศราสตราวธุ อาวธุปญฺโญ มีดี ปทมุเมฆ อนัดบั 1

สร 452/2544 3992302270 พระจนัยา กตธมฺโม สานสุนัต์ ปทมุเมฆ อนัดบั 2

สร 453/2544 3992302369 พระมหาประเสรฐิ ธีรธมฺโม โยประโคน กลาง (บรุรีมัย)์ อนัดบั 2

สร 454/2544 3992302334 พระมหานิมิตร อินฺทวโีร กลา้แข็ง กลาง (บรุรีมัย)์ อนัดบั 2

สร 455/2544 3992302423 พระสดุใจ จารุวณฺโณ หอมขจร เพีย้ราม อนัดบั 2

สร 456/2544 3992302458 พระมหาอทุยั ธมฺมสาโร จนัทรง์าม ปราสาทเทพนิมิต อนัดบั 2

สร 457/2544 3992302977 พระมหาสวสัดิ์ ฐิติญาโณ แผ่นทอง อนตัตาวนาราม

สร 458/2544 3992302288 พระอธิการช่ืน กนฺตสีโล พรหมศรี คุม้เหนือ

สร 459/2544 3992302385 พระมหาชิตพงษ์ ภทฺทธมฺโม ดวงจิตร คุม้เหนือ

สร 460/2544 3992302466 พระเอกเพชร กมโล เสารท์อย สวุรรณวจิิตร

สร 461/2544 3992302393 พระมหาเยือ้น ปญฺญาธโร ชอบรู ้ กลาง (บรุรีมัย)์

สร 462/2544 3992302351 พระประเสรฐิ กตปญฺุโญ บตุรโสภา โคกอินทร์

สร 463/2544 3992302318 พระธีรศกัดิ์ จนฺทโสภโณ จบไตรเพท ทุ่งสวา่ง

สร 464/2544 3992302261 พระส าราญ ติกฺขปญฺโญ รมัพณีนิล ทุ่งสวา่งนารุง่

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา

วิทยาเขตพะเยา

วิทยาเขตสุรินทร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 465/2544 390229 พระชชัวาลย์ ปญฺญาวชิโร มาแกว้ พระธาตจุอมทอง อนัดบั 2

พย 466/2544 390232 พระธีรศกัดิ์ ฐิตญาโณ ดวงไทย ป่าบงหลวง อนัดบั 2

พย 467/2544 390241 พระถาณวุฒัน์ ปญฺญาวชิโร ตุ่นค  า ดอนตนั อนัดบั 2

พย 468/2544 390245 พระอธิการสมบรูณ์ ฐิตว  โส ชยัวรีะ บา้นชอ่ย

พย 469/2544 390240 พระมหาประสาน ธีรภทฺโท น่ิมทอง มณีบรรพต

พย 470/2544 390235 พระอธิการประทีป กิตฺติวณฺโณ อินสวา่ง ป่าไผ่

พย 471/2544 390238 พระธีรพนัธ์ ธมฺมานนฺโท สวุรรณเขต กู่ผางลาง

พย 472/2544 390236 พระประทีป จิตฺตส  วโร อวดลกึ สนักอเหียง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 473/2544 390242 พระวชิระ วชิรปญฺโญ ชมพสูาร ราษฎรบ์  ารุง

พย 474/2544 390244 พระอธิการสมเดช ตปสีโล อกัษร เมืองมลู

พย 475/2544 390243 พระอธิการศรี ฐานตฺุตโร ชมุภู ทุ่งกวา่ว

พย 476/2544 390231 พระด ารงค์ ธีรวโร ตาตุย้ เทพวนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลย 477/2544 3913270060 พระมหาธนกร ขนฺติธโร แนวน า้พอง ศรบีญุเรอืง อนัดบั 1

ลย 478/2544 3913270108 พระมหาสนิท ทสฺสนีโย โพธ์ิทอง สวา่งอินแปลง อนัดบั 2

ลย 479/2544 3913270019 พระกชกนก กิตฺติญาโณ หอมสมบตัิ ศรภีเูรอื อนัดบั 2

ลย 480/2544 3913270159 พระมหาสนัธิเวชช์ มงฺคลชโย มงคลชยั ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 481/2544 3913270086 พระประยนัต์ ปภากโร ลดันอก ป่าพทุธยาน อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   การสอนภาษาไทย

วิทยาลยัสงฆเ์ลย
คณะครุศาสตร์ วิชาเอก   การสอนภาษาไทย



ลย 482/2544 3913270116 พระสมจิตร อินฺทปญฺโญ อนพุนัธ์ ป่าเลไลยก์ อนัดบั 2

ลย 483/2544 3913270094 พระมหาสนิท อิทฺธิโก แขชยั ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 484/2544 3913270191 พระส าเนียง ฐานิสฺสโร สโุพธ์ิขนัธ์ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

ลย 485/2544 3913270221 พระเอกพร ธนากโร กองมา โพธ์ิชยั อนัดบั 2

ลย 486/2544 3913270213 พระครูโสภณคณุาวสยั ปญฺญาวโร รกัษาพล ศรภีชูา้ง

ลย 487/2544 3913270035 พระปลดัค าภา สปปฺญฺโญ สิมบิดา ทา่กระบือ

ลย 488/2544 3913270043 พระอธิการทองสี อิทฺธิญาโณ สิมลา โพนขา่

ลย 489/2544 3913270027 พระขนุ สจิุตฺโต มีดอนดู่ ถ  า้ผาสวรรค์

ลย 490/2544 3913270205 พระสรุพงษ์ อนาลโย ปามทุา ประชาราษฎรนิ์มิต

ลย 491/2544 3913270078 พระบณัดิษ รตินปญฺโญ ค าเกตุ หนองแซงเจรญิธรรม

ลย 492/2544 3913270175 พระสายยนต์ อมโร พรหมดี โพนสวา่ง

ลย 493/2544 3913270124 พระสมดี โกวโิท ขอนกลุ ศรแีกว้

ลย 494/2544 3913270132 พระสวาสดิ์ ญาณโสภโณ สวุรรณชาติ ป่าใต้

ลย 495/2544 3913270051 พระอธิการทองสขุ อตฺุตโม โทธรรมพาด ศรสีมบรูณ์

ลย 496/2544 3913270230 พระคลอ่ง รมณีโย จนัทรมณี โพธ์ิศรวีชิยั

ลย 497/2544 3913270141 พระครูสจัจญาณประสตุ สจฺจญาโณ ปักกะทานงั ถ า้ผาสวรรค์

ลย 498/2544 3913270183 พระสายนั ฐานวโร มินดาทอง พระธาตุ

ลย 499/2544 3913270167 พระสมัพนัธ์ จนฺทปญฺโญ โสภณันา ถ า้ผาสวรรค์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นพ 500/2544 391302004 พระสมหุไ์ทยสวสัดิ์ อตฺตทีโป โลสนัตา บรูพาราม อนัดบั  1

วิทยาลยัสงฆน์ครพนม
คณะครุศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมศึกษา



นพ 501/2544 391302011 พระครูโอภาสวรีคณุ มหาวโีร พระสวา่ง แจง้ อนัดบั  2

นพ 502/2544 391302007 พระครูประจกัษบ์ญุญาทร ฐานวฑฺุโฒ พรมรกัษ์ ศรมีงคลใต้ อนัดบั  2

นพ 503/2544 391302018 พระอธิการสมาน ภรูปิญฺโญ อปุคณุ อรญัญิกาวาส อนัดบั  2

นพ 504/2544 391302010 พระพงษธี์ระวชัร ธมฺมกาโม แสงบดุดา พระธาตพุนม อนัดบั  2

นพ 505/2544 391302001 พระกิตติธีร ์ ปญฺญาสิริ ใจเรอืง ราษฎรส์ามคัคี อนัดบั  2

นพ 506/2544 391302015 พระวรีะศกัดิ์ ฐิตญาโณ ชยัมงุคณุ ป่าสรุโิย อนัดบั  2

นพ 507/2544 391302027 พระมหาณรงค์ ฐานิสฺสโร ปานอินทร์ นอ้ยโพธ์ิค  า 

นพ 508/2544 391302030 พระพฒันา อภิวฑฺฒโน ไชยยงค์ ค  าสายทอง

นพ 509/2544 391302029 พระอธิการบญุทรพัย์ กิตฺติปญฺโญ เพชรดี ศรมีงคลใต้

นพ 510/2544 391302017 พระสมดี ทีปกโร สพุร กาญจนะประดิษฐ์

นพ 511/2544 391302020 พระสรุศกัดิ์ สเุมโธ อรุะ พทุธลีลา

นพ 512/2544 391302006 พระบญัญัติ กิตฺติโสภโณ เมืองโคตร ศรมีงคลใต้

นพ 513/2544 391302025 สามเณรอดินนัท์ โพธิอินแสง ศรบีวับาน

นพ 514/2544 391302005 พระธีระศกัดิ์ ธีรสกฺโก สคุ  าภา โพธ์ิศรแีกว้

นพ 515/2544 391302008 พระครูประดิษฐ์กาญจนคณุ จิตฺตทนฺโต สพุร กาญจนะประดิษฐ์

นพ 516/2544 391302003 พระด ารงค์ ขนฺติโก ซอ่มแกว้ พระธาตพุนม

นพ 517/2544 391302028 พระทวี สิรวิฑฺฒโน พรมแกว้ พระธาตพุนม

นพ 518/2544 391302026 พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ ออ่นขนัธ์ ศรมีงคลใต้

นพ 519/2544 391302023 พระไสว จนฺทโชโต ภาคภมิู ธรรมบาล

นพ 520/2544 391302019 พระครูสิทธิการโกวทิ ยสธโร รตันวงศ์ ศรปีระดิษฐาราม

นพ 521/2544 391302024 พระเหรยีญทอง ฐิตธมฺโม พนัตา ศรลีาลยั

นพ 522/2544 391302016 พระสมจิต โฆสธมฺโม ค าบุง่ พทุธนคราภิบาล

นพ 523/2544 391302022 พระแสวง ธมฺมธีโร มฐัผา ไชยาติการาม

นพ 524/2544 391302002 พระจนัไทย ชยธมฺโม อปุชยั พระธาตพุนม

นพ 525/2544 391302021 พระแสนคม ปรสิทฺุโธ สิงหแ์กว้ หวัดอน



2.   คณะครุศาสตร์
วิชาเอกจรยิศกึษา  จ านวน รูป

วิชาเอกการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช               

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

วิชาเอกจรยิศกึษา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

วิชาเอกการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วิชาเอกการสอนภาษาไทย จ านวน รูป



7 วิทยาเขตแพร่                   

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

8 วิทยาเขตสุรินทร ์            

วิชาเอกสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา

วิชาเอกสงัคมศกึษา จ านวน รูป

10 วิทยาลัยสงฆเ์ลย

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

11 วิทยาลัยสงฆน์ครพนม

วิชาเอกสงัคมศกึษา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

พระมหาสุริยา   วรเมธี

คณบดีคณะครุศาสตร์

รบัรองตามนี้

(พระครูสุตกิจบริหาร)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี

                 2.   คณะครุศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 526/2544 12840 พระมหาจิระพงษ์ จนฺทธมฺโม สงัวร ทา้ยเมือง อนัดบั 1

กท 527/2544 12922 พระมหาสาคร ญาณสาคโร ฉลวยศรี ปากน า้ภาษีเจรญิ อนัดบั 2

กท 528/2544 12917 พระมหาวโิรจน์ ปรญิาณสิทฺธิ หลอมนาค เทพนารี อนัดบั 2

กท 529/2544 12837 พระมหาเอกพงษ์ สนฺุทรเมธี ประสีละเตสงั ทา้ยเมือง อนัดบั 2

กท 530/2544 12834 พระมหารุง่เรอืง กนฺตวโีร ปาระค า ดิสหงษาราม อนัดบั 2

กท 531/2544 12651 พระมหาสงา่ จนฺทโชโต อาจศรี มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 532/2544 12902 พระมหาประเสรฐิพร ฐิติสิริ ชาวหา พระยาศิรโิอยสวรรค์

กท 533/2544 12923 พระมหาสมศกัดิ์ สิรภิทฺโท ศรพีรหม ทองนพคณุ

กท 534/2544 12672 พระมหาสิงขรณ์ อินฺทปญฺโญ พลมาศ ม่วงแค

กท 535/2544 13056 พระมหามาณะ มหาธีโร ชว่งสม พระปฐมเจดีย์

กท 536/2544 12940 พระมหาจรูญพนัธ์ ธมฺมรกฺขิโต จนัทรข์อนแก่น มหรรณพาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รุ่นท่ี   ๔๖   ปีการศึกษา  ๒๕๔๒
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๔
คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  

วิชาเอก   ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ภาษาองักฤษ



กท 537/2544 12978 พระมหาสวสัดิ์ ติสฺสโร อุ่นแกว้ รฐัฎาธิษฐาน อนัดบั  2

กท 538/2544 12901 สามเณรวริตัน์ บญุโต ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 539/2544 12853 พระสมพร ธนปญฺโญ ไชยมดุ วเิศษการ อนัดบั  2

กท 540/2544 12832 พระมหาก าธร ญาณสิทฺธิ สจัจโภชน์ คลองครุ(ปัฐวกิรณ)์ อนัดบั  2

กท 541/2544 13034 พระมหากวนิท์ ยสินฺทว  โส วงศอิ์นทรอ์ยุ่ บพิตรพิมขุ อนัดบั  2

กท 542/2544 12921 พระมหาวนิยั จินฺตามโย แหวนวงษ์ โคนอนมหาสวสัดิ์ อนัดบั  2

กท 543/2544 12686 พระมหาไพบลูย์ ปญฺญาวฑฺุโฒ คตุกญัญา บพิตรพิมขุ อนัดบั  2

กท 544/2544 12662 พระมหาขวญัชยั พฺรหฺมาธิปติ พรหมภกัดิ์ ปากน า้ภาษีเจรญิ อนัดบั  2

กท 545/2544 12877 สามเณรขนัทอง จอมมาลา ทินกรนิมิตร อนัดบั  2

กท 546/2544 12913 พระมหาธีรวฒัน์ ธีรปญฺโญ ดวงดี บางไผ่ อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 547/2544 12846 พระไพบลูย์ ถาวโร นามจนัทร์ สนัติธรรมาราม อนัดบั  2

กท 548/2544 12897 พระมหาสบุิน สปิุโน แสนค า พระพิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 549/2544 12879 พระมหาเทพพิทกัษ์ จนฺทธมฺโม ชาดี เลียบราฎรบ์  ารุง อนัดบั  2

กท 550/2544 12944 พระมหาศรสีพุรรณ์ อตฺตทีโป ค านนท์ สรอ้ยทอง อนัดบั  2

กท 551/2544 12943 พระมหาทวี กิจฺจสาโร ทองดี สรอ้ยทอง อนัดบั  2

กท 552/2544 12906 พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมฎฐายี นุ่มงาม มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 553/2544 12887 พระมหาเอก โกวโิท นิสยั นครอินทร์ อนัดบั  2

กท 554/2544 12875 พระมหามนญู มนญฺุญปญฺโญ วบิลูยพ์นัธ์ สระเกศ อนัดบั  2

กท 555/2544 12845 พระมหาสชุาติ ฐานวโร โพธ์ิชารี พระยาท า

กท 556/2544 12871 พระมหาสมญา สมญาโณ มาลาศรี โพธ์ินิมิต

กท 557/2544 12836 พระมหาเดชา กววิ  โส จนัทะนภุา จกัรวรรดิราชาวาส

กท 558/2544 12569 พระมหาอานงคศ์กัดิ์ จนฺทปญฺโญ กลุสกมุมาร อมรทายิการาม

กท 559/2544 12865 พระสนธยา จิตฺตโสภโณ มฎัฐารกัษ์ เศวตฉัตร

กท 560/2544 12857 พระมหาเชาวลิต อตฺถจารี คึม้ภเูขียว กาญจนสิงหาสน์



กท 561/2544 12866 พระมหาประพนัธ์ กลฺยาณเชฎโฐ สวุรรณศกัดิ์ อมัพวนั

กท 562/2544 12920 พระมหาถิรพล ตีรณวาที ศรจีนัทร ์ ดาวดงึษาราม

กท 563/2544 12946 พระมหาบนัดิษ ปณฺฑิตเมธี ชรนิทร ์ ราชสิงขร

กท 564/2544 13662 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ประภาวะนงั ราชสิงขร

กท 565/2544 12939 พระมหารตันพล รตนพโล กา้นเพชร นางนอง

กท 566/2544 12881 พระมหาประดู่ชยั ภทฺทธมฺโม เพราะนาไร่ อมัพวนั

กท 567/2544 12889 พระมหาสฤษดิ์ สิทฺธิญาโณ ผาไธสงค์ ทองศาลางาม

กท 568/2544 12934 พระมหาโกสินทร์ โกวโิท นามแกว้ ทองนพคณุ

กท 569/2544 12677 พระมหาผดงุศกัดิ์ ฐิตวฑฺฒโน รม่ล  าดวน หวัล  าโพง

กท 570/2544 12896 พระมหาสมบรูณ์ สิรญิาโณ เจือจนัทร์ คลองครุ(ปัฐวกิรณ)์

กท 571/2544 12868 พระมหาเอนก อเนกาสี ปางอ้น ปากน า้ภาษีเจรญิ

กท 572/2544 12907 พระมหาศกัดิ์ชยัสิทธ์ิ ติสฺสวโร กินวงษ์ บางเสาธง

กท 573/2544 12924 พระมหาบญุเกิด ปญฺญาปวฑฺุฒี เจรญิแนว ดาวดงึษาราม

กท 574/2544 12918 พระมหาพงศพ์นัธ์ กสุลจิตฺโต เพชรไพร บางโพโอมาวาส

กท 575/2544 12570 พระทองพดั ชินวโร สลุาสี เทพากร

กท 576/2544 12882 พระชยัยทุธ ชยธโร หอมดวงศรี ศรบีญุเรอืง

กท 577/2544 12953 พระมหาสมคิด มหาสิปโฺป อินธิแสง เบญจมบพิตร

กท 578/2544 12854 พระมหาสิทธิคมน์ สิทฺธิญาโณ สมโสภาพ กลัยาณมิตร

กท 579/2544 12911 พระมหาณฐัวฒิุ ธมฺมฎฐิติ กาเผือกงาม ศรเีจรญิ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 580/2544 12954 พระมหาภณาธีร ์ ชญฺญาธิภู ยอดงาม ดาวดีงษาราม

กท 581/2544 12932 สามเณรธนญัชยั แสงกลา้ง คฤหบดี

กท 582/2544 12916 พระมหาประภาส กลฺยาณกิตฺติ ดชัถยุาวตัร ทองนพคณุ

กท 583/2544 12957 พระมหาปรเมศวร์ วสิิฎฐวรญฺญู ทบัสรุยี ์ ดาวดีงษาราม

กท 584/2544 12930 พระมหาราเชนทร์ นรสิฺสโร ใจตรง เบญจมบพิตร



กท 585/2544 12963 พระมหาสทุธิเดช ปญฺญาเมโธ ไกรนรา ราชสิทธาราม

กท 586/2544 12950 พระมหาอภิลกัษณ์ อนาลโย จกัรแกว้ เทพากร

กท 587/2544 12872 พระมหาสนั่น ปญฺญาวชิโร เจีย้งกลบั มหาธาตุ

กท 588/2544 12943 พระมหาราเชนทร์ นนฺทสิริ สิงหช์อม เทพลีลา

กท 589/2544 12951 พระมหานิกร พทฺุธิเมธี ศรนีอก ดาวดีงษาราม

กท 590/2544 12835 พระมหาวงศ์ ปณิโชโต เกิดมณี สระเกศ

กท 591/2544 12885 พระสมยั ติสฺสว  โส เครอืยา ดอกไม้

กท 592/2544 12860 พระมหาสเุทพ วรปญฺโญ สีสงัข์ บางเสาธง

กท 593/2544 12893 พระมหาทรงเกียรติ ปภากโร โคตรรตาแสง เบญจมบพิตร

กท 594/2544 12883 พระจ าเป็น สจฺจญาโณ เอ่ีอมอกัษร บางเสาธง

กท 595/2544 12910 สามเณรอิสรพงษ์ ศิลาราช กลัยาณมิตร

กท 596/2544 12560 สามเณรหสัดี แสงสรุยิวงศ์ มหาธาตุ

กท 597/2544 12870 พระทิวา ปญฺญาธโร คงนานดี บางเสาธง

กท 598/2544 12841 พระมหาพงเศสสร์ มหาวริโิย แอขวญั นอ้ยนพคณุ

กท 599/2544 12275 สามเณรทองแสง ค าเสียง ใหม่พิเรนทร์

กท 600/2544 12936 พระมหาสงัวาลย์ ณฎฐิโก ศรบีญุเรอืง ทองธรรมชาติ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 601/2544 12844 พระมหาสมหมาย อรยิเมธี โยธี สม้เกลีย้ง อนัดบั  1

กท 602/2544 12852 พระมหายนต์ ธมฺมรกฺขิโต กรงทอง สวุรรณาราม อนัดบั  1

กท 603/2544 12851 พระมหาสธุนว์ ปญฺญาธโร จนุโนนยาง อมัพวนั อนัดบั  1

กท 604/2544 12833 พระมหาชว่ง ภรูวิฑฺฒโน จาจมุปา นางชี อนัดบั  2

วิชาเอก   พุทธจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)



กท 605/2544 12956 พระมหาบญุเลิศ อตฺุตมปญฺโญ จ าเรญิ ปากน า้ภาษีเจรญิ อนัดบั  2

กท 606/2544 12961 พระมหาประเสรฐิ ปญฺญาวโร รุนรา พระเชตพุน อนัดบั  2

กท 607/2544 12915 พระมหาสมพร อาภากโร เหลาฉลาด มหาพฤฒาราม อนัดบั  2

กท 608/2544 12928 พระมหาวชิาญ กนฺตสาโร มาบา้นไร่ เทพากร อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 609/2544 12941 พระมหาสจัพจน์ จนฺทปูโม จนัอน้ ราชโอรสาราม อนัดบั  2

กท 610/2544 12873 พระมหาชยนัต์ พทฺุธธมฺโม แสนโบราณ นางชี อนัดบั  2

กท 611/2544 12948 พระมหาอนรุกัษ์ อาชฺชวงฺกโุร ศรทีอง ดาวดงึษาราม อนัดบั  2

กท 612/2544 12858 พระมหาธนวฒัน์ กสุลจิตฺโต โพธิพนัธ์ สวุรรณาราม อนัดบั  2

กท 613/2544 12933 พระมหาธนินทรยี์ ฐิตวชฺิโช ทัง้พรม มหาธาตุ อนัดบั  2

กท 614/2544 12926 พระมหาพีรพนัธ์ สเุมธี น่ิมลบ บงึทองหลาง อนัดบั  2

กท 615/2544 12859 พระมหายา ชยากโร ครสวรรค์ ไผ่เลีย้ง อนัดบั  2

กท 616/2544 12949 พระมหาวรวฒิุ ชิตธมฺโม ศภุมณี พระเชตพุน อนัดบั  2

กท 617/2544 12842 พระมหานฤพนธ์ กนฺตจาโร โกเมน แกว้ฟ้า อนัดบั  2

กท 618/2544 12890 สามเณรเชลร์ สีกาลงั อมัพวา อนัดบั  2

กท 619/2544 12900 พระมหาประพนัธ์ คณุวฑฺฒโน พนูดี ดอน อนัดบั  2

กท 620/2544 12867 พระมหาสายณัห์ วสิทฺุโธ เทียนครบ พิชยติการาม อนัดบั  2

กท 621/2544 12925 พระมหาทรงพล ญาณวโร แสนบญุมี หวัล  าโพง อนัดบั  2

กท 622/2544 12959 พระมหาอา้ย ธีรปญฺโญ วงละคร นาคปรก อนัดบั  2

กท 623/2544 12905 พระมหาพนันพ กิตฺติวฑฺุโฒ อินต๊ะยศ พระพิเรนทร์ อนัดบั  2

กท 624/2544 12927 พระมหาสชุาติ กิตฺติวฑฺุโฒ ป่วนใจ ทองนพคณุ

กท 625/2544 12895 พระมหาพิเชษฐ์ วรนิฺทญาโณ เรอืงแสง พิชยติการาม

กท 626/2544 12931 พระมหาวจิิตร กลฺยาโณ เศษสวุรรณ ม่วงแค

กท 627/2544 12880 พระมหาทรงมา ปญฺญาธโร ภาวะดี เบญจมบพิตร

กท 628/2544 12892 พระมหาพิม สทฺุธจิตฺโต โคตรรบณัฑิต บางเสาธง



กท 629/2544 12929 พระมหาวชิระ ปญฺญาวโุธ คงวุน่ อรุณราชวราราม

กท 630/2544 12878 พระมหาพิชชากร สิรวิฑฺฒโน อตุโม อมัพวนั

กท 631/2544 12914 พระมหารญัญสิทธ์ิ เตชธมฺโม ชผูล อินทรวหิาร

กท 632/2544 12650 พระมหาฉลอม ปิยสีโล แสนดวง พระพิเรนทร์

กท 633/2544 12602 พระมหาวชิาญ ทิวากโร เทพนอก พระพิเรนทร์

กท 634/2544 12847 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาวชิโร ค  าแปลง นางชี

กท 635/2544 13090 พระมหาจรสั จนฺทปูโม กลิ่นแกว้ นางชี

กท 636/2544 12958 พระมหาธรรมสินธุ์ จิรฎฐิติโก แสนบญุศิริ บางโพโอมาวาส

กท 637/2544 12947 พระมหานพรตัน์ อรยิเมตฺตยานรุกโข สธุาพจน์ อินทรวหิาร

กท 638/2544 12952 พระมหาอชัฌวชิญ์ อธิวชฺิโช พรมโคตร ลุ่มคงคาราม

กท 639/2544 12876 พระมหายรายง สรุปญฺโญ ลนัลอด ปรณิายก

กท 640/2544 12562 พระจนัทคาม จนฺทว  โส ม่ิงศรสีพุรรณ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 641/2544 13800 พระมหาพรชยั วรชโย สงัขท์อง ราชโอรสาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 642/2544 3903195090 พระชวลิต โชติปญฺโญ โชติเกียรติ ยอดแกว้ อนัดบั  2

นค 643/2544 3903195081 พระมหาฉัตรกร วชิรเมธี ค  าโสภา สิรมิหากจัจายน์ อนัดบั  2

นค 644/2544 3903195260 พระธนภมิู อนาลโย อินทะสรอ้ย ค าแค

นค 645/2544 3903195391 พระเสนีย์ ภรูปิญฺโญ เชือ้ดวงผยุ อรญัญานี

วิทยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอก   ภาษาองักฤษ

วิทยาเขตเชียงใหม่



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 646/2544 3904360205 สามเณรสมยศ ไชยกฉิุน สวนดอก อนัดบั  1

ชม 647/2544 3904360051 พระเป็ก ทลฺุลโภ ไชยชอ่ฟ้า ดอกค า อนัดบั  2

ชม 648/2544 3904360019 พระอรรณพ อินฺทวโีร โยนิจ ชา่งแตม้ อนัดบั  2

ชม 649/2544 3904360060 พระมหาพงษท์วี สทฺุธิญาโณ กาวี พนัอน้ อนัดบั  2

ชม 650/2544 3904360108 พระมหาอนนัต์ สิรปิญฺญาเมธี ปัตตงัทานงั ศรโีขง อนัดบั  2

ชม 651/2544 3904360027 พระมหาก าพล วชิรปญฺโญ สกุนัโท อมัพวนั อนัดบั  2

ชม 652/2544 3904360083 พระมหานพรตัน์ รตนวโร กนัทะวงั อู่ทรายค า อนัดบั  2

ชม 653/2544 3904360043 พระพทุธ ปญฺญาทีโป ดีดวงพนัธ์ ป่าแคโยง อนัดบั  2

ชม 654/2544 3904360078 พระเมธี ภทฺทจารี ใจติขะ ป่าตงึ

ชม 655/2544 3904360035 พระนรศิ ญาณวโร ราวะรนิทร ์ ฝายหิน

ชม 656/2544 3904360167 พระมหาเดชก าพล คเุณสโก เจดียย์อด นิวาสไพรสณฑ์

ชม 657/2544 3904360116 พระมหาอมร อมโร ประมนต์ หม่ืนลา้น

ชม 658/2544 3904360094 พระสมสขุ สเุมธี คิดสภาพร ฝายหิน

ชม 659/2544 3904360124 พระอินแสง เตชพโล แสนอิน ฝายหิน

ชม 660/2544 3904360141 พระค าหลา้ ชยสโร ไชยะสอน บพุพาราม

ชม 661/2544 3904360191 พระมหาประเสรฐิ อลีโน ตุม้ทอง สนัก าแพงหลวง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 662/2544 3905370093 พระสนัชยั ฐานตฺุตโร สรอ้ยศิลา อิสาณ อนัดบั  2

ขก 663/2544 3905370018 พระมหาศกัดิ์เจรญิ ธีรว  โส กองทองเหลา ป่ามหาวนาราม อนัดบั  2

คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอก   ภาษาองักฤษ

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอก   ภาษาองักฤษ



ขก 664/2544 3905370085 พระมหาสมบตัิ ธมฺมวฑฺุโฒ ป่ามั่น อิสาณ

ขก 665/2544 3905370115 พระบญุศรี ถาวโร พทุธวงศ์ เทพปรูณาราม

ขก 666/2544 3905370042 พระมหาวนันา วรลาโภ ค าสีทา มรรคส าราญ

ขก 667/2544 3905370077 พระมหาสหชาติ มหาปญฺโญ สดุสะอาด มรรคส าราญ

ขก 668/2544 3905370026 พระบญุมี ปญฺุญมโน จิตตะวงษ์ ป่าอดลุยาราม

ขก 669/2544 3905370069 พระมหายทุธการ พลญาโณ อผุา ชยัศรี

ขก 670/2544 3905370107 พระสบุิน ชตุินฺธโร สามหาดไทย ศรนีวล

ขก 671/2544 3905370051 พระกรชิฌากรณ์ วสิารโท ชาวดร เกษศิรวิหิาร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 672/2544 353 พระประพจน์ สชุาโต ชิน้ขนุทด บงึ อนัดบั  2

นม 673/2544 354 พระมหาประสิทธ์ิ เชฎฺฐาภิวฑฺฒโน ดีสนัเทียะ พายพั อนัดบั  2

นม 674/2544 359 พระมหาพิชิต ชวนสิริ ถาวรดิษฐ์ พายพั อนัดบั  2

นม 675/2544 343 พระอคัครตัน์ อคฺคปญฺโญ เขียนคา้งพลู หงษาราม อนัดบั  2

นม 676/2544 372 พระมหาสมบรูณ์ อนาวโิล เครือ่งภณัฑ์ พระนารายณม์หาราช อนัดบั  2

นม 677/2544 401 พระพิชยั ฐิตโสภโณ ภมิูมหาศาล บงึ อนัดบั  2

นม 678/2544 344 พระจิรศกัดิ์ จิรธมฺโม แสงประโคน กองพระทราย อนัดบั  2

นม 679/2544 351 พระมหาประดิษฐ์ ธีรปญฺุโญ พทุธานุ สะแกแสลง อนัดบั  2

นม 680/2544 369 พระพีรานวุฒัน์ อรยิานวุตฺโต ทะโดนสระนอ้ย ราษฎรบ์  ารุง อนัดบั  2

นม 681/2544 385 พระมหาศรศีกัดิ์ เตชสี มลูสาร พายพั อนัดบั  2

นม 682/2544 345 พระเดชาวฒิุ อภิปญฺโญ ทิพยโ์ภชน์ ยองแยง

นม 683/2544 358 พระพจชง จนฺทสาโร มาขนุทด หนองจะบก

คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอก   ภาษาองักฤษ
วิทยาเขตนครราชสีมา



นม 684/2544 346 พระมหาพงศพิ์สิฎฐ์ สเุมโธ สมทอง พายพั

นม 685/2544 383 พระมหาพนัตรุาช กสุลวฑฺฒโน ดีดวงพนัธ์ พายพั

นม 686/2544 355 พระมหาประเสรฐิ วชฺิชาธโร ประสงค์ โนนไทย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 687/2544 244 พระสชุาติ ยโสธโร นาติชาติ ราษฎรบ์  ารุง

นม 688/2544 347 พระมหาเดียว กิตฺติวฑฺฒโน โปรง่ส  าโรง ศาลาทอง

นม 689/2544 348 พระมหาธนัวา ธมฺมรโต เฝนสงูเนิน ซงัตะครอ้

นม 690/2544 352 พระมหาประเทือง ฐิตปญฺโญ เสรมิใหม่ วสิทุธิศรสีมุคังคลาราม

นม 691/2544 448 พระโชค ธมฺมธโร งามสนัเทียะ ศาลาลอย

นม 692/2544 365 พระมหาสมพร โชติธมฺโม ชุ่มขนุทด บรูณ์

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วชิาเอกภาษาไทย  จ านวน รูป

วชิาเอกพทุธจิตวทิยา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป
1 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วชิาเอกภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วิทยาเขตขอนแก่น         

วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตนครราชสีมา         

วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตหนองคาย        

วชิาเอกภาษาองักฤษ  จ านวน รูป



รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 693/2544 12863 พระเกียรติศกัดิ์ กิตฺติปญฺโญ สขุเหลือง นายโรง อนัดบั    1

กท 694/2544 13036 สามเณรค าป่ัน อกัษรวลิยั กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั    2

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

รับรองตามนี้

(พระครูสุตกิจบริหาร)

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระมหาสุริยา   วรเมธี

วิชาเอก   รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

รุ่นท่ี   ๔๖   ปีการศึกษา  ๒๕๔๒
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔

เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๔
คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)  



กท 695/2544 13068 พระมหาอนชุาติ ภรูวิญฺิญู ทา้วบญุชู โพธินิมิตร อนัดบั    2

กท 696/2544 13084 พระมหามนตรี กมโล ประเสิรฐสขุ เทพากร อนัดบั    2

กท 697/2544 12981 พระมหาบญุเทียบ กิตฺติเมธี ทะสงัขา จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั    2

กท 698/2544 12974 พระมหาพนมไพร สภุาจาโร บตุรดี ยานนาวา อนัดบั    2

กท 699/2544 13063 พระมหาน าโชค จิตฺตโสภโณ เตือนภกัดิ์ ปทมุคงคา อนัดบั    2

กท 700/2544 12984 พระอภิสิทธ์ิ ฐานรโต วตัตะโส เทพนิมิต อนัดบั    2

กท 701/2544 13054 พระมหาอดุมศกัดิ์ สวุชฺิชญฺญู กิจกลาง เปรมประชา อนัดบั    2

กท 702/2544 13010 พระมหาวรพงษ์ วรว  โส นามปักใต้ อปัสรสวรรค์ อนัดบั    2

กท 703/2544 12986 พระมหาคะนอง ญาณสิทฺธิ สีโสดา เรไร อนัดบั    2

กท 704/2544 12999 พระมหาสรุะพงษ์ สรุว  โส บวัตมู พระเชตพุน อนัดบั    2

กท 705/2544 13064 พระมหาอทุยั ธนเมธี มณี อรุณราชวราราม อนัดบั    2

กท 706/2544 13072 พระมหาสภุี ฐานารโห มหาหิงษ์ เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 707/2544 13083 พระมหาเอกสิทธ์ิ ทตฺตกิตฺติ มณีสาย พรหมวงศาสราม

กท 708/2544 13001 พระมหาวเิชียร วชิรปญฺญาปตี ขนัแกว้กาศ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 709/2544 13059 พระมหารุง่เพชร ชวนปญฺโญ พดัทาป นอ้ยนางหงษ์

กท 710/2544 13022 พระมหาถวลัย์ อติเมโธ สงัขสจิุต สวุรรณาราม

กท 711/2544 13066 พระมหาถวลิ กลฺยาณธมฺโม สมตวั ราชสิทธาราม

กท 712/2544 13104 พระมหาสกุรชิ สชุาโต อปุถมัภ์ ปรณิายก

กท 713/2544 13018 พระมหาทวี ฐานธมฺโม พิมานรมัย์ พทุธจกัร

กท 714/2544 12996 พระมหาปรชีา ปญฺญาว โส ยะถา สระเกศ

กท 715/2544 12989 พระมหาชาตรี ชาครเมธี พลเยี่ยม เวฬวุนาราม

กท 716/2544 13074 พระมหาอมร อมรเมโธ สรุยิา หวัล  าโพง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 717/2544 12991 พระมหาดสุิต นิรุตฺติเมธี สายปินตา หวัล  าโพง

กท 718/2544 13055 พระมหาสงการ คณิสฺสโร ศรจีมูพล ดาวดงึษาราม



กท 719/2544 13053 พระมหาอภิสิทธ์ิ ฐานโชโต จนัทะโชติ ยานนาวา

กท 720/2544 13043 พระมหาประนม พทฺุธสโร เทือกทกัษ์ ชลประทานรงัสฤษฎ์

กท 721/2544 13089 พระมหาจารกึ อธิจารโิก อบุลรตัน์ ปากน า้ภาษีเจรญิ

กท 722/2544 12990 พระมหาสมคิด ยสกิตฺติ ไชยนาน ฉิมทายกาวาส

กท 723/2544 13947 พระมหาวริชั วสิทฺุธิสารี นโุยค มหาพฤฒาราม

กท 724/2544 13013 พระมหาญาณทศัน์ สวุณฺโณ รอบแควน้ แกว้ฟ้า

กท 725/2544 13019 พระมหาทองสอน วสิทฺุธสีโล หาญมนตรี กลางวรวหิาร

กท 726/2544 13025 พระมหาจเด็ด วริยิธมฺโม โพธ์ิศรทีอง อรุณราชวราราม กองทะเบยีน

กท 727/2544 13015 พระมหาไกรวฒัน์ กิตฺติโสภโณ เสนจนัตะ ชยัชนะสงคราม

กท 728/2544 13075 พระมหาประยงค์ ธีรงฺกโุร แสนเมือง สวุรรณ

กท 729/2544 12965 พระมหาจกัรนิทร ์ ธีรปญฺโญ กนัวสิา ช านิหตัถการ

กท 730/2544 13016 พระสธีุ สจิุณฺโณ ชอ่ทบัทิม คณิกาผล

กท 731/2544 13088 พระมหาค าพนัธ์ ฐิตพนฺโธ พุม่จนัทร ์ หนงัราชวรวหิาร

กท 732/2544 13092 พระมหาประทีป อธิปญุโญ ทองจีน แกว้แจม่ฟ้า

กท 733/2544 13099 พระมหาปรชีา สมปรชิาโน ออ่นละมา้ย หวัล  าโพง

กท 734/2544 13047 พระมหาวฒิุชยั ชยวฑฺุโฒ ไก่แกว้ คฤหบดี

กท 735/2544 13007 พระมหาอดลุย์ วจิิตฺโต เกิดเอกี อดุมรงัสี

กท 736/2544 13012 พระมหาพิสิทธ์ิ ปภงฺกโร จรุมัย์ แกว้ฟ้า

กท 737/2544 12969 พระมหาสธุรรม ธีรปญฺโญ แก่นเจรญิ ไชยทิศ

กท 738/2544 13060 พระมหาเกษมสนัติ์ ฐานิสฺสโร ภตูิรกัษ์ บพิตรพิมขุ

กท 739/2544 13098 พระมหาบญุสงค์ อคฺควโร ทนนชยั มลูจินดาราม

กท 740/2544 13009 พระมหาบรุนิทร อตฺตรกฺโข กองรตัน์ เลียบราษฎรบ์  ารุง

กท 741/2544 13085 พระมหาสทุธิไกร สทฺุธิวโร ผลขาว คฤหบดี

กท 742/2544 13424 พระมหาวรทั ขนฺติพโล ลีพ้ล สรอ้ยทอง

กท 743/254 13100 พระมหาล าเพย จนฺทโชโต สภุากาดี ไรเ่กาะตน้ส  าโรง



กท 744/2544 12971 พระมหามงคล จรณธมฺโม บวัหอม บญุยประดิษฐ์

กท 745/2544 13006 พระมหาจ ารสั ปโชติโก นากอก ทินกรนิมิตร

กท 746/2544 13021 พระมหาณฐัวตัร ณฎฐวโร พลพิทกัษ์ แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 747/2544 12997 พระมหาสนุทร มนาปภาณี เกลื่อนเกตุ รวกสทุธาราม

กท 748/2544 13097 พระมหาสรุชาติ สรุเมธี ชยัเวยีง พระยาท า

กท 749/2544 13030 พระมหาบญุทิน ปญฺุญธโช เทาศิริ สระเกศ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 750/2544 13020 พระมหาประสิทธ์ิ ปสฏฺโฐ แกว้คง ชลประทานรงัสฤษฎ์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 751/2544 12972 พระมหาวชิา จนฺทธมฺโม กมลภา บางเสาธง อนัดบั    1

กท 752/2544 12985 พระมหายืนยง ปญฺญาว โส ทิพศรี สีหไกรสร อนัดบั    2

กท 753/254 12975 พระมหาบญุสขุ สภุปญฺุโญ โพธิสาขา ยานนาวา อนัดบั    2

กท 754/2544 13057 พระมหาธเนส ธเนโส สงัขแ์กว้ ปากน า้ภาษีเจรญิ อนัดบั    2

กท 755/2544 12987 พระมหาด ารงฤทธ์ิ ถาวรสทฺโธ จนัทาสี วรจรรยาวาส อนัดบั    2

กท 756/2544 13042 พระมหายเุดช เตชพนฺธุ รเิกษกนั นายโรง อนัดบั    2

กท 757/2544 12976 พระอดุร สิรสิาโร ศิรสิา พระยาท า อนัดบั    2

กท 758/2544 12980 พระกอบชยั กิตฺติวณฺโณ ศกัดิ์เรว็ ศรบีญุเรอืง อนัดบั    2

กท 759/2544 12966 พระมหาเจนณรงค์ สิรวิฑฺฒโน แกว้ลอย ช านิหตัถการ อนัดบั    2

กท 760/2544 13041 พระมหาสเุทพ ปญฺญาวชิโร รม่กลาง ชยัชนะสงคราม อนัดบั    2

กท 761/2544 12970 พระวชิยั ธีรปญฺโญ วเิศษสี อินทรบรรจง อนัดบั    2

คณะสงัคมศาสตร์  
วิชาเอก   เศรษฐศาสตร์ 



กท 762/2544 13008 พระสวุรรณ อธิจิตฺโต คุย้เอ่ียม บงึทองหลาง อนัดบั    2

กท 763/2544 13081 พระมหาธานินทร์ อินฺทวฑฺุโฒ อินทะ หวัล  าโพง อนัดบั    2

กท 764/2544 13014 พระมะนญู สมุโน ชาโบราณ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั    2

กท 765/2544 13050 พระมหาสนุทร นิรุตฺติเมธี จนัทรไ์ชย บพิตรพิมขุ อนัดบั    2

กท 766/2544 12992 พระธีระพล ปิยสีโล ชยัยะนภุาพ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั    2

กท 767/2544 12995 พระมหาเศกสิทธ์ิ สเุมโธ ผางจนัทะ วเิศษการ อนัดบั    2

กท 768/2544 13046 สามเณรวชัรกรณ์ แจง้เศรษฐ์ อินทราวาส

กท 769/2544 13096 พระมหาประจกัษ์ ณฏฐสวุโีร ขนุผาด ดาวดงึษาราม

กท 770/2544 13048 พระมหาฐิตวฒัน์ ฐิตวฑฺุฒิ ดวงแกว้ ศรชีมช่ืน

กท 771/2544 13052 พระมหาศาสตรา เขมิสฺสโร แกว้วงัปา หวัล  าโพง

กท 772/2544 13070 พระมหาประทมุ ปทมุวณฺโณ ประทมุวรรณ ปทมุคงคา

กท 773/2544 12983 พระสิทธิรกัษ์ ปญฺญาวชิโร พลลือ รวกบางบ าหรุ

กท 774/2544 12440 พระมหานิพทัธ์ ปวฑฺฒโน วารี สรอ้ยทอง

กท 775/2544 13000 พระมหานิยม นิรุตฺติเมธี สทุววีฒิุพงษ์ กาญจนสิงหาสน์

กท 776/2544 13078 พระมหาพทุธศกัดิ์ ฐานวโร นวนสะดี หงสร์ตันาราม

กท 777/2544 12663 พระขรรคช์ยั ธมฺมิสฺสโร ศรสีดุา นครอินทร์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 778/2544 13062 พระมหาจิรายสุ ทิฏฺฐเมธี นิสสยั ประสาทบญุญาวาส

กท 779/2544 13037 พระมหาวศิรุต สทฺุธิจิตฺโต จิมานงั ธรรมาภิรตาราม

กท 780/2544 12994 พระสวรรค์ ฐานตฺุตโม ยมสีดา ศรบีญุเรอืง

กท 781/2544 13077 พระมหานิคม จนฺทสิริ ศรเีงินดี สวุรรณคีรี

กท 782/2544 12988 พระมหาสภุาพ ธนสโุภ แสนจนัทร์ ยานนาวา

กท 783/2544 12967 พระอทุิตร โฆสิตวณฺโณ ชาทองดี ประชาระบือธรรม

กท 784/2544 13102 พระมหาหสัดี ภรูปิญฺโญ ทองโยธา มชัฌิมาวาส

กท 785/2544 13051 พระมหาประพนัธ์ วชิรญาโณ แสงทองดี มลูจินดาราม



กท 786/2544 13086 พระมหาพรมไพร วนาราโม ศรสีมบรูณ์ ปากน า้ภาษีเจรญิ

กท 787/2544 13080 พระมหาปัญญา สปุญฺโญ แกว้สิมมา สระเกศ

กท 788/2544 13087 พระมหาศรธีาตุ ตปสีโล ป้องพนัธ์ พรหมวงศาราม

กท 789/2544 13011 พระมหาประสิทธ์ิ วชิโย แก่นชา ฝาง

กท 790/2544 13071 พระมหาชิตณรงค์ อตฺตานรุกฺโข ราชคฤห์ สวสัดิ์วารสีีมาราม

กท 791/2544 13032 พระผาสกุ สขุวฑฺฒโน อณุาภาค ยานนาวา

กท 792/2544 13002 พระทวี ปิยธมฺโม ศรเีกตุ คณิกาผล

กท 793/2544 13005 พระมหาอ านวย สรุยิตฺุตโม อศัวประสิทธ์ิกลุ ราชบณุระ

กท 794/2544 12478 พระมหามานิต ญาณธมฺโม สนิทปะโค นครป่าหมาก

กท 795/2544 12578 พระศรพีร ภทฺทิโย มณีจนัทร์ ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 796/2544 13017 พระประยรู สมจิตฺโต สีสนัต์ คณิกาผล

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 797/2544 3904195166 พระมหาบญุโฮม จิรชีโว คจิูนดา พระธาตรุาษฎรบ์  ารุง อนัดบั 2

นค 798/2544 3904195352 สามเณรสพิุน แสงมาตร โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 799/2544 3904195212 พระมหาปรชีา ปญฺญาธโร เข็มมา ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 800/2544 3904195417 พระมหาอทุยั ญาณวโีร เบาราญ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 801/2544 3904195344 พระธิติพนัธ์ ชตุินฺธโร โมกศิริ ค  าแค อนัดบั 2

นค 802/2544 3904195051 พระมหาค าผนั ปญฺญาทีโป ทศัพงษ์ ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 803/2544 3904195425 พระอดุม สทฺุธิญาโณ นามศรี ศรสีทุธาวาส อนัดบั 2

นค 804/2544 3904195158 พระมหาบญุเกิด วชิรญาโณ โคตรราช มีชยัทา่ อนัดบั 2

นค 805/2544 3904195182 พระประสิทธ์ิ ธมฺมวโร ชยับรุี มีชยัทา่

วิทยาเขตหนองคาย
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   รัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองการปกครอง)



นค 806/2544 3904195026 พระมหากิตติ กนฺตธมฺโม โพธ์ิสวา่ง ศรชีมช่ืน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 807/2544 3904195077 พระอนวุฒัน์ วจิิตฺตธมฺโม มะโนราช ศรสีมุงัคล์

นค 808/2544 3904195247 พระมงคล โสภณธมฺโม โสมาบตุร ค าแค

นค 809/2544 3904195018 พระก าพลศกัดิ์ กิตฺติญาโณ ตา่งโอฐ เจรญิผล

นค 810/2544 3904195328 พระสรุชยั สรุโิย ศรเีสน สามคัคี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 811/2544 39020205 พระมหาพงษมิ์ตร ธมฺมโชโต วงศาลาภ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 1

นศ 812/2544 39020209 พระประพนัธ์ ฐิตปญฺุโญ บวัแกว้ หนา้พระลาน อนัดบั 1

นศ 813/2544 39020210 พระพีรศกัดิ์ พีรปญฺโญ เป็ดทอง หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 1

นศ 814/2544 39020215 พระมหาสชีุพ ธนปญฺโญ ผนึกดี บรูณาราม อนัดบั 2

นศ 815/2544 39020220 พระสรุพงษ์ มหาญาโณ รกัษากิจ บรูณาราม อนัดบั 2

นศ 816/2544 39020211 พระมหาพนสั วนิสฺสโร หลงพรหม หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 817/2544 39020204 พระสญัญา สตุธโร เอียดจงดี หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 818/2544 39020203 พระฌภณธรรม ขนฺติพโล เรอืงสขุ อรุณดาราราม อนัดบั 2

นศ 819/2544 39020199 พระสทุศัน์ สทุสฺสโน เพ็ชรสงัข์ พรหมโลก อนัดบั 2

นศ 820/2544 39020207 สามเณรประภาส ภกัดีใหม่ ชะเมา อนัดบั 2

นศ 821/2544 39020208 สามเณรอ านวย เดิมแกว้ หนา้พระบรมธาตุ

นศ 822/2544 39020206 พระประสิทธ์ิ จนฺทสโร อินทกาญจน์ หนา้พระบรมธาตุ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 823/2544 3904470027 สามเณรมานพ ฤทธ์ิเต็ม สวนดอก อนัดบั 1

ชม 824/2544 3904470094 พระสนุทรี สนฺุทรธมฺโม คณูชยั อโุมงค์ อนัดบั 1

ชม 825/2544 3904470183 พระมงคล กตปญฺุโญ ชยัวฒิุ ชยัมงคล อนัดบั  2

ชม 826/2544 3904470086 พระสมนึก ภทฺทโก อินทะวงษ์ อโุมงค์ อนัดบั  2

ชม 827/2544 3904470035 พระมหาสรุตัน์ โชติญาโณ สิมพราช เชตพุน อนัดบั  2

ชม 828/2544 3904470078 พระประยรู ชินฺนว  โส แกว้มะ พระธาตหุรภิญุชยั

ชม 829/2544 3904470051 พระมหาโส ธีรนโร ยอดค าปัน ดวงดี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 830/2544 3904470043 พระขวญัชยั สนฺุทโร มีธรรม บา้นบิง

ชม 831/2544 3904470019 พระแกว้ วชิรญาโณ แกว้ประเสรฐิ ฝายหิน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 832/2544 3905410109 พระมหาประกาศิต อาจารปาลี แกว้กองเกตุ กลาง อนัดบั  1

ขก 833/2544 3905410168 พระวฒิุพงษ์ วฑฺุฒิปญฺโญ ทพันอ้ย ปากบอ่ อนัดบั  1

ขก 834/2544 3905410273 พระมหาสรุสีห์ อคฺคสิริ ป้องเศรา้ มหาธาตุ อนัดบั  1

ขก 835/2544 3905410028 พระมหาจิรตัถกร อรโิย มะสใุส พระอินแปลง อนัดบั  2

ขก 836/2544 3905410141 พระมหาวมิล สิทฺธิเมธี ทองค า เข่ือนอบุลรตัน์ อนัดบั  2

ขก 837/2544 3905410249 พระสวุทิย์ สิรภิทฺโท ปลืม้หมู่ มงคลศรี อนัดบั  2

คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   รัฐศาสตร์  (สาขาการเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตเชียงใหม่



ขก 838/2544 3905410214 พระมหาสมฤทธ์ิ อิทฺธิญาโณ บตุรพรม ทา่พระหงสท์ศประดษิฐ์ อนัดบั  2

ขก 839/2544 3905410265 พระมหาสรุะ สทุสฺสี มาเบา้ ธาตุ อนัดบั  2

ขก 840/2544 3905410079 พระมหาดลุยลกัษณ์ เขมจารี โคตรรประทมุ ศรนีคราราม อนัดบั  2

ขก 841/2544. 3905410150 พระมหาวริะศิลป์ ฉนฺทโก แสนลนุ พิชยัพฒันาราม อนัดบั  2

ขก 842/2544 3905410052 พระมหาจลุศกัดิ์ จิรวฑฺฒโน รถนอ้ย กลาง อนัดบั  2

ขก 843/2544 3905410117 พระพิชยั พฺรหฺมสโร ธะราวฒิุ ทา่ชลาวาส อนัดบั  2

ขก 844/2544 3905410133 พระมหาวเิชิด สภุาสิตภาณี บญุมั่ง ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั  2

ขก 845/2544 3905410087 พระมหาไตรภพ โชติปญฺโญ พรหมทอง รม่ประดู่ อนัดบั  2

ขก 846/2544 3905410222 พระสชุาติ เขมธโร มาสงูเนิน บญุบาลประดิษฐ์

ขก 847/2544 3905410176 พระสมาน ปิยสีโล ยอดนครจง ศรธีาตุ

ขก 848/2544 3905410206 พระมหาสิทธิพงศ์ สทฺุธาจาโร พลูสขุ ศรนีวล

ขก 849/2544 3905410044 พระมหาจิรทธ์ิ วฃิรเมธี แสงสรุนิทร ์ เข่ือนอบุลรตัน์

ขก 850/2544 3905410192 พระมหาสมพร สิรมิงฺคโล แกว้กนก ศรนีคราราม

ขก 851/2544 3905410184 พระส านึก ฐานิสฺสโร ส  าเรจ็ดี โพธ์ิก่อง

ขก 852/2544 3905410290 พระวชัรพงษ์ อตฺตมโน เจรญิไทย ราษฎรส์ขุเกษม

ขก 853/2544 3905410125 พระพงษพิ์พฒัน์ วมิตฺุโต ครองดี สวา่งมรรคา

ขก 854/2544 3905410257 พระใบฎีกาสวุรรณ สิรจินฺโท บตุรโคตร แหเ่หนือ

ขก 855/2544 3905410036 พระค าปุ่ น รกฺขิตญาโณ พิมพด์ี ศรธีาตุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 856/2544 370 พระพิพฒันภ์าสน์ ปญฺุญทีโป บญุเทียน ลองตอง อนัดบั  2

นม 857/2544 239 พระสิรวิจิกัขณ์ ถิรญาโณ ผกามาศ พระนารายณม์หาราช

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   รัฐศาสตร์  (สาขาการเมืองการปกครอง)



นม 858/2544 371 พระมหาเรอืง ปญฺญาปสโุต วเิวกรมัย์ พายพั

นม 859/2544 399 พระมหาบญุทนั อภิปญฺุโญ ไชยพนั พายพั

นม 860/2544 375 พระมหาสะอาด ญาณวโร แสงจนัทร์ จงกอ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 861/2544 3907040350 พระสมจิต กตปญฺุโญ วงศศ์รจีนัทร ์ พลแพน อนัดบั  2

อบ 862/2544 3907040422 พระจ าเรญิ สิรภิทฺโท วรรณวตัร สารพฒันึก อนัดบั  2

อบ 863/2544 3907040414 พระธงชยั คมฺภีโร บุง้ทอง ใหมประชาสรรค์

อบ 864/2544 3907040368 พระประเสรฐิ คตฺุตสีโล บญุมาก ทา่วงัหิน

อบ 865/2544 3907040376 พระสีจนั สปุนฺโน แกว้วไิลวงศ์ แจง้

อบ 866/2544 3907040333 พระครูวรกิจพิพฒัน์ วรโท บญุมาวดั คอ้บอน

อบ 867/2544 3907040392 พระจฬุาพร กตสาโร เพ็งดี ค  านางรวย

อบ 868/2544 3907040406 พระบญุทนั จารุวณฺโณ กณาลกัษณ์ ศรโีนนยาง

อบ 869/2544 3907040431 พระเฉลย นนฺทิโย สารงั บา้นสขุสมบรูณ์

อบ 870/2544 3907040341 พระครูสิรริปญุญาคม สิรปิญฺุโญ จมูทอง ศรอีดุม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 871/2544 3994102227 สามเณรณรงคศ์กัดิ์ โสภา จมุพลสทุธาวาส อนัดบั  2

สร 872/2544 3994102485 พระเกษม รตนโชโต วนัเพราพรงิ มงคลรตัน์

คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   รัฐศาสตร์  (สาขาการบริหารรัฐกิจ)

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   รัฐศาสตร์  (สาขาการเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตสุรินทร์



สร 873/2544 3994102235 พระบญุทวี ถิรจิตฺโต ราชาสมบตัิ คุม้เหนือ

สร 874/2544 3994102294 พระมหาตรเีนตร อิสิญาโณ รสคง ศาลาลอย

สร 875/2544 3994102251 พระสมชาย จารุธมฺโม ธรรมวงศ์ คุม้เหนือ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 876/2544 390462 สามเณรวรายทุธ วฒิุ ป่าแลว อนัดบั  2

พย 877/2544 390257 พระมหาภวูรนิทร ์ ฉฬภิญฺโญ ทองค า ศรโีคมค า อนัดบั  2

พย 878/2544 390267 พระมหาสมพร เตชธมฺโม พทุธา ศรโีคมค า อนัดบั  2

พย 879/2544 410391 พระมหาพีระพงษ์ พลวโีร พยคักาฬ สวนดอก อนัดบั  2

พย 880/2544 390260 พระพลชยั เขมโก เพียรจรงิ ดอนไชย อนัดบั  2

พย 881/2544 390255 พระมหาบญุเที่ยง พทฺุธสาวโก ลกัษณพ์ลวงศ์ พระธาตจุอมทอง อนัดบั  2

พย 882/2544 390276 พระอทุิศ วราสโภ เรยีนมาแทน ราชคฤห์ อนัดบั  2

พย 883/2544 390259 พระไพศาล ภทฺทิโย จีนกลาง โพธาราม

พย 884/2544 390249 พระชยัวฒัน์ รตนวณฺโณ สยุะหลาน ศรบีญุเรอืง

พย 885/2544 390268 พระสมศกัดิ์ กิตฺติเมธี ปันยศ บา้นจวา้ก

พย 886/2544 390273 พระสมิุตร ชิตมาโร สมศรี ดอนตนั

พย 887/2544 390265 พระสีไทย อนตฺุตโร วงษา ศรยีางชมุ

พย 888/2544 390250 พระไชยณรงค์ มหาวโีร นาไวย์ สถาน

พย 889/2544 390277 พระอภิชยั อภิชโย ค าหลู่ สบหาร

พย 890/2544 390272 พระสนุทร มหาคมฺภีโร ชยันนัต๊ะ เมืองราช

พย 891/2544 390261 พระอธิการวศิาล ฐิตธมฺโม ผลดี ศรเีมืองมลู

พย 892/2544 410392 พระสมพร วรธมฺโม ศิรสิวสัดิ์ ศรโีคมค า

วิทยาเขตพะเยา
คณะสงัคมศาสตร์  วิชาเอก   รัฐศาสตร์  (สาขาการเมืองการปกครอง)



พย 893/2544 390263 พระวรการ มหาวโีร พงษม์า ป่าไมแ้ดง

พย 894/2544 390269 พระสพุจน์ สขุวฑฺฒโก ไชยประสิทธ์ิ ศรอีโุมงคค์  า

พย 895/2544 390253 พระนพุงษ์ มหาปญฺโญ ติสนัโต หว้ยจนุ

พย 896/2544 390258 พระประเสรฐิ นรนิฺโท อินต๊ะจกัร ์ สนัโคง้

พย 897/2544 390279 พระอนทุิน อารยธมฺโม วกิาหะ ดอนมลู

พย 898/2544 390254 พระบญุแทน กิตฺติปญฺโญ สมวนั ต า้น า้ลอ้ม

4.   คณะสังคมศาสตร์  
วชิาเอกรฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

วชิาเอกเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

รวม รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

วิชาเอกรฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

วิชาเอกสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

วิชาเอกสงัคมวิทยา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

6 วิทยาเขตนครราชสีมา           

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป



7 วิทยาเขตสุรินทร ์        

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

8 วิทยาเขตพะเยา                  

วิชาเอกรฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

รวม รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

จ านวน รูป

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์

สถิติพุทธศาสตรบัณฑิต

รับรองตามนี้

(พระครูสุตกิจบริหาร)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระครูปลัดประสิทธ์ิ  ธุรสิทฺโธ

รุ่นที ่ ๔๖  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔

*********

                 1.   คณะพุทธศาสตร์

                 2.   คณะครุศาสตร์



จ านวน รูป

จ านวน รูป

รวมทัง้สิน จ านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 899/2544 12028 พระมหาธีรพร สธีุโร ศรสีวา่ง ใหญ่สวา่งอารมณ์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 900/2544 12068 พระมหาพทุธิโชติ ธีรธมฺโม บวัพนัธ์ มหาธาตุ

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก   ปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง) 
วิชาเอก   พระพุทธศาสนา

อนมุต้ปิรญิญา  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พทุธศกัราช  ๒๕๔๔

ปฏิบตัศิาสนกิจครบ  ๒  ปี

เขา้รบัปรญิญา  วนัที่  ๒๐  พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๔  

รุน่ที่  ๔๔,๔๕  (เพ่ิมเตมิ  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๔)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 901/2544 12246 พระมหาโกศกัดิ์ โพธิสาโร เชาวนพทุธิสาร สระเกศ

กท 902/2544 12221 พระมหาธีรากลุ ฐานจาโร ศรนีอ้ย กก

กท 903/2544 12226 สามเณรสิทธิชยั ศรรีกัษา อมรทายิการาม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 904/2544 12174 พระมหาภาณวุฒัน์ อาภายตฺุโต พนัธค์  าภา ยางสทุธาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 905/2544 12400 พระมหาโกวทิย์ สิรคิตฺุโต ฝ่ายเทศ ใหม่

กท 910/2544 12292 พระมหาอคัรเดช ถามปญฺุโญ จงจิต ใหม่

กท 911/2544 12273 พระมหาทรงวฒิุ ฐิตโสภโณ ช่ืนใส กก

กท 912/2544 12264 พระมหาเนติพล อรยิเมธี ภเูมฆ จอมสดุาราม

กท 913/2544 12365 พระมหาสพุฒัน์ พฺรหฺมว  โส พรหมวงศ์ สระแก

กท 914/2544 12078 พระวรเมธ ปรปิณฺุโณ จนัทะสี รวกบางบ าหรุ

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ภาษาองักฤษ

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  การสอนภาษาองักฤษ

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  การสอนภาษาไทย



กท 915/2544 12261 พระมหาวรเชษฐ์ ปิยวโีร สมนึก จอมสดุาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 916/2544 12299 พระมหาปณิธาน ปณิธาโณ หมั่นดี คฤหบดี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 917/2544 12541 พระมหาเคนตา ฐานิสฺสโร โคตระมะ กดุชง

กท 918/2544 12447 พระมหาพงษน์รนิทร ์ ปญฺญาวชิโร จลุนิล พรหมวงศาราม

กท 919/2544 12525 พระมหาสเุทพ รตนเมธี เมืองแกว้ ราชบรุณ

กท 920/2544 12463 พระมหาวทิยา วชฺิชยานนฺโท จนัทา บางครุ

กท 921/2544 12472 พระมหาพิเชษฐ์ ภรูนิฺทโร จนัทรม์รณภาพอด เศวตฉัตร

กท 922/2544 12539 พระมหาวฒิุพงษ์ วฑฺุฒิปญฺโญ ทพันอ้ย ปากบอ่

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 923/2544 12545 พระเฉลิมพล ธมฺมพโล สมพฒิุ อนงคาราม

กท 924/2544 12531 พระอนชุยั ชยตฺุตโม พลีเพ่ือชาติ อรุณราชวราราม

คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ภาษาไทย

คณะสงัคมศาสตร์  (ส่วนกลาง)
วิชาเอก รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 925/2544 3705410083 พระมหาอนนัท์ อานนฺทเมธี สีอทุา ชยัศรี

ขก 926/2544 3705410059 พระมหานิพนธ์ อตฺถกาโม ครองพลขวา หนองแวง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 927/2544 3805160071 พระวฒุพิชยั สปปฺญฺโญ กาเผือก ป่ามหาวนาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 928/2544 3805270119 พระมหาธีระพนัธ์ คมฺภีรปญฺโญ ทอนเทพ ศรสีวา่ง อนัดบั  2

ขก 929/2544 3805270160 พระเกณฑช์นาสิทธ์ิ สจิุณฺณธมฺโม ยอ่สิทธิสนธิ สวา่งสทุธาวาส อนัดบั  2

ขก 930/2544 3805270011 พระกิตติศกัดิ์ กิตฺติสาโร สภุาพเพชร โนนสะอาด

ขก 931/2544 3805270025 พระอติเทพ อภิญาโณ จนัทรพ์าณิชย์ โพธ์ิชมุ วส. เลย

 

วิทยาเขตขอนแก่น  รุ่นท่ี  ๔๔
คณะสงัคมศาสตร์

วิชาเอก  รัฐศาสตร์  (การเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตขอนแก่น  รุ่นท่ี  ๔๔

วิชาเอก  การสอนภาษาไทย

คณะพุทธศาสตร์
วิชาเอก  ปรัชญา

วิทยาเขตขอนแก่น  รุ่นท่ี  ๔๕
คณะครุศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 932/2544 3805410069 พระมหาปรชีา ธมฺมโชโต เสนาเวยีง แทน่วนาราม อนัดบั  2

ขก 933/2544 3805410085 พระมหาไพยว์รรณ วณฺณโสภโณ ค านนท์ กลางบรุี

ขก 934/2544 3805410018 พระอาทิตย์ อโสโก นามวนัสา ประชาราษฎรนิ์มิต

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 935/2544 329 พระบญุรอด เตชธมฺโม เมินขนุทด ใหม่อมัพวนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 936/2544 3804187820 พระวนัดี สนฺติกโร ศรสีมเด็จ จอมเสด็จ รุน่ที่  45

วิทยาเขตขอนแก่น  รุ่นท่ี  ๔๕
คณะสงัคมศาสตร์

สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  (การเมืองการปกครอง)

คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  (การเมืองการปกครอง)

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  จริยศึกษา

วิทยาเขตนครราชสีมา  รุ่นท่ี  ๔๕
คณะสงัคมศาสตร์

วิชาเอก  รัฐศาสตร์  (การเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตหนองคาย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 937/2544 12129 พระมหาชยัพิชิต ฐานตฺุตโร ใสสะอาด นาคปรก รุน่ที่  45

กท 938/2544 12151 พระมหาบญุสง่ ยโสธโร วสิงูเล เฉลิมพระเกียรติ รุน่ที่  45

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 939/2544 12770 พระมหาดนพุงษ์ ชาติเมธี พรมแดง ช านิหตัถการ รุน่ที่  46

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 940/2544 12667 พระมหาเมธี ภทฺรว  โส ผยุอทุา พรหมสวุรรณ รุน่ที่  46

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 941/2544 13079 พระมหาสมคิด จิตฺตคตฺุโต ค ากณุา หลกัสี่ รุน่ที่  46

กท 942/2544 13065 พระมหายรรยง กนฺตสีโล วเิศษด ารงกลุ พระยาท า รุน่ที่  46

รุ่นที ่ ๔๔ คณะสังคมศาสตร์ จ านวน      รูป

รุ่นที ่ ๔๕ คณะพุทธศาสตร์ จ านวน    รูป

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

วิชาเอก  รัฐศาสตร์    (สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ)

วิชาเอก  การสอนภาษาองักฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)
วิชาเอก  ภาษาไทย

คณะสงัคมศาสตร์ (ส่วนกลาง)



คณะครุศาสตร์ จ านวน       รูป

คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน      รูป

คณะสังคมศาสตร์ จ านวน   รูป

รุ่นที ่ ๔๖ คณะครุศาสตร์ จ านวน       รูป

คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน       รูป

คณะสังคมศาสตร์ จ านวน      รูป

รวมทัง้สิน้ จ านวน  รูป

พระสุเมธาธิบดี

นายกสภามหาวิทยาลัย

รับรองตามนี้

(พระครูสุตกิจบริหาร)

รักษาการผู้อ านบยการกองทะเบียนและวัดผล

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อนุมัติปริญญา  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๕
รุ่นที่  ๔๗  ปีการศกึษา  ๒๕๔๓

พระเทพโสภณ

อธิการบดี

เข้ารับปริญญา  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๕
คณะพุทธศาสตร ์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0001/2545 13137 พระมหามนตรี คตฺุตธมฺโม จนัทรตัน์ มะลิ อนัดบั 1

กท 0002/2545 13141 พระมหาวสิาตย์ ธมฺมิโก ศรษีะดี ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 0003/2545 13123 พระครูปลดัธนญัชยั อรญฺิชโย ถ่ินก าเหนิด เพชรสมทุร

กท 0004/2545 13146 พระมหาสมปอง อคฺคธมฺโม เพียรขนุทด พิกลุทอง

กท 0005/2545 14091 พระมหาสงวน ปญฺญาสิริ หงษห์ิรญั มหรรณพาราม เขา้ปี 3

กท 0006/2545 13128 พระบญุญวฒัน์ ญาณวโีร กนัสตัรู บางเลนเจรญิ

กท 0007/2545 13134 พระมหาผดุผ่อง อคฺคธมฺโม ศรหีลา้ เทพากร

กท 0008/2545 13142 พระวหิาร เขมวโร เที่ยงไธสง สมรโกฏิ

กท 0009/2545 13121 พระมหาทองสขุ สิรวิฑฺฒโก สิทธิสรุนิทร ์ พิกลุทอง

กท 0010/2545 12620 พระครูวนิยัธรณรงค์ ธมฺมานนฺโท สรอ้ยเกษร พระพิเรนทร์

กท 0011/2545 13129 พระปฐมพจน์ สนฺตจิตฺโต พยงุวงษ์ มหาธาตุ

กท 0012/2545 13510 พระมหาเมธี สเุมธโร บวัจนัทร ์ เพลง

กท 0013/2545 13159 พระมหาอิทธิพล สพุโล ฟองจ า มหาธาตุ

กท 0014/2545 13116 พระเฉลียว ถิรธมฺโม ทิพยก์ระโทก สนามนอก

กท 0015/2545 13140 พระครูวนิยัธรวเิชียร โฆสธมฺโม แหว้เพชร มหาธาตุ

กท 0016/2545 13149 พระสาย อาภสฺสโร ศรเีมือง จนัทรใ์น

กท 0017/2545 13535 พระมหาปรชีา สมจิตฺโต สปัปพนัธ์ มหาธาตุ รุน่ที่ 46

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0018/2545 13486 พระมหาเกียรติศกัดิ์ กิตฺติเวที บงัเพลิง สรอ้ยทอง อนัดบั 1

กท 0019/2545 13118 พระมหาชิดชอบ สมนฺตปสาทิโก จนัทรป์ระเสรฐิ ราษฎรศ์รทัธาธรรม อนัดบั 1

สาขาวิชา ปรัชญา
   คณะพุทธศาสตร ์



กท 0020/2545 13414 พระมหาอนพุนัธ์ ชยาภินนฺโท โพธิสาร สรอ้ยทอง อนัดบั 1

กท 0021/2545 13524 พระมหาอนนัต์ สมุนานนฺโท แมน้พยคัฆ์ สิงห์ อนัดบั 2

กท 0022/2545 13527 พระมหาอานนท์ อานนฺโท ป่าดา้ว ดสุิตาราม อนัดบั 2

กท 0023/2545 13125 พระมหาธีรวงษ์ ญาณสธีุโร วนัทา คฤหบดี อนัดบั 2

กท 0024/2545 13110 พระมหากนก คมฺภีรปญฺโญ ภช่ืูนแสง กลางบางซ่ือ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0025/2545 13161 พระมหาจ ารูญ กสุลจิตฺโต บญุชม นาคปรก

กท 0026/2545 13171 พระมหาวชิชพุงศ์ กาญฺจนปญฺโญ กาญปัญญา สรอ้ยทอง

กท 0027/2545 13165 พระมหาประชา เขมจารี ด  ารงคพ์นัธ์ ยางสทุธาราม

กท 0028/2545 13139 พระมหาวนัชยั อภิปญฺโญ ชว่ยสขุ เวตวนัธรรมาวาส

กท 0029/2545 13117 พระชยัวฒัน์ กตปญฺุโญ ไชยวงัราช ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 0030/2545 13176 พระมหาสายณัห์ ชยาภินนฺโท โพธ์ิทอง อินทารามวรวหิาร

กท 0031/2545 13152 พระมหาสพุทุธิคมน์ สภุกิจฺโจ ชาติศกัดิ์ ทองบน

กท 0032/2545 13523 พระมหาสรุตัน์ สรุตฺถิโก ทองพนัค า พระเชตพุนฯ

กท 0033/2545 13483 พระเอกรนิทร ์ มหาปญฺโญ อินทรส์  าราญ เพลง

กท 0034/2545 13402 พระมหาสมภาร อติพโล นาเจรญิ ปรนิายก

กท 0035/2545 13114 พระจ าลอง ภรูเิสฏฺโฐ มีแกว้ พิชยญาติการาม

กท 0036/2545 12638 พระแสงดาว เถ่ียนนงั นามวงศ์ กศุลสมาคร รุน่ที่ 46

กท 0037/2545 12635 พระเกษม เถ่ียนสี เตียงเกตุ กศุลสมาคร รุน่ที่ 47

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0038/2545 13363 พระมหาชมพู ญาณมนิุ ทาทอง สวนพลู อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชา ศาสนา



กท 0039/2545 13167 พระมหาประวทิ โรจนญาโณ จรุุวรรณ วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 0040/2545 13168 พระมหาประสิทธ์ิ สิทฺธิญาโณ ลากลุ นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 0041/2545 13529 พระมหาอดุม อตฺุตมธีโร จนัทิมา พระเชตพุนฯ

กท 0042/2545 13444 พระมหาพิศาล ชยวโีร เทพธานี พระเชตพุนฯ

กท 0043/2545 13312 พระมหาประพนัธ์ ชตุินฺธโร มาระวชิยั เบญจมบพิตรฯ

กท 0044/2545 13154 พระสรุศกัดิ์ สทฺุธสีโล ศรชยั สม้เกลีย้ง

กท 0045/2545 13155 พระสวุรรณชยั สวุโิย เชาวช่ื์น จนัทร์

กท 0046/2545 14693 พระสายลม กนฺตสีโล ศิลาศิลป์ ชยัพฤกษม์าลา

9

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0047/2545 13178 พระมหาสรุยิณัห์ กิตฺติวฑฺฒโน ยานผาด  ทองธรรมชาติ อนัดบั 2

กท 0048/2545 13169 พระมหาประเสรฐิ อมรร  สี ทองเซ ระฆังโฆสิตาราม

กท 0049/2545 13322 พระมหามนตรี ธมฺมทีโป อิธิ ดอนเมือง

3

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0050/2545 40010240 พระสชุาติ สชุาโต ทองมี ใหญ่ชยัมงคล อนัดบั 1

นศ 0051/2545 40010233 พระดิลก ถาวโร สิงหท์องไช บรูณาราม อนัดบั 1

นศ 0052/2545 40010235 พระมหาเสรมิศกัดิ์ นิสฺสโก สวุรรณประดิษฐ์ บรูณาราม อนัดบั 2

นศ 0053/2545 40010239 พระมหาสนุอง สเุมโธ อินทรวงศ์ แจง้ อนัดบั 2

นศ 0054/2545 40010232 พระมหาชยัศกัดิ์ สีลธมฺโม ศรวีริกัษ์ ประดู่พฒันาราม

คณะพุทธศาสตร ์ 

สาขาวิชา ภาษาสันสกฤต

          วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา



นศ 0055/2545 40010249 พระสกุอบ กิตฺตินนฺโท กาญจนรตัน์ ราษฎรเ์จรญิ

นศ 0056/2545 40010248 พระสเุกียรติ กิตฺติกาญฺจโน กาญจนรตัน์ ราษฎรเ์จรญิ

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0057/2545 4004110068 พระชาญณรงค์ จิรเมธี แสนกลา้ พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม 0058/2545 4004110106 พระมหาอ านาจ อภิปณฺุโณ วงัเป็ง พระธาตดุอยผาตัง้ อนัดบั 2

ชม 0059/2545 4004110254 พระปลดัณรงคศ์กัดิ์ ฐิตสาโร ศรเีพชร หนองผาขาว อนัดบั 2

ชม 0060/2545 4004110238 พระเกษม จรณธมฺโม ชมุภสูวุงค์ น า้โทง้ อนัดบั 2

ชม 0061/2545 4004110114 พระมหาวราคม วรธมฺโม นางเมาะ เปาสามขา อนัดบั 2

ชม 0062/2545 4004110181 พระธิติพรรณ ญาณวโีร อ่ิมฤทธ์ิ รมณียาราม อนัดบั 2

ชม 0063/2545 4004110041 พระยทุธพิชยั ฐิตวโีร แกว้สรุนิทร ์ หม่ืนสาร อนัดบั 2

ชม 0064/2545 4004110220 พระเกษมพล เขมพโล อนอุนั บา้นหว้ยยาง อนัดบั 2

ชม 0065/2545 3904110641 พระวลิา อคฺคจิตฺโต สารใส หว้ยยาบ อนัดบั 2

ชม 0066/2545 4004110084 พระประทีป ญาณวโร ยศบญุเรอืง หนองป่าคา่ อนัดบั 2

ชม 0067/2545 3904110110 พระอฑัฒชยั อารยธมฺโม ตากลา้ พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม 0068/2545 4004110165 พระทวทีรพัย์ ธมฺมปาโล สมพนัธ์ น า้แพร่ อนัดบั 2

ชม 0069/2545 3904110438 พระอธิการจ านงค์ กนฺตจารี ผาดดี สนัป่ายาง อนัดบั 2

ชม 0070/2545 4004110149 พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ พ่วงพลบั เทพสามคัคีธรรม อนัดบั 2

ชม 0071/2545 4004110050 พระกิตติพงษ์ สญฺญจิตฺโต คิดตาโย ปงมะโอ อนัดบั 2

ชม 0072/2545 4004110173 เจา้อธิการไพโรจน์ รตนโชโต นอ้ยศิรสิขุ ดอนมลูชยั อนัดบั 2

ชม 0073/2545 4004110157 พระครูนิยตุโพธิธรรม ถิรปญฺโญ วรรณนาค มหาโพธ์ิใต้ อนัดบั 2

ชม 0074/2545 4004110092 พระมหาสมชาย จนฺทปญฺโญ แอบกระโทก พระเจา้เม็งราย อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่  



ชม 0075/2545 3904110101 พระนพดล ฐิตเมโธ แกว้ค  างาม นาแขม อนัดบั 2

ชม 0076/2545 4004110017 พระมหาสมคัร ภทฺทิโย จนัทรล์ิม้ ร  า่เปิง อนัดบั 2

ชม 0077/2545 4004110122 พระณฐัวทิย์ รตินฺธโร มั่งมี ศรรีตันาราม

ชม 0078/2545 4004110076 พระอ านวยศิลป์ สีลส  วโร เป็งเครอื ร  า่เปิง

ชม 0079/2545 4004110190 พระอธิการด ารงค์ กสุลจิตฺโต ตอ้งรกัชาติ ฝายนอ้ย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0080/2545 4004110203 พระใบฎีกามนตรี มหาวฑฺุโฒ สายผึง้ อทุยัธาราม

ชม 0081/2545 4004110131 พระอธิการชลอ ปรปิณฺุโณ เกษส าโรง ศรนิีคมรตันาราม

ชม 0082/2545 3904110071 พระเทียนชยั ญาณวโีร โมงตรง สิงหช์ยั

ชม 0083/2545 4004110033 พระมหาอทุยั ธีรวโีร เชือ้สอน เชตพุน

ชม 0084/2545 4004110211 พระครูมณเทียร อาภสฺสโร เตชะ แม่มอกหวัน า้

28

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0085/2545 4004120071 พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม กลางพนม ต าหนกั อนัดบั 2

ชม 0086/2545 4004120063 พระมหาสงัวรณ์ ส  วรญาโณ เทศน า ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

ชม 0087/2545 4004120055 พระมหานาวา ญาณวสิทฺุธิ กลุสะโมรนิทร ์ เมืองมาง อนัดบั 2

ชม 0088/2545 4004120021 พระมหาวนิิจฉัย สเุมธโส บญุบรรลุ ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 0089/2545 4004120012 พระวจิิตร ฐานตฺุตโร เกิดไผ่ลอ้ม โป่งนอ้ย

5

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตเชียงใหม่  

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ปรัชญา

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา ศาสนา



ชม 0090/2545 3904130021 พระเจตติพงษ์ จนฺทร  สี ตาอโุมงค์ อโุมงค์ อนัดบั 2

1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0091/2545 4005160310 พระมหาไพบลูย์ พฺรหฺมวโร สาไชยยนัต์ รม่ประดู่ อนัดบั 1

ขก 0092/2545 4005160506 พระมหาพิชิตชยั พทฺธธมฺโม แพ่งศรสีาร สวา่งโพธ์ิชยั อนัดบั 1

ขก 0093/2545 4005160301 พระมหาไพฑรูย์ เขมธโร เหลาเคน บา้นหนองกงุ อนัดบั 2

ขก 0094/2545 4005160280 พระครูปรยิตัิกิจสนุทร นิมฺมโล ศนูยจ์นัทร ์ สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

ขก 0095/2545 4005160344 พระมหาวรจกัร ธมฺมธารี บตุรวงษ์ เข่ือนอบุลรตัน์ อนัดบั 2

ขก 0096/2545 4005160476 พระมหาอนงค์ กตปญฺโญ หลา้ทองอินทร์ หวัหินสะอาด อนัดบั 2

ขก 0097/2545 4005160484 พระอนนัท์ อภินนฺโท ทนนาดี สวา่งหนองสงัข์ อนัดบั 2

ขก 0098/2545 4005160018 พระมหาจ าลอง จารกิส  วโร พนัทมุ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 0099/2545 4005160433 พระสมาน อาจาโร ศรลีนุ บวัระพา อนัดบั 2

ขก 0100/2545 4005160387 พระมหาสมควร สนฺุทรเมธี ตาดทอง เข่ือนอบุลรตัน์ อนัดบั 2

ขก 0101/2545 4005160069 พระสมบรูณ์ รตนญาโณ เหมือนพนัธ์ พระพทุธบาทฯ อนัดบั 2

ขก 0102/2545 4005160182 พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห พลลนุ โพธ์ิทอง อนัดบั 2

ขก 0103/2545 4005160409 พระมหาสมร สนฺุทโร ภกูระมน สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

ขก 0104/2545 4005160191 พระครูวชิรสารกิจ ปญฺญาวชิโร เหงา้จ  าปา เทพปรูณาราม อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0105/2545 4005160263 พระมหาทองค า กลฺยาโณ ภสูีดวง อโสการาม อนัดบั 2

ขก 0106/2545 4005160131 พระครูศรปีรยิตัิมงคล สิรมิงฺคโล ค าภิบาล รม่ประดู่ อนัดบั 2

ขก 0107/2545 4005160166 พระครูสารกิจโสภิต กตปญฺุโญ ประนิคม สวา่งหนองสงัข์ อนัดบั 2

ขก 0108/2545 4005160441 พระครูสีลคณุารกัษ์ กตสีโล ศรสีขุ สงัฆคณาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น 

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา ปรัชญา



ขก 0109/2545 4005160255 พระมหาเทพา สณฺหวาที ฤทธ์ิมหา เข่ือนอบุลรตัน์ อนัดบั 2

ขก 0110/2545 4005160557 พระยทุธนา อธิจิตฺโต พลูเพ่ิม ป่าม่ิงเมือง เขา้ปี 3

ขก 0111/2545 4005160077 พระมหาพิษณุ วชิรเมธี บญุนิยม จองค า เขา้ปี 3

ขก 0112/2545 4005160468 พระอดลุย์ วสิารโท หาญเชิงชยั สวา่งอารมณ์

ขก 0113/2545 4005160549 พระครูพิสยัสารคณุ ฐิติญาโณ อามาตร กลางโกสมุ

ขก 0114/2545 4005160379 พระศกัดิ์มงคล กิตฺติคตฺุโต ชาญประเสรฐิ ชยัศรี

ขก 0115/2545 4005160450 พระมหาสรุะเวช วชิโร เกชิต อรา่มมงคล

ขก 0116/2545 4005160239 พระจีรพฒัน์ สมาจาโร ดีใจ ทา่พระหงษเ์ทศประดษิฐ์

ขก 0117/2545 4005160123 พระปรยิตัิวรคณุ ชินว  โส เหลาลาภะ บา้นหนองกงุ

ขก 0118/2545 4005160115 พระครูสิรปิรยิตัิสาร สิรนิฺธโร กสัสปะ บรูพาราม

ขก 0119/2545 4005160425 พระสมาน เปมสีโล พมุลา สวา่งภมิูดล

ขก 0120/2545 4005160107 พระครูสนุทรศีลวงศ์ สจฺจวโร จนัทรโ์ฮง บา้นหนองตมู

ขก 0121/2545 4005160298 พระมหาประยตุร อนตฺุตโร ภทูองเงิน สวา่งหวันาค า

ขก 0122/2545 4005160221 พระมหาเข็มทอง ตนฺติปาโล ฤทธ์ิลือไกร ทา่น า้พอง

ขก 0123/2545 4005160492 พระมหาเอกลกัษณ์ ขนฺติธมฺโม เพ็ชรรตัน์ อโสการาม

ขก 0124/2545 4005160271 พระทองสขุ คมฺภีรปญฺโญ สตัคงั อรา่มมงคล

ขก 0125/2545 4005160514 พระศภุชยั สภุชโย งอกนาวงั เกาะแกว้

ขก 0126/2545 4005160361 พระมหาวชิยั วสิทฺุธิญาโณ ทาบทา สวา่งหวันาค า

ขก 0127/2545 4005160522 พระเทเวช นิปปฺโก ฉวอิีนทร์ วะตะแบก

ขก 0128/2545 4005160204 พระปลดัส  ารวย เขมงฺกโร อึ่งหนองบวั บญุบาลประดิษฐ์

ขก 0129/2545 4005160085 พระครูเกษมพฒันสาร เขมจาโร สมบรูณท์วง สีลาขนัธ์

ขก 0130/2545 4005160328 พระมหารงัสรรค์ ธมฺมรโส แสงสีลม โพธ์ิโนนทนั

ขก 0131/2545 4005160395 พระอธิการสมนึก ปรสิทฺุโธ หินชดั บรบิรูณ์

ขก 0132/2545 4005160093 พระครูปรยิตัิสารสนุทร ติกฺขปญฺโญ บวัภา ธาตกุดุกวา้ง

ขก 0133/2545 4005160336 พระมหาเอกภพ ปญฺญาวชิโร ศรลีะคร หนองบวั



ขก 0134/2545 4005160158 พระครูเจติยภมิูพิทกัษ์ อาจาโร ใยแกว้ เจติยภมิู

ขก 0135/2545 4005160417 พระสวาท สีลวณฺโณ ทนทาน ชยัประดิษฐ์

ขก 0136/2545 4005160352 พระครูรตันสารธรรม ถาวโร ยศเรอืง สระแกว้

ขก 0137/2545 4005160026 พระเทพาลกัษณ์ ฐิตธมฺโม นอ้ยมาลยัพนัธุ์ เทพปรูณาราม

นม 0138/2545 4005160247 พระทวศีกัดิ์ เมตฺเตยฺโย กิติยะวงษ์ ศรปีระทมุ

ขก 0139/2545 4005160140 พระครูสิทธิสารโสภณ ชิโนรโส ค าออ้ สระชยั

ขก 0140/2545 4005160531 พระครูวฒิุสารโกวทิ โกวโิท จนัทวงศ์ ศรบีญุเรอืง

50

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0141/2545 500000402 พระมหาอนนัต์ วชิรปญฺโญ ปัญญาปรุ บงึ อนัดบั 2

นม 0142/2545 500000731 พระพฒันพงษ์ ธีรภทฺโท ไมส้นัเทียะ หนองหญา้งาม

นม 0143/2545 500000421 พระธวชัชยั อภิชโย สรุตัน์ สะแกแสง

นม 0144/2545 500000409 พระชิต ชินวโร ชอบเรยีบรอ้ย หนองหญา้งาม

นม 0145/2545 500000405 พระอธิการประเสรฐิ คเวสโก นามรกัษ์ ตา่งตา

นม 0146/2545 5000000357 พระครูปิยสีลากร ปิยธโร ประเมศณี โนนสมบรูณ์ รุน่ที่ 46

6

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0147/2545 4007010064 พระวานิช ติกฺขวโีร กมุภาพงษ์ สารภี อนัดบั 2

อบ 0148/2545 4007010013 พระทินกร ฐานวโร หอมสิทธ์ิ ส  านกัสงฆพ์ทุธรกัษา อนัดบั 2

อบ 0149/2545 4007010021 พระศกัดิ์สิทธ์ิ สทฺุธจิตฺโต จ าเรญิ หลวง อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา ศาสนา

วิทยาเขตนครราชสีมา 



อบ 0150/2545 4007010048 พระมหาวลิยั เตชวโร เดชเดิม แคนนอ้ย

อบ 0151/2545 4007010081 พระอธิการสมบตัิ กิตฺติภทฺโท ศรแีกว้ สวุรรณาราม

อบ 0152/2545 4007010030 พระกฤษดา ธีรว  โส พทุธเกตุ มหาวนาราม

อบ 0153/2545 4007010056 พระภเูวยีง สขิุโต พรหมถาวงศ์ สทุศันาราม

อบ 154/2545 4007010072 พระทองจนัทร์ กิตฺติปญฺโญ เกษมสขุ สระเกษ

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0155/2545 4008072551 พระมหาศิรพิงศ์ สิรวิ  โส วงศอ์ุ่น ตน้ธง อนัดบั 1

พร 0156/2545 4008072489 พระอิทธิพทัธ์ ฐิตธมฺโม กวาวสิบสาม หลวง อนัดบั 2

พร 0157/2545 4008075101 พระมหาณฐัวฒิุ ณฏฺฐวฑฺุฒิโก สขุลอ้ม แกว้มงคล

3

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0158/2545 4010012986 พระจรูญ คณุส วโร ยะป๋ิว รอ้งหลอด อนัดบั 2

พย 0159/2545 4010013036 พระครูวบิลูนนัทวทิย์ ปญฺุญกาโม ล าเลาร ์ หนองแดง อนัดบั 2

พย 0160/2545 4010013257 พระอินเปลี่ยน ปณฺฑิโต ไชยธนะ หนองแดง อนัดบั 2

พย 0161/2545 4010013087 เจา้อธิการวเิชียร กลฺยาโณ ตาโน ศรเีมืองมลู อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0162/2545 4010013079 พระวรุิต ญาณส วโร นรรตัน์ สนัมะเหมา้

พย 0163/2545 4010013117 พระอธิการสชุาติ ธีรปญฺโญ บวัหลวง หยว่น

พย 0164/2545 4010013290 พระสนั่น คมฺภีรปญฺโญ เสธา ชยัเจรญิ

วิทยาเขตแพร่ 

คณะพุทธศาสตร ์   สาขาวิชา ศาสนา

วิทยาเขตพะเยา

 คณะพุทธศาสตร ์   สาขาวิชา พระพุทธศาสนา



พย 0165/2545 4010013052 พระครูพิพฒันน์นัทคณุ สขุวฑฺฒโน กนัตา ดู่ใต้

พย 0166/2545 4010013281 พระอธิการสมบตัิ สิรปิญฺโญ เป่ียมทวศีกัดิ์ พงษ์

พย 0167/2545 4010013168 พระอธิการสง่ จตฺตมโล เพลียครบรุี บา้นใหญ่

พย 0168/2545 4010013001 พระทวี ปญฺุญกาโม ปัญญาวงศ์ ใหม่บา้นบอน

พย 0169/2545 4010013273 พระครูใบฎีกาบญุเลิศ ลกฺขโณ สรุยิา เมืองจนัใต้

พย 0170/2545 4010013150 พระสมคิด สปปฺญฺโญ อินท า ศรบีญุเรอืง

พย 0171/2545 4010013028 พระบญุชม ฐิตปญฺโญ ชนะมาร ดอนไชย

พย 0172/2545 4010013010 พระใบฎีกาบญุทรพัย์ ปภสฺสโร มะมา รอ้ง

พย 0173/2545 4010013044 พระเพทาย พฺรหฺมโชโต จินะแปง ป่าหดั

พย 0174/2545 4010012978 พระปลดัคมศิลป์ อรยิว  โส ชาวแหลง ป่าคา

พย 0175/2545 4010013125 พระมหาสมเดช ธมฺมจารี แซโ่งว้ รอ่งค  า

พย 0176/2545 4010013192 พระปลดัอนนัต์ ชาคโร สขุเจรญิ หวัขว่ง

พย 0177/2545 4010013222 พระอินเดช ฐิติสมฺปนฺโน ตอ้งแตม้ พระธาตชุา้งค  า้

พย 0178/2545 4010013265 พระอธิการทวเีดช ขนฺติโก ธรรมศิริ ศรสีะอาด

พย 0179/2545 4010013206 พระสธุารกัษ์ ธมฺมวโร กองวี สถาน

พย 0180/2545 4010013141 พระครูโกศลมงคลกิจ สิรมิงฺคโล ยาโน คีรมีงคล

พย 0181/2545 4010012960 พระอธิการเกรยีงไกร ธมฺมสิริ ผลศิริ น า้หิน

พย 0182/2545 4010012994 พระมหาชาญชยั นิติสาโร ติปละ ชาวหลวง

25

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นฐ 0183/2545 4011150495 พระมหามฆัวาน ฐานกสุโล แสงฉวี บางพึง่ อนัดบั 1

นฐ 0184/2545 4011150509 พระมหามงคล วชิโร อปักาญจน์ หาดใหญ่สิตาราม อนัดบั 1

คณะพุทธศาสตร ์   สาขาวิชา บาลีพุทธศาสตร์

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 



นฐ 0185/2545 4011150533 พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต คีรวีนั มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม อนัดบั 1

นฐ 0186/2545 4011150541 พระมหาสมนึก เตชปญฺโญ สินสทุธิ ประสาท อนัดบั 1

นฐ 0187/2545 4011150568 พระมหาสมศรี เตชธมฺโม ทกัษิณ ราชสิงขร อนัดบั 2

นฐ 0188/2545 4011150479 พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมธีโร ธรรมไขย์ มหาสวสัดิน์าคพฒุาราม

นฐ 0189/2545 4011150525 พระมหาวชิยั ปญฺุญผโล ยมหา กยุบรุี

นฐ 0190/2545 3911150385 พระมหารชักรณ์ วรกโร ชณุหะสตุ ใหญ่อินทาราม รุน่ที่ 46

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นว 0191/2545 4009010134 พระปลดัทะนงค์ ชยนฺโต เทพเนียม กรุณา อนัดบั 1

นว 0192/2545 4009010363 พระมหาศรศกัดิ์ สิรปิญฺโญ แสงหาชยั โพธาราม อนัดบั 1

นว 0193/2545 4009010151 พระมหาเนาวรตัน์ คนฺธฉาโท หอมขจร นครสวรรค์ อนัดบั 1

นว 0194/2545 4009010355 พระสมคัร เตชธมฺโม มีมขุ ประชาสรรค์ อนัดบั 1

นว 0195/2545 4009010240 พระมหามานพ ปภสฺสโร ส  าอาง โพธ์ิงาม อนัดบั 1

นว 0196/2545 4009010207 พระมหาประสาท ทีปกโร เจือทอง โพธาราม อนัดบั 1

นว 0197/2545 4009010193 พระสมหุป์ระภาศ ฐานวโร ผ่องสวสัดิ์ กรุณา อนัดบั 2

นว 0198/2545 4009010312 พระมหาวนิยั ปญฺญาวโร อ ่าจุย้ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0199/2545 4009010011 พระมหากิตติพฒัน์ สนฺุทโร พุม่จ  าปา วรนาถบรรพต อนัดบั 2

นว 0200/2545 4009010126 พระปลดัทรงกฤต อธิมตฺุโต มงคลสินธุ์ ประชาสรรค์ อนัดบั 2

นว 0201/2545 4009010223 สามเณรปานศร ทองปลกู บญุมั่นศรทัธาราม อนัดบั 2

นว 0202/2545 4009010185 พระมหาประดิษฐ ภรูปิญฺโญ แซห่รี่ โพธาราม อนัดบั 2

นว 0203/2545 4009010321 พระวรีะพล ปิยธมฺโม สโมสร นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0204/2545 4009010304 พระสมหุว์ชิา สิรวิชิโย แกว้กลัยา เขาดินเหนือ อนัดบั 2

วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค ์ 

คณะพุทธศาสตร ์   สาขาวิชา พระพุทธศาสนา



นว 0205/2545 4009010347 พระมหาสมศกัดิ์ กนฺตสีโล พทุธเผือก พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นว 0206/2545 4009010380 พระมหาสายวนั สายวโน กอนเจิง ทา่พระเจรญิพรต อนัดบั 2

นว 0207/2545 4009010177 พระอธิการประดิษฐ์ กนฺตสีโล เปรมจิต ยางงาม อนัดบั 2

นว 0208/2545 4009010088 พระชชีูพ ฐิตเวโท ยิม้ฉ ่า ดอนโม่ อนัดบั 2

นว 0209/2545 4009010231 พระมหาภรูณิฐั ฐิตสคฺโค ดิษสวรรค์ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0210/2545 4009010045 พระครูนิวฐิสงัฆกิจ หาสจิตฺโต บวัสิน เกา้เลีย้ว อนัดบั 2

นว 0211/2545 4009010070 พระมหาชยัววิรรธน์ ติสฺสว  โส สขุตะเคียน โพธาราม อนัดบั 2

นว 0212/2545 4009010401 พระมหาสพิุศ มหาปญฺุโญ ยอดโพธ์ิ ชยัมงคล อนัดบั 2

นว 0213/2545 4009010142 พระมหาธานี สขุโชโต สขุแจม่ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0214/2545 4009010428 พระอ านวย นนฺทโก หมอกเมฆ ไตรภมิู อนัดบั 2

นว 0215/2545 4009010037 พระมหาจตพุร อมรว  โส อมรพงษ์ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0216/2545 4009010371 พระมหาสามารถ อภิวฑฺฒโน พนัธุไ์พโรจน์ เขาดินใต้ อนัดบั 2

นว 0217/2545 4009010061 พระมหาชยัชนะ จารุวณฺโณ ภมิูเมือง โพธาราม อนัดบั 2

นว 0218/2545 4009010410 พระมหาสเุรส สเุรโส แจม่แจง้ มหาธาตุ อนัดบั 2

นว 0219/2545 4009010398 พระสิรชิยัมนีุ คณุธโร คงเทศ บา้นใหม่ อนัดบั 2

นว 0220/2545 4009010169 พระมหาบญุเพ็ง อตฺุตโม แสบงบาล เกา้เลีย้ว อนัดบั 2

นว 0221/2545 4009010215 พระมหาประเสรฐิ โชติธมฺโม สิทธิอินทร์ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0222/2545 4009010274 พระมหายอดชาย ยสคฺโค นพสรูย์ ทา่พระเจรญิพรต อนัดบั 2

นว 0223/2545 4009010053 พระมหาเฉลียว เตชธโร จ านิล ทา่ชา้ง อนัดบั 2

นว 0224/2545 4009010029 พระจกัรนิทร ์ นรนิฺโท ปราณี โกรกพระใต้

นว 0225/2545 4009010118 พระมหาดวงจนัทร์ สรุนิฺโท เจรญิศิลป์ นครสวรรค์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นว 0226/2545 4009010266 พระยงยทุธ ฐิตเมโธ ขนุพิลกึ นครสวรรค์

นว 0227/2545 4009010100 พระณรงค์ โฆสิตธมฺโม แฉ่งอทุิศ โคกโตนด

นว 0228/2545 4009010258 พระอธิการมานสั ทีปธมฺโม โฉมยา หาดเสลา



นว 0229/2545 4009010096 พระมหาณรงค์ ปญฺุญเสฏฺโฐ บตุรดา นครสวรรค์

นว 0230/2545 4209011045 พระสงัวร วชิโร รตันวาร โพธาราม

นว 0231/2545 4209011053 พระมหาชรนิทร์ จารุวณฺโณ อินเทพ โพธาราม

นว 0232/2545 4209011061 พระวรรณา กสุลจิตฺโต อว่มปาน คลองมงคล

42

1.   คณะพุทธศาสตร์  
                สาขาวชิาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

สาขาวชิาบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 232 รูป

1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

สาขาวชิาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวชิาศาสนา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชาปรชัญา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตอุบลราชธานี              

สาขาวชิาศาสนา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป



6 วิทยาเขตแพร่

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

8 วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส

สาขาวชิาบาฬีพทุธศาสตร์ จ านวน รูป

9 วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป                 1.   คณะพุทธศาสตร์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดคีณะพุทธศาสตร์

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต  

รบัรองตามนี้

(พระสมทุร  ถาวรธมฺโม  Ph.D)
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0233/2545 13200 พระนนัทสิทธ์ิ เหวต่ิ๊น ขนัติกลุ มงคลสมาคม อนัดบั 1

กท 0234/2545 13213 พระพรหมมา สิรจินฺโท กิตติไชย อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 0235/2545 13257 พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลส าลี ก าแพงบางจาก

กท 0236/2545 13250 พระมหาทองมา ภรูปิญฺโญ ใบทบัทิม พรหมวงศาราม

กท 0237/2545 13232 พระมหาสนุนท์ ขนฺติโก พามา สีหไกรสร

กท 0238/2545 13195 พระเดช กิตฺติโสภโณ ตรวีเิศษ ปากบอ่

กท 0239/2545 13193 พระมหาชินวงค์ ชินว  โส ชาลี บางพลดั

กท 0240/2545 13252 พระมหาบญุเลิศ ยสวฑฺฒโน กนุก่ิง มหาธาตุ

กท 0241/2545 13222 พระมหาวเิชียร สิรวิฑฺฒโน ไกรฤกษศ์ิลป์ พระเชตพุนฯ

กท 0242/2545 13209 พระประสิทธ์ิ สทฺุธิจิตฺโต จนัดาหาร ปฐมบตุรอิศราราม

กท 0243/2545 13218 พระมหาฤทธี นีลวณฺโณ เสียง ราษฎรนิ์ยมธรรม

กท 0244/2545 13242 พระมหาอิศราพงศ์ อิสฺสรว  โส วงคค์  ามา นอ้ยนพคณุ

กท 0245/2545 13214 พระมหาไพวลัย์ ธมฺมทินฺโน ศรเีศษ ศรจีนัทรป์ระสิทธ์ิ

กท 0246/2545 13255 พระมหาประสิทธ์ิ มหาปญฺุโญ บญุทอง มหรรณพาราม

กท 0247/2545 13210 พระปายาส กตคโุณ ทองแดง บางเสาธง

กท 0248/2545 13192 พระมหาช านาญ จินฺตวสี มั่งสงูเนิน อรุณราชวราราม

16

สาขาวิชา  จริยศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0249/2545 13259 พระมหาวสนัต์ วารชิว  โส ภาวงศ์ ศาลาแดง อนัดบั 1

กท 0250/2545 13260 พระมหาสมควร สเุมโธ ภพูนันา ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 0251/2545 13248 พระมหาธีรกานต์ ฐานธมฺโม แกว้สีทา สงัเวชวศิยาราม

กท 0252/2545 13264 พระมหาสรุเดช สรุเตโช แสงโคตรมา แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 0253/2545 13227 พระมหาสมปอง ฐานตฺุตโร ทิพยส์มบตัิ อมรทายิการาม

กท 0254/2545 13225 พระมหาสตราวฒิุ อาวธุปญฺโญ ค าสขุ หิรญัรูจี

กท 0255/2545 13230 พระมหาสมยศ ปญฺญาวโร ส  าโรงลนุ ประชาศรทัธาธรรม

กท 0256/2545 13251 พระมหานพดล อคฺคจิตฺโต สมานมิตร หนงัราชวรวหิาร

กท 0257/2545 13199 พระนเรศ ปญฺญาวโุธ หล านุย้ พระยาท า

กท 0258/2545 13202 พระมหาบญุธรรม ติสรโณ มาตา นาคกลางวรวหิาร

กท 0259/2545 13183 พระมหาเกียรติศกัดิ์ อภินนฺโท เทศบตุร ชยัมงคล

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0260/2545 13182 พระเกียรติศกัดิ์ ปภาโส สายระดา ราษฎรนิ์ยมธรรม

กท 0261/2545 13204 พระมหาจิระวฒัน์ ปภสฺสโร ชรารตัน์ เวฬวุนาราม

กท 0262/2545 13241 พระอตัพล ธมฺมวโร พรวจิิตศีล บางโพโอมาวาส

กท 0263/2545 12738 พระเฉลิม สขุมุาโล ปะอา้ย ปากบอ่

กท 0264/2545 13219 พระมหาวนัชยั สรุชโย อดุทาค า ชา่งเหล็ก

กท 0265/2545 13220 พระมหาวาลิตร อตฺุตมธมฺโม แสงนาโก ธรรมาภิรตาราม

กท 0266/2545 13205 พระมหาบญุมี เตชธมฺโม บา่พิมาย เพลงวปัิสสนา

กท 0267/2545 13194 พระครูธรรมธรชชูาติ สชุาโต นยัอรุณ อรุณราชวราราม

กท 0268/2545 13203 พระบญุธรรม ติกฺขวโีร วาปี กลางนา

กท 0269/2545 12250 พระโสภา สภุาจาโร บญุเฟรือ่ง ชา่งเหล็ก รุน่ที่ 45

กท 0270/2545 12170 พระพรชยั สภุสนฺโต ทองละมลุ สม้เกลีย้ง รุน่ที่ 45

กท 0271/2545 12723 พระคณุภมิูน สนฺตจิตฺโต เพียโถ บางเสาธง รุน่ที่ 46
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0272/2545 13263 พระมหาสดุใจ สขุวฑฺฒโน วงละคร ระฆังโฆสิตาราม อนัดบั 2

กท 0273/2545 13258 พระมหายทุธกิจ ปญฺญาวโุธ นามช่ืน บางไผ่ อนัดบั 2

กท 0274/2545 13217 สามเณรเมธี ไกรศรี สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 0275/2545 13197 พระมหาทองสขุ อคฺคธมฺโม ค าแกว้ บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 0276/2545 13190 พระมหาเฉลิม ธมฺมทีโป คุม้วนัดี นินสขุาราม อนัดบั 2

กท 0277/2545 13184 พระโกมิน จนฺทาโภ อินทรอ์ยู่ พระยาท า อนัดบั 2

กท 0278/2545 13246 พระมหาณรงค์ สิรธิมฺโม พฒุพวง รวกสทุธาราม

กท 0279/2545 13187 พระมหาจ านง ธมฺมสาโร ช านาญยงค์ พิชยญาติการาม

กท 0280/2545 13223 พระมหาศรายทุธ สชุญฺโญ แกว้หอม บณุยประดิษฐ์

กท 0281/2545 14696 พระมหาจนัดา รววิ  โส พงษว์เิศษ ศรบีญุเรอืง เขา้ปี  3

กท 0282/2545 14225 พระสมยศ กตปญฺุโญ ลอยฟ้า กนุนทีรุทธาราม เขา้ปี  3

กท 0283/2545 13229 พระสมพงษ์ กตธมฺโม วรหาร โคนอนมหาสวสัดิ์

กท 0284/2545 13224 พระมหาสงบ เตชปญฺโญ อรบตุร มหรรณพาราม

กท 0285/2545 13253 พระมหาบญุเลิศ วสิทฺุธสีโล กาดรมัย์ ราชสิงขร

กท 0286/2545 13198 พระมหาธารา จนฺทวณฺโณ ศรอีนรุกัษ์ วเิศษการ

กท 0287/2545 13233 พระสมิุตร เถ่ียนบา๋ว บญุชมพู โลกานเุคราะห์

กท 0288/2545 13247 พระมหาด ารงค์ วรเสโน เสนาค า ประชาระบือธรรม

กท 0289/2545 13221 พระวชิาญ อภิปญฺุโญ สวุรรณเลา โพธินิมิตร

กท 0290/2545 12197 พระมหาสมาน จิรปญฺุโญ บญุจีน จอมศรี รุน่ที่ 45
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คณะครุศาสตร ์  (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0291/2545 13249 พระมหาทศพร ธีรปญฺโญ อินจ าปา สวสัดิวารสีีมารา ม อนัดบั 2

กท 0292/2545 13254 พระมหาประจวบ สเุมธโส เชือ้ชม มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 0293/2545 13256 พระมหาไพโรจน์ เขมวโีร โภคยั มหาธาตฯุ อนัดบั 2

กท 0294/2545 13181 พระชิตพล ชตุินฺธโร มั่นคง ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2

กท 0295/2545 13238 พระหวนิ ธนปญฺโญ จ าปานิน นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 0296/2545 13226 พระมหาสมคิด ญาณโสภโณ งาหอม มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 0297/2545 13186 พระจตรุงค์ รตนปญฺโญ ประสิทธิพร บคุคโล อนัดบั 2

กท 0298/2545 13262 พระมหาสราวฒิุ สราวฑฺุโฒ งามเลิศ ทองธรรมชาติ อนัดบั 2

กท 0299/2545 13207 พระมหาบญุสวย ปญฺญาวโร เสายะ ชยัมงคล อนัดบั 2

กท 0300/2545 13196 พระทองพิณ เหวอ่าง เมืองซอง มงคลสมาคม อนัดบั 2

กท 0301/2545 13228 พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาวชิโร ปัดภยั ฉัตรแกว้จงกลนี

กท 0302/2545 13216 พระมงคล สมุงฺคโล สนุทรสีรุยิพงษ์ โพธินิมิตรฯ

กท 0303/2545 13188 พระมหาจิตวฒันา สทฺุธจิตฺโต หงษาชมุ บางเสาธง

กท 0304/2545 13189 พระมหาจิรพงษ์ จิรว  โส ถินค าไสย์ ดาวคะนอง

กท 0305/2545 13215 พระมหาภิพบ ปญฺญาธโร เทพโอภาษ ธรรมาภิรตาราม

กท 0306/2545 12786 พระมหาบดินทร์ ภรูชิวาธิโก ศรธีรราษฎร์ ดาวดงึษาราม รุน่ที่ 46

กท 0307/2545 12784 พระมหาวชิรพล ธมฺมรตโน แกว้ธรรม บางเสาธง รุน่ที่ 46

กท 0308/2545 12824 พระมหาสมศกัดิ์ สิทฺธิเมธี ศรอีอ่น บพิตรพิมขุ รุน่ที่ 46

กท 0309/2545 12707 พระมหาแผน ธมฺมเมธี ศรอีภยั สทุธาวาส รุน่ที่ 46

กท 0310/2545 12804 พระมหาสมบตัิ สิรสิมฺปตฺโต อทุาวนั เจา้อาม รุน่ที่ 46
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คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0311/2545 12705 พระปัทวี สจฺจภทฺโท สตัยาวงศท์ิพย์ ศรบีญุเรอืง รุน่ที่ 46

กท 0312/2545 12732 พระสมคัร ธมฺมทินฺโน จนัดา ศรบีญุเรอืง รุน่ที่ 46

กท 0313/2545 12741 พระมหาประดบั อภินนฺโท ทองสขุ ละครท า รุน่ที่ 46

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 0314/2545 4002205975 พระมหาวเิชียร ติกฺขวโีร อินธิจกัร โนนวงัสิม อนัดบั 2

นค 0315/2545 4002206149 พระมหาบญุธง ปญฺุญทฺธโช ผลาจนัทร์ มชัฌิมาวาส อนัดบั 2

นค 0316/2545 4002205886 พระมหาบญุชนะ ญาณสทฺุโธ เวยีงธงสารตัน์ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 0317/2545 4002205771 พระจตพุร โฆสิตธมฺโม ดีโคตร์ ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 0318/2545 4002205797 พระชาญชยั ชาตเมโธ มาลา ศรบีญุเรอืง

นค 0319/2545 4002206025 พระเสมียน อคฺควณฺโณ นาคินชาติ ประดิษฐ์ธรรมคณุ

นค 0320/2545 4002206742 พระเวยีงสอน จิตฺตกาโร วงศค์  า ศรสีมุงัคล์

นค 0321/2545 4002206050 สามเณรสรุยินั แกว้น า้ ศรษีะเกษ

นค 0322/2545 4002205801 พระมหาเดือน โรจนธมฺโม โอดหมั่น โพธิสมภรณ์

นค 0323/2545 4002206068 พระสมเกียรติ จนฺทโสภโณ สนโสม ยอดแกว้

นค 0324/2545 4002205991 พระไวโรจน์ วรธมฺโม ชมเชยรตัน์ สามพรา้ว

นค 0325/2545 4002206084 พระสมนึก อินฺทว  โส โคตรสนุทร ศรอีบุลเขต

นค 0326/2545 4002206092 พระสมยศ สิรธิโร ศิรเิพชร พระธาตรุาษฎรบ์  ารุง

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา สังคมศึกษา

คณะครุศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  สังคมศึกษา

วิทยาเขตหนองคาย 



นค 0327/2545 4002206009 สามเณรศกัรนิทร ์ ธรรมยาฤทธ์ิ โพธ์ิชยั

นค 0328/2545 4002205835 พระมหานิเวทย์ เขมปญฺโญ มลูอดุม ประดิษฐ์ธรรมคณุ

นค 0329/2545 4002205932 พระภชุงค์ ภชุงฺโค รตันวงศจ์นัทร ์ มงคลศิลาคณุ

นค 0330/2545 4202208935 พระหิรณัย์ ปิยธมฺโม สมศรี ศรษีะเกษ

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0331/2545 40030251 พระมหาบญุยืน สิรปิญฺโญ ประทมุ แจง้ อนัดบั 1

นศ 0332/2545 40030250 พระมหารถณรงค์ สจฺจญาโณ ชยัมงคล แจง้ อนัดบั 1

นศ 0333/2545 40030254 สามเณรภราดร สขุากลุ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 1

นศ 0334/2545 40030253 พระสทุธิรตัน์ สทฺุธิรตโน คงคลา้ย วทิยาลยัครูรงัสรรค์ อนัดบั 1

นศ 0335/2545 40030244 พระสมมาส สรุเตโช เสง้สยุ บญุนารอบ อนัดบั 2

นศ 0336/2545 40030234 พระปรชีา ปรชิาโน ขนุออ่น มณีเจรญิ

นศ 0337/2545 40030435 พระครูโสภณวรญาณ ญาณรโต วงัรม่ เกษตรนิคม

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0338/2545 4004240085 พระมหาเอกสิทธ์ิ ฐิตวโร แกว้อน้ พระสิงหว์รมหาวหิาร อนัดบั 1

ชม 0339/2545 4004240051 พระมหาธีระศกัดิ์ ธีรปญฺโญ ดวงศิริ พระสิงหว์รมหาวหิาร อนัดบั 1

ชม 0340/2545 4004240131 พระพิรุฬห์ ชตุินฺธโร ช่ืนสาคร ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 0341/2545 3904234018 พระนพรตัน์ เขมาภินนฺโท ยะถาธง หนองซิว อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

 คณะครุศาสตร ์

สาขาวิชา  สังคมศึกษา



ชม 0342/2545 4004240093 พระไตรณรงค์ ฐิตธมฺโม คลอ่งปาก พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม 0343/2545 3904040153 พระปรชีา มนิุว  โส ขนัอาชาวะ ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

ชม 0344/2545 4004240034 พระมหาจ ารอง ปญฺญาวชิโร มณีวงศ์ ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 0345/2545 4004240018 พระมหากองใจ สิรวิณฺโณ ชยัยา หว้ยแหน อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0346/2545 3904240056 สามเณรณรงค์ แกว้เต๊าะ ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

ชม 0347/2545 4004240107 พระบดินทร์ ธีรว  โส สมค า ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 0348/2545 4004240042 พระเจษฎา คมฺภีรปญฺโญ ปัญญายิ่ง สวา่งเพชร อนัดบั 2

ชม 0349/2545 4004240123 พระนิรนัดร ์ อภิวฑฺฒโน ขนัธิมา บา้นทอ่ อนัดบั 2

ชม 0350/2545 3904240170 พระเทพวลัย์ อิทฺธิญาโณ จบัใจนาย สพุรรณรงัษี อนัดบั 2

ชม 0351/2545 4004240077 พระเอกชยั อภิวฑฺฒโน สารคาม ศรสีพุรรณ

ชม 0352/2545 4004240115 พระโกวทิ ธมฺมวชิโย พงษค์  าแดง ขวัมงุ

ชม 0353/2545 3904240145 พระประภาส ปญฺญาวโร ธรรมขนัธ์ ผาบอ่ง

ชม 0354/2545 4004240069 พระสญัญา อินฺทญาโน มณีสิงหราช นาคาสถิตย์

ชม 0355/2545 3904240226 พระเอนก ติกฺขญาโณ ธรรมขนั หนองชา้งคืน

ชม 0356/2545 4004240026 พระค าเภา ภทฺทสีโล มณีวงศ์ โป่งนอ้ย

ชม 0357/2545 4004240433 พระวชัระ โชติปญฺโญ ก าแพงทิพย์ ตน้แกว้อธิวราราม

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0358/2545 4004250064 พระมหามนตรี อนตฺุตโร มามิดา โป่งนอ้ย อนัดบั 2

ชม 0359/2545 4004250048 พระมหาเพียรทอง อรยิเมธี พิลาวรรณ สวา่งเพชร อนัดบั 2

ชม 0360/2545 4004250081 พระมหาวริตัน์ อภิธมฺโม เฆพ้วง โป่งนอ้ย อนัดบั 2

  วิทยาเขตเชียงใหม่  

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา จริยศึกษา



ชม 0361/2545 4004250013 พระมหากมล กิตฺติปญฺโญ ปันกอง ชา่งเคิ่ง อนัดบั 2

ชม 0362/2545 4004250099 พระสมบตัิ สิรสิมฺปนฺโน กนัธะ ฟ้าฮา่ม อนัดบั 2

ชม 0363/2545 4004250102 พระสมบตัิ จิตฺตปญฺโญ ตนัไข สนัก าแพงหลวง อนัดบั 2

ชม 0364/2545 4004250072 พระมหาวทิิตย์ อคฺคปญฺโญ หลวงสา สนัมะฮกฟ้า อนัดบั 2

ชม 0365/2545 4004250030 พระมหานิกร ปญฺญาวชิโร ยี่แกว้ พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ชม 0366/2545 4004250145 พระมณเฑียร ปญฺญาวฑฺุโฒ ปันมลู สวา่งบรรเทิง อนัดบั 2

ชม 0367/2545 4004250129 พระอดลุย์ อนาลโย มาโน ชา่งแตม้ อนัดบั 2

ชม 0368/2545 4004250021 พระมหาชชัวาล ชวนปญฺโญ ก๋ามี ฟ้าฮา่ม อนัดบั 2

ชม 0369/2545 3904250027 พระถนดั ธมฺมทสฺสี จนัดี กอม่วง

ชม 0370/2545 4004250111 พระสหุลา้ ฐานวโีร รอดมี หม่ืนลา้น

13

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลพ 0371/2545 4004240492 พระมหาอาเดช อภิญาโณ อปุนนัท์ พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 1

ลพ 0372/2545 4004240395 พระมหาเมธี จนฺทว  โส ไวยวุฒัน์ ทา่หลวง อนัดบั 2

ลพ 0373/2545 4004240476 พระหนุ่ย ฐิตสมฺปนฺโน มีแรง ชา้งรอง อนัดบั 2

ลพ 0374/2545 4004240239 พระมหากฤษฎากานต์ กิตฺติโสภโณ นอ้ยหมอ พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลพ 0375/2545 4004240514 พระอมร อมรธมฺโม เชียงแขก ฉางขา้วนอ้ยเหนือ อนัดบั 2

ลพ 0376/2545 4004240409 พระมหาราชกิจ อธิปญฺโญ จิตรร์ะเบียบ ทา่ตลาด อนัดบั 2

ลพ 0377/2545 4004240271 พระฉลอง เตชธมฺโม ใจเรง่ พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ลพ 0378/2545 4004240336 พระอธิการทวี ปภสฺสโร โปรง่ใจ กอม่วง อนัดบั 2

ลพ 0379/2545 4004240204 พระปลดักมล ขนฺติธโร จอมเมืองกาศ หนองยางไคล อนัดบั 2

วิทยาลัยสงฆล์ าพูน

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา สังคมศึกษา



ลพ 0380/2545 4004240310 พระถาวร ธมฺมวโร จีม้ลู ตน้โชค อนัดบั 2

ลพ 0381/2545 4004240425 พระวรีศกัดิ์ สิรนิฺธโร ป้อมชยั ทา่ตน้งิว้ อนัดบั 2

ลพ 0382/2545 4004240221 พระกษิดิศ สิรปิญฺโญ ชมุภเูครอื ชา้งรอง อนัดบั 2

ลพ 0383/2545 4004240506 พระอศัวนิ ธีรญาโณ รวมเจรญิ ชา่งฆอ้ง อนัดบั 2

ลพ 0384/2545 4004240417 พระอธิการวเิชียร วริยิธมฺโม ติ๊บปาละ ดอนหลวง อนัดบั 2

ลพ 0385/2545 4004240450 พระสองเมือง อภินนฺโท ค าเมธา เหมืองงา่ อนัดบั 2

ลพ 0386/2545 4004240441 พระสมศกัดิ์ โชติญาโณ วนินัต์ ป่าเสา้ อนัดบั 2

ลพ 0387/2545 4204240305 พระครูศรมีงคลญาณ จิรวฑฺโฒ ปุ๊ ดภาษี หนองสรอ้ย

ลพ 0388/2545 4004240387 พระมหาภทัราพงษ์ ภทฺทปญฺโญ ปัญญา มหาวนั

ลพ 0389/2545 4004240484 พระสมหุอ์ดิศกัดิ์ ขนฺติธโร ปัญญาหลา้ ทาดอยค า

ลพ 0390/2545 4004240280 พระณรงค์ จนฺทโชโต จนัทะพิงค์ เจดียข์าว

ลพ 0391/2545 4004240301 พระถาวร ถาวโร อุ่นชาติ บา้นไร่

ลพ 0392/2545 4004240344 พระทรงเดช อินฺทปญฺโญ ปวนสิงห์ ป่าสีเสียด

ลพ 0393/2545 4004240361 พระมหาบญุรอม ญาณวโร ทิศดอนตอง หนองสมณธาดา

ลพ 0394/2545 4004240212 พระใบฎีกาไกรราช รตนวณฺโณ จินะทอง หนองเงือก

ลพ 0395/2545 4004240298 พระดวงจนัทร์ คมฺภีรปญฺโญ มาอา้ย พนัตาเกิน

ลพ 0396/2545 4004240468 พระครูสงัฆรกัษอ์ดุม อตฺตสาโร ใจมะสิทธ์ิ ชา้งสี

ลพ 0397/2545 4004240255 พระกิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ วงศส์ถาน ชยัสถาน

ลพ 0398/2545 4004240328 พระถนอม ถิรส  วโร สิทธิสรุนิทร ์ แม่แรง

ลพ 0399/2545 4004240379 พระประสิทธ์ิ สนุนฺโท จีแควะ๊ พระธาตหุรภิญุชยั

29

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตนครราชสีมา 

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา สังคมศึกษา



นม 0400/2545 500000402 พระมหาธีรพงษ์ กิสฺสโร สโุขพนัธ์ โกศลสิตาราม อนัดบั 2

นม 0401/2545 500000728 พระมหาวศิิษฐ์ ภรูปิญฺโญ วงษพ์ระจนัทร์ ประชานิมิตร

นม 0402/2545 500000427 พระบญุธรรม ฐิตมโน เง่ือนกลาง ใหม่ประตชูยั

นม 0403/2545 500000429 พระมหาด ารงค์ สทฺุธิญาโณ จนัทสิงห์ ศาลาทอง

นม 0404/2545 500000435 พระมหาบวักนั ญาณโสภโณ อทุธา โกศลสิตาราม

5

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0405/2545 4005230032 พระมหาวนัชยั วณฺณชโย ยอดสดุศรี ม่วงศรี อนัดบั 2

ขก 0406/2545 4005230016 พระชศูกัดิ์ กิตฺติวฑฺุโฒ แกว้มงคล ทา่ราชไชยศรี อนัดบั 2

ขก 0407/2545 4005230041 พระมหาสรุตัน์ สวุฑฺฒโน ทองโคตร หนองแวง

ขก 0408/2545 4005230075 พระครูถาวรวรรณสาร ถาวโร ไชยโวหาร เกสรวนาราม

4

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0409/2545 4005270034 พระปรชีา เขมปญฺโญ สาระรตัน์ พิชยัพฒันาราม อนัดบั 2

ขก 0410/2545 4005270051 พระปรดีี สนฺุทโร ศรจีนัทร ์ ป่าสีตวนั อนัดบั 2

ขก 0411/2545 4005270026 พระประสิทธ์ิ พทฺุธญาโณ ดาโสม ป่าสีตวนั

ขก 0412/2545 4005270018 พระเทเวท กตปญฺุโญ ฮงสี สะอาดนครชยั

ขก 0413/2545 4005270042 พระอมาตร สมุงฺคโล เลยยทุธ สวา่งสทุธาราม

ขก 0414/2545 3805270291 พระมหาสมพงษ์ นิรุตฺติเมธี ศรสีทุธะ ศรสีวา่ง รุน่ที่ 45

6

วิทยาเขตขอนแก่น  

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตขอนแก่น  

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลย 0415/2545 4012270206 พระมหาวรวทิย์ วสิทฺุโธ ยาบษุดี เวยีงลอ้ม อนัดบั 1

ลย 0416/2545 4012270249 พระมหาพิชยั ทีปชโย อว่มกลดั ถ า้พญาเงือก อนัดบั 1

ลย 0417/2545 4012270150 พระคงสิน ธมฺมวโร สีทาสงัข์ ป่าใต้ อนัดบั 1

ลย 0418/2545 4012270109 พระอธิการสมหมาย จนฺทสีโล จินโจ หนองเต็ง อนัดบั 1

ลย 0419/2545 4012270265 พระมหาสมนึก สนฺุทโร สนุประทมุ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 0420/2545 4012270061 พระครูสิรสิราธิคณุ ปภสฺสโร ใจกวา้ง ศรสีระแกว้ อนัดบั 2

ลย 0421/2545 4012270257 พระมหาสมคิด อาจารธมฺโม ฤทธ์ิตะเกษ ศรสีระแกว้ อนัดบั 2

ลย 0422/2545 4012270044 พระอปัุญญา อตุมปญฺโญ เขียวน า้ชมุ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 0423/2545 4012270141 พระกฤษณพงษ์ เขมาจาโร เทียมแกว้ สระแกว้ อนัดบั 2

ลย 0424/2545 4012270231 พระสะไกร ติกฺขวโีร พละกลา้ ถ า้ผาสวรรค์ อนัดบั 2

ลย 0425/2545 4012270222 พระมหาเสน โสภโณ ละศรี ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

ลย 0426/2545 4012270311 พระอธิการบดุดา อคฺคปญฺโญ อชีุ ศิรบิญุธรรม อนัดบั 2

ลย 0427/2545 4012270079 พระครูอดุมสิรธิรรม สิรธิมฺโม ศรรีกัษา ศรสีวา่งอดุมพร อนัดบั 2

ลย 0428/2545 4012270125 พระสนุทรธรรมคณี สมาจาโร ชาติโสม โพธ์ิชยัสมสะอาด อนัดบั 2

ลย 0429/2545 4012270052 พระครูสงัฆรกัษช์ยัเชฏฐ์ อรุโณ ปานพรมมา ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 0430/2545 4012270087 พระวรีพน ธีรธมฺโม โพธ์ิแกว้ ป่าพทุธยาน อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลย 0431/2545 4012270214 พระครูสจิุตธรรมานศุาสก์ สจิุตฺโต สิงหอ์อ่น ศรสีวุรรณเลไลย์

ลย 0432/2545 4012270133 พระประจวบ เตชธมฺโม สดุนอ้ย โพธ์ิชยั

ลย 0433/2545 4012270184 พระสรุยิา สทฺุธจิตฺโต เจรญิสวา่ง ทา่กระบือ

ลย 0434/2545 4012270303 พระมหารงัสรรค์ กลฺยาณธโร สีออ่น ถ า้ผาสวรรค์

วิทยาลัยสงฆเ์ลย  
คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย



ลย 0435/2545 4012270192 พระสมเกียรติ เตชธมฺโม นนัทร สกักวนั

ลย 0436/2545 4012270028 พระสบุรรณ โสรปญฺโญ สมีงาม สนัตยาวาส

ลย 0437/2545 4012270290 พระอุ๊ด กมโล ฤาชาภเูขียว ถ า้ผาสวรรค์

ลย 0438/2545 4012270320 พระอธิการสมยั สนฺตจิตฺโต สขุวฒัน์ สทุธิการาม

ลย 0439/2545 4012270095 พระนพธนะ โอภาโส โอชารส สระแกว้

ลย 0440/2545 4012270010 พระเสาร ์ ธมฺมวโร พลกลา้ วเิวกธรรมคณุ

ลย 0441/2545 4012270036 พระส ารวย อนาลโย ขนุสาร ศรโีพธ์ิชยั

ลย 0442/2545 4012270281 สามเณรสมบรูณ์ อปุแกว้ ศรโีพธ์ิชยั

ลย 0443/2545 4012270273 พระอธิการอดุลย์ องฺควโร จนัทรโ์ยธร อมัพวนาราม

ลย 0444/2545 4012270117 พระธงชยั อตฺถกาโม นามขนัธ์ ศิรบิญุธรรม

30

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0445/2545 4007020159 พระใบฎีกาสธีุรตัน์ จนฺทสวุณฺโณ มาลาค า หลวง อนัดบั 2

อบ 0446/2545 4007020094 พระมหาอ านวย ทีปธมฺโม มีราคา กดุคณู อนัดบั 2

อบ 0447/2545 4007020108 พระขนัทอง ญาณฉนฺโท คา่แพง โนนคอ้ อนัดบั 2

อบ 0448/2545 4007020299 พระจิรวฒัน์ ฐิตเมธี กาละวนั หลวง อนัดบั 2

อบ 0449/2545 4007020141 พระมหาวชิาญ วชิรเมธี จิบจนัทร์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0450/2545 4007020353 พระประเสรฐิ ฐิตวฑฺฒโน นามโคตร ป่าแสนอดุม

อบ 0451/2545 4007020167 พระสรุยิา สมุโน ยอดค า มหาวนาราม

อบ 0452/2545 4007020396 พระครูวลิาสกิจจาทร โอภาโส มะลิ หลวง

อบ 0453/2545 4007020256 พระกรพีล สนฺุทโร นกัร  า สวา่งอารมณ์

อบ 0454/2545 4007020205 พระทองชยั ปญฺญาธโร ดีโลนงาม สารพฒันึก

วิทยาเขตอุบลราชธานี   

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา สังคมศึกษา



อบ 0455/2545 4007020221 พระทองพลู จนฺทโสภโณ ชอ้นสขุ พลแพน

อบ 0456/2545 4007020280 พระประมลู สขุมุาโล พิมาย หลวง

อบ 0457/2545 4007020272 พระพนมไพร ปญฺญาทีโป ซอ้นจนัทร์ ปทมุมาลยั

13

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0458/2545 4007020078 พระสคุิด สธีุโร สาธจุรญั แจง้ อนัดบั 1

อบ 0459/2545 4007020060 พระมหาลอนศลั จรณธมฺโม จรมา มหาวนาราม อนัดบั 1

อบ 0460/2545 4007020116 พระปิยะณฐั พลญาโณ ภวูงศ์ ใหม่ประชาสรรค์ อนัดบั 2

อบ 0461/2545 4007020400 พระพทุธิธรณ์ อรยิเมธี สนุทร หนองขาม อนัดบั 2

อบ 0462/2545 4007020329 พระสฤษดิ์ อานนฺโท นาคสวุรรณ ทองนพคณุ อนัดบั 2

อบ 0463/2545 4007020302 พระมหาชยัณรงค์ โชติโสภโณ คณาศรี สระเกษ อนัดบั 2

อบ 0464/2545 4007020183 พระอนนัต์ จนฺทปญฺโญ แกว้กอ ม่วงสามสิบ

อบ 0465/2545 4007020124 พระโอภาส เขมวโีร แก่นสาร ์ พลแพน

อบ 0466/2545 4007020175 พระอดุมศกัดิ์ เตชวโร ค ามา มหาวนาราม

อบ 0467/2545 4007020248 พระไทย จิรสโุภ นกัล  าพนัธ์ ทุ่งศรเีมือง

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0468/2545 4008022392 พระกิตติโชติ โชติธมฺโม ค ายนัตร ์ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 1

พร 0469/2545 4008022503 พระณฐัฐากรู ฐิตเมโธ ดงัดี พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 1

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตอุบลราชธานี  

คณะครุศาสตร ์

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตแพร่  



พร 0470/2545 4008022881 เจา้อธิการทองอินทร์ ปิยวณฺโณ ฟองค าดี ดงชยั อนัดบั 1

พร 0471/2545 4008022449 พระชาญณรงค์ วฑฺุฒิธมฺโม ทองพาน พงษส์นุนัท์ อนัดบั 2

พร 0472/2545 4008022724 พระมหาธวชั สิรธิมฺโม จิตเจรญิ พระศรรีตันมหาธาตุ อนัดบั 2

พร 0473/2545 4008022988 เจา้อธิการเรอืงฤทธ์ิ ธนปญฺโญ แกว้เปียง ราษฎรเ์จรญิ อนัดบั 2

พร 0474/2545 4008022996 พระครูวรกิตติวมิล จกฺกวโร เหล็กแกว้ ป่าขา่ อนัดบั 2

พร 0475/2545 4008022520 พระยทุธนา กลฺยาณสิริ อินป๋ัน รอ่งซอ้ อนัดบั 2

พร 0476/2545 4008023020 พระมหาสนั่น วชิรเมธี ใจนิตย์ หนองหลม่ อนัดบั 2

พร 0477/2545 4008022945 พระครูสงัฆรกัษพ์นม อรยิว  โส พิยศ แม่พรกิ อนัดบั 2

พร 0478/2545 4008022813 พระครูโกศลกิจจานกิุจ ติสฺสวโร จนัทาพนู สนัหนองบวั อนัดบั 2

พร 0479/2545 4008023119 พระมหาอภิสิทธ์ิ มหาวโีร อินทรยี์ เจดียห์ลวง อนัดบั 2

พร 0480/2545 4008022791 พระมหาวรวฒิุ ญาณวโร ธารสอาด สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

พร 0481/2545 4008022619 พระอิทธิกร อรญฺิชโย จนัใสย ปทมุ อนัดบั 2

พร 0482/2545 4008022830 เจา้อธิการจรญั จิตฺตปญฺโญ วลิยัพงษ์ พนาลยัเกษม อนัดบั 2

พร 0483/2545 4008023097 พระมหาสทุธิพงษ์ สวุโีร ประมวลการ อ ามาตย์ อนัดบั 2

พร 0484/2545 4008023038 พระอธิการสวสัดิ์ ปรกฺกโม ไชยยงค์ พระเกิดคงคาราม อนัดบั 2

พร 0485/2545 4008023151 พระครูประพฒันธ์รรมโชติ ธมฺมโชโต ต๊ะตอ้งใจ ป่าบงหลวง อนัดบั 2

พร 0486/2545 4008023062 พระสขุใจ สมิุตฺโต เงินค า อ ามาตย์ อนัดบั 2

พร 0487/2545 4008022970 พระอธิการไพฑรูย์ ถิรจิตฺโต วงษง์าม น า้มา้ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0488/2545 4008022961 พระอธิการพีรพงศ์ กิตฺติสาโร ใจสม ดอยม่อนป่ายาง อนัดบั 2

พร 0489/2545 4008023089 พระอธิการสทุธิพงษ์ อรยิว  โส วาดรูป ปางไตรแกว้ อนัดบั 2

พร 0490/2545 4008022732 พระมหาบญุชอบ โชติญาโณ ออ่นทรวง พระศรรีตันมหาธาตุ อนัดบั 2

พร 0491/2545 4008023127 พระอธิการสวุรรณ ฐิตธมฺโม มณีย์ ศรมีงคล อนัดบั 2

พร 0492/2545 4008022601 พระณฐัพงศ์ สเุมธโส ค าสอน ชอ่งลม อนัดบั 2

พร 0493/2545 4008022759 พระมหาประสิทธ์ิ ปญฺญาธโร คงจนัทร์ พระศรรีตันมหาธาตุ อนัดบั 2



พร 0494/2545 4008022953 พระพิชิต ฐานวโีร มลูชยั หนองชว่ง อนัดบั 2

พร 0495/2545 4008023135 พระวนัชยั ธีรวโร ยอดโนชยั ไชยนารายณ์ อนัดบั 2

พร 0496/2545 4008022741 พระมหาศิรโิชติ กาญฺจโน มั่งมี ธรรมจกัร อนัดบั 2

พร 0497/2545 4008022473 พระนรนิทร์ โสภณจิตฺโต กลุเกีย ตน้ไคร ้ อนัดบั 2

พร 0498/2545 4008022899 พระธนพนธ์ มหทฺธโน เรอืนสิทธ์ิ สนัหนองบวั อนัดบั 2

พร 0499/2545 4008022864 พระอธิการเจษฎา จนฺทโชโต ศรเีลาว์ ทุ่งฟ้าผ่า อนัดบั 2

พร 0500/2545 4008022457 พระมหาทศพร อธิวโร สรรพลกัษณ์ ดอนแทน่

พร 0501/2545 4008022465 พระทิวาชยั ธีรปญฺโญ อชันกลุ ศรดีอก

พร 0502/2545 4008023101 พระมหาสธุรรม ปญฺญาทีโป พิมโสดา รอ่งรวิ

พร 0503/2545 4008022627 พระอดุมศกัดิ์ อินฺทปญฺโญ อินตาปมุ พระบาทม่ิงเมือง

พร 0504/2545 4008022422 พระจตรุงค์ อิทฺธิญาโณ แสนค า ไผ่ลอ้ม

พร 0505/2545 4008022414 พระภาณวุฒัน์ ปญฺญาวฑฺฒโน เทพแดง ดอนแทน่

พร 0506/2545 4008022929 พระครูประภศัรบ์ญุญากร อธิปญฺโญ ใจหนกั แชแ่หง้

พร 0507/2545 4008023054 พระครูสิรธิรรมนิวฐิ ธมฺมวโร สรุยิา ศรศีกัดาราม

พร 0508/2545 4008022902 เจา้อธิการบญุศรี ธมฺมวโร พรมแสงชยั โพธ์ิชยั

พร 0509/2545 4008022872 พระเดน่ ขนฺติสโุภ ผกูพนัธุ์ ใหม่ทุ่งหมด

พร 0510/2545 4008022848 พระอธิการจ าลอง วรสทฺโธ ต๊ะเงิน สนัสะลีก

พร 0511/2545 4008023143 พระสมชาติ รววิณฺโณ เมืองมลู ไชยพรม

พร 0512/2545 4008023046 พระสายนัต์ อินฺทวณฺโณ บวัตอง ทุ่งก่อ

พร 0513/2545 4008022597 พระสนุทร วสิทฺุธิสาโร เสารเ์กตุ นิวฐิศรทัธาราม

พร 0514/2545 4008022546 พระศภุวฒัน์ เตชธมฺโม ขา้มสาม พงษส์นุนัท์
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วิทยาเขตสุรินทร์

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา สังคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 0515/2545 4092302495 พระวชิราวฒัน์ อภิชาโต พรมริว้ กลางสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 0516/2545 4092302614 พระมหาวรีะ กิตฺติวณฺโณ ไดท้กุทาง สะเดารตันาราม อนัดบั 2

สร 0517/2545 4092302550 พระมหาฐิติศกัดิ์ ฐิตวโร โสมหาว ศาลาลอย อนัดบั 2

สร 0518/2545 4092302673 พระมหาอรรถพล ปญฺญาธโร กระแสเทพ จมุพลสทุธาวาส อนัดบั 2

สร 0519/2545 4092302592 พระมหาปรญิญา ปญฺญาวชิโร เอ่ียมรมัย์ กลางสรุนิทร ์ อนัดบั 2

สร 0520/2545 4092302690 พระมหาสาทร วรปญฺโญ แกว้ยก จ าปา อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 0521/2545 4092302681 พระอว้ย ธมฺมธโร เจียมไธสง คุม้เหนือ อนัดบั 2

สร 0522/2545 4092302576 พระมหาทองค า ปญฺญาทีโป ยิ่งใหญ่ ศาลาลอย

สร 0523/2545 4092302665 พระสมศกัดิ์ สิรธิมฺโม แสนกลา้ กลางสรุนิทร ์

สร 0524/2545 4092302568 พระมหาเต็ง เตชธมฺโม สืบเพ็ง สวา่งอดุมทา่ศิลา

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0525/2545 4010023350 พระพฒันา ปญฺญาวโร แกว้กนัยา ศรชีมุ อนัดบั 2

พย 0526/2545 4010023333 พระเฉลิม โชติปญฺโญ เงินสม ใหม่หลวง อนัดบั 2

พย 0527/2545 4010023473 พระอดลุย์ อภินนฺโท ออ้ยหวาน ทา่จ าปี อนัดบั 2

พย 0528/2545 4010023368 พระไพสน ธีรปญฺโญ โสลา แม่คาววงั

พย 0529/2545 4010023431 พระสวา่ง ปญฺญาสิริ ใจป้อ ใหม่หลวง

พย 0530/2545 4010023457 พระสพุรรณ จนฺทโชโต นิลสวทิย์ ตุม้ใต้

พย 0531/2545 4010023341 พระพนม มงฺคลิโก ศิรริกัษ์ ป่ามะคาบ

พย 0532/2545 4010023449 พระสทุศัน์ สทุสฺสโน บรบิรูณว์งศ์ ทา่จ  าปี

วิทยาเขตพะเยา 

คณะครุศาสตร ์  สาขาวิชา สังคมศึกษา



พย 0533/2545 4010023414 พระสมชาย ปญฺญาธโร ฝ้ันแปง เชียงทอง

9

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0534/2545 4010023481 พระนาวนิ ธีรธมฺโม บา้นสระ ใหม่หลวง อนัดบั 2

พย 0535/2545 4010023317 พระสมร เตชวณฺโณ หย า่วลิยั คามวาสี

พย 0536/2545 4010023325 พระเสน่ห์ ปสนฺโต จ าปา ศรเีมืองมลู

พย 0537/2545 4010023503 สามเณรชยัณรงค์ วงศป์ระเสรฐิ เชียงทอง

พย 0538/2545 4010023295 พระไพรตัน์ สเุมโธ บญุสขุ ดอนเหล็ก

พย 0539/2545 4010023481 พระประพนัธ์ สิรวิณฺโณ ใจหลกั หลวงราชสณัฐาน

พย 0540/2545 4010023309 พระวเิชียร ฐานวโีร ปัญโญ ดอนเหล็ก

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นพ 0541/2545 4013020041 พระธวชั ธนิสฺสโร อินทะไชย พระธาตพุนมฯ อนัดบั 2

นพ 0542/2545 4013020050 พระธีรบดี สเุมโธ วาสทุธิ พระธาตพุนมฯ อนัดบั 2

นพ 0543/2545 4013020149 พระภทัรพงษ์ ภทฺทว  โส วงคจ์  าปา พระธาตพุนมฯ อนัดบั 2

นพ 0544/2545 4013020084 พระพลอย ธมฺมทายาโท วงคส์วุรรณ์ บรูพาราม

นพ 0545/2545 4013020165 พระเอกรนิทร ์ ติสฺสโร ผาใต้ พระธาตพุนมฯ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นพ 0546/2545 4013020025 พระคงศกัดิ์ ฐานทินฺโน ทศัวงษ์ พระธาตพุนมฯ

นพ 0547/2545 4013020017 พระก าหนด กิตฺติสาโร วงศก์ระโซ่ พระธาตพุนมฯ

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตพะเยา

คณะครุศาสตร ์   สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 



นพ 0548/2545 4013020079 พระพรชยั อภินนฺโท เขตประทมุ พระธาตพุนมฯ

นพ 0549/2545 4013020131 เจา้อธิการเสรวีรรค์ สิรธิมฺโม เติมศิลป์ นาอดุมวนาราม

นพ 0550/2545 4013020033 พระธนศกัดิ์ อตฺถกนฺโต ทองพัว้ สระพงัทอง

นพ 0551/2545 4013020122 พระสพิุนพชัร วฑฺฒนเมธี ล  าทอง พระธาตพุนมฯ

นพ 0552/2545 4013020173 พระสรุยิา รววิ  โส สขุสวสัดิ์ พระธาตพุนมฯ

นพ 0553/2545 4013020157 พระอดุม ปภสฺสโร จบัอนัชอบ พระธาตพุนมฯ

นพ 0554/2545 4013020106 พระมลเทียน จนฺทสวุณฺโณ จนัทวรรณ์ ศรมีงคลใต้

นพ 0555/2545 4013020092 พระละภี รตนญาโณ ค ามงุคณุ พระธาตพุนมฯ

นพ 0556/2545 4013020114 พระสมบตัิ สิรจินฺโท จารุการ พระธาตพุนมฯ

นพ 0557/2545 3913020144 พระมหาวชิยั ปภสฺสโร บตุโคตร หวัดอน รุน่ที่ 46
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2.   คณะครุศาสตร์
การบรหิารการศกึษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาจรยิศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช               

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             



สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาจรยิศกึษา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตแพร่                   

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

8 วิทยาเขตสุรินทร ์            

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน รูป

10 วิทยาลัยสงฆเ์ลย

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

11 วิทยาลัยสงฆน์ครพนม

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

12 วิทยาลัยสงฆล์ าพูน



สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป
รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป

พระเทพโสภณ

อธิการบดี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0558/2545 13284 พระมหาชนแดน ชนาตินนฺโท สมบตุร บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 1

กท 0559/2545 13391 พระมหาเรอืงศกัดิ์ เมธาวี ทกุสขุ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 0560/2545 13307 พระมหาบญุเลิศ กิตฺติอคฺโค ววิรรณ์ ชนะสงคราม อนัดบั 2

                 2.   คณะครุศาสตร์

รบัรองตามนี้

(พระสมทุร  ถาวรธมฺโม  Ph.D)

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา ภาษาไทย

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระสเุมธาธิบดี พระครูสตุกิจบรหิาร
นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะครุศาสตร์



กท 0561/2545 13389 พระมหามนตรี ปภากโร แตงฉ ่า พระเชตพุนฯ อนัดบั 2

กท 0562/2545 13366 พระมหาเดน่ชยั มนิุว  โส เฝือฝ่ัน ใหม่ยายแป้น อนัดบั 2

กท 0563/2545 12998 พระมหาสมมาตร วชิรสิริ ศรวีเิชียร อินทรวหิาร

กท 0564/2545 13136 พระมหาพิทกัษ์ กิตฺติเมธี แสนหวนั อมรคีรี

กท 0565/2545 13372 พระมหาธวฒันไ์ชย ธมฺมาวโุธ ใจแกว้ สวุรรณาราม

กท 0566/2545 13404 พระมหาสมนั ปรชิาโน อปุสกุ บางไผ่

กท 0567/2545 13384 พระมหาพราน พทฺุธรกฺขิโต จรเด็จ ชนะสงคราม

กท 0568/2545 12874 พระมหามานะชยั ชลชญฺญาภิภู ชลชีชินเทศน์ บพิตรพิมขุ รุน่ที่ 46

11

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0569/2545 13330 พระมหาวชิา วชิยเมธี โอภาษี มหาธาตฯุ อนัดบั  1

กท 0570/2545 13365 พระมหาเดชจ าลอง พทฺุธิเตโช พฒุหอม ปากน า้ อนัดบั 2

กท 0571/2545 13411 พระมหาเสรี ญาณวโร ยีพระบาง สระเกศฯ อนัดบั 2

กท 0572/2545 13302 พระมหานิวฒัน์ นิวตฺตโน ป้องกนั บางนานอก อนัดบั 2

กท 0573/2545 13309 พระมหาประกอบ ปญฺญาวโร ทานะพรม คลองครุ อนัดบั 2

กท 0574/2545 13321 พระมหาไพบลูย์ สนฺติกโร เทพวาที คลองครุ อนัดบั 2

กท 0575/2545 13280 สามเณรฉลาด สืบส  าราญ เรไร อนัดบั 2

กท 0576/2545 13386 พระมหาภกัดี ปญฺญิสฺสโร เกตเุรน สระเกศฯ อนัดบั 2

กท 0577/2545 13318 พระมหาพจนินท์ อินฺทวจโน นสัดา เรไร อนัดบั 2

กท 0578/2545 13299 พระธีรวฒัน์ เถรธมฺโม จนัทรแ์ดง ลครท า อนัดบั 2

กท 0579/2545 13306 พระบญุเลิศ สิรโิชโต แสงศรี นาคนิมิตร อนัดบั 2

กท 0580/2545 13324 พระมหามั๊บ อปมาโน นอ้ม นาคกลาง อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร ์(ส่วนกลาง)

สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา



กท 0581/2545 13355 พระอทุยั สภุโร สธุรรม สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 0582/2545 13380 พระมหาประทีป วสิทฺุธิญาโณ เหลาค า บญุรอดธรรมาราม

กท 0583/2545 13395 สามเณรวลิยั แกว้ฝ่ายนอก ดาวดงึษาราม

กท 0584/2545 13160 พระมหาจรลั อฏฺุฐาโน สรอ้ยสงัวาลย์ บพิตรพิมขุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0585/2545 13459 พระมหาวรีชยั ชยวโีร ค  าธร สรอ้ยทอง

กท 0586/2545 13296 พระมหาเทียม ฐิตทินฺโน มากกวา่วงศ์ พิชยญาติการาม

กท 0587/2545 13340 พระมหาสนัทดั โชติปญฺโญ รูปเรยีม วงษล์าภาราม

กท 0588/2545 13362 พระมหาจ าปา สิรยิโส ชาลีเปรีย่ม ดิสหงษาราม

กท 0589/2545 13341 พระมหาสิทธิโชค สิทฺธิเตโช วงศก์ระจา่ง เจา้มลู

กท 0590/2545 13410 พระมหาสรุยินัต์ สรุยิเมธี กลิ่นดอน พระพิเรนทร์

กท 0591/2545 13354 พระมหาอมัพร กิตฺติภทฺโท ชาลี เฉลิมพระเกียรติ

กท 0592/2545 13317 พระมหาปรชีา สทุสฺสนปณฺุโณ บวัขาว สาครสุ่นประชาสรรค์

กท 0593/2545 13319 พระพลากร เถ่ียนถ่อ ผาจวง โลกานเุคราะห์

กท 0594/2545 13387 พระมหาภาณพุงษ์ ฐิติว  โส คานพรม สระเกศฯ

กท 0595/2545 13378 สามเณรบญุเกิด แข็งกลา้ สวุรรณาราม

กท 0596/2545 13342 พระมหาสชุาติ ธมฺมพโล ชาตรี ประยรุวงศาวาส

28

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0597/2545 13305 พระมหาบญุเลิศ สจฺจปาโล ดชัถยุาวตัร เศวตฉัตร อนัดบั  1

กท 0598/2545 13374 สามเณรธานินทร์ ศรนีอ้ย โตนด อนัดบั  1

กท 0599/2545 13371 พระมหาธวฒันช์ยั กิตฺติกวี เดชสรุนิทร ์ บพิตรพิมขุ อนัดบั  1

คณะมนุษยศาสตร ์(ส่วนกลาง)

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



กท 0600/2545 13396 สามเณรศรี - แกว้งาม เทพากร อนัดบั 2

กท 0601/2545 13282 พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี สงเอียด ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0602/2545 13339 พระมหาเสรชีน นรสิฺสโร พนัธป์ระโคน ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 0603/2545 13276 พระจกัรพรรดิ์ จิรภทฺโท หาญลี ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0604/2545 13269 พระกมลยทุธ ภทฺทจารี ทดัเจรญิ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0605/2545 13310 สามเณรจีรพนัธ์ ค  าลอย วเิศษการ อนัดบั 2

กท 0606/2545 13405 พระมหาสรชยั วรชโย เก๋ียงมนา ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0607/2545 13400 พระมหาสมคิด สมคิตเมธี สมณา พลบัพลาชยั อนัดบั 2

กท 0608/2545 13413 สามเณรโสภณ ผลศาสตร์ สีหไกรสร อนัดบั 2

กท 0609/2545 13335 พระมหาสงกรานต์ ปภสฺสโร จนัทะเสน ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0610/2545 13338 พระมหาสมชาย สปุญฺโญ พงษว์นั อมรคีรี อนัดบั 2

กท 0611/2545 13349 พระมหาเสถียร สถิโร ขนุวงศ์ เศวตฉัตร อนัดบั 2

กท 0612/2545 13333 พระวศิิษฏ์ เหวห่าว จนัทรโ์พธ์ิ กศุลสมาคร อนัดบั 2

กท 0613/2545 13368 สามเณรถาวร กระภไูชย ทองนพคณุ อนัดบั 2

กท 0614/2545 13331 พระวชิิต ชิตวโร วเิศษวงษา ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0615 /2545 13336 พระสงวนศิลป์ สขุสมฺปนฺโน สขุเขียว ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0616/2545 13297 พระธรรมวฑัฒ์ ธมฺมวฑฺฒโน ศิรแิสงสวา่ง ลครท า อนัดบั 2

กท 0617/2545 13298 พระธีรธชั ชลิตปญฺุโญ บญุปก สทุธาวาส อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0618/2545 13367 พระมหาเดน่พงษ์ พทฺุธรกฺขิโต หลงทอง พระยาท าวรวหิาร อนัดบั 2

กท 0619/2545 13286 พระมหาตน้กลา้ ญาณเมธี เหมยบวั สระเกศ อนัดบั 2

กท 0620/2545 13327 สามเณรเรงิศกัดิ์ ประดบัผล โบสถส์ามเสน อนัดบั 2

กท 0621/2545 13288 พระเชษ โฆสกธมฺโม บญุทอง นาคนิมิตร อนัดบั 2

กท 0622/2545 13301 พระมหาธีระศกัดิ์ อคฺคธีโร เพ็งลนุ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0623/2545 13289 พระมหาณรงคช์ยั สวุณฺณว โส รอดคลองตนั นครอินทร์ อนัดบั 2



กท 0624/2545 13412 พระมหานนัทกรณ์ ปิยภาณี เกษอินทร์ สงัเวชวศิยาราม อนัดบั 2

กท 0625/2545 13313 พระมหาประภากร นนฺทกโร อินงั ดอน อนัดบั 2

กท 0626/2545 13277 พระจกัรรนิทร ์ สิรมิขุวณฺโณ จนัขนั โพธ์ิเรยีง อนัดบั 2

กท 0627/2545 13408 พระมหาสพุจน์ วชิรสโม สมเพชร ปากน า้ อนัดบั 2

กท 0628/2545 13326 พระมหาราวี สรุเมธี พทุธจนัทร์ เทววีรญาติ อนัดบั 2

กท 0629/2545 13275 พระค าอว้น สจิุตฺโต สขุสวสัดิ์ ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 0630/2545 13303 พระมหาบญุน า อคฺคธมฺโม บญุวงค์ ชลประทานรงัสฤษฎ์ อนัดบั 2

กท 0631/2545 13334 พระมหาศภุเชษฐ์ สิรมิงฺคโล ยศใจ ดอนเมือง อนัดบั 2

กท 0632/2545 13295 พระทิวากฤช ตนฺติปาโล วาลสงูเนิน บางโพโอมาวาส อนัดบั 2

กท 0633/2545 13383 พระมหาปราเมศ ฐิตเมโธ ประกาศรี รวกสทุธาราม อนัดบั 2

กท 0634/2545 13316 พระมหาประสิทธ์ิ คมฺภีรปญฺโญ จนัทาสี บณุยประดิษฐ์

กท 0635/2545 13359 พระมหาเกียรติศกัดิ์ คณุยตฺุโต บตุรราช เบญจมบพิตร

กท 0636/2545 13381 พระมหาประสิทธ์ิ อคฺคสิทฺธิ ภผูา เบญจมบพิตร

กท 0637/2545 13357 พระมหากิตติ กิตฺติร  สี นนัทเพชร พระประโทนเจดีย์

กท 0638/2545 13416 พระมหาอาคม ญาณจารี ชากิจดี พิชยญาติการาม

กท 0639/2545 13401 พระมหาสมบรูณ์ เขมญาโณ รกัเมือง สระเกศ

กท 0640/2545 13388 พระมหาภวูนาท มหาปทโุม กอ้นดินจ่ี กาญจนสิงหาสน์

กท 0641/2545 13345 สามเณรสนุนัท์ ทองหยู ใหม่พิเรนทร์

กท 0642/2545 13358 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ อรุโณ รฐักลุ ราชโอรสาราม

กท 0643/2545 13352 พระมหาอรรถสิทธ์ิ ฐิตโสภโณ กนัหานุ ระฆังโฆสิตาราม

กท 0644/2545 13407 พระมหาสทุศัน์ จารุวณฺโณ สขุเมตตา พระปฐมเจดีย์

กท 0645/2545 13370 พระมหาธวชัชยั อธิวชฺชรนิฺโท ค าดวง พระเชตพุน

กท 0646/2545 13356 พระอุ่นค  า อคฺคปญฺโญ สขุสวสัดิ์ ศรสีดุาราม

กท 0647/2545 13287 พระมหาอิศนยั ปญฺญาคโม วชิรชญาการต์ นครอินทร์

กท 0648/2545 13377 พระมหาบวร ปวรธมฺโม กูเ้มือง สระเกศ



กท 0649/2545 13403 พระมหาสมศกัดิ์ อตฺตสาโร เสนาไทย มหาธาตุ

กท 0650/2545 13337 พระหาสมใจ ติสฺสโก แกว้มงคล นครอินทร์

กท 0651/2545 13379 พระมหาประถม ปิยจารี ควนิรมัย์ ราชโอรสาราม

กท 0652/2545 13406 พระมหาสญัญา โสตฺถิว  โส สวสัดิ์ไธสง สระเกศ

กท 0653/2545 13311 พระมหาประเทือง อตฺุตรภทฺโท ศรวีงศ์ หงสร์ตันาราม

กท 0654/2545 13294 พระมหาทวี วรียตฺุโต สอนคะทา หนงัราชวรวหิาร

กท 0655/2545 13392 พระมหาเลิศ อคฺคปญฺุโญ สตาเจรญิ ประยรุวงศาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0656/2545 13270 พระมหาขวญัยืน สิรธิมฺโม อ่ิมอรุา พิกลุเงิน

กท 0657/2545 13369 พระมหาทศัดร ภรูเิมธโส ภพูวก หลกัสี่

กท 0658/2545 13399 พระมหาสมควร ธมฺมวริโิย รองศกัดิ์ พระยาท าวรวหิาร

กท 0659/2545 13382 พระมหาปัญจะ โชติธมฺโม ไชยเวช เทพากร

กท 0660/2545 13485 สามเณรกิตติพงษ์ จนัสวุรรณ เทพากร

กท 0661/2545 13390 พระมหามานิต มานิโต สกลหลา้ อปัสรสวรรค์

กท 0662/2545 13348 พระมหาสวุฒัน์ ธีราภินนฺที ปรอืปรงั ปทมุคงคา

กท 0663/2545 13285 พระมหาชวนชยั สจฺจวโร ปราบชมภู จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0664/2545 13291 พระมหาติ๊ด สีลปญฺโญ สิริ นครอินทร์

กท 0665/2545 13283 พระเฉลิมเกียรติ ฐิตวริโิย สขุสบาย วเิศษการ

กท 0666/2545 13325 พระรามกฤษณะ เรวโต มหาจนัทร์ สระเกศ

กท 0667/2545 13344 พระมหาเสฏฐวฒิุ กิตฺติสาโร ปู่ ใฝ เบญจมบพิตร

กท 0668/2545 13273 พระค าหลา้ ปญฺญาวโร แกว้ประเสรฐิ เปาโรหิตย์

กท 0669/2545 13329 พระมหาวชัระ ขนฺติพโล อรยิธนวนัต์ ศรสีดุาราม

กท 0670/2545 13364 สามเณรโชคชยั ประทมุสตูร อินทรวหิาร

กท 0671/2545 13376 พระมหานิวตัร ปฏิภาณิสฺสโร โคตะโน ดาวดงึษาราม

กท 0672/2545 13281 พระมหาฉัตรชยั วรชโย ชอบสมยั ทินกรนิมิต



กท 0673/2545 13271 พระมหาธนพงษ์ ถาวรธมฺโม ถาวร ช านิหตัถการ

กท 0674/2545 13409 พระมหาสรุยินัต์ ทิวากรสธีุ ยอดจนัทร์ ดาวดงึษาราม

กท 0675/2545 13347 พระมหาสพุล กมโล สาลีงาม ฉิมทายกาวาส

กท 0676/2545 13375 สามเณรธีรเพชร มาตพงษ์ พิชยญาติการาม

กท 0677/2545 13343 สามเณรสทุธิชาติ โพธ์ิไพ ม่วง

กท 0678/2545 14375 พระมหาช านาญ เสฏฺฐปญฺโญ เกิดชอ่ สามพระยา เขา้ปี 3

กท 0679/2545 12894 พระมหายิ่งยง สจิุตฺโต อุ่นใจ มหาธาตุ รุน่ที่ 46

83

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0680/2545 4004360307 พระมหาสายชล ชยาภินนฺโท บญุประคม สวนดอก อนัดบั 1

ชม 0681/2545 4004360048 พระฉัตรเทพ พทฺุธชาโต พทุธชชูาติ โสภณาราม อนัดบั 1

ชม 0682/2545 4004360129 พระบญุชชั รตนเมโฆ เมฆแกว้ ดอกค า อนัดบั 2

ชม 0683/2545 3904430132 พระพนมกรณ์ ฐิตเมธี นามราชา พระสิงหว์รมหาวหิาร อนัดบั 2

ชม 0684/2545 4004360056 พระชาตรี ภทฺทรเมธี นามคณุ ป่าแคโยง อนัดบั 2

ชม 0685/2545 4004360030 พระอดุม อตฺุตมว  โส ปินตา เหมืองงา่ อนัดบั 2

ชม 0686/2545 4004360200 พระยทุธนา ปญฺญาวชิโร พรมแกว้งาม ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

ชม 0687/2545 3904360159 พระปรชีา ปิยธมฺโม มณี พระสิงหว์รมหาวหิาร อนัดบั 2

ชม 0688/2545 4004360072 พระทศพร อิสฺสรภาณี วงคไ์ชยค า ตน้ก๊อ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0689/2545 4004360153 พระมหาบญุสง่ สมจิตฺโต สมจิตร พระนอน อนัดบั 2

ชม 0690/2545 4004360099 พระทนงศกัดิ์ กลฺยาณธีโร ม่านมงุศิลป์ ดอนแกว้ อนัดบั 2

ชม 0691/2545 4004360102 พระบวัละพา สนฺติกาโร ทองมาลาเพชร ขนุตาวราราม อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร ์   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



ชม 0692/2545 4004360064 พระมหาณรงค์ เขมาภินนฺทเมธี ศิรอิางค์ บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 0693/2545 4004360021 พระมหาสนธยา ญาณเมธี โคงนั สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0694/2545 4004360226 พระมหาณฐักร ณฏฺฐกโร ปังละออ ดอกค า อนัดบั 2

ชม 0695/2545 4004360277 พระมหาสทุธิพงษ์ มหาปญฺุโญ เลพล สวนดอก

ชม 0696/2545 4004360196 พระไพฑรูย์ เขมจิตฺโต ตรณีาวงษ์ ก่ิวแลนอ้ย

ชม 0697/2545 4004360234 พระเษมทวี อินฺทปญฺโญ สมยศ พระพทุธบาทตากผา้

ชม 0698/2545 4004360081 พระทรงเดช ขนฺติธมฺโม ศรหีาตา ดอนจืน

ชม 0699/2545 4004360285 พระมหาสมิต พรหฺมสโร สิทธิพรม หนองป่าครั่ง

ชม 0700/2545 4004360137 สามเณรบญุน า มหาศรี ชยัมงคล

ชม 0701/2545 4004360188 พระประภาส ญาณวโีร สายวงศค์  า สนัคือ

ชม 0702/2545 4004360111 พระธนพล ธนพโล พนัธต์ะ ชยัมงคล

ชม 0703/2545 4004360170 พระประพจน์ ญาณธีโร สายวงศค์  า สนัคือ

ชม 0704/2545 4004360145 พระบญุมี ปญฺุญวโร ดวงประเสรฐิ ฝายหิน

ชม 0705/2545 4004360161 พระปัญญา กตปญฺุโญ ดอนเหลือม สวนดอก

ชม 0706/2545 4004360218 พระจิรภทัร อินฺทวณฺโณ อินตะรกัษ์ ลา่มชา้ง

ชม 0707/2545 4004360293 พระมหาวนิยั อนตฺุตโร ไตรเพ่ิม สวนดอก

ชม 0708/2545 3904360086 พระวรวฒิุ กลุวฑฺฒโน สระแกว้ เกตการราม

ชม 0709/2545 4004360242 พระบญุมี กนฺตสาโร กลุทวงษ์ ประะทานพร

ชม 0710/2545 4004360013 พระบญุมี สิรวิฑฺฒโน สิรศิรสีวสัดิ์ อโุมงค์

ชม 0711/2545 3904360175 พระศรายธุ สิรวิฑฺฒโน ชาวแหลง นางิว้

ชม 0712/2545 4004360251 พระพนัธมิตร เตชธมฺโม แสงปัญญา ชมพู

ชม 0713/2545 4004360269 พระถาวรรณ สเุมโธ อินทวงศ์ ต  าหนกั
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  วิทยาเขตขอนแก่น  



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0714/2545 4005370063 พระรุง้ทิพย์ อธิปญฺโญ ชาติโสม ศรธีาตุ อนัดบั 1

ขก 0715/2545 4005370071 พระมหาศกัธินนัท์ ธีรนนฺโท ศรหีาบงค์ อาศรมมหาจฬุาฯ อนัดบั 1

ขก 0716/2545 4005370128 พระมหาสขีุ คมฺภีรปญฺโญ สิงหจ์นัดา พระพทุธบาทฯ อนัดบั 2

ขก 0717/2545 4005370055 พระมหาบรรเทิง อภินนฺโท บญุเกิด พระพทุธบาทฯ อนัดบั 2

ขก 0718/2545 4005370021 พระมหาสรุยิา ปญฺญาวโร พรานไพร โชติรศธรรมกร อนัดบั 2

ขก 0719/2545 4005370047 พระบญุจนัทร์ กตธมฺโม ผาค า พระพทุธบาทฯ อนัดบั 2

ขก 0720/2545 4005370012 พระมหาทองค า ตปสีโล สิทธิโชติ อทุยัทิศ อนัดบั 2

ขก 0721/2545 4005370098 พระสมาน ถิรปญฺโญ ธรรมมา โบสถ์ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0722/2545 4005370039 พระนิคม อธิมตฺุโต ศรลีาหอ้ย สวา่งสรา้งแกว้

ขก 0723/2545 4005370179 พระบญุปัน สปปฺญฺโญ พิมมะสอน พระพทุธบาทฯ

ขก 0724/2545 4005370152 พระมหากฤษดา สขุวโีร หามาฤทธ์ิ พระพทุธบาทฯ

ขก 0725/2545 4005370136 พระมหาสพุจน์ จรณธมฺโม แกว้ป่ีลา ธาตุ

ขก 0726/2545 4005370101 พระสิทธิศกัดิ์ ธมฺมร  สี เมืองโคตร อาศรมมหาจฬุาฯ

ขก 0727/2545 4005370110 พระสิน ปญฺญาวฑฺุโฒ ฮอ่งขา่ บญุบาลประดิษฐ์

ขก 0728/2545 3905370034 พระมหาประสาร วรปตฺุโต บตุตะไมล์ มหาธาตุ รุน่ที่ 46

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0729/2545 500000433 พระมหาสทุน ธีรปญฺโญ ติสนัเทียะ ปะค า อนัดบั 1

นม 0730/2545 500000412 พระมหากิติวฒัน์ กิตฺติเมธี เพชรนางรอง สะแก อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร ์   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตนครราชสีมา 

คณะมนุษยศาสตร ์  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



นม 0731/2545 500000418 พระมหาสรุยินั สรุยิปญฺโญ แกว้ดวงดี หนองปลิง อนัดบั 2

นม 0732/2545 500000425 พระมหาสิงขร ปรยิตฺติเมธี กวกขนุทด สวนพรกิไทย อนัดบั 2

นม 0733/2545 500000441 พระสวน เตชวโร บญุหวา่น พระนารายณม์หาราช อนัดบั 2

นม 0734/2545 500000415 พระมหาเนือน อฏฺุฐาโน โรมรริมัย์ ผาสกุาราม อนัดบั 2

นม 0735/2545 500000424 พระมหาสมคิด ปญฺญาวโร แสงแกว้ ศาลาเย็น

นม 0736/2545 500000411 พระภรูวิทั ฐิตญาโณ กระแสเทศ บรูพ์

นม 0737/2545 5000000341 พระมหานพรตัน์ โกวโิท พรมหงษ์ พายพั รุน่ที่ 46

9

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

สาขาวชิาภาษาไทย  จ านวน รูป

สาขาวชิาพทุธจิตวทิยา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป
1 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วิทยาเขตขอนแก่น         

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตนครราชสีมา         

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป

จ านวน รูป                 3.   คณะมนุษยศาสตร์



พระเทพโสภณ

อธิการบดี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0738/2545 13431 พระทวน ปรญฺิญาณเมธี เครอืวงค์ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 1

กท 0739/2545 13432 พระกฤตวชัร กิตฺติธโร สารวิาท ไก่เตีย้ อนัดบั 2

กท 0740/2545 13462 สามเณรสนธยา สวุรรณมาลา ไก่เตีย้ อนัดบั 2

กท 0741/2545 13292 พระมหากฤษสฤษดิ์ อิทฺธิเมธี ปิดตามาตา ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 0742/2545 13520 พระมหาสชุาติ สชุาโต สมมาตร พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 0743/2545 13516 พระมหาศรสีคุล วรคนฺโธ สืบชาติ สรอ้ยทอง อนัดบั 2

(พระสมทุร  ถาวรธมฺโม  Ph.D)
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระสเุมธาธิบดี พระมหาสรุยิา  วรเมธี

รบัรองตามนี้

คณะสังคมศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชารัฐศาสตร ์ (การบริหารรัฐกิจ)

นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะมนษุยศาสตร์

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



กท 0744/2545 13505 พระมหาพนม วสิยทสฺสโน จิตรท์ดั สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 0745/2545 13508 พระมหาภรสวรรค์ กิตฺติเมธี ชรนิทร ์ เลา อนัดบั 2

กท 0746/2545 13509 พระมหามานิตย์ กิตฺติโสภโณ บวัเพชร หิรญัรูจี อนัดบั 2

กท 0747/2545 13522 พระมหาสรุเชษฐ์ พทุธญาณกวี เงินสองสี ชลประทานรงัสฤษฎ์ อนัดบั 2

กท 0748/2545 13290 พระมหาแดง ญาณวโร มาลาเลิศ ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 0749/2545 13320 พระมหาเพชร ปญฺญาวชิโร ตรุพิมาย วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 0750/2545 13419 พระกิตติภพ สิรจินฺโท จิรธนะนนัท์ คา้งคาว อนัดบั 2

กท 0751/2545 13351 พระอนวุชั กตปญฺุโญ วชิยั ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 0752/2545 13130 พระมหาประยรู โชติวโร ค  ามา ฉัตรแกว้จงกลณี

กท 0753/2545 13515 พระมหาวนิยั ญาณสทฺุโธ นาทนัตกึ วเิศษการ

กท 0754/2545 13474 พระมหาสนุทร สนฺุทรธมฺโม สมนิล นอ้ยนพคณุ

กท 0755/2545 13481 พระมหาอ านวย ปญฺญาวโุธ บญุแกว้ พิชยญาติการาม

กท 0756/2545 13514 พระมหาวชิยั ชยวโร คะมิ ชนะสงคราม

กท 0757/2545 13458 พระมหาวนิยั ทตฺตสโุข สขุแสวง มหาธาตุ

กท 0758/2545 13449 พระมงคลกฤษณ์ ปภสฺสโร อินทพรม ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0759/2545 13480 พระอาทร ฐานยตฺุโต เทศทองมี วเิศษการ

กท 0760/2545 13456 พระวเิชียร ญาณวชิโร ระเรอืง ศรบีญุเรอืง

กท 0761/2545 13455 พระมหาวชิาญ กิตฺติเมธี คงรกัษ์ ชลประทานรงัสฤษฎ์

กท 0762/2545 13477 พระมหาโสพล จนฺทโสภโณ จนัทรป์ระทกัษ์ มหาธาตุ

กท 0763/2545 13464 พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาสิริ ชะนมัพร พระเชตพุนฯ

กท 0764/2545 13448 พระมหาภกัดี มหพฺพโล โพธ์ิสิงห์ ม่วง

กท 0765/2545 13420 พระเกตุ สภุาจาโร สวุรรณโสภา ใหม่พิเรนทร์

กท 0766/2545 13445 พระไพบรูณ์ อคฺคธมฺโม ภาคภมิู โบสถส์ามเสน

กท 0767/2545 13469 พระสมาน ภรูปิญฺโญ เทียนบญุระ บางไสไ้ก่

กท 0768/2545 13440 พระมหาปรวิฏัฏ์ ญาณจารี บญุเลีย้ง ปากน า้



กท 0769/2545 13465 พระสมชาติ นาถปญฺุโญ ทองรกั ดสุิดารามวรวหิาร

กท 0770/2545 13442 พระมหาพลสยาม ปญฺญาวโร สนุทรสนิท ม่วง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0771 /2545 13497 พระมหานิรุตติ์ นิรุตฺติ แกว้พิกลุ ปากน า้

กท 0772/2545 13525 พระมหาอนวุฒัน์ ธมฺมธตฺุตโก ศรภีา ทองธรรมชาติ

กท 0773/2545 13421 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ รมณีโย เจรญิรมัย์ สวุรรณคีรี

กท 0774/2545 13528 พระมหาอ าพนัธุ์ อภิปญฺโญ ดอนบวัโคตร อนงคาราม

กท 0775/2545 13439 พระมหาประจกัษ์ ปภงฺกโร ฤทธ์ิสิงห์ เวฬวุนาราม

กท 0776/2545 13487 พระมหาโกศล ทีปธมฺโม สิงคะ ดิสหงษาราม

กท 0777/2545 13507 พระมหาพลพิชิต ปภาโส พิชยั ดิสหงษาราม

กท 0778/2545 14533 พระมหาวรธาร วรธมฺมญฺญู ทดัแกว้ พระพิเรนทร์ เขา้ปี 3

กท 0779/2545 13035 พระมหาสมศกัดิ์ ชยธมฺโม ศรบีรบิรูณ์ โมลีโลกยาราม รุน่ที่ 46

กท 0780/2545 13105 สามเณรบญุญญ์าณ อนัทรบตุร นิมมานรดี รุน่ที่ 46

กท 0781/2545 13067 พระมหาวรีะพงษ์ วรธมฺโม หากระวี ชนะสงคราม รุน่ที่ 46

กท 0782/2545 13033 พระมหายทุธพล ธมฺมพโล สิงหว์งศษ์า สทุธาวาส รุน่ที่ 46

45

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0783/2545 13493 พระมหาเดน่ กิตฺติเตโช ทองโคกสงู ปากน า้ อนัดบั 2

กท 0784/2545 13491 พระมหาญาณทดั ธีรว  โส ออ่งค า จตรุมิตรประดษิฐาราม อนัดบั 2

กท 0785/2545 13426 พระมหาชยัเชษฐ์ ชยเชฏฺโฐ สภุาเดช พระเชตพุนฯ อนัดบั 2

กท 0786/2545 13424 สามเณรชรนิทร์ สิมณี พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 0787/2545 13518 พระมหาสงกา กิตฺติปญฺโญ ขอเช่ือมกลาง สระเกศ อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์



กท 0788/2545 13443 พระอภิเชน สนฺติกโร กา้นอินทร์ นายโรง อนัดบั 2

กท 0789/2545 13495 พระมหาทองสขุ สเุมธาลงฺกาโร เข็มอบู ราชสิงขร อนัดบั 2

กท 0790/2545 13482 พระมหาอ านาจ ภทฺทเมธี นวลทรพัย์ ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 0791/2545 13447 พระมหาไพศาล วสิาโล ดิษฐพนัธ์ พระเชตพุนฯ อนัดบั 2

กท 0792/2545 13446 พระไพโรจน์ ปิยภาณี แสนวงษไ์ชยา จนัทรใ์น อนัดบั 2

กท 0793/2545 13441 พระมหาปรดีา ภรูเิมธี บวัเที่ยง จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 0794/2545 13500 พระมหาบญุชว่ย สิรปิญฺโญ เกิดกลา้ นอ้ยนางหงษ์ อนัดบั 2

กท 0795/2545 13476 สามเณรแสง พนัธม์ณี คณิกาผล

กท 0796/2545 13423 พระจนัทรเ์พ็ง สนฺตจิตฺโต จนัทรด์าราสขุ เวฬรุาชิณ

กท 0797/2545 13430 พระทนงสินธ์ อินฺทปญฺโญ สิทธิศกัดิ์ สนัติธรรมาราม

กท 0798/2545 13438 พระมหาบญุยืน ญาณโสภโณ สมเพ็ชร ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0799/2545 13463 พระสมเกียรติ เหวอี่๊ หาญชยั มงคลสมาคม

กท 0800/2545 13452 พระวชัรนิทร ์ อภินนฺโท ดว้งลอย ราษฎรบ์รูณะ

กท 0801/2545 13454 พระมหาวจิิตร นววฑฺฒโน งามวรญัญู พระเชตพุนฯ

กท 0802/2545 13436 พระบญุทวี จนฺทสาโร พาณิชย์ กลางบางซ่ือ

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0803/2545 13385 พระมหาไพรตัน์ ญาณธโร เขตตก์ลาง ต าหนกัใต้ อนัดบั 2

กท 0804 /2545 13471 พระมหาสขุสนัต์ สขุวฑฺฒโน แกว้มณี สวุรรณาราม อนัดบั 2

กท 0805/2545 13494 พระมหาทองเก็บ ญาณพโล สขุพล ปากน า้ อนัดบั 2

กท 0806/2545 13470 พระมหาสายนั ปิยนนฺโท สรอ้ยทอง เอ่ียมวรนชุ อนัดบั 2

กท 0807/2545 13503 พระมหาประสิทธ์ิ กิตฺติปญฺญินฺโท มาสิงห์ บญุรอด อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร ์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา



กท 0808/2545 13475 พระมหาสรุะ กิตฺติโสภโณ กลิ่นสนัเทียะ โพธินิมิตร

กท 0809/2545 13467 พระมหาสมบตัิ ฐิตกโุล อาลากลุ ทินกรนิมิต

กท 0810/2545 13517 พระมหาศิรพิงษ์ ปญฺญาวฑฺฒโน ศรวีงษ์ ปากน า้

กท 0811/2545 13499 พระมหาบรนั อินฺทวณฺโณ ซ่ือสตัย์ สวสัดิวารสีีมาราม

กท 0812/2545 13492 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ อคฺคเมธี บญุทา บณุยประดิษฐ์

กท 0813/2545 13435 พระมหานิพนธ์ อหสึโก ทองดีนอก บณุยประดิษฐ์

กท 0814/2545 13429 พระมหาถวลิ อชิโต ค าโสภา ปากน า้ฝ่ังใต้

กท 0815/2545 13468 พระสมพร สมจิตฺโต ทองมา บญุรอด

กท 0816/2545 13488 พระมหาจนัทรเ์ลง สมุงฺคโล วทิยเ์วทย์ พิชยญาติการาม

กท 0817/2545 13453 พระสมหุว์นัชยั เกสรธมฺโม มีมาก สมรโกฏิ

กท 0818/2545 13513 พระมหาวจัรนิทร ์ กมฺมสทฺุโธ ภมิูสตัย์ ธรรมาภิรตาราม

กท 0819/2545 13519 พระมหาสายชล สเุมโธ มาลยั แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 0820/2545 13478 พระมหาเหรยีญชยั ธีรธมฺโม ก่อบญุ สน

กท 0821/2545 13422 พระปลดัจกัราวธุ ญาณวโีร กลิ่นไกล ประยรุวงศาวาส

กท 0822/2545 13490 พระมหาชยัพฤก คมฺภีรปญฺโญ พิมพท์อง ปากน า้

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 0823/2545 4004205859 สามเณรนิยม ชาติสภุาพ ศรษีะเกษ อนัดบั 2

นค 0824/2545 4004206031 พระสวสัดิ์ อนาลโย จนัทรจกัร ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 0825/2545 4004205735 พระแกว้พระจนัทร์ กตปญฺุโญ ยศปัญญา มีชยัทุ่ง อนัดบั 2

นค 0826/2545 4004209432 พระวฒิุพงษ์ วฑฺุฒิว  โส แกว้ศิลา โพธิสมภรณ์ เขา้ปี 3

นค 0827/2545 4004206821 พระสิทธิชยั อาภาธมฺโม ตนัณะวงศ์ ศรสีมุงัคล์

วิทยาเขตหนองคาย 

คณะสังคมศาสตร ์   สาขาวิชารัฐศาสตร ์ การเมืองการปกครอง



นค 0828/2545 4004205751 พระค าหลา้ สารญาโณ ดวงไสว มีชยัทุ่ง

นค 0829/2545 4004206162 พระพงษส์วสัดิ์ สนฺตจิตฺโต สินทมิตร ศรสีมุงัคล์

นค 0830/2545 4004206120 พระอินทรปั์น สเุมโธ พลมาก ค าแค

นค 0831/2545 4004205964 พระวฒันา วรีญาโณ สิมมะลนุ ศรสีมุงัคล์

นค 0832/2545 4004206111 พระอนนัต์ สรุยิว  โส สรุยิวงศ์ สายชลมณฑาราม

นค 0833/2545 4004206375 พระดวงแสง เตชธมฺโม แสงพระจนัทร์ สิรมิหากจัจายน์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0834/2545 40020237 พระสขุอษุา ผลปญฺุโญ นุ่นทอง เขาพลจูวง อนัดบั 2

นศ 0835/2545 40020257 พระเดชชนะ เตชปญฺโญ ขาวจิตร หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 0836/2545 40020256 พระอมรศกัดิ์ สภุทฺโท จิตราภิรมย์ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 0837/2545 40020258 พระสมมาศ ยโสธโร พิบลูย์ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 0838/2545 40020242 พระสรุสิทธ์ิ สรุวโร ยิ่งค  านึง หนองบวั อนัดบั 2

นศ 0839/2545 40020259 พระมหาสมคิด กสุลปญฺโญ ทิพยเ์พ็ง ทา้วโคตร

นศ 0840/2545 38020194 พระจรญั ชาครธมฺโม ชยัทศัน์ วงัตะวนัออก รุน่ที่ 45

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0841/2545 4004470064 สามเณรบณัฑิตย์ จนัทรน์วล ทา่ขา้ม อนัดบั 1

ชม 0842/2545 4004470099 พระมหาสขุเภา ธมฺมปญฺโญ สายทอง พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม 0843/2545 4004470102 พระสมาน กิตฺติปญฺโญ สญัใจ ควรคา่มา้ อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

คณะสังคมศาสตร ์ สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คณะสังคมศาสตร ์ สาขาวิชา สังคมสงเคราะหศ์าสตร์



ชม 0844/2545 4004470013 พระมหาธนวฒัน์ ญาณวฑฺุโฒ ทะนนัไชย เชียงยืน อนัดบั 2

ชม 0845/2545 4004470072 พระรถ อินฺทวโร อินเทพ ลอยเคราะห์

ชม 0846/2545 4004470021 พระณรงค์ จิตฺตเมธี จนัทรส์ขุ ใหม่หว้ยทราย

ชม 0847/2545 4004470081 พระธีรพงษ์ ธีรว  โส พรมปัญญา ป้านปิง

ชม 0848/2545 4004470056 พระสรพงษ์ ธมฺมร  สี ศรคี  านวน ป้านปิง

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0849/2545 3904470108 พระนรนิทร์ นรนิฺโท ป้อมมะโน ทา่ขา้ม อนัดบั 1

ชม 0850/2545 3904470132 พระสมบรูณ์ ธีรปญฺโญ ทิวงค์ นาแขม อนัดบั 1

ชม 0851/2545 3904470141 พระเอ็ด อภิปณฺุโณ ค าหนองยาง สวา่งเพชร

ชม 0852/2545 3904470167 พระสงวน พทฺุธิญาโณ เพ็ชรปัญญา ส าเภา

ชม 0853/2545 3904470116 พระประสิทธ์ิ กิตฺติปญฺโญ แกว้รากมขุ ปิยาราม

ชม 0854/2545 3904470124 พระมหาประเสรฐิ วรธมฺโม ก๋าสม ป่าสกั

ชม 0855/2545 3904470175 พระเอกสนัติ์ จนฺโทภาโส สอนไว แม่ยะ

ชม 0856/2545 3904470060 พระปัจฉิม อาจาโร ลีรตัน์ โป่งนอ้ย

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0857/2545 4005410103 พระมหาสนัติภาพ ฐานสมฺปนฺโน ปานาไทย พระพทุธบาทฯ อนัดบั 2

สาขาวิชารัฐศาสตร ์ (การเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตเชียงใหม่  

คณะสังคมศาสตร ์  สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยาเขตขอนแก่น 

คณะสังคมศาสตร์



ขก 0858/2545 4005410146 พระมหาปัญญา ธมฺมธโร เสนาเวยีง อทุยาน อนัดบั 2

ขก 0859/2545 4005410201 พระเวชยนัต์ โชตินนฺโท โสภา พระพทุธบาทฯ อนัดบั 2

ขก 0860/2545 4005410049 พระจกัรพงษ์ อาภสฺสโร เวยีงนนท์ ศรโีพธ์ิชยั อนัดบั 2

ขก 0861/2545 4005410219 พระหมุเพ็ง พนฺธสาโร พนัธะจนัทรส์ขุ พระพทุธบาท อนัดบั 2

ขก 0862/2545 4005410162 พระยอดรกัษ์ มเหสกฺโข สินภมีู อินทรงัสฤษดิ์

ขก 0863/2545 4005410154 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ วนัยาว ศรโีพธ์ิชยั

ขก 0864/2545 4005410022 พระมหากวพีจน์ กิตฺติโก สีบญุ ศรโีพธ์ิชยั

ขก 0865/2545 4005410081 พระประสิทธ์ิ จารุวณฺโณ สวุรรณศรี ม่ิงเมืองพลาราม

ขก 0866/2545 4005410090 พระอธิการสมศกัดิ์ กิตฺติปญฺโญ มลูกณัฑ์ ศรธีาตุ

ขก 0867/2545 4005410111 พระสญัญา ญาณวฑฺฒโน พรสีมา กลาง

ขก 0868/2545 4005410014 พระวจิิตร กตปญฺุโญ ฝนจนัทร์ พระพทุธบาท

ขก 0869/2545 4005410138 พระชบูาล จนฺทสโร ป้องสงคราม โพธ์ิกลาง

ขก 0870/2545 4005410197 พระมหาจีระ จิรวฑฺฒโน บตุรพรม ไชยวาร

ขก 0871/2545 4005410065 พระนิคม อภิรูปตโร ผนัผ่อน พฒันาสงัคม

ขก 0872/2545 4005410073 พระประดิษฐ์ วชิรปญฺโญ เศษถา ทา่พระหงษเ์ทศประดิษฐ์

ขก 0873/2545 4005410120 พระอนวุฒัน์ สเุมโธ แสงสิมมา ศรคีณุเมือง

ขก 0874/2545 4005410057 พระเฉลิมสขุ สิรนิฺธโร คงกทุอง ศรธีาตุ

ขก 0875/2545 4005410031 พระเกษม จนฺทว  โส สมบรูณ์ บอ่น า้

ขก 0876/2545 4005410189 พระมหากนก กิตฺติวฑฺุโฒ สคุ  าภา ศรนีวล

ขก 0877/2545 3905410061 พระมหาเชษฐพงษพ์นัธ์ ภทฺรเมธี ปาปะโถ โพธาราม รุน่ที่ 46

ขก 0878/2545 3905410010 พระมหากิตติเมธี ปญฺญาวชิโร ค  าผล เจติยภมิู รุน่ที่ 46

ขก 0879/2545 3905410303 สามเณรสมัพนัธื เรอืงสงัข์ สระแกว้ รุน่ที่ 46

ขก 0880/2545 3905410231 พระมหาสบุิน สภุทฺโท นานอ้ย สวา่งน า้ใส รุน่ที่ 46

ขก 0881/2545 3905410095 พระมหาบญุสง่ สเุมโธ ดีวดุวาด ชยัศรี รุน่ที่ 46

ขก 0882/2545 3905410026 พระปกาสิต ภรูปิญฺโญ ลาปละ แทน่วนาราม รุน่ที่ 46



ขก 0883/2545 3905410281 พระมหาสรุศกัดิ์ สภุทฺโท ค าพนัธ์ สวา่งสทุธาวาส รุน่ที่ 46

27

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0884 /2545 500000442 พระปัญญา กสุลจิตฺโต ศรเีพชรสพุรร มะเกลือใหม่ อนัดบั 2

นม 0885 /2545 500000444 พระรุง่ กนฺตสิริ วดัศรพีระเนา สามคัคี อนัดบั 2

นม 0886/2545 500000419 พระเจรญิ ภทฺรญาโณ พนัธส์  าโรง พระนารายณม์หาราช อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0887/2545 500000729 พระทองสกุ สิรมิงฺคโล จนัทราช สวนปอ

นม 0888/2545 500000387 พระมหาพิพฒันพงษ์ สภุากโร เสาเวยีง บงึ

นม 0889/2545 500000428 พระมหาคณาลกัษณ์ ชตุิปญฺโญ ค ามงุคณุ บา้นหว้ย

นม 0890/2545 500000410 พระมหานิเวช ชินวโร จงแจง้กลาง สวนพรกิไทย

นม 0891/2545 500000434 พระรตัภพ สติสมฺปนฺโน ทาทอง อรุงโรจน์

นม 0892/2545 500000437 พระมหาจ าลอง จนฺทปญฺโญ สวงิรมัย์ บา้นตาเสา

นม 0893/2545 500000403 พระอธิการวเิชียร อคฺคธมฺโม วงัพรม ราชสีมาราม

นม 0894/2545 500000440 พระสมบรูณ์ ฐานธมฺโม แจม่อว่ม ดอนตะแบง

นม 0895/2545 500000447 พระยอดชาย เขมปญฺโญ เวยีงนนท์ ป่าจิตตสามคัคี

นม 0896/2545 500000436 พระชชัวาลย์ อาภาธโร เกิดจนัทกึ บา้นหลงุ

นม 0897/2545 5000000399 พระมหาบญุทนั อภิปญฺุโญ ไชยพนั พายพั รุน่ที่ 46

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตนครราชสีมา 

คณะสังคมศาสตร ์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ (การเมืองการปกครอง)

วิทยาเขตสุรินทร์

คณะสังคมศาสตร ์  สาขาวิชา  รัฐศาสตร ์  (สาขาการบริหารรัฐกิจ)



สร 0898/2545 4094102507 พระมหาสมัฤทธ์ิ ชนาธิปสฺมิทฺโธ ไทยสะเทือน จ าปา อนัดบั 1

สร 0899/2545 4094102728 พระวริตัน์ ปภสฺสโร ทองใสย์ ประทมุเมฆ อนัดบั 2

สร 0900/2545 4094102710 พระโกวทิย์ ปรปิณฺุโณ สายอรุาช ประทมุเมฆ อนัดบั 2

สร 0901/2545 4094102523 พระสาโรช ปญฺญาสิริ ใบเงิน ประทมุศรทัธา อนัดบั 2

สร 0902/2545 4094102701 พระณฐัวฒิุ นรนิฺโท ดวงจิตร คุม้เหนือ อนัดบั 2

สร 0903/2545 4294105186 พระมหาสรุสิทธ์ิ มนิุว  โส กระดานลาด อิสาณ

6

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0904 /2545 4010043601 พระบญุยงค์ กตปญฺุโญ วงัเค็ม พระธาตจุอมทอง อนัดบั 2

พย 0905 /2545 4010043547 พระไตรรตัน์ ติกฺขปญฺโญ นอ้ยสะดี แม่หีด อนัดบั 2

พย 0906/2545 4010043695 พระสมศกัดิ์ สทฺธาธิโก ประละเมา พระธาตจุอมทอง อนัดบั 2

พย 0907/2545 401004389 พระสมชาย ปญฺญาวชิโร ศิรกิลุพนัธ์ แม่หีด อนัดบั 2

พย 0908/2545 4010043750 พระอนศุาสน์ สเุมธโส สญัญเข่ือน ศรดีอนตนั

พย 0909/2545 4010043873 พระวริชั ธีรปญฺโญ ยาวงศ์ วงัเค็มเก่า

พย 0910/2545 4010043881 พระโสดไสย์ สเุมโธ เลิศสงคราม สนัหนองบวั

พย 0911/2545 4010043709 พระสานนท์ จรณธมฺโม เตีย้นวน ราชคฤห์

พย 0912/2545 4010043610 พระบญุวจิกัษ์ ปภสฺสโร เจตะวนั หลวง

พย 0913/2545 4010043580 พระนิเวทธ์ มหาปญฺุโญ แสงหลา้ บา้นดอนไชย

พย 0914/2545 4010043539 พระมหาเชาวณฐั ชวนปญฺโญ แปงกล ดอนไชย

พย 0915/2545 4010043652 พระราเชนทร์ รตนปชฺโชโต สมณะ ลา้

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0916/2545 4010043831 พระประมน ปญฺญาวชิโร อินป่ัน ทุ่งกลว้ย

วิทยาเขตพะเยา 

คณะสังคมศาสตร ์  สาขาวิชารัฐศาสตร ์ (การเมืองการปกครอง)



พย 0917/2545 4010043571 พระธนวฒัน์ กิตฺติโสภโณ ยามี ราชคฤห์

พย 0918/2545 4010043784 พระเศรษฐพงษ์ สิรปิญฺโญ เตจ๊ะนอ้ย ป่าซาง

พย 0919/2545 4010043822 พระบญุยก ทีปธมฺโม พรมแดง ตุม้ใต้

พย 0920/2545 4010043741 พระเอนก อธิจิตฺโต สารใจ ทา่บนัไดแกว้

พย 0921/2545 4010043776 พระมหาอ านาจ อภิวฑฺฒโน ค าภิละ ศรโีคมค า

พย 0922/2545 4010043857 พระณะรนิ ขนฺติโก วงคก์นัทา บา้นรอ้ง

พย 0923/2545 4010043814 พระมหาจิรศกัดิ์ จิรสกฺโก เชือ้เมืองพาน ทา่กลอง

พย 0924/2545 4010043661 พระวชัรนิทรพ์งศ์ ถิรจิตฺโต คงสยาม พระธาตจุอมทอง

พย 0925/2545 4010043792 พระอภิสิทธ์ิ ฐิตว  โส โนกลุ รอ่งไผ่

พย 0926/2545 4010043504 พระดร มหาวโีร นะรนิทร ์ น า้มาว

พย 0927/2545 4010043555 สามเณรทิวา อตุมะ บญุเกิด

พย 0928/2545 4010043521 พระจ าเรญิ กิตฺติวณฺโณ ปรุะเสาร ์ ศรกี  า้

พย 0929/2545 4010043849 พระรุง่สรุยิา สิรมิงฺคโล ชาวเชือ้ โป่งเกลือ

พย 0930/2545 4010043598 พระบญัชา ปญฺญาภรโณ ดเุหวา่ ป่าฝาง

พย 0931/2545 4010043865 พระมหาศราวธุ ฐานิสฺสโร อินต๊ะ โพธาราม

พย 0932/2545 4010043563 พระธนวฒัน์ จนฺทสโร ฉัตรมณี สนัหม่ืนแกว้

พย 0933/2545 4010043687 พระสมเพชร สธีุโร เพียรงาน สนัตน้ผึง้

พย 0934/2545 4010043806 พระกมัพล กิตฺติวณฺโณ เจนใจ พระธาตจุอมไคร้

พย 0935/2545 4010043636 พระเมืองใจ เตชธมฺโม กรณา เมืองชมุ

32

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0936 /2545 4007040346 พระมหาจตรุงค์ กตปญฺุโญ นิยม หลวง อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร ์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ การบริหารรัฐกิจ
วิทยาเขตอุบลราชธานี  



อบ 0937 /2545 4007040389 พระศกัดิ์ชาย พทฺุธสโร พทุธกอ้ม ดา้มพรา้ อนัดบั 2

อบ 0938/2545 4007040397 พระมหาสมพร อคฺควโร ลากทอง หลวง อนัดบั 2

อบ 0939/2545 4007040354 พระจมู กสุโล ภาษี มณีวนาราม อนัดบั 2

อบ 0940/2545 4007040419 พระมหาเทอดภมิู จิรปญฺโญ อนัปัญญา มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0941/2545 4007040401 พระมหาเข็มชาติ วรโชติโก สายโรจน์ มหาวนาราม

อบ 0942/2545 4007040486 พระสรุพงษ์ ฐิตญาโณ แกว้กอ ป่าแสงธรรม

อบ 0943/2545 4007040362 พระพร เขมจาโร จนัอาจ ใต้

อบ 0944/2545 4007040516 พระทองใบ ทตฺตวณฺโณ วรุิฬพนัธ์ วรรณวารี

อบ 0945/2545 4007040494 พระสมหุส์นุทร กลฺยาโณ มามกุดา ประชาเกษม

อบ 0946/2545 4007040508 พระนพวรรณ ธมฺมโชโต ตูท้อง ผาสกุาราม

อบ 0947/2545 4007040524 พระนภา มหาคมฺภีโร บวังาม วรรณวารี

อบ 0948/2545 4007040371 พระประคอง ปญฺญาคโม งามเถ่ือน มงคลใน

อบ 0949/2545 4007040460 พระอมัรนิทร ์ อมโร บญุวเิศษ สทุศันาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0950/2545 4007040532 พระวสิทุธ์ิ วสิทฺุโธ นาคินชาติ ศรปีระดู่

อบ 0951/2545 4007040478 พระพรทวี ฐิตธมฺโม สงวนพิมพ์ ศรโีพธ์ิชยั

16

4.   คณะสังคมศาสตร์  
สาขาวชิารฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

สาขาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา จ านวน รูป

รวม รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชารฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป



2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ  านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

6 วิทยาเขตนครราชสีมา           

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

7 วิทยาเขตสุรินทร ์        

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

8 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

รวม รูป

จ านวน รูป                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล



พระเทพโสภณ

อธิการบดี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0916/2545 12250 พระโสภา สภุาจาโร บญุเฟรือ่ง ชา่งเหล็ก

กท 0917/2545 12170 พระพรชยั สภุสนฺโต ทองละมลุ สม้เกลีย้ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0918/2545 12197 พระมหาสมาน จิรปญฺุโญ บญุจีน จอมศรี

รายนามพระพทุธศาสตรบณัฑิต

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

ปฏิบตัศิาสนกิจครบ  ๒  ปี
สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิปรญิญา  วนัที ่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ (เพ่ิมเติม)

พระสเุมธาธิบดี พระครูวิจิตรธรรมโชติ
นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะสงัคมศาสตร์

สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแก่น

เขา้รบัปรญิญา  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๕
คณะครุศาสตร ์ รุน่ที ่45

สาขาวิชา  จรยิศกึษา

คณะครุศาสตร ์ รุน่ที ่45



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0919/2545 3805270291 พระมหาสมพงษ์ นิรุตฺติเมธี ศรสีทุธะ ศรสีวา่ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0920/2545 38020194 พระจรญั ชาครธมฺโม ชยัทศัน์ วงัตะวนัออก

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0921/2545 13535 พระมหาปรชีา สมจิตฺโต สปัปพนัธ์ มหาธาตุ เขา้ปี  3

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0922/2545 12638 พระแสงดาว เถ่ียนนงั นามวงษ์ กศุลสมาคร

กท 0923/2545 12635 พระเกษม เถ่ียนสี เตียงเกตุ กศุลสมาคร

คณะครุศาสตร ์ รุ่นที ่45

สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย

สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร ์รุ่นที ่ 46

สาขาวิชา  ปรัชญา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะสังคมศาสตร ์ รุ่นที ่45

สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะพุทธศาสตร ์รุ่นที ่ 46



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0924/2545 5000000357 พระครูปิยสีลากร ปิยธโร ประเมศณี โนนสมบรูณ์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นฐ 0925/2545 3911150385 พระมหารชักรณ์ วรกโร ชณุหะสตุ ใหม่อินทาราม อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0926/2545 12723 พระคณุภมิูน สนฺตจิตฺโต เพียโถ บางเสาธง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชา บาลีพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  จริยศึกษา

คณะครุศาสตร ์ รุ่นที ่46

คณะพุทธศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

คณะพุทธศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ



กท 0927/2545 12786 พระมหาบดินทร์ ภรูชิวาธิโก ศรธีรราษฎร์ ดาวดงึษาราม อนัดบั 2

กท 0928/2545 12784 พระมหาวชิรพล ธมฺมรตโน แกว้ธรรม บางเสาธง อนัดบั 2

กท 0929/2545 12824 พระมหาสมศกัดิ์ สิทฺธิเมธี ศรอีอ่น บพิตรพิมขุ

กท 0930/2545 12707 พระมหาแผน ธมฺมเมธี ศรอีภยั สทุธาวาส

กท 0931/2545 12804 พระมหาสมบตัิ สิรสิมฺปตฺโต อทุาวนั เจา้อาม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0932/2545 12705 พระปัทวี สจฺจภทฺโท สตัยวงศท์ิพย์ ศรบีญุเรอืง

กท 0933/2545 12732 พระสมคัร ธมฺมทินฺโน จนัดา ศรบีญุเรอืง

กท 0934/2545 12741 พระมหาประดบั อภินนฺโท ทองสขุ ลครท า

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0935/2545 3913020144 พระมหาวชิยั ปภสฺสโร บตุโคตร หวัดอน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0936/2545 12894 พระมหายิ่งยง สจิุตฺโต อุ่นใจ มหาธาตุ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  สังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  การสอนสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆน์ครพนม



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0937/2545 12874 พระมหามานะชยั ชลชญฺญาภิภู ชลชีชินเทศน์ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0938/2545 3905370034 พระมหาประสาร วรปตฺุโต บตุตะไมล์ มหาธาตุ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0939/2545 5000000341 พระมหานพรตัน์ โกวโิท พรมหงษ์ พายพั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0940/2545 13035 พระมหาสมศกัดิ์ ชยธมฺโม ศรบีรบิรูณ์ โมลีโลกยาราม อนัดบั 1

กท 0941/2545 13105 สามเณรบญุญญ์าณ อนัทรบตุร นิมมานรดี

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  ภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร ์ รุ่นที ่46

คณะสังคมศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา  รัฐศาสตร ์ การบริหารรัฐกิจ



กท 0942/2545 13076 พระมหาวรีะพงษ์ วรธมฺโม หากระวี ชนะสงคราม

กท 0943/2545 13033 พระมหายทุธพล ธมฺมพโล สิงหว์งศษ์า สทุธาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0944/2545 3905410061 พระมหาเชษฐพงษพ์นัธ์ ภทฺรเมธี ปาปะโถ โพธาราม อนัดบั 2

กท 0945/2545 3905410010 พระมหากิตติเมธี ปญฺญาวชิโร ค  าผล เจติยภมิู

กท 0946/2545 3905410303 สามเณรสมัพนัธ์ เรอืงสงัข์ สระแกว้

กท 0947/2545 3905410231 พระมหาสบุิน สภุทฺโท นานอ้ย สวา่งน า้ใส

กท 0948/2545 3905410095 พระมหาบญุสง่ สเุมโธ ดีวดุวาด ชยัศรี

กท 0949/2545 3805410026 พระปกาสิต ภรูปิญฺโญ ลาปละ แทน่วนาราม

กท 0950/2545 3905410281 พระมหาสรุศกัดิ์ สภุทฺโท ค าพนัธ์ สวา่งสทุธาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0951/2545 5000000399 พระมหาบญุทนั อภิปญฺุโญ ไชยพนั พายพั

รุ่นที ่45 คณะครุศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชา รัฐศาสตร ์ การเมืองการปกครอง

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะสังคมศาสตร ์ รุ่นที ่46

สาขาวิชา รัฐศาสตร ์ การเมืองการปกครอง

วิทยาเขตขอนแก่น

คณะสังคมศาสตร ์ รุ่นที ่46



รุ่นที ่45 คณะสังคมศาสตร์ จ านวน รูป

รุ่นที ่46 คณะพุทธศาสตร์ จ านวน รูป

รุ่นที ่46 คณะครุศาสตร์ จ านวน รูป
รุ่นที ่46 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน รูป

รุ่นที ่46 คณะสังคมศาสตร์ จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ จ านวน รูป

คณะพระพุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จ านวน ๒๓๒

คณะครุศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จ านวน ๓๒๕

คณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จ านวน ๑๘๐

คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จ านวน ๒๑๔

อนุมัติเพิม่เติม จ านวน ๓๖

รวมทั้งหมดทั้งส้ิน จ านวน ๙๘๗

สถิติผู้ส าเร็จการศกึษา  ปีพุทธศกัราช  ๒๕๔๖

รับรองตามนี้

พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้ านวยการกองทะเบียนและวัดผล



หนงัสือออก รหสั ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั หมายเหตุ

กท 0001/2546 13566 พระมหาณรงคฤ์ทธ์ิ อคฺครตโน ยอดแกว้ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 1

กท 0002/2546 13552 พระมหาจาํลอง ติกฺขปญฺโญ บุตรโคตร ใหม่อมตรส อนัดบั 2

กท 0003/2546 13922 พระมหาสาโรช เมธงฺกโร สติมัน่ บุญยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 0004/2546 13584 พระมหานิคม นิสโภ ชาติดร สุทศันเทพวราราม

กท 0005/2546 13640 พระมหาสกัชาย กนฺตสีโล นะวนัรัมย์ กลัยาณมิตร

กท 0006/2546 13626 พระวินิจ ฐานิสฺสโร ลาํดบั พระยาทาํ

กท 0007/2546 14090 พระบุญทวี วิจิตฺตธมฺโม ประสิทธ์ิศกัด์ิ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 0008/2546 13608 พระมหามะรุต ฐิตธมฺโม สุระพนัธ์ เจา้มูล

กท 0009/2546 13639 พระมหาสวาสด์ิ ปญฺญาธโร แทนคาํ โตนด

กท 0010/2546 13581 พระนารินทร์ ธีรวโํส พิมลี ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 0011/2546 13605 พระมหานรบดินทร์ อตฺถเมธี บุตรวงค์ นางนอง

กท 0012/2546 13575 พระมหาทองคาํ ขนฺติพโล ลีลาศ จตุรมิตรประดิษฐาราม

กท 0013/2546 13555 พระมหาจูม มหาลาโภ อุทธา ราชวรินทร์

กท 0014/2546 14040 พระปลดัศกัรินทร์ ปญฺญาธโร วงศเ์ทพ ประยรุวงศาวาส

กท 0015/2546 13564 พระมหาญาณเดช ญาณธีโร อิทธิมงคล สระเกศ

รายนามพระพทุธศาสตรบณัฑิต  
อนุมติัปริญญา  ๓๐  มีนาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๖

รุ่นท่ี   ๔๘  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๖

คณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา



กท 0016/2546 13592 พระมหาประยติั ถิรปุญฺโญ บุญมี กาํแพง

กท 0017/2546 13573 พระกวี ชยรตโน ชยัรัตน์ บางเลนเจริญ ตดัตก/49

กท 0018/2546 13618 พระเรียบ ฉนฺทกโร กาญจนา บึงทองหลาง

กท 0019/2546 13549 พระมหาจรูญ ธีรธมฺโม สุวรรณะ พิชยญาติการาม

กท 0020/2546 13569 พระหิรัญญเชษฐ์ มหิสฺสโร แสนเจริญ โกมุทพุทธรังสี

กท 0021/2546 13568 พระณรงคฤ์ทธ์ิ ธมฺมรกฺขิโต สุขอน้ ใหม่ยายแป้น

กท 0022/2546 13550 พระจาํเนียร ขนฺติมโน สิงมหาพรม สน

กท 0023/2546 13656 พระอนุรักษ์ เหวอ่าง ยงัฉิม กุศลสมาคร

23

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0024/2546 13587 พระมหาบญัชา ญาณวโร วิดรขน์สกุล วรามาตยภณัฑสาราราม อนัดบั 1

กท 0025/2546 13635 พระมหาสมนึก ฐิตเมโธ หอมร่ืน กลัยาณมิตร อนัดบั 1

กท 0026/2546 13957 พระมหาคลี จารุวโํส พนัทอง ชลประทานฯ อนัดบั 1

กท 0027/2546 13582 พระณฐัพงษ์ ปญฺญาวชิโร ฉลาดแหลม ดีดวด อนัดบั 1

กท 0028/2546 13619 พระมหาแรม ภทฺทมุนี ทาบุญสม สร้อยทอง อนัดบั 2

กท 0029/2546 13571 พระมหาเด่น ทพฺพชาติ ทพัซา้ย สร้อยเจริญ อนัดบั 2

กท 0030/2546 13577 พระมหาทองพูล กุลวโํส กุลวงษ์ สุทธาวาส อนัดบั 2

กท 0031/2546 13826 พระมหาเด็ด เตชเมธี สาธิปดยั วิมุตยาราม อนัดบั 2

กท 0032/2546 13543 พระเกรียงศกัด์ิ ธญฺญวโร อินทรสุวรรณ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 0033/2546 13900 พระมหาวฒิุชยั สุเมโธ อํ่าบาํรุง นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 0034/2546 13936 สามเณรอภินนัท์ สิริรัตนจิตต์ ทองเพลง อนัดบั 2

กท 0035/2546 13648 พระสุพรรณ โวทาโน เสง ชยัมงคล อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)
  สาขาวิชา ปรัชญา  



กท 0036/2546 13567 พระมหาณรงคย์ทุธ ยทฺุธธมฺมธโร ยิม้นอก กลางวรวิหาร อนัดบั 2

กท 0037/2546 13545 พระครูศรีกิตติวรากร กิตฺติปุญฺโญ บุญประสิทธ์ิ บางเลนเจริญ อนัดบั 2

กท 0038/2546 13659 พระมหาอาคม อาคโม รัตนวงค์ ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 0039/2546 13602 พระมหาพสัดี อุปสนฺโต รมจนัทร์อินทร์ ดอน อนัดบั 2

กท 0040/2546 13654 พระมหาองอาจ อุตฺตมสิริ อุดมพร ปากนํ้า อนัดบั 2

กท 0041/2546 14019 พระมหาไพสนัต์ิ มหาสนฺโต ศรีแปง ปากนํ้า อนัดบั 2

กท 0042/2546 13624 สามเณรวิเชียร งามแสง สุวรรณาราม อนัดบั 2

กท 0043/2546 13607 พระมหามนตรี ปิยธมฺโม เช้ือดี ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0044/2546 13609 พระมหามาตร์ อคฺคปญฺโญ โคตรศรี บางเลนเจริญ อนัดบั 2

กท 0045/2546 13544 พระเขียว ธมฺมปาโล ศรีสนัต์ จนัทรสโมสร อนัดบั 2

กท 0046/2546 13631 พระศกัรินทร์ สิทฺธินนฺโท จินดาวงศ์ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 0047/2546 13637 พระมหาสมยั มหาสมโย พ่ีงลอ้ม โพธินิมิตรฯ อนัดบั 2

กท 0048/2546 13611 พระมหามานิตย์ สุทฺธิญาโณ สนสุวรรณ์ รัชฎาธิษฐาน อนัดบั 2

กท 0049/2546 13591 พระมหาประกิต นิติเวที กลัยาณกูล ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0050/2546 13644 พระมหาศุภเศรษฐ์ ปญฺญาธโร อุตติลา สุวรรณ อนัดบั 2

กท 0051/2546 13596 พระมหาธญัพิสิษฐ์ สิทฺธิเมธี มากเอียด ใหม่พิเรนทร์

กท 0052/2546 14036 พระมหาศรีพยคัฆ์ สิริวิญฺญู กงพาน วิมุตยาราม

กท 0053/2546 13653 พระอภิเชฏฐ์ สิรินฺธโร พงษว์นั บางสะแกใน

กท 0054/2546 13647 พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ขนัตีคาํ ทอง

กท 0055/2546 13586 พระมหาบรรลือ ปญฺญาภรโณ ฉิมพลี ชลประทานฯ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0056/2546 13578 พระธงชยั ปญฺญาวโุธ สุคนธา กุนนทีสุทธาราม

กท 0057/2546 13556 พระมหาเฉลิมชยั ปภสฺสโร จาํปาใด สุวรรณาราม

กท 0058/2546 13616 พระเยอืนศรัณย์ จนฺทโชโต จนัทร์เทศ พระเชตุพน

กท 0059/2546 13853 พระมหาบุญมี ปญฺญสมฺปนฺโน เมาลิชาติ สุคนัธาราม



กท 0060/2546 13579 สามเณรธนพล หวายฤทธ์ิ บุคคโล

กท 0061/2546 13882 พระมหามิตร ปมุตฺโต ตูพิ้มาย ราชคฤห์วรวิหาร

กท 0062/2546 13551 พระนภสินธุ์ สิทฺธิเมโธ ชาวหมู่ ลุ่มเจริญศรัทธา

กท 0063/2546 13612 พระมานิตย์ กิตฺติปญฺโญ ซาผู มชัฌิมาวาส

กท 0064/2546 13561 พระสุขมุาลชาติ ฐิตปญฺโญ ทองแสง ประสาทบญุญาวาส

กท 0065/2546 13585 พระทรรศพร อรุโณ ขาวสอาด วมุุตยาราม

กท 0066/2546 13614 พระมหาไมตรี กิตฺติสาโร เสนานนท์ กลัยาณมิตร

กท 0067/2546 13557 พระชยัสุรัตน์ จตฺตมโล ศรีชยั บางพูดนอก

กท 0068/2546 11015 พระมหาสุภกิตต์ สุภจิตฺโต ตั้งใจ ยานนาวา รุ่นท่ี 43

กท 0069/2546 14092 พระมหาบาํเพญ็ ปุณฺณโก แจ่มจาํรัส หวัลาํโพง ปี 3 รุ่นท่ี 47

กท 0070/2546 13156 พระมหาโสวฒัน์ สุวฑฺฒโน โลสูงเนิน ลาดปลาเคา้ รุ่นท่ี 47

47

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0071/2546 13553 พระมหาจาํลอง ชาคโร ลํ้าเลิศ นครอินทร์ อนัดบั 1

กท 0072/2546 13630 พระมหาศกัด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ ชยัดี สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 0073/2546 13867 พระมหาปัญจภูมิ ปญฺญาวโร หลาบคาํ พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 0074/2546 13589 พระมหาบุญธรรม กนฺตวณฺโณ สมใจ ตล่ิงชนั อนัดบั 2

กท 0075/2546 13559 พระมหาชาตรี สุญาโณ เช้ือบุญจนัทร์ สระเกศ อนัดบั 2

กท 0076/2546 13633 พระมหาสนัน่ อุตฺตมเสฏโฐ ประเสริฐ ชนะสงคราม

กท 0077/2546 13655 พระมหาอนนัต์ อนนฺตชิโน คติยะจนัทร์ ปราสาท

กท 0078/2546 13642 พระมหาสายนั โชติปญฺโญ สวา่งบา้น ไตรสามคัคี

กท 0079/2546 13613 พระมหาเม่น กตปุญฺโญ แจ่มเพง็ กาญจนสิงหาสน์

คณะพุทธศาสตร์ 
  สาขาวิชา ศาสนา  (ส่วนกลาง)



กท 0080/2546 13541 พระกิมลง จนฺทปุญฺโญ โห ชยัมงคล

กท 0081/2546 13641 พระมหาสนัทตั ตนฺติกโร ยอ้ยหมวก พิชยญาติการาม

กท 0082/2546 13560 พระมหาชาติ อภิจารี กาบบวัศรี เฉลิมพระเกียรติ

กท 0083/2546 13576 พระครูศรีปัญญาภิวฒัน์ ปญฺญาทีโป มัน่จิตต์ ใหม่ทองเสน

กท 0084/2546 13617 พระมหารัฐสยาม ธมฺมทสฺสี กิตติวงศว์ณิชย์ จนัทรสโมสร

กท 0085/2546 13572 พระทรงชยั ฐินธมฺโม ไชยยศ เวตวนัธรรมาวาส

กท 0086/2546 13601 พระพรศกัด์ิ ปญฺญาวโร ชุยกระเด่ือง ดอนยานนาวา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0087/2546 13542 พระมหาเกรียงไกร อตฺถโกวิโท กิติหม่อง กลัยาณมิตร

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0088/2546 13600 พระมหาผดุง สุวณฺณรํสี วรรณทอง ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 0089/2546 13540 พระมหากาํธร สญฺญโต ทองประดู่ นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 0090/2546 13570 พระมหาดาํรงค์ วรมงฺคโล เพชรนิลบุตร ตาํหนกัใต้ อนัดบั 2

กท 0091/2546 13638 พระมหาสวสัด์ิ ญาณธโร นามโสรส พลบัพลา

กท 0092/2546 13598 พระมหาปรีชา อภิวฑฺฒโน มโนสกุล พิกุลเงิน

กท 0093/2546 13538 พระมหากระจ่าง ขนฺติโสภโณ มีสง่า พิชยัสงคราม

กท 0094/2546 13597 พระมหาปริญญา ชาตเมโธ พิมพแ์พง ปากบ่อ

กท 0095/2546 13610 พระมานะ วสํวิมโล วงศพิ์มล สุคนัธาราม

8

คณะพุทธศาสตร์
   สาขาวิชา สนัสกฤต  (ส่วนกลาง)

คณะพุทธศาสตร์ 



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว 0096/2546 4109010403 พระพีระพล ติกฺขวีโร เกียรติวีรชยั พระเชตุพน ฯ อนัดบั 1

นว 0097/2546 4109010144 พระสมชาย สุภาจาโร เกิดผลวฒันา บา้นลาด อนัดบั 1

นว 0098/2546 4109010241 พระมหาจาํเนียร จนฺทโสภโณ คาํสุข ท่าชา้ง อนัดบั 1

นว 0099/2546 4109010357 พระมหาบุญรอด สีลสุทฺโธ เพชรรัตน์ เสด็จ อนัดบั 2

นว 0100/2546 4109010021 พระชาญณรงค์ ญาณปคุโณ มชัชิกานงั นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0101/2546 4109010136 พระมหาสิทธิพล สุชีโว น่วมเกตุ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0102/2546 4109010519 พระครูวิลาสวชิรกิจ ถาวโร คีรีรมย์ โคศริการาม อนัดบั 2

นว 0103/2546 4109010578 พระครูนิคมโสตถิวฒัน์ อิสฺสโร สงัขเ์ตม็ ไตรคีรีวราราม อนัดบั 2

นว 0104/2546 4109010659 พระมหาสุพล สุพโล บุญปลูก หลุมเขา้ อนัดบั 2

นว 0105/2546 4109010489 พระวนัชยั ชยธมฺโม จ๋ิวแหยม อินทาราม อนัดบั 2

นว 0106/2546 4109010420 พระครูนิวาตวิริยธรรม ตปคุโณ เต๊ียะเพชร วงัรอ อนัดบั 2

นว 0107/2546 4109010039 พระมหาณรงค์ เมตฺตาสโย ม่ิงเมือง หนองกระโดน อนัดบั 2

นว 0108/2546 4109010748 พระอธิการอุทิศ กนฺตสาโร พิบูลย์ โรจนาราม อนัดบั 2

นว 0109/2546 4109010250 พระมหาณฐัวฒิุ ฐิตเตโช โสภาบุตร โพธาราม อนัดบั 2

นว 0110/2546 4109010098 พระไพโรจน์ กตธมฺโม อึงสุริยะพงศ์ ไทรใต้ อนัดบั 2

นว 0111/2546 4109010233 พระมหาจาํเนียร กิตฺติโก ยิม้ฉํ่า ปากคลองมะขามฯ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว 0112/2546 4109010462 พระครูวชิรธรรมโสภิต จนฺทวโํส เขียวยิ่ง วงัพิกุล อนัดบั 2

นว 0113/2546 4109010586 พระปลดัสายทอง อานนฺโท ไพสารธรรม เจริญผล อนัดบั 2

นว 0114/2546 4109010381 พระปานทอง นิลภทฺโธ นิละพนัธ์ โคกกรวด อนัดบั 2

นว 0115/2546 4109010365 พระมหาประเทือง สิริวฑฺฒโน ชาหอม หลวงสิริบูรณาราม อนัดบั 2

วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์
  สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา  



นว 0116/2546 4109010471 เจา้อธิการวรชาติ ปญฺญาวโร สุขผล เขาบ่อแกว้ อนัดบั 2

นว 0117/2546 4109010535 พระวีระ วีรปญฺโญ มัน่ฟัก วาปีรัตนาราม อนัดบั 2

นว 0118/2546 4109010501 พระครูวิธูรชยักิจ เตชปญฺโญ แจง้สุข ตะกู อนัดบั 2

นว 0119/2546 4109010454 พระมหาลาํยวน กิตฺติคุตฺโต วิเชียรสาร พรหมจริยาวาส อนัดบั 2

นว 0120/2546 4109010691 พระมหาเสด็จ สุเตโช พิมพโ์คตร โพธาราม อนัดบั 2

นว 0121/2546 4109010110 พระศิริโรจน์ ทตฺตมโน นามเสนา นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว 0122/2546 4109010047 พระมหาณฐัวฒิุ ถิรธมฺโม รอดวงศษ์า โพธาราม อนัดบั 2

นว 0123/2546 4109010071 พระธรรมศกัด์ิ ธมฺมานนฺโท เกริงเกษตร์กรณ์ มาบมะขาม อนัดบั 2

นว 0124/2546 4109010161 พระมหาสุชาติ โชติญาโณ โชติญา โพธาราม อนัดบั 2

นว 0125/2546 4109010217 พระขวญัชยั ชยจิตฺโต ศรีอมรศาสน์ วาปีรัตนาราม อนัดบั 2

นว 0126/2546 4109010209 พระครูโกศลวชิรกิจ วีตโรโค โทนาดี ประดู่ลาย อนัดบั 2

นว 0127/2546 4109010438 พระโพธ์ิศรี จนฺทสาโร ช่ืนศิริ ธารทหาร อนัดบั 2

นว 0128/2546 4109010152 พระสมนึก สมานโก ยิม้ณรงค์ โคกกรวด อนัดบั 2

นว 0129/2546 4109010683 พระอธิการสิวิน ฐานจาโร แสงทอง เขาฝา อนัดบั 2

นว 0130/2546 4109010101 พระมนตรี กิตฺติสาโร ชูชาติ วงัง้ิว อนัดบั 2

นว 0131/2546 4109010667 พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ จุลพงษ์ หาดแตงโม อนัดบั 2

นว 0132/2546 4109010128 พระสนิท สติสมฺปนฺโน ฉิมมาแกว้ ทุ่งแฝก อนัดบั 2

นว 0133/2546 4109010641 พระมหาสุนทร ปญฺญาวโร โสมยา โพธาราม อนัดบั 2

นว 0134/2546 4109010225 พระจรูญ ธมฺมโชโต ช่วยพิชยั คีรีวงศ์ อนัดบั 2

นว 0135/2546 4109010292 พระครูนิคมธรรมวฒัน์ ยสวฑฺฒโน พรหมวนั คลองชา้ง อนัดบั 2

นว 0136/2546 4109010314 พระครูนิภาสิริคุณ ธมฺมวโร พ่ึงพรม ธรรมรักขิตาราม อนัดบั 2

นว 0137/2546 4109010527 พระครูวิศาลวชิรกิจ ธมฺมกาโม รอดกสิกรรม กุฏิการาม อนัดบั 2

นว 0138/2546 4109010551 พระสง่า รตนวณฺโณ ทศัศรี หาดแตงโม อนัดบั 2

นว 0139/2546 4109010195 พระครูพิสุทธ์ิวชัรากร เปมสีโล หอมคาํแหง ด่านกรวด อนัดบั 2

นว 0140/2546 4109010594 พระมหาสาํรวย เขมทตฺโต วงศว์ฒัน์ พรหมเขต อนัดบั 2



นว 0141/2546 4109010608 พระอธิการสิงห์ มหาปุญฺโญ แผนเสือ หางนํ้า อนัดบั 2

นว 0142/2546 4109010268 พระมหาเติมพงศ์ ธมฺมปาโล มาตยน์อก วงัง้ิว อนัดบั 2

นว 0143/2546 4109010675 พระสมุห์สุวฒัน์ สจฺจญาโณ อินทรประไพ มาบสมอ อนัดบั 2

นว 0144/2546 4309011110 พระณรงค์ กิตฺติธโร เด่นประเสริฐ พฤกษะวนัโชติการาม เขา้ปี 3

นว 0145/2546 4309011012 พระกาํพล อายโุท เอ่ียมอมัพร หนองเด่ิน เขา้ปี 3

นว 0146/2546 4309011128 พระมหาปุ่ น ขนฺติโก โมพิ้มพ์ ทรัพยเ์กษตรนอก เขา้ปี 3

นว 0147/2546 4309011071 พระพิบูลย์ ฐานธมฺโม มู่กลึง ทุ่งพ่ึง เขา้ปี 3

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว 0148/2546 4309011039 พระโกเมนทร์ คุณวีโร ระบอบ นครสวรรค์ เขา้ปี 3

นว 0149/2546 4309011055 พระชาญณรงค์ กิตฺติญาโณ โพธ์ิขาว นครสวรรค์ เขา้ปี 3

นว 0150/2546 4309011136 พระสมศกัด์ิ ธมฺมโชโต ปัญจงามพฒันา เกา้เล้ียว

นว 0151/2546 4109010543 พระครูวิรุฬห์ชยักิจ ธมฺมานนฺโท พิพิชกลุ คงคาราม

นว 0152/2546 4109010080 พระประจวบ คมฺภีรธมฺโม ศรีไพโรจน์ บา้นยาง

นว 0153/2546 4109010721 เจา้อธิการอดิเรก อติธมฺโม เป่ียมสุข สระประทุม

นว 0154/2546 4109010390 พระครูพิธานนวกรรม จกฺกวโร นุชเทียน วงักา้นเหลือง

นว 0155/2546 4009010339 สามเณรสงกรานต์ ศรีสวาท บญุมัน่ศรัทธาราม

นว 0156/2546 4309011080 พระสุทศัน์ จิตฺตทสฺโส จาํเริญไชสง ไทรใต้ เขา้ปี 3

นว 0157/2546 4109010616 พระครูสิริพชัรากร สิริคุตฺโต หงส์บุญมี ซบับอน

นว 0158/2546 4109010705 พระมหาเสน่ห์ อภิวณฺโณ เพียขนัทา โพธาราม

นว 0159/2546 4109010306 พระครูสมุห์นิพนธ์ ชินทตฺโต หม่ืนยงค์ ชยัมงคล

นว 0160/2546 4109010179 พระสุนทร วรธมฺโม พิมพใ์สย์ หนองปลิง

นว 0161/2546 4109010063 พระทรงวฒิุ อินฺทปญฺโญ แสงเดือน ปากนํ้าโพเหนือ

นว 0162/2546 4109010187 พระสุนทร ปญฺญาธโร ผิวพรม โคกกรวด

นว 0163/2546 4109010497 พระครูปลดัวิฑูรย์ เขมวีโร วีรศิลป์ มหาธาตุ

นว 0164/2546 4109010276 เจา้อธิการทองสุข พลธมฺโม บาํรุงนอก รัตนาราม



นว 0165/2546 4109010632 พระสุเทพ มหาวีโร ศรีดารักษ์ วงัง้ิว

นว 0166/2546 4109010012 พระกอบชยั กุสลจิตฺโต กิจสวสัด์ิ จอมคีรีนาคพรต

นว 0167/2546 4109010284 พระมหานพดล กลฺยาโณ เกตุจ๋ิว โพธ์ิงาม

นว 0168/2546 4109010411 พระมหาเพง็ เตชพโล ทองล้ิม วรนาถบรรพต

นว 0169/2546 4109010322 พระครูนิยมธรรมสาร ปสนฺโน คงกอง บางมะฝ่อ

นว 0170/2546 4109010331 พระครูนิวตุถธ์รรมสาร เตชพโล กล่อมตระกูล หวัถนนเหนือ

75

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พล 0171/2546 4116160113 พระมหาปัญญา อตฺตูปโม สิงห์กวาง ท่าหลวง อนัดบั 2

พล 0172/2546 4116160148 พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต กลึงกล่ิน นางพญา อนัดบั 2

พล 0173/2546 4116160181 พระมหาสมพงษ์ วฑฺุฒิจารี แกว้ใจ พระศรีรัตนฯ

พล 0174/2546 4116160041 พระมหาเชิดศกัด์ิ อินฺทวีโร ทองมา พระศรีรัตนฯ

พล 0175/2546 4116160199 พระสมนึก ฐิตสาสโน แสงอรุณ ราชบูรณะ

พล 0176/2546 4116160075 พระมหาธงชาติ ฐิตวฑฺุฒิ แซ่ว่ือ ราชบูรณะ

พล 0177/2546 4116160016 พระมหาเกรียงศกัด์ิ ชยานุสาสนี จนัทร์ดอน พระศรีรัตนฯ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พล 0178/2546 4116160245 พระอธิการไสว จนฺทวณฺโณ ชมไกร เทวราชกุญชร

พล 0179/2546 4116160121 พระพยบั จนฺทโชโต ติณะมาศ ปากยาง

พล 0180/2546 4116160091 พระมหาบาํรุง ปุญฺญผโล บุตรสดี ธรรมจกัร

พล 0181/2546 4116160059 พระมหาชูศิลป์ ฐิตมโน ทิพยพิ์มล พระศรีรัตนฯ

พล 0182/2546 4116160032 พระมหาโชคชยั นนฺทจารี ทะมานนท์ พระศรีรัตนฯ

 สาขาวิชา  ปรัชญา 
ห้องเรียน  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  จงัหวดัพิษณุโลก

คณะพุทธศาสตร์ 



พล 0183/2546 4116160067 พระมหาทวีศกัด์ิ ญาณสิทฺธิ แซ่ซ่ง พระศรีรัตนฯ

พล 0184/2546 4116160253 พระสุวฒัน์ รตนปญฺโญ ป้องคาํ พระศรีรัตนฯ

พล 0185/2546 4116160261 พระมหาสอน เตชปญฺโญ จนัทร์โสภา มะขามเต้ีย

พล 0186/2546 4116160105 พระมหาบุญพิทกัษ์ สุนฺทโร จอมทอง วงัหิน

พล 0187/2546 4116160172 พระสุพจน์ โฆสิตธมฺโม สุวรรณจนัทร์ ท่าหลวง

พล 0188/2546 4116160211 พระสมุห์สมศกัด์ิ ฐิตสาโร เพง็มาก จุฬามณี

พล 0189/2546 4116160229 พระสุรเชษฏฐ์ สุทฺธิญาโณ รังมา พระศรีรัตนฯ

พล 0190/2546 4116160024 พระจรูญ ขนฺติธโร สาํลีป้ัน สระโคล่โสภาราม

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 0191/2546 41040362 พระชาญณรงค์ อนุตฺตโร ชยัวรรณวฒิุ ชยัมงคล อนัดบั 1

นศ 0192/2546 41040326 พระมหาจบ เมตฺตจิตฺโต จิตศิริ ธรรมโฆษณ์ อนัดบั 2

นศ 0193/2546 41040338 พระมหาบุญเยี่ยม สิริปุญฺโญ เหลืองทอง สุวรรณคีรีวิหาร อนัดบั 2

นศ 0194/2546 41040361 พระมหาเจริญ อติชาคโร วนัไพ ชยัมงคล อนัดบั 2

นศ 0195/2546 41040261 พระวฒันา อภิวฑฺฒโน จินดาเพช็ร บูรณาราม อนัดบั 2

นศ 0196/2546 41040327 พระมหาประเสริฐ เตชปุญฺโญ เรียบร้อย ชยัมงคล อนัดบั 2

นศ 0197/2546 41040315 พระครูศรีปริยตัยาทร สุภาจาโร ภทัรปราณี พระธาตุคีรีเขต อนัดบั 2

นศ 0198/2546 41040331 พระมหาสมหมาย สิริธมฺโม ลัน่กอ้ง ธรรมโฆษณ์ อนัดบั 2

นศ 0199/2546 41040359 พระปลดัพีรพฒัน์ ปริปญฺโญ โมราศิลป์ พรหมโลก อนัดบั 2

นศ 0200/2546 41040337 พระรณงัคธรรมคณี สิริปญฺโญ เจริญรักษ์ ตโปทาราม อนัดบั 2

นศ 0201/2546 41040350 พระอธิการอภิพงษ์ ปุณฺณธมฺโม บุญมี พิศิษฐ์อรรถาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์ 
 สาขาวิชา  ศาสนา



นศ 0202/2546 41040319 พระครูอมรกิตติคุณ กิตฺติโก เวทมาหะ โคกตา อนัดบั 2

นศ 0203/2546 41040339 พระวิรัตน์ สิริธมฺโม ทองพนัชัง่ สุวรรณคีรีวิหาร อนัดบั 2

นศ 0204/2546 41040329 พระมหาสนิท ชินวโํส ขวญัแกว้ ธรรมโฆษณ์ อนัดบั 2

นศ 0205/2546 41040335 พระครูวิบูลสมณวตัร เขมกโร หนูพุม หลกัเมือง อนัดบั 2

นศ 0206/2546 41040336 พระปลดัสุบุญธรรม ฉนฺทธมฺโม ชูช่วย โคกคีรี

นศ 0207/2546 41040360 พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ปุญฺญเสวี จนัทะรัตน์ พุทธภูมิ

นศ 0208/2546 41040363 พระครูบรรหารวฒิุชยั ปญฺญาวฑุโฒ แพะทอง พรหมโลก

นศ 0209/2546 41040357 พระครูวิสาลธรรมานุสิฐ อินฺทสโร รัตนอุบล โคกคีรี

นศ 0210/2546 41040322 พระเสรี เตชปุญฺโญ ปานทน เกาะนางโดย

นศ 0211/2546 41040323 พระสมุห์สมยศ ธมฺมกาโม หนูแกว้ ปิยาราม

นศ 0212/2546 41040311 พระครูใบฎีกาไพสิฐ ภทฺทโก สุวรรณโณ เวฬุวนั

นศ 0213/2546 41040321 พระครูสิริรัตนวราภรณ์ รตฺนโอภาโส ภู่รัตนโอภา แจง้

นศ 0214/2546 41040330 พระครูพิพฒันกิ์ตติสุนทร ติสฺสโร หนูดุก ลาํชิง

นศ 0215/2546 41040332 พระมหาวรรณะ ธมฺมจาโร การงาน หงส์ประดิษฐาราม

นศ 0216/2546 41040341 พระสมพฒัน์ จนฺทสีโล เลอเกียรติพนัธ์ เชิงทะเล

นศ 0217/2546 41040320 พระอธิการอุทยั อตฺตธมฺโม ณะเกศร โคกยาง

นศ 0218/2546 41040328 พระครูสุนทรธรรมานุกิจ สุนฺทโร ยอดดงัแกว้ คูหา

นศ 0219/2546 41040346 พระชวลิต ถิรจิตฺโต รักษาสตัย์ คงคงเจริญ

นศ 0220/2546 41040355 พระอนนัต์ อินฺทปญฺโญ บุญศรีโรจน์ จนัทาราม

นศ 0221/2546 41040360 พระสุชาติ ฐานธมฺโม มานะศิริ สวนหมาก

นศ 0222/2546 41040307 พระครูวิเชียรกิตติคุณ กิตฺติญาโณ พรหมจนัทร์ วชิรปราการ

นศ 0223/2546 41040310 พระปลดัไพรัตน์ ปสุโต เกตุอามทอง เฉลิมนิคม

นศ 0224/2546 41040314 พระปลดัสุเทพ อธิจิตฺโต บุญผลึก คลองสนมงคลธรรมกายาราม



นศ 0225/2546 41040347 พระปลดัพงศส์นัต์ วณฺณาโภ สุวรรณโพธ์ิ คูหาภิมุข

นศ 0226/2546 41040345 พระมหาฟอง อุชุโก ช่วยสกุล ลาํกะ

นศ 0227/2546 41040348 พระมหาสมโชค อสุํกาโร รัตนบุรี แกว้โกรวาราม

นศ 0228/2546 41040309 พระสุมห์นะรง โชติโก ชูดวง สาํนกัสงฆดิ์ตถมงคล

นศ 0229/2546 41040351 พระวิทยา สุธมฺโม ผิวสลยั ศิลาชลเขต

นศ 0230/2546 41040356 พระครูโสภณธรรมวฒัน์ อริยธมฺโม คุณโลก จนัทาราม

นศ 0231/2546 41040308 พระสุขใจ จารุวณฺโณ คาํคอน เมืองยะลา

นศ 0232/2546 41040312 พระปลดัเกียรติศกัด์ิ ตนฺติธโร สินทวีวรกุล คลองใหญ่

นศ 0233/2546 41040325 พระครูสมุห์สุวรรณ ปญฺญาทีโป ช่วยมหาศกัด์ิ ใหญ่ชยัมงคล

นศ 0234/2546 41040352 พระเกรียงศกัด์ิ กิตฺติธโร มากไหม คลองตาล

นศ 0235/2546 41040334 พระสมุห์นาํชยั ปิยทสฺโส แตงรุ่งเรือง มุจลินทวาปีวิหาร

นศ 0236/2546 41010269 พระชยัวฒัน์ อริโย ศรีสุวรรณ ถํ้าสิงขร

นศ 0237/2546 41010262 พระพงษพ์ฒัน์ ยสินฺธโร กรณีย์ แจง้

47

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0238/2546 4104110256 พระครูโสภิตมนัตาภรณ์ มนฺตสิริ ชมบาล สนัปง อนัดบั 1

ชม 0239/2546 4104110221 พระธานี เขมธมฺโม จาํปา สนัตน้ม่วงเหนือ อนัดบั 2

ชม 0240/2546 4104110035 พระมหาหาร ภทฺรเมธี ไชยวฒิุ หมอ้คาํดวง อนัดบั 2

ชม 0241/2546 4104110264 พระครูวชิรปัญญาวิมล จิตฺตปญฺโญ นกัสิงห์ แม่แวน อนัดบั 2

ชม 0242/2546 4104110027 พระมหาสุรชยั อนาลโย นาํนนท์ พระธาตุดอยสุเทพ อนัดบั 2

ชม 0243/2546 4104110175 พระเกรียงศกัด์ิ สุเมธปญฺโญ นนัตะ๊น้อย เมืองมาง อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์

  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



ชม 0244/2546 4104110272 พระสุวิทย์ นนฺทิโย กนัธิยะ ป่ารกฟ้า อนัดบั 2

ชม 0245/2546 410411006 สามเณรสมพงษ์ ดาศรี สวนดอก อนัดบั 2
ชม 0246/2546 4104110302 พระครูโสภณกิตติญาณ กิตฺติญาโณ ดวงวิไล หนองออ้ อนัดบั 2

ชม 0247/2546 4104110132 พระนิรันดร์ ฐิตธมฺโม อ่ินคาํ เชียงยนื อนัดบั 2

ชม 0248/2546 4104110191 พระสมนึก ธมฺมวิสุทฺโธ มอมขนุทด ใหม่ห้วยทราย อนัดบั 2

ชม 0249/2546 4104110337 พระครูนิกร จิตฺตปญฺโญ แสนคาํเพีย บา้นแปะ อนัดบั 2

ชม 0250/2546 4104110311 พระมหาสิงห์ชยั ธมฺมชโย เขียวสุข เชียงหมั้น อนัดบั 2

ชม 0251/2546 4104110183 พระมหาอาวธุ ปญฺญาวโุธ คิดการ พระสิงห์ อนัดบั 2

ชม 0252/2546 4104110329 พระใบฎีกาอภิชิต อภิวฑฺฒโน บวัชุ่ม ทุ่งหลวง อนัดบั 2

ชม 0253/2546 4104110141 พระรุ่งโรจน์ ชินวโร อินตะ๊ ป่าบง อนัดบั 2

ชม 0254/2546 4104110051 พระฤทธิชยั อภิเมธี จนัทร์ผอ่ง บวกครกเหนือ

ชม 0255/2546 4104110230 พระอธิการประพนัธ์ จารุวณฺโณ เรือนแกว้ ห้วยส้าน

ชม 0256/2546 4104480061 พระคาํเกษม สุวณฺโณ คาํวงคษ์า พวกแตม้

ชม 0257/2546 4104110213 พระอธิการจรัญ กิตฺติปญฺโญ แกว้จอ้ยจาด ทุ่งทอ้

ชม 0258/2546 4004110262 พระอธิการศรีไลย์ ขนฺติสาโร ทา้วเคหะ ทุ่งแหน้น

ชม 0259/2546 4104110299 พระสุทธินนัท์ สญฺญโต ธิจา กู่แดง

ชม 0260/2546 4104110019 พระจาํลอง อาภสฺสโร ศรีเป็ง ป่าลาน

ชม 0261/2546 4104110345 พระใบฎีกาสมพร เตชปญฺโญ เครือทอง ฟ้ามุ่ย

ชม 0262/2546 4104110248 พระพร ภทฺรธมฺโม อา้ยกาศ นนัทาวาส

ชม 0263/2546 3904110098 พระวชัรินทร์ กนฺตสีโล พิศวงศ์ หวัข่วง

ชม 0264/2546 4104110043 พระอินจนัทร์ กนฺโตภาโส ทายดี ร่ําเปิง(ตโปทาราม

ชม 0265/2546 4104110094 พระขนัต์ิแกว้ จิตฺตปญฺโญ แสงปัญญา พนัแหวน

ชม 0266/2546 4104110078 พระสมพร สิริภทฺโท เกตุขนุทด สวนดอก

ชม 0267/2546 41041100281 พระสง่า วชิรญาโณ คาํฟู ชยัสถิตย์

30
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ชม 0268/2546 4004120039 พระมหาวสิงห์ขร มหาวฑฺุโฒ มะลิคาํ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0269/2546 4004120081 สามเณรสุคนธ์ พลศกัด์ิ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0270/2546 4004120073 สามเณรประกอบ ปะละลือ พระธาตุดอยสุเทพ อนัดบั 2

ชม 0271/2546 4004120014 พระมหาถาวร อภิวณฺโณ ชูน้อย ฝายหิน

ชม 0272/2546 4004120014 สามเณรบญัชา วงศรั์งษี โลกโมฬี

ชม 0273/2546 4004120057 พระมหาวิโรจน์ ปภสฺสโร วิชยั ร่ําเปิง(ตโปทาราม)

ชม 0274/2546 4004120031 พระมหาสมเด็จ ฐานวฑฺุโฒ พรมมา หม่ืนเงินทอง

ชม 0275/2546 4004120047 พระมหาศิริชยั พุทฺธสโร ถาวร ชยัมงคล

ชม 0276/2546 4004120065 พระมหากมัปนาท สารตฺถโก สงวนทรัพย์ ดอยสะเก็ด

9
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ขก  0277/2546 4105160176 พระมหาเจษฎา นรินฺโท นวพงษพิ์ทกัษ์ หนองแวง อนัดบั 2

ขก  0278/2546 4105160036 พระมหาสุนนัท์ จนฺทโสภโณ ดิษฐ์สุนนัท์ กลาง อนัดบั 2

ขก  0279/2546 4105160109 พระมหาสาคร เอกวีโร วงศเ์ดช คณิศรธรรมิการาม อนัดบั 2

ขก  0280/2546 4105160206 พระมหาบุญชู สิริปุญฺโญ ภูศรี เมืองสรวเก่า อนัดบั 2

ขก  0281/2546 4105160184 พระมหาวชัรพล ทีปธมฺโม ก่ิงพุม่ ดอนธาตุนรงค์ อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์ 

 สาขาวิชา  ปรัชญา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์ 

 สาขาวิชา  ปรัชญา



ขก  0282/2546 4105160095 พระวงศสถิตย์ ธมฺมทินฺโน วิสุภี กองทอง อนัดบั 2

ขก  0283/2546 4105160150 พระโกวิทย์ โกวิโท พงษภ์กัดี ดงเมืองน้อย อนัดบั 2

ขก  0284/2546 4105160168 พระมหาจรัญ พุทฺธิเมธี ผสิุมมา ศิริธรรมิกาวาส อนัดบั 2

ขก  0285/2546 4105160061 พระสมบตัร ฐิตญาโณ สุขประเสริฐ ภทัทนัตะอาสภะฯ อนัดบั 2

ขก  0286/2546 4105160087 พระมหากฤษณา อาจารปาลี เสนาเวียง อุทยาน อนัดบั 2

ขก  0287/2546 4105160125 พระจิรัฏฐิติกาล วิสุทฺธิญาณเมธี ประสีระเก กลาง(มหาสารคาม) อนัดบั 2

ขก  0288/2546 4105160214 พระมหาคนัสิทธ์ิ สิทฺธินฺธโร อมัลา คณิศรธรรมิการาม อนัดบั 2

ขก  0289/2546 4105160044 พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ ตรีกมล ตาลเรียง อนัดบั 2

ขก  0290/2546 4105160249 พระครูอินทสารวิจกัษ์ อินฺทสโร กิจไร่ ถํ้าแสงธรรมฯ

ขก  0291/2546 4105160257 พระมหาสิทธิชยั เตชวณฺโณ ภูนพผา หนองหอไตร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  0292/2546 4105160117 พระสุบิน จนฺทโภ แกว้ดวงศรี ธาตุ

ขก  0293/2546 4105160133 พระมหาแสงไทย สิริปญฺโญ พรมกุล ศรีสุมงัคลาราม

ขก  0294/2546 4105160141 พระกมัพล กมฺมสุทฺโธ เสวิคาร ศรีบุญเรือง

ขก  0295/2546 4105160052 พระสมควร อภิปุญฺโญ ชาสาํโรง เดิม

ขก  0296/2546 4105160010 พระใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร ศรีหาตา กลาง (โกสุม)

ขก  0297/2546 4105160079 พระสุปัญญา นรินฺโท ทาหาร ท่าละหาน

ขก  0298/2546 4105160222 พระประมวล วชิรญาโณ ศรีหนองบวั อุทยาน

ขก  0299/2546 4105160231 พระชาญ อคฺคปญฺโญ แกว้หานาด ศรีนวล

ขก  0300/2546 4105160192 พระนุกูล ยโสธโร พุดหลา้ ตราชูวนาราม

ขก  0301/2546 4105160028 พระคะนอง กตปุญฺโญ พินิจมนตรี สวา่งพุทธาราม

ขก  0302/2546 4105160310 พระมหาไพบูลย์ พฺรหฺมวโร สาไชยสายนัต์ บา้นป่าแหน

ขก  0303/2546 4105160506 พระมหาพิชิตชยั พทฺธธมฺโม แพ่งศรีสาร บา้นโคกมะขาม

ขก  0304/2546 4105160484 พระอนนัท์ อภินนฺโท ทนนาดี ชุมแพ

ขก  0305/2546 4105160263 พระมหาทองคาํ กลฺยาโณ ภูสีดวง สระแกว้



ขก  0306/2546 4105160174 พระครูธรรมสารโสภิต เตชธมฺโม พรหมกลาง

ขก  0307/2546 4105160514 พระศุภชยั สุภชโย งอกนาวงั บา้นหนองโน

ขก  0308/2546 4105160204 พระปลดัสาํรวย เขมงฺกโร อ่ึงหนองบวั ชุมแพ
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ขก  0309/2546 4105170228 พระมหาคาํสอน ฐานิสฺสโร กุลวงษ์ ม่ิงเมืองพลาราม อนัดบั 2

ขก  0310/2547 4105170457 พระมหาทะเบียน ธีรรํสี ภูมประเสิรฐ หนองกุง อนัดบั 2

ขก  0311/2546 4105170261 พระมหาหนูวงษ์ สตสหสฺสเนตฺโต แสนตา ม่ิงเมืองพลาราม อนัดบั 2

ขก  0312/2546 4105170473 พระมหาศุภชยั สิทฺธิรํสี โง่นสูงเนิน บา้นหนองกุง อนัดบั 2

ขก  0313/2546 4105170082 เจา้อธิการอนนัตศ์กัด์ิ นิติสาโร วงศแ์กว้ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

ขก  0314/2546 4105170121 พระสุรพล เตชธมฺโม สองเมือง สามคัคีธรรม อนัดบั 2

ขก  0315/2546 410517341 พระมหาสรุพล วรธมฺโม แฝงเมืองคุก อร่ามมงคล อนัดบั 2

ขก  0316/2546 4105170431 พระมหาถวิล สิริวฑฺฒโน ภูพนันา ขวญัเมือง อนัดบั 2

ขก  0317/2546 4105170104 พระครูสมุห์ศรเสริญ อิสฺสโร พหลทพั หนองหอไตร อนัดบั 2

ขก  0318/2546 4105170091 พระครุสถิตพชัรธรรม ธมฺมกาโม ศรีมูล ตาล อนัดบั 2

ขก  0319/2546 4105170015 พระครูสิริธรรมนิเทศก์ ติสฺสเทโว พรสวสัด์ิ ศรีนวล อนัดบั 2

ขก  0320/2546 4105170350 พระมหาชาญชยั โสภณรํสี ฤทธิร่วม พระธาตุศรีมงคล อนัดบั 2

ขก  0321/2546 4105170333 พระรุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม ปะมะขะ ศรีนคราราม อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  0322/2546 4105170422 พระมหาวฒันา ฐานุตฺตโม เหมวงศ์ บึงบาล อนัดบั 2

ขก  0323/2546 4105170295 พระมหาวิชิต จนฺทโชโต หนัจางสิทธ์ิ พระธาตุศรีมงคล อนัดบั 2

 สาขาวิชา  ศาสนา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์ 



ขก  0324/2546 4105170236 พระครูพิทกัษโ์พธิชยั สวํโร โพธิรุขา โพธ์ิชยั อนัดบั 2

ขก  0325/2546 4105170031 พระมหาจาํนงค์ ญาณธมฺโม เภสชัมาลา ศรีนวล อนัดบั 2

ขก  0326/2546 4105170406 พระบรรจง ปญฺญาทีโป บาคาํ ศิริราษฎร์สาน อนัดบั 2

ขก  0327/2546 4105170066 พระมหาสงัขท์อง เทวสิรินฺโท มาตร์เทพ เลียบ อนัดบั 2

ขก  0328/2546 4105170139 พระครูสารชลประสิทธ์ิ จนฺทโชโต จนัทร์ลํ้า ป่าชลประทานศรัทธา อนัดบั 2

ขก  0329/2546 4105170503 พระวิชา ธมฺมานนฺโท จินดามาตย์ กลางเมืองเก่า เขา้ปี 3

ขก  0330/2546 4105170490 พระครูภูริปัญญาทร ภูริปญฺโญ ศิริไกร สวา่งคาํเหมือดแกว้ เขา้ปี 3

ขก  0331/2546 4105170309 พระบญัชา สุภาจาโร ชาํนิกูล อมัพรสะอาดชยัศรี

ขก  0332/2546 4105170210 พระสุพนัธ์ ปภาธโร แสงคาํ ทกัษิณ

ขก  0333/2546 4105170040 พระมหาทองแกว้ ตปสีโล ตรีกุล อินทร์เตชะสวา่งวราราม

ขก  0334/2546 4105170368 พระบุญตา สิริธมฺโม สีสมุด ศรีมงคล

ขก  0335/2546 4105170180 เจา้อธิการสมชาย สุกฺกวโร ประทุมมา สามคัคีชยั

ขก  0336/2546 4105170201 พระใบฎีกาสิทธิชยั จนฺทโสภโณ จนัทรสุภานนท์ ศรีนวล

ขก  0337/2546 4105170414 พระสมยั ธีรธมฺโม ภูชะวี ดอนยานาง

ขก  0338/2546 4105170287 พระอธิการมาโนชญ์ ถาวโร เสาแกว้ ศรีสุพล

ขก  0339/2546 4105170252 พระครูสารมงคลการ กนฺตสาโร นาคดี ศรีมงคล

ขก  0340/2546 4105170171 พระครูพิพฒัน์พุทธิคุณ ฐิติญาโณ บอกชยัภูมิ ฉิมพลี

ขก  0341/2546 4105170147 พระมหาเสถียร จนฺทสิริ รัตนทิพย์ วิเศษสมบูรณ์

ขก  0342/2546 4105170163 พระอธิการประทาน สิรธโร ศรอินทร์ ไพรสณฑศ์กัดาราม

ขก  0343/2546 4105170325 พระฤทธิรงค์ ปุญฺโญ พรมคาํชาว บา้นม่วงไม้

ขก  0344/2546 4105170317 พระครูวินยัธรธีรวฒัน์ ฐานุตฺตโร มชัฌิมา สวนเวฬุวนั

ขก  0345/2546 4105170384 พระสมควร กนฺตสีโล เจือทอง ฉิมพลี

ขก  0346/2546 4105170279 พระอธิการอดุลย์ ปิยธมฺโม มูลวงษ์ บูรพา

ขก  0347/2546 4105170244 พระครูสุจิตวิริยคุณ สุจิตฺโต ภกัดีพนัดอน ลาํดวนสุริยาวาส

ขก  0348/2546 4105170112 พระครูสุทธิธรรมโกศล อภินนฺโท นิลมณี ศรีสะอาด



ขก  0349/2546 4105170481 พระสมุห์ทนั สิริปญฺโญ แฝงสะโด อุทยัธรรม

ขก  0350/2546 4105170198 พระอธิการสมปัก อภินนฺโท คาํยาง โพธิกลาง

ขก  0351/2546 4105170155 พระครูประภศัร์วชัรคุณ ปภสฺสโร สกุลดี ศรีบุญเรือง

ขก  0352/2546 4105170023 พระครูประกาศสมาธิวตัร โอภาโส พุฒฝอย ดอนธาตุนรงค์

ขก  0353/2546 4105170058 พระมหาอุดร อติธมฺโม ศรีสมบูรณ์ ป่าบา้นคาํบอน
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รอ 0354/2546 4105170724 พระมหาหสัสาลี ปุสฺสวโร ศิริกุล บูรพาภิราม อนัดบั 1

รอ 0355/2546 4105170619 พระมหารัตนิกร ฐานิสฺสโร แสงงาม บูรพาภิราม อนัดบั 1

รอ 0356/2546 4105170767 พระมหาอุดร ตนฺติปาโล ลาภมูล บูรพาภิราม อนัดบั 1

รอ 0357/2546 4105170538 พระมหาดาวรุ่ง ยวุพนฺโธ เยาวพนัธ์ สวา่งใต้ อนัดบั 1

รอ 0358/2546 4105170961 พระมหาสาํนิ คมฺภีรปญฺโญ วีระศร สนัติวิหาร อนัดบั 1

รอ 0359/2546 4105170520 พระมหาฉลอง ขนฺติสาโร ป้องสีดา บูรพาภิราม อนัดบั 1

รอ 0360/2546 4105170759 พระมหาอุดม อรุโณ แสงอรุณ หวัดงนาค่าย อนัดบั 1

รอ 0361/2546 4105170741 พระมหาอภิสิทธ์ิ เญยฺยธมฺโม สุวรรณวงศ์ บา้นเปลือยน้อย อนัดบั 1

รอ 0362/2546 4105170635 พระมหาวิทยา วชิรปญฺโญ พรมเยน็ สวา่งใต้ อนัดบั 2

รอ 0363/2546 4105170805 พระถวิน เตชธมฺโม เปรียญ ท่าม่วง อนัดบั 2

รอ 0364/2546 4105170929 พระวิเชียร ผาสุโก เยน็หาญ ป่าเกษตรวิสยั อนัดบั 2

รอ 0365/2546 4105170899 พระปลดัไพโรจน์ ปญฺญาวฑฺุโฒ เกตุกนัดา ท่าม่วง อนัดบั 2

รอ 0366/2546 4105170554 พระทกัสิน ยโสธโร สิงยะเมือง นิคมคณาราม อนัดบั 2

รอ 0367/2546 4105170945 พระสถิตย์ อาภาธโร เปลรินทร์ วิมลนิวาส อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์
  สาขาวิชา  ศาสนา

ห้องเรียนวดับูรพาราม  จงัหวดัร้อยเอ็ด



รอ 0368/2546 4105170597 พระมหาบญัชา ปญฺญาวฑฺุโฒ วงศเ์สนา อุบลบรทิพย์ อนัดบั 2

รอ 0369/2546 4105070716 พระมหาแสงสุรีย์ สุรเตโช น้อยนาง บา้นคาํคา อนัดบั 2

รอ 0370/2546 4105170627 สามเณรวิทยา ชินชาคาํ โพธ์ิศรีวนาราม อนัดบั 2

รอ 0371/2546 4105070589 พระมหาบงัอร ปิยธมฺโม สามารถ บูรพาภิราม อนัดบั 2

รอ 0372/2546 4105170872 พระอธิการปิยะ วิทิตธมฺโม เพช็รภูผา โนนสวรรค์ อนัดบั 2

รอ 0373/2546 4105170571 พระมหาบรรจบ ตนฺติปาโล ศรีฤทธ์ิ บูรพาภิราม อนัดบั 2

รอ 0374/2546 4105170546 พระมหาเดชา ภูริปญฺโญ ภูหลกัด่าน สวา่งใต้ อนัดบั 2

รอ 0375/2546 4105170821 เจา้อธิการธงชยั ฉวิวณฺโณ พรมสา ละมยับาํรุง อนัดบั 2

รอ 0376/2546 4105170686 พระสมศกัด์ิ สิริจนฺโท แสงตะมาตร์ หวัดงนาค่าย อนัดบั 2

รอ 0377/2546 4105170791 พระมหาเดือน ฐิตธมฺโม ทองภูเหวด อุบลบรทิพย์ อนัดบั 2

รอ 0378/2546 4105170830 พระบญัชา วรธมฺโม ชุมพล มะขามใต้ อนัดบั 2

รอ 0379/2546 4105170848 พระปลดัปกิตต์ ฐิตวโํส สุพรรณไสว พยคัฆภูมิวราราม อนัดบั 2

รอ 0380/2546 4105170601 พระประสิทธ์ กิตฺตโสภโณ นามโฮง ใหม่ไชยสิทธ์ิ อนัดบั 2

รอ 0381/2546 4105170775 พระจิระวฒัน์ อาภทฺธโร แกว้มะ สระทอง อนัดบั 2

รอ 0382/2546 4105170783 เจา้อธิการฉวี ฉวิวณฺโณ สีลาเกตุ หนองใหญ่ อนัดบั 2

รอ 0383/2546 4105170562 พระธงชยั ธมฺมทินฺโน พรมะณา จาํปาศรี อนัดบั 2

รอ 0384/2546 4105170813 พระครูอุทยัวนานุกูล ฐานิสฺสโร สุวรรณหาร บา้นหนองใหญ่ อนัดบั 2

รอ 0385/2546 4105170881 พระไพรบูลย์ จิตฺตมโล กาํลงัเลิศ ร่องคาํ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รอ 0386/2546 4105170970 พระสิริวฒิุเมธี จนฺทธมฺโม พงไทยสง บูรพาภิราม อนัดบั 2

รอ 0387/2546 4105170911 พระวสนัต์ วรธมฺโม จอมคาํสิงห์ เวฬุวนั อนัดบั 2

รอ 0388/2546 4105170902 พระมหานิพนธ์ ชยากโร เส็งตากแดด เมืองสรวงเก่า อนัดบั 2

รอ 0389/2546 4105170864 พระครูประโชติสมณวตัร จนฺทโชโต พิมพแ์พทย์ ท่าสวา่ง อนัดบั 2

รอ 0390/2546 4105170953 พระสมนึก จรณสมฺปนฺโน จนัทคตั บา้นดู่ อนัดบั 2

รอ 0391/2546 4105170937 เจา้อธิการศุภชยั รมณีโย พนัทะมนต์ บา้นมาก อนัดบั 2



รอ 0392/2546 4105170708 พระสุบิล วรชโย วรชยั สวา่งใต้

รอ 0393/2546 4105170643 พระวิทยา วิมโล เวียงนนท์ บา้นเปลือยน้อย

รอ 0394/2546 4105170660 พระมหาสมเดช ฐิตวีโร วงศธ์รรม บูรพาภิราม

รอ 0395/2546 4105171020 พระครูปริยติักลัยาณกิจ กลฺยาโณ ดีใจ ใตสู้งยาง

รอ 0396/2546 4105171011 พระครูบณัฑิตานุรักษ์ ปณฺฑิโต วิสูงเร โกศลรัสฤษฎ์ิ

รอ 0397/2546 4105170988 พระมหาอารีย์ สุภทฺโท นาสมทรง เวฬุวนั

รอ 0398/2546 4105170732 พระไพจิตร วิฑูโร โคตรรงาม เวฬุวนั

รอ 0399/2546 4105170856 พระครูประโชตโพธิธรรม โชติธมฺโม ไชยรัตน์ บา้นข่อย

รอ 0400/2546 4105170511 พระมหาคาํหลา้ กนฺตวีโร ช่อรักษ์ บา้นเขวาทุ่ง

รอ 0401/2546 4105170996 พระครูอุบลเขมาภรณ์ เขมจาโร นามศิริ อุบลบรทิพย์

รอ 0402/2546 4105170694 พระสายนั ปญฺญาปโชโต ดีปัญญา บา้นหนองตอ

49

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม  0403/2546 4106110016 พระครูโกวิทวฒันคุณ โกวิโท อยูบุ่รี หนองบุนนาก อนัดบั 2

นม  0404/2546 4106110091 พระมหาวิรัช ธมฺมกาโม เหียบขนุทด พระนารายณ์ฯ อนัดบั 2

นม  0405/2546 4106110041 พระมหาสาย สีลเตโช ตนัสนัเทียะ อิสาน อนัดบั 2

นม  0406/2546 4106110059 พระสุวรรณ อโสโก คะเชนรัมย์ กุสุมภส์ทัธาราม อนัดบั 2

นม  0407/2546 4106110121 พระทวีชยั ธมฺมธีโร วิชยัสา นากลาง อนัดบั 2

นม  0408/2546 4106110105 พระใจ จิรวฑฺฒโก ยิ่งหาญ มะเริงน้อย อนัดบั 2

นม  0409/2546 4106110067 พระครูพฒันกิจจานุรักษ์ พนฺธมุตฺโต เพชรราม ยองแยง อนัดบั 2

นม  0410/2546 4106110032 พระมหาสิริธร์ สุรินฺโท บวัไข พายพั อนัดบั 2

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์ 

 สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



นม  0411/2546 4106110075 พระมหาอดุลย์ กตปุญฺโญ เขียวไธสง สวา่งบูรพาราม อนัดบั 2

นม  0412/2546 41061100148 พระครูนนัทประโชติ ชุตินนฺโท ยิม้พุดซา บวั อนัดบั 2

นม  0413/2546 4106110024 พระมหาณรงคฤ์ทธ์ิ อนุจาโร ละม่อม พายพั อนัดบั 2

นม  0414/2546 4106110113 พระเชิต กิตฺติปาโล สมคณะ ยองแยง

นม  0415/2546 4106110083 พระมหาวินยั วินโย นาสร้อย ชยัติตถาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม  0416/2546 4106110430 พระครูสุธรรมประสิทธ์ิ กนฺตธมฺโม ศิรินอก กระเพรา

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0417/2546 4107010031 พระชยั ขนฺติโก เกตไธสง แจง้ อนัดบั 1

อบ  0418/2546 4107010015 พระบุญส่ง อภิวณฺโณ วิภาคาร ใตเ้ทิง อนัดบั 2

อบ  0419/2546 4107010121 พระมหาสมจิต ตปคุโณ คาํอุดม ทองนพคุณ อนัดบั 2

อบ  0420/2546 4107010139 พระจิระเดช จิรธมฺโม มฆัวิมาลย์ มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ  0421/2546 4107010023 พระงีเมียด ปญฺญานนฺโท กูหาย ปทุมมาลยั อนัดบั 2

อบ  0422/2546 4107010163 พระสมชาย อภิปุญฺโญ ทองน้อย นิคมกิตติยาราม อนัดบั 2

อบ  0423/2546 4107010040 พระสามารถ ปภากโร แสนจนัทร์ มหาวนาราม

อบ  0424/2546 4107010147 พระอุทยั สมงฺคิโก บวัเขียว มหาวนาราม

อบ  0425/2546 4107010171 พระพูน จารุวณฺโณ กนัศตัรู บา้นนาควาย

9

คณะพุทธศาสตร์
  สาขาวิชา  ศาสนา

วิทยาเขตแพร่

วิทยาเขตอุบลราชธานี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร  0426/2546 4108073614 พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี ถ่ินสอน ดอนแท่น อนัดบั 2

พร 0427/2546 4108073339 พระมหาปิยธรรม ฐิตสีโล เยน็จิตร หวัข่วง

2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0428/2546 4390100611 พระมหาบุญเกล้ียง ญาณวฑฺุโฒ สิบทศัน์ สระมะค่า

สร 0429/2546 4390100866 พระอธิการธนทตั คุตฺตวโํส คาํโต พุทไธสง

สร 0430/2546 4390100114 พระสง่า ยโสธโร ดาํดี ท่าเรียบ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0431/2546 4390100092 พระพูนชยั ธีรปญฺโญ ขนุทอง เขาป่าแกว้

4

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0432/2546 4110013976 พระสมรส อนาลโย ชอบจิตต์ เมืองตึงใต้ อนัดบั 2

พย 0433/2546 4110014077 พระสุเวศน์ อภิวฑฺฒโน หอมนาน หยว่น อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์ 

วิทยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์ 

 สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

 สาขาวิชา  ศาสนา

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์

  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



พย 0434/2546 4110014042 พระมหาเอกชยั กิตฺติวฑฺฒนเมธี วงศต์า แม่สลองใน อนัดบั 2

พย 0435/2546 4110013950 พระไพโรจน์ ปภาโส ออ้ยหอม หวัข่างแกว้ อนัดบั 2

พย 0436/2546 4110013976 พระจิรวฒัน์ จิรวฑฺฒโน ออ้ยหวาน ตํ้าม่อน อนัดบั 2

พย 0437/2546 4110013948 พระอดุลย์ จิตฺตธมฺโม ก่ิงสละ เชียงทอง อนัดบั 2

พย 0438/2546 4110013941 พระครูใบฎีกาจาํรัส คนฺธญาโณ ลงักากาศ หนองครก อนัดบั 2

พย 0439/2546 4110014069 พระอารี กลฺยาณธมฺโม วงศใ์หญ่ แสนเมืองมา อนัดบั 2

พย 0440/2546 4110013992 พระอธิการวฒิุชยั จิตฺตสวํโร มานะ ไทยสุภาพ

พย 0441/25476 41100134026 พระเทียน พลวฑฺุโฒ คาํพงษ์ ม่ิงเมือง

พย 0442/2546 4110014018 พระครูคมัภีร์ธรรมวิทิต ขนฺติโก ใสสม ร่องแมด

พย 0443/2546 4110014093 พระสทเกียรติ กุสลจิตฺโต สร้อยคาํ ต๋อมดง

พย 0444/2546 4110014107 พระศรัณย์ โฆสิตธมฺโม แกว้มาเมือง เชียงยนื

พย 0445/2546 4110014034 พระกูเ้กียรติ ฐิตเมธี คาํมงคล ม่ิงเมือง

พย 0446/2546 41100134115 พระนพคุณ ฐิติธมฺโม ใหม่จนัทร์ เชียงของ

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ 0447/2546 4111150624 พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ มกรพนัธ์ เขาวงั

นฐ 0448/2546 4111150667 พระมหาเสรีภาพ มงฺคโล ใจช่ือ จากแดง

นฐ 0449/2546 4111150608 พระณฐิันนัท์ ฐิตเมโธ อุทาธร หลวงพอ่สดธรรมกายาราม

นฐ 0450/2546 4111150586 พระมหาจนัที อธิปุญฺโญ ตน้เช้ือ มหาสวสัด์ินาคพฒาราม

นฐ 0451/2546 4111150641 พระมหาสรพงษ์ ชินปุตฺโต การุณ ตน้สน

นฐ 0452/2546 4111150594 พระมหาจรินทร์ ธมฺมวโร กล่ินเลิศ มหาสวสัด์ินาคพฒาราม

วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร์

  สาขาวิชา  บาฬีพุทธศาสตร์



นฐ 0453/2546 4111150659 พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม จาํปาแกว้ มหาสวสัด์ินาคพฒาราม

7

1.   คณะพุทธศาสตร์  
                สาขาวชิาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

สาขาวชิาบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 453 รูป

1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

สาขาวชิาปรชัญา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวชิาศาสนา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตแพร่

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

6 วิทยาเขตสุรินทร์

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

6 วิทยาเขตนครราชสีมา



สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวชิาศาสนา จ านวน รูป

8 วิทยาสงฆน์ครสวรรค์

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

9 วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส

สาขาวชิาบาฬีพทุธศาสตร์ จ านวน รูป

10 หอ้งเรียนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จังหวัดพิษณุโลก

สาขาวชิาปรชัญา จ านวน รูป

11 หอ้งเรียนวัดบูรพาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาวชิา ศาสนา จ านวน รูป

วิทยาเขตและหอ้งเรยีน จ านวน รูป

สว่นกลาง/วิทยาเขต/หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ รูป

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี

                 1.   คณะพุทธศาสตร ์     

รับรองตามน้ี

พระมหาเทียบ  สิริญาโณ
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะพทุธศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0454/2546 13769 พระมหาสาํราญน้อย ถิรธมฺโม พีสนัเทียะ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 0455/2546 13682 พระมหาชยัฤทธ์ิ กนฺตธมฺโม คุม้พาล ดงมูลเหลก็ อนัดบั 2

กท 0456/2546 13768 พระอนนัตศกัด์ิ อภิวฑฺฒโน โคตรรตาแสง ไก่เต้ีย อนัดบั 2

กท 0457/2546 13774 พระสุนยั อภิปญฺโญ ดวงชยั อมรทายกิาราม อนัดบั 2

กท 0458/2546 13731 พระมหามานสั คมฺภีรภทฺโท รําพึงกิจ ปทุมคงคา อนัดบั 2

กท 0459/2546 13710 พระบุญเยน็ ขนฺติธโร โสภารักษ์ สนัติธรรมาราม อนัดบั 2

กท 0460/2546 13746 พระสรยทุธ เปมิโย สระแกว้ บึงทองหลาง อนัดบั 2

กท 0461/2546 14800 พระสุขสนัต์ โพธิรตฺโถ อยูอ่่อน โปรกเกศเชฏฐาราม เขา้ปี 3

กท 0462/2546 13686 พระมหาณรงค์ โสภโณ สิงห์ชอม ยางสุทธาราม

กท 0463/2546 13778 พระมหาสมบุญ ถาวโร พนัธ์สุข พระเชตุพน

กท 0464/2546 13749 พระวิรัตน์ มหาปญฺโญ เมฆจินดา สนัติธรรมาราม

กท 0465/2546 13675 พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณ ทบัสวสัด์ิ โพธินิมิตร

กท 0466/2546 13793 พระอภิชาติ อภิญาโณ ปุกสร้อย ไตรรัตนาราม

กท 0467/2546 13678 พระมหาชวการ สุเมโธ คาํวนัสา พระศรีอารย์

กท 0468/2546 13717 พระมหาปรางค์ ธมฺมวฑฺฒโน ตาลวนันา ทินกร

รายนามพระพทุธศาสตรบณัฑิต  
อนุมติัปริญญา  ๓๐  มีนาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๖

รุ่นท่ี   ๔๘  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๖

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา   การบริหารการศึกษา



กท 0469/2546 13714 พระประดบั ฐิตาจาโร หวงัผล สนัติธรรมาราม

กท 0470/2546 13693 พระทองพูล กตวิทู คาํธร วิมุตยาราม

กท 0471/2546 13762 พระมหาสมศกัด์ิ อิสฺสรทตฺโต สุวรรณศรี มหาธาตุ

กท 0472/2546 13765 พระสอน อธิปญฺโญ สุกใส เพลงวิปัสสนา
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0473/2546 13743 พระมหาวิเชียร เขมจาโร บุญหลง ใหม่อมตรส อนัดบั 1

กท 0474/2546 13684 พระมหาชูชาติ ธีรเสฏฺโฐ พรหมพิมพ์ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0475/2546 13798 พระมหาอุทิศ อริยวโํส เมืองจนัทร์ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 0476/2546 13679 พระมหาช่วง ชุติมนฺตี ฤทธิวนั สงัขก์ระจาย อนัดบั 2

กท 0477/2546 13692 พระทวีศกัด์ิ ทวีสกฺโข แซวรัมย์ เอ่ียมวรนุช อนัดบั 2

กท 0478/2546 13788 พระมหาแสวง ถิรสทฺโธ ธิตะปัน รวกสุทธาราม อนัดบั 2

กท 0479/2546 13702 พระธวชัชยั ยสินฺธโร บวัทอง ปากบ่อ เขา้ปี 3

กท 0480/2546 13799 พระมหาประหยดั ธมฺมกาโม ภู่สกุล ดอน

กท 0481/2546 13687 พระมหาดนยั ชินวโํส อ่ินทา ภคินีนาถ

กท 0482/2546 13665 พระมหากิตติศกัด์ิ เตชธโร สุขประเสริฐ ราษฎร์บูรณะ

กท 0483/2546 13701 พระมหาชเนศร์ ชวนปญฺโญ สิริกมลานนท์ ทองเพลง

กท 0484/2546 13781 พระสุรชยั นาถธมฺโม บาริศรี ไก่เต้ีย

กท 0485/2546 13744 พระมหาวิเชียร สุขมุาโล ขนุเพชร ทองเพลง

กท 0486/2546 13704 พระมหานรินทร์ เขมจารี คาํสามารถ นาคปรก

กท 0487/2546 13695 พระมหาทินวฒัน์ จนฺทวโํส คิดเข่ม สุคนัธาราม

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา   จริยศึกษา



กท 0488/2546 13785 พระมหาเสริม รตฺตวณฺโณ ขขูนุทด ชาํนิหตัถการ

กท 0489/2546 13734 พระมหารําไพ ฐิตธมฺโม แก่นกุล มหาธาตุ

กท 0490/2546 13791 พระมหาอนุวฒัน์ คุณวฑฺฒโน รัตนาธิวตัร ประยรุวงศาวาส

กท 0491/2546 13673 พระมหาจิรศกัด์ิ จิรกิตฺติ คาํลาย โตนด

กท 0492/2546 13672 พระมหานิธิไกร กิตฺติโสภโณ ป้องเทพ นิมมานรดี

กท 0493/2546 13707 พระมหาบุญเชิด สุธมฺโม เครือยา แกว้ฟ้า

กท 0494/2546 13766 พระสะอาด จนฺทโชโต ศรัทธา ชลประทาน

กท 0495/2546 13737 พระสุเมธ สุเมโธ ชยัมุงคุณ ศาลาครืน

กท 0496/2546 13668 พระไกรสร คชรตโน คชรัตน์ อมัพวนั

กท 0497/2546 13741 สามเณรวิชยั เอ่ียมสุพรรณ ครุฑ

กท 0498/2546 13206 พระมหาบุญมี สิริปญฺโญ พงษส์ระพงั อนงคาราม
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0499/2546 13713 พระมหาประกาศิต รตนโชโต รัตนสุวรรณ์ ดงมูลเหลก็ อนัดบั 2

กท 0500/2546 13698 พระมหาธนภทัร อาสโภ ตูแ้กว้ นครอินทร์ อนัดบั 2

กท 0501/2546 13790 พระมหาเมธี สนฺตจิตฺโต จุลสาํโรง เศวตฉตัร อนัดบั 2

กท 0502/2546 13726 พระมหาไพโรจน์ อภิโรจโน เกสร เสมียนนารี อนัดบั 2

กท 0503/2546 13452 พระมหาศรัทธา สทฺธสีโล เดินช่วยกิจ บางสะแกใน อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0504/2546 13789 พระมหาไสว สิริสาโร สารสุข ครุใน อนัดบั 2

กท 0505/2546 13708 พระมหาบุญนา สุภากโร ตรีวิเศษ ทองศาลางาม อนัอบั 2

กท 0506/2546 13794 พระมหาอร่าม โกวิโท ฟ่ันลอ้ม พระยาศิริไอษสวรรค์ อนัอบั 2

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย



กท 0507/2546 13688 พระมหาพิสิทธิวฒัน์ ฐิตญาโณ ขติัยะวงษ์ ใหม่พิเรนทร์ อนัอบั 2

กท 0508/2546 13690 พระมหาทรงวฒิุ อายโุท อ่ิมเอ่ียม ราชบูรณะ อนัอบั 2

กท 0509/2546 13787 พระแสงวงศ์ อาภากโร อินคาํ กาญจนสิงหาสน์ อนัอบั 2

กท 0510/2546 13742 พระมหาวิชิต ธีรปญฺโญ สงศอิ์นอยู่ บางเลนเจริญ

กท 0511/2546 13777 พระมหาสุภาพร สุภาจาโร ยอดจนัดา ทองนพคุณ

กท 0512/2546 13770 พระมหาสิทธิพงษ์ ตปสีโล สกุลมาก ทองนพคุณ

กท 0513/2546 13745 พระมหาวิเชียร โชติธมฺโม จนัทะมัน่ บางไผ่

กท 0514/2546 13681 พระมหาชยัยา ธมฺมจารี มัน่จิตร์ ประชาศรัทธาธรรม

กท 0515/2546 13756 พระมหาสมใจ สมจาโร อุ่นใจ ใหม่ช่องลม

กท 0516/2546 13689 พระมหาโตนด กนฺตาโภ จาํปาทอง เศวตฉตัร

กท 0517/2546 13782 พระสุริยา ฐานิสฺสโร ชุมรัมย์ เอ่ียมวรนุช

กท 0518/2546 13767 พระมหาพีระวตัร ฐิตสีโล แซ่เตียว ทองนพคุณ

กท 0519/2546 13718 พระมหาปริชาติ กุมฺภวโํส กุมภวงศ์ ราชสิงขร

กท 0520/2546 13759 พระมหาสมปอง ธมฺมทินฺโน เมียกขนุทด ปราสาท

กท 0521/2546 13683 พระชูชาติ โอภาโส ชยัปัญญา ใหม่พิเรนทร์

กท 0522/2546 13773 พระสุทิศ เตชธมฺโม สวสัดี เทวีวรญาติ

กท 0523/2546 13783 พระสุริยา จารุวโํส แกว้สะอาด เลา
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0524/2546 73703 พระธีราภิสุทธ์ สารธมฺโม สารธรรม โกมุทพุทธรังสี อนัดบั 2

กท 0525/2546 13779 พระมหาสุรศกัด์ิ ปิยธมฺโม พูลทรัพย์ โตนด อนัดบั 2

กท 0526/2546 13697 พระมหาธนบูรณ์ ญาณโสภโณ ตนฉลาด บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



กท 0527/2546 14088 พระมหาทิคุณธ์ิ วรญฺญู อุดทา ชยัมงคล อนัดบั 2

กท 0528/2546 13771 พระมหาสุดสาคร รกฺขิตจิตฺโต พยคัฆทา ใหม่ยายมอญ อนัดบั 2

กท 0529/2546 13754 พระมหาศุภกฤษณ์ สุนฺทรวาที สุขพลอย พระยาทาํวรวิหาร อนัดบั 2

กท 0530/2546 13750 พระวฒิุพงษ์ กิตฺติวฑฒฺโน ทองจุ่น ปฐมบุตรอิศราราม อนัอบั 2

กท 0531/2546 13729 พระมหามนตรี อคฺคปญฺโญ สินใจ น้อยนพคุณ อนัอบั 2

กท 0532/2546 13772 พระมหาสุตติ อตฺถโกวิโท ศรีบุรินทร์ ประชาศรัทธาธรรม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0533/2546 13670 พระมหาจวงจนัทร์ ฐานธมฺโม ลายทอง ประชาระบือธรรม

กท 0534/2546 13725 พระมหาไพรัฐ สีลเสฏโฐ จิตตเ์อ้ือเฟ้ือ ทองเพลง

กท 0535/2546 13727 พระภทัรพงศ์ ปุญฺญกาโม สารตา น้อยนพคุณ

กท 0536/2546 14087 พระมหาเพชร จนฺทสิริ ศรีเจริญ แกว้แจ่มฟ้า

กท 0537/2546 13723 พระพิสิทธ์ิ อาภสฺสโร ช่วยตรึก บางสะแกใน

กท 0538/2546 13666 พระกุศล เถ่ียนด๊ึก สิงห์คุณ โลกานุเคราะห์

กท 0539/2546 13795 พระอรุณ มหาญาโณ วรรณคาํ แกว้แจ่มฟ้า

กท 0540/2546 13760 พระมหาสมพร จิตฺตวิสุทฺธิ คาํพิลึก บางเลนเจริญ

กท 0541/2546 13711 พระมหาบุญศรี ปญฺญาวชิโร เทาศิริ เสมียรนารี

กท 0542/2546 13674 พระมหาจีรศกัด์ิ สุวณฺณเมธี ทองคาํ ใหม่อมตรส

กท 0543/2546 13751 พระมหาไวยกูล วฑฺุฒปาโล ปาลวฒัน์ ใหม่อมตรส

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท  0544/2546 13699 พระมหาธนวฒัน์ ญาณิสฺสโร วงษภ์กัดี บางเสาธง อนัดบั 1

กท  0545/2546 13671 พระมหาจกัรพรรดิ กมฺพุวณโณ คงนะ โพธินิมิตร อนัดบั 1

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง)
สาขาวิชา   การสอนภาษาองักฤษ



กท  0546/2546 13748 พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ลทาํนุ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท  0547/2546 13736 พระรุ่งทวี สุทฺธปญฺโญ พรรณนา ใหม่ยายมอญ อนัดบั 2

กท  0548/2546 13786 พระมหาแสงทอง ขนฺติธโร ช่ืนชม ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท  0549/2546 13724 สามเณรพิสิทธ์ิ พิมพท์อง ใหญ่ศรีสพรรณ อนัดบั 2

กท  0550/2546 13694 พระทองเล่ือม เถ่ียนคั้น อภิรักษ์ โลกานุเคราะห์ อนัอบั 2

กท  0551/2546 13776 พระมหาสุภชยั สุภาจาโร คงสนัติสุข กาญจนสิงหาสน์ อนัอบั 2

กท  0552/2546 13735 พระมหาปกรณ์ ปโชติโก รวบรวม สมรโกฏิ อนัอบั 2

กท  0553/2546 13677 พระมหาเฉลิมชยั ชยเมธี จอมพงษ์ โพธินิมิตร อนัอบั 2

กท  0554/2546 13757 พระมหาสมชาย วชิรปญฺโญ เพียรผกัแวน่ หิรัญรูจี อนัอบั 2

กท  0555/2546 13706 พระมหาบรรจง จารุวณฺโณ นาํพา ยางสุทธาราม อนัอบั 2

กท  0556/2546 13716 พระมหาประยรู สิริคุโณ ศิริคุณ พระเชตุพน อนัอบั 2

กท  0557/2546 13740 พระมหาวิชยั ชาตเมธี สมพงษ์ ภาวนาภิรตาราม

กท  0558/2546 13667 พระมหาไกลธนู สุคนฺธสีโล ทองคาํ ศรีสุดาราม

กท  0559/2546 13792 พระมหาธนภทัร อภิชาโต พรมสุรีย์ ประชาศรัทธาธรรม

กท  0560/2546 13669 พระมหาคาํภีรภาพ สุทฺธภาโว อินทะนู กาญจนสิงหาสน์

กท  0561/2546 13796 พระอาวธุ ญาณวีโร ชาวประทุม ครุฑ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท  0562/2546 13705 พระนราธิป นาถธมฺโม ผลไธสง ใหมช่องลม

กท  0563/2546 13700 พระมหาธเนศ นราสโภ ชาญชยั กลัยาณมิตร

กท  0564/2546 13235 พระมหาสุรเทพ สุรเมธี พรมวงศ์ รุ่นท่ี  47
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วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว  0565/2546 4109020808 พระชยัวฒัน์ จตฺตมโล พรหมสนธิ เทพนิมิต

นว  0566/2546 4109020948 พระมหามานพ มาณวเมธี แกว้รี โพธาราม

นว  0567/2546 4109020972 พระวชัรินทร์ ปณฺฑิโต ถินบู่ สวนอมัพวนั

นว  0568/2546 4109021014 พระเวียง ปญฺญาธโร เป่ียมฤทธ์ิ ภูเขาทอง

นว  0569/2546 4109021103 พระมหาสมศกัด์ิ ฐานิสฺสโร คงแกว้ เทพนิมิต

นว  0570/2546 4109020794 พระมหาไฉน ฐานวโร มัง่คลา้ย นครสวรรค์

นว  0571/2546 4109020913 พระพรพจน์ จนฺทโชโต เรืองประพฒัน์ ภูเขาทอง

นว  0572/2546 4109020859 พระประจกัร์ ฐานุตฺตโร เอ้ียงเถ่ือน หนองแขม

นว  0573/2546 4109020956 พระมานะ ฐานิสฺสโร ชูศิลป์ ไตรภูมิ

นว  0574/2546 410902111 พระสมศกัด์ิ ยโสธโร ใจกลํ่า จนัทร์ตะวนัออก

นว  0575/2546 4109021120 พระมหาสราวทุ อธิมุตฺโต สุขเกิด พฒันาราษฎร์บาํรุง

นว  0576/2546 4109020999 พระวินยั วินโย เช้ือกล่ิน โคกเจริญ

นว  0577/2546 4109020883 พระพยพั ถิรจิตฺโต ส่งศรี โรงชา้ง

นว  0578/2546 4109023315 พระแสงเพชร ฐานุตฺตโร หลา้มา ดอยท่าเสา

นว  0579/2546 4109020875 พระมหาพงษพ์นัธ์ กลฺยาโณ อุ่นเมือง ศรีสุธรรมาราม

นว  0580/2546 4109021189 สามเณรแสน ฉิมมา เทพนิมิต

นว  0581/2546 4109021197 พระอนนัท์ สุทฺธมโน รักกล่ิน เสด็จ

นว  0582/2546 4109020964 พระวสนัต์ กิตฺติโสภโณ สอนศรี หนองแกว้

นว  0583/2546 4109021073 พระสมพร สวํโร จิตรอ่อนน้อม ตากฟ้า

นว  0584/2546 4109021022 พระศุภชยั สิริจนฺโท นุ่มทรัพย์ ศรีสุธรรมาราม

นว  0585/2546 4109021146 พระมหาสาคร สวํโร กรวยทอง โกรกพระใต้

นว  0586/2546 4109020760 พระโกวิทย์ จนฺทโก แกว้มณี โกรกพระใต้

นว  0587/2546 4109021049 พระสมเกียรติ ญาณทีโป ไขดาํ เทพสุทธาวาส

นว  0588/2546 4109021081 พระมหาสมเมือง สมโณ บวักลม แสงสวรรค์



นว  0589/2546 4109021162 พระสุจินต์ มนฺตชาโต ช่างตีทอง นครสวรรค์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว  0590/2546 4109020981 พระมหาวินยั ปุญฺญภทฺโท บุรัตน์ พิกุลทอง

นว  0591/2546 4109021219 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี แซ่ฉั่ว นครสวรรค์

นว  0592/2546 4109020921 พระภาษิต สิริวณฺโณ แท่งทอง จอมคีรีนาคพรต

นว  0593/2546 4109020891 พระพยงุศกัด์ิ ปภากโร จินดาศรี เขาแกว้

นว  0594/2546 4109021201 พระเอนก กิตฺติญาโณ อยูป่าน อรัญญวาสั

นว  0595/2546 4109021171 พระสุรจิตร สุจิตฺโต แซ่ยา่ จนัทร์ตะวนัออก

นว  0596/2546 4109020905 พระพรชยั ปญฺญาวชิโร ไชดา แสงสวรรค์

นว  0597/2546 4109020930 พระมณฑล เขมโก ชูโตศรี ศรีไกรราศ

นว  0598/2546 4109021006 พระวินยั สญฺญจิตฺโต มาเนียม แสงสวรรค์

นว  0599/2546 4109020832 พระบุญเลิศ ธมฺมวโร เปียน้อย โคกโตนด

นว  0600/2546 4109020867 พระประสิทธิชยั จนฺทวโํส ต่วนชะเอม เขาทอง

นว  0601/2546 4109021154 พระสาํรวย อติธมฺโม สืบสิงห์ นครสวรรค์

นว  0602/2546 4109020778 พระจิรพงษ์ ชยธมฺโม อินทร์ตา นครสวรรค์

นว  0603/2546 4109020816 พระเชิญ วฑฺุฒิโช ชยันา เขาแกว้

นว  0604/2546 4109021065 พระสมชาย จนฺทธมฺโม จนัทร์สมบติั โกรกพระใต้

นว  0605/2546 4109021057 พระสมชยั กนฺตสาโร กล่ินบวั บาง

นว  0606/2546 4109020841 พระปฐมพล โกวิโท เกสรดอกไม้ พุหวา้
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค  0607/2546 4102217088 พระอุทยั สมฺมทนฺโน บางชยัภูมิ สุวรรณทการาม อนัดบั 2

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



นค  0608/2546 4102216472 พระทวี กตธมฺโม รัตนาแพง เทพชุมพล อนัดบั 2

นค  0609/2546 4102216995 พระสุพจน์ ฐานสมฺปนฺโน พงอุดทา ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นค  0610/2546 4102217045 พระพินิจ ปญฺญาวโร นิลศกัด์ิ ดงดาํ อนัดบั 2

นค  0611/2546 410221715 พระมหาวรรธนพงศ์ ธมฺมรกฺขิโต เขม็ทอง มชัฌิมาวาส อนัดบั 2

นค  0612/2546 4102216910 พระเมฆา อุตฺตโร ทิมินกุล พฒันาราม อนัดบั 2

นค  0613/2546 4102217070 พระมหาสุขี สุขเมธี สิงห์บรบือ ลาํดวน อนัดบั 2

นค  0614/2546 4102216596 พระประพนัธ์ จารุวณฺโณ สุจจชารี ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2

นค  0615/2546 4102216979 พระอุทยั ธมฺมานนฺโท อินทิสาร พระธาตุราษฎร์บาํรุง อนัดบั 2

นค  0616/2546 4102216642 พระประยงค์ จารธมฺโม ประสงคสุ์ข โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค  0617/2546 4102217219 พระเพญ็ สุเมโธ มุงคุณ อุดมพฒันาราม อนัดบั 2

นค  0618/2546 4102217227 พระแจ่ม รตนวโํส แกว้ทะเล ศรีษะเกษ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค  0619/2546 4102217235 พระสมบติั จนฺทสโร จนัทร์พานิช โยธานิมิตร อนัดบั 2

นค  0620/2546 4102217029 พระทรงฤทธ์ิ รตินฺธโร อินนามเพง็ ศรีชมช่ืน

นค  0621/2546 4102216880 พระสนธยา พุทฺธวิริโย ชมพู อรุณรังษี

นค  0622/2546 4102216537 พระธวชัชยั ตปสีโล สินธุรี ห้วยทราย

นค  0623/2546 4102216774 พระสมร ญาณวโร ส่อนราช ราษฎร์บาํรุง

นค  0624/2546 4102217100 พระสมหมาย สวํโร จนัทร์สด ศรีสุมงัคล์

นค  0625/2546 4102217061 พระสวสัด์ิ อหึสโก ผิวสวา่ง กุมภประดิษฐ์

นค  0626/2546 4102216413 พระคาํใส จิตฺตสวํโร นนัทรัศมี เทพมงคล

นค  0627/2546 4102216626 พระประยทุธ ปภสฺสโร คาํยศ ธรรมรัตนากร

นค  0628/2546 4102216481 พระเทพพร อินฺทปญฺโญ เติมมา ชุมแพ
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วิทยาลยัสงฆน์ครพนม



หนงัสือออก รหสั ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั หมายเหตุ

นพ  0629/2546 4113020388 พระสุพรชยั อานนฺโท นครพนัธ์ หวับึงทุ่ง อนัดบั 1

นพ  0630/2546 4113020183 พระครูวินยัธรนิวติั ฉนฺทธมฺโม พิมจกัร พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0631/2546 4113020108 พระโชค สุวณฺณจารี สมรฤทธ์ิ พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0632/2546 4113020124 พระทวีสุข สจฺจญาโณ ตรงคาํนึง ราชกิจศิลาเหลก็ อนัดบั 2

นพ  0633/2546 4113020141 พระธรรมรัตน์ กตปุญโญ จารึกธรรม พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0634/2546 4113020264 สามเณรพานิชย์ แสงบุดดา ราษฎร์สามคัคี อนัดบั 2

นพ  0635/2546 4113020213 พระบวัลี สนฺตมโน ไชยสงคราม พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0636/2546 4113020337 พระสายทอง สุวณฺโณ พรหมจนัทร์ พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0637/2546 4113020132 พระธนากร ธนเมธี บุตรแสนคม พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0638/2546 4113020221 พระบาํรุง ธีรงฺกุโร ผยุผล พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0639/2546 4113020159 พระมหาทรงศาสตร์ วรเมธี โมคมูล พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ  0640/2546 4113020035 พระสมุห์กฤษฎา อาภากโร ผิวขาํ มรุกขนคร อนัดบั 2

นพ  0641/2546 4113020451 พระณฐักิตต์ิ สนฺตจิตฺโต จาํปา ศรีบุญเรือง เขา้ปี  3

นพ  0642/2546 4113020175 พระนิรันดร์ พุทฺธสีโล จนัใด ป่าสุริโย

นพ  0643/2546 4113020299 พระมหาวรพล วราโภ ศรีสวสัด์ิ หนองสะโน

นพ  0644/2546 4113020272 พระพินิต ปภสฺสโร สลางสิงห์ พระธาตุพนมฯ

นพ  0645/2546 4113020442 พระพงษพ์ฒัน์ รกฺขิโต วิสุทธ์ิหิรัญพงศ์ พระอินทร์แปลง

นพ  0646/2546 4113020400 พระมหาเสรี พุทฺธิวโํส คาํมุงคุณ พระธาตุพนมฯ

นพ  0647/2546 4113020086 พระจาํรัส ชวนปญฺโญ กุลพนัธ์ พระธาตุพนมฯ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นพ  0648/2546 4113020027 พระกรกณัฑ์ กตปุญฺโญ จนัทไพตรี ป่าสุริโย

นพ  0649/2546 4113020370 พระสุนนัทา ธีรปญฺโญ กาํนวนตา บูรพาราม

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



นพ  0650/2546 4113020329 พระสมแหวง โชติวโํส มณีวงศ์ ศรีบวับาน

นพ  0651/2546 4113020248 พระมหาประเสริฐ กลฺยาณธมฺโม ไอยไกษร พระธาตุพนมฯ

นพ  0652/2546 4113020060 พระพุทธิชยั ฐิตธมฺโม พุทธิบณัฑิต ราชกิจศิลาเหลก็

นพ  0653/2546 4113020205 พระบุญญารักษ์ ปริชาโน เทพกรรณ ดอนสวรรค์

นพ  0654/2546 4113020191 พระบุญจนัทร์ จนฺทปญฺโญ โชคประวติั ศรีบวับาน

นพ  0655/2546 4113020426 พระอุดมศกัด์ิ ปญฺญาวโร แกว้พนัธวงศ์ บูรพาราม

นพ  0656/2546 4113020302 พระครูวิชิตปัญญาภรณ์ อนุตฺตโร ช่ืนตา มรุกขาราม

นพ  0657/2546 4113020418 พระอาจิน ปภสฺสโร ผิวขาํ มรุกขนคร

นพ  0658/2546 4113020051 พระคาํแพง สิริคุตฺโต มณีวงศ์ ป่าสุริโย

นพ  0659/2546 4113020019 พระกงแสง ราชปุตฺโต ประเสิรฐ พนัธคีรี

นพ  0660/2546 4113020281 พระครูพิพิธอคัรธรรม อคฺคธมฺโม สารสิทธ์ิ บา้นนาทม

นพ  0661/2546 4113020361 พระสุเทพ อภิญาโณ ไชยลี ศรีมณฑา

นพ  0662/2546 4113020078 พระครูสุวฒัน์สิริคุณ สนฺตจิตฺโต คาํมุงคุณ ศรีบุญเรือง

นพ  0663/2546 4113020434 พระเอราวณั ปญฺญาวโร โคตรมิตร หวัเวียงรังษี

นพ  0664/2546 4113020396 พระสุริยา สุกวโร วงศสุ์โท พระธาตุพนมฯ

นพ  0665/2546 4113020167 พระนาวา ขนฺติพโล ทุมตา้ยหวัน่ ศรีบวับาน

นพ  0666/2546 3913020284 พระทวีสุข สิรวฑฺฒโน พรมวงศ์ พระธาตุพนมฯ

38

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ  0667/2546 41030289 พระนิพล ฐิตสาโร ชมเชย ถํ้าทองพรรณรา อนัดบั 1

นศ  0668/2546 41030287 พระมหาอภิรัฐ วฑฺฒนเมธี มีแสง แจง้ อนัดบั 1

นศ  0669/2546 41030292 พระมหาอฑัฒ์ ปฏิภาณกวี คงทอง เสนาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



นศ  0670/2546 41030290 พระสุรชิต อชิโต ภิรมยรั์กษ์ ชะเมา อนัดบั 2

นศ  0671/2546 41030299 พระประวติั ปภสฺสโร ศกัด์ิพรหม หน้าพระลาน อนัดบั 2

นศ  0672/2546 41030294 พระอรรรณวฒัน์ จนฺทสฺสโร เรืองสุข สาํนกัสงฆค์่ายวชิราวธุ อนัดบั 2

นศ  0673/2546 41030295 พระประสิทธ์ิ ปริสุทฺโธ ชูสม แจง้ อนัดบั 2

นศ  0674/2546 43030549 พระสากล สุภาจาโร สนิทมจัโร แจง้

นศ  0675/2546 41030302 พระวิรัช อาภานนฺโท กวินนนัทวงศ์ นาวง

นศ  0676/2546 41030288 พระพิพฒัน์ ปภาโส ติสิทไชย ประดู่พฒันาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ  0677/2546 41030297 สามเณรวิชยั มูณี หน้าพระบรมธาตุ

นศ  0678/2546 41030304 พระมหาคล่อง เตชปญฺโญ ประกอบเส้ง สาํนกัสงฆค์า่ยวชิราวธุ

นศ  0679/2546 41030296 พระชนก กลฺยาณธมฺโม ชาวจิตร หน้าพระบรมธาตุ

นศ  0680/2546 43030550 พระสุชาติ ปริวโํส เฉลิมวรรณ พรหมโลก

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม  0681/2546 4104240184 พระวนั กนฺตสีโล ปีภา ฝายหิน อนัดบั 1

ชม  0682/2546 4104240044 พระทองคาํ คุณวีโร ทองเจือ ฝายหิน อนัดบั 2

ชม  0683/2546 4104240087 พระมหาประสงค์ โฆสธมฺโม ขนัสา เมืองมาน อนัดบั 2

ชม  0684/2546 4104240141 พระอดุลย์ ถาวโร เทียนบุญระ โป่งน้อย อนัดบั 2

ชม  0685/2546 4104240222 พระบุญชู พลญาโณ กลัณา ฝายหิน อนัดบั 2

ชม  0686/2546 4107270257 พระมหาชยัชาญ เขมรํสี ชานุ บุพพาราม อนัดบั 2

ชม  0687/2546 3904240277 พระมหาทองศุกร์ สิริคุตฺโต พูลสวสัด์ิ ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



ชม  0688/2546 4104240133 พระมหาเสาร์คาํ ธีรปญฺโญ จนัทร์ธิยะ เมืองมาน อนัดบั 2

ชม  0689/2546 3904240161 พระณรงค์ อาภสฺสโร วิเชยนัต์ ป่าเห็ว อนัดบั 2

ชม  0690/2546 4104240095 พระสงวน คุตฺตคุโณ เนตรแสงสี โพนศรีสวา่ง อนัดบั 2

ชม  0691/2546 4104240125 พระมหาเสรี ฐิตเมโธ มีบุญลํ้า ดอนปีน อนัดบั 2

ชม  0692/2546 4104240214 พระมหาณฐัวฒิุ ฐิตปุญฺโญ วงคโ์ยโ่พ เชียงยนื อนัดบั 2

ชม  0693/2546 4104240052 พระธีระพนัธ์ ฐานวฑุโฒ เช้ือคาํชาว สวนดอก อนัดบั 2

ชม  0694/2546 4104240150 พระองอาจ ปภาโส อินทนนทฺ เมืองมาง อนัดบั 2

ชม  0695/2546 4104240036 พระณฐัวฒิุ ฐิตวฑฺฒโน มูลอินทร์ ท่าขา้ม อนัดบั 2

ชม  0696/2546 4104240117 พระมหาสุภกิตต์ิ สุภทฺโท เข่ือนเพชร ศิริมงัคลาราม อนัดบั 2

ชม  0697/2546 4104240249 พระสุขสนัต์ กนฺตสีโล พุดขนุทด อุโมงค์

ชม  0698/2546 4104240079 พระมหาปฤญจ์ มหาปญฺโญ ทราธรา ดอนปีน

ชม  0699/2546 4104240265 สามเณรเมธี คงแคลว้ ฝายหิน

ชม  0700/2546 4104240176 พระณฐัวฒิุ เตชปญฺโญ ใจอด ป่าตาลใต้

ชม  0701/2546 4104240061 พระบนัดล เตชธมฺโม นนัตะ๊คาํมี ศิริมงัคลาราม

ชม  0702/2546 4104240010 พระจินดา สุธีโร นามเตม็ สวนดอก

ชม  0703/2546 4004240069 พระสญัญา อินทญาโน มณีสิงหราช นาคาสถิตย์ รุ่นท่ี 47

ชม  0704/2546 4004240433 พระวชัระ โชติปญฺโญ กาํแพงทิพย์ ตน้แกว้อธิวราราม รุ่นท่ี 47

24

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม  0705/2546 4104250031 พระมหาปริญญา สิริอคฺโค ศรีลาเลิศ หม่ืนเงินกอง อนัดบั 2

ชม  0706/2546 4104250066 พระมหาสญัญา สุจิตฺโต เทียนบุลระ สวนดอก อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   จริยาศึกษา



ชม  0707/2546 4104250015 พระมหากมล ธมฺมกาโม วรรณสา สวนดอก อนัดบั 2

ชม  0708/2546 4104250023 พระอภิวฒัน์ อินฺทปญฺโญ ฝ่ันวีระ ดอนแกว้ อนัดบั 2

ชม  0709/2546 4104250040 พระมหาลทัธิชยั คุเณสโก นามนนท์ สวนดอก อนัดบั 2

ชม  0710/2546 4004250137 พระณรงคช์ยั ฐิตธมฺโม โปทาศรี เชตวนั อนัดบั 2

ชม  0711/2546 4004250153 พระอภิสิทธ์ิ ฐิตสีโล ศิริตะ๊ เชตวนั อนัดบั 2

ชม  0712/2546 4104250082 พระธนาทิพย์ โชติมนฺโต ประเสริฐ พวกชา้ง อนัดบั 2

ชม  0713/2546 4104250058 พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก บุษรารีย์ สีมาราม อนัดบั 2

ชม  0714/2546 4004250056 พระนเรศ นรินฺโท สิงห์แกว้ เชตวนั อนัดบั 2

ชม  0715/2546 4104250074 พระสุทธิรักษ์ สิริวฑฺฒโน ญาณะเปียง สุพรรณ

11

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลพ  0716/2546 4104240311 พระมหากมล ขนฺติธโร โปร่งใจ ป่าเหียง อนัดบั 1

ลพ  0717/2546 4104240613 พระสุรเชษฐ์ ปุณฺณวฑฺุโฒ เจริญสุข กอม่วง อนัดบั 2

ลพ  0718/2546 4104240346 พระปลดัจรัญ กิตฺติปญฺโญ สมยาวะกาศ ทากาศ อนัดบั 2

ลพ  0719/2546 4104140427 พระทนงศกัด์ิ ญาณสิริ ประนอม พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2

ลพ  0720/2546 4104240605 พระสุทศัน์ ธีรภทฺโท สิงห์พิศาล สนัทรายใหม่ อนัดบั 2

ลพ  0721/2546 4104240672 พระมหาวรคิด ปญฺญาวชิโร สุริคาํ สุวรรณาราม อนัดบั 2

ลพ  0722/2546 4004420247 พระมหาการัณยวิ์ชญ์ วิจิตฺตสนฺโต ไชยสอง หวัขวั อนัดบั 2

ลพ  0723/2546 4104240451 พระมหาธนากานต์ ธนิสฺสโร ศรีกรณ์ เหมืองง่า อนัดบั 2

ลพ  0724/2546 4104240532 พระมหาวิชยั สิรินฺธโร เก่งเดชา แสนเมืองมา อนัดบั 2

ลพ  0725/2546 4104240478 พระบุญส่ง อโนมปญฺโญ ทองบ่อง สนัป่าเหียง อนัดบั 2

วิทยาลยัสงฆล์าํพูน
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



ลพ  0726/2546 4104240371 พระใจหาญ จิตฺตวีโร เนตรแสงศรี ชา้งรอง อนัดบั 2

ลพ  0727/2546 4104240559 พระมหาสงกรานต์ วชิรญาโณ ยามี กมลธชัชยาราม อนัดบั 2

ลพ  0728/2546 4104240583 พระสายนัต์ กิจฺจสาโร ปิงคาํ พระธาตุม่อนหินแกว้ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลพ  0729/2546 4004240352 พระมหาธญัพิสิษฐ์ จิตฺตสุโภ ใจแกว้ พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2

ลพ  0730/2546 4104240486 พระประทิน วิสุทฺธิจิตฺโต สิริโภคมยั ดอยชมภู อนัดบั 2

ลพ  0731/2546 4104240443 พระทวีศกัด์ิ จิตฺตสวํโร สุทธง ศรีบุญชู วงัไฮ

ลพ  0732/2546 4104240362 พระเจษฎา ปญฺญาวโร สอนบาลี พระธาตุหริภุญชยั

ลพ  0733/2546 4104240397 พระณรงค์ อาภสฺสโร โททอง สนัป่าเหียง

ลพ  0734/2546 4104240575 พระอธิการสมพงศ์ สถิรวฑฺุโฒ หงส์จาํเริญ สนัคะยอม

ลพ  0735/2546 4104240524 พระโยธิน ญาณวโร ศรีวิชยั เจา้ชยัหนองหลุม

ลพ  0736/2546 4104240508 พระภาณุวฒัน์ เขมานนฺโท ไชยเวียง อินทขีล

ลพ  0737/2546 4104240591 พระศุทธพนัธ์ สิริญาโณ จนัตะ๊นาเขต พระธาตุหริภุญชยั

ลพ  0738/2546 4104240541 พระอธิการศกัดา ธมฺมิโก ดวงศิลา กู่เหลก็

ลพ  0739/2546 4104240516 พระภคัศุก สุจิตฺโต เสนา ศรีบุญเรือง

ลพ  0740/2546 4104240338 พระจกัรกริช อารยธมฺโม พงศกรประเสริฐ พระธาตุหริภุญชยั

ลพ  0741/2546 4104240648 พระมหาอรรถพล นริสฺสโร คงตนั พระธาตุหริภุญชยั

ลพ  0742/2546 4004240263 พระชนะจนัทร์ กิตฺติญาโณ ปันทวนั อาศรมบา้นห้วยผกักูด

ลพ  0743/2546 4004240522 พระพนัธ์ อุชุโก ดวงทิพย์ ทาชมภู

ลพ  0744/2546 4104240401 พระณรงค์ โกวิโท ปาระธรรม เหมืองง่า

ลพ  0745/2546 4104240664 พระจิราวฒัน์ จนฺทสุวณฺโณ ปากโพ ทุ่งคา

ลพ  0746/2546 4104240621 พระอธิการสุริยน มหามงฺคโล พิโรกาศ บา้นหวาย

ลพ  0747/2546 4104240419 พระถนอม กลฺยาณธมฺโม ใจยะเสส สนักาํแพง

ลพ  0748/2546 4104240630 พระอธิการสุวิทย์ ทิฏฐธมฺโม สมจนัทร์ หิรัญญาราม

ลพ  0749/2546 4004240433 พระวชัระ โชติปญฺโญ กาํแพงทิพย์ ตน้แกว้



ลพ  0750/2546 4104240656 พระอภิชยั อภิชโย ราชบุรี ศรีบุญชู วงัไฮ

ลพ  0751/2546 4104240460 พระธีระพงษ์ ธีรธมฺโม ธิงาเครือ กลางดง

ลพ  0752/2546 4104240354 พระจิตติพล เขมปญฺโญ โพธา แม่วะหลวง

ลพ  0753/2546 4104240320 พระกาํพล มหาปญฺโญ ปัญโญใหญ่ สนัป่าเหียง

ลพ  0754/2546 4104240494 พระไพทูรย์ ฐิตโสภโณ หลา้กาศ ศรีมงคล

ลพ  0755/2546 4104240389 พระเฉลิมพล ติกฺขญาโณ เครือตนั นํ้าโจ้

40

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  0756/2546 4105120107 พระมหาณรงคก์รณ์ นริสฺสโร สีมงคุณ ชยัศรี อนัดบั 1

ขก  0757/2546 4105120123 พระมหาปภงัคก์รณ์ วชิรญาโณ อุทรักษ์ นิคมวาสี อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  0758/2546 4105230018 พระมหาประสาร อคฺคปญฺโญ ทิพนา สลกัเหนือ อนัดบั 2

ขก  0759/2546 4105230042 พระมหาสงกรานต์ กาญฺจนธโร หอมพรมมา ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2

ขก  0760/2546 4105230026 พระเสน่ห์ ถิรญาโณ อุ่นสิม สวา่ง อนัดบั 2

ขก  0761/2546 4105230093 พระชาญณรงค์ โสภณคุโณ แพงวงศ์ วิเชียรธรรมาราม

ขก  0762/2546 4105230051 พระสมาน มหาวีโร ลีลาศ นิคมวาสี

ขก  0763/2546 4105230034 พระทองคาํ ติสรโณ ขนุอินทร์ สวา่ง

ขก  0764/2546 4105230085 พระอธิการชูศิลป์ สิริธมฺโม สีดาธรรม วิเชียรธรรมาราม

ขก  0765/2546 4105230077 พระสุวรรณ จิตฺตกาโร เสมรัมย์ นิคมวาสี

ขก  0766/2546 4105230131 พระอนนัต์ อริโย พิณพงษ์ ป่าม่ิงเมือง

ขก  0767/2546 4105230069 พระสวา่ง จกฺกวโร ทิพยแ์สง จนัทรประสิทธ์ิ

12

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  0768/2546 4105270141 พระประยรู เขมวีโร บุญเท่ียง โคเขตตาราม อนัดบั 2

ขก  0769/2546 4105270109 พระมหาวิทวฒัน์ สุทฺธปญฺโญ คาํทุย สลกัเหนือ อนัดบั 2

ขก  0770/2546 4105270095 พระเลก็ อานนฺโท ทองแสน ศรีนวล อนัดบั 2

ขก  0771/2546 4105270150 พระมหาจิรศกัด์ิ จิรเมธี ชาํนาญเวช วฒุาราม อนัดบั 2

ขก  0772/2546 4105270036 พระมหานิยม กิตฺติปญฺโญ สมโชค ศรีสุมงัคลาราม อนัดบั 2

ขก  0773/2546 4105270117 พระสมคิด สนฺตจิตฺดต แสงฮาม ศรีนวล อนัดบั 2

ขก  0774/2546 4105270133 พระอุนนั สติสมฺปนฺดน นามโคต นิคมวาสี อนัดบั 2

ขก  0775/2546 4105270044 พระมหาวีรวฒัน์ โฆสธมฺโม ระโรงสูงเนิน ศรีสุมงัคลาราม

ขก  0776/2546 4105270168 พระมหาไพศาล โกสโล แสนสีม่ิง เกาะแกว้อรุณคาม

ขก  0777/2546 4105270010 พระชยัวฒัน์ อภิวฑฺฒโน สิงห์สุ เกาะแกว้อรุณคาม

ขก  0778/2546 4105270061 พระสมบติั ญาณวีโร นาทาม ศรีนวล

ขก  0779/2546 4105270087 พระประชา จนฺทวโํส มวลเยา้ ศรีนวล

ขก  0780/2546 4105270052 พระสมชาย สุพโจ โสดก เพชรบูรณ์

ขก  0781/2546 4105270028 พระพุฒ ฐิตมานโส กาพล ศรีนวล

ขก  0782/2546 4105270176 พระสาํลี วิสารโท บุตรศรี ชยัภูมิวนาราม เขา้ปี 3

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลย  0783/2546 4112270143 พระชยานนท์ อโสโก ชินวงษ์ ศิลาอาสน์ อนัดบั 1

วิทยาลยัสงฆเ์ลย
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย



ลย  0784/2546 4112270241 เจา้อธิการสมเดช สนฺตจิตฺโต ไชยแสงกลา้ ประชาสามคัคี  อนัดบั 1

ลย  0785/2546 4112270194 พระวิเชียร สิริปุญฺโญ งวงชา้ง บูรพาราม อนัดบั 2

ลย  0786/2546 4112270216 พระมหาปราโมทย์ ภทฺรธมฺโม ศรีปัญญา ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ลย  0787/2546 4112270330 พระอาทิตย์ สุเมธโส วรรณะ ป่าใต้ อนัดบั 2

ลย  0788/2546 4112270259 พระสมบติั ธีรวโํส ทองดี ลาํนารายณ์ อนัดบั 2

ลย  0789/2546 4112270127 พระมหาเชาว์ ธีรปญฺโญ มูลที ศรสมนุก อนัดบั 2

ลย  0790/2546 4112270119 พระมหาฉันทะลกัษณ์ ชุตินฺธโร สีแดง ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ลย  0791/2546 4112270224 พระสงกรานต์ สุวณฺโณ ทองคาํ ศรีสะอาดโพนทนั อนัดบั 2

ลย  0792/2546 4112270054 พระอธิการสุภีร์ ฉนฺทสีโล ภิญโญดม ศรีสุวรรณ อนัดบั 2

ลย  0793/2546 4112270097 พระคาํรณ สิริวฑฺฒโน ศรีเมือง วงัสะพุงพฒันาราม อนัดบั 2

ลย  0794/2546 4112270313 พระมหาแสงสุรีย์ สุจิตฺโต บุญรอด ป่าหนองภยัศูนย์ อนัดบั 2

ลย  0795/2546 4112270283 พระสุชาติ ชุตินฺธโร กุลาดี ศรีสะแกว้ อนัดบั 2

ลย  0796/2546 4112270178 พระมหามาโนชญ์ มานิโต ศิริขวา สุวรรณาราม อนัดบั 2

ลย  0797/2546 4112270160 พระพิชิต สมาจาโร นาํมะยา ถํ้าแสงธรรมพรมาวาส อนัดบั 2

ลย  0798/2546 4112270208 พระครูเมธีธรรมทตั ฐานทตฺโต สีอ่อน ศรีสมนุก อนัดบั 2

ลย  0799/2546 4112270267 พระสนอง โสฬปญฺโญ ผะเดียงครบุรี สงัฆราชา อนัดบั 2

ลย  0800/2546 4112270232 พระสมพงษ์ สุจิตฺโต สุตาวงศ์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ลย  0801/2546 4112270038 พระครูสิริสารวิมล สิริสาโร แสงขาว ถํ้าแสงธรรมพรมาวาส อนัดบั 2

ลย  0802/2546 4112270305 พระสุวิทย์ สุภทฺโท สมนาค ป่าพุทธยาน อนัดบั 2

ลย  0803/2546 4112270275 สามเณรสุจินดา พินิจมนตรี สนัติวนาราม อนัดบั 2

ลย  0804/2546 4112270046 พระอธิการสมคิด สมจิตฺโต เกษภูเขียว ท่ากระบือ อนัดบั 2

ลย  0805/2546 4112270062 พระครูพฒันมงคลกิจ เตชพโล บุญคาร ศิลาวฒุาราม อนัดบั 2

ลย  0806/2546 4112270135 พระณรงค์ ปญฺญาทีโป ปาปะโพธ์ิ ใหม่ศาลาเฟือง อนัดบั 2

ลย  0807/2546 4112270011 พระครูเจติยาภิวฒัน์ จกฺกธมฺโม เจริญสุข ศิริบุญธรรม

ลย  0808/2546 4112270348 พระอุลยั อนาลโย ศรีสวสัด์ิ เซินราษฎร์เกษมศรี



ลย  0809/2546 4112270071 พระครูสุทธิสิริโสภณ ชินวโํส พิชาย สนัติวนาราม

ลย  0810/2546 4112270151 พระธีระพงษ์ จนฺทธมฺโม สนัหา ศรีสะอาด

ลย  0811/2546 4112270321 พระมหาอดิเรก อติเมโธ ใจโสม โพธ์ิศรี

ลย  0812/2546 4112270291 พระสุชาติ ภูริปญฺโญ สุดน้อย ลาดปู่ ทรงธรรม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลย  0813/2546 4112270020 พระครูสิริวฒิุวงศ์ วฑฺุฒิวโํส หนูจนัทร์ ศรีหนองหิน

ลย  0814/2546 4112270186 สามเณรวิจิตร แกว้มา ใหม่ศาลาเฟือง

ลย  0815/2546 4112270089 พระใบฎีกาบุญมี กตปุญฺโญ ศรีสวา่ง สนัติวนาราม

ลย  0816/2546 4112270101 พระอธิการจนัเพง็ พุทฺธญาโณ พิลากุล สนัติวนาราม

ลย  0817/2546 4102270222 สามเณรวาที จนัทโบราณ อนัดบั 2 / 47

ลย  0818/2546 4012270176 พระมหาประเคน อาภาธโร โอดพิมพ์ รุ่นท่ี 47

36

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม  0819/2546 4106270048 พระมหาเกียรติศกัด์ิ เขมาภิรโต แพวขนุทด ใหม่อมัพวนั อนัดบั 2

นม  0820/2546 4106270099 พระมหาอาํนาจ ขนฺติโก จงกลาง ม่วง อนัดบั 2

นม  0821/2546 4106270064 พระมหาประมวล ฐานเมธี ธนาวรณ์ ต่างตา อนัดบั 2

นม  0822/2546 4106270072 พระมหาวีระ รกฺขิโต อ่ิมใจ หงษาราม อนัดบั 2

นม  0823/2546 4106270056 พระมหานอม เตชวโร ชาติผกัแวน่ บา้นกรูต

นม  0824/2546 4106270129 พระอํ่า รตนปญฺโญ คร้ึมคา้งพลู ประชาวาส

นม  0825/2546 4106270102 พระอภิสิทธ์ิ โอภาโส การเร็ว สะแก

นม  0826/2546 4106270021 พระปลดัอุดม อุตฺตมปญฺโญ สงสุระ คลองสานเพชร

นม  0827/2546 4106270137 พระชยัณรงค์ รตนวณโณ แกว้เล่ือน หนองไร่

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย



นม  0828/2546 4106270011 พระมหาอนนัต์ ติสฺสเทโว อุปสิทธ์ สุสาน

นม  0829/2546 4106270013 พระจตุพร จีรวฑฺฒโน สุตนนท์ ใหม่บา้นดอน

นม  0830/2546 4106270030 พระภิชยพล กตสาโร หงวนไธสง พลอัทอง

นม  0831/2546 4106270081 พระมหาสุคนธ์ ญาณวีโร เพชรนอก เวฬุวนาราม

13

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0832/2546 4107020274 พระประนอม อนาวิไล สงัโสภา บา้นนาควาย อนัดบั 2

อบ 0833/2546 4107020207 พระณฐัภิวฒัน์ อริยเมธี สืบบา้น คูสวา่ง อนัดบั 2

อบ 0834/2546 4107020134 พระไพฑรูย์ ปญฺญาวฑุโฒ กะมุล บา้นโนนคุณ อนัดบั 2

อบ 0835/2546 4107020240 พระอุดมเดช สุทฺธิญาโณ ส่งสุข มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0836/2546 4107020355 พระเสาร์ ธมฺมจารี พรหมขนัธ์ คูสวา่ง อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0837/2546 4107020398 พระถิรยทุธ ธีรปญฺโญ สารทาํโล หนองแปก อนัดบั 2

อบ 0838/2546 4107020151 พระมหามนูญ มนาโป ศรีลาวนั มณีวนาราม อนัดบั 2

อบ 0839/2546 4107020291 พระวิเชียร จารุวณฺโณ สรจกัร สุคนัธาราม

อบ 0840/2546 4107020231 พระอธิการนิกร สุเมธโส มากดี ศรีประดู่

อบ 0841/2546 4107020169 พระสดช่ืน กมโล คงนิล ทางสาย

อบ 0842/2546 4107020193 พระมารุต จนฺทูปโม คาํหงษา ศรีประดู่

อบ 0843/2546 4107020380 พระสาํราญ โอทาโต คาํภูพูล หนองแปก

อบ 0844/2546 4107020312 พระใบฎีกาชนะ อุตฺตโม เมาลิชาติ โนนม่วง

อบ 0845/2546 4107020401 พระมหาประสงค์ สุจิตฺโต วงคแ์กว้ อาํนาจ

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



อบ 0846/2546 4107020282 พระสรุเชษฐ์ ปญฺญาวโร อินทร์โสม แจง้

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0847/2546 4107020011 พระมหาธชัเชน สรุเตโช ชูรัตน์ มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ 0848/2546 4107020088 พระปรีชา ปญฺญาวชิโร นาโหล่ง คาํนางรวย อนัดบั 2

อบ 0849/2546 4107020070 พระนิวชั จนฺทโสภโณ ทองชุม ทุ่งศรีเมือง อนัดบั 2

อบ 0850/2546 4107020096 พระนคร ธีรปญฺโญ ไผโ่สภา ดา้มพร้า อนัดบั 2

อบ 0851/2546 4107020374 พระจรัสพฒัน์ คมฺภีรธมฺโม สาครเจริญ ศรีประดู่ อนัดบั 2

อบ 0852/2546 4107020118 พระสุระศิลป์ ปสนฺโน ประวิง มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0853/2546 4107020037 พระเดชา ธีรธมฺโม วงษาราช ดา้มพร้า อนัดบั 2

อบ 0854/2546 4107020428 พระจกัรกฤษ มหพฺพโล สายสิงห์ มหาวนาราม

อบ 0855/2546 4107020185 พระธีระศกัด์ิ นีลวณฺโณ พนัธ์คาํภา กุดลาด

อบ 0856/2546 4107020029 พระสมบติั สุรปญฺโญ แสนโสม หนองขุ่น

อบ 0857/2546 4107020363 พระฐิติรัตน์ ปสนฺโน อุ่นวงศ์ คาํนางรวย

อบ 0858/2546 4107020053 เจา้อธิการบุรากร เตชวโร ศรีบุรี ไร่เจริญ

อบ 0859/2546 4107020371 พระนาริน รกฺขิตสีโล ฉนัรักษ์ คาํนางรวย

อบ 0860/2546 4107020223 พระประหยดั สนฺตวาโจ เทนโสภา บา้นโนน

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   การสอนภาษาองักฤษ



พร 0861/2546 4108023951 พระเพียร ปุญฺญสาโร บุญสาร เจดียห์ลวง อนัดบั 1

พร 0862/2546 4108023943 พระมหาธนศกัด์ิ จินฺตกวี แม่นหวา พระศรีรัตนมหาฯ อนัดบั 1

พร 0863/2546 4108024010 พระอาคม จิรนนฺโท จอมสวรรค์ ดงชยั อนัดบั 2

พร 0864/2546 4108023293 พระสิน จิตธมฺโม ห้องพ่วง เมธงักราวาส อนัดนั 2

พร 0865/2546 4108023978 พระมหาวรยทุธ ปิยทสฺสี ไพโรจน์สถิตธาดา พระศรีรัตนมหาฯ อนัดบั 2

พร 0866/2546 4108023218 พระนิรุจ วิสารโท สานํ้าอ่าง พระบาทม่ิงเมืองฯ อนัดบั 2 

พร 0867/2546 4108023285 พระสายนัต์ จารุวณฺโณ รักเช้ือ ป่าแดง อนัดบั 2

พร 0868/2846 4108023226 พระประดิษฐ์ สิริปญฺโญ ยศชยัปัญญา ดอนแกว้

พร 0869/2546 4108026431 พระครูวิมลธรรมานุศาสก์ ธมฺมเตโช มาสุด ศรีภูมิ เขา้ปี 3

พร 0870/2546 4108023200 พระนิเทศน์ โรจนญาโณ คาํมูล พระบาทม่ิงเมืองฯ

พร 0871/2546 4108023960 พระครูรณชยั อตฺตทโม บุญยะศกัด์ิ ปากยาง

พร 0872/2546 4108023986 พระสุรเชษฐ์ ปญฺญาวฑฺุโฒ จอมเจดีย์ แม่สรวยหลวง

พร 0873/2546 4108023188 พระจุฑาพตัร จิรวฑฺฒโน ขอบปี พระบาทม่ิงเมืองฯ

พร 0874/2546 4108023340 พระมหาสิทธินนท์ สุจิตฺโต เรืองแสงจินดา มหาโพธ์ิ

พร 0875/2546 4108023901 พระมหานิพนธ์ ฉนฺทวาที บุญทอง เทพกุญชร

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0876/2546 4192302870 พระมหาเมธี วชิรเมธี สมพร กลางสุรินทร์ อนัดนั 1

สร 0877/2546 4192302888 พระมหาปิยพทัธ์ ปญฺญาวฑฺฒโก บุญประกอบ ปรางคก์ู่ อนัดบั 1

สร 0878/2546 4192302861 พระมหาธนรัฐ รฏฐเมโธ สะอาดเอ่ียม พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

สร 0879/2546 4192302951 พระสามิตร สนฺตจิตฺโต ดาทอง มหาพุทธาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



สร 0880/2546 4192303264 พระมหาเจริญทรัพย์ กิตฺติญาโณ บอกประโคน สุวรรรณจิตร อนัดบั 2

สร 0881/2546 4192302918 พระพนม กลฺยาณธมฺโม แสนกลา้ พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

สร 0882/2546 4192303213 พระสมัฤทธ์ิ ปญฺญาธโร เสามัน่ คุม้เมือง อนัดบั 2

สร 0883/2546 4192303299 พระอธิการสมบติั สิริปญฺโญ เพ่ิงคาํ กลางชุมพลบุรี อนัดบั 2

สร 0884/2546 4392305678 พระบุญจนัทร์ กิตฺติปญฺโญ สุริยคาํวงศ์ หนองคู

สร0885/2546 4192302764 พระณฐักร โกสโล งามเลิศ ป่าราษฎร์พฒันาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร 0886/2546 4192302311 พระอนุรักษ์ ปภสฺสโร ยงยนื หนองบวั

สร 0887/2546 4192302993 พระวินยั อนงฺคโณ จุลเหลา พรหมสุรินทร์

สร 0888/2546 4192302853 พระทวีป โชติธมฺโม ชยัยิ่ง อุทยานวิปัสสนาฯ

สร 0889/2546 4192303230 พระสมุห์พฒัน์ พทฺธสีโล หอกาํปัง หนองไผน่้อย

สร 0890/2546 4192303183 พระครูสรธรรมโฆสิต เตชวโร คะเรรัมย์ บา้นโกรกข้ีหนู

สร 0891/2546 4192303426 พระพลาย พลญาโณ สุขแสวง ตากวน

สร 0892/2546 4192303019 พระสุวรรณ์ สนฺตจิตฺโต กมลรัมย์ สุวรรรณจิตร

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0893/2546 4110024137 พระเกตรินทร์ ฐิติสีโล วงัใจ ทุ่งฟ้าผา่ อนัดบั 2

พย 0894/2546 4110024196 พระปรีชา เขมาสโย ถึงกลาง ลองตอง อนัดบั 2

พย 0895/2546 4110024188 พระสมคิด สนฺตมโน ธุรการ ศรีบุญยนื

พย 0896/2546 4110024153 พระธีรวงศ์ พทฺธสีโล ดวงแกว้ ศรีบุญเรือง

4

วิทยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตพะเยา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0897/2546 4110024218 พระธีรพงษ์ จนฺทวโํส ประมวลการ แก่นใต้ อนัดบั 1

พย 0898/2546 4110024269 พระสมศกัด์ิ สมาหิโต ใจกนัธิยะ เก๋ียงเหนือ

พย 0899/2546 4110024251 พระอาํนาจ จนฺทวณฺโณ นวลพรหม บูญญการาม

พย 0900/2546 4110024242 พระพงษศ์กัด์ิ กตฺปุญฺโญ จนัสุวรรณ บุญชุม

4

2.   คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาจรยิศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป

1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช               

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาจรยิศกึษา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา   สงัคมศึกษา



สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตแพร่                   

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

8 วิทยาเขตสุรินทร ์            

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

10 วิทยาลัยสงฆเ์ลย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

11 วิทยาลัยสงฆน์ครพนม

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

11 วิทยาลัยสงฆล์ าพูน

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

11 วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป



วิทยาเขต/หอ้งเรยีน จ านวน  รูป

สว่นกลาง/วิทยาเขต/หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้              รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0901/2546 13836 พระมหานนทชยั สตินนฺโท เส้นเศษ เลา อนัดบั 1

กท 0902/2546 13927 พระมหาสุบิน สมฺนาภิญฺญ พาลี ปากนํ้า อนัดบั 1

กท 0903/2546 13820 พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต แสงเพชร ดุสิตาราม อนัดบั 2

กท 0904/2546 13926 พระมหาสุทธิวฒัน์ ภูริญาโณ เมืองมา เทวราชกุญชร อนัดบั 2

                 2.   คณะครุศาสตร์

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล

รายนามพระพทุธศาสตรบณัฑิต  
อนุมติัปริญญา  ๓๐  มีนาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๖

รุ่นท่ี   ๔๘  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๖

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระครูสุตกิจบริหาร
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ 
 สาขาวิชา   ภาษาไทย ( ส่วนกลาง )



กท 0905/2546 13904 พระมหาศุภชยั ธมฺมภาณี ทองสา สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 0906/2546 13921 พระมหาสายชล อติสโย จนัทร์พิมาย จนัทาราม อนัดบั 2

กท 0907/2546 13938 พระมหาอรรถกร ธีรปญฺโญ ภูพนัมา ชยัชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 0908/2546 13818 พระมหาชิณกรณ์ ปิยภาณี เอกตาแดง บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 0909/2546 13970 พระมหาถาวร จนฺทสิริ บุญประดิษฐ์ บางไผ่

กท 0910/2546 13905 สามเณรสมเกียรติ - ไพเราะ บางเลนเจริญ

กท 0911/2546 13866 พระมหาปรีชา ปริญานนฺโท ชินอว้น โบสถส์ามเสน

กท 0912/2546 13849 พระมหาบุญจง อภิปุญฺโญ โสประโคน พระเชตุพน

กท 0913/2546 13621 พระมหาวรากร ถาวรธมฺโม สุริยา ประดู่บางจาก

กท 0914/2546 13828 พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน บุญถนอม ปากนํ้า

กท 0915/2546 13833 พระมหาธีรเดช ธีรเตโช ประทีปเมือง ไตรสามคัคี

กท 0916/2546 13293 พระมหาทวิช อคฺคโชติโก สาํรองพนัธ์ ชนะสงคราม รุ่นท่ี 47

16

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0917/2546 13823 พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู กาละปักษ์ สร้อยทอง อนัดบั 1

กท 0918/2546 13909 พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมาราโม โปร่งจิตร ปากนํ้า อนัดบั 1

กท 0919/2546 13898 พระปลดัวีระชนม์ เขมวีโร มาลาไธสง มหาธาตุฯ อนัดบั 1

กท 0920/2546 13862 พระมหาประสิทธ์ิ ฐิตสีลวฑฺุโฒ เสวกวงั พิชยญาติการาม อนัดบั 1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0921/2546 13946 พระมหาอุธร อิศิรปญฺโญ กุดหินนอก ใหม่ยายแป้น อนัดบั 1

กท 0922/2546 13868 พระมหาพงษศ์กัด์ิ เขมทีโป โคมชยัภูมิ มหาธาตุฯ อนัดบั 1

กท 0923/2546 13815 พระมหาสมชยั ธชวฑฺุฒิ หารธงชยั ปากนํ้า อนัดนั 2

คณะมนุษยศาสตร์   ( ส่วนกลาง )
  สาขาวิชา   พุทธจิตวิทยา



กท 0924/2546 13863 พระมหาประสิทธ์ิ ญาณปฺปทีโป แกว้ศรี ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 0925/2546 13895 สามเณรวิษณุ - คาํปาแกว้ ดาวดึงษาราม อนัดนั 2

กท 0926/2546 13920 พระมหาสาคร กนฺตวีโร ปานนิล ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 0927/2546 13929 พระมหาสุรพงศ์ สุรวโํส วนัยศ ชงัมงคล อนัดบั 2

กท 0928/2546 13835 พระมหาธีระพล อคฺคปญฺโญ บุญขาว ราชคฤห์วรราม อนัดบั 2

กท 0929/2546 13871 พระมหาพลัภล สุสิปฺโป เฉลียวศิลป์ สระเกศฯ อนัดบั 2

กท 0930/2546 13877 พระมหาไพฑูรย์ จารุเมธี นูสีหา ประดู่ฉิมพลี

กท 0931/2546 13925 พระมหาสิริวฒัน์ สุเมธี จูมครอง บางรักใหญ่

กท 0932/2546 13814 พระมหาชยัยศ สุวณฺณปตฺโต วรรณดร ใหม่ช่องลม

กท 0933/2546 13802 พระมหาเกรียงศกัด์ิ กิตฺติภทฺโท ปฏิเวทย์ ราชสิทธาราม

กท 0934/2546 13875 พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล สดไสย์ มหาธาตุฯ

กท 0935/2546 13821 พระเชิด อภินนฺโท ตามูล บางบาํหรุ

กท 0936/2546 13892 พระมหาวินยั วชิรเมธี ศรีทอง มหาธาตุฯ

กท 0937/2546 13599 พระมหาปองวิชญ์ ปิยวิชฺโช จรูญแสง มหาธาตุฯ

กท 0938/2546 13658 สามเณรอมัรินทร์ - หมัน่มานะ ใผเ่หลือง

กท 0939/2546 13941 พระมหาจิรวฒิุ จิรุฑฺโฒ โพธ์ิสุดตา ชงัมงคล

กท 0940/2546 13944 พระมหาอุทร วรเมธี เทพสุกนัต์ พิกุลเงิน

กท 0941/2546 13846 พระมหาบญัชา ปภาสี กู่คาํ บางนาใน

กท 0942/2546 13816 พระมหาชาญณรงค์ ปญฺญาวโร ทองธุรี เทวราชกุญชร

กท 0943/2546 13646 พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม พนัธุ์หลา้ บุคคโล

กท 0944/2546 13622 พระมหาวนัชยั ชยธมฺโม กาสา มหาธาตุฯ

กท 0945/2546 13876 พระมหาพุฒธา พุทฺธิเมธี แสงเดช เวฬุวนาราม

กท 0946/2546 13813 พระเฉลา ฉตฺตปุญฺโญ ดิษฐ์คาํเหมาะ อินทรวิหาร

กท 0947/2546 13625 พระมหาวิทยา กิตฺติปาโล ปะวะเค ราชโอรสาราม

31



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0948/2546 13850 พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน ทองมนต์ สร้อยทอง อนัดบั 1

กท 0949/2546 13861 พระมหาประสิทธ์ิ เขมสิริ ถาวรสาร ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0950/2546 13894 พระมหาวิมุต มหาวิมุตฺโต กลัป์ยมงคล โพธินิมิตร อนัดบั 2

กท 0951/2546 13963 พระอนนัตภิ์วฒัน์ พุทฺธรกฺขิโต โมธรรม อมัพวนั อนัดบั 2

กท 0952/2546 13804 พระมหาคมฤทธ์ิ คุณวโร ฝ่ังซา้ย หิรัญรูจีวรวิหาร อนัดบั 2

กท 0953/2546 13807 พระคาํวอน รตนญาโณ บุนยะพอน แกว้ฟ้า อนัดบั 2

กท 0954/2546 13889 สามเณรวิชยั - ปิยะวงศ์ กาํแพงบางจาก อนัดบั 2

กท 0955/2546 13911 พระมหาสมพงษ์ สนฺจิตฺโต แพงเจริญ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 0956/2546 13873 พระพิชิต ธมฺมโฆสโก บุญมี ละครทาํ อนัดบั 2

กท 0957/2546 14047 พระมหาสมบติั สุปญฺโญ นามบุรี ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 0958/2546 13847 พระมหาบณัฑิต กิตฺติปณฺฑิโต อนุญาหงษ์ สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 0959/2546 13839 พระมหาน้อย สุวณฺณวโํส วงศสุ์วรรณ บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 0960/2546 13916 พระมหาสรศกัด์ิ ฐิตวีโร ภูพาดนา ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 0961/2546 13841 พระนิยมมุนี เนกฺขมฺมาภิรโต บวัตูม น้อยนพคุณ อนัดบั 2

กท 0962/2546 13842 พระมหานิรัญ วรเวที บุญเพง็ สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 0963/2546 13808 พระคาํเสาร์ ปภสฺสโร ศรีวิไลย คฤหบดี อนัดบั 2

กท 0964/2546 14077 พระอดุลย์ ชยเมธี ไชยบงั ไก่เต้ีย อนัดบั 2

กท 0965/2546 13879 พระไพศาล วิสาโล ยเุหลก็ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 0966/2546 13822 พระมหาเชิดชยั ชยเสโน วรรณวลัย์ ทองนพคุณ อนัดบั 2

กท 0967/2546 13869 สามเณรพฒัน์พงษ์ - นนทวงค์ พระเชตุพน อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร์  ( ส่วนกลาง )
  สาขาวิชา   ภาษาองักฤษ 



กท 0968/2546 14062 สามเณรสากล - ขอเช่ือมกลาง สระเกศ อนัดบั 2

กท 0969/2546 13829 พระมหาทองพูล ธมฺมเมธี สุภสอน พิกุลเงิน อนัดบั 2

กท 0970/2546 13844 พระนิรันดร์ มหาวีริโย กิจประชา บางยี่ขนั อนัดบั 2

กท 0971/2546 13837 พระมหานพดล เตชธมฺโม ดีไทยสงค์ ยางสุทธาราม อนัดบั 2

กท 0972/2546 13934 พระอนนัต์ วีรนนฺโท แปลงอาวธุ มหาธาตุฯ อนัดบั 2

กท 0973/2546 13910 พระภูวณฐัสร์ มุนิจโร หนูมาก บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 0974/2546 13881 พระมหามนสั วิชิโต วิชิต อนงคาราม อนัดบั 2

กท 0975/2546 13933 พระมหาอภิวฒัน์ อาชฺวธโร ทบัสิทธ์ิ กาณจนสิงหาสน์

กท 0976/2546 13815 พระชยัสงัคม สมจิตฺโต จนัทร์กลบั ละครทาํ

กท 0977/2546 13843 พระมหานิรัน นิรนฺตโร รักษบ์ุญ ดาวคนอง

กท 0978/2546 13623 พระมหาวิเชียร วรจิตฺโต แซ่มัว่ วรจรรยาวาส

กท 0979/2546 13830 พระมหาเทอด วิสุทฺธญาโณ โมต้า เรไร

กท 0980/2546 14039 พระมหาศกัด์ิสิทธ์ิ ธมฺมสาโร เหลาประเสริฐ ธรรมาภิรตาราม

กท 0981/2546 13832 พระมหาธญัลกัษณ์ ปญฺญาสิริ แสนโคตร จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0982/2546 13810 พระมหาจรัญ ติกฺขปญฺโญ ดว้งพร้าว หิรัญรูจีวรวิหาร

กท 0983/2546 13855 พระมหาบุญส่ง สุจิณฺโณ พุตจอน ดงมูลเหลก็

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0984/2546 13803 พระมหาเกษม อานนฺโท ดวงอินทร์ สร้อยทอง

กท 0985/2546 13928 พระสุพจน์ อกฺกโชติ รัตนแสงชยักุล โตนด

กท 0986/2546 13812 พระมหาเจริญ จิรวฒฺโน เหลาคาํ รวกสุทธาราม

กท 0987/2546 13927 พระสุวรรณหงส์ อภิวณฺโณ ศรีนุวงศ์ แกว้ฟ้า

กท 0988/2546 13942 พระพนิตกรณ์ อุตฺตโม พิมโคตร สนัติธรรมาราม

กท 0989/2546 13825 พระสิทธ์ิศกัด์ิ ชวนปญฺโญ คลา้ยบุญโทม ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 0990/2546 13919 พระสญัญาณ อาภสฺสโร ศรีไชย ตึก

กท 0991/2546 13848 พระมีลนายตีุ ธมฺมคุโณ บารัว ปุรณาวาส



กท 0992/2546 13945 พระนุกูล กมฺมสทฺโธ ชุมทอง บางขนุเทียนนอก

กท 0993/2546 13851 พระบุญแปง ปญฺญาวโร รุ่งยะจิต มหาธาตุฯ

กท 0994/2546 13883 พระมหาเมธีวฒัน์ อตฺถเมธี มาลาย พระเชตุพน

กท 0995/2546 13931 พระมหาสุริยา ปญฺญาภรณี อนุโนนธาตุ บางเสาธง

กท 0996/2546 13381 พระมหาประสิทธ์ิ อคฺคสิทฺธิ ภูผา ปากนํ้า

กท 0997/2546 13906 พระสมชาย อตฺตปญฺโญ เครือเอียด วิเศษการ

กท 0998/2546 13908 พระมหาสมนึก ธมฺมรโส ชะดรรัมย์ ลาดสนุ่น

กท 0999/2546 13913 พระสมพร จิตฺตญาโณ เมืองโคตร แกว้ไพฑูรย์

กท 1000/2546 13930 พระสุรชยั ขนฺตยาภิรกฺโข แสงเขียว ลาดสนุ่น

กท 1001/2546 13819 พระมหาชินนุวฒัน์ ชินวโํส หนนัเมา ทินกรนิมิต

กท 1002/2546 13858 พระมหาประกาศ อาภากโร ไชยราช ชยัชนะสงคราม

กท 1003/2546 410000957 พระมหาบุญเหลือ ฐิตเปโม ซ่ือสตัย์ มหาธาตุฯ

กท 1004/2546 13574 พระมหาทวีชยั กนฺตวีโร อุปถานา พระปฐมเจดีย์

กท 1005/2546 13932 พระมหาเสน่ห์ กิตฺติธโร บุญผยุ หนงัราชวรวิหาร

กท 1006/2546 13945 พระมหาอุเทน อาทิจฺจวโํส บุญชู พระยาทาํฯ

กท 1007/2546 13888 พระมหาวรนพ วรเมธี แกว้สาลี จกัรวรรดิฯ

กท 1008/2546 13949 พระมหากณัหา กนฺตสีโล สารทิศ วรจรรยาวาส

กท 1009/2546 13824 พระมหาณรงค์ ญาณสมฺปณฺโณ แกว้จรนยั อินทรวิหาร

กท 1010/2546 13856 พระมหาบุรินทร์ วรินฺโท สิงห์ครุฑ มหาธาตุฯ

กท 1011/2546 13943 พระอุดมพร รตนจนฺโท ไชโกสี ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 1012/2546 13799 สามเณรสาํเริง - แสงศิริ จนัทาราม รุ่นท่ี 46
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วิทยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา   ภาษาองักฤษ



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 1013/2546 4103218924 พระมหากิตติชยั กิตฺติปญฺโญ โครัน โพธ์ิชยั อนัดบั 1

นค 1014/2546 4102316492 พระเทพศกัด์ิ ธีรปญฺโญ ใครอุบล ชุมแพ อนัดบั 1

นค 1015/2546 4102316387 พระกลวชัร ขนฺติยตฺุโต คาํพระวนั ป่าอุดร อนัดบั 2

นค 1016/2546 4102316441 พระมณเฑียร หหิสูสรโร มณีรัตนพร โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1017/2546 4102317031 พระมหาธรรมวาทะ ถาวรธมฺโม ศรีคุณ ป่าอรัญวาปี อนัดบั 2

นค 1018/2546 4102316581 พระปฏิภาณ กาญฺจนธโร อนุญาหงษ์ จอมมณี อนัดบั 2

นค 1019/2546 4102317120 พระพรชยั สุทฺธวโร สีลาวนั ไตรภูมิ

นค 1020/2546 4102317090 พระคาํพนัธ์ จนฺทวโร ผยุทะวงศ์ ยอดแกว้

นค 1021/2546 4102316395 พระคาํเหง่ียม สุเมโธ แสงสุริยา โพธ์ิชยั

นค 1022/2546 4102316409 พระคาํจนัทร์ จารุวณฺโณ แสงมณี สุริยวงศาวาส

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 1023/2546 4104360058 พระวิสุทธิชยั ชยสิทฺธิ ไชยสิทธ์ิ สวนดอก อนัดบั 1

ชม 1024/2546 4104360082 พระมหาสุชาติ สุทฺธิญาโณ กองกูล พระธาตุดอยฯ อนัดบั 1

ชม 1025/2546 4104360015 พระชวรินทร์ ชวนินฺโท คนทรงแสน สุวรรณาราม อนัดบั 1

ชม 1026/2546 4104360252 สามเณรเกรียงศกัด์ิ - แสงทองไชย์ สวนดอก อนัดบั 2

ชม 1027/2546 4104360091 พระสุทธิราช สุทฺธิราชา คาํป๊ก ขวัมุง อนัดบั 2

ชม 1028/2546 4104360147 พระมหาวิโรจน์ เตชธมฺโม ทองปลิว สวนดอก อนัดบั 2

ชม 1029/2546 4104360074 พระมหาสิงห์ณรงค์ สิริรฺทรเมธี เสียมทอง สวนดอก อนัดบั 2

ชม 1030/2546 4104360121 สามเณรอรรถกรณ์ - เทพาชมพู สวนดอก อนัดบั 2

ชม 1031/2546 4104360201 พระคาํสุข สิริปญฺโญ บวัสวรรค์ ตาํหนกั อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา   ภาษาองักฤษ



ชม 1032/2546 4104360228 พระภูวนั ขนฺติโก แกว้มาลา ช่างเค่ียน อนัดบั 2

ชม 1033/2546 4104360180 พระจนัเมือง จนฺทสิริ เลือดหาญ ร่ําเปิง

ชม 1034/2546 410436287 พระสุนทร สุนฺทโร บุญทา พระธาตุดอยฯ

ชม 1035/2546 4104360210 พระจนัที วีรธมฺโม คูณคาํพนัธ์ บุพพาราม

ชม 1036/2546 4104360236 พระวนัดี กลฺยาโณ จนัทร์ฤทธ์ิเดช ชมพู

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 1037/2546 4104360163 พระสงกรานต์ กิตฺติญาโณ ปาดา สวนดอก

ชม 1038/2546 4104360104 พระสุรชยั สีหเตโช ก่อมคาํ วงัสิงห์คาํ

ชม 1039/2546 4104360155 พระบุญมี ปุญฺญภโร ไชยประเสริฐ บุพพาราม

ชม 1040/2546 4104360244 พระมหาพงศภ์คั สุเมธโส แสนสุภา พระสิงห์

ชม 1041/2546 4104360023 พระมหามงักร กนฺตปุญฺโญ บวัสด สวนดอก

ชม 1042/2546 4104360198 พระสุภีร์ ญาณวโร สุดสงวน ร่ําเปิงตโปทาราม

ชม 1043/2546 4104360171 พระเธียร ฐานทินฺโน กรีฑาภิรมย์ ใหญ่อินทาราม

ชม 1044/2546 4104360295 พระคาํแพง พฺรหมวโร ลาดนวนคาํ พวกหงษ์

ชม 1045/2546 4104360040 พระวิเชียร วชิรปญฺโญ พิยศ วงัสิงห์คาํ

ชม 1046/2546 4104360279 พระบุญลอน อาภาธโร ศีลาลกัษณ์ ตาํหนกั

ชม 1047/2546 4104360112 สามเณรสุพล - ประโลมจิต เชตุพน

ชม 1048/2546 4104360066 สามเณรศรายทุธ - ฐานะราช ตน้เหียว

ชม 1049/2546 4004360200 พระยทุธนา ปญฺญาวชิโร พรมแกว้งาม ศรีสุพรรณ

27

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 1050/2546 4105370219 พระพุธ วิสารโท สอนนอก เหนือ อนัดบั 1

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา   ภาษาองักฤษ



ขก 1051/2546 4105370111 พระมหาประสาท สุขมุาโล ทราโพธ์ิ โพธ์ิกลางคณาราม อนัดบั 1

ขก 1052/2546 4105370243 พระราชวงศ์ กิตฺติวณฺโณ อาจมนตรี จนัทรประสิทธ์ิ อนัดบั 2

ขก 1053/2546 4105370120 พระมหาลิขิต อคฺควโร ฉิมลี ธาตุ อนัดบั 2

ขก 1054/2546 4105370278 พระสุจิน ฐิตวีริโย บุตรโคษา คณิศรธรรมิการาม อนัดบั 2

ขก 1055/2546 4105370197 พระมหานพดล ชินปุตฺโต โซ่ไธสง ธาตุ อนัดบั 2

ขก 1056/2546 4105370014 พระขนิฏษ์ ปสณฺโน แกว้อินทร กลางม่ิงเมือง อนัดบั 2

ขก 1057/2546 4105370022 พระจินตกวี อุฬารจิตฺโต สุพินิจ สูง อนัดบั 2

ขก 1058/2546 4105370260 พระมหาสาํอาง ยโสธโร บุญคาน สามคัคีธรรม อนัดบั 2

ขก 1059/2546 4105370057 พระชาํนาญ อนาลโย ไผครบุรี เดิม อนัดบั 2

ขก 1060/2546 4105370251 พระมหาสงวน สิริจนฺโท เพญ็จนัทร์ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 1061/2546 4105370065 พระทองมา รกฺขิตธมฺโม สุริยวงศา บา้นม่วง อนัดบั 2

ขก 1062/2546 4105370201 พระมหาพฒันพงษ์ วรเมธี ลาสุข อาํนาจ อนัดบั 2

ขก 1063/2546 4105370316 พระมหาบุญเหลือ สุจิตฺโต รุ่งสวา่ง มงคลหลวง อนัดบั 2

ขก 1064/2546 4105370341 พระอมัรินทร์ อมรินฺโท นวะสิมยันาม ศรีนวล อนัดบั 2

ขก 1065/2546 4105370332 พระแก่นจนัทร์ ปญฺญาวฑฺุโฒ ฌาณปริญญา นิคมวาสี อนัดบั 2

ขก 1066/2546 4105370227 พระภาณุมาศ ภทฺทปญฺโญ แกว้ก่า บา้นหมอ

ขก 1067/2546 4105370324 พระบุญจนัทร์ อรุโณ จนัทร์หอม โพธ์ิศรี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 1068/2546 4105370103 พระมหาบวักนั ชินฺวโํส ส่งสุข ศรีมงคล

ขก 1069/2546 4105370090 พระมหาธีรวฒัน์ ธีรวฑฺฒโน หินแกว้ ศรีวิชยัวนาราม

ขก 1070/2546 4105370171 พระทรงศิลป์ ฐิตวิริโย อินกกผ้ึง ป่าบา้นพลงั

ขก 1071/2546 4105370189 พระธงศกัด์ิ ชุตินฺธโร ยบัพราช แหลมทอง

ขก 1072/2546 4105370235 พระรณยทุธ ธีรวโํส แกว้เกษ แหลมทอง

จก 1073/2546 4105370138 พระมหาสุเทพ ปิยธมฺโม สุโขยะชยั บูรพาราม

ขก 1074/2546 4105370031 พระช่วย เตชธมฺโม ทะสีละ ป่าบา้นพลงั



ขก 1075/2546 4105370049 พระชยัวฒัน์ สิริธมฺโม เรืองแสน ตราชูวนาราม

ขก 1076/2546 4105370294 พระอาคเณย์ เขมานนฺโท วงศม์หาเทพ วรวิหาร

ขก 1077/2546 4105370286 พระสุรศกัด์ิ สุรเตโช พลโพธ์ิ บา้นเล่า

ขก 1078/2546 4105370081 พระไพศาล จนฺทธมฺโม วงศภู์งา กลางเมืองเก่า

ขก 1079/2546 4105370359 พระมหาอนิรุจน์ กิตฺติธโร สายนื ศิรินทรวาส

ขก 1080/2546 4105370969 พระสุพรรณ ธมฺมวโํส จนัทร์มณี เทพปูรณาราม

ขก 1081/2546 4105370154 พระอุทยั ปญฺญาธโร อนนตรี ศรีเมืองคุณ
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 1082/2546 4106370263 สามเณรสุริยาวธุ - สุวรรณบุบผา ประมวลราษฎร์ อนัดบั 2

นม 1083/2546 4106370158 พระมหาชินกรณ์ ชิตงฺกโร ศิลาคาํ พายพั อนัดบั 2

นม 1084/2546 4106370093 พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ ไกรอํ่า โนนเตง็ อนัดบั 2

นม 1085/2546 4106370221 พระวชัรินทร์ วชิรธมฺโม ทรงพระ มะเริงน้อย อนัดบั 2

นม 1086/2546 4106370247 พระมหาสมเกียรติ สาสนเมธี พุทไธสง พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2

นม 1087/2546 4106370212 พระวรนุช ปญฺญาวชิโร แบบนาง ศาลาเยน็ อนัดบั 2

นม 1088/2546 4106370271 พระมหาอนุชาติ ชาติสฺสโร กลีบกระโทก พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2

นม 1089/2546 4106370140 พระกุลดิลก ติลกวโร กองทรัพย์ ยองแยง อนัดบั 2

นม 1090/2546 4106370131 พระอธิการสงัเวย วรญาโณ งานกระโทก ประชาวาส อนัดบั 2

นม 1091/2546 4106370085 พระมหาสมมิตร ธีรธมฺโม รุ่งกลาง อิสาน อนัดบั 2

นม 1092/2546 4106370115 พระวรินทร์ ฐานิโก ยนจอหอ เวฬุวนาราม อนัดบั 2

นม 1093/2546 4106370174 พระทศัน์พงษ์ ทสฺสนีโย ผลวฒัน์ บูรพ์

นม 1094/2546 4106370182 สามเณรปณิธาน - วงศม์ณีสยั อมัพวนั

วิทยาเขตนครรราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา   ภาษาองักฤษ



นม 1095/2546 4106370239 พระมหาวิเชียร อินฺทวีโร แสงแกว้ ป่าจิตตสามคัคี

นม 1096/2546 4106370191 พระมหาบูรพา อภิชฺชวานนฺโท โขนสนัเทียะ พายพั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 1097/2546 4106370077 พระมหาประทีป ปญฺญาทีโป ชมโคกสูง บึง

นม 1098/2546 4106370166 สามเณรซุ่นล่ี - อู เวฬุวนาราม

นม 1099/2546 4106370042 พระบุญเล่ือนฤทธ์ิ ฐิตธมฺโม ฉิมจารย์ หลกัร้อย

นม 1100/2546 4106370034 พระเตม็ดวง ธมฺมรกฺขิโต บาํรุงกูล โคก

นม 1101/2546 4106370069 พระมหาบุญเชิด ฐิตโสภโณ ฉํ่าโสฬส อิสาน

นม 1102/2546 4106370255 พระสิทธิชยั สีลเสฏโฐ นอขนุทด สะแกแสง

นม 1103/2546 4106370051 พระมหาชูชาติ อนุตฺตโร อ่อนน้อม ก่องพระทราย

นม 1104/2546 4106370123 พระมหาวิเชียร เตชปญฺโญ ชาญชาติ สามคัคี

นม 1105/2546 4106370018 พระมหากา้น สิริวฑฺฒโน พลดงนอก สวยพริกไทย

นม 1106/2546 4106370107 พระมงักรณ์ มหามงฺคโล อกัษรณรงค์ ปราสาท

นม 1107/2546 4106370026 พระชวิศ สุขิโต แผงพนัธ์ สระประดู่
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3.   คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

สาขาวชิาภาษาไทย  จ านวน รูป

สาขาวชิาพทุธจิตวทิยา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป
1 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วิทยาเขตขอนแก่น         

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป



3 วิทยาเขตนครราชสีมา         

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตหนองคาย        

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วทิยาเขต/หอ้งเรยีน จ านวน รูป
สว่นกลาง/วทิยาเขต/หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

รับรองตามน้ี

พระครูกลัยาณสิทธิวฒัน์
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี

คณะสงัคมศาสตร์ ( ส่วนกลาง )
สาขาวิชา รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ

รายนามพระพทุธศาสตรบณัฑิต  
อนุมติัปริญญา  ๓๐  มีนาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๖

รุ่นท่ี   ๔๘  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๖



กท 1108/2546 14046 พระมหาสมโชค สิทฺธิเมธี ราศี ปทุมคงคา อนัดบั 1

กท 1109/2546 13940 พระมหาอมัพร อาชฺวเมธี สุขเจริญประเสริฐ ราชสิทธาราม อนัดบั 1

กท 1110/2546 14072 พระมหาสุวิทย์ สุทฺธิญาโณ จุลศร ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 1111/2546 14006 พระพรเทพ อตฺถโกวิโท จนัทรเพญ็ แหลมทราย อนัดบั 2

กท 1112/2546 14043 พระมหาสมคิด เสฏฐเมธี หินนอก ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 1113/2546 14070 พระมหาสุบรรณ์ สิริวฑฺฒโน เสนอกลาง บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 1114/2546 13967 พระมหาชินกร ฐิติปญฺโญ คาํควร จกัรวรรดิราชาวาส อนัดบั 2

กท 1115/2546 13950 พระกิตติกร กตธมฺโม รองสวสัด์ิ วิเศษการ อนัดบั 2

กท 1116/2546 13965 พระมหาชาคริต ชาติธมฺโม อมรานุพงศ์ พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 1117/2546 14034 พระวิโรจน์ วิโรจโน จนัทวี บางสะแกใน อนัดบั 2

กท 1118/2546 13972 พระมหาทรงยศ ยสธารี สุดยอด ชนะสงคราม อนัดบั 2

กท 1119/2546 14059 พระมหาสราวฒิุ สราวฑฺโฒ แกว้ปาน ปากนํ้าภาษีเจริญ อนัดบั 2

กท 1120/2546 14001 พระมหาปิยบุตร สุเมธี มีละถาโก สุทศัเทพวราราม อนัดบั 2

กท 1121/2546 14028 พระมิตร โพธิวโร โพติยะ ดอนยานนาวา อนัดบั 2

กท 1122/2546 14076 พระองอาจ ธีรนนฺโท อมารมณ์ฤทธ์ิ โตนด อนัดบั 2

กท 1123/2546 14055 พระมหาสมยั ฐานจาโร สมคณะ หวัลาํโพง อนัดบั 2

กท 1124/2546 14021 พระภทัรจาริน คุณวีโร กนัทาส้ม โกมุทพุทธรังสี อนัดบั 2

กท 1125/2546 13977 พระมหาทิตย์ จนฺทโชโต บุญเสริม ปากนํ้าภาษีเจริญ อนัดบั 2

กท 1126/2546 14007 พระมหาพะเด็ด จนฺทโชโต ชุ่มเพง็พนัธ์ ปากนํ้าภาษีเจริญ อนัดบั 2

กท 1127/2546 14003 พระมหาพนม ฐิติเมธี กนัทาสี จกัรวรรดิฯ อนัดบั 2

กท 1128/2546 14083 พระอุดม นรินฺโท เชียงยศ บุญรอดธรรมาราม อนัดบั 2

กท 1129/2546 14052 พระมหาสมศกัด์ิ ปริญฺญาโณ อ่อนตาแสง บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 1130/2546 15070 พระมหาศิริ สิริธโร พุม่น้อย ยานนาวา เขา้ปี 3

กท 1131/2546 15069 พระมหาชาคริต ภทฺทภูริ บาํเพญ็ หนงัราชวรวิหาร เขา้ปี 3

กท 1132/2546 14005 พระมหาพรชยั กิตฺติญาโณ ชยัแสน สุวรรณาราม



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1133/2546 13995 พระมหาประเสริฐ ฐิตคุโณ บวัหลง พลบัพลา

กท 1134/2546 14057 พระมหาสรายทุธ์ อคฺควชิโร เพชรซีก พิชยญาติการาม

กท 1135/2546 13981 พระมหาธเนตร สุวิชฺชาโน เอกา ใหม่พิเรนทร์

กท 1136/2546 14053 สามเณรสมหมาย - เมืองแทน เจา้มูล

กท 1137/2546 13976 พระทศัสุวรรณ ทสฺสนียธมฺโม วงศพิ์พนัธ์ อินทรวิหาร

กท 1138/2546 14050 พระมหาสมพล ภทฺรวิหารี ช่อเกตู ปากนํ้า

กท 1139/2546 14084 พระอุดร ปภากโร กลีบจาํปา ศรีบุญเรือง

กท 1140/2546 14032 พระมหาวิชา กนฺตสีโล ประสงคใ์จ ราชคฤห์วรวิหาร

กท 1141/2546 14061 พระมหาสนัติ ธีรภทฺโท นาถาบาํรุง อมัพวนั

กท 1142/2546 14015 พระมหาไพรวนั ปญฺญาวชิโร สงวนนาม ไทรมา้เหนือ

กท 1143/2546 14030 พระลือชยั อคฺคปญฺโญ แสนกลา้ ดอน

กท 1144/2546 14054 พระสมหวงั วฑฺฒโน ชุมทอง เปาโรหิตย์

กท 1145/2546 14071 พระมหาสุรศกัด์ิ ปุสฺโส กง้ทัน่ ชลประทานฯ

กท 1146/2546 13985 พระนคร โชติปญฺโญ ฟองทิวงศ์ บางโพ

กท 1147/2546 13993 พระมหาประพนัธ์ ปญฺญาวชิโร คะนึงคิด สุคนัธาราม

กท 1148/2546 14022 พระมหาภาณุพงศ์ ปญฺญาวโร หลา้ปวงคาํ ดอนเมือง

กท 1149/2546 14078 พระอนนัต์ อนุตฺตโร สารสิทธ์ิ ศรีบุญเรือง

กท 1150/2546 14058 พระมหาสราวฒิุ อธิปญฺโญ ศิลาราม ดาวคะนอง

กท 1151/2546 13999 พระมหาปรีชา สุรตโน แกว้ศิลา สระเกศ

กท 1152/2546 14041 พระมหาศิริศกัด์ิ อคฺคฺธมฺโม วงศศ์รีชา เฉลิมพระเกียรติ

กท 1153/2546 13961 พระมหาเจษฎา โชติปญฺโญ พรหมปัญญา ปรินายกวรวิหาร

กท 1154/2546 13955 พระมหาขวญัชยั อภิวโํส ขาํวงษ์ มหาธาตุฯ

กท 1155/2546 13956 พระมหาครรชิต กิตฺติวาที คนสนั ศรีสุดาราม

กท 1156/2546 14017 พระไพวลัย์ สิริโชโต ชูโส ศรีบุญเรือง



กท 1157/2546 14002 พระมหาผดุงชาติ สิริชาโต เกนรัมย์ บางโพโอมาวาส

กท 1158/2546 14011 พระเพชรกาํแพง เขมโก บุญมา พระเชตุพนฯ

กท 1159/2546 13320 พระมหาเพชร ปญฺญาวชิโร ตรุพิมาย วรจรรยาวาส อนัดบั 2/47

กท 1160/2546 13506 สามเณรพิสิทธ์ิ - เชียงรอด ประยรุวงศาวาส รุ่นท่ี 47

กท 1161/2546 13498 พระมหาบรรลือศกัด์ิ ปณฺฑิโต ขวญัเมือง ดุสิดาราม รุ่นท่ี 47

54

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1162/2546 14004 พระมหาพรชยั ญาณวชิโร ศรีบุรินทร์ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 1

กท 1163/2546 14081 พระอรุณ เตชธมฺโม ยางงาม โตนด อนัดบั 1

กท 1164/2546 14020 พระมหาภมร ภมโร ดาํสง ชลประทานฯ อนัดบั 2

กท 1165/2546 14024 พระมหามนตรี สุทฺธิญาโณ ถํ้าสุทธะ ประยรุวาศาวาส อนัดบั 2

กท 1166/2546 14049 พระมหาสมพร ปญฺญาชีโว เอ้ือกิจ วรามาตยภณัฑฯ อนัดบั 2

กท 1167/2546 14009 พระมหาพิทกัษ์ จิตฺตโสภโณ สุดเหลือ สวสัดิวารีสีมาราม อนัดบั 2

กท 1168/2546 14060 พระมหาสลกัร อสุํธโร พานา อินทรวิหาร อนัดบั 2

กท 1169/2546 14027 พระมหามานพ วิมลเมธี วิลินไพร วรจรรยาวาส อนัดบั 2

กท 1170/2546 14069 พระมหาสุเทพ กิตฺติรตโน คงเงิน จกัรวรรดิฯ อนัดบั 2

กท 1171/2546 14026 พระมหามนิจ สุเมโธ ชูชยัมงคล พรหมวาศาราม อนัดบั 2

กท 1172/2546 13979 พระธงชยั ฐิตสีโล จูมแกว้ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 1173/2546 13960 พระมหาเดวิทย์ อริยเมธี ยอดโพธ์ิ สมรโกฎิ

กท 1174/2546 14023 พระมหามณีโชติ อินฺทฺริยคุตฺโต ศิริขวา พระเชตุพน

กท 1175/2546 14048 พระมหาสมพงษ์ กิตฺติโสภโณ กง้ทอง พระเชตุพน

กท 1176/2546 13964 สามเณรชชัวาลย์ - ถึงแสง บพิตรพิมุข

คณะสงัคมศาสตร์ ( ส่วนกลาง )
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์



กท 1177/2546 13975 พระทศัเกน ฐิตเมโธ สามคาํลือ ศรีบุญเรือง

กท 1178/2546 13974 พระทองวนั อุตฺตมปญฺโญ ดาราวงศ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 1179/2546 14085 พระมหาอุเทน สุทฺธิปภาโส พลูขวญั อินทรวิหาร

กท 1180/2546 14067 พระมหาสุทวิช โฆสิตวฑฺโฒ แพงศรี ม่วง

กท 1181/2546 14033 พระวิทยา ถิรปญฺโญ บาํรุงราษฎร์ ศรีบุญเรือง

กท 1182/2546 14086 พระอุ่นเรือน อุปสโม อิทธิพล เวฬุราชิน

กท 1183/2546 13806 พระคาํยาด สิทฺธิญาโณ ราชดาวงศ์ มหาธาตุฯ

กท 1184/2546 13994 พระจิรวฒัน์ จิรวฑฺฒโน วาศห์าญ ปราสาท

กท 1185/2546 14051 พระมหาสมมิตร มิตฺตธมฺโม พรหมร่ม บางสะแกใน

กท 1186/2546 13958 พระจรัญ สุจรญฺญู ศรีสวสัด์ิ วิเศษการ

กท 1187/2546 14035 พระศรีทอง สิริธมฺโม ป่ินแกว้ พรหมสุวรรณสามคัคี

กท 1188/2546 13983 พระมหาธีรวฒัน์ นรินฺโท รอบแควน้ เรไร

กท 1189/2546 14010 พระมหาพุทธิพงษ์ พุทฺธิวฑฺฒโน วนัพิลา มหาธาตุฯ

กท 1190/2546 13952 พระกิตติภทัร กิตฺติภทฺโธ ศรีบริบูรณ์ ขนุจนัทร์

กท 1191/2546 13428 พระฐานนัดร ฐิตวฑฺฒโน เยาวะนนัท์ สนัติธรรมาราม

30

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1192/2546 13998 พระมหาปรีชา เตชวณฺโณ ฉตัรแกว้ เพลงวิปัสสนา อนัดบั 2

กท 1193/2546 10048 พระมหาพนัธ์กวี พนฺธวโํส กาแสงพงษ์ ปากนํ้าภาษีเจริญ อนัดบั 2

กท 1194/2546 14063 พระสามารถ กนฺตกวี พานทอง ไทร อนัดบั 2

กท 1195/2546 13951 พระมหากิตติณฏัฐ์ อภิกาญฺจโน กิมฮวดถุล ปากนํ้าภาษีเจริญ

กท 1196/2546 14031 พระวชัระ สิริปุญฺโญ ศรีสุวรรณ บางสะแกใน

คณะสงัคมศาสตร์ ( ส่วนกลาง )
สาขาวิชา สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา



กท 1197/2546 14064 พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท สงัเสวี สุทศัเทพวราราม

กท 1198/2546 13988 พระมหาบุญถึง ผลปญฺโญ สระแกว้ สุทธาวาส

กท 1199/2546 13982 พระมหาธีรพงษ์ ญาณวโร ผอ่งใส ลานนาบุญ

กท 1200/2546 13992 พระมหาประนอม ธมฺมวิริโย ทองไพบูลย์ พรหมสุวรรณสามคัคี

กท 1201/2546 14073 พระเสฏฐวฒิุ สิริภทฺโท ศรีไหม แกว้แจ่มฟ้า

กท 1202/2546 13984 พระธีรวฒิุ ธีรธมฺโม หลอดทอง พระสมุทรเจดีย์

กท 1203/2456 13980 พระมหาธนพล โกวิโท เมฆเสน สุวรรณาราม

12

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 1204/2546 4104216798 พระสญัญา กนฺตจาโร เคณาภูมิ ศรีษะเกษ อนัดบั 1

นค 1205/2546 4104216933 พระอนุปกรณ์ ปวรวาที สมบติัมี ศรีคุณเมือง อนัดบั 1

นค 1206/2546 4104216941 พระอคัรเดช สุทฺธจิตฺโต เสนานิกรณ์ มงคลนิมิตร อนัดบั 2

นค 1207/2546 4104216844 พระมหาสุพจน์ สุเขสิโน ษมานคาํ ป่าทรงธรรม อนัดบั 2

นค 1208/2546 4104216968 พระอิทธิพล อนุตฺตโร จาํปาศรี ชุมแพ อนัดบั 2

นค 1209/2546 4104216880 พระสะหะ สิริปญฺโญ แสงสวา่ง ศรีคุณเมือง อนัดบั 2

นค 1210/2546 4104216839 พระวิญญา สิริคุตฺโต จนัทะสูนย์ จอมณี อนัดบั 2

นค 1211/2546 4104217018 พระทองสุก สุจิตฺโต อาํนาจ อุดมมหาวนั อนัดบั 2

นค 1212/2546 4104216763 พระมหาสนัน่ สิริธมฺโม บาํรุงภกัดี ชยัพร อนัดบั 2

นค 1213/2546 4104216674 พระมหาพิทกัษ์ กาญจนธโร สุขเกษม โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1214/2546 4104216461 พระถาวร ฐานิสฺสโร ศรีเสริม วิสุทธาราม อนัดบั 2

นค 1215/2546 4104216836 พระสุพจน์ พากุโล มะธุผา ศรีษะเกษ อนัดบั 2

วิทยาเขตหนองคาย
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การเมืองการปกครอง



นค 1216/2546 4104216437 พระมีชยั มารชิโน ชาติชาลี บูรพาวนั อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 1217/2546 4104216801 พระมหาสิทธิศกัด์ิ สิทฺธิเอโก ทาํนานอก โพธ์ิชยั

นค 1218/2546 4104210695 พระเวสารัช มหาปญฺโญ โออ้ารีย์ สุทธาวาส เขา้ปี 3

นค 1219/2546 4104210687 พระราชนั อนาลโย พรมมาหอม โนนหวาย เขา้ปี 3

นค 1220/2546 4104210709 พระกปัตนั อนาลโย ไชยรบ เขตอุดม เขา้ปี 3

นค 1221/2546 4104216861 สามเณรสมชาย แสนศรี ทรายทอง

นค 1222/2546 4104216704 พระโพธิพงศ์ ปสนฺโน อ่อนโต ภูเขาดิน

นค 1223/2546 4104216607 พระประพาส สุภทฺโท คาํอว้น ยอดแกว้

นค 1224/2546 4104216551 พระธเนศ ญาณธโร โคตศิริ โพธิสมภรณ์

นค 1225/2546 4104216569 พระธีระวฒัน์ สมจิตฺโต สมใจ ศรีคุณเมือง

นค 1226/2546 4104216950 พระอรรถพล กิตฺติโก พลวิชิต บา้นนาออ้ย

นค 1227/2546 4104216755 พระศุภกิตต์ิ สุภาจาโร เงินกอง ศรีคุณเมือง

นค 1228/2546 4104216364 พระกฤษดา จนฺทปญฺโญ สิงห์สาย ประชาอุปถมัภ์

นค 1229/2546 4104216631 พระมหาประยรูณ์ ปิยธมฺโม วรรณวิเศษ บูรพาวนั

นค 1230/2546 4104216542 พระมหาธนิศร์ ปญฺญาธโร โพธ์ิศรี ศรีชมช่ืน

นค 1231/2546 4104218910 พระคาํผยุ พนฺธมุตฺโต ศรีสมพร ดอนสวรรค์

นค 1232/2546 4104216429 พระจรัญ จนฺทสาโร สุขร่ี ประชาอุปถมัภ์

นค 1233/2546 4104216526 พระทินกร ปภสฺสโร นาํสงค์ ประชาอุปถมัภ์

30

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ  1234/2546 41020286 พระสิทธิพร เมตฺตจิตฺโต รอดปังหวาน ราษฎร์บูรณาราม อนัดบั 1

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชา  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา



นศ  1235/2546 41020271 พระปรีชา ชยานนฺโท บริรักษ์ หวัอิฐ อนัดบั 2

นศ  1236/2546 41020273 พระเพชรายธุ ปญฺญาวชิโร สาลี ชะเมา อนัดบั 2

นศ  1237/2546 41020267 พระเจษฎา ติกฺขปุญฺโญ ดว้งปราง หวัอิฐ

นศ  1238/2546 41020305 พระสุเมธ ปภากโร เพชรอาวธุ ชะเมา

นศ  1239/2546 41020265 พระนิกร อธิปญฺโญ ดาํดว้งโรม บูรณาราม

นศ  1240/2546 41020284 พระพาสกร ภาสกโร อินทรเทพ ถํ้าสิงขร

นศ  1241/2546 41020266 พระเสน่ห์ กลฺยาโณ ตั้งจิตร ถํ้าสิงขร

นศ  1242/2546 41020264 พระทวีศิลป์ ฐิตปญฺโญ โมฬี บูรณาราม

9

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ  1243/2546 4104470112 พระมหาสุริยนต์ วรวิญฺญู สูงคาํ ดอยสะเก็ด อนัดบั 1

นศ  1244/2546 4104470104 พระมหาแสงจาย ปริชาโน คาํเงิน พนัเตา อนัดบั 1

นศ  1245/2546 4104470040 พระมานิต กิตฺตเมธี กองงาม ศรีชลธาร อนัดบั 2

นศ  1246/2546 4104470074 พระทนง กิตฺติภทฺโท ไขทา สวา่งบรรเทิง อนัดบั 2

นศ  1247/2546 4104470091 สามเณรสมพร ฐานะราช สวา่งเพชร

นศ  1248/2546 3904470167 พระสงวน พุทฺธิญาโณ เพช็รปัญญา สาํเภา

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ  1249/2546 4104470015 พระเขม้ ปภสฺสโร ดอกแกว้ พระสิงห์ฯ

นศ  1250/2546 4104470023 สามเณรเจษฎา กนัทาเป็ง เฟ่ืองไฮ

นศ  1251/2546 4104470066 พระมหาสุทศัน์ สุขวฑฺฒโน เฉียบแหลม บุพพาราม

นศ  1252/2546 4104470031 พระนิคม ปญฺญาวชิโร ชยัจนัทร์ ศรีบุญเรือง

นศ  1253/2546 4104470058 พระวนัชยั สุมโน ใจดี ม่วงคาํ

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชา  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา



11

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 1254/2546 4104480029 พระมหาบนัเทิง ปณฺฑิโต เครือจินดา พระสิงห์ฯ อนัดบั 1

นศ 1255/2546 4004470111 พระมหานิวาส อภิญาโน จนัทร์แดง ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

นศ 1256/2546 4004470030 พระมหาเจษฎากร ภทฺทจารี ทา้วอุดม ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

นศ 1257/2546 4004470048 พระพฒันพงศ์ ชินวโํส ธิสอน ช่างทอง อนัดบั 2

นศ 1258/2546 4104480070 พระมหาสง่า รตนปุตฺโต อุปรัตน์ พนัเตา

นศ 1259/2546 4004470129 พระอภิชาติ ปภงฺกโร เทพบุญ หม่ืนสาร

นศ 1260/2546 4104480011 พระภูษิต อิสฺสรเมโธ จิตตเท่ียง พระสิงห์ฯ

นศ 1261/2546 4104480037 พระมหาเสฏฐวฒิุ จิรวฑฺฒโน อินทะจกัร์ พระสิงห์ฯ

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  1262/2546 4105410296 พระสุวิทย์ โกวิโท เครือเค้ เนินบุญญาราม อนัดบั 1

ขก  1263/2546 4105410016 พระมหาปรีดา ปญฺญาธโร โพธ์ิสีลา ชยัสามหมอ อนัดบั 2

ขก  1264/2546 4105410342 พระมหาณรงค์ จนฺทสโร สองเมือง บา้นหมอ อนัดบั 2

ขก  1265/2546 4105410075 พระวิชยตุม์ ธีรปญฺโญ แพงวงศ์ ศรีสอาด อนัดบั 2

ขก  1266/2546 4105410245 พระภูษิต ภูริปญฺโญ สมเทศน์ ทรงพาด อนัดบั 2

ขก  1267/2546 4105410148 พระสรพงษ์ อานนฺโท นามวงค์ กลางเมืองเก่า อนัดบั 2

 สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การเมืองการปกครอง

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชา  สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะสงัคมศาสตร์ 



ขก  1268/2546 4105410059 พระถาวร จนฺทสาโร ศรีจนัทตร์ ป่าสีตะวนั อนัดบั 2

ขก  1269/2546 4105410351 พระพยอม กิจฺจสาโร กนัชยั บา้นชะยงุ อนัดบั 2

ขก  1270/2546 4105410288 พระสถาพร ปุณฺณญาโณ หลา้หินกอง บา้นหมอ อนัดบั 2

ขก  1271/2546 4105410211 พระมหาภาณุวฒัน์ อุตฺตมเมธี ระติเดช โคกเลาะ อนัดบั 2

ขก  1272/2546 4105410270 พระมหาวิชิต อธิปญฺโญ อดกลั้น ชยัศรี อนัดบั 2

ขก  1273/2546 4105410237 พระมหาภาษิต ปญฺญาวโร ผางนํ้าคาํ ป่าสีตะวนั อนัดบั 2

ขก  1274/2546 4105410083 พระบญัชา รตนปญฺโญ จินารักษ์ ศรีบุญนาค อนัดบั 2

ขก  1275/2546 4105410027 พระกีฬา สุเมธโร หนูยศ เนินบุญญาราม อนัดบั 2

ขก  1276/2546 4105410202 พระธวชัชยั ชาตเมธี น้อยโสภา เวฬุวนั อนัดบั 2

ขก  1277/2546 4105410121 พระวิชยั อนุตฺตโร ลุนสอน ปากบ่อ อนัดบั 2

ขก  1278/2546 4105410164 พระมหาสุทิน ปญฺญาวชิโร ไกยแจ่ม ศิรินทราวาส อนัดบั 2

ขก  1279/2546 4105410369 พระสายยนั สีลเสฏฺโฐ ประหยดั อาศรมมหาจุฬา

ขก  1280/2546 4105410261 พระไมตรี มหาวีโร คาํโนนจาน บา้นฝาง

ขก  1281/2546 4105410156 พระสวสัด์ิ จิรวฑฺฒโน กุลพนัธ์ บา้นม่วง

ขก  1282/2546 4105410130 พระวิษณุ ตปสมฺปนฺโน แกองเวิน ตาลเรียง

ขก  1283/2546 4105410032 พระเตสิ็ทธ์ิ สุจิตฺโต สงัวิบุตร ทรงศิลา

ขก  1284/2546 4105410172 พระสุฒน์ ธีรวโํส เดชานุกูลวิวฒัน์ หตัถสารเกษตร

ขก  1285/2546 4105410229 พระพาคม ฐิตปุญฺโญ หอมฮด เวฬุวนั

ขก  1286/2546 4105410199 พระดาํรงค์ ธมฺมโชโต มรกต บูรพาพิมล

ขก  1287/2546 4105410334 พระเอกชยั ธมฺมธโช วรหาญ ศรีนวล

ขก  1288/2546 4105410300 พระกมล กมโล ชยัรัตน์ กลาง(ข่อนแก่น)

ขก  1289/2546 4105410113 พระยอด สมาหิโต อินทรีย์ ป่าสีตะวนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  1290/2546 4105410105 พระมหาอรุณรัชช์ สิปฺปวโํส วงศศิ์ลป์ สุทธิวาตวราราม

ขก  1291/2546 4105410041 พระกฤษกร ขนฺติธโร คลงัแสง สุวรรณาวาส



ขก  1292/2546 4105410181 พระจาํนงค์ สุเมโธ นามบิดา ท่ากระบือวิทยสรรค์

ขก  1292/2547

ขก  1292/2548

ขก  1293/2546 4005410171 พระรมรันดร์ ญาณวีโร แหมไธสง ตราดราษฎร์สมบูรณ์ รุ่นท่ี 47

ขก  1294/2546 4005410197 พระมหาจีระ จิรวฑฺุฒิ บุตรพรหม กาฬสินธุ์ รุ่นท่ี 47

33

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก  1295/2546 4105420127 พระศุภสิทธ์ิ สุทฺธิเมธี ตะ๊นา เมืองราม อนัดบั 1

ขก  1296/2546 4105420097 พระมหาโตง้ พฺรหฺนภูริ พรมกุล ชยัศรี อนัดบั 2

ขก  1297/2546 4105420101 พระประหยดั ปญฺญาวชิโร จรุญ กองทอง อนัดบั 2

ขก  1298/2546 4105420089 พระสายนัต์ คุตฺตสีโล โพธ์ิสิงห์ ธาตุ อนัดบั 2

ขก  1299/2546 4105420151 พระคมสรร จนฺทวีโร แป้นสุขา กลางม่ิงเมือง อนัดบั 2

ขก  1300/2546 4105420020 พระอุทยั ติกฺขญาโณ บุตรสอน สุทธิวาตวราราม อนัดบั 2

ขก  1301/2546 4105420062 พระบุญสาน สุวโจ โยงรัมย์ อิสาณ

ขก  1302/2546 4105420160 พระพิเภก ขนฺติธโร พรรณ์ทอง เนินบุญญาราม

ขก  1303/2546 4105420011 พระมหาอุทิศ ธมฺมาภิรโม วิมลเวียง หตัถสารเกษตร

ขก  1304/2546 4105420019 พระภิญโญ อาทิจฺจวโร กลางวงค์ โพธ์ิกลาง

ขก  1305/2546 4105420135 พระมหาสุพสัโท วชิรปญฺโญ ทองโคตร โพธ์ิศรี

ขก  1306/2546 4105420054 พระสนธยา ญาณุตฺตโม ทาเภา หนองแวง

ขก  1307/2546 4105420143 พระสุพจน์ สีลเตโช ชมพูน้อย ศรีประชาสรรค์

ขก  1308/2546 4105420046 พระนิติพล อาภสฺสโร ปานชูสิงห์ สามคัคีธรรม

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะสงัคมศาสตร์ 

 สาขาวิชา  สงัคมวิทยา และมานุษยวิทยา



ขก  1309/2546 4005420010 พระมกล กมโล บวัเงิน สระดว้ง

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม  1310/2546 4106410095 พระมหาสิทยะ เปสโล วรลกัษณ์ พายพั อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม  1311/2546 4106410141 พระธีรชาติ ธีรวโํส ธรรมวงค์ นากลาง อนัดบั  2

นม  1312/2546 4106410044 พระมหาทินภทัร์ จนฺทวโํส ประภาสพงษ์ สารธรรมาราม อนัดบั  2

นม  1313/2546 4106410061 พระมหาบุญยนื สิริมงฺคโล เลือดกระโทก สระเเก อนัดบั  2

นม  1314/2546 4106410028 พระมหาสงัวาลย์ สจฺจญาโณ เสนาชยันรัก เวียงลอ้ม อนัดบั  2

นม  1315/2546 4106410087 พระมหานาคินทร์ อภิวโํส ป่ินศิริ พลบั อนัดบั  2

นม  1316/2546 4106410125 พระสมบูรณ์ ฐานธมฺโม พาขนุทด หนองหญา้งาม อนัดบั  2

นม  1317/2546 4106410176 พระอุดม สิริจนฺโท มณีมงคล ดงเคง็ อนัดบั  2

นม  1318/2546 4106410079 พระพรหมเมศร์ สุจิณฺโณ สินปรุ ใหม่อมัพวนั อนัดบั  2

นม  1319/2546 4106410184 เจา้อธิการทองศิลป์ จนฺทสโร ลีลาน้อย หินโคน อนัดบั  2

นม  1320/2546 4106410117 พระวินยั ตนฺติกโร กลีบกระโทก พระนารายณ์

นม  1321/2546 4106410109 พระรุ่งนภา ฐิตสีโล ศรีคร่ัง ดอนตะเเบง

นม  1322/2546 4106410133 พระสายญั สญฺญโม ยนุสนัเทียะ ตะคองเต่า

นม  1323/2546 4106410168 สามเณรสุนทร จงไกรจกัร พระนารายณ์

นม  1324/2546 4106410150 พระสมชาย จิรเมธี พฒัแกว้ ยองแยง

นม  1325/2546 4106410036 สามเณรวิรัตน์ สุพรรณพงษ์ พายพั

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะสงัคมศาสตร์ 

 สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การเมืองการปกครอง



นม  1326/2546 4106410010 พระมหาอุดมพงษ์ อคฺคธมฺโม ศรีภิรมย์ ทุ่งสวา่ง

นม  1327/2546 4106410052 พระบุญชู ถามพโล พลไธสง สวา่งอารมณ์

18

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ  1328/2546 4107040178 พระสมพร วชิรวโํส แกว้ดี สารพฒันึก อนัดบั 2

อบ  1329/2546 4107040151 พระอานุภาพ อภิวฑฒฺโน เพ่ิมศรี เทพมงคล อนัดบั 2

อบ  1330/2546 4107040127 พระมหาสมศกัด์ิ จิตฺตทนฺโต ทองประทบั บา้นยางน้อย

อบ  1331/2546 4107040437 พระนราธร ญาณวีโร ไชยหงษ์ มณีนาราม เขา้ปี 3

อบ  1332/2546 4107040330 พระแสงเด่น สุทฺธปญฺโญ แกว้วรเพชร ใตเ้ทิง

อบ  1333/2546 4107040143 พระมีนา เตชธมฺโม ศรีสมุทร มหาวนาราม

อบ  1334/2546 4107040208 พระมหาสยาม ธมฺมธโช เวฬุวนารักษ์ ทองนพคุณ

อบ  1335/2546 4107040224 พระอุทยั มหาปุญฺโญ เมฆใส สารพฒันึก

อบ  1336/2546 4107040089 พระอธิการทองลา สุภทฺโท บบัพิบูลย์ บา้นแคน

อบ  1337/2546 4107040011 พระชัง่ สุภทฺโท ป้องแกว้ ปทุมมาลยั

อบ  1338/2546 4107040232 พระพงษสิ์ทธ์ิ สุทฺธาโภ อาริกุล ป่าแสนอุดม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ  1339/2546 4107040097 พระเชิดชยั สจฺจวโร พนัธุ์เสนา ใตเ้ทิง

อบ  1340/2546 4107040259 พระวิรุช ปญฺญาวชิโร โมธรรม บูรพาปะอาวเหนือ

อบ  1341/2546 4107040186 พระคาํหลา้ วีรญาโณ พนัทนิสิต ปทุมมาลยั

อบ  1342/2546 4107040381 พระสมจนัทร์ สิริจนฺโท ดวงพระจนัทร์ ทุ่งศรีเมือง

อบ  1343/2546 4107040101 พระสาํราญ จนฺทปญฺโญ นามมุงคุณ ใตเ้ทิง

คณะสงัคมศาสตร์
  สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ

วิทยาเขตอุบลราชธานี



อบ  1344/2546 4107040445 พระไผ่ อินฺทปญฺโญ ชนาเทศ มหาวนาราม

อบ  1345/2546 4107040038 พระวิชยั สนฺติกโร บริบาล โพธ์ิทอง

อบ  1346/2546 4107040429 พระสิงห์คาํ วีรปญฺโญ คาํสวรรค์ สุทศันาราม

อบ  1347/2546 4107040216 พระรังษี อคฺคปญฺโญ แสงโชติ มงคลโกวิทาราม

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร  1348/2546 4108043588 พระมหาพรชยั ทตฺตชีโว จนัเสริม พระบาทม่ิงเมืองฯ อนัดบั 1

พร  1349/2546 4108043685 พระศิริชยั สิริชโย ทองนนัไชย เมธงักราวาส อนัดบั 1

พร  1350/2546 4108043677 พระศรชยั สุเมธโส ธงหิมะ ชยัมงคล อนัดบั 1

พร  1351/2546 4108043847 พระอุเทน วชิราวโุธ นนัลุน พระร่วง อนัดบั 1

พร  1352/2546 4108043464 พระเด่น ญาณเมธี เช้ือเมืองพาน พระบาทม่ิงเมืองฯ อนัดบั 1

พร  1353/2546 4108043855 พระเอกชยั ฐานธมฺโม แดงไฝ ป่าไมแ้ดง อนัดบั 1

พร  1354/2546 4108043707 พระมหาสมชยั สุวิชาโน สุเลก็ เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร  1355/2546 4108043456 พระเด่น ปญฺญาวฑฺฒโน เหงยสูง ศรีดอก อนัดบั  2

พร  1356/2546 4108043324 พระอธิพงษ์ ญาณสวํโร จนัทรบูรณ์ สระบ่อแกว้ อนัดบั  2

พร  1357/2546 4108043812 พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู ลาดพนันา ร่องฟอง อนัดบั  2

พร  1358/2546 4108043367 พระเกรียงไกร ขนฺติธโร ขนัธุ์แกว้ ม่วงคาํ อนัดบั  2

พร  1359/2546 4108043355 พระกฤษกร กิตฺติปญฺโญ กวางยา้น สูงเม่น อนัดบั  2

พร  1360/2546 4108043821 พระอาํนาจ พุทฺธวโํส พุทธอาสน์ ชยัมงคล อนัดบั  2

พร  1361/2546 4108043898 พระวรพล วรพโล จะนะ ก่ิวหลวง อนัดบั  2

วิทยาเขตแพร่
คณะสงัคมศาสตร์ 

 สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การเมืองการปกครอง



พร  1362/2546 4108043405 พระจรัส จิตฺตปญฺโญ เจริญหิรัญญกุล ร่องซอ้ อนัดบั  2

พร  1363/2546 4108043421 พระชยัยนัต์ ชยาลงฺกาโร กนัทะโย กาญจนาราม อนัดบั  2

พร  1364/2546 4108043651 พระวิชยั ชวนปญฺโญ ห้าวหาญ ชยัมงคล อนัดบั  2

พร  1365/2546 4108043740 พระสายยนต์ ฐิตธมฺโม สายบุญผอ่ง ป่าตนัหลวง อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร  1366/2546 4108043693 พระสงกรานต์ ธมฺมทินฺโน คาํตัน๋ เมธงักราวาส อนัดบั  2

พร  1367/2546 4108043375 พระเกรียงศกัด์ิ ฐิตลาโภ วิชยั ตน้ไคร้ อนัดบั  2

พร  1368/2546 4108043413 พระชยัชาญ โชติปญฺโญ มาลยั ดอนแกว้

พร  1369/2546 4108043626 พระเมธาวธุ พุทฺธิญาโณ ใจปัญญา บา้นแป้น

พร  1370/2546 4108043782 พระสุเทพ สุทฺธภาโว เทือกเถาสาร เมธงักราวาส

พร  1371/2546 4108043715 พระมหาสมชาย สุจิตฺโต โอดเฮิง ร้องเขม็

พร  1372/2546 4108043545 พระบวรพจน์ ปวรธมฺโม อ่อนทอง วงัแฟน

พร  1373/2546 4108043553 พระบุญธรรม ปุญฺญกาโม ใจวงั นายาบ

พร  1374/2546 4108043499 พระธีรวฒิุ รตฺนรํสี วนัทา นิวิฐศรัทธาราม

พร  1375/2546 4108043448 พระชาติชาย ณฏฐิโก ใจน่าน แม่ปาน

พร  1376/2546 4108043383 พระไกรศร ถาวรจิตฺโต สิงห์บุตร พระบาทม่ิงเมืองฯ

พร  1377/2546 4108043758 พระสาํราญ ธมฺมสาโร ปินไชย ศรีดอกคาํ มรณภาพ

พร  1378/2546 4108043596 พระพรหมพิริยะ จิรวฑฺโฒ นนัธิสม สวรรคนิ์เวศ

พร  1379/2546 4108043430 พระชยัวฒิุ ภูริปญฺโญ เท่ียงจนัทร์ ศรีบุญเรือง

พร  1380/2546 4108043511 พระนิกร จนฺทปญฺโญ หน่อแกว้ บา้นนํ้าหลง

พร  1381/2546 4108043502 พระนทัที วิสุทธิปญฺโญ เจริญรัมย์ แม่ปาน

พร  1382/2546 4108043731 พระสญัญา ปริสุทฺโธ เขม็ทอง บา้นเหล่า

พร  1383/2546 4108043723 สามเณรสวสัด์ิ ชา้งสีแปลก ตน้ธง

พร  1384/2546 4108043634 พระไพรวลัย์ อคฺคจิตโต สายหยดุ นาจกัร

พร  1385/2546 4108043791 พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร สารปา นิวิฐศรัทธาราม



พร  1386/2546 4108043600 พระพชัรพล ภทฺทจารี แสงพลอย กาญจนาราม
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร  1387/2546 4194102789 พระมหาบุญชอบ ปุญฺญสาทโร อยูย่นื ศาลาลอย อนัดบั  1

สร  1388/2546 4102302969 พระมหาประเสริฐ วชิรเมธี วงษแ์สน กลางรัตนบุรี อนัดบั  2

สร  1389/2546 4194103203 พระสมศกัด์ิ วิสุทฺธิสาโร พวงจนัทร์ สุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์ อนัดบั  2

สร  1390/2546 4194103416 พระแสงทอง ปญฺญาธโร แสงลํ้า ศรัทธาวารินทร์ อนัดบั  2

สร  1391/2546 4194103441 พระมหาประสพ ปญฺญาสิริ ศรีสุข วรรณวราราม อนัดบั  2

สร  1392/2546 4194103343 พระมหาวชัราร วชิรเมธี ใยแกว้ กลางสุรินทร์ อนัดบั  2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร  1393/2546 4192302985 พระมหาพนัธ์ศกัด์ิ อคฺคเมธี โพธ์ิแสน กลางรัตนบุรี อนัดบั  2

สร  1394/2546 4194103076 พระอธการฐิติพงศ์ ถิรจิตฺโต คิดดีจริง ระเวียง อนัดบั  2

สร  1395/2546 4194103033 พระครูโกสุมสมณวตัร กุสุโม เมาตะยา ศรัทธาวารินทร์ อนัดบั  2

สร  1396/2546 4194103173 พระครูสุธรรมนิทศัน์ ธมฺมธีโร โฉมหน้า บา้นดู่ อนัดบั  2

สร  1397/2546 4194102843 พระสุเทพ สุเมโธ สีหะนาม โพธิพฤกษาราม อนัดบั  2

สร  1398/2546 4194103092 พระอธิการประสิทธ์ิ วราโภ โมกหอม คลองสวา่งโพธ์ิทอง อนัดบั  2

สร  1399/2546 4192302926 พระธรรมวิทย์ สิริภทฺโท ภาษี ทุ่งชมด อนัดบั  2

สร  1400/2546 4394106231 พระมหาอภิวฒัน์ อภิวฑฺฒนเมธี แกว้แสน มหาพุทธาราม เขา้ปี  3

สร  1401/2546 4194102835 พระมหาวรททั วรญาณรํสี มีโชค ไตรรัตนาราม

สร  1402/2546 4194102771 พระณรงคฤ์ทธ์ิ วชิโร แรงจบ สุวรรณจิตร

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะสงัคมศาสตร์

  สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ



สร  1403/2546 4194103360 พระอธิการสมเกียรติ สญฺญโม จนัทร์ลํ้า สวา่งหนองอียอ

สร  1404/2546 4194103050 พระจิม สุจิตฺโต แพงมาก ประทุมเมฆ

สร  1405/2546 4394107661 พระสมโภชน์ กนฺตสาโร ศรีพรหมทอง มุนีนิรมิตร

สร  1406/2546 4194103068 พระมหาบุญชู อุปสนฺโน เจียงรัมย์ กทลิวนาราม

สร  1407/2546 4194103157 พระครูวิโรจนธ์รรมาภิรักษ์ วิโรจโน เรืองรัมย์ บา้นสะแกซาํ

สร  1408/2546 4192303272 พระธรีศกัด์ิชยั ธีรธมฺโม ชมช่ืน ทุ่งชมด

สร  1409/2546 4194103386 พระประมวลศกัด์ิ เตชปญฺโญ สืบเทพ ศรีทธาวารินทร์

สร  1410/2546 4194103149 พระครูสังฆรักษบ์รรจง ญาณพโล กล้ิงรัมย์ ศาลาลอย

สร  1411/2546 4194103084 พระอธิการเกษม เขมโก ระบือนาม อมรินทราวารี

สร  1412/2546 4194103246 พระครูโอภาสธรรมพิทกัษ์ เตชธมฺโม เงางาม แสงสว่างราษฎร์บาํรุง

สร  1413/2546 4194103190 พระสมหวงั กนฺตจารี บุญเลิศ หนองเหลก็

สร  1414/2546 4192302900 พระฐิติวฒัน์ ฐิตเมโธ ไชยศรีษะ กลางรัตนบุรี

สร  1415/2546 4194103220 พระสุเทพ อติสโย คะรวญรัมย์ อิสาน

สร  1416/2546 4194103432 พระครูอมัพวนัวิมลกิจ ปสนฺนจิตฺโต เปนาละวดั อมัพวนั

สร  1417/2546 4194103131 พระปลดัทวม อตฺตสนฺโต จนัทร์ประโคน บา้นตลาดควาย

สร  1418/2546 4194103351 พระครูสุวรรณธรรมมงคล กนฺตวณฺโณ ชวนทิพย์ บา้นสดียศ์รีมงคล

สร  1419/2546 4194103114 พระอธิการทองลา สุกฺกธมฺโม สระปัญญา ชลธิสุทธาวาส

สร  1420/2546 4094102582 พระมหาประยรู ธีรวโํส ทรงประโคน คุม้เหนือ
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย  1421/2546 4110044413 พระทรงศกัด์ิ ฐานทตฺโต ปัญญาดี แม่เจดีย์ อนัดบั  2

วิทยาเขตพะเยา
คณะสงัคมศาสตร์

  สาขาวิชา  รัฐศาสตร์  วิชาเอก  การเมืองการปกครอง



พย  1422/2546 4110044481 พระสมบูรณ์ อาภทฺธโร ประเทิง บา้นใหม่ อนัดบั  2

พย  1423/2546 4110044502 พระสมโภช สีลสุโภ เทพสถล โพธาราม อนัดบั  2

พย  1424/2546 4110044286 พระมหาชตั ถาวโร บวัยอ้ย แสนเมืองมา อนัดบั  2

พย  1425/2546 4110044677 สามเณรนิเวศน์ คาํเหนือ สระแกว้ อนัดบั  2

พย  1426/2546 4110044375 พระวีระชาติ ปิยวณฺโณ โปธา ป่าไมแ้ดง

พย  1427/2546 4110044499 พระอธิวฒัน์ อภิวฑฺฒโน ใจหวนั ทดัป่าเส้า

พย  1428/2546 4110044693 พระราชนัย์ รตนปญฺโญ บวัยอ้ย แสนเมืองมา

พย  1429/2546 4110044758 พระธีรพฒัน์ โกวิโท แซ่พ่าน ดอยเกษตร

พย  1430/2546 4110044766 พระครูสมุห์นวตัถกรณ์ อริยเมธี อินชุม ดงหนองเป็ด

พย  1431/2546 4110044600 พระอาทิตย์ อากิญฺจโณ นามวงศ์ สวา่งอารมณ์

พย  1432/2546 4110044294 พระเจษฎากร สิริวฑฺฒโน บุญยศ เชียงทอง

พย  1433/2546 4110044405 พระยทุธพงษ์ ฐานิสฺสโร งามดี แม่เจดีย์

พย  1434/2546 4110044332 พระอภิสิทธ์ิ ติกฺขปญฺโญ เครืออินทร์ ศรีบงัวนั

พย  1435/2546 4110044618 พระจาํเริญ อติธมฺโม จนัแปงเงิน สนัหม่ืนแกว้

พย  1436/2546 4110044341 พระปฎิภาณ ปญฺญาวชิโร ใจคาํ กาํแพงหิน

พย  1437/2546 4110044421 พระภทัราวธุ ปริปุณฺโณ ตุย้เป็ง พระธาตุจอมแว่

พย  1438/2546 4110044545 พระณฐัณาราธาน คมฺภีรญาโณ สมุทถา บา้นใหม่

พย  1439/2546 4110044278 พระมหานิรุตต์ิ อานนฺโท เตปันคาํ ร่องไฮ

พย  1440/2546 4110044570 พระเนติพงศ์ เตชธมฺโม วงศใ์หญ่ สถาน

พย  1441/2546 4110044723 พระกิตติชยั ญาณสมฺปนฺโน ปัญญานนท์ พระธาตุปลายนา

พย  1442/2546 4110044456 พระอมรเทพ อินฺทปญฺโญ ปินตา ม่วงคาํ

พย  1443/2546 4110044731 พระสายยนัต์ กิตฺติญาโณ ยศทนนท์ กาํแพงหิน

พย  1444/2546 4110044537 พระวรวฒัน์ ชยวโํส ไชยวงศ์ สีมา

พย  1445/2546 4110044448 พระองอาจ อคฺคธมฺโม ปงแกว้ ศรีดอนมูล

พย  1446/2546 4110044626 พระสมศกัด์ิ สิรินฺธโร สุณะรัตน์ แสนเมืองมา



พย  1447/2546 4110044561 พระสนธยา สิริธโร อินทฏัฐาน์ ป่าซาง

พย  1448/2546 4110044707 พระอธิการสมบูรณ์ ธมฺมทสฺสี เจนใจ บวัหล่าย

พย  1449/2546 4110044464 พระอรัญ ธมฺมทสฺสี ขนัทะวงค์ ศรีทรายมูล

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย  1450/2546 4110044511 พระมนิตย์ อภิปุญฺโญ ไชยเจริญ สนัป่ากา้ว

พย  1451/2546 4110044383 พระมหาเสน่ห์ ปุญฺญสมฺปนฺโน บุญตนั ตาลถอ้ย

พย  1452/2546 4110044715 พระสมคัร เตชปญฺโญ ยามเลย บุญเกิด

พย  1453/2546 4110044740 พระธงชยั อารยธมฺโม คาํปวง เมืองมูล

พย  1454/2546 4110044642 พระอษัฎาวธุ อารยธมฺโม หมั้นเท่ียง ศรีเกิด

พย  1455/2546 4110044553 พระสมบูรณ์ ปญฺญาธโร สมศรี ดวงดี

พย  1456/2546 4110044634 พระสุทธิโชค สิริจนฺโท หมัน่เม้ียง กาํแพงหิน

พย  1457/2546 4110044529 พระไพโรจน์ ปิยธมฺโม ต๊ิบบุญเรือง แม่สุก

พย  1458/2546 4110044685 พระวชิระ โชติวโร วิบูลสนัติธรรม ห้วยทราย

พย  1459/2546 4110044596 พระวีระยทุธ ฐานวีโร บวัระภา บวัดอย

พย  1460/2546 4010043601 พระบุญยงค์ กตปุญฺโญ วงัเคม็ พระธาตุจอมทอง อนัดบั 2/47

พย  1461/2546 4010043547 พระไตรรัตน์ ติกฺขปญฺโญ น้อยสะดี แม่หีด อนัดบั 2/47
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4.   คณะสังคมศาสตร์  
สาขาวชิารฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา จ านวน รูป

รวม รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชารฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป



2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาสงัคมวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ  านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

6 วิทยาเขตนครราชสีมา           

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

7 วิทยาเขตสุรินทร ์        

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

8 วิทยาเขตแพร่        

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

รวม รูป

จ านวน รูป                 4.   คณะสังคมศาสตร์

รับรองตามน้ี



คณะพระพุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จาํนวน รูป

คณะครุศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จาํนวน รูป

คณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จาํนวน  รูป

คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งส้ิน จาํนวน  รูป
รวมทั้งหมดทั้งส้ิน จ านวน  รูป

พระครูวจิติรธรรมโชติ
อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั คณบดคีณะสังคมศาสตร์

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี

*******************

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รักษาการผูอ้าํนวยการกองทะเบียนและวดัผล

  

สถิติผูส้าํเร็จการศึกษา  
ปีพุทธศกัราช  ๒๕๔๗



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0001/2547 14519 พระมหาอภิเชต พทฺุธรกฺขิโต อินทุ่ม ใหม(่ยายแป้น) อนัดบั 1

กท 0002/2547 14110 พระมหาอดุร กสุลสิทฺโธ แสงกลา้ ดาวดงึษาราม อนัดบั 1

กท 0003/2547 14223 พระวนสั กตสาโร ทิมน่ิม นอ้ยนางหงษ์ อนัดบั 1

กท 0004/2547 14103 พระมหานรนิทร์ อภิฉนฺโท พรหมกลอ่ม พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 0005/2547 14147 พระมหาวรเดช วรเตโช ใจพรม ราชโอรสาราม อนัดบั 2

กท 0006/2547 14440 พระมนตรี สิรธิมฺโม บตุิพนัคา ศาลาแดง อนัดบั 2

กท 0007/2547 14118 พระมหาทองสขุ สนฺุทรธมฺโม เทพค า เพลงวปัิสสนา อนัดบั 2

กท 0008/2547 4417010021 พระมหาพิเชต กิตฺติวฑฺุโฒ ธีระวฒัน์ ชนะสงคราม เขา้ปี 3

กท 0009/2547 4417010048 พระมหาภาณวุฒัน์ ภาณวุฑฺฒโน ลาสแดง จกัรวรรดิราชาวาส เขา้ปี 3

กท 0010/2547 14210 พระอรุณ กลฺยาณธมฺโม สวา่งเนตร กลัยาณมิตรฯ

กท 0011/2547 14164 พระธงชยั ธมฺมทินฺโน บรุนิทรก์ลุ นครป่าหมาก

กท 0012/2547 14474 พระสมพงษ์ ฐิมรณภาพโุก ไชยงาม ใหม่ ยายแป้น

กท 0013/2547 14211 พระปลดัรฏัฐวฒิุ ชยวฑฺุโฒ พิมมงละ สทุธิวาตวราราม

กท 0014/2547 4204110215 พระหงษส์า สีลสทฺุโธ ดิษชงั หนองจระเข้

กท 0015/2547 14102 พระมหาวชิาญ สภุาจาโร น่าชม พระเชตพุน

คณะพุทธศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต
อนุมัติปริญญา วันที่ ๓๐  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๗

รุ่นที่  ๔๙  ปีการศกึษา  ๒๕๔๕
เข้ารับปริญญา วันที่   ๙   พฤษภาคม   พุทธศกัราช   ๒๕๔๗



กท 0016/2547 14207 พระสภุาพ จนฺทว  โส ม่วงพรม เกาะแกว้สวุรรณาราม

กท 0017/2547 14221 พระสมชาย ปิยธโร บญุเตรยีม  พระยาท าวรวหิาร

กท 0018/2547 14219 พระเจรญิ วฑฺฒโน มนัจะนา สมทุรการ

กท 0019/2547 14215 พระสามารถ สมุโน วงษว์ทิย์ อมัพวา

กท 0020/2547 14169 พระครูสมหุเ์กิด ปญฺุญกาโม ดานขนุทด ใหม่พิเรนทร์

กท 0021/2547 14156 พระปลดัประสพ จนฺทร  สี ศรจีนัทร ์ ทา้ยเมือง

กท 0022/2547 14212 พระวเิชียร ถิรจิตฺโต รตันะมานะ อินทรวหิาร

กท 0023/2547 14206 พระสาทิศ ชาคโร ถ่ินผาแดง บางเสาธง

กท 0024/2547 14157 พระบญุแถม กสุโล สีพา วงษล์าภาราม

กท 0025/2547 14143 พระมหาสรุตัน์ จนฺทปูโม ภผิูวขาว ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 0026/2547 13573 พระกวี ชยรตโน ชยัรตัน์ บางเลนเจรญิ รุน่ที่ 48

26

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0027/2547 14663 พระมหาวริตัน์ พทฺุธว  โส นึกชอบ กลัยาณมิตร อนัดบั 1

กท 0028/2547 14162 พระกลม กมโร วเิศษวงษา นายโรง อนัดบั 1

กท 0029/2547 14662 พระมหาไพบลูย์ ญานวโร แกว้เลื่อนมา สวนพลู อนัดบั 1

กท 0030/2547 14095 พระมหาพิสิทธ์ิ มณิว  โส มณีวงศ์ บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 1

กท 0031/2547 14108 พระมหาฉัตรชยั เขมว โส เนตรการณ์ เวฬรุาชิณ อนัดบั 1

คณะพุทธศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  ปรัชญา



กท 0032/2547 14443 พระมหายงยทุธ ธีรธมฺโม พลมั่น ยานนาวา อนัดบั 2

กท 0033/2547 14496 พระสายญั ธมฺมสนฺุทโร ทองพิมพ์ นายโรง อนัดบั 2

กท 0034/2547 14581 พระมหาปรชีา ธมฺมธีโร พิมพเ์สน กลัยาณมิตร อนัดบั 2

กท 0035/25477 4205160534 พระมหาชมุพล สเุมโธ นุ่นภกัดี มหาธาตฯุ อนัดบั 2

กท 0036/2547 14109 พระมหาเพ็ชร กิตฺติโสภโณ ทิประโคน ทองบน อนัดบั 2

กท 0037/2547 14093 พระมหาบญุมา ติกฺขปญฺโญ เพชรกลา้ บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 0038/2547 14407 พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ฮาดเนาลี ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท 0039/2547 14686 พระมหาปรญิญา วชิรญาโณ มะลิทอง เอ่ียมวรนชุ อนัดบั 2

กท 0040/2547 14177 พระรชตพล ฐิตว โส ใจโลกา นางชี อนัดบั 2

กท 0041/2547 4417010030 พระมหาเจรญิสขุ คณุวโีร วงเวยีน โมลีโลกยาราม เขา้ปี 3

กท 0042/2547 14126 พระมหาศิรชิยั จิรวฑฺฒโน จนัคนา เวฬรุาชิณ

กท 0043/2547 14220 พระสมบรูณ์ อาภาธโร ป่นสงเคราะห์ สามพราน

กท 0044/2547 14132 พระมหาเฉลิมพล ญานวโีร วชิา ใหม่เทพนิมิตร

กท 0045/2547 14556 พระมหาสาคร คมฺภีโร เจียงวงศ์ บางรกัใหญ่

กท 0046/2547 14158 พระสงคก์รานต์ ธีรว  โส สายบญุสา ปราสาท

กท 0047/2547 14208 พระมหาประสิทธ์ิ ปิยสีโล ชาระ ใหม่ ยายแป้น

กท 0048/2547 14111 พระมหาประยรู สิรเิมโธ ศิรเิมธ สวุรรณ

กท 0049/2547 14214 พระก าแพง ชยานนฺโท ช านาญไพร นินสขุาราม

กท 0050/2547 14655 พระครูปลดัสทุีป ปญฺญาปสโุต มีศิลป์ มหาธาตฯุ

กท 0051/2547 14183 พระอทุิศ ปญฺญาธโร แดนกาไสย ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 0052/2547 14145 พระมหาจิตรเสน จิตฺตเสโน โพธ์ิตเุคน ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 0053/2547 14127 พระมหาหน่อฟ้า โยนกว โส แม่นย า สวุรรณาราม

กท 0054/2547 14130 สามเณรสรุะชยั - ศรเีมือง มหาธาตุ

กท 0055/2547 14186 พระกิตติชยั จิรปญฺุโญ รตันบญุสิน หิรญัรูจี

กท 0056/2547 14209 พระปกรณ์ อคฺคธมฺโม อินอดั ประชาระบือธรรม



30

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0057/2547 14522 พระอมร อมโร สทุธิสานนท์ ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 0058/2547 14690 พระสชุน สชุโน มหารชน ปากน า้ อนัดบั 2 

กท 0059/2547 14107 พระมหากิจจา กตกิจฺโจ ควรประกอบกิจ พระเชตพุนฯ อนัดบั 2

กท 0060/2547 14161 พระศกัดิ์ดา ถาวรจิตฺโต ค ามงุคณุ สทุธาวาส อนัดบั 2

กท 0061/2547 14386 พระมหาขนุทอง เขมสิริ แกว้สมทุร ์ พระพิเรนทร์

กท 0062/2547 14192 พระจิตติ ขนฺติธมฺโม รตันสวุรรณ์ ดงมลูเหล็ก

กท 0063/2547 14499 พระส าเรงิ โฆสิตธมฺโม สงดั หงษท์อง

กท 0064/2547 14124 พระมหาวทิยา วสิทฺุโธ สมสรอ้ย หลกัสี่

กท 0065/2547 14193 พระมหาสวุรรณ นรนิฺโท สีหาทอง ลุ่มเจรญิศรทัธา

กท 0066/2547 14166 พระวรีะ วริโิย มีช่ือ จวนด ารงคฯ์

กท 0067/2547 14139 พระมหาเนตรตะวนั ชตุินฺธโร โสมนาม ปทมุคงคา

กท 0068/2547 14151 พระมหาสมชาย อภิชาโต กล า่ปาน มหาธาตฯุ

กท 0069/2547 14171 พระบญุเพ็ง ธมฺมธีโร โยหา หิรญัรูจี

กท 0070/2547 14180 พระณรงคช์ยั อาภทฺธโร ทบัเอ่ียม ภาษี (เอกมยั)

กท 0071/2547 14131 พระมหาวสญั ติกฺขปญฺโญ ดาบค า ยายรม่

กท 0072/2547 14168 พระพนม อญฺชลิโก บาตรโพธ์ิ โคนอน

กท 0073/2547 14134 พระมหารุง่โรจน์ ธมฺมเสวี บญุเตือน บางไผ่

กท 0074/2547 14197 พระอมัพร ปญฺญาสิริ นนันวล หิรญัรูจี

กท 0075/2547 14137 พระมหาชตุิพงษ์ โชติโก กมุรมัย์ ไผ่ลอ้ม

กท 0076/2547 14188 พระวเิชียร กสุลจิตฺโต กองวร อา่งแกว้

คณะพุทธศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  ศาสนา



กท 0077/2547 14198 พระสมจิตร ปภสฺสโร ไรด่ี กลัยาณมิตร

กท 0078/2547 14195 พระทวี สนฺุทโร พรมรกัษา ราชคฤหฯ์

กท 0079/2547 14181 พระแฉลม้ เตชปญฺโญ กะทิศาสตร์ กลัยาณมิตร

กท 0080/2547 14204 พระสกล กิตฺติธโร สมานมิตร หนงัราชวรวหิาร

กท 0081/2547 14203 พระปัญญา อธิปญฺโญ ติดโสม ดงมลูเหล็ก

กท 0082/2547 14187 พระชาญชยั อตฺตทีโป เถ่ือนสอน กลัยาณมิตร

26
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กท 0083/2547 14096 พระมหาสิชฌากร ปสิทฺธิกโร พากเพียร สทุศันเทพวราราม อนัดบั 1

กท 0084/2547 14097 พระมหาปรชีา ปวรเมธี รนิชยั ไชโยวรวหิาร อนัดบั 1

กท 0085/2547 14104 พระมหามีชยั อคฺคปญโญ วไลศรี ธรรมาภิรตาราม อนัดบั 1

กท 0086/2547 14106 พระมหาประเสรฐิ ญานิสฺสโร สวา่งมนต์ อินทาราม อนัดบั 2

หนงัสือออก รหสั ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0087/2547 14149 พระมหามานะ สเุมธโส วอ่งไว สลกัเหนือ อนัดบั 2

กท 0088/2547 14218 พระมหาก าพล มณิสิริ ศรแีกว้ ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2

กท 0089/2547 14163 พระบญัชร ธมฺมธโร แน่นอน พระยาท า อนัดบั 2

กท 0090/2547 14426 พระมหาประดิษฐ์ อภิฉนฺโท ค าตา มหาธาตฯุ อนัดบั 2

กท 0091/2547 14121 พระมหานพรตัน์ นวรตโน ทรานกุร หลกัสี่

กท 0092/2547 13177 พระมหาสนุทร ธีรงฺกโุร ญาติโสม จกัรวรรดิราชาวาส รุน่ที่  48

10

หอ้งเรียนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จังหวัดพิษณุโลก

คณะพุทธศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  ภาษาสันสกฤต



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พล 0093/2547 4216160361 พระวรภทัร ์ จนฺโทภาโส รวยพงษ์ สระไมแ้ดง อนัดบั 1

พล 0094/2547 4216160191 พระมหาวเิชียร   ชินว  โส อาจจ านงค์ วงัหิน อนัดบั 1

พล 0095/2547 4216160484 พระไพรเวศน ์ จิตฺตทนฺโต รตันพนัธ์ ราชบรูณะ อนัดบั 2

พล 0096/2547 4216160697 พระอษัฎาวธุ  จนฺทสาโร รุง่เรอืง ราชบรูณะ อนัดบั 2

พล 0097/2547 4216160158 พระมหานิวตัร   อาภากโร สขุดว้งเขน สดุสวาสดิ์ อนัดบั 2

พล 0098/2547 4216160182 พระครูวนิยัธรมานสั จนฺทสีโล มารยาท หวัดง อนัดบั 2

พล 0099/2547 4216160085 พระอธิการชมุพร จารุวณฺโณ กวางทอง บงึเฒ่า อนัดบั 2

พล 0100/2547 4216160077 พระชาญ    สิรนิฺธโร อินวงศษ์า พระศรรีตันมหาธาตฯุ อนัดบั 2

พล 0101/2547 4216160301 พระมหาเชิดศกัดิ์  พฺรหฺมชาโต พรหมชาติ พระศรรีตันมหาธาตฯุ อนัดบั 2

พล 0102/2547 4216160239 พระสขีุ    ชาครธมฺโม ศรมีาตย์ สดุสวาสดิ์ อนัดบั 2

พล 0103/2547 4216160344 พระมหาทวชียั  อภิปณฺุโณ ขอนทอง พระศรรีตันมหาธาตฯุ อนัดบั 2

พล 0104/2547 4216160433 พระมหาประพรรณ์ ปญฺญาสิริ ราชรนิทร ์ นางพญา อนัดบั 2

พล 0105/2547 4216160468 พระพิษณ ุ ปญฺญาวฑฺุโฒ ตงุคะศิริ ราชบรูณะ อนัดบั 2

พล 0106/2547 4216160557 พระมหาสมมคั  เตชธมฺโม โทจ าปา พระศรรีตันมหาธาตฯุ อนัดบั 2

พล 0107/2547 4216160417 พระมหาบญุเลีย้ง ปวรเมธี เกตแุกว้ พระศรรีตันมหาธาตฯุ อนัดบั 2

พล 0108/2547 4216160603 พระสชุาติ  ทีปธมฺโม เรอืนกอ้น วงัปลาดกุ อนัดบั 2

พล 0109/2547 4216160034 พระครูโสภณสิทธิธรรม วเิวกนนฺโท เล็กค  า คลองนาพง อนัดบั 2

พล 0110/2547 4216160204 เจา้อธิการวเิชียร มหาวโีร ป้องโรคา ดอยแกว้ อนัดบั 2

พล 0111/2547 4216160654 พระมหาโสภณ  ฐิตโสภโณ คงแสง พระศรรีตันมหาธาตฯุ อนัดบั 2

พล 0112/2547 4216160425 พระประทมุ  อตฺตสาโร สงเนย ธรรมจกัร อนัดบั 2

พล 0113/2547 4216160581 พระสมัพนัธ ์ ปภสฺสโร ปานไม้ สระไมแ้ดง อนัดบั 2

พล 0114/2547 4216160221 พระมหาสมทุร   อธิฏฺฐาโน พวงนิน ราชบรูณะ อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ปรัชญา



พล 0115/2547 4216160395 พระบญุเจิด  ฐานงฺกโร หิวคง พระศรรีตันมหาธาตฯุ

พล 0116/2547 4216160051 เจา้อธิการจิรวฒัน์ ปรสิทฺุโธ จงบรบิรูณ์ หนองออ้

พล 0117/2547 4216160123 พระปลดัด ารงค ์ ถาวโร วา่วสงูเนิน บวัทอง

พล 0118/2547 4216160620 พระสทุศ  ปฏิภาโณ ศรแีดง สระไมแ้ดง

พล 0119/2547 4216160531 พระศรายทุธ  ถิรธมฺโม จนัทรเ์ชือ้ พระศรรีตันมหาธาตฯุ

พล 0120/2547 4216160298 พระมหาจีรศกัดิ์  จนฺทปชฺโชโต พิมพะ พระศรรีตันมหาธาตฯุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พล 0121/2547 4216160689 พระอนชุาติ  นรนิฺโท อยู่ยิ่ง ราชบรูณะ

พล 0122/2547 4216160701 พระเอกอนนัท ์ อชุจุาโร คชฤทธ์ิ พระศรรีตันมหาธาตฯุ

พล 0123/2547 4216160093 พระมหานพณฐั  กิตฺติปญฺโญ คลา้ยผึง้ หลวง

พล 0124/2547 4216160522 พระวทิยา  ธนวโร ทรพัยป์ระเสรฐิ พระศรรีตันมหาธาตฯุ

พล 0125/2547 4216160140 พระปลดัธีระพงษ ์ พลวฑฺโฒ ชมพลมา หนา้พระธาตุ

พล 0126/2547 4216160212 เจา้อธิการศรรีอด ญานวโีร นนัตะวงษ์ สอ่งแดด

พล 0127/2547 4216160166 พระอธิการโพธ์ิ   จนฺทสิริ ครุฑเกิด ยาง

พล 0128/2547 4216160018 พระครูวรุิฬหป์ญุญากร อาภากโร คุม้ลกัษณ์ วงัแดง

พล 0129/2547 4216160409 พระมหาบญุยืน  จนฺทาโภ สขุจนัทร ์ พระศรรีตันมหาธาตฯุ

พล 0130/2547 4216160590 พระสาคร  ฐิติญาโณ วงระบ า แสงดาว

พล 0131/2547 4216160573 พระสวสัดิ์ ขนฺติธมฺโม ลาดโต หลุ่ม  

พล 0132/2547 4216160646 พระเสนีย ์ สนฺตวาโจ สวุรรณไพรชั พระศรรีตันมหาธาตฯุ

พล 0133/2547 4216160280 พระธรรมรตัน ์ ธีรปญโญ บวัศรี ราชบรูณะ

พล 0134/2547 4216160263 พระอคัรพนัธ ์   ครุธมฺโม สืบพนัธุด์ี วงักระทงึ

พล 0135/2547 4216160247 เจา้อธิการสบุิน   สธีุโร ศรเีรอืงพนัธ์ เนินพยอม

พล 0136/2547 4216160565 พระสมมาส  อานนฺโท เทศกาล ดงชะพลู

พล 0137/2547 4216160115 พระณฐัพล    ยสชาโต แกว้สวา่ง ทา่หลวง

พล 0138/2547 4216160492 พระมหามณเฑียร ตนฺติปาโล แยม้พราม พระศรรีตันมหาธาตฯุ



พล 0139/2547 4216160042 พระครูสวุมิลชยัคณุ ชยปาโล โหมดมา ชา่งเหล็ก

พล 0140/2547 4216160026 พระครูพิมลสรนาท สรุเมโธ พลอยรกั ไทยชมุพล

พล 0141/2547 4216160174 พระไพฑรูย ์   วราสโภ แสงวชิยั ทา่มะปราง

พล 0142/2547 4206160352 พระธวชั กิตฺติญาโณ ศรมีณี นางพญา  

50

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0143/2547 42010452 พระมหาสมชาย กลฺยาณธมฺโม สขุแกว้ วงัตะวนัตก อนัดบั 1

นศ 0144/2547 42010365 พระทวชิ ติสฺสโร มณีโรจน์ แจง้ อนัดบั 2

นศ 0145/2547 42040449 พระปลดัเอกสาร สธีุโร สธีุรศาสนต์ ภเูขาทอง อนัดบั 2

นศ 0146/2547 42010366 พระฐาบปกรณ์ สโุข ปรยิวงศก์ร ธาราวดี อนัดบั 2

นศ 0147/2547 42040450 พระทรงเกียรติ สทฺธาธิโก เกตสมิง มจุลินทวาปีวหิาร อนัดบั 2

นศ 0148/2547 42010367 พระสมนึก มณีโชติ มณีโชติ ศาลามีชยั อนัดบั 2

นศ 0149/2547 42010407 พระมหาสชุาติ สชุาโต คงชมุ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 0150/2547 42010369 พระธีรนพ ญาณวโีร สมคัรแกว้ หวัอิฐ อนัดบั 2

นศ 0151/2547 42040439 พระสมหุว์ริชั ธีรปญฺโญ รชัชู คลองตาล

นศ 0152/2547 42010364 พระโรม กตปญฺุโญ ชยูงั วงัตะวนัตก

นศ 0153/2547 42040448 พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ อภิชาโต มหารงค์ บอ่ประดู่

นศ 0154/2547 42010373 พระบญุทรง กตปญฺุโญ คงบา้นควน กฏุิ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0155/2547 42040437 พระสามิต สามิตฺโต ออ่นคง ควนสา้น

นศ 0156/2547 42010370 พระฉัตรชยั อธิจิตฺโต เดชจดู บางใหญ่

นศ 0157/2547 42040441 พระมหาอดุม ธมฺมเตโช มีสวุรรณ โลการาม

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ศาสนา



นศ 0158/2547 42040440 พระครูวนิยัธรธนภรณ์ วริโิย พทุธนิมนต์ ม่วงแค

นศ 0159/2547 42040444 พระใบฎีกาสมปราชญ์ ธมฺมยาโค แกว้ประการ ผ่านดินแดง

นศ 0160/2547 42040443 พระครูวเิวกสตุาคม เขมธโร จนัทรส์มมิตร วเิวการาม

นศ 0161/2547 42010374 พระภิญโญ จนฺทสวุณฺโณ จนัทรศร มมุป้อม

19

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0162/2547 4204110428 พระอลงกรณ์ อนาลโย เตจา ป่ารกฟ้า อนัดบั 1

ชม 0163/2547 4204480128 พระสมัพนัธ์ ชาติวริโิย บญุติ เชียงมั่น อนัดบั 1

ชม 0164/2547 4204110100 พระมารุต โชติปญฺุโญ ปันตา สนัป่าเลียง อนัดบั 2

ชม 0165/2547 4204110321 พระมหาณฐัพล ฐิตธมฺโม ศรบีญุชู วาฬกุาราม อนัดบั 2

ชม 0166/2547 4204110070 พระประยรู กิตฺติคโุณ อปุสอด สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0167/2547 4204110088 พระมหาบญุธรรม ฐิตวนิโย กนัทะตา ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 0168/2547 4204110282 พระกมล กลฺยาณวาโจ กลหิรญั ตอ่แพ อนัดบั 2

ชม 0169/2547 4204110410 พระอธิการสายนัต์ อตฺตสาโร ใจสขุ สนัพระเนตร อนัดบั 2

ชม 0170/2547 4204110568 พระปลดัปิยะศกัดิ์ ปณฺฑิโต จ่ิงนะก่า ปางหมู อนัดบั 2

ชม 0171/2547 4204480071 พระพทุธินนัท์ ธมฺมานนฺโท บญุเรอืง สวุรรณประดิษฐ์ อนัดบั 2

ชม 0172/2547 4204360122 พระนิคม ญาณิสฺสโร บรุวิงค์ ฟ้ามุ่ย อนัดบั 2

ชม 0173/2547 4204110479 พระประเสรฐิ ตนฺติปาโล ปินตา หนองหอย อนัดบั 2

ชม 0174/2547 4204110371 พระสมหุป์ระจวบ วฑฺุฒิจารี ทนุผลงาม กญัจนนิ์ธยาราม อนัดบั 2

ชม 0175/2547 4204110339 พระครูวนิยัธรดวงจนัทร์ เขมรโต อานนั โขงขาว อนัดบั 2

ชม 0176/2547 4204110096 พระพิทกัษ์ สิรภิทฺโท ชมุภวูนั ฝายหิน อนัดบั 2

ชม 0177/2547 4204470157 พระวริตัน์ วริยิธมฺโม แกว้เกตศุรี หนองเสง้ อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่  
คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



ชม 0178/2547 4204360271 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ สณฺหภาณี ไชยพล ประตปู่า อนัดบั 2

ชม 0179/2547 4204110576 พระมหารงัสรรค์ ธีรวฑฺฒโน ชยัสมภาร บา้นโฮง่หลวง อนัดบั 2

ชม 0180/2547 4204110401 พระครูวสิาลจรยิคณุ กนฺตจาโร แกว้โม่ง แม่แกด้นอ้ย อนัดบั 2

ชม 0181/2547 4204110495 พระอธิการปรชีา ธมฺมพโล จ าปาเลิศ หว้ยรนิ อนัดบั 2

ชม 0182/2547 4204110452 พระครูวนิยัธรสายณัห์ ยสปาโล ปาลี ชา่งแตม้ อนัดบั 2

ชม 0183/2547 4204110177 พระสมประสงค์ สนฺติกโร ไชยชมภู หนองหมอ้ อนัดบั 2

ชม 0184/2547 4204110312 พระจนัทรต์า จารุวณฺโณ วรรณา เกตการาม อนัดบั 2

ชม 0185/2547 4204110398 พระครูสวา่ง มนญฺูโญ ดอกแจง๋ หลกัพนั อนัดบั 2

ชม 0186/2547 4204110291 พระอธิการจนัทร์ จนฺทปญโญ กปัปาหะ รตันาราม อนัดบั 2

ชม 0187/2547 4204110380 พระอธิการวนัไชย โชติธมฺโม ศรนีวน บวกเป็ด อนัดบั 2

ชม 0188/2547 4204110053 พระบญุชว่ย กิตฺติปญฺโญ ค าปัน น า้บอ่หลวง อนัดบั 2

ชม 0189/2547 4204110436 พระครูอดุมสิรทิตั อตฺุตโม ลือชยั ศรภีมิูมา อนัดบั 2

ชม 0190/2547 4204110363 พระประคอง อภิวฑฺฒโน รกับตุร ปางอา่ย

ชม 0191/2547 4204110185 พระสมศรี เตชปญฺโญ ตรกีลู ฝายหิน

ชม 0192/2547 4204110061 พระมหาบญุเรอืง สจิุณฺโณ อายวุฑัฒนมงคล ฝ่ังหม่ิน

ชม 0193/2547 4204240313 พระปลดัชินกร จรยิเมธี แกว้นิล ศรบีญุเรอืง

ชม 0194/2547 4204110240 พระอทุิศ อตฺถกาโม ทาต๊ะ ดอนแกว้

ชม 0195/2547 4204110584 พระปลดัปัญญา ปญฺญาธโร ไทรยอ้ย ฟ้าฮา่ม

ชม 0196/2547 4204110304 พระจนัทรแ์กว้ ขนฺติธโร ดา่นยม แม่งอน

ชม 0197/2547 4204110134 พระวษุิวตัร วรกิจฺโจ สิทธิวงศ์ ฝายหิน

ชม 0198/2547 4204110355 พระครูนิรนัดร ์ สทฺุธสีโล วงคพ์ลงั สนัป่าสกั

ชม 0199/2547 4204110444 พระอธิการวรเทพ สภุโร สรุเิย วาลกุาราม

ชม 0200/2547 4204110461 เจา้อธิการอนรุตัน์ อภิวฑฺฒโน แกว้วงัศรี ม่วยตอ่

ชม 0201/2547 4204110118 พระวจิิตร วชิิโต บวัพาน บพุพาราม

ชม 0202/2547 4204110029 พระณฐัวฒิุ ฐิตมโน อทุธิยา น า้บอ่หลวง



ชม 0203/2547 4204110347 พระนลชยั กิตฺติญาโณ พรหมศรี ป่าแคโยง

ชม 0204/2547 4204110037 พระมหาธีรวฒิุ ฐิตเมโธ ค าตมุมี ดอนแกว้

ชม 0205/2547 4104110124 พระมหาไชยวฒิุ วตฺตเมธี พทุธวตัร ์ บพุพาราม 2 รุน่ 48

ชม 0206/2547 4104110159 พระอธิการไพศาล พิมฺพสิรวิณฺโณ ผลสมสขุ ป่าตาล 2 รุน่ 48

ชม 0207/2547 4004110025 พระมหาสมพงษ์ อตฺตเวที ป่ินแกว้ บพุพาราม รุน่ที่  48

ชม 0208/2547 4104480045 พระจตพุล ชินวโร กนัยา ชยัพระเกียรติ รุน่ที่  48

ชม 0209/2547 4104110167 พระมหามนญู ถิรธมฺโม จะแฮ ดอยสะเก็ด รุน่ที่  48

ชม 0210/2547 4104480045 พระวนัชยั รตนโชโต สญัใจ ปิยาราม รุน่ที่  48

49

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0211/2547 4204360360 พระมหาภาณวุฒัน์ ปฏิภาณเมธี แสนค า พระธาตดุอยสเุทพ อนัดบั 1

ชม 0212/2547 4204110266 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ ฐิติธมฺโม อินทรห์อม สวนดอก อนัดบั 1

ชม 0213/2547 4204360351 พระพนมไพร พทฺุธสาโร ธรรมพทุธ ดอยปลอ่ยนก อนัดบั 1

ชม 0214/2547 4304360220 พระจ าลอง กตปญฺุโญ ปิตะคง สนัโป่ง อนัดบั 2

ชม 0215/2547 4204360245 สามเณรชลชั - ชศูรี ม่วงคอ่ม อนัดบั 2

ชม 0216/2547 4204120067 พระค าจนัทร ์ จนฺทสโร สอนสีทา ร  า่เปิง

ชม 0217/2547 4204110054 พระนิพนธ์ ธมฺมญาณเมธี เชา้จนัทร ์ แม่ปรปีระชาราม

ชม 0218/2547 4204110167 พระมหาสมนึก เตชปญฺโญ กองเมือง สวนดอก

ชม 0219/2547 4004120047 พระอดุม ธมฺมปาโล สีระวร หนองหลม่ รุน่ที่  48

9

 วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ปรัชญา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0220/2547 4204130038 สามเณรลกัษณยัย์ - พระสรุยิะทุ่ง ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 0221/2547 4204130011 พระสพุนัธ์ สนฺุทโร ศรโียธี สนัติธรรม อนัดบั 2

ชม 0222/2547 4204110258 พระสธุรรม ฐิตสาโร ราชานิกรณ์ แม่สา อนัดบั 2

ชม 0223/2547 4204130046 พระอาคม ธีรปญฺโญ บรรเทาทกุข์ ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 0224/2547 4204110207 พระโสภณ โสภโณ อินดว้ง ชา่งเคี่ยน อนัดบั 2

ชม 0225/2547 4204130020 พระวฒันพงษ์ กิตฺติปาโล ล าทอง หวับงึทุ่ง

ชม 0226/2547 4204110231 พระอดุมศกัดิ์ สิรปิญฺุโญ ยืนยาว อโุมงค์

ชม 0227/2547 4204130054 พระนฐักลุ องฺคปญฺโญ สะดงศรี ใหม่หว้ยทราย

8

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0228/2547 4205160097 พระมหาทวศีกัดิ์   สขุญาโณ สขุา สวา่งศรวีชิยั อนัดบั 2

ขก 0229/2547 4205160119 พระมหาสมพร    ชนตฺุตโม จอ่งสละ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 0230/2547 4205160101 พระมหาทองหลอ่ อธิจิตฺโต สงมลูนาค กองศรี อนัดบั 2

ขก 0231/2547 4205160071 พระปรชัญา    พทฺุธสีโล โอราชา ตราชวูนาราม อนัดบั 2

ขก 0232/2547 4205160186 พระอกัษร     สนฺุทรธมฺโม นิคะแสน โนนศรเีรอืง อนัดบั 2

ขก 0233/2547 4205160127 พระมหาอภยั     ปภงฺกโร ชินสภุาพ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 0234/2547 4205160089 พระมหาชานนัทธ์รรม ชยทตฺโต ทา่โทม หนองแวง อนัดบั 2

ขก 0235/2547 4205160194 พระกญุชร   มหาปญฺโญ โออ๋าน เหลา่โพนทอง อนัดบั 2

ขก 0236/2547 4205160151 พระสมเกลีย้ง    สมจิตฺโต เหลา่สพุรรณ ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

ขก 0237/2547 4205160054 พระธนากร   กิตฺติโก เจนจบ หนองแวง อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ปรัชญา



ขก 0238/2547 4205160135 พระมหาเมฆพงษ ์ ฐิตเมโธ ควรดี ทา่บงึ

ขก 0239/2547 4205160046 พระถนอม จรณสมฺปนฺโน พรมมาโฮม จณุณะปิยิวนาวาส

ขก 0240/2547 4205160160 พระสมโภชน ์   ญาณธโร พิลามะโคตร โพธ์ิทอง

ขก 0241/2547 4205160178 พระส าเรงิ     โอภาโส ป่ีสา มรรคส าราญ

ขก 0242/2547 4205160143 พระวฑิรูย์ สนฺุทโร เพียงงาม นนัทิการาม

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0243/2547 4205170190 พระมหาบญุชดั   เตชปญฺุโญ ม่ิงเมือง เทพปรูณาราม อนัดบั 1 

ขก 0244/2547 4205170271 พระวชิาญ      รตนญาโณ มรดก หวัหิน อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0245/2547 4205170220 พระมหากิตติพงษ ์ สิรปิญฺโญ ชจูนัทกึ สีชมพู อนัดบั 2

ขก 0246/2547 4205170301 พระสมเกียรติ    ฐิตธมฺโม เต็งตระกลูเจรญิ สวา่งสทุธาราม อนัดบั 2

ขก 0247/2547 4205170653 พระมหาลกัษณภ์กัดี ภตฺติลกฺขโณ อนลุีจนัทร ์ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 0248/2547 4205170599 พระอธิราช      อภินนฺโท พานนนท์ สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

ขก 0249/2547 4205170203 พระมหาพรศกัดิ์   มหาสิปโฺป วงษธ์านี โนนศิลา อนัดบั 2

ขก 0250/2547 4205170416 พระสนใจ    ถิรธมฺโม เพ็งชนะ ธาตกุดุกวา้ง อนัดบั 2

ขก 0251/2547 4205170637 พระจิราวฒิุ       ญานวฑฺุโฒ กลางชาติ หนองหอไตร อนัดบั 2

ขก 0252/2547 4205170360 พระอนชิุต      ตนฺติปาโล ดวงพรม ม่วงศรี อนัดบั 2

ขก 0253/2547 4205170378 พระมหาฉลองชยั  จนฺทโก อดกลัน้ ชยัศรี อนัดบั 2

ขก 0254/2547 4205170246 พระมหาสงัเวยีน  ปญฺญาวโร จรเกษ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 0255/2547 4205170131 พระสมประสงค ์  สมาจาโร เทศก าจร กู่ประชาสามคัคี อนัดบั 2

ขก 0256/2547 4205170238 พระมหาสมเกียรติ ปญฺุญมโน แกว้ลว้น หนองตมู อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา 



ขก 0257/2547 4205170025 พระจรญั    ชตุินฺธโร โสดาค าแสน ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 0258/2547 4205170564 พระมหาสมจิตร สิรจินฺโท แสนลืม ประชาสามคัคี อนัดบั 2

ขก 0259/2547 4205170114 พระประดิษฐ์     วสิารโท อตุธาพงษ์ เทพปรูณาราม อนัดบั 2

ขก 0260/2547 4205170181 พระมหาจินดา    กิตฺติญาโณ บวัมาตร์ ป่าสนัติธรรม อนัดบั 2

ขก 0261/2547 4205170408 พระศกัดิ์ศร ี    ติกฺขญาโณ งามดี สวา่งมโน อนัดบั 2

ขก 0262/2547 4205170424 พระสมปอง   ธีรภทฺโท เบา้ค  า จอมศรี อนัดบั 2

ขก 0263/2547 4205170173 พระพิเชษฐ์     วสิทฺุธิญาโณ ชจูอม ม่วงศรี อนัดบั 2

ขก 0264/2547 4205170076 พระด ารง         ธีรปญฺโญ พิมมะจกัร ศิรธิรรมิกาวาส นิสิตลาว

ขก 0265/2547 4205170211 พระมหาวชินนัท ์  เตชวณฺโณ นอ้ยค าลือ ศรนีวล อนัดบั 2

ขก 0266/2547 4205170475 พระครูอนกุลูสงัฆกิจ สิรปิญฺโญ ละโพธ์ิ ธาตุ อนัดบั 2

ขก 0267/2547 4205170017 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ ชาตปญฺุโญ บญุเกิด หวัหิน อนัดบั 2

ขก 0268/2547 4205170386 พระมหาทินกร    โชติวณฺโณ ภศูรี ชยัศรี อนัดบั 2

ขก 0269/2547 4205170165 พระพลไกร     สกฺุกธมฺโม ไชยลมุ สธุรรมาราม

ขก 0270/2547 4205170254 พระราชนั       กนฺตสีโล ศรมีงุคณุ สธุรรมาราม

ขก 0271/2547 4205170289 พระวริตัน ์     จนฺทโก ศรคี  ามนตรี สวา่งศรวีชิยั

ขก 0272/2547 4205170084 พระมหาเดชลือชยั กนฺตสีโล มาลาม หนองบวัแดง

ขก 0273/2547 4205170483 พระสินทร  ถาวโร ภผูาคณุ เพ่ิมวลิยัยางเนียม

ขก 0274/2547 4205170106 พระบญุชยั    ญานธมฺโม อนพุกุ โพธ์ิศรคีณุเมือง

ขก 0275/2547 4205170335 พระสอน      ปิยธโร บญุทอง โพธ์ิศรี

ขก 0276/2547 4205170467 พระครูสถิตธรรมคณุาธาร ปคณุธมฺโม ฤทธิยา ธาตุ

ขก 0277/2547 4205170262 พระวชิยั       โกวโิท ค าสพุรม ศรชีมบาล

ขก 0278/2547 4205170441 พระครูจารุธรรมกิจ จารุวณฺโณ รตันเมือง วเิวกประชาสรรค์

ขก 0279/2547 4205170050 พระดงมาลา  ธมฺมวโร กลุกัง้ ทา่พระหงษเ์ทศดิษฐ์

ขก 0280/2547 4205170319 พระสมพบ      ญาณาภิรโต โนนค า อทุมุพร

ขก 0281/2547 4205170572 พระบญุเหลือ   สิรมิงฺคโล เปรมพงษ์ มงคลหลวง



ขก 0282/2547 4205170149 พระปรดีา     อคฺคปญฺโญ ทองจีน ตน้แกว้รตันาราม

ขก 0283/2547 4205170327 พระสราวธุ     สภุาจาโร เดชวงษา โพธ์ิศร ี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0284/2547 4205170041 พระชเูชิด      ปิยธมฺโม แกว้กลา้ พทุธประดิษฐ์

ขก 0285/2547 4205170581 พระสมัฤทธ์ิ    จนฺทโสภโณ ภลูายขาว โพธ์ิชยัโคกใหญ่

ขก 0286/2547 4205170068 พระดนตร ี      อคฺคว  โส สินทบัศาล ศิรธิรรมิกาวาส

ขก 0287/2547 4205170122 พระประภาส    ปญฺญาคโม ดอกไม้ โนนทนั

ขก 0288/2547 4205170670 พระศิร ิ      ปิยธมฺโม แตงออ่น ชยัประดิษฐ์

ขก 0289/2547 4205170611 พระสทุธานนท ์   สวุชิาโน โคผดงุ ธาตุ

ขก 0290/2547 4205170661 พระพรมศกัดิ์     ชตุินฺธโร วงษส์ามหมอ รม่ประดู่

ขก 0291/2547 4205170700 พระครูสวุฒันสารกิจ ญาณพโล ภวภตูานนท์ ศรภีมิูสรุการ

ขก 0292/2547 4205170343 พระสเุตียง       อธิปญฺโญ อาสขุ สธุรรมาราม

ขก 0293/2547 4205170351 พระสนิุต      สติปญฺโญ แกว้กนัยา สิรธิรรมิกาวาส

ขก 0294/2547 4205170505 พระครูประจกัษธ์รรมาวธุ ธมฺมาวโุธ ศรวีงษย์าง ชยัสามหมอ

ขก 0295/2547 4205170432 พระครูพชัรเหมคณุ เหมวณฺโณ จนัหีบ ธาตพุลแพง

ขก 0296/2547 4205170157 พระพรชยั     จารุธมฺโม แสนแกว้ ป่าเทพนิมิต

ขก 0297/2547 4205170521 พระครูปรีชาธรรมประยตุ สชีุโว ไพศาลธรรม เกาะ

ขก 0298/2547 4205170556 พระครูสมหุส์ิทธิพงษ์ สีลเตโช ลีโคกกลาง ชยัสามหมอ

ขก 0299/2547 4205170530 พระมหาวฒิุนนัท ์ สจฺจวโร ทองบอ่ ชยัสามหมอ

ขก 0300/2547 4205170491 พระมหาไพรจิตร สิรปิญฺโญ ปัญญาสยั ปรางคก์ู่

ขก 0301/2547 4205170513 พระครูโอภาสสารพิมล อาภากโร วงษเ์ทพา ประชาสามคัคีวนาราม

ขก 0302/2547 4205170459 พระสนิท   จารุธมฺโม วนัทอง ธาตพุลแพง

ขก 0303/2547 4205170602 พระองุน่      จนฺทปโม บวับญุ หนองตาไก้

61



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

รอ 0304/2547 4205171161 พระมหายทุธนา ธมฺมยทฺุโธ กิตติยทุธโยธิน ประชานิยม อนัดบั 1

รอ 0305/2547 4205171137 พระครูประวทิยส์ารกิจ มหาปญฺโญ ชาญเลิศ ปิปผลิวนาราม อนัดบั 1

รอ 0306/2547 4205170874 พระชยัมงคล กลฺยาโณ ตาลอ าไพ โนนสวาท (โนนเชียงบงั) อนัดบั 2

รอ 0307/2547 4205171200 พระสรสิช ปิยวณฺโณ มลูทองสขุ สระทอง อนัดบั 2

รอ 0308/2547 4205170793 พระไชยา ชตุิธมฺโม ไชยรตัน์ บา้นผ าใหญ่ อนัดบั 2

รอ 0309/2547 4205171072 พระครูใบฎีกากมล ปญฺญาปโชโต สรุพิล บณุฑรกิาวาส อนัดบั 2

รอ 0310/2547 4205171021 พระปัญญา จกฺกธมฺโม ระวโิชติ อโศการาม อนัดบั 2

รอ 0311/2547 4205171153 พระไพจิต จิตฺตปญฺโญ ราชสิน สระทอง อนัดบั 2

รอ 0312/2547 4205170777 พระชาญชยั ถาวโร ศรไีชยบาล สระทอง อนัดบั 2

รอ 0313/2547 4205170939 พระศรไีพ จนฺทปญฺโญ สวุรรณมาโจ คณิศรธรรมิการาม อนัดบั 2

รอ 0314/2547 4205170866 พระมหาประภาส ญาณเมธี แสนเสน อโสกวนาราม อนัดบั 2

รอ 0315/2547 4205170891 พระพิกลุ อสิญาโณ ภผูาผนั ประสานศรทัธา อนัดบั 2

รอ 0316/2547 4205170904 พระเพชรบรูณ์ สิรธิมฺโม ศรธีรรม บา้นป่าเมา้ อนัดบั 2

รอ 0317/2547 4205171234 พระส าเรงิ ฉนฺทโก สภุาพ เสรมิสขุคงคา อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

รอ 0318/2547 4205171013 พระมหาสมศกัดิ์ กิจฺจสาโร สตัรตัน์ เวฬวุนั อนัดบั 2

รอ 0319/2547 4205171218 พระใบฎีกาสายนัต์ อตฺุตโม สีนินสิทธ์ิ บรูพา อนัดบั 2

รอ 0320/2547 4205170831 พระทิเวช สจิุตฺโต เสนาสขุ เวฬวุนั อนัดบั 2

รอ 0321/2547 4205170947 พระสมาน กิตฺติโก มหาอตุ หนองพระบาง อนัดบั 2

รอ 0322/2547 4205171081 พระครูสนุทรวริยิาภรณ์ วายาโม อทุรกัษ์ กกตอ้งกดุหวา้ อนัดบั 2

รอ 0323/2547 4205171102 พระจ าลองลกัษณ์ ญาณวโีร กะตะโท ศรอีรยิวงศ์ อนัดบั 2

หอ้งเรียนวัดบรูพาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ศาสนา



รอ 0324/2547 4205170971 พระมหาสเุทพ อิสฺสโร เทวะรตัน์ บา้นโสกเชือก อนัดบั 2

รอ 0325/2547 4205170980 พระเสถียร สจฺจวโร สงวนพฤกษ์ ทา่แรส่ามคัคี อนัดบั 2

รอ 03262547 4205170751 พระเฉลิม ปภสฺสโร แกว้เวยีงกนั บา้นโนนสีดา อนัดบั 2

รอ 0327/2547 4205170955 พระมหาสญัจร โกวโิท ระดาไสย บรูพาภิราม อนัดบั 2

รอ 0328/2547 4205170807 พระณนัชพงศ์ จารุวณฺโณ พ่อกลุ สระทอง อนัดบั 2

รอ 0329/2547 4205170718 พระมหาเกรยีงไกร กิตฺติญาโณ นมนาน บรูพาภิราม อนัดบั 2

รอ 0330/2547 4205170785 พระไชยวฒัน์ ชาคโร ศรวีะสทุธ์ิ สระทอง อนัดบั 2

รอ 0331/2547 4205171285 พระครูวเิวกสตุาภรณ์ ญานวโร บตุมะ สนัติวเิวก เขา้ปี 3

รอ 0332/2547 4205171030 พระมหาสงัเวยีร ปญฺญาธโร ศรมีนัตะ สระทอง เขา้ปี 3

รอ 0333/2547 4205171277 พระครูสวุฒันปัญญาวธุ วชิโร ค  าศรลีา เจรญิราษฎร์ เขา้ปี 3

รอ 0334/2547 4205171315 พระครูสมหุส์มศกัดิ์ อคฺคเตโช เศษบบุผา แสงอรุณ เขา้ปี 3

รอ 0335/2547 4205171056 พระสมศกัดิ์ ธีรปญฺโญ เสี่ยงทองคา สวา่งใต้ เขา้ปี 3

รอ 0336/2547 4205171048 พระธนารกัษ์ ธตมโล สชุะไตร สระทอง เขา้ปี 3

รอ 0337/2547 4205171293 พระมหาประยงค์ ฐิตจาโร เศษวงศ์ ส  าราญนิวาส เขา้ปี 3

รอ 0338/2547 4205170742 พระมหาจ าเรญิ กตปญฺุโญ ภารส าเรจ็ ธรรมประดิษฐาราม

รอ 0339/2547 4205171064 พระโอภาส โอภาโส ภาภมิูพฤกษ์ สระบวัราษฎรป์ระดิษฐ์

รอ 0340/2547 4205171170 พระเรอืงศกัดิ์ กมโล บรรเทือง โพธ์ิชยัศรี

รอ 0341/2547 4205171196 พระครูสทุธิชยัสนุทร วสิทฺุโธ สวุรรณโภชน์ โพธ์ิชยัศรี

รอ 0342/2547 4205170840 พระธวชัชยั อาภานนฺโท แสนสญัญา เวฬวุนั

รอ 0343/2547 4205171307 พระสนัทนา  มหาปญฺุโญ สวุรรณเลิศ เวฬวุนาราม

รอ 0344/2547 4205171111 พระเจษฎา ปญฺญาธโร มุ่งชยัสงค์ ขีเ้หล็ก

รอ 0345/2547 4205170921 พระวเิชียร นรสิฺสโร บญุทา ทรงศิลา

รอ 0346/2547 4205170998 พระมหาอนรุกัษ์ โกวโิท โนนนอ้ย บรูพาภิราม

รอ 0347/2547 4205170882 สามเณรแปง - มณีวรรณ ทา่ชา้ง

รอ 0348/2547 4205170734 พระอธิการจรูญ สจฺจวโร ขาวผ่อง ทุ่งสามคัคี



รอ 0349/2547 4205171145 พระครูปัญญาสารนิเทศ อธิปญฺโญ ศรวีรรณะ หนองไฮ

รอ 0350/2547 4205171242 พระครูโสภณวิริยาภรณ์ อาสโภ วรรณศรี หนองบก

รอ 0351/2547 4205170769 พระชยัยะ โกมโล แกว้มะไฟ บา้นกลว้ย

รอ 0352/2547 4205170912 พระวชิยัรตัน์ พทฺุธสโร ไกยบตุร บา้นเปลือยนอก

รอ 0353/2547 4205170726 พระจรูญ ธีรธมฺโม ไกรสนูย์ โพนทองใหญ่

รอ 0354/2547 4205171188 พระวสิทุธิญาณ สรุธมฺโม ลาดแทน่ ศรอีรยิวงศ์  

52

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0355/2547 4206110280 พระบญุชู ชตุิปญฺโญ บญุวงค์ สะแกแสง อนัดบั 2

นม 0356/2547 4206110174 พระอาทิ จกฺกธมฺโม กอสงูเนิน หนองขุ่น อนัดบั 2

นม 0357/2547 4206110298 พระบญุหนกั อคฺคจิตฺโต วจิิตร ขีเ้หล็ก อนัดบั 2

นม 0358/2547 4206110107 พระมหาวชิรา ปญฺญาธโร ไปแดน โพธ์ิศรวีราราม อนัดบั 2

นม 0359/2547 4206110344 พระมหาสรุพงษ์ เขมจาโร หลม่เพชร บงึพระ อนัดบั 2

นม 0360/2547 4206110042 พระครูสิรอิรุโณภาส โอภาโส มีแกว้ หวัสะพาน อนัดบั 2

นม 0361/2547 4206110131 พระมหาสรุเชฏฐ์ ปิยธมฺโม ทอ่กระโทก ตะกดุเครอืปลอก อนัดบั 2

นม 0362/2547 4206110034 พระครูวสิารวรกิจ วสิารโท วงศก์ลาง หนองหวา้ อนัดบั 2

นม 0363/2547 4206110166 พระอธิการเสรมิ สีลานโุลโม ศรหีม่ืนไวย บงึทบัชา้ง อนัดบั 2

นม 0364/2547 4206110069 พระชยัสยาม ญาณิโก เทียมกระโทก ตาเงิน อนัดบั 2

นม 0365/2547 4206110051 พระครูสธุรรมานรุกัษ์ รกฺขิตธมฺโม สวุรรณดี กระโตน อนัดบั 2

นม 0366/2547 4206110085 เจา้อธิการบรรเทา สีลเตโช ชดุจีน โพธ์ิยอ้ย อนัดบั 2

นม 0367/2547 4206110247 พระครูวรธรรมทตั ธมฺมทินฺโน ไกลกลางดอน ซบัตะครอ้

นม 0368/2547 4206110239 พระครูขนัติธรรมธารี ขนฺติพโล วงษย์าแดง สวุรรณ

วิทยาเขตนครราชสีมา 
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



นม 0369/2547 4206110077 พระธีรศกัดิ์ ธมฺมธีโร เสารศ์ิริ โคกสงา่  

นม 0370/2547 4206110409 พระเสมือน ชาครธมฺโม แทน่แกว้ บา้นสนัติสขุ

นม 0371/2547 4206110425 พระประสงค์ ภรูญิาณเมธี จนัทกลุ ม่วง

นม 0372/2547 4206110328 พระมหาชนะพงษพ์นัธ์ อคฺคปญฺโญ สีสงัข์ พระปรางคส์ีดา

นม 0373/2547 4206110123 พระมหาสดุใจ ยโสธโร องคย์า ใหม่กรงทอง

นม 0374/2547 4206110140 พระสวงค์ กิตฺติสทฺโธ บ าเพ็ญพงษ์ โพธ์ิยอ้ย

นม 0375/2547 4206110395 สามเณรบญัชา - เฉ่ือยไธสง หนองบนุนาก

นม 0376/2547 4206110182 พระมหาสวาท ทนฺตจิตฺโต บรรลือส  าโรง บา้นกลว้ย

นม 0377/2547 4206110263 พระเกรยีงไกร วสตฺุตโม นอบส าโรง สมทุรการ

นม 0378/2547 4206110212 พระอธิการถนอมศกัดิ์ ถาวรธมฺโม ปราณี ธรรมโพธ์ิศรี

นม 0379/2547 4206110387 พระอธิการสมหวงั จิตฺตปสาโท ประสิทธ์ิพนัธุ์ หนองสายไพร

นม 0380/2547 4206110204 พระอธิการประสิทธ์ิ ญานวโร ขมพดุทรา โนนสะอาด

นม 0381/2547 4206110158 พระอธิการเนตร อภิวณฺโณ แตม้พิมาย ทุ่งสวา่ง

นม 0382/2547 4206110310 พระอธิการมนตรี ฐิตสีโล จอเกาะ บงึสาร

นม 0383/2547 4206110379 พระมหาส าราญ กิตฺติภทฺโท แกว้จนัทร ์ อิสาน

นม 0384/2547 4206110093 พระครูปัญญาวฒิุคณุ ปญฺญาพโล นอ้มกลาง เมืองที

นม 0385/2547 4206110026 พระครูประโชติชยัคณุ จนฺทโชโต อินทรจินดา หนองบวัทุ่ง

นม 0386/2547 4206110191 พระมหาวศิิษฎ์ ฐิตปาโล จนัทรส์นัเทียะ เก่าประตชูยั

นม 0387/2547 4206110221 พระอธิการกิตติชยั กิตฺติวณฺโณ พิมพก์ลาง ดอนขวาง

นม 0388/2547 4206110018 พระอธิการธีรญาณ ญาณสจิุ เถาทิพยเ์ดชปญุญา มนตม์าวาส

นม 0389/2547 4206110361 พระสมาน อภิว  โส ปลั่งกลาง โนนหมนั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0390/2547 4206110115 พระครูวศิาลวนิยักิจ ตปสีโล ลนัดอน ทุ่งยาว

นม 0391/2547 4206110255 พระก่ิงทอง อคฺคธมฺโม เมียนขนุทด ป่าจิตตสามคัคี

นม 0392/2547 4206110336 พระมหาธนวฒัน์ กิตฺติปญฺโญ วรรณเนตร บงึ



นม 0393/2547 4206110352 พระสมมาตร ติกฺขญาโณ ศรนีอก ตาลโหรน

นม 0394/2547 4206110301 พระพิษณุ ฐิตสทฺโธ ชสูงูเนิน ตะคลองหลง

นม 0395/2547 4206110417 พระทินกฤต ฐิตคโุณ ช านาญกิจ สระตะเคียน

41

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0396/2547 4207010599 พระวรีะชยั อธิปญฺโญ ค าเสียง ดา้มพรา้   อนัดบั 2

อบ 0397/2547 4207010459 พระครูวสิิฐพฒันาภรณ์ ส  วโร บวัศรี กลาง อนัดบั 2

อบ 0398/2547 4207010530 พระอธิการประวตัิ ญานวฑฺุโฒ กนัหะคณุ นายม อนัดบั 2

อบ 0399/2547 4207010602 พระธนากร สภุาจาโร ทองดี ดา้มพรา้ อนัดบั 2

อบ 0400/2547 4207010041 พระอทุยั กนฺตสีโล วรรณทอง มงคลโกวทิาราม อนัดบั 2

อบ 0401/2547 4207010106 พระมหาชาติชาย ปิยธมฺโม สวยรูป สทุศันาราม อนัดบั 2

อบ 0402/2547 4207010181 พระณพชัรพงษ์ อภิวณฺโณ จารรีกัษ์ ราษฎรศ์รทัธา อนัดบั 2

อบ 0403/2547 4207010378 พระปลดัเฉลิมชยั กิตฺติญาโณ ละดาห์ มงคลนอก อนัดบั 2

อบ 0404/2547 4207010424 พระอธิการวชิยั วชิโย จนัทรห์อม บา้นสงยาง อนัดบั 2

อบ 0405/2547 4207010467 พระสมใจ เตชธมฺโม จีนวงษ์ หวัเรอื อนัดบั 2

อบ 0406/2547 4207010149 พระอธิการกิจชยั โกวโิท สภุาพ สวายนอ้ย อนัดบั 2

อบ 0407/2547 4207010050 พระบญุเส็ง อาภสฺสโร ทลูภิรมย์ ป่าเวฬวุนับา้นแข้ อนัดบั 2

อบ 0408/2547 4207010068 พระวรีพล วรีปญฺโญ โพธ์ิขาว ทกัษิณธรรมนิเวศน์ อนัดบั 2

อบ 0409/2547 4207010271 พระครูประภศัรว์รกิจ ปภสฺสโร ปัดภยั ป่าดอนธาตุ อนัดบั 2

อบ 0410/2547 4207010165 พระชาญยทุธ ธมฺมโชโต ภิญโญภากร สวายนอ้ย อนัดบั 2

อบ 0411/2547 4207010173 พระมหาสนุนัท์ วสิทฺุธสีโล ทองสวสัดิ์ มจุลินทาราม อนัดบั 2

อบ 0412/2547 4207010629 พระมหาไกรสิทธ์ิ ญานทตฺโต ค าศิริ มหาวนาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา



อบ 0413/2547 4207010262 เจา้อธิการสายทอง คณุเตโช ไกรยา สระก าแพงใหญ่ อนัดบั 2

อบ 0414/2547 4207010092 พระสายยนั อคฺคปญฺโญ เตชะ ทุ่งเหียง อนัดบั 2

อบ 0415/2547 4207010513 พระสพุฒัน์ ธมฺมทินฺโน ผาชา กดุพนัเขียว อนัดบั 2

อบ 0416/2547 4207010408 พระมหาพยนต์ สนฺตจิตฺโต พนัธว์ตัร บรูพาปะอาวเหนือ อนัดบั 2

อบ 0417/2547 4207010416 พระครูศรพิีพฒันคณุ ฐิติสีโล พานเงิน เรยีบปะอาวใต้ อนัดบั 2

อบ 0418/2547 4207010548 พระครูเวฬวุนัสตุกิจ อนตฺุตโร  พลเยี่ยม เวฬวุนั อนัดบั 2

อบ 0419/2547 4207010025 พระอาคม ญานจาโร ทวพีนัธ์ มงคลนอก อนัดบั 2

อบ 0420/2547 4207010360 พระครูอดุมธรรมวตัร ขนฺติโก บญุไชย โนนดู่ อนัดบั 2

อบ 0421/2547 4207010122 พระสมคิด ญานวโร ดาษดา แสงอทุยั อนัดบั 2

อบ 0422/2547 4207010190 พระสพีุ อาภาโส หวงัสขุ สวา่งรตันาราม อนัดบั 2

อบ 0423/2547 4207010157 พระครูอาภากรสงัฆกิจ อาภากโร นามวงค์ ดงบงั อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0424/2547 4207010505 พระครูบญุเขตวมิล ชาคโร สดุามาตย์ ไรขิ่ง อนัดบั 2

อบ 0425/2547 4207010637 พระกอ้น สธุมฺโม ซ่ือตรง หนองหลกั เขา้ปี  3

อบ 0426/2547 4207010491 พระอธิการสมบตัิ จารุธมฺโม ค าเหลือ หนองขุ่น

อบ 0427/2547 4207010017 พระทองสขุ โสภโณ ทีเงิน มณีวนาราม

อบ 0428/2547 4207010220 พระครูสถิตนภคณุ กตปญฺุโญ เสนสขุ ฟ้าหยาด

อบ 0429/2547 4207010254 เจา้อธิการสรุศกัดิ์ สจิุตฺโต พรมสาร บา้นโดด

อบ 0430/2547 4207010394 พระบรรพต กตปญฺุโญ เจรญิสขุ หนองตุ

อบ 0431/2547 4207010521 พระมหาถาวร ปญฺญาธโร ใจเพียร ค ากลาง

อบ 0432/2547 4207010319 พระครูจนัทปัญโญภาส จนฺทปญฺโญ โอภากลุ พระโรจน์

อบ 0433/2547 4207010203 พระครูจนัทศีลวมิล จนฺทสีโล โลมพนัธ์ หนองบวั

อบ 0434/2547 4207010343 พระครูถาวรวฒันกิจ ถาวโร อปุรมิาตร หนองมะแซว

อบ 0435/2547 4207010441 พระทวี จนฺทปูโม ขลุ่ยแกว้ แก่งศิลา

อบ 0436/2547 4207010076 พระสมศกัดิ์ จิตฺตทนฺโต บญุเกิด ทุ่งโพธ์ิ



อบ 0437/2547 4207010564 เจา้อธิการฝาน สิรธิมฺโม โมราชาติ ยางชา้

อบ 0438/2547 4207010238 พระครูจนัโทภาสวมิล จนฺทาโภ คณิตสาร ตรสีวุรรณาราม

อบ 0439/2547 4207010386 พระใบฎีกาสมพร กิตฺติสาโร มณีพนัธ์ หว้ยไฮ

อบ 0440/2547 4207010432 พระอธิการวมิล ปญฺญาทีโป คณุารกัษ์ กดุน า้กิน

อบ 0441/2547 4207010301 พระอธิการทองจนัทร์ กมโล สมจนัทร์ สระปทมุมาลยั

อบ 0442/2547 4207010289 พระอธิการบนัเทิง ธีรปญฺโญ สขุเฉลิม โสภณวหิาร

อบ 0443/2547 4207010246 พระสมหุอ์ทุยั พยตฺโต ลาฟอง เจรญิทศัน์

อบ 0444/2547 4207010335 พระอธิการสมพร ขนฺติโก ทองมลู นาดี

อบ 0445/2547 4207010211 พระอธิการวนัทวคีณู อชิโต อัง้ดา วนวาสี

อบ 0446/2547 4207010351 พระครูจนัทธรรมประยตุ วสโภ แสงดารา จนัทิมา

อบ 0447/2547 4207010572 พระววิฒัน์ กตปญฺุโญ จนัทรบ์  ารุง ม่วงสามสิบ

อบ 0448/2547 4207010297 พระครูประภากรรตันคณุ ปภากโร สงัขะวรรณ รมณียค์ฏาราม

อบ 0449/2547 4207010581 พระจ าปี ถาวโร   นามลีลา สวา่งอารมณ์

อบ 0450/2547 4207010033 พระวชิยั วจิิตฺโต อภยัรี ศรอีดุม

อบ 0451/2547 4207010645 พระมั่น สมาจาโร ศรภีกัดี คสูวา่ง รุน่ที่ 48

56

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0452/2547 4208070099 พระมงคล มหาปญฺโญ แกว้มณี ธรรมเมือง อนัดบั 1

พร 0453/2547 4208070188 พระสวุทิย์ จีรว  โส ถงุเสน หลวง อนัดบั 1

พร 0454/2547 4208070226 พระมหาชชัวาลย์ อชิโต เหมือนชอบ ส าโรงปราสาท อนัดบั 2

พร 0455/2547 4208070137 พระเรงิสนัต์ ภรูทิตฺโต ศรจีนัทร ์ หนองม่วงไข่ อนัดบั 2

พร 0456/2547 4208070269 พระบญุเกิด ญานวโร ใจกระเสน ศรชีมุ อนัดบั 2

   วิทยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  ศาสนา



พร 0457/2547 4208070145 พระวเิศษ อตฺตทีโป วนัควร ศิรธิาดา อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0458/2547 4208070013 พระกฤษณ์ วชิรญาโณ เพ็ชรทวี รอ่งซอ้ อนัดบั 2

พร 0459/2547 4208070048 พระธนกร กนฺตธมฺโม เจตนา พงป่าหวาย อนัดบั 2

พร 0460/2547 4208070021 พระจรูญ จารุวณฺโณ ยั่งยืน ยา่นยาว อนัดบั 2

พร 0461/2547 4208070056 พระธวชัชยั กตปญฺุโญ ศิรแิสน หนองแรด

พร 0462/2547 4208070161 พระสมศกัดิ์ โสภณปญฺโญ ศรใีจวงั ยา่นยาว

พร 0463/2547 4208070129 พระรงัสรรค์ สนฺตจิตฺโต พิมพช์า่งทอง แกว้มงคล

พร 0464/2547 4208070170 พระสายณัห์ สจิุตฺโต จิตมณี กลาง

พร 0465/2547 4208070196 พระเฉลิมพล วชฺิชาธโร จนัทรใ์ส ปทมุ

พร 0466/2547 4208070102 พระมหาสนัติสขุ สนฺติกโร ค  านาน ป่าแลว

พร 0467/2547 4208070153 พระสมยศ ขนฺติวโร ยอดค า กาซอ้ง

พร 0468/2547 4208070242 พระวชัรพงศ์ สวุโีร ปันดิ ศรชีมุ

พร 0469/2547 4208070111 พระไม กิตฺติวฑฺฒโน กิวฒันา โป่งค  า

พร 0470/2547 4208070072 พระผดั ปญฺญาวฑฺุโฒ แสนค า ทุ่งแลง้

พร 0471/2547 4108073258 พระวรชิต วรชิโต วนัราชยั แม่ค  ามี รุน่ที่ 48
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0472/2547 4290404421 พระพีรสิฐ ปิยสีโล ลกัขษร มจร.วข.สรุนิทร ์ อนัดบั 1

สร 0473/2547 4290404367 พระบญุเพ็ง วรธมฺโม สิงหค์  า เนรมิตวปัิสสนา อนัดบั 1

สร 0474/2547 4290404286 พระกณัฐพล โอภาโส บญุประสิทธ์ิ ปราสาทศิลาราม อนัดบั 2

สร 0475/2547 4290203485 พระมหาจิรยทุธ จิรยทฺุโธ เสาใย พรหมสรุนิทร ์ อนัดบั 2

        วิทยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



สร 0476/2547 4290203914 พระประสงค์ ธมฺมวโร เกิดสนัโดด สองพ่ีนอ้ง อนัดบั 2

สร 0477/2547 4290404529 พระวฑิรูย์ ปภาธโร บญุเจรญิ คเูมือง อนัดบั 2

สร 0478/2547 4290404243 พระมหาชยั สิรปิญฺโญ บรูณะ สวุรรณวจิิตร อนัดบั 2

สร 0479/2547 4290404693 พระแมน ฐิตมโน มะโนรตัน์ แซรอ์อ อนัดบั 2

สร 04802547 4290204953 เจา้อธิการภชิูต ยสินฺธโร ผิวจนัทร์ ดอกจานรตันาราม อนัดบั 2

สร 0481/2547 4290203868 พระฉลาด นิปโก เถาปรกั ศิรจินัทร ์ อนัดบั 2

สร 0482/2547 4290405347 พระอนวุฒัน์ อนวุฑฺฒโน ศรปีระดู่ หนองเรอื อนัดบั 2

สร 0483/2547 4290404502 พระวฒันา วฑฺฒโน สมุทมุ อรุโณทยาราม อนัดบั 2

สร 0484/2547 4290204198 พระอ านาจ อภิชาโต บรรจงปรุ บา้นต าแย

สร 0485/2547 4290203957 พระพิชยั ปรปิณฺุโณ สภุิษะ ทกัษิณวารสีิรสิขุ

สร 0486/2547 4290404341 พระบญุสง่ เขมาจาโร ยอดอินทร์ บา้นนาโพธ์ิ

สร 0487/2547 4290204414 พระพิชิตย์ ปญฺญาวชิโร เหมาเหมาะดี สวุรรณวจิิตร

สร 0488/2547 4290203612 พระมหาสงบ ธีรว  โส ทรงศรี โพธิพฤกษาราม

สร 0489/2547 4290203787 พระมหาแสวง ธมฺมคเวสโก แกว้แสน บา้นอะลาง

สร 0490/2547 4290404651 พระอ าพล อกาลิโก นามพนู นิลาเทเวศน์

สร 0491/2547 4290204104 พระสวุทิย์ รกฺขิตสีโล จินดาศรี นิลาเทเวศน์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 0492/2547 4290204058 พระส าเนียง ตนฺติปาโล ไชยชมุ ชมุพลมณีรตัน์

สร 0493/2547 4290203531 พระมหาปฏิภาณ สเุมธี ปาราชิตงั กลางบรุรีมัย์

สร 0494/2547 4290404642 พระออมทรพัย์ อตฺถโกวโิท คิดชอบ ประทมุธรรมชาติ

23

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



พย 0495/2547 4210010138 พระบญุแทน กนฺตสีโล นิลวรรณ์ ไพรสณฑส์นุทร อนัดบั 2

พย 0496/2547 4210010201 พระครูสิรธิรรมภาณี ญานสิริ อนศุาสน์ ม่ิงเมือง อนัดบั 2

พย 0497/2547 4210010383 พระวรีะโชติ เตชปญฺโญ วงศไ์ชย เชียงหมัน้ อนัดบั 2

พย 0498/2547 4210010332 พระมหาจีรเดช ญาณวโร ทศันา ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 0499/2547 4210010057 พระมหาอดุม ฐิตธมฺโม มากมลู กลาง อนัดบั 2

พย 0500/2547 4210010031 พระครูโกศลธรรมวภิชั กิตฺติโสภโณ เลขสขุ หว้ยขา้วก ่า อนัดบั 2

พย 0501/2547 4210010324 พระมหาวรเวช อคฺคเมธี ค  าสขุ สนัคือ อนัดบั 2

พย 0502/2547 4210010235 พระครูวโิรจนน์นัทคณุ ภทฺทาจาโร เชียงทา น า้ป้ัว อนัดบั 2

พย 0503/2547 4210010260 พระมหาเชษฐ์ ธมฺมเมธี มาทะ ภมิูนทร์ อนัดบั 2

พย 0504/2547 4210010022 พระมหาอานนท์ จนฺทปชฺโชโต ค าวงั สนักอง อนัดบั 2

พย 0505/2547 4210010014 พระครูโสภณวรีาภรณ์ โสภโณ หมอยาดี แผ่นดินทอง อนัดบั 2

พย 0506/2547 4210010464 พระหฤทย์ กิตฺติปญฺโญ เจนหฤทยั แทน่ค า เขา้ปี  3

พย 0507/2547 4210010367 พระสวา่ง ญานธมฺโม ศรอีว้น ทา่ฮอ่

พย 0508/2547 4210010243 พระทวศีกัดิ์ จนฺทว  โส กนัทะ หลวงราชสณัฐาน

พย 0509/2547 4210010219 พระสมคิด อิสฺสรธมฺโม นนัต๊ะ ม่ิงเมือง

พย 0510/2547 4210010154 พระสนัต์ วสิทฺุโธ รอ้งเก็ด นาปรงั

พย 0511/2547 4210010278 พระปฏิภาณ โชติธมฺโม นิลคง ไทรหลวง

พย 0512/2547 4210010065 พระครูเดช โชติปญฺโญ อุ่นสอาด ชอ่งลม อนัดบั 2

พย 0513/2547 4210010049 พระอภินนัท์ อคฺคจิตฺโต ค านอ้ย ศรทีรายมลู

พย 0514/2547 4210010103 พระไชยนิวตัร กิตฺติสาโร อินต๊ะปะแสง ไหลน่่าน

พย 0515/2547 4310010448 พระจรสั กลฺยาโณ ต๊ะวงศ์ สวา่งอารมณ์

พย 0516/2547 4210010251 พระวนาทิตย์ กิตฺติวณฺโณ คิติวนั ใหม่พม่า

พย 0517/2547 4210010421 พระครูสนุทรปภากร ปภากโร ธรรมขนัธา สนัหนองบวั

พย 0518/2547 4210010081 เจา้อธิการดวงแกว้ ญานิสฺสโร แตม้เก่ง ทุ่งฝงู

พย 0519/2547 4210010286 พระอธิการศรไีว ปภาโส อินต๊ะฟู นวราษฎร์



พย 0520/2547 4210010456 พระใบฎีกาบรรเลง อตฺุตโม จนัต๊ะปัญญา บญุเรอืง

พย 0521/2547 4210010375 พระอานนท์ ปญฺญาวฑฺุโฒ จดค า สนัป่าบง

พย 0522/2547 4210010405 พระสพุจน์ สธุมฺโม กนัใจ พระเนตร

พย 0523/2547 4210010111 พระเกษียร กิตฺติวฑฺุโฒ วาณิชค า โปรง่

พย 0524/2547 4210010171 พระนเรศ ปภสฺสโร แป้งหอม แทน่ค า

พย 0525/2547 4210010090 พระครูวจิิตรนนัทศิลป์ ชตุิปญฺโญ มะโนชยั นาสา้น

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0526/2547 4210010308 พระธนรตัน์ จนฺทว  โส จนัทรต์ิ๊บ ป่าตาล

พย 0527/2547 4210010146 พระครูพิพฒันก์ัลยาณกิจ กลฺยาณจิตฺโต ไขศรี จอมหมอกแกว้

พย 0528/2547 4210010162 พระบบุผา ขนฺติธโร วจิิตร หลวงราชสณัฐาน

พย 0529/2547 4210010227 พระอธิการอินสอน ติกฺขญาโณ ปาลีขดั สนัหนองเหลียว

35

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นฐ 0530/2547 4211150791 พระมหาวชิยั ยติชโย ฤทธ์ิวรุิฬห์ มหาธาตวุรวหิาร อนัดบั 1

นฐ 0531/2547 4211150901 พระมหาเสน่ห์ เมตฺตจิตฺโต มอยแกว้ บพุพาราม อนัดบั 1

นฐ 0532/2547 4211150774 พระมหาไพฑรูย์ สิรธิมฺโม ชยักงุ สวุรรณาราม อนัดบั 1

นฐ 0533/2547 4211150880 พระมหาสณุรงค์ กนฺตวโีร พรกิตติวฒันา ออ้อีเขียว อนัดบั 1

นฐ 0534/2547 4211150855 พระมหาสมชาย โชติวโร นาส าแดง อบูมงุเหนือ อนัดบั 1

นฐ 0535/2547 4211150821 พระมหาศกัดิ์พิตชยั ธมฺมวโร ชิตชอบ สามพระยา อนัดบั 2

นฐ 0536/2547 4211150782 พระมหามนตรี วฑฺฒโน เอกพล มหาสวสัดิ์นาคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 0537/2547 4211150863 พระมหาสมบรูณ์ สมฺปนฺโน จารุณะ มหาสวสัดิ์นาคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 0538/2547 4211150685 พระมหาจนัทรท์ี วชิรเมธี นรศรี ตน้สน อนัดบั 2

วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  บาลีพุทธศาสตร์



นฐ 0539/2547 4211150839 พระมหาศรสีด วมิโล แสงสวา่ง มหาสวสัดิ์นาคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 0540/2547 4211150766 พระมหาพิภพ ภรูปิญฺโญ คงพลู หลวงพ่อสดธรรมกายาราม อนัดบั 2

นฐ 0541/2547 4211150910 พระมหาเสรี ภทฺทเมธี งา้วเทพนิมิตร ตน้สน อนัดบั 2

นฐ 0542/2547 4211150707 พระมหาถิรเดช จนฺทสทฺุโธ สรงกระสินธ์ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม อนัดบั 2

นฐ 0543/2547 4211150936 พระมหาเอกรนิทร ์ อาจาโร ภกัดี เกาะแกว้สวุรรณาราม อนัดบั 2

นฐ 0544/2547 4211150731 พระมหาอภิวตัร ์ โรจนธมฺโม ปัทธิสามะ มหาสวสัดิ์นาคพฒุาราม อนัดบั 2

นฐ 0545/2547 4211150928 พระมหาแสงมณี วรเมธี พวงพนัธ์ สงัฆราชา

นฐ 0546/2547 4211150847 พระมหาสมเกียรติ ธมฺมาภิรโต แซโ่คว้ ศนูยก์ลางการศกึษาวิปัสสนาธุระพทุธวิหาร

นฐ 0547/2547 4211150715 พระมหาทองอยู่ ธมฺมวโร จรพรมราช มหาสวสัดิ์นาคพฒุาราม

18

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นว 0548/2547 4209010421 พระจิรพงษ ์ อรุโณ ตณัฑวรุิฬห์ วาปีรตันาราม อนัดบั 1

นว 0549/2547 4209010031 พระนิมิตร  จนฺทร  สี กลิ่นดอกแกว้ ตากฟ้า อนัดบั 2 

นว 0550/2547 4209010081 พระสมพงษ ์ กนฺตธมฺโม พงษส์มบรูณ์ ป่ามชัฌิมวราราม อนัดบั 2 

นว 0551/2547 4209010014 พระมหาจ าลอง  ขนฺติสาโร ขา่ยทอง กฏุิการาม อนัดบั 2 

นว 0552/2547 4209010201 พระมหาอดุม  ธมฺมวโร ภเูวยีนวงศ์ บญุมั่นศรทัธาราม อนัดบั 2

นว 0553/2547 4209010502 พระมหาอรา่ม อิสฺสรญาโณ คณุช่ืน บอ่สามแสน อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นว 0554/2547 42090 0090 พระเศวต  สิรคิตฺุโต วราโพธ์ิ เขาวงษ์ อนัดบั 2

นว 0555/2547 4209010294 พระสมหุส์รุางค ์ สจิุณฺโณ จนัทรง์าม เขาดิน อนัดบั 2

นว 0556/2547 4209010456 พระอธิการทองแดง สขุปญโญ สขุผล ปัญจขนัธ์ อนัดบั 2

วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์
  คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



นว 0557/2547 4209010588 พระมหามณฑล โชติปญฺโญ สขุคง พระนอนจกัรสีห์ อนัดบั 2

นว 0558/2547 4209010308 พระครูนิพทัธปัญญาคณุ วลฺลโภ ลิม้สวุรรณ หวัหวาย อนัดบั 2

นว 0559/2547 4209010391 พระบญุฤทธ์ิ  สนฺตจิตฺโต ศรวชิยั สวา่งวงษ์ อนัดบั 2

นว 0560/2547 4209010022 พระปลดัสทา้น  ถาวโร มลูนอก วงัหิน อนัดบั 2

นว 0561/2547 4209010359 พระมหาประยรู  ปญฺญาวโุธ แววน า ทุ่งแฝก อนัดบั 2

นว 0562/2547 4209010154 พระมหาถนอม  เขมวโีร นะวะค าสี บญุมั่นศรทัธาราม อนัดบั 2

นว 0563/2547 4209010049 พระเชาวน ์ อคฺคปญฺโญ เรอืงธง วนัสนัติธรรม อนัดบั 2

นว 0564/2547 4209010057 พระสกุร ี พลสีโล พะนแุสง ไทรใต้ อนัดบั 2

นว 0565/2547 4209010341 พระอธิการสมาน จิตฺตธมฺโม ป่ินลา ไผ่ลอ้ม อนัดบั 2

นว 0566/2547 4209010472 พระครูนิวฐิปัญญากร ปญฺญาสิริ ตลุพงศารกัษ์ ชอ่งแค อนัดบั 2

นว 0567/2547 4209010553 พระประสิทธ์ิ จิตฺตกาโร ฝอยทอง ซบัสมอทอด อนัดบั 2

นว 0568/2547 4209010367 พระครูโสภณธรรมวิสทุธ์ิ ฐิตโสภโณ โฉมเกิด วงัแดง อนัดบั 2

นว 0569/2547 4209010316 พระมหายงยทุธ วฑฺุฒิโก อินจนัทร์ ทพัทนัวฒันาราม อนัดบั 2

นว 0570/2547 4209010162 สามเณรพิชยั  - สายเสมา บญุมั่นศรทัธาราม อนัดบั 2

นว 0571/2547 4209010481 พระบญุจนัทร์ กนฺตสาโร จนัทรท์ี เขาลอ้ อนัดบั 2

นว 0572/2547 4209010448 พระอธิการอ าพร ปรมิตฺุโต แกว้โกมล ดอนพลอง อนัดบั 2

นว 0573/2547 4209010138 พระประสิทธ์ิ  วสิทฺุธิญาโณ ค าพล ชอ่งแค อนัดบั 2

นว 0574/2547 4209010278 พระไพโรจน ์ ขนฺติธโร จนัทรศ์ิริ หาดทรายงาม อนัดบั 2

นว 0575/2547 4209010464 พระครูสงัฆรกัษส์มชาย จิตฺตคตฺุโต โฉมจนัทร์ โพทะเล อนัดบั 2

นว 0576/2547 4209010430 พระอธิการสมควร ญาณวโร แสงดี โคกมรณภาพอ อนัดบั 2

นว 0577/2547 4209010561 พระอธิการบญุชว่ย ธมฺมธีโร บอ่ทอง บงึสามพนัลา่ง อนัดบั 2

นว 0578/2547 4209010596 พระปลดัธวชัชยั อตฺตสนฺโต ชเูชิด พระนอนจกัรสีหว์รวหิาร อนัดบั 2

นว 0579/2547 4209010073 พระสายชล  อินฺทวโีร สิงหท์อง สนัติธรรม อนัดบั 2

นว 0580/2547 4209010235 พระสณัหพจน ์ ปญฺุญาคโม พิสทุธิมนต์ ตากฟ้า อนัดบั 2

นว 0581/2547 4209010189 พระมหาสขุ  สมุงฺคโล อปุการะ นครสวรรค์ อนัดบั 2



นว 0582/2547 4209010383 พระมหามนสั  อรุโณ ศรสีภุาพ สวา่งวงษ์ มี  F

นว 0583/2547 4409011006 พระครูวเิชียรธรรมนาท จนฺทวณฺโณ สู่สวสัดิ์ หนองปลิง เขา้ ปี 3

นว 0584/2547 4409010981 เจา้อธิการยงยทุธ กิตฺติวณฺโณ อินทรส์อน หนองไผ่พิทยาราม เขา้ ปี 3

นว 0585/2547 4409010999 พระครูศรเีมธาภรณ์ สนฺติกโร แกว้จีน วงักลม เขา้ ปี 3

นว 0586/2547 4409011014 พระสมหุส์ขุเกษม เตชทตฺโต คงไทย สคุตวราราม เขา้ ปี 3

นว 0587/2547 4409010972 พระมงคล เกสโร ดีมาก สนัติวนาราม เขา้ ปี 3

นว 0588/2547 4409010921 พระวเิชียร  ปญฺญาวชิโร ค  าต๊ะ บอ่สามแสน เขา้ปี 3

นว 0589/2547 4409010948 พระอาคม  จินฺตามโย สิงหผ์าสขุ บอ่แกว้ เขา้ปี 3

นว 0590/2547 4209010120 สามเณรสทุศั  - ปลุาสะเก บญุมั่นศรทัธาราม

นว 0591/2547 4409010964 พระอธิการทนง ธมฺมิโก ปานทอง หนองเตา่ เขา้ ปี 3

นว 0592/2547 4409010956 พระทวปี กลฺยาณธมฺโม เล็กบณัฑิตย์ ตาคลี เขา้ ปี 3

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นว 0593/2547 4409011022 พระใบฎีกาสมบรูณ์ อนตฺุตโร สกุายะ สคุตวราราม เขา้ ปี 3

นว 0594/2547 4209010600 พระมหาเฉลิม เตชธมฺโม แขนอก ชอ่งแค

นว 0595/2547 4209010065 พระมหาสมหมาย กตปญฺุโญ ปีระหนันอก นครสวรรค์

นว 0596/2547 4209010324 พระมหาพงษศ์กัดิ์ ปภาธโร จรยิา โพธ์ิศรี

นว 0597/2547 4209010405 พระรตัน ์ อภิฉนฺโท วนัวโิรจน์ สวรรคว์ถีิธรรมาราม

นว 0598/2547 4209010545 พระอธิการวโิรจน์ โอภาโส หวงัศรี เนินกรอย

นว 0599/2547 4209010146 พระบญุสง่  สิรวิณฺโณ ลกูลม หนองขนุชาติ

นว 0600/2547 4209010570 พระนิรนัดร ์ สิรจินฺโท เสือเจรญิ หนองจิกทรายมลู

นว 0601/2547 4209010103 พระสเุมธา  ธมฺมวโร อินทรสงู วงังิว้

นว 0602/2547 4209010227 พระมหาสมฤทธ์ิ อคฺคจิตฺโต ทรพัยใ์ส ทา่พระเจรญิพรต

นว 0603/2547 4209010219 พระสมิุตร  ปิยสีโล ศรแีตรวงษ์ เทพนิมิต

นว 0604/2547 4209010111 พระนินนาท  ธมฺมนาโท ภู่เล็ก นครสวรรค์

นว 0605/2547 4209010529 เจา้อธิการเฉลย ทิฏฺฐธมฺโม ทดัทาน ศรบีญุสง่



นว 0606/2547 4409010905 พระวรวฒิุ  วรวฑฺฒโน ยศแสง พรา้ว เขา้ปี 3

นว 0607/2547 4209010260 พระชลอ  สิรธิโร บวันารถ สคุตวราราม

นว 0608/2547 4309011063 พระถนอม กตปญฺุโญ ไทยสมาน ประชานิมิต  

61

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลพ 0609/2547 4204110754 พระครูอดลุสีลกิตติ์ ญานวฑฺุโฒ บญุชุ่ม ธาตคุ  า อนัดบั 1

ลพ 0610/2547 4204110711 พระอธิการสมัพนัธ์ สิรธิมฺโม ไชยพนัธ์ ปงชยั อนัดบั 1

ลพ 0611/2547 4204110649 พระมหาบญุสง่ อมรเมธี อปุเวร น า้บอ่เหลือง อนัดบั 2

ลพ 0612/2547 4204110681 พระครูวมิลธรรมจารี ธมฺมจารี วงศค์  า สะปุ๋ งหลวง อนัดบั 2

ลพ 0613/2547 4204110657 พระครูพฒิุธรรมสนุทร ติกฺขวโีร ทาปัน แม่ตืน อนัดบั 2

ลพ 0614/2547 4204110703 พระครูสงัวรสีลคณุ สีลส  วโร ปินตาอุ่น สนัก าแพง อนัดบั 2

ลพ 0615/2547 4204110622 พระครูดวงทิพย์ อรุโณ จนัทรศ์รแีกว้ ทา่โป่ง อนัดบั 2

ลพ 0616/2547 4204110665 พระมหาไพฑรูย์ วชิรญาโณ ภิระบรรณ์ ทา่ตน้งิว้ อนัดบั 2

ลพ 06172547 4204110746 พระครูโสภิตรตันโชติ รตนโชโต เงินเย็น ทาผาตัง้ อนัดบั 2

ลพ 0618/2547 4204110738 พระสวุรรณ อธิปญฺโญ สีจาน บา้นกอ้ง อนัดบั 2

ลพ 0619/2547 4204110720 พระครูสถิตธรรมาภนินัท์ กลฺยาณธมฺโม บญุยะ อินทะวชิยั อนัดบั 2

ลพ 0620/2547 4204110631 พระครูวสิิฐธรรมาวธุ จารุวณฺโณ ใชยโยกาศ ดอยค า อนัดบั 2

ลพ 0621/2547 4204110771 พระอธิการสิงหแ์กว้ วชิรธมฺโม เรอืนมณี แพะโป่ง อนัดบั 2

ลพ 0622/2547 4204110690 พระครูววิธิธรรมธาดา ธมฺมธโร อุ่นเมืองใจ ทุ่งม่าน

ลพ 0623/2547 4204110614 พระครูสนุทรขนัติรตัน์ ขนฺติพโล แสงตาหลา้ ศรเีกิด

ลพ 0624/2547 4204110673 พระระพิน ฐิตสาโร สมยาวะกาศ ทาศรปี้าน
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วิทยาลัยสงฆล์ าพูน
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา



1.   คณะพุทธศาสตร์  
                สาขาวชิาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

สาขาวชิาบาลี - สนัสกฤต  จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา  จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ 625 รูป

1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

สาขาวชิาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชาปรชัญา  จ านวน รูป

สาขาวชิาศาสนา  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  จ านวน รูป

5 วิทยาเขตแพร่

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

6 วิทยาเขตสุรินทร์

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป



8 วิทยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวชิาศาสนา จ านวน รูป

9 วิทยาสงฆน์ครสวรรค์

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

10 วิทยาสงฆล์ าพูน

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา จ านวน รูป

11 วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส

สาขาวชิาบาฬีพทุธศาสตร์ จ านวน รูป

12 หอ้งเรียนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จังหวัดพิษณุโลก

สาขาวชิาปรชัญา จ านวน รูป

13 หอ้งเรียนวัดบูรพาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาวชิา ศาสนา จ านวน รูป

วทิยาเขต/หอ้งเรยีน/วทิยาลยัสงฆ์ รวมทัง้สิน้ รูป

สว่นกลาง/วทิยาเขต/หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ รูป                 1.   คณะพุทธศาสตร์

รับรองตามนี้

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระมหาเทียบ  สิริญาโณ

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะพุทธศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0625/2547 14252 พระมหาอมร สมุงฺคโล ธษุาวนั มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท 0626/2547 14347 พระมหาธนวชิช์ จิตฺตทนฺโต ขนับรรจง ปทมุคงคา อนัดบั 2

กท  0627/2547 4290203621 พระสมพร อภิวาโท ค าขา่ ทินกรนิมิต อนัดบั 2

กท  0628/2547 14259 พระมหาสมบตัิ ภทฺทปญฺโญ ท าสีนาค ราชบรูณฯ อนัดบั 2

กท  0629/2547 14255 พระมหาจรญั จรญฺโญ เต็มพรอ้ม ดสุิดาราม อนัดบั 2

กท  0630/2547 14227 พระอิทธิพล อิทฺธิพโล บวัฤทธ์ิ ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท  0631/2547 14261 พระมหาสถิตย์ ฐิตจิตฺโต มาระเทศ มหาพฤฒาราม อนัดบั 2

กท  0632/2547 4417020035 พระมณี ปภสฺสโร เนตรมณี แจง้ เขา้ปี 3

กท  0633/2547 14294 พระมหาผดงุเกียรติ กิตฺติปาโล บพุศิริ เลา

กท  0634/2547 4417020027 พระครูปลดัศิรวิฒัน์ สญฺญจิตฺโต วชิาผา ใหม่พิเรนิทร ์ เขา้ปี 3

กท  0635/2547 4417020019 พระครูโอภาสธรรมสาร โอภาโส เผือกเนียร ใหม่พิเรนิทร ์ เขา้ปี 3

กท  0636/2547 14297 พระมหาพีรวฒัน์ ปิยเมธี เกลีย้งดี ประดู่บางจาก

กท  0637/2547 14311 พระพิเชษฐ์ กิตฺติญาโณ บญุโสภิณ กาญจนสิงหาสน์

กท  0638/2547 4417020892 พระครูสตุวสิทุธิคณุ ญาณธโร พดั สงัขก์ระจาย เขา้ปี  3

กท  0639/2547 14235 พระมหาจรูญ กิตฺติโสภโณ โคตะ สวสัดิวารสีีมาราม

กท  0640/2547 14282 พระสงา่ ญาณวโีร ชะยอยรมัย์ ประดู่บางจาก

คณะครุศาสตร ์ส่วนกลาง
สาขาวิชา  การบริหารการศกึษา

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต
อนุมัติปริญญา วันที่  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗

รุ่นที่  ๔๙  ปีการศกึษา  ๒๕๔๕
เข้ารับปริญญา  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗



กท  0641/2547 14354 พระมหาวฒิุกร ปทมุวโร บวัทอง แกว้ฟ้า

กท  0642/2547 14247 พระมหาสะอาด โชติวชิโร ยืนยง ดาวดงึษาราม

กท  0643/2547 14277 พระมหาณฐัพล ปสนฺโน ดอนตะโก มหาธาตฯุ

กท  0644/2547 4417020043 พระประทีป กิตฺติปาโล พิมพกิ์จ เขาล าแพน

กท  0645/2547 14362 พระมหาทองยุ่น สวุโจ ปิดตานงั บางบ าหรุ

กท  0646/2547 14323 พระเชาวลิตร อภิวฑฺฒโน คามะวถีิ กลัยาณมิตรฯ

กท  0647/2547 14331 พระชิตเกษม สิรวิณฺโณ บวัแกว้ ลครท า

กท  0648/2547 14363 พระมหาสมอาจ ปญฺญาธโร เจรญิรมัย์ บางบ าหรุ
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท  0649/2547 14256 พระมหาพรชยั ชยวฑฺุโฒ ไชยสขุ เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท  0650/2547 14228 พระมหาสมพงศ์ ภทฺทาจาโร ปัตถามา พระปฐมเจดียฯ์ อนัดบั 2

กท 0651/2547 14342 พระฉลอง สรุปญฺโญ จนัทบตุร ดาวคนอง อนัดบั 2

กท 0652/2547 14268 พระมหาสคุนธ์ ฐิติเมธี เภาเส็น บญุศรมีณีกรณ์

กท 0653/2547 14234 พระมหาบญุเกิน เขมงฺกโร หิรญัรกัษ์ พระเชตพุน

กท 0654/2547 14306 พระสานุ สเุมโธ กา้นอินทร์ นายโรง

กท 0655/2547 14329 พระศภุเศรษฐ์ เถ่ียนยงั เสน่หด์ี มงคลสมาคม

กท 0656/2547 14356 พระมหาวชิิต วชิิตาวโิน เอียดจงดี ใหม่พิเรนทร์

กท 0657/2547 14326 พระทศพล ถาวรพโล สขุทวี ใหม่ยายนุย้

กท 0658/2547 14308 สามเณรสมดั - บรรพตาธิ ประชาระบือธรรม

กท 0659/2547 14269 พระมหาประมาณ ฐิตเปโม สดุตาชาติ บณุยประดิษฐ์

กท 0660/2547 14359 พระมหาจารกึ จิตฺตวสิทฺุโธ นามจนัทรท์กึ พระปฐมเจดีย์

คณะครุศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  จริยศกึษา



กท 0661/2547 14350 พระมหาวนัชยั อติชาโต มลูโยธา ปากบอ่

กท 0662/2547 14324 พระโสภา ธมฺมจาโร กานสุนธ์ิ อมรทายิการาม

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0663/2547 14298 พระมหาบญุรอด ติกฺขปญฺโญ สขุปลืม้ พระสมทุรเจดีย์ อนัดบั 2

กท 0664/2547 14365 พระมหาเรอืงเดช ถาวรธมฺโม ศรปีระสม สวสัดิวารสีีมาราม อนัดบั 2

กท 0665/2547 14240 พระมหาคะนอง เนติธมฺโม พิลนุ บพิตรพิมขุ อนัดบั 2

กท 0666/2547 14231 พระมหาเสกสรร อาภากโร เตน้ปักษี ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 0667/2547 14355 พระมหาอธิป อธิปงฺกโุร แผนสมบรูณ์ ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 0668/2547 14250 พระมหาสรุตัน์ ฐิตเมธี เย็นเสมอ บพิตรพิมขุ

กท 0669/2547 14348 พระมหาอมัพร อภิวโร ยศตะ โพธินิมิตรฯ

กท 0670/2547 14346 พระมหาประยงค์ ปิยธโร ภสูวุรรณ ประชาระบือธรรม

กท 0671/2547 14278 พระค ารณ รตนร  สี เหวทู่ บางเสาธง

กท 0672/2547 14285 พระมหาสทุศัน์ สทุสฺสนปญฺโญ สาระขนัธ์ มะสง

กท 0673/2547 14295 พระมหานนทชาย นนฺทชโย ภาคเดียว ปทมุคงคา

กท 0674/2547 14367 พระมหาทกัษิณ ปิยสิทฺโธ เสน่หด์ี ทินกรนิมิต

กท 0675/2547 14320 พระธีระยทุธ ธีรงฺกโุร นชุนอ้ย นอ้ยนพคณุ

กท 0676/2547 14338 พระนิคม ขมจิตฺโต สายสะอาด แกว้

กท 0677/2547 14339 พระปัญญา วรปญฺญาเมธี เพ็งสวรรค์ กระจงั

กท 0678/2547 14368 พระมหาธีรชิต อติจิตฺโต ออ่นโสภา เทพากร

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0679/2547 14353 พระมหาเทพดวงดิษฐ์ ปสฺุสเทโว ใจสขุ นครป่าหมาก

คณะครุศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  สังคมศกึษา



กท 0680/2547 14237 สามเณรสายณัห์ - จนัทรต์าลบ ราชโอรสาราม

กท 0681/2547 14241 พระมหาสรุเดช สรุเตโช ค าโสภา จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0682/2547 14328 สามเณรวฒิุกร - บานเย็น หงสร์ตันาราม

กท 0683/2547 14257 พระมหาอาคม อรยินนฺโท ป่ินผกา ชลประทานฯ

กท 0684/2547 14332 พระสพุล รตนโชโต อปูแกว้ แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 0685/2547 14325 สามเณรสมศกัดิ์ - เอียดแกว้ ศรสีดุาราม
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0686/2547 14315 พระทนง ปญฺญาคโม พริง้เพราะ ปทมุสามราษฎร์ อนัดบั 2 

กท 0687/2547 14305 พระชาตรี วชิรว  โส บญุมี ประสิทธิชยั อนัดบั 2

กท 0688/2547 14253 พระมหาพิชนนัท์ ฐิตส  วโร ขนัอาสา สทุศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท 0689/2547 14293 พระมหาเสมอ วสิทฺุธิสาโร พาโนราช ช านิหตัถการ อนัดบั 2

กท 0690/2547 14273 พระมหาจกัรกฤษณ์ จารุธมฺโม การกระสงั เทพนารี อนัดบั 2

กท 0691/2547 14233 พระมหาจรรยา จรณธมฺโม สโุพธ์ิ กลัยาณมิตร

กท 0692/2547 14358 พระมหาธีระพนธ์ ธีรพโล บญุเย็น แคนอก

กท 0693/2547 14292 พระประวทิย์ ญาณวริโิย สมสนกุ มหาธาตุ

กท 0694/2547 14270 พระมหาวชัรพงษ์ วชิรว  โส แสงไชยวนั จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0695/2547 14318 พระสมหมาย ญานธมฺโม รอดเพชร มชัฌิมภมิู

กท 0696/2547 14246 พระมหาสายญั สิรปิญฺโญ ศรอีอ่น จกัรวรรดิราชาวาส

กท 0697/2547 14283 พระมหาบณุยรกัษ์ เตชวนฺโต สาธร ไชยทิศ

กท 0698/2547 14276 พระปรชีา ปรญฺิญาโณ พานศุรี จอมสดุาราม

กท 0699/2547 14335 พระทอง ฐิตปญโญ บตุรดี เอ่ียมวรนชุ

คณะครุศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย



กท 0700/2547 14351 พระมหาจ าลอง โชติธมฺโม ลิลนั กลัยาณมิตร

กท 0701/2547 14280 พระสทุดั สิรทิตฺโต แหวนนิน นาคปรก

กท 0702/2547 14373 พระมหาสมหมาย ฐิตเมโธ กนันฬุา บางบ าหรุ

กท 0703/2547 14301 พระชยัวฒัน์ จิรวฑฺฒโน แวงหินกอง ดาวคนอง

กท 0704/2547 14314 พระเถลิงศกัดิ์ สวุณฺโณ ภคู  านวน กลัยาณมิตร

กท 0705/2547 14349 พระมหาไพบลูย์ ปณฺุณโก มนตรี สมรโกฏิ

กท 0706/2547 14243 พระมหาองอาจ เทวสิริ ทองหยิบกลาง พรหมวงศาราม

กท 0707/2547 14344 พระมหาวชิยั อิทฺธิโชโต เลไร กลัยาณมิตร

กท 0708/2547 14372 พระมหาวโิรจน์ มหาลาโภ ค าเสน สวุรรณ

กท 0709/2547 14322 สามเณรสวุฒัน์ - พรหมวงศ์ ดาวคนอง

กท 0710/2547 14369 พระมหาไพศาล ปสนฺนจิตฺโต โสภา ชลประทานฯ

กท 0711/2547 14236 พระมหาสมเกียรติ ยตฺุติโก พวงใย อรุณราชวราราม

กท 0712/2547 14361 พระมหาสบุิน สวุฑฺฒโน ในทอง พระเชตพุน

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0713/2547 14343 พระมหาธานินทร์ ฐิตวริโิย สะอาด วรจรรยาวาส

กท 0714/2547 13712 สามเณรประกอบ สิรกิมลานนท์ มหาธาตฯุ รุน่ที่ 48
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 0715/2547 14274 พระมหาไพศาล เขมจาโร จนัทฤทธ์ิ มหาธาตฯุ อนัดบั 1

กท 0716/2547 14299 พระมหาธงชยั ภรูปิญฺโญ กองแกว้ ศรสีดุาราม อนัดบั 2 

กท 0717/2547 13753 พระมหาศิรชิยั รตนปญฺโญ ปรองดอง บางบ าหรุ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ



กท 0718/2547 14287 พระสขุมุ เขมจารี สารศรี เทพนารี อนัดบั 2

กท 0719/2547 14263 พระมหาค าจนัทร ์ อคฺคปญฺโญ รม่เย็น ราษฎรบ์รูณะ อนัดบั 2

กท 0720/2547 14265 พระวชัชเรศ อสิญาโณ พิทกัษ์ แจงรอ้น อนัดบั 2

กท 0721/2547 14340 พระศราวธุ วชิราวโุธ ศรสีด มะสง อนัดบั 2

กท 0722/2547 14279 พระมหาปฏิภาณ ธีรว  โส หวงัลอ้มกลาง ประดู่บางจาก อนัดบั 2

กท 0723/2547 14230 พระมหาศกัดิ์ศรี สิรสิิทฺโธ สิรสิวุรรณวฒันา พระเชตพุนฯ อนัดบั 2

กท 0724/2547 14264 พระธงไชย ธมฺมทินฺโน โสระเวช อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 0725/2547 14352 พระมหาภาสกรณ์ สิรธิโร ไพรวลัย์ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท 0726/2547 14327 พระสมภาร ญาณสมฺปนฺโน สิงจานสุงค์ ปากบอ่ อนัดบั 2

กท 0727/2547 14226 พระมหาโกศล อหสึโก บญุเงิน ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 0728/2547 14302 พระมหาสมพร ญาณิสฺสโร แกว้กอก กาญจนสิงหาสน์

กท 0729/2547 14303 พระปินะ กณฺหว โส กณัหาวงศ์ วเิศษการ

กท 0730/2547 14371 พระมหาอทุยั อตฺถจารี ปรอีารมณ์ ราชโอรสาราม

กท 0731/2547 14284 พระมหาสายณัห์ สิรจินฺโท เทพจนัดา วรจรรยาวาส

กท 0732/2547 14304 สามเณรสฏุิชยั - อคัรภานวุฒัน์ ประสาทบญุญาวาส

กท 0733/2547 14296 พระมหาทองค า ปญฺญาธโร กนัษา อมัพวนั

กท 0734/2547 14341 พระเจรญิยศ ฐิตธมฺโม วนัยาว อมรทายิการาม

กท 0735/2547 14316 พระพงศกัดิ์ อภิชฺชโว รง่สง ใหม่ยายแป้น

กท 0736/2547 14229 พระมหาสวุรรณรตัน์ กนฺตาจาโร แสนสภุา เบญจมบพิตร

กท 0737/2547 14244 พระมหาสรุยิา ชาครเมธี สขุเขต ชนะสงคราม

กท 0738/2547 14271 พระมหาณรงค์ ชยคตฺุโต อินทรช์ยัศรี ทินกรนิมิต

กท 0739/2547 14330 พระสมอาด ปณฺฑิโต เสรยี ์ ทินกรนิมิต

กท 0740/2547 12236 พระมหาอสันี มหาเมธี หงษพิ์นิจ มหาธาตฯุ รุน่ที่ 48

26



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 0741/2547 4202228928 พระมหาโอสถ ปิยภาณี จนัทรบ์วัลา มชัฌิมาวาส อนัดบั 1

นค 0742/2547 4202227816 สามเณรอรยิธ์ชั - ราชลี โพธ์ิศรี อนัดบั 1

นค 0743/2547 4202228812 พระวรวทิย์ อคฺคธมฺโม อศัวภมิู อรญัญิกาวาส อนัดบั 2

นค 0744/2547 4202227778 พระทองไร่ ฐิติโก พยอม โพนสวา่ง อนัดบั 2

นค 0745/2547 4202229134 พระศรณัย์ กิตฺติวณฺโณ เพ็ชรสอดแสง ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 0746/2547 4202227859 พระมหาสมนึก โสภณปญฺโญ เจรญิชยั โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 0747/2547 4202228855 พระสนิท ปสโุต เบ็ญจวานิช มชัฌิมาวาส อนัดบั 2

นค 0748/2547 4202227786 พระธิติวฒิุ จนฺทโสภโณ หมั่นมี ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 0749/2547 4202228871 พระสรุยินัต์ สนฺตจิตฺโต พนัธใ์นนนท์ ธาตโุพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 0750/2547 4202227921 พระสาคร สนฺตจิตฺโต เชือ้กลางใหญ่ โพธ์ิงาม อนัดบั 2

นค 0751/2547 4202227841 พระวฒิุชยั อาจารสมฺปนฺโน อินทะนาม โพธ์ิศรี อนัดบั 2

นค 0752/2547 4202228774 พระเกรยีงลม โกสโล ธรรมสีหา ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

นค 0753/2547 4202227735 พระชมุพร ธมฺมเตโช บญุราช อรุณรงัษี อนัดบั 2

นค 0754/2547 4202228766 พระค าหว่ง สมฺปนฺโน ใหม่วงษ์ พระพทุธบาทบวับก อนัดบั 2

นค 0755/2547 4202227930 พระสนุทร ธีรปญฺโญ พิมสิม เวฬวุนั อนัดบั 2

นค 0756/2547 4202228898 พระสมชิด จารุธมฺโม อทุากิจ สวา่งสนัติธรรม อนัดบั 2

นค 0757/2547 4202229410 พระบญุสง่ ญานวฑฺุโฒ เพศรา ศรชีมช่ืน อนัดบั 2

นค 0758/2547 4202227867 พระสมาส ปญฺญาธโร กาบมะณี พระธาตบุงัพวน อนัดบั 2

นค 0759/2547 4202227794 พระนคร เตชธโร บตุรนนท์ โนนอดุม อนัดบั 2

นค 0760/2547 4202227972 พระอทุยั อนาลโย พนัดง ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 0761/2547 4202227743 พระมหาณฐัวฒิุ วสิทฺุธิญาณเมธี ขนุพิมลู ศรษีะเกษ อนัดบั 2

  วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



นค 0762/2547 4202227727 สามเณรคมลิขิต - นามไว ดอนสวรรค์ อนัดบั 2

นค 0763/2547 4402211573 พระวจิิตร ฐิตสีโล ศรพีนม อทุมุพร เขา้ปี  3

นค 0764/2547 4202228791 พระบรรจบ วรปญฺโญ เหมืองทอง ยอดแกว้

นค 0765/2547 4402211565 พระทวศีกัดิ์ สิรมิงฺคโล พรหมสิทธ์ิ ศรสีมุงัคล์ เขา้ปี  3

นค 0766/2547 4202228839 พระศิลา อินฺทว  โส บตุรอินทร์ โพธ์ิศรสีวา่ง

นค 0767/2547 4202228863 พระสดุใจ อภิญาโณ สมัพนัธะ กมุภประดิษฐ์

นค 0768/2547 4202228880 พระส ารวย สิรภิทฺโท ม่วงคะลา มชัฌิมบรุี

นค 0769/2547 4202228782 พระจ าลอง กิตฺติสาโร นิติธรรม ศรมีงคล

นค 0770/2547 4202228821 พระแวว กรุโณ จนัทะรตัน์ สวา่งสนัติธรรม

นค 0771/2547 4202227948 พระประจกัษช์ยั มหิทฺธิโก แดนไธสง อรุณรงัษี

นค 0772/2547 4202228910 พระอารย์ กตปญฺุโญ สารชมุ ภิรมยาราม

นค 0773/2547 4202227808 พระสรุยิา ฉฬภิญฺโญ ปะกายสี พระธาตรุาษฎรบ์  ารุง

นค 0774/2547 4202228847 พระสวา่ง สิรจินฺโท อินทรกัษา ดอนโพธ์ิ

นค 0775/2547 4202229444 พระสวรรค์ ฐิตธมฺโม ขะสดุใจ สทุธาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 0776/2547 4202227875 พระสวา่ง ญานวโร แสงสีออ่น ศรสีวา่งโคกค า

นค 0777/2547 4202228383 พระสนุทร ปญฺญาวชิโร เพ็ชรไพร นาฬิกวนาวาส

นค 0778/2547 4202227832 พระวรรณชยั กิตฺติวฑฺุโฒ แสงจนัทร์ หายโศก

38

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0779/2547 42050403 พระสนธยา สนฺทิฏฺฐิโก สนธิเมือง เขาแกว้วเิชียร อนัดบั 2

นศ 0780/2547 42050409 พระมหาจนัทา จนฺทสิริ ผมทอง หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



นศ 0781/2547 42050408 พระมหาด ารงคศ์กัดิ์ ชาตเมธี เกิดช่ืน หนา้พระบรมธาตุ

นศ 0782/2547 42050410 พระพดั ทีปธมฺโม สีสนั บา้นตาล

นศ 0783/2547 42050431 พระเชาวฤทธ์ิ ธีรปญฺโญ ธานีรตัน์ แจง้

นศ 0784/2547 42050400 พระศกัดิ์ชยั ธนปญฺโญ ออ่นหาดพอ วงัตะวนัตก

6

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 0785/2547 42030406 พระอดุม อตฺุตโม ศรสีิน แจง้ อนัดบั 2

นศ 0786/2547 42030418 พระสมนึก ผาสโุก ผาสขุ แจง้ อนัดบั 2

นศ 0787/2547 42030412 พระสมัฤทธ์ิ กิตฺติวโร เรอืงสงัข์ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ 0788/2547 42030411 พระมหานครนิทร์ อนาลโย สขุราช ใหญ่ชยัมงคล อนัดบั 2

นศ 0789/2547 42030413 พระอาทร อาทโร แกว้ยวน ทา้วราษฎร์ อนัดบั 2

นศ 0790/2547 42030401 พระจรูญ อาทโย พุม่เอ่ียม แจง้

นศ 0791/2547 42030425 พระมีชยั คณุวโีร หนเูกลีย้ง ชะเมา

นศ 0792/2547 42030424 พระบญุชว่ย เตชธมฺโม ข าสยุ พรหมโลก

นศ 0793/2547 42030426 พระช านาญ ชวนปญฺโญ ทิพยอ์กัษร แจง้

9

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0794/2547 4204240259 พระสวุชิา ติกฺขญาโณ ธิยะ นากลาง อนัดบั 2

ชม 0795/2547 4204240143 พระวษิณุ ญานตฺุตโร นาสมพงษ์ โป่งนอ้ย อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่  
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  จริยศกึษา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ



ชม 0796/2547 4204240127 พระมาณพศกัดิ์ ปภสฺสโร เป็งค  า นากลาง

ชม 0797/2547 4204240089 พระปรดีา ปญฺญาวโร ใจบญุ ดอกเอือ้ง

ชม 0798/2547 4204240291 พระฉันทพฒัน์ สภุาจาโร โฉมงาม หม่ืนสาร

ชม 0799/2547 4204240194 พระสมชาติ จนฺทว  โส อิสระกลุ สีมาราม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0800/2547 4204240186 พระศรชยั กิตฺติโสภโณ ฟองใจ สนัป่าสกั

ชม 0801/2547 4204240216 พระสมศกัดิ์ ถิรวริโิย อุ่นสาร ดบัภยั

ชม 0802/2547 4204240160 พระวสิิทธ์ิ จิตฺตานรุกฺโข ใจมั่น ดอนปิน

ชม 0803/2547 4204240267 พระอธิชาติ ธมฺมธโช มาลีการุณกิจ ฝายหิน

10

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0804/2547 4204240101 พระเพ็ญชยั ญานวฑฺุโฒ ขวญัออ่น โสภณาราม อนัดบั 1

ชม 0805/2547 4204240054 พระทองสขุ สธุมฺโม ก๋าเฟย ประทานพร อนัดบั 2

ชม 0806/2547 4204240097 พระมหาสิปปวรี ์ ปญฺญาวฑฺฒโก ศรอีกัษร มงคลธรรมกายาราม อนัดบั 2

ชม 0807/2547 4204240071 พระมหาปรชีา สรุยิโชโต แสนยา่ง สวนดอก อนัดบั 2

ชม 0808/2547 4204240283 พระอานนัต์ กลฺยาณเมธี ใจกนัธะ ป่าไมแ้ดง อนัดบั 2

ชม 0809/2547 4204240232 พระสบุิน อาวธุปญฺโญ หินแปง ป่าสกังาม อนัดบั 2

ชม 0810/2547 4204240119 พระมนตรี ญาณเมธี สวุรรณเลิศ พระนอนสบคาบ อนัดบั 2

ชม 0811/2547 4204240062 พระนพนนท์ ญาณนนฺโท เสารแ์กว้ค  า เมธงั อนัดบั 2

ชม 0812/2547 4204240151 พระมหาวษิณุ จารุธมฺโม จารุธรรมรกัษ์ พระธาตดุอยสเุทพฯ อนัดบั 2

ชม 0813/2547 4204240208 พระสมบตัร ฐิตโสภโณ ทาระคณุ วารสีทุธาวาส

ชม 0814/2547 4204360173 พระเกรยีงไกร อธิปญฺโญ ชยัดี ทา่เกวยีน

วิทยาเขตเชียงใหม่  
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



ชม 0815/2547 4204240178 พระวฒิุชาญ กิตฺติสาโร บานช่ืน ทา่ขา้ม

ชม 0816/2547 4204240046 พระตรุงค์ ทนฺตจิตฺโต หลีธรรม ปิยาราม

ชม 0817/2547 4104240168 พระกฤษตธี ธมฺมวฑฺฒโน สนุนัตา พทุธประทีป รุน่48 ที2่

ชม 0818/2547 4104240285 พระมหาสรุพงษ์ ปญฺญาธโร จนัทรเ์กิด สนัก าแพง รุน่48 ที2่

ชม 0819/2547 4104240028 พระณรงคศ์กัดิ์ วชิรญาโณ สขุมาก ดอนปิน รุน่ที่ 48

ชม 0820/2547 4104240192 พระสมบรูณ์ สภุาจาโร คะณาระต๊ะ พระสิงห์ รุน่ที่ 48

17

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 0821/2547 4205230109 พระสิทธิรกัษ ์    จนฺทสาโร หมู่หวันา เฝือแฝง อนัดบั 1

ชม 0822/2547 4205230133 พระมหาสพุทั    จรณธมฺโม ผ่องเสียง หนองตมู อนัดบั 2

ขก 0823/2547 4205230087 พระมหาเดชสกลุ ยโสธโร สขุเหลี่ยม สระแกว้ อนัดบั 2

ขก 0824/2547 4205230052 พระเทวญั    ปิยธมฺโม แสบงบาน โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 0825/2547 4205230079 พระพล      โชติปญฺโญ ดีละออ่น สวุรรณาราม อนัดบั 2

ขก 0826/2547 4205230036 พระณฐัวฒิุ  ชยธมฺโม พลูรมัย์ ทา่พระหงษเ์ทศประดิษฐ์

ขก 0827/2547 4205230028 พระจิระศกัดิ์     จิรธมฺโม ภกัดีกา้นตรง ศรสีะอาด เขา้ปี 3

ขก 0828/2547 4205230150 พระอบุล     อปุโล ศิรเิชษฐ ศรนีวล

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0829/2547 4205230010 พระจตภุมิู     เตชธมฺโม ศรสีโุท ชาดใหญ่

ขก 0830/2547 4205230061 พระประดงุ     สมาหิโต ศรบีญุจนัทร ์ หนองแวง

ขก 0831/2547 4205230141 พระอาทิตย ์   อภินนฺโท พลดงนอก สีชมพู

ขก 0832/2547 4205230044 พระถวลิ      สทฺุธปญฺโญ สิงหร์กั ชยัประดิษฐ์

ขก 0833/2547 4205230125 พระสพุฒัน ์    กิตฺติปาโล เรือ่เรอืง หนองแวง

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



ขก 0834/2547 4205230095 พระมหานิคม    จนฺทว  โส ศรธีรรม โพธ์ิโนนทนั

ขก 0835/2547 4105230115 พระมหาอทุยั ธีโร จ าปามั่น สวา่งอารมณ์ รุน่ที่ 48

15

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 0836/2547 4205270071 พระแสง      ญานจาโร มีดี สีชมพู อนัดบั 1

ขก 0837/2547 4205270062 พระเสน่ห ์    พทฺุธสีโล เพ็ชรโสภา รตันรุกขาราม อนัดบั 2

ขก 0838/2547 4205270054 พระสหชยั     กวสิฺสโร แสนนอก จอมศรี เขา้ปี 3

ขก 0839/2547 4205270089 พระอดุม   ปภากโร ทองลวด ทา่น า้พอง

ขก 0840/2547 4205270011 พระชรนิทร ์    โกวโิท ที่พกับา้นโจด ศรนีวล

ขก 0841/2547 4205270046 พระวนันบ      สนฺตจิตฺโต ตน้เกษ เจียงอีศรมีงคล

ขก 0842/2547 4205270038 พระปฏิภาร โชติญาโณ สีชยัปัญหา สวา่งทุ่งเกษม

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 0843/2547 4206270104 พระอธิการสชุาติ นาถกโร ชมกลาง ใหม่เกษม อนัดบั 2

นม 0844/2547 4206270091 พระสตัยา จนฺทโก กลา้เหิม ปราสาททอง อนัดบั 2

นม 0845/2547 4206270074 พระสมนึก ขนฺติพโล ทนศรรีาช ศรสีะอาด อนัดบั 2

นม 0846/2547 4206270058 พระมหาวรีวงศ์ รกฺขิตธมฺโม สขุกลาง สะแก อนัดบั 2

นม 0847/2547 4206270023 พระทองค า ภรูปิญฺโญ ชินตุ๋ย หนองสงัข์ อนัดบั 2

นม 0848/2547 4206270066 พระมหาส าเรงิ มหาวโีร ระกานอก กดุจิก อนัดบั 2

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร ์สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย



นม 0849/2547 4206270112 พระศรอีทุยั อตฺุตโม ศรวีเิศษ หินโคน

นม 0850/2547 4206270121 พระส าฤทธ์ิ ญาณส วโร ศิรจินัทร ์ ตา่งตา

นม 0851/2547 4206270015 พระค ามลู รตนโชโต ศรภีวูงศ์ เก่าประตชูยั

นม 0852/2547 4206270040 พระมหาเกียรติศกัดิ์ ฉนฺทธมฺโม ยนัตรุดร หงษาราม

นม 0853/2547 4206270031 พระประมลู สจฺจวโร ปาวพรม สมทุรการ

นม 0854/2547 4206270155 พระมหาพทุธินนัท์ มหทฺธโน ทวเีลิศ สะแก

นม 0855/2547 4206270147 พระสนธิ ทีฆายโุก วทิยาอ าพนพนัธ์ สีจาน

นม 0856/2547 4206270082 พระสงัขท์อง สงฺฆภโูต โนนกลาง คลองผกัขม

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0857/2547 4207020306 พระมหากิตติ กิตฺติวฑฺฒโน เคียงวงศ์ มหาวนาราม อนัดบั 1

อบ 0858/2547 4207020586 พระเดน่ ธมฺมชโย ชนะชยั มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0859/2547 4207020039 พระเสมียน วชิรญาโณ กนัหารนิทร ์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0860/2547 4207020136 พระไทรทอง มหาลาโภ พรมลี กดุลาด อนัดบั 2

อบ 0861/2547 4207020012 พระอภิชาติ วณฺณวฑฺฒโก บญุสอด บา้นคอ้     อนัดบั 2

อบ 0862/2547 4207020098 พระมหาธวฒันช์ยั ปญฺญาวฑฺฒโน ทิณพฒัน์ คเูมือง อนัดบั 2

อบ 0863/2547 4207020209 พระวงักร โสภณจิตฺโต บญุจนัทร์ ม่วงสามสิบ

อบ 0864/2547 4207020721 พระสลกัจิตร ปญฺญาวโร บหุนองขุ่น ใหม่ประชาสรรค์

อบ 0865/2547 4207020411 พระสมหุป์ระสงค์ ปญฺญาวโร ค าพุ ดอนพนัชาด

อบ 0866/2547 4207020896 พระวนันชยั อฏฺุฐาโน ไชยโกฏิ แจง้

อบ 0867/2547 4207020527 พระมหาเหรยีญชยั โชติธมฺโม สาระวทิย์ ปากน า้

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร ์สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ



อบ 0868/2547 4207020128 พระรงัฉันท์ ชตุินฺธโร คนัทรุขา ภคู  าบก

อบ 0869/2547 4207020501 พระสมพงษ์ โชติธมฺโม ขนุอดุม กดุคณู

อบ 0870/2547 4207020454 พระมนตรี คณุส  วโร เพ็งสวา่ง แสนส าราญ

อบ 0871/2547 4207020705 พระสมยั สรธมฺโม ศรหีาวงศ์ กดุคณู

อบ 0872/2547 4207020659 พระกมล นาถธมฺโม จนัทรด์วงศรี กดุคณู

อบ 0873/2547 4207020624 พระกรการนัต์ ปญฺญาธโร เสาวป์า คสูวา่ง

อบ 0874/2547 4207020349 พระนิราช ชตุินฺธโร บญุเอือ้ เข่ืองกลาง

อบ 0875/2547 4207020471 พระสขุสาคร สวุโจ เกตวุงศ์ พทุธนิคมกิตติยาราม

อบ 0876/2547 4207020519 พระโกศล ปญฺญาธโร ลือชา มหาวนาราม

20

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 0877/2547 4207020772 พระฐนพลศกั กมโล สมดี แสนส าราญ อนัดบั 2

อบ 0878/2547 4207020217 พระอ านาจ นาถปญฺุโญ วรรณทอง ศรกีรุง อนัดบั 2

อบ 0879/2547 4207020535 พระประสิทธ์ิ  อตโุล ก าลงัแรง หนองเหลา่ อนัดบั 2

อบ 0880/2547 4207020195 พระมหาบณัฑิต ปณฺฑิตเสวี นิสาภยั มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 0881/2547 4207020832 พระอธิการเอกสิทธ์ิ อาทโร งามสนิท ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

อบ 0882/2547 4207020241 พระอภิชาติ ญานตฺุตโร โสภา ศรโีพธ์ิชยั อนัดบั 2

อบ 0883/2547 4207020250 พระวทิยา โกวโิล แสงแดง สารภี อนัดบั 2

อบ 0884/2547 4207020314 พระวชิิต อินฺทสาโร อินทรอ์อ่น ปลาดกุ อนัดบั 2

อบ 0885/2547 4207020071 พระมหาเจนณรงค์ ญาณวสิทฺุโธ เทนโสภา คเูมือง อนัดบั 2

อบ 0886/2547 4207020667 พระสพุฒัน์ สภุทฺโท ไชยพล หนองมะแซว อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร ์สาขาวิชา  สังคมศกึษา



อบ 0887/2547 4207020951 พระอศัเจรยี ์ จนฺทวณฺโณ พนัธแ์กว้ ศรปีระดู่ อนัดบั 2

อบ 0888/2547 4207020390 พระใบฎีกาปรชีา กตปญฺุโญ ยลสขุ ศรอีบุลรตันาราม อนัดบั 2

อบ 0889/2547 4207020110 พระมหาทองค า ธมฺมทินฺโน พรมทอง ศรชีมภู อนัดบั 2

อบ 0890/2547 4207020799 พระเอกราช อคฺคธมฺโม เทพสนองสขุ ค  านางรวย อนัดบั 2

อบ 0891/2547 4207020691 พระพิชยั ปญฺญาวฑฺฒโน สารพงษ์ บา้นสวาย อนัดบั 2

อบ 0892/2547 4207020730 พระจีรศกัดิ์ มหาสมโณ พิมพา หนองม่วง อนัดบั 2

อบ 0893/2547 4207020641 พระวฒิุพงษ์ วรว  โส จลุสมบตัิ เมืองนอ้ย อนัดบั 2

อบ 0894/2547 4207020446 พระสงัวาล ปภสฺสโร นวูเิลิศ บรุรีฐั

อบ 0895/2547 4207020438 พระปลดัออ่นจนัทร์ อานนฺโท หงษท์อง นามน

อบ 0896/2547 4207020144 พระประสิทธ์ิ ยสินฺธโร มฐัผา โนนมะเขือ  

อบ 0897/2547 4207020284 พระมหาภีมพศ รตนปญโญ เหมออ่น มหาวนาราม

อบ 0898/2547 4207020331 พระเจษฎา จนฺทสาโร บญุภา ศรโีพธ์ิชยั เกินมา1

อบ 0899/2547 4207020680 พระสรุะศกัดิ์ จารุธมฺโม ฐิตะสาร สารพฒันึก

อบ 0900/2547 4207020179 พระไกรวชิญ์ รกฺขิตว  โส ศรภีกัดี พระธาตหุนองบวั

อบ 0901/2547 4207020845 พระเสนอ มหาปญฺโญ มีพวงผล เยย้ประสาท

อบ 0902/2547 4207020578 พระวเิชียร เตชธมฺโม สธุา      อมัพวนั

อบ 0903/2547 4207020861 พระจ าลอง วสิทฺุธิญาโณ วรรณโชติ อ  านาจ

อบ 0904/2547 4207020764 พระประเนตร อภินนฺโท ศรยีงยศ มหาวนาราม

อบ 0905/2547 4207020829 พระจนัทร์ กนฺตวณฺโณ กลุมาตย์ ไหลค่มุ

อบ 0906/2547 4207020225 พระสรุยิา ชตุินฺธโร ทองบอ่ สารพฒันึก

อบ 0907/2547 4207020381 พระอธิการแมน มหาวโีร ไชยศรษีะ บา้นขะยงู

อบ 0908/2547 4207020187 พระอธิการเผ่า ฉนฺทโก   จนัทรใ์ส ป่าศรทีองวนาราม

อบ 0909/2547 4207020365 พระระวี อคฺควณฺโณ ประดู่ ทุ่งศรเีมือง

อบ 0910/2547 4207020543 พระเสถียร อาภากโร บญุโจม   มหาวนาราม

อบ 0911/2547 4207020357 พระวชัรนิทร ์ สิรภิทฺโท แสนสภุา มงคลโกวทิาราม



อบ 0912/2547 4207020152 พระอภิวฒัน์ อภิโชโต หอมเย็น โพธ์ิศรเีหนือ

อบ 0913/2547 4207020080 พระประศาสตร์ ปภสฺสโร วลิามาตร ศรโีพธ์ิชยั

36+1

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0914/2547 4208024062 พระภทัรพงษ์ ภทฺทรเมธี ใจหลวง จอมสวรรค์ อนัดบั 1

พร 0915/2547 4208024208 พระสเุทพ วรธมฺโม กวาวสิบสาม เมธงักราวาส อนัดบั 1

พร 0916/2547 4208024216 พระมหาอนนัต์ ญาณส วโร อปุสอด พระธาตชุอ่แฮ อนัดบั 1

พร 0917/2547 4208024178 พระมโนช รตนเมธี แกว้มณี ชยัมงคล อนัดบั 2

พร 0918/2547 4208024305 พระมหาเสน่ห์ ภทฺทรธมฺมจารี สีกาวี พระธาตชุอ่แฮ อนัดบั 2

พร 0919/2547 4208024089 พระเดน่ วรธมฺโม อนภุาพ แม่หลา่ย อนัดบั 2

พร 0920/2547 4208024151 พระประสงค์ ชินว  โส ต๊ะนอ้ย พระรว่ง อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 0921/2547 4208024291 พระสรุศกัดิ์ คมฺภีรปญฺโญ กวาวทอง เชตวนั อนัดบั 2

พร 0922/2547 4208024275 พระส าเรจ็ ปภาโส จกัรแกว้ หลวง

พร 0923/2547 4208024135 พระประยรู ปิยธมฺโม เวยีงนาค วงัธงธรรมาราม

พร 0924/2547 4208024127 พระประพนัธ์ อทฺุทโย เสนาธรรม กลาง

พร 0925/2547 4208024224 พระโรจนพนัธ์ สิรสิาโร พงัแกว้ รอ่งซอ้

พร 0926/2547 4208024313 พระอนรุกัษ์ อนรุกฺโข เอ่ียมประเสรฐิ โศภนาลยั

พร 0927/2547 4108023170 พระชาญครติ สมาหิโต ดวงดาว พระบาทม่ิงเมืองฯ รุน่ที่ 48

14

วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 0928/2547 4290204741 พระวราวธุ ปญฺญาวชิโร สขุลว้น กลางชมุพลบรุี อนัดบั 2

สร 0929/2547 4290203817 พระกถาทิพย์ ญานิโย กลุสอน ศิรจินัทร ์ อนัดบั 2

สร 0930/2547 4290203744 พระอดุม สจฺจปาโล วรรณศกุร ์ โพธ์ิยอ้ย อนัดบั 2

สร 0931/2547 4290203451 พระกฤษดา สชุาโต ก่อแกว้ ม่วงเหนือ อนัดบั 2

สร 0932/2547 4290203701 สามเณรสเุทพ - มาลยัทอง ประชานิรมิต อนัดบั 2

สร 0933/2547 4290203736 พระมหาอิทธิพล สเุมโธ ภาคแกว้ จอมพระ อนัดบั 2

สร 0934/2547 4290203540 พระประดิษฐ กนฺตสาโร ยอดโพธ์ิ ประสพสขุ อนัดบั 2

สร 0935/2547 4290203574 พระมหาประเสรฐิ สเุมโธ เพชรศรี อีสาณ อนัดบั 2

สร 0936/2547 4290203493 พระด ารงค์ จนฺทิโก ละเอียด กลางบรุรีมัย์ อนัดบั 2

สร 0937/2547 4290203507 พระติกข์ คมฺภีรปญโญ ราชรกัษ์ โสนแสตงละเบิก อนัดบั 2

สร 0938/2547 4290204848 พระธนวฒัน์ อภิวฑฺฒโน สะเก็มวา กนัตาลหาร อนัดบั 2

สร 0939/2547 4290203752 พระมหาเกรยีงศกัดิ์ เตชปญฺโญ ชาญสงูเนิน ตะคร  า้เอน อนัดบั 2

สร 0940/2547 4290203647 พระมหาส านวน มหาวโีร โยยรมัย์ ทา่สวา่ง อนัดบั 2

สร 0941/2547 4290205101 พระบญุเลีย้ง อคฺคธมฺโม จนัทรล์  า้ ตะคร  า้เอน

สร 0942/2547 4490208341 พระประเสรฐิศกัดิ์ วรจิตฺโต แบนอภยั อมัพวนั เขา้ปี 3

สร 0944/2547 4290205216 พระสมยศ จิรวฑฺฒโน พอกพนู หนองเหล็ก

สร 0945/2547 4290203477 พระจ านงค์ ปภสฺสโร เสาวพนัธ์ ป่าเลไลย์

สร 0946/2547 4290204473 พระมหาวรรนิทร ์ กววิ  โส โฉมรมัย์ มหาพทุธาราม

สร 0947/2547 4290205313 พระบวัทอง อภินนฺโท อดิตรมัย์ ประชานิรมิต

สร 0948/2547 4290203566 พระมหาประยทุธศ์กัดิ์ ภรูปิญฺโญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    มณีพรา้ว กลางสรุนิทร ์

สร 0949/2547 4290204872 พระจรสั อินฺทสโร บดุดางาม ธรรมขนัธ์

สร 0950/2547 4290203698 พระสวุฒัน์ ธีรปญฺโญ แสงศรี ประสพสขุ

    คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



สร 0951/2547 4290204813 พระสมจิตร อนาลโย สวสัดี บา้นโกรกขีห้นู

สร 0952/2547 4290204040 พระสมใจ ญาณจาโร ยงปัญญา ระกามงัคลาราม

สร 0953/2547 4290204732 พระอธิการณรงค์ อนตฺุตโร ใจกลา้ บา้นทุ่งมน

สร 0954/2547 4290204791 พระมหาลว้น ผาสโุก โคจะนา เหนือรตันบรุี

สร 0955/2547 4290204856 พระอธิการอ านวย จรณสมฺปนฺโน ไกรศร คฤหภมิูกาวาส

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 0956/2547 4290204007 พระมหาวเิชียร โชติโก โกศล บวัขวญั

สร 0957/2547 4290203523 พระบญุธรรม อคฺคจิตฺโต สขุประเสรฐิ ใหม่เจรญิผล

สร 0958/2547 4290203515 พระมหาบญุชว่ย ผาสโุก อปุถมัภ์ พรหมสรุนิทร ์

สร 0959/2547 4290203841 พระประจวบ ปรปิญฺุโญ กงนาค กลางสรุนิทร ์

31

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 0960/2547 4290204147 พระอนิเรกด์ ปิยสีโล วงษพ์ระจนัทร์ ดอยลา้น อนัดบั 1

สร 0961/2547 4290204082 พระสธีุ อฏฺุฐาโน สทัธาพร ป่าทานตะวนั อนัดบั 2

สร 0962/2547 4290203761 พระมหาเชษฐพล อภินนฺโท ทองเกรด็ สวุรรณวจิิตร อนัดบั 2

สร 0963/2547 4290203639 พระสมเดช ฐิติธมฺโม ท ามิภกัดิ์ วานรนิวาส อนัดบั 2

สร 0964/2547 4290204759 พระอธิการบญุลือ สเุมธโส เพชรมาก ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

สร 0965/2547 4290204635 พระสรุะ ญาณธโร จนัทกึ บา้นนาโพธ์ิ อนัดบั 2

สร 0966/2547 4290203779 พระเรงิชยั ญานิสฺสโร นสุายรมัย์ ไผ่กา้นเหลือง อนัดบั 2

สร 0967/2547 4290203582 พระมหายวุนนท์ ญาณส วโร พิมพจ์นัทร ์ โพธิวงษ์

สร 0968/2547 4290204074 พระมหาสทุศัน์ ชาตเมโธ แสงงาม เวฬวุนาราม

สร 0969/2547 4290204023 พระสมชยั อนตฺุตโร ดาวศรี วารรีาษฎรบ์  ารุง

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ



สร 0970/2547 4290203663 พระธนทตั เตชธโร วารนิรมัย์ โพธ์ิทอง

สร 0971/2547 4490208332 พระมหาบญุเมธินท์ ปญฺุญเมธิโก ภาเจรญิ บรูพาราม เขา้ปี 3

สร 0972/2547 4290204015 พระศกัดิ์ชาย รตนญาโณ จะเรอืงรมัย์ กทลิวนาราม

สร 0973/2547 4290203809 พระไวพจน์ วรธมฺโม วงคร์มัย์ โคกเหล็ก

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0974/2547 4210020516 พระวรีวฒัน์ พทฺุธสาโร พนัธุก่ิ์ง เมืองชมุ อนัดบั 1

พย 0975/2547 4210020541 พระจ าเรญิ วสิารโท ดีมี เมืองชมุ อนัดบั 2

พย 0976/2547 4210020613 พระสงา่ สนฺุทโร จีนามลู ศรอีโุมงคค์  า

พย 0977/2547 4210020532 พระสามารถ คมฺภีรปญฺโญ ประสมสอ่ง ตุ่นใต้

พย 0978/2547 4210020605 พระอดุม จนฺทธมฺโม ปิงวงั บา้นดง

พย 0979/2547 4210020591 พระประจกัษ์ สจิุตฺโต สทุธรนิทร ์ ศรอีโุมงคค์  า

พย 0980/2548 4210020621 พระณรงค์ ฐิตว  โส ปิงวงค์ ดงอินตา

7

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 0981/2547 4210020460 พระเยาว์ สิรวิฑฺฒโน จนัทรต์๊ะ สนักอง อนัดบั 2

พย 0982/2547 4210020508 พระสมยศ ญานวโร ค าดี ราชคฤห์

พย 0983/2547 4210020486 พระมหาสมศกัดิ์ ปญฺญาสิริ สนเทียนวดั แม่กาโทกหวาก

3

   วิทยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา

วิทยาเขตพะเยา  
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นว 0984/2547 4209020664 พระมหาธีรพนัธ ์ ถาวโร เชิญรมัย์ เขาดิน อนัดบั 1

นว 0985/2547 4209020621 พระมหาใหญ่  อทุโย พฒันศิริ ไทรใต้ อนัดบั 2

นว 0986/2547 4209020630 พระมหาสนอง  ปฏิการเมธี มาลาหอม โพธาราม อนัดบั 2

นว 0987/2547 4209020648 พระเกรยีงศกัดิ์  กิตฺติโสภโณ คชสารทอง โคกเดื่อ อนัดบั 2

นว 0988/2547 4209020991 พระปวรศิ ชิตมาโร ชะนะมาร วนัสนัติพลาราม อนัดบั 2

นว 0989/2547 4209021024 พระภพิูงค ์ ฐิตธมฺโม พทุธานี โคกเดื่อ อนัดบั 2

นว 0990/2547 4209020818 พระสรายทุธ  ตสฺุสโก อ่ิมสมบตัิ วงัยาง อนัดบั 2

นว 0991/2547 4209020761 พระช านาญ  อนตฺุตโร นิลจนัทร์ หางน า้สาคร อนัดบั 2

นว 0992/2547 4209020711 พระมหาภทัรศกัดิ์ กิตฺตยานนฺทเมธี ทองหลอ่ โพธาราม อนัดบั 2

นว 0993/2547 4209020729 พระอทุิศ  อาภสฺสโร สนิตยโ์ชติ พรหมจรยิาวาส อนัดบั 2

นว 0994/2547 4209020702 พระพิเชษฐ  อธิปญฺโญ ช่ืนชู โกรกพระใต้ อนัดบั 2

นว 0995/2547 4209020656 พระสมดี  มหาปญฺโญ นิกรกลุ คีรวีงค์ อนัดบั 2

นว 0996/2547 4209020796 พระกิตติพงษ ์ ปญฺญาวชิโร สวุรรณดี ไทรใต้ อนัดบั 2

นว 0997/2547 4209020931 พระชินกฤต  สมจิตฺโต พทุธกงั โพธาราม อนัดบั 2

นว 0998/2547 4209020613 พระปรเมศวร ์ ชตุินฺธโร สขุแจม่ โคกเดื่อ อนัดบั 2

นว 0999/2547 4209020745 พระมหาวรีเทพ  โชติธมฺโม บรูะพา โพธาราม อนัดบั 2

นว 1000/2547 4209020800 พระมหาปลอด  โสภโณ โตทรพัย์ หนองขนุชาติ

นว 1001/2547 4209020907 พระชินกร  จนฺทธมฺโม ปรางสร ไทรเหนือ

นว 1002/2547 4209020672 พระสาธิต  สีลเตโช แก่นยิ่ง โคกเดื่อ

นว 1003/2547 4209020982 พระวรีะวสั  ปภากโร งาหอม โพธาราม

นว 1004/2547 4209020974 พระเพชรรตัน ์ ธีรปญฺโญ พฒุนาค เกา้เลีย้ว

วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



นว 1005/2547 4209020770 พระวโิรจน ์ โชติวโิรจโน จมูะโรง สามคัยาราม

นว 1006/2547 4209020681 พระทิวา  กตปญฺุโญ นาคทิม เขาบอ่แกว้

นว 1007/2547 4209020826 พระฤทธิชยั  กิตฺติเมธี ไหมทอง ไผ่ลอ้ม

นว 1008/2547 4209020842 พระมหาสมยศ  ธมฺมเตโช แยบยนต์ เขาบอ่แกว้

นว 1009/2547 4209021008 สามเณรนพพร  - แนมบวั นครสวรรค์

นว 1010/2547 4109020824 พระทนง  จิรสโุภ เทพนอก หนองกลบั

27

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นพ 1011/2547 4213020096 พระมหาสรุยิา วชิรเมธี ชนะแสบง บา้นหวัดอน อนัดบั 2

นพ 1012/2547 4213020070 พระวโิรจน์ วโิรจโน ใยวงัหนา้ พระธาตพุนมฯ อนัดบั 2

นพ 1013/2547 4213020061 พระพนัธท์ิพย์ วฑฺฒโน ทิพยป์ระพนัธ์ สรา้งแป้น อนัดบั 2

นพ 1014/2547 4213020011 พระกิตติพงษ์ กิตฺติว  โส ผาสวุรรณ์ พระธาตพุนมฯ

นพ 1015/2547 4213020037 พระมหาณรงค์ ปรสิทฺุโธ ตุม้ออ่น พระธาตพุนมฯ

นพ 1016/2547 4213020053 พระธวชัชยั ปญฺญาวฑฺุโฒ อว้นโสดา มรุกขนคร

นพ 1017/2547 4213020088 พระสาธิต รววิ  โส วงศต์าแสง พระธาตพุนมฯ

นพ 1018/2547 4213020118 พระอภิชยั อภินนฺโท แสนสภุา ศรชีมช่ืน

นพ 1019/2547 4113020311 พระสมใจ กิตฺติสมฺปนฺโน วลิยัเกตุ ศรบีวับาน รุน่ที่ 48

9

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาลัยสงฆน์ครพนม
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา

วิทยาลัยสงฆเ์ลย  
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย



ลย 1020/2547 4212270544 พระสรุนิทร ์ ปญฺญาธโร พรมมนต์ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 1

ลย 1021/2547 4212270382 พระสงดั อินฺทโชโต ศรหีาหยกั ศิลาอาสน์ อนัดบั 1

ลย 1022/2547 4212270102 พระเดชา โสรปญฺโญ สทุาธรรม ทศันาราม อนัดบั 1

ลย 1023/2547 4212270412 พระสายณัห์ เตชปญฺุโญ ทองสงา่ ศิลาวฒุาราม อนัดบั 1

ลย 1024/2547 4212270242 พระไพบลูย์ ธมฺมวปิโุล นนศรภีกัดิ์ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 1025/2547 4212270421 พระสนุทร กิตฺติญาโณ จงปัตนา สะเทียนทอง อนัดบั 2

ลย 1026/2547 4212270366 พระสมภพ เหมวณฺโณ ทองทา เฉลียงทอง อนัดบั 2

ลย 1027/2547 4212270307 พระวชิยั เตชธมฺโม สีไส ศรหีนองหิน อนัดบั 2

ลย 1028/2547 4212270188 พระธนากร สนฺตมโน เพราะถะ วงัสะพงุพฒันาราม อนัดบั 2

ลย 1029/2547 4212270099 พระณฏัฐวฒิุน์ ปภาโส มหาอาจ ศาลาลอย อนัดบั 2

ลย 1030/2547 4212270358 พระสมชยั สวุฑฺฒโก สคุงเจรญิ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 1031/2547 4212270439 พระปลดัสบุรรณ์ ปภากโร สินพรม สนัติวนาราม อนัดบั 2

ลย 1032/2547 4212270072 พระสพุฒัน์ กิตฺติโก ค ามงุคณุ โพนชยั อนัดบั 2

ลย 1033/2547 4212270528 พระอธิการวชัรพงษ์ ทีปธมฺโม สารมะโน โพธ์ิชยั อนัดบั 2

ลย 1034/2547 4212270170 พระมหานฤพนธ์ ปภสฺสโร นอ้ยโนนงิว้ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 1035/2547 4212270315 พระมหาวนิยั ชินว  โส เดชสมบตัิ ป่าสนัติธรรม อนัดบั 2

ลย 1036/2547 4212270561 พระครูธีรธรรโมภาส ธีรธมฺโม สีพิเมือง ศิรทิรงธรรม อนัดบั 2

ลย 1037/2547 4212270048 พระคม  สจิุตฺโต ค าขนั ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 1038/2547 4212270463 พระสวุทิยช์าญ ธมฺมธโร ดีบรุี โพนงาม อนัดบั 2

ลย 1039/2547 4212270056 พระครูปลดัชฎิล จนฺทโชโต มหาสวุรรณ ศรวีชิยัวนาราม อนัดบั 2

ลย 1040/2547 4212270552 พระครูจิรธรรโมภาส จิรธมฺโม ยอดดี ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลย 1041/2547 4412270998 พระใบฎีกาเจรญิศิลป์ วชิรปญฺโญ ค าแพง วงัสะพงุพฒันาราม เขา้ปี 3

ลย 1042/2547 4212270234 พระมหาพงศกร นิติสาโร ปัทถาพงษ์ ศิรมิงคล

ลย 1043/2547 4212270226 พระปัญญา สทฺุธปญโญ ค าชู สวา่งโนนเพ็ก



ลย 1044/2547 4212270277 พระมหารุง่ โชติวโร ชยัสา ศรสีวสัดิ์  

ลย 1045/2547 4212270447 พระสรุยินัต์ สรุโิย วงศต์ะขี ชา้งเผือก  

ลย 1046/2547 4212270153 พระธีระนนัท์ ธีรนนฺโท นามไพร สวา่งโนนเพ็ก  

ลย 1047/2547 4212270200 พระประชนั พฺรหฺมสาโร พรมมาแหว่ อรญัญาวาส  

ลย 1048/2547 4212270129 พระทวศีกัดิ์ กตปญฺุโญ ผลทวี ป่าโพธาราม  

ลย 1049/2547 4212270455 พระสนุทร สนฺุทโร พรมลนุ สนัติบรรพต  

ลย 1050/2547 4212270030 พระสมหุบ์วั ปญฺุญกาโม สอดโคกสงู ศรคีณุเมือง  

ลย 1051/2547 4212270269 พระภิชยั อธิโก สิงหส์ถิตย์ จอมแจง้  

ลย 1052/2547 4212270218 พระปราโมทย์ ปสนฺโน กองออ่นศรี วงัสะพงุพฒันาราม  

ลย 1053/2547 4212270064 พระชวชั จกฺกวโร บดุสีสวย โพธ์ิศรบีอ่ใหญ่  

ลย 1054/2547 4212270013 พระครูวมิลโพธิสาร อตฺตสาโร มลูที โพธ์ิศรสีมโพธิ  

ลย 1055/2547 4212270323 พระอธิการจ ากดั ปภสฺสโร บาดาจนัทร์ โพธ์ิศรี

ลย 1056/2548 4212270145 พระธวชัชยั สชุาโต แกว้เป้ีย สนัติธรรมาราม

37

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลพ 1057/2547 4204240593 พระอนวุฒั จิตฺตส  วโร กนัยายอง ฉางขา้วนอ้ยเหนือ อนัดบั 1

ลพ 1058/2547 4204240534 พระสมคิด ปญฺญาวชิโร เทพาชมุพู ฉางขา้วนอ้ยเหนือ อนัดบั 2

ลพ 1059/2547 4204240518 พระวรียทุธ ยทฺุธวโีร สมศรดีา บา้นหลกุ อนัดบั 2

ลพ 1060/2547 4204240372 พระณฐัวฒัน์ อคฺคปญโญ สรุนิทรก์าศ ทาหม่ืนขา้ว อนัดบั 2

ลพ 1061/2547 4204240402 พระทรงเดช คมฺภีรปญฺโญ มณีชยั ป่าไมแ้ดง อนัดบั 2

ลพ 1062/2547 4204240381 พระมหาทนงศกัดิ์ อธิจิตฺโต แซพ่่าน ชยัมงคล อนัดบั 2

ลพ 1063/2547 4204240453 พระนวุา ธีรธมฺโม ไพรส าราญรุง่ ตน้แกว้ อนัดบั 2

วิทยาลัยสงฆล์ าพูน
คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา



ลพ 1064/2547 4204240542 พระปลดัสงัขท์อง สทฺุธจิตฺโต รตันพงค์ ธรรมสงัเวช อนัดบั 2

ลพ 1065/2547 4204240321 พระมหาเกียรติพงค์ นิปโก อุ่นใจ เจดียห์ลวง อนัดบั 2

ลพ 1066/2547 4204240496 พระวชิยั คมฺภีรปญโญ แกว้ปวน พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ลพ 1067/2547 4204240526 พระศิวะวงศ์ ภรูญิาโณ ค าฟู พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ลพ 1068/2547 4204240411 พระปฐมพงศ์ สมาธิโก เคารพ ศรบีญุชวูงัไฮ อนัดบั 2

ลพ 1069/2547 4204240330 พระโกวทิ ถาวโร ถาวร เวฬวุนั อนัดบั 2

ลพ 1070/2547 4204240437 พระมหานิคม กิตฺติเมธี พรมเสน พระธาตหุรภิญุชยั อนัดบั 2

ลพ 1071/2547 4204240607 พระเอกลกัษณ์ ญาณวฑฺุโฒ กาใจ สพุรรณรงัษี อนัดบั 2

ลพ 1072/2547 4104240567 พระสมคิด อตฺถกาโม สนุนัต๊ะ ป่าเห็ว

ลพ 1073/2547 4204240445 พระศรพิสิฐ ภรูปิญฺโญ กนัตี พระธาตหุรภิญุชยั

ลพ 1074/2547 4204240470 พระมหาณฐพจน์ ขนฺติธโร จนัทรุทยั พระธาตหุรภิญุชยั

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ลพ 1075/2547 4204240569 พระธนากร สนฺตจิตฺโต กิติ ทารอ้งเรอื

ลพ 1076/2547 4204240623 พระพทุธินนัท์ พฺรหฺมเสโน พรมเสน ตน้ผึง้

ลพ 1077/2547 4204240615 พระอ านาจ สิรธิมฺโม อปูแกว้ เชตวนัหนองหมู

ลพ 1078/2547 4204240399 พระทรงฤทธ์ิ นาควโร สาคร แม่สารบา้นตอง

ลพ 1079/2547 4204240429 พระมหาวฒันชยั กนฺตวณฺโณ หม่ืนแกว้ บา้นเรอืน

ลพ 1080/2547 4204240577 พระส ารวย กลฺยาณธมฺโม นาธง สนัตน้ธง

ลพ 1081/2547 4204240348 พระก าธร ขนฺติธโร เด็กยอง เหลา่ดู่
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2.   คณะครุศาสตร์
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาจรยิศกึษา  จ านวน รูป



สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้               รูป

1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช               

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาจรยิศกึษา จ านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

5 วิทยาเขตนครราชสีมา         

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จ านวน รูป

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

7 วิทยาเขตแพร่                   

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป



8 วิทยาเขตสุรินทร ์            

สาขาวิชาสงัคมศกึษา  จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

10 วิทยาลัยสงฆเ์ลย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

11 วิทยาลัยสงฆน์ครพนม

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

12 วิทยาลัยสงฆล์ าพูน

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

13 วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์

สาขาวิชาสงัคมศกึษา จ านวน รูป

วทิยาเขต/หอ้งเรยีน/วทิยาลยัสงฆ์ รวมทัง้สิน้               รูป

รวมสว่นกลางและวิทยาเขต จ านวน รูป                 2.   คณะครุศาสตร์

รับรองตามนี้

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1082/2547 14525 พระมหาอาคม สมิตจิตฺโต อ่ิมเอม ดาวดงึษาราม อนัดบั 1

กท 1083/2547 14473 พระมหาสมพงษ์ อนภุทฺโท พิมพเ์สน พระเชตพุน อนัดบั 2

กท 1084/2547 14447 พระรืน่เรงิ ญานธีโร คะเนนิล สทุธาวาส อนัดบั 2

กท 1085/2547 14379 พระกมัพล ธมฺมทินฺโน ยอดหลา้ นอ้ยนพคณุ อนัดบั 2

กท 1086/2547 14418 พระมหาบญุชว่ย ปิยธมฺโม รกัอยู่ อินทรวหิาร อนัดบั 2

กท 1087/2547 14476 พระมหาสมศกัดิ์ สนฺตจิตฺโต บานเย็น บางขนุนนท์

กท 1088/2547 14482 พระมหาสนัติ ธมฺมทสฺสี ปยุค  า ราชโอรสาราม

กท 1089/2547 14395 พระมหาดาวตุม์ อธิจิตฺโต อาษาพนม สวสัดิวารสีีมาราม

กท 1090/2547 14509 พระมหาสรุชยั ชยาภิวฑฺฒโน พดุชู สทุศันเทพวราราม

กท 1091/2547 14493 พระมหาสากล ปภสฺสโร สตุะนนท์ นาคกลางวรวหิาร

กท 1092/2547 14517 พระมหาอนนัต์ ญานตฺุตโร มีสขุ ราชโอรสาราม

กท 1093/2547 14492 พระมหาสนัติ ธมฺมานนฺโท ปันนาง ราชสิทธาราม

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระครูสุตกิจบริหาร

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร ์ ส่วนกลาง   
สาขาวิชา  ภาษาไทย

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต
อนุมัติปริญญา วันที่  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗

รุ่นที่  ๔๙  ปีการศกึษา  ๒๕๔๕
เข้ารับปริญญา  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗



กท 1094/2547 14384 พระมหาไกรสร ธีรญาโณ บชูา แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 1095/2547 14506 พระมหาสพุจน์ สวุโจ พิมภาเรอื เจา้อาม

กท 1096/2547 14459 พระมหาวริยิะ ปญฺญาวชิโร พลกลาง ทศันารุณสนุทรกิาราม

กท 1097/2547 14521 พระมหาอภินนัท์ อธิปญฺโญ ภผิูวผา นิมมานรดี

กท 1098/2547 14413 พระมหานิมิตร นาควโร นนัทสิงห์ จนัทาราม

กท 1099/2547 14420 สามเณรฤทธิกล - แกว้ปุ่ ม จตรุมิตรฯ

กท 1100/2547 14487 พระมนสั ตปสีโล จงั ประสาทบญุญาวาส

กท 1101/2547 14479 พระสมยั ปญฺุญนนฺโท สมจิตร์ คา้งคาว

กท 1102/2547 13912 พระมหาสมพงษ์ สิรปิญฺโญ ภมิูพนัธ์ อมัรนิทร ์ รุน่ที่ 48
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1103/2547 14486 พระนิตินยั อติภทฺโท บญุศรี พิกลุทอง อนัดบั 1

กท 1104/2547 4290404332 พระมหาบญุศรี สทฺุธิญาโณ โพธ์ิกระสงัข์ ม่วง อนัดบั 2 

กท 1105/2547 14532 พระมหาอเุทน สเุมธโส ปันค า มหาธาตฯุ อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1106/2547 14410 พระมหาธีรธ์วชั ชินว  โส อยู่รตัน์ มะลิ อนัดบั 2

กท 1107/2547 14394 พระณรงค์ สธุมฺโม พงษร์ตันสทุยั มะลิ อนัดบั 2

กท 1108/2547 14448 พระรุง่สวา่ง กิตฺติภทฺโท ดว้งค าจนัทร ์ มหาธาตฯุ อนัดบั 2

กท 1109/2547 14101 พระมหาวชิาญ สิรปิญโญ แสนวงษ์ บางนานอก อนัดบั 2

กท 1110/2547 14115 พระมหาวรวฒิุ วรเมธี กอ้งเสียง ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 1111/2547 14436 พระภมิูนทร์ วรโท ตาตะ ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 1112/2547 14453 พระมหาวนัชยั ฐิตวริโิย หินสนัเทียะ สวุรรณ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร ์ ส่วนกลาง   
สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา



กท 1113/2547 14520 พระมหาอภิเดช ญาณสิริ เนตรวลิา สรอ้ยทอง อนัดบั 2

กท 1114/2547 14494 พระสามารถ ติกฺขวโีร อทุยับรุมย์ พระยาท าวรวหิาร อนัดบั 2

กท 1115/2547 14477 พระภควตัน์ ชตุินฺธโร สภุนาม ศรบีญุเรอืง อนัดบั 2

กท 1116/2547 14399 สามเณรทองเจือ - เดชเดี่ยว ราชบรูณฯ อนัดบั 2

กท 1117/2547 14502 พระมหาสดุใจ ชยวฑฺุโฒ คนุาพนัธ์ ทองศาลางาม อนัดบั 2

กท 1118/2547 14485 พระทศันยั อินฺทปญฺโญ บวัช่ืน นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท 1119/2547 14463 พระมหาเวยีง สทฺธาทิโก สาดนอก เสมียนนารี อนัดบั 2

กท 1120/2547 14105 พระมหามานพ พทฺุธิร  สี ประดิษฐ์ภคั พระงาม อนัดบั 2

กท 1121/2547 4417030014 พระมหาอดุม อตฺุตมเมธี นพุนัธ์ โมลีโลกยาราม เขา้ปี 3

กท 1122/2547 14377 พระมหากวางค า ปญฺญาวโร พ่อชมภู บณุยประดิษฐ์

กท 1123/2547 14439 พระมหามนตรี ชยเมธี ไชยโย สวสัดิวารสีีมาราม

กท 1124/2547 14402 สามเณรทิวา - ทองคงอว่ม ราชโอรสาราม

กท 1125/2547 14470 พระมหาสมจิต โอทาตวณฺโณ พรอ้มเพรยีง เกียรติประดิษฐ์

กท 1126/2547 14383 พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ บชูา แกว้ฟ้าจฬุามณี

กท 1127/2547 14457 พระมหาวเิชียร วชิรปญฺโญ ล ามะศกัดิ์ สวุรรณาราม

กท 1128/2547 14454 พระมหาวชิาญ อตฺถวาที คงตุง้ พิชยญาติการาม

กท 1129/2547 14415 พระนกุลู อคฺคธมฺโม จนัทะโยธี ศรบีญุเรอืง

กท 1130/2547 14423 พระมหาบญุเสรมิ ชินทตฺโต ขนุฤทธ์ิ ชลประทานรงัสฤษฎ์

กท 1131/2547 14152 พระมหาจนัทรธ์รรม โกวโิท อินทรเีกิด หวัล  าโพง

กท 1132/2547 14458 พระมหาวนิยั ภรูปิญฺโญ แสนจนัทร์ บางนาใน

กท 1133/2547 14403 พระทีปกร ทีปงฺกโร สงัขท์อง ราษฎรบ์รูณะ

กท 1134/2547 14397 พระมหาทวพีร สีลวฑฺฒโน ยงกลุ บางไผ่

กท 1135/2547 14588 พระยอดธง สทฺุธิรตโน แกว้ดี มหาธาตฯุ

กท 1136/2547 14405 พระธนทตั กิตฺติสาโร เชิงรมัย์ สมรโกฏิ

กท 1137/2547 14404 พระมหาธงชยั ถิรธมฺโม ชะตู่ นอ้ยนพคณุ



กท 1138/2547 14396 พระมหาทวฒัชยั ชยาธิปติ ค  านึง เวฬวุนาราม

กท 1139/2547 14409 พระธวชัชยั เตชธมฺโม เมืองสง ดิสหงษาราม

กท 1140/2547 14376 พระกฤษชฎา เตชธมฺโม เสนจนัตะ ดิสหงษาราม

กท 1141/2547 14516 พระอดลุย์ ชวนปญฺโญ เชาวไ์ว นายโรง

กท 1142/2547 14406 พระมหาธนาชยั ธีรญาโณ ปานาไทย ทา่พระ

กท 1143/2547 14417 พระมหาบญุชว่ย ชตุินฺธโร รมิส  าโรง ราชโอรสาราม

กท 1144/2547 14438 พระมงคล มงฺคโล สามนคร นางชี

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1145/2547 14429 พระปรชัญา กตปญฺุโญ ตาเมือง พิชยัสงคราม

กท 1146/2547 14201 พระอทัธนี อติภทฺโท ภาคผล ยายรม่

กท 1147/2547 13917 พระมหาสวาท ปิยธมฺโม เข่ือนแกว้ จนัทาราม รุน่ที่ 48

45

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1148/2547 14468 พระมหาสมคิด ภรูวิฑฺฒโน ทมุเสน พรหมรงัษี อนัดบั 1

กท 1149/2547 14434 พระมหาพทุธินนัท์ ชาติภทฺโท เจนทร นาคกลาง อนัดบั 1

กท 1150/2547 14507 พระสพุนัธ์ รตนมงฺคโล แกว้มงคล โพธ์ิเผือก อนัดบั 1

กท 1151/2547 14444 พระมหายงยทุธ ญาณวโีร จะตเุทน พระงาม อนัดยั 2 

กท 1152/2547 14585 สามเณรพรหมพิสิฐ - พนัธจ์นัทร ์ ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1153/2547 14194 พระมงคลชยั ปโมทิโต แก่นพินิจ โพธ์ิเผือก อนัดบั 2

กท 1154/2547 14430 พระมหาเปรม อรญฺิชโย อารมณพิ์จิตร บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 1155/2547 14588 สามเณรสากล - มิโน ประชาศรทัธาธรรม อนัดบั 2

กท 1156/2547 14505 พระสทุิน จารุธมฺโม พะลนั นอ้ยนางหงษ์ อนัดบั 2

คณะมนุษยศาสตร ์ ส่วนกลาง   
สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



กท 1157/2547 14392 พระชยักมล ดิ่นยา้ย สิงหค์ณุ มงคลสมาคม อนัดบั 2

กท 1158/2547 14584 พระมหาวรีเดช อธิปญฺโญ จะปา พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 1159/2547 14150 พระมหาบญุทา ปญฺุญเสฏฺโฐ ดแูฮ โพธ์ิเรยีง อนัดบั 2

กท 1160/2547 14437 พระมหาภมิูวทิย์ ภรูญิาโณ จนัทรห์อม อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 1161/2547 14515 พระวฒิุพงษ์ อตลุปญฺโญ มีผูค้รอง กระจงั อนัดบั 2

กท 1162/2547 14469 พระมหาสมคิด ธีรธมฺโม ทานะจิตต์ หวัล  าโพง อนัดบั 2

กท 1163/2547 14378 พระมหากนัดา นาคสิริ ป้องภา อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 1164/2547 14441 พระเมธาวธุ ดิ่นต็อม เฮา้วนั มงคลสมาคม อนัดบั 2

กท 1165/2547 14512 พระมหาสวุรรณ์ ญาณิสฺสโร เตจ๊ะ ประยรุวงศวาส อนัดบั 2

กท 1166/2547 14412 สามเณรพิสิษฐิพงศ์ - วงศเ์มือง จตรุมิตร อนัดบั 2

กท 1167/2547 14529 สามเณรอดุร - ปาณะศรี ทองเพลง อนัดบั 2

กท 1168/2547 14428 พระประเสรฐิ ปญฺญาวโร ค านวล ลครท า อนัดบั 2

กท 1169/2547 14478 พระมหาสมยั มนิุว  โส สวา่งวงษ์ นอ้ยนางหงษ์ อนัดบั 2

กท 1170/2547 14424 พระประกาศ ปญฺญาวชิโร งามแฉลม้ พรหมรงัษี

กท 1171/2547 14451 พระมหาวฑัฒะศิลป์ วสิทฺุธิเมธี อินทรโ์ทโ่ล่ จกัวรรดิราชาวาส

กท 1172/2547 14467 พระมหาเศกสนัต์ ปรยิตฺติเมธี รกัสม พทุธปัญญา

กท 1173/2547 14513 พระมหาเสนะ สรุเสโน เพชรไตย เทพธิดาราม

กท 1174/2547 14422 พระมหาบญุมี สติสมฺปนฺโน พรรษา เทพากร

กท 1175/2547 14435 พระไพรนิทร์ กิตฺติวณฺโณ ปลานพล ชยัพฤกษมาลา

กท 1176/2547 14408 พระธนารกัษ์ จนฺทวโร แสวงทรพัย์ นายโรง

กท 1177/2547 14419 พระบญุญาวตัน์ ญานิสฺสโร บญุญา ลครท า

กท 1178/2547 14382 พระมหาเกียรติยศ กาญฺจนวญฺิญู สมานทอง เทววีรญาติ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1179/2547 14483 พระชยัสิทธ์ิ ญาณสิทฺโธ พรมรนิทร์ บางมดโสธาราม

กท 1180/2547 14391 พระมหาชนะ ธมฺมปาโล พลไพรี หิรญัรูจี



กท 1181/2547 14446 พระมหาราเชนทร์ อติปณฺฑิโต จนัทมาศ นาคนิมิตร

กท 1182/2547 14500 สามเณรสจุรติ - จนัทรป์ระเสรฐิ อปัสรสวรรค์

กท 1183/2547 14445 พระมหาโยตะ ปยตฺุโต รกัธรรม ไรขิ่ง

กท 1184/2547 14514 พระไสว โชติญาโณ แสนวงค์ ศรบีญุเรอืง

กท 1185/2547 14461 พระมหาวรีพนธ์ ธีรพโล บตุรนาม สวสัดิวารสีีมาราม

กท 1186/2547 14466 พระมหาศิขศิต สิรธิมฺโม ไสยวงั มะกอก

กท 1187/2547 14497 พระสายนั ธีรธมฺโม นนทเ์ข็มพรหม ผ่องพลอย

กท 1188/2547 14503 สามเณรสถิุตย์ - ออ่นค า สมรโกฏิ

กท 1189/2547 14491 พระสนัติ ดิ่นจั๊น สระแกว้ มงคลสมาคม

กท 1190/2547 14508 พระมหาสรุชยั ชยญาโณ ทองบางพระ สระเกศ

กท 1191/2547 4205170670 พระมหามนตรี วฑฺุฒิเมธี หลาบค า พระสมทุรเจดีย์

กท 1192/2547 14531 พระอทุยัเทพ ปภสฺสโร ทองค า วเิศษการ

กท 1193/2547 14389 พระมหาจิระศกัดิ์ จิรวฑฺฒโน ธารสขุกระจา่ง มหาธาต ุฯ

กท 1194/2547 14387 พระมหาค ารณ ญาณธโร ออ่นแกว้ ใหม่ยายแป้น

กท 1195/2547 14400 พระมหาอศัวรศิ ธมฺมกาโม ไชยค าภา นอ้ย

กท 1196/2547 14462 พระมหาวรีะพงษ์ วรีว  โส ไกยวนิิจ เจา้อาม

กท 1197/2547 14471 พระสมชาย สภุโร รตันศิริ พระเชตพุน ฯ

กท 1198/2547 14455 พระมหาวชิาญ ธมฺมปญฺโญ พลม่วง สระเกศ

กท 1199/2547 4203229111 พระวไิลวนั อรุโณ ตนัวลิา พระยายงั

กท 1200/2547 14427 พระมหาประสิทธ์ิ อตฺถยตฺุโต บรสิทุธ์ิ หลกัสี่

กท 1201/2547 14380 พระมหากานตณ์รงค์ ญาณงฺกโร สอนสกลุ ศรบีญุเรอืง

กท 1202/2547 14414 พระมหานิวฒัน์ นิธิญาโณ ป้องกนั ยานนาวา

กท 1203/2547 14464 พระศราวธุ อรนิฺทโม มั่งสวุรรณ สวุรรณคีรี

กท 1204/2547 14524 พระอคัรวทิย์ ธมฺมธีโร สจัธรรม ประดู่บางจาก

กท 1205/2547 14385 พระมหาขวญัชิต อตฺถโกสโล โพธ์ิกระสงัข์ วรจรรยาวาส



กท 1206/2547 13899 พระมหาวรีะศกัดิ์ วรีสกฺโก ชีแพง ประดู่ฉิมพลี รุน่ 48 ที่ 2

กท 1207/2547 13864 พระมหาประเสรฐิ โชติวโร มงคล มหาธาต ุฯ รุน่ 48 ที่ 2

60

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 1208/2547 4203227950 พระมหาอทุยั อทุโย วงษว์าน ศรชีมช่ืน อนัดบั 1

นค 1209/2547 4203229006 สามเณรธรรมรตัน์ - ธรรมยาฤทธ์ิ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1210/2547 4203229073 พระโบน สคุนฺโธ บวัพนัธ์ โพนงาม อนัดบั 2

นค 1211/2547 4203228999 พระมหาชนม์ กาญฺจโน สิมพา โพธิสมภรณ์ อนัดบั 2

นค 1212/2547 4203229103 พระอารทัธ์ วรปญฺโญ พลเยี่ยม ชยัพร อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 1213/2547 4203229120 พระวนิยั สนฺุทรเมธี นาจนัออ่น ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 1214/2547 4203229057 พระนอ้ย  โชติปญฺโญ สีดาวงศ์ เนินพระเนาวนาราม อนัดบั 2

นค 1215/2547 4203228255 พระไพฑรูย์ วริยิเมธี อินธิจกัร โนนวงัสิม อนัดบั 2

นค 1216/2547 4203228301 พระลบั โชติปญฺโญ วสิภา จอมมณี อนัดบั 2

นค 1217/2547 4203229154 พระสรุยินั ธมฺมธีโร ธรรมวเิศษ ปทมุพนาราม อนัดบั 2

นค 1218/2547 4203228972 พระจ าลอง ปญฺุญาคโม ยินดี ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 1219/2547 4203227968 พระมหาอนวุชัร ์ จิตฺตปญฺุโญ เดชพนัธ์ สงัคมสามคัคี อนัดบั 2

นค 1220/2547 4203228298 พระรงัสนั คมฺภีรเมธี ปฏิเท บรูพาวนั อนัดบั 2

นค 1221/2547 4203228425 สามเณรไสว - สรุะดนยั โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1222/2547 4203229227 พระสรุยิา กตธมฺโม พงษส์วุรรณ ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 1223/2547 4203229022 พระธีรวฒัน์ ธีรวฑฺฒโน หวางอุน้ ชมุแพ อนัดบั 2

นค 1224/2547 4203228115 พระมหาทีปวฒัน์ วฑฺฒนเมธี พรหมเมือง โพธ์ิชยั

วิทยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



นค 1225/2547 4203229219 พระสมศกัดิ์ มหาปญฺโญ สีกะมทุ โพธ์ิงาม

นค 1226/2547 4203229162 พระสดุใจ ปญฺญาวฑฺุโฒ พรมพิพกัตร์ จอมมณี

นค 1227/2547 4203229243 สามเณรเอกชยั - แสงอรุณ เขตอดุม

นค 1228/2547 4203228964 พระค าฝ้ัน ปญฺญาธโร จนัทะวงศ์ พระลือ

นค 1229/2547 4203229456 พระตู่ จิตฺตปญฺโญ สอนพนัธ์ พระลือ

นค 1230/2547 4203229197 สามเณรสมภร - พนักกคอ้ มชัฌิมาวาส

23

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1231/2547 4204360416 พระยทุธพงษ์ ฐิตเมโธ ปงรงัษี สนัมะแฟน อนัดบั 1

ชม 1232/2547 4204360211 พระสมเกียรติ ธนปญฺโญ พรหมมาตร สวนดอก อนัดบั 2

ชม 1233/2547 4204360301 พระมนตรี เมธิโก กนัทา สวนดอก อนัดบั 2

ชม 1234/2547 4204360114 พระสมบตัิ สิรมิงฺคโล สทุธิชยักลุ มณเฑียร อนัดบั 2

ชม 1235/2547 4204360165 พระสงบ สิขรเมธี ใจยะเสส ธมัมิกาวาส อนัดบั 2

ชม 1236/2547 4204360238 พระมหาจิรศกัดิ์ จิรธมฺโม แสงเงิน บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 1237/2547 4204360092 พระธนญัชยั โชติวโร ไชยวชิู รอ้งแง อนัดบั 2

ชม 1238/2547 4204360181 พระมหาอนนัต์ สวุณฺณสิริ สามนนถี สคุนัธวารี อนัดบั 2

ชม 1239/2547 4204360149 พระทกัษิณ ภรูญิาโณ ยะม่อนแกว้ สวา่งเพชร อนัดบั 2

ชม 1240/2547 4204360343 พระมหานิกร สิรปิญฺโญ สอนปัน พระธาตดุอยสเุทพ

ชม 1241/2547 4204360106 พระเทวฤทธ์ิ ทีปธมฺโม เจรญิตา สวนดอก   

ชม 1242/2547 4204360203 พระมหาดาวรุง่ ปญฺญาวฑฺุโฒ ยอดทรง สวนดอก

ชม 1243/2547 4204360289 พระมหานพปฎล อคฺคว  โส เพ็ชรไพร สวนดอก

ชม 1244/2547 4204360246 พระขจร คณุากโร ทุ่มศรี หว้ยสกั

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



ชม 1245/2547 4204360041 พระมหาสมชยั ธีรปญฺโญ ไกษร พระสิงหฯ์

ชม 1246/2547 4204360050 พระมหาอบุลศกัดิ์ ธมฺมธารี ยานะฝ้ัน หว้ยหอ้ม

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1247/2547 4204360157 พระดลุย์ ธมฺมจารี ปันพรม ป่าไมแ้ดง

ชม 1248/2547 4204360068 พระธิติพนัธ์ ฐิติสีโล รนิวงษ์ อโุมงค์

ชม 1249/2547 4204360033 พระพีรวชิญ์ ธีรปญฺโญ ไชยบาล สนัก าแพง

ชม 1250/2547 4204360190 พระวทิยา เหมวณฺณสิริ หน่ออินตา ถาวรธรรม

ชม 1251/2547 4204360394 พระทวชียั จารุวณฺโณ โกมทุพนาไพร พระธาตศุรจีอมทองฯ

ชม 1252/2547 4104360139 พระมหาขรรธช์ยั ธมฺมปณฺฑิโต สธุรรมา พระสิงห์ รุน่ที่ 48

22

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 1253/2547 4205370105 พระมหาพรชยั ปญฺญาวชิโร แสงอุ่น หนองแวง อนัดบั 1

ขก 1254/2547 4205370113 พระมหาภานวุฒัน์ ชิตมาโร นอ้ยค ากอง หนองแวง อนัดบั 2

ขก 1255/2547 4205370067 พระปิติพงษ ์    จนฺทโสภโณ หงสส์ดุ กลาง อนัดบั 2

ขก 1256/2547 4205370059 พระปัญญา     ปญฺญาวฑฺุโฒ ธรรมดี สวา่งสทุธาราม อนัดบั 2

ขก 1257/2547 4205370296 พระมหาอเุทน    อตฺตคตฺุโต พรหมเพชร ตราชวูนาราม อนัดบั 2

ขก 1258/2547 4205370211 พระสกุณัฑ ์   สนฺตมโน เรอืงศกัดิ์ กลางโกสมุ อนัดบั 2

ขก 1259/2547 4205370130 พระวฒันา      รววิณฺโณ รววิรรณ เกษรวนาราม อนัดบั 2

ขก 1260/2547 4205370288 พระไพรณรงค ์  คมฺภีรปญฺโญ เภาดี สวา่งหนองสงัข์ อนัดบั 2

ขก 1261/2547 4205370270 พระประยรู     จิตฺตทนฺโต เกิดสมบรูณ์ เขาเกษ อนัดบั 2

ขก 1262/2547 4205370156 พระวไิลพร  วริธมฺโม ไชยะสิด จอมศรี เขา้ปี 3

ขก 1263/2547 4205370172 พระสมบตัิ     ติกฺขวโีร ปะหปุะมง หนองแวง

วิทยาเขตขอนแก่น     
คณะมนุษยศาสตร ์  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



ขก 1264/2547 4205370261 พระณฐัภทัร  ขนฺติธมฺโม ไพรศรี ตราชวูนาราม

ขก 1265/2547 4205370041 พระเกษมสนัต์ โกวโิท พลงิว้ กลางบรุี

ขก 1266/2547 4205370253 พระค าแบง่    อธิปญฺโญ กองศรี โพธ์ิศรี

ขก 1267/2547 4205370199 พระสนัภเูวยีง จนฺทธมฺโม จอมพลภกัดี ทา่ราษฎร์

ขก 1268/2547 4205370121 พระมหาสนัติ    นรสิฺสโร ตลุาไทย ธาต ุ

ขก 1269/2547 4205370091 พระมหาบญุถม  โสภโณ เพาะไธสง เทพปรูณาราม

ขก 1270/2547 4205370237 พระสพุฒัน ์   สิรภิทฺโท ทองมะคา่ เทพปรูณาราม

ขก 1271/2547 4205370300 พระเอกชยั    จารุวณฺโณ พฒันะสิงห์ สวา่งมะโน

ขก 1272/2547 4205370202 พระสกุกะเสรมิ   จนฺทปญฺโญ โพธิราช ธาตกุดุกวา้ง

ขก 1273/2547 4205370229 พระสทุธิพงษ ์   จกฺกวโร คนกลาง อิสาน

ขก 1274/2547 4205370016 พระขนัทอง  อนตฺุตโร ศรพีนัทอน โพธ์ิศรี

ขก 1275/2547 4205370032 พระชยัวฒัน ์ จนฺทวณฺโณ กองโส ศิรธิรรมกาวาส

ขก 1276/2547 4205370075 พระโพค า  ปิยธมฺโม เพียไชสะลาค า ทา่ราษฎร์

ขก 1277/2547 4205370083 พระโพนสวสัดิ์   สิรจินฺโท กิตติกลุ เทพปรูณาราม

ขก 1278/2547 4205370164 พระสีไว ธมฺมวโร  อินทะวงศ์ ทา่ราษฎร์

ขก 1279/2547 4205370245 พระอดลุย ์    จกฺกธมฺโม ยาลี สวา่งสรา้งแกว้

ขก 1280/2547 4205370024 พระจนัทา   อคฺคจิตฺโต อาดสะฝน ธาตกุดุกวา้ง

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 1281/2547 4105370073 พระบญุทนั ปญฺญาธโร บญุดารกัษ์ รุน่ที่ 48

ขก 1282/2547 4105370162 พระชยัรตัน์ ญาณธโร ราชวงค์ รุน่ที่ 48

30

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

วิทยาเขตนครราชสีมา  
คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



นม 1283/2547 4206370435 พระชนะ จนฺทธมฺโม นาภมิู หนองระเวยีง อนัดบั 1

นม 1284/2547 4206370443 พระวเิชียร ปรชิาโน หวลโคกสงู สวา่งอารมณ์ อนัดบั 1

นม 1285/2547 4206370125 พระมหาวสนัต์ ญาณสิทฺธิ ยงัพิมาย นิคมคณาราม อนัดบั 2

นม 1286/2547 4206370168 พระสมพงษ์ อายวุฑฺฒโก พลีดี ศาลาเย็น อนัดบั 2

นม 1287/2547 4206370249 พระมหาค านวน ญานากโร ไทยอฐัวถีิ บรูพ์ อนัดบั 2

นม 1288/2547 4206370460 พระมหาหยดั จนฺโทภาโส วาสทุธิ บา้นกรูด อนัดบั 2

นม 1289/2547 4206370371 พระณฐัเมธ สเุมโธ บรุาคร ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นม 1290/2547 4206370087 พระพรศิล สจิุณฺโณ หวงัหามกลาง หนองเครอืชดุ อนัดบั 2

นม 1291/2547 4206370281 พระมหาดวงดี วสิทฺุธธมฺโม โอฐสู บรูพ์ อนัดบั 2

นม 1292/2547 4206370451 พระมหาเกรยีงไกร กิตฺติโสภโณ ก่ิงโพธ์ิ แจง้นอก อนัดบั 2

นม 1293/2547 4206370311 พระบวั ทีปงฺกโร เหลาทอง ตะคองเก่า อนัดบั 2

นม 1294/2547 4206370176 พระมหาส ารวย คตฺุตสีโล หลงพิมาย ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นม 1295/2547 4206370427 พระอศัวนิ ชยธมฺโม สีสดุ หงส…์ อนัดบั 2

นม 1296/2547 4206370290 พระมหาเดน่ ญานตฺุตโม คงน า้ บรูพ์ อนัดบั 2

นม 1297/2547 4206370354 พระมหาบวรวชิญ์ อธิปญฺโญ รสหอม บา้นปรอืใหญ่ อนัดบั 2

นม 1298/2547 4206370214 พระกิตติกร ญานิสฺสโร ฮม่ป่า บา้นหนองรงักา อนัดบั 2

นม 1299/2547 4206370044 พระทองลน้ กตปญฺุโญ ทาจ ารสั บา้นเกาะ อนัดบั 2

นม 1300/2547 4206370303 พระมหาณฐันนัท์ ปญฺุญกาโม ปญุญา ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นม 1301/2547 4206370109 พระมหาประเชิญ ปรกฺกโม พิมพจ์นัทกึ ซบัตะครอ้ อนัดบั 2

นม 1302/2547 4206370320 พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ แกว้มะ สะแก อนัดบั 2

นม 1303/2547 4206370338 พระประดิษฐ์ ญาณเมธี วงษก์นัหา มะเรงินอ้ย อนัดบั 2

นม 1304/2547 4206370028 พระจรญั ขนฺติพโล ร  าพึง บา้นกรูด อนัดบั 2

นม 1305/2547 4206370133 พระมหาสวนะ สเุมธโส โจทยก์ระโทก บงึพระ อนัดบั 2

นม 1306/2547 4206370486 พระปฏิภาณ กตปญฺุโญ เขียมสนัเทียะ ทองหลาง

นม 1307/2547 4206370192 พระสภุาโน สงฺฆเถโร วรรณ พลบั



นม 1308/2547 4206370095 พระมหาชชูาติ สชีุโว ตาก่ิมนอก สทุธจินดา

นม 1309/2547 4206370273 พระชมุพล ธีรว  โส จบสงูเนิน กลางปักธงชยั

นม 1310/2547 4206370061 พระมหาประคอง ธีรานนฺโท มนุนารี สามคัคี

นม 1311/2547 4206370206 พระอธิการปุ่ น ถาวโร โยงกระโทก โคกสงู

นม 1312/2547 4206370010 พระธีรภทัร ์ อธิมตฺุโต ใหญ่กลาง หลกัรอ้ย

นม 1313/2547 4206370141 พระมหาสอน วสิทฺุธิธมฺโม ฉนุกระโทก บรูพ์

นม 1314/2547 4206370231 พระเกียรติขจร สมาจาโร บญุสอน ยองแยง  

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 1315/2547 4206370184 พระสชุาติ จารุธมฺโม สมุะหิงพนัธ์ พระนารายณม์หาราช

นม 1316/2547 4206370419 พระสวุฒัน์ วชิโร อาษาสิงห์ ประมวลราษฎร์

นม 1317/2547 4206370389 พระรุง่โรจน์ วโิรจโน สาวงศ์ ยองแยง

นม 1318/2547 4206370346 พระเปลี่ยน จนฺทปูโม สิมตะมะ วสิทุธิศรสีมุงัคลาราม

นม 1319/2547 4206370079 พระมหาพรประเทือง นาควโร ผาค า ทองหลาง

นม 1320/2547 4206370150 พระสมบตัิ ปรญฺิญาโณ ไกรอ ่า บวั

นม 1321/2547 4206370117 พระมหาพทุธชยั ปภากโร หวงัลอ้มกลาง แจง้นอก

นม 1322/2547 4206370036 พระชยัวฒัน์ อภิวโร ทอ่กระโทก กองพระทราย

นม 1323/2547 4206370397 พระวนิยั กลฺยาณธโร ชอบนา หนองปรู

นม 1324/2547 4206370265 พระจนัทรด์ี จนฺทสโร มะลิสิม โพธ์ิชยันิมิต

นม 1325/2547 4206370362 พระเพทาย ภรูปิญฺโญ พิทกัษส์งฆ์ พระนารายณม์หาราช

นม 1326/2547 4206370478 พระกมล อคฺคธมฺโม จนัทรงัษี โพนสะอาด
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

 วิทยาลัยสงฆน์ครพนม
 คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ



นพ 1327/2547 4213030211 พระนิธิศกัดิ์ พทฺุธญาโณ ไชยพรม หวับงึทุ่ง อนัดบั 2

นพ 1328/2547 4213030393 พระอาวธุ ธมฺมจาโร ดวงมาลยั พระธาตพุนมฯ อนัดบั 2

นพ 1329/2547 4213030300 พระวฒันา วฑฺฒนเมธี ปากดี พระธาตพุนมฯ อนัดบั 2

นพ 1330/2547 4213030351 พระเสถียร ปิยธมฺโม สามานิจ อดิศยัวนาราม

นพ 1331/2547 4213030407 พระมหาอทุิศ เทวสิริ หยาดไธสง ศรบีวับาน

นพ 1332/2547 4213030253 พระพทุธิพงศ์ กิตฺติปญฺโญ ใยสวสัดิ์ พระธาตพุนมฯ

นพ 1333/2547 4213030377 พระอนนัต์ อานนฺโท บตุติมาน พระธาตพุนมฯ

นพ 1334/2547 4213030270 พระยอดชาย กิตฺติปาโล แสงงาม พระธาตพุนมฯ

นพ 1335/2547 4213030237 พระประสิทธ์ิ ปสิทฺธิเมธี วงศค์  าจนัทร ์ พระธาตศุรคีณุ

นพ 1336/2547 4213030148 พระครองทรพัย์ นนฺทเมธี นนทค์  าวงค์ ธาตศุรคีณุ

นพ 1337/2547 4213030199 พระธงชยั สจิุตฺโต สมุนารถ พระธาตพุนมฯ

นพ 1338/2547 4213030334 พระวรีะศกัดิ์ สเุมธี เทือกตาทอง หวับงึทุ่ง

นพ 1339/2547 4213030172 พระไชยา กิตฺติวฑฺุโฒ โคตรราช หวับงึทุ่ง

นพ 1340/2547 4213030245 พระปิยะบตุร ปิยปตฺุโต พรมพิมพ์ พระธาตพุนมฯ

นพ 1341/2547 4213030156 พระชวลิต อิสฺสลสีโล แปโค ป่าสรุโิย

15

3.   คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

สาขาวชิาภาษาไทย  จ านวน รูป

สาขาวชิาพทุธจิตวทิยา จ านวน รูป

รวมทัง้สิน้ รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย             

สาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

2 วิทยาเขตเชียงใหม่             



สาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

3 วิทยาเขตขอนแก่น         

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

4 วิทยาเขตนครราชสีมา         

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

5 วิทยาลัยสงฆน์ครพนม

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน รูป

วทิยาเขต/หอ้งเรยีน/วทิยาลยัสงฆ์ รวมทัง้สิน้ รูป
สว่นกลาง/วทิยาเขต/หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ รูป                 3.   คณะมนุษยศาสตร์

รบัรองตามนี้

(พระสมทุร  ถาวรธมฺโม)

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต
อนุมัติปริญญา วันที่  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗

รุ่นที่  ๔๙  ปีการศกึษา  ๒๕๔๕
เข้ารับปริญญา  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1342/2547 14566 พระมหาบญุยิ่ง สิรปิญฺุโญ ประทมุ ดสุิดาราม อนัดบั 2

กท 1343/2547 14416 พระมหาบญัชา ปิยสีโล นารี ภาวนาภิรตาราม อนัดบั 2

กท 1344/2547 14624 พระมหาเกรยีงไกร อตฺุตมเตโช เดชอดุม ใหม่ป่ินเกลียว อนัดบั 2

กท 1345/2547 14594 พระณฐัภาส ปญฺญาสิริ สิทธิศร โบสถส์ามเสน อนัดบั 2

กท 1346/2547 14675 พระมหาภมิูนทร์ จตฺตมโล อินค า คฤหบดี อนัดบั 2

กท 1347/2547 14578 พระมหาวชิาญ วชิานนฺโท คงรวง ชา่งเหล็ก อนัดบั 2

กท 1348/2547 14669 พระธีรเดช ธีรเตโช ทาเวยีง บางโคลน่อก อนัดบั 2

กท 1349/2547 14637 พระธนิศร์ ภรูทิสฺสี มีช่ือ กระจบัพินิจ อนัดบั 2

กท 1350/2547 14582 สามเณรกศุล - แสงน า้ สามพระยา

กท 1351/2547 14480 พระมหาวรีานวุตัร จนฺทปญฺโญ เมืองจนัทร์ ยายรม่

กท 1352/2547 14546 พระมหาเหมมะราช รตินฺธโร วรรณประใด บางบ าหรุ

กท 1353/2547 14586 พระมหาอนชุา ภรูปิญโญ ชถูนอม ชลประทาน

กท 1354/2547 14643 พระมหาวลิาศ พทฺุธวริโิย สดุตาชู เทพากร

กท 1355/2547 14573 พระมหาศกัดา สรุสกฺโก บญุประเสรฐิ เทพธิดาราม

กท 1356/2547 14635 พระมหาสายนัต์ ปิยสีโล ชาวประมง ดิสหงษาราม

กท 1357/2547 14628 พระมหาพิเชษฐ์ อรยิเมธี นามวงค์ วรามาตยภณัฑสาราราม

กท 1358/2547 14597 พระสถาพร อธิปญฺโญ แหวนเงิน บางรกัใหญ่

กท 1359/2547 14618 พระมหาศศิพิศิษฏ์ ชิตญาโณ ชิดชอบ สระเกศฯ

กท 1360/2547 14632 พระอิทธิรชัต์ อินฺทสโร เบา้ทอง ใหม่ (ยายแป้น)

กท 1361/2547 14153 พระมหาวนิยั ธมฺมวโร เกตศุิริ ทุ่งไทรขะยง

กท 1362/2547 14537 พระสพุล จนฺทธมฺโม เครือ่งพาที โพธ์ิศรบีญุเรอืง

คณะสังคมศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  รัฐศาสตร ์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ



กท 1363/2547 14175 สามเณรยอดชาย - ลินทระ สนัติธรรมาราม

กท 1364/2547 14536 พระมหาบ ารุง ภาสวุณฺโณ พาสพุรรณ ทองขบ

กท 1365/2547 13954 พระมหาไกรเพชร วรเมธี นาทนัรบี พระสมทุรเจดีย์ รุน่ที่ 48

กท 1366/2547 14044 พระสมชยั สีลปตฺุโต ศรลีาบตุร วเิศษการ รุน่ที่ 48

กท 1367/2547 13969 พระคมชาญ เตชธมฺโม เทพสทุะ มหาธาตฯุ รุน่ที่ 48

กท 1368/2547 13973 พระมหาทองลือ ทมเมธี พึง่พิง เทพนิมิตต์ รุน่ที่ 48

กท 1369/2547 14029 พระมหารุง่พิทกัษ์ ฐานร  สี หงษห์า มหาธาตฯุ รุน่ที่ 48
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กท 1370/2547 14676 พระมหาณิชากร อิทฺธิปญฺุโญ พอใจ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 1

กท 1371/2547 14551 พระมหาพงษธ์เนศ สเุมธี พทุธา ชยัมงคล อนัดบั 2

กท 1372/2547 14672 พระมหาบรรจง กิตฺติภทฺโท ซาเชียงขวาง เปรมประชา อนัดบั 2

กท 1373/2547 14698 พระสายใจ ฐิตวริโิย ฤทธ์ิชนะ ใหญ่ศรสีพุรรณ อนัดบั 2

กท 1374/2547 14653 พระส าอางค์ ตนฺติปาโล เกิดสลงุ ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1375/2547 14557 สามเณรสมคิด - ขนัมี ราชโอรสาราม อนัดบั 2

กท 1376/2547 14545 พระมหาทวี ฐิตวฑฺุฒิ หนพูนัธ์ พรหมวงศาราม อนัดบั 2

กท 1377/2547 14692 พระมหามานิตย์ จารุวณฺโณ พุม่พวง ป่าธรรมโสภณ อนัดบั 2

กท 1378/2547 14684 พระติระตะนะ ปราคโม มหระชน ปากน า้ อนัดบั 2

กท 1379/2547 14548 สามเณรมิตร - พิลา พระเชตพุนฯ อนัดบั 2

กท 1380/2547 4417040010 พระหนเูพชร สเุมโธ แสนทวสีขุ บางออ้ยชา้ง เขา้ปี 3

กท 1381/2547 14589 พระมหาสรุะศกัดิ์ ธีรว  โส สนัโดด ใหม(่ยายแป้น)

คณะสังคมศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์



กท 1382/2547 14664 พระวฒิุพงษ์ ถาวรจิตฺโต รกัเรยีน วรจรรยาวาส

กท 1383/2547 14638 พระณฐัภทัร กิตฺติมนีุ วงคพ์ทุธท า ศรบีญุเรอืง

กท 1384/2547 14657 พระมหาสทุธินนัท์ ฉนฺทธมฺโม มณีพฒันส์ิรกิลุ ชยัชนะสงคราม

กท 1385/2547 14569 พระมหาปัญญา ติกฺขปญฺโญ อตัตาโว ดาวดงึษาราม

กท 1386/2547 14538 พระมหาสมพร กิตฺติปญฺโญ ทบบญุ พระพิเรนทร์

กท 1387/2547 14685 พระจนัทวงศ์ จิตฺตส  วโร สวุนัดี ใหญ่ศรสีพุรรณ

กท 1388/2547 14554 พระมหากฤษฎา กตเวที บวัเป็นดง นาคนิมิตร

กท 1389/2547 14575 พระมหาบญุเสรมิ วชิรเมธี พฒุตาล ช านิหตัถการ

กท 1390/2547 14572 พระมหาปิยะ สนฺติกโร นิรารมย์ ราชสิงขร

กท 1391/2547 14579 พระมหาสมหมาย ปญฺโญภาโส วลิามาตร หวัล  าโพง

กท 1392/2547 14570 พระมหาประยทุธ ปรสิทฺุธิเมธี สิงหอิ์นทร์ ทองเพลง

กท 1393/2547 14678 พระเพชรสมร จนฺทโร อภิรฐับ์ สนัติธรรมาราม

กท 1394/2547 14630 พระศภุชยั สภุชโย ลาภโต ใหม่พิเรนทร์

กท 1395/2547 14636 พระจวน สิรวิฑฺฒโน ยากบั มหาธาตฯุ

กท 1396/2547 14680 พระบญุสนอง ญานิสฺสโร สธุมัมโกสาณ กลางดาวคนอง

กท 1397/2547 14555 พระมหาเกรกิชยั เตชปญฺุโญ ศรชยั สวสัดิวารสีีมาราม

กท 1398/2547 14661 พระคงศกัดิ์ ธีรว  โส ขาวขนัธ์ ศรบีญุเรอืง  

กท 1399/2547 13953 พระแกว้อินทรต์า ชินวโร บปุผาวงศ์ สม้เกลีย้ง

กท 1400/2547 13966 ส.ณ.ชาญณรงค์ - บญุเทียม ศรสีดุาราม รุน่ 48 ที่ 2

กท 1401/2547 14082 พระมหาอาคเนย์ ปญฺญาทีโป เวชรมัย์ ศรสีดุาราม รุน่ 48 ที่ 2
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คณะสังคมศาสตร ์ ส่วนกลาง
สาขาวิชา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา



กท 1402/2547 14667 พระมหานิรนัดร ์ กิตฺติสาโร อมรชร กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท 1403/2547 14670 พระสมศิลป์ อินฺทญาโณ อมคิม้ อมรทายิการาม อนัดบั 2

กท 1404/2547 14627 พระไพศาล ญานิสฺสโร อ่ิมอดุม ราษฎรนิ์ยมธรรม อนัดบั 2

กท 1405/2547 14645 พระมหาสพุรรณ์ ปญฺญาวชิโร อินทะนยั กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท 1406/2547 14190 พระนฤพนธ์ ธมฺมทีโป คมครรชิต โพธ์ิเผือก อนัดบั 2

กท 1407/2547 14607 พระมหาจกัรกฤษณ์ เทวสิริ พลการ ชลประทานฯ อนัดบั 2

กท 1408/2547 14671 พระมหาอรญั อรยิญาโณ เพลินไพรเย็น ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1409/2547 4205410247 พระอาทิตย์ ปภสฺสโร ทองนาค อมัพวนั อนัดบั 2

กท 1410/2547 14659 พระมหาศภุชยั สภุธมฺโม ศรสีขุ ชลประทานฯ อนัดบั 2

กท 1411/2547 14565 พระมหาสวุรรณรกัษ์ วชิรเมธี พฒันไ์ทยสงค์ พระงาม อนัดบั 2

กท 1412/2547 14651 พระมหาบญุวฒัน์ ธนญฺชโย พลมั่น ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 1413/2547 14634 สามเณรพงษศ์กัดิ์ - ศรคีงแกว้ บางสระแกใน อนัดบั 2

กท 1414/2547 14642 พระสายแวว รตนเมธี เกษรตัน์ ไชยทิศ

กท 1415/2547 14564 พระมหาอดลุย์ วรธมฺโม พิทกัพงษ์ ศรสีดุาราม เขา้ปี 3

กท 1416/2547 14577 พระมหาบรรเรง นิสมฺมการี ขดัสขุ ราชโอรสาราม

กท 1417/2547 14544 พระมหาทองจนัทร์ กตคโุณ กลีบจ าปา เทพากร

กท 1418/2547 14574 พระมหามนสั สมุานโส จนัทรเ์ต็บ สทุธาราม

กท 1419/2547 14518 พระมหาเอนก ชยาภินนฺโท นาเสง่ียม หลกัสี่

กท 1420/2547 14622 พระเทเลอร์ สเุมโธ ดากาวงค์ กาญจนสิงหาสน์

กท 1421/2547 14646 พระมหามณเฑียร ฐิติเมธี คลา้ยแกว้ สีหไกรสร

กท 1422/2547 14666 พระมงคล ถิรจิตฺโต ผาสวุรรณ บางมดโสธราราม

กท 1423/2547 14602 พระวรีะ วชิรวโีร วรรณค า ราษฎรบ์รูณะ

กท 1424/2547 14567 พระมหาสายนั ปญฺญาสโุภ ภาวะโคตร ยานนาวา

กท 1425/2547 14571 พระมหากาญจนะ มหชฺฌาสโย ภาคพรม ราชโอรสาราม

กท 1426/2547 14641 พระมหาหงษท์อง ถิรชิโน มาสุ่ม บางมดโสธราราม



กท 1427/2547 14603 พระสรุตัน์ ฐิตวฑฺฒโน หอมเสด็จ ราษฎรนิ์ยมธรรม

กท 1428/2547 14640 พระเทพฤทธ์ิ ผลญาโณ ศรวีเิศษ ศรบีญุเรอืง

กท 1429/2547 14633 พระบญุธรรม สภุโร กาลจกัร ประชาระบือธรรม

กท 1430/2547 14615 พระชิตพล ชิตพโล ไชยะกลุ บพิตรพิมขุ เขา้ปี  3

กท 1431/2547 14665 พระสมถวลิ สทุตฺตจิตฺโต สดุกะ เกียรติประดิษฐ์

กท 1432/2547 14625 พระวฒิุนนัท์ วฑฺุฒินนฺโท คณโฑเงิน อมัพวนั

กท 1433/2547 14611 พระมหานที ธมฺมธีโร มีผล ปราสาท

กท 1434/2547 14626 พระมหาบญุรวม จิรสีโล พรมศรี สระแกว้

กท 1435/2547 14674 พระประมขุ ปญฺญาคโม ม่วงนุ่ม มหาธาตฯุ

กท 1436/2547 14541 พระมหามารุต ธมฺมธีโร ขวญัพรหม เอ่ียมวรนชุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1437/2547 14553 พระมหาแสวง ปภสฺสโร อิฐสวุรรณ ดสุิดาราม

กท 1438/2547 14631 พระมหาธรรมดี อคฺคธมฺโม อวนพล ประดู่ฉิมพลี

กท 1439/2547 14609 พระมหาเรวตัร เรวตฺโต สายธน ู ประชาศรทัธาธรรม
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นค 1440/2547 4204227899 พระมหาภมิูภทัร ภมิูภทฺทโร พรมสมบตัิ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1441/2547 4204228348 สามเณรวฒิุชยั - ทองวธิิ อดุมมหาวนั อนัดบั 2

นค 1442/2547 4204228208 พระประภทัรพล ปภสฺสโร พลวาปี ประดิษฐ์ธรรมคณุ อนัดบั 2

นค 1443/2547 4204228283 พระยงยทุธ์ สปุติฏฺฐิโต เสียงใส อดุมมหาวนั อนัดบั 2

นค 1444/2547 4204228054 พระมหาชินกร ชินปญฺโญ บุง่เสน่ห์ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1445/2547 4204228046 สามเณรชชัวาลย์ - ตะระบรูณ์ ศรษีะเกษ อนัดบั 2

วิทยาเขตหนองคาย   คณะสังคมศาสตร ์
  สาขาวิชารัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง



นค 1446/2547 4204228151 พระบญัชา ปญฺญาวชิโร บรุะเนตร สรุยิวงศาวาส อนัดบั 2

นค 1447/2547 4204228160 พระบญุมี ปญฺญาธโร แสงไข สิรมิหากจัจายน์ อนัดบั 2

นค 1448/2547 4204228038 พระชชัชยั สเุมธโส พินิจมนตรี ศรษีะเกษ อนัดบั 2

นค 1449/2547 4204228178 พระประชิด สมจิตฺโต อปัมาโน มงคลศิลาคณุ อนัดบั 2

นค 1450/2547 4204228011 พระจีรเดช จิรธมฺโม บตุรวงษ์ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1451/2547 4204228461 สามเณรอนชุา - วงษส์ีหา ล  าดวน อนัดบั 2

นค 1452/2547 4204228186 สามเณรประสิทธ์ิ - สรอ้ยดัน้ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1453/2547 4204228135 พระธนาโรจน์ อธิจิตฺโต กรมแสง นิโคธาราม อนัดบั 2

นค 1454/2547 4204228267 พระมหาไพบลูย์ ธีรธมฺโม ดา่งเกษี โพธิสมภรณ์ อนัดบั 2

นค 1455/2547 4204228488 พระอฤุทธ์ิ สจิุตฺโต จนัทรง์าม ศรสีมุงัคล์ อนัดบั 2

นค 1456/2547 4204228275 พระมหามนญู ปรญฺิญาโณ พรมจินดา เนินบญุญาราม อนัดบั 2

นค 1457/2547 4204228402 พระสมหมาย สิกฺขาสโภ แกว้แสนไชย โพธ์ิชยั อนัดบั 2

นค 1458/2547 4204228224 พระพทุธา พทฺุธสาวโก บวัผนั สามคัคี อนัดบั 2

นค 1459/2547 4204228739 พระธรรมธชั ชาตเมธี แมดม่ิงเหงา้ ธาตปุระสิทธ์ิ อนัดบั 2

นค 1460/2547 4204228445 พระอภิชยั อภิชโย พงษก์ลา้ วงัสะพงุพฒันาราม

นค 1461/2547 4204228194 พระประเทือง สิรภิทฺโท ชิณปะ สามคัคี

นค 1462/2547 4204229476 พระส ารวย ปญฺุญโสภโณ โสภา ดอนสวรรค์

นค 1463/2547 4204228313 สามเณรลยุ - ฉิมพาลี โพธ์ิชยั

นค 1464/2547 4204227996 พระจนัทรท์า จนฺทาโภ นากะวงศศ์รี สิรมิหากจัจายน์

นค 1465/2547 4204228241 พระเพชรละคร ปญฺญาวชิโร ทองค าใบ ศรสีมุงัคล์

นค 1466/2547 4204228356 พระสมคิด ปญฺญาธโร นนัแกว้ สามคัคี

นค 1467/2547 4204228453 พระอลงคก์รณ์ กิตฺติธโร ศรเีมือง ศิรนิทราวาส

นค 1468/2547 4204228364 พระสตุนนัท์ อ  สสุีโล บานเย็น ศรษีะเกษ

นค 1469/2547 4204228071 สามเณรณรงค์ - ยืนนาน โพธ์ิชยั

นค 1470/2547 4204228232 พระพีรณฐั ภทฺทวโร สารเนตร อรุณรงัษี



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นค 1471/2547 4204228101 พระทวชียั จารุวณฺโณ สมปัญญา ศรสีมุงัคล์

นค 1472/2547 4204228097 พระถาวร อินฺทปญฺโญ ถ่ินราชา สามคัคี

นค 1473/2547 4204228127 สามเณรทองกาน - นิสีดา หลวง

นค 1474/2547 4442211604 พระสายนั วรธมฺโม พิมพพ์า ทา่คกเรอื เขา้ปี  3

นค 1475/2547 4442211591 พระประภสัสร์ ปภสฺสโร อวะดี ทา่คกเรอื เขา้ปี  3

นค 1476/2547 4442211612 พระอภิชาติ อภิชาโต ออ่นบ ารุง ทา่สายทอง เขา้ปี  3

37

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นศ 1477/2547 42020384 พระสธุญั สิรสิาโร หิตา ประทมุทายการาม อนัดบั 2

นศ 1478/2547 42020394 พระค านวน ฐิติสมฺปนฺโน บตุรมิตร วงัตะวนัออก อนัดบั 2

นศ 1479/2547 42020388 พระวนิิจ วรธมฺโม หนสูงัข์ วงัตะวนัตก อนัดบั 2

นศ 1480/2547 42020391 พระวรายทุธ์ วรายทฺุโธ ชสูิงห์ สวนหลวง

นศ 1481/2547 42020385 พระวริตัน์ รตนวณฺโณ พรหมสดุ หนา้พระบรมธาตุ

นศ 1482/2547 42020386 พระอาวธุ ปญฺญาวโุธ บญุคงทอง หนา้พระบรมธาตุ

นศ 1483/2547 42020383 พระศิรพิงศ์ ถาวรธมฺโม สวุรรณฤทธ์ิ มมุป้อม

นศ 1484/2547 42020377 พระณฐัปคลัภ์ กตปญฺุโญ จิตตวบิลูย์ วงัตะวนัตก

นศ 1485/2547 42020428 ส.ณ.จรรณรงค์ - ซุ่นซ่ิม อรุณดาราราม

นศ 1486/2547 42020387 พระบญุทนั ปญฺญาทีโป สมัพนัธ์ วทิยาลยัครูรงัสรรค์

นศ 1487/2547 42020393 พระอภิชยั อตฺุตมปญฺโญ สายทองแท้ วงัตะวนัออก

นศ 1488/2547 42020419 พระพรเทพ วรเทโว พฒุวเิชียร ทา้วโท๊ะ

12

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  คณะสังคมศาสตร ์
  สาขาวิชา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1489/2547 4204470106 สามเณรเอนก - พดัจนัทรห์อม ใหม่หว้ยทราย อนัดบั 2

ชม 1490/2547 4204470076 พระสรุชยั อิทฺธิญาโณ มลูกา หม่ืนลา้น อนัดบั 2

ชม 1491/2547 4204470114 พระมานพ นิภาธโร มีดว้ง อโุมงค์ อนัดบั 2

ชม 1492/2547 4204470092 พระมหาภศูิษย์ อสนิโธ อะสะนิธิ น า้ตกแม่สา อนัดบั 2

ชม 1493/2547 4204470025 พระประทีป ฐิตเมธี ขนงาม น า้ตกแม่สา อนัดบั 2

ชม 1494/2547 4204470033 พระเรวตัิ กตปญฺุโญ แซอุ่ย้ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2

ชม 1495/2547 4204470211 สามเณรศรปีราชญ์ - จนัทรไ์ตร ไตรภมิู อนัดบั 2

ชม 1496/2547 4204470122 สามเณรราชนัย์ - ดาวเรอืง เจ็ดยอด อนัดบั 2

ชม 1497/2547 4204470190 พระมหาคมสนัต์ ญานวฑฺุโฒ ภวูรรณ์ ศิลานิมิตร อนัดบั 2

ชม 1498/2547 4204470149 พระไตรภพ ธมฺมสาโร สทุธเขต แสนเมืองมาหลวง

ชม 1499/2547 4204470203 พระธวชัชยั ธนปญฺโญ จนัจฬุา ใหม่หว้ยทราย

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1500/2547 4204470165 พระสวุศิลป์ พทฺุธสาโร อินต๊ะพนัธ์ แสนเมืองมาหลวง

ชม 1501/2547 4204480101 พระมหามงคล ญานสมฺปนฺโน เขตเสารแ์กว้ ตน้สาร

ชม 1502/2547 4204470068 สามเณรวลัลภ - ทาอินทร์ เจ็ดยอด

ชม 1503/2547 420470017 สามเณรจกัรกฤษ - จนัทรถ์นอม ใหม่หว้ยทราย

ชม 1504/2547 4104470082 พระมงคล มงฺคลเมธี ใจหลา้ ดอยสะเก็ด รุน่ 48 ที่ 2

ชม 1505/2547 4104470040 พระมานิต กิตฺติเมธี กองงาม ศรชีลธาร รุน่ 48 ที่ 2

17

วิทยาเขตเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร ์

วิทยาเขตเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร ์  
สาขาวิชา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1506/2547 4204480080 พระชวลิต ชินว  โส ป่ินญาติ ป่าแดงมหาวหิาร อนัดบั 1

ชม 1507/2547 4204480152 พระมหาปัญญา กิตฺติธโร จอมนาสวน พวกชา้ง อนัดบั 1

ชม 1508/2547 4204480179 พระมหาสมยศ สมยโส ทองสขุดี เจ็ดยอด อนัดบั 2

ชม 1509/2547 4204240224 พระณรงคศ์กัดิ์ ฐิติญาโณ ทีน า้ค  า เจ็ดยอด อนัดบั 2

ชม 1510/2547 4204480012 พระสรุะ วสิทฺุธิญาโณ เตชะเลิศพนา จอมแตง อนัดบั 2

ชม 1511/2547 4204360017 พระมหาสพุจน์ สเุมโธ พานทอง สระเรยีง อนัดบั 2

ชม 1512/2547 4204480136 พระสรุยิา สีลส  วโร ปันทสุา ปิยาราม อนัดบั 2

ชม 1513/2547 4204480047 พระวรีโชค สจิุตฺโต กลูเกือ้ อโุมงค์

ชม 1514/2547 4204480021 พระธีรศกัดิ์ อาทิจฺจว  โส หม่องน่าน ชยัพระเกียรติ

ชม 1515/2547 4204480098 พระวทิธิลกัษณ์ อาทิจฺจว  โส ช ารมัย์ ใหม่หว้ยทราย

ชม 1516/2547 4204480063 พระสมควร อาจารสมฺปนฺโน ทะนะ สวนดอก

ชม 1517/2547 4204480161 สามเณรจนัที - ดวงประเสรฐิ ฝายหิน

ชม 1518/2547 4204480110 พระจิรพงศ์ จิตฺตส  วโร จีนประดบั สนัศรี

ชม 1519/2547 4104480088 สามเณรสรุยิน - จนัทรส์วา่ง เจ็ดยอด รุน่ที่ 48

14

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 1520/2547 4205410123 พระปฏิภาณ   ภรูญิาโณ โคตรธรรม เทพปรูณาราม อนัดบั 1

ขก 1521/2547 4205410344 พระปรชีาพฒัน ์ สตเตโช สะตะ นาถวนาราม อนัดบั 2

ขก 1522/2547 4205410387 พระภทัรพงษ ์   มหาคโุณ วงษว์จิิตรานนท์ อดลุแกว้มอดี อนัดบั 2

ขก 1523/2547 4205410441 พระมหาอ๊อต     ฉนฺทโก โนนกระยอม ธาตุ อนัดบั 2

  สาขาวิชา  สังคมสงเคราะหศ์าสตร์

วิทยาเขตขอนแก่น    คณะสังคมศาสตร ์  
  สาขาวิชารัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง



ขก 1524/2547 4205410115 พระบญุหลาย     จนฺทธมฺโม กลุวงศ์ ชาดใหญ่ อนัดบั 2

ขก 1525/2547 4205410301 พระเสกสนัต ์ วชิรว  โส เสาไธสง ม่วงศรี อนัดบั 2

ขก 1526/2547 4205410212 พระวชิยั      ธีรปญฺโญ สจัจะวสิยั ขีเ้หล็ก อนัดบั 2

ขก 1527/2547 4205410352 พระทวน   สิรนิฺธโร กาสงัข์ กลาง อนัดบั 2

ขก 1528/2547 4205410140 พระพจนธ์นกรณ ์ ญาณวฑฺุโฒ ไตรยขนัธ์ โพธ์ิชยั อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 1529/2547 4205410166 พระมหาซนัวา    ญาณเมธี สดุตา หนองแวง อนัดบั 2

ขก 1530/2547 4205410310 พระอมัพร    ชาตเมธี เรอืงรมัย์ ขีเ้หล็ก อนัดบั 2

ขก 1531/2547 4205410093 พระทกัษิณ      สจิุณฺโณ กลา้หาญ สวา่งแสงจนัทร์ อนัดบั 2

ขก 1532/2547 4205410034 พระเกียรติ     กนฺตสีโล จนัทรด์าตุ่ย โนนรงั อนัดบั 2

ขก 1533/2547 4205410433 พระหสัดิน    ญานสมฺปนฺโน สีนาทอง สวา่งมรรคา อนัดบั 2

ขก 1534/2547 4205410107 พระธรรมรนิทร ์  กิตฺติปญฺโญ วศิิษฏศ์ิลป์ สมศรี อนัดบั 2

ขก 1535/2547 4205410328 พระสิรวิฒิุ มหาปญฺโญ จา่ราช ศรอีรยิวงศ์ เขา้ปี 3

ขก 1536/2547 4205410379 พระจิติรกัภ ์   อธิปญฺโญ มีสขุ ทา่สองคร

ขก 1537/2547 4205410450 พระมหาอาทร    จารุธมฺโม พรชาตา โพธ์ิศรี

ขก 1538/2547 4205410026 พระเกษสยาม   ธมฺมทินฺโน บญุยงค์ สวา่งสทุธาราม

ขก 1539/2547 4205410263 พระส ารอง       ญานิสฺสโร รกัษาศรี สวา่งศรวีชิยั

ขก 1540/2547 4205410069 พระชยัรตัน ์   สิรปิญฺุโญ มาสอน กระจงั

ขก 1541/2547 4205410018 พระเกศกัดิ์     กิตฺติภทฺโท ผยุเหงา้ โพธ์ิศรี

ขก 1542/2547 4205410174 พระมหาญาณวฑัฒ ์ จนฺทสาโร สมงาม สวา่งมรรคา

ขก 1543/2547 4205410409 พระวชิรศิษฎ ์   ปรญฺิญาโณ วอระสิงห์ สวา่งมรรคา

ขก 1544/2547 4205410361 พระมหาเทียรชยั เตชธมฺโม ดงอนนท์ ศรพิีมล

ขก 1545/2547 4205410221 พระวเิชียร    วชิรญาโณ ซองทอง ศรพิีมล

ขก 1546/2547 4205410191 พระมหาวรีะวงษ ์ อภโย โคตรค าภา สระแกว้

ขก 1547/2547 4205410051 พระจนัทรท์ี    ติกฺขปญฺโญ ภมิูมาวรรณ หนองแวง



ขก 1548/2547 4205410425 พระมหาสมศกัดิ์ ส  วโร สมอค า ทา่สองคร

ขก 1549/2547 4205410280 พระสรุยิราช     สิรสิาโร ดาทอง นนัทิการาม

ขก 1550/2547 4205410158 พระไพโรจน ์  สิรภิทฺโท โดนประสิทธ์ิ เทพปรูณา

ขก 1551/2547 4205410077 พระทองเพชร   ภทฺทญาโณ วงศพ์ระจนัทร์ หนองแวง

ขก 1552/2547 4205410182 พระมหามโหสถ  วสิทฺุธสาโร วรรณอ าไพ กลาง

ขก 1553/2547 4205410395 สามเณรแมน    - พรมสมบตัิ ทา่ราชไชยศรี

ขก 1554/2547 4205410271 พระสคุนธ ์     สขุปาโล สขุ ธาตุ

ขก 1555/2547 4205410417 พระสมศกัดิ์     ปญฺญาวชิโร พลบ ารุง กลาง

ขก 1556/2547 4205410247 พระสมฤทธ์ิ    จนฺทวโร พงษส์วสัดิ์ ศิรมิงคล

ขก 1557/2547 4205410204 พระมหาอดลุย ์  วสิารโท พรรณา ม่วงศรี

ขก 1558/2547 4205410131 พระประมวล     ปญฺญาคโม อดุร อดลุแกว้มอดี

ขก 1559/2547 4205410298 พระสรุยิา     ถิรปญฺโญ แสนศรจีนัทร ์ สว่นป่าวิปัสสนาแก่งน า้ตอ้น

ขก 1560/2547 4105410067 พระทองพนัทร์ อภิวฑฺฒโน ชีแพง ศรอีรยิวงศ์ รุน่ที่ 48

ขก 1561/2547 4105410091 พระพิสิษฐ์ ปญฺญาวโร พทุธจร เทพบรูณาราม รุน่ที่ 48

42

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 1562/2547 4205420129 พระสทุธิพงษ ์  กิจฺจสาโร แดนแกว้ สระแกว้ อนัดบั 2

ขก 1563/2547 4205420072 พระมหาสนัติ   ฐิตจิตฺโต สาลีอาจ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 1564/2547 4205420081 พระมหาสพิุน    อตฺถกาโม ศรบีบุ หนองแวง อนัดบั 2

ขก 1565/2547 4205420013 พระก านล   วชิรญาโณ ไชยเลิศ โพธ์ิศรี อนัดบั 2

ขก 1566/2547 4205420021 พระชยัสิทธ์ิ      ปรญฺิญาโณ ชิมโพธ์ิคลงั บรบิรูณ์ อนัดบั 2

ขก 1567/2547 4205420137 พระสวุทิย ์     สิรภิทฺโท ซีแพง กลาง อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น   คณะสังคมศาสตร ์
 สาขาวิชา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา



ขก 1568/2547 4205420064 พระมหาจรูญ   มหิสฺสโร สาระนา หนองแวง อนัดบั 2

ขก 1569/2547 4205420161 สามเณรธีรศกัดิ์  - ศรโีพธา โพธ์ิศรี

ขก 1570/2547 4205420145 พระชยัณวฒัน ์   อาภสฺสโร บญุจนัทรด์า สวา่งมะโน

ขก 1571/2547 4205420153 พระณฐัพล  ปญฺญาวชิโร ประเสรฐิ สวรรคว์นาราม

ขก 1572/2547 4205420111 พระสกุนั วรปญฺุโญ พรมมะเสน โพธ์ิบลัลงั

ขก 1573/2547 4205420056 พระมหากิตติศกัดิ์ กิตฺติโสภโณ ศรธีร ศรชีมุพล

ขก 1574/2547 4205420048 พระพวูนั ฐิตสทฺโธ บตุรอินทองค า ไชยพมู

ขก 1575/2547 4205420102 พระสีกนัดา  ถิรมโน แกว้ก่อมทิบพระพอน เทพบรณาราม

ขก 1576/2547 4205420188 พระศรปีระเสรฐิ ยโสธโร สอนวไิล โพธ์ิศรี

ขก 1577/2547 4205420030 พระบญุหลาย สิรปิญฺุโญ ค าสขุทะวงศ ์ ไพรสณฑศ์กัดาราม

16

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 1578/2547 4206410098 พระมหาทรงกรต ขนฺติวโร ขามโนนวดั สะแก อนัดบั 1

นม 1579/2547 4206410496 พระมหาสนัติภาพ โชติปญฺโญ ออ่นละมนุ บรูพ์ อนัดบั 2

นม 1580/2547 4206410488 พระมหาสมศกัดิ์ ธีรปญฺโญ ชมุแสง บรูพ์ อนัดบั 2

นม 1581/2547 4206410356 พระเสกสรร กิตฺติวณฺโณ ปนสนัเทียะ หนองจอก อนัดบั 2

นม 1582/2547 4206410011 พระประสิทธ์ิ ญานิสฺสโร ศรนีวลสม มะขามเฒ่า อนัดบั 2

นม 1583/2547 4206410500 สามเณรสเุชาว์ - จนัพะเนา ตะคองเก่า อนัดบั 2

นม 1584/2547 4206410453 พระชยพล อนาลโย พิมพะ ยองแยง อนัดบั 2

นม 1585/2547 4206410429 พระมหาธนนชยั ปรุปญฺโญ อยู่ขาว สมอราย อนัดบั 2

นม 1586/2547 4206410259 พระมหาสิทธิพงษ์ สิรวิฑฺฒโน ปรชัญา ตะปัน อนัดบั 2

นม 1587/2547 4206410151 พระมหาประเสรฐิ อภิญฺาโณ เข่ือนอก ม่วง อนัดบั 2

วิทยาเขตนครราชสีมา  คณะสังคมศาสตร ์  
  สาขาวิชารัฐศาสตร ์  วิชาเอกการเมืองการปกครอง



นม 1588/2547 4206410020 พระพิชิต ถิรธมฺโม พรประเสรฐิ บา้นแก่ง อนัดบั 2

นม 1589/2547 4206410402 พระเจรญิศกัดิ์ สิรปิญฺโญ เกษทองมา สสุาน อนัดบั 2

นม 1590/2547 4206410089 พระจ าลอง จิตฺตธมฺโม โงน่สงูเนิน บรูพ์ อนัดบั 2

นม 1591/2547 4206410437 พระธนาลยั ฉินฺนาลโย ไพพาฤทธ์ิ ตา่งตา อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นม 1592/2547 4206410518 พระมหาอดุม อตฺุตโม ไชยนอก บา้นนาดอนบก อนัดบั 2

นม 1593/2547 4206410372 พระครูจนัทสรานยุตุ จนฺทสโร จนัทรโ์พธ์ิ ลองตอง อนัดบั 2

นม 1594/2547 4206410569 พระวทิยา วชฺิชาธโร คงเมือง ถ า้ดาวเขาแกว้

นม 1595/2547 4206410062 พระมหาอ านาจ จรณธมฺโม บงัคมเนตร ยองแยง

นม 1596/2547 4206410038 พระมหาจารุวฒัน์ จารุวฑฺฒโน แนวสขุ ทา่พาณิชย์

นม 1597/2547 4206410216 พระมหาบญุธรรม จนฺทสวุณฺโณ รกังาม บุง่

นม 1598/2547 4206410313 พระสามารถ นาควโร อินทรจ์อหอ หนองเสาก่ี

นม 1599/2547 4206410411 พระชวลิต สีลวฑฺฒโน นอขนุทด สะแกแสง

นม 1600/2547 4206410135 พระธนาชยั ปญฺุญาคโม วชัรศิรพิรประพา บา้นตาลพฒันา

นม 1601/2547 4206410046 พระมหาสรุเชฏฐ์ ปญฺุญกาโม บญุดว้ง โคกสวา่ง

นม 1602/2547 4206410224 พระมหาเพลิน กลฺยาโณ กกูขนุทด วงัโป่ง

นม 1603/2547 4206410275 พระศกัรนิทร ์ สภุาจาโร เผือกมะหิงษ์ หนองหญา้งาม

นม 1604/2547 4206410321 พระทศกณัฑ์ โฆสวโร ขวญัเมือง ตา่งตา

นม 1605/2547 4206410194 พระพิพฒัน์ วฑฺฒโน มตุตโสภา แหลมทอง

นม 1606/2547 4206410445 พระบญุน า สปุปฺญฺโญ เติมกระโทก หนองกระทุ่ม

นม 1607/2547 4206410470 พระสมยศ อินฺทปญฺโญ แสนโพธ์ิ หนองจะบก

นม 1608/2547 4206410241 พระมหาสมัพนัธ์ จนฺทโสภโณ ศรนีอก ทา่หินโงม

นม 1609/2547 4206410186 พระอธิการพนมไพร โสภณสีโล นกกระโทก ใหม่หนองกก

นม 1610/2547 4206410178 พระพงษกรณ์ ยติกโร ทรงดอน ตา่งตา

นม 1611/2547 4206410054 พระจตัตพุล รตนปตฺุโต นาโส พระนารายณม์หาราช



นม 1612/2547 4206410364 พระอธิการสมพงษ์ จนฺทเสโณ จะรบัรมัย์ สวนพรกิไทย

นม 1613/2547 4206410208 พระมหาเติมพงษ์ สิรจินฺโท แจง้ไพร หนองจะบก

นม 1614/2547 4206410551 พระสงวน ติกฺขญาโณ สิงหท์อง บอ่ลิง

นม 1615/2547 4206410534 พระมหาค าพอง กิตฺติปญฺโญ แกว้ใส บา้นหนองแวง

นม 1616/2547 4206410461 พระสมบตัิ จกฺกวโร ประจวบสขุ ธรรมรงัษี

นม 1617/2547 4206410305 พระสาคร ชินว  โส ขขูนุทด หนองจอก

นม 1618/2547 4206410232 พระมหาไพศาล ปญฺญาทีโป บวับาล หนองแคน

นม 1619/2547 4206410330 พระสภุาพ สารโท สงัขต์ะคุ ทุ่งสวา่ง

นม 1620/2547 4206410267 พระวฑิรูย์ อคฺคปญฺโญ เป็นกระโทก บงึ

นม 1621/2547 4206410526 พระอดุร กิตฺติโสภโณ อปุราช โพธ์ิเทพนิมิต

นม 1622/2547 4206410127 พระสรุเดช ชยาคโม มีชยั ยองแยง

นม 1623/2547 4206410160 พระปรชีา สิกฺขาสโภ ค าสองสี อทุมุพร

นม 1624/2547 4206410143 พระประเวช สชุาโต บญุเติม หนองบวัศาลา

นม 1625/2547 4206410399 พระอเุทน มหาคโุณ เลีย้งอวยพร บวั

นม 1626/2547 4206410283 พระศิรศิกัดิ์ ยสินฺธโร ล  า้เลิศ สมอราย

49

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 1627/2547 4207040242 พระจิรพงศ์ อาวธุธมฺโม เรอืงศรี ทา่วงัหิน อนัดบั 2

อบ 1628/2547 4207040196 พระสมชาย ยโสธโร สวุรรณ ทองนพคณุ อนัดบั 2

อบ 1629/2547 4207040595 พระมหาเอกคะรกั มธรุวาที ตองตาสี ม่วงสามสิบ อนัดบั 2

อบ 1630/2547 4207040447 พระสืบศกัดิ์ สิรมิงฺคโล เชือ้กณุะ ม่วงสามสิบ อนัดบั 2

อบ 1631/2547 4207040561 พระจิรายทุธ วสิทฺุธิสาโร เทียนขาว ทุ่งเหียง อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี  คณะสังคมศาสตร ์ 
 สาขาวิชา  รัฐศาสตร ์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ



อบ 1632/2547 4207040587 พระสญัญา คณุสมฺปนฺโน ค าเหลี่ยม มงคลโกวทิาราม อนัดบั 2

อบ 1633/2547 4207040021 พระมหาภรูเิชษฐ์ ปภากโร สมพล มณีวนาราม อนัดบั 2

อบ 1634/2547 4207040064 พระทินกร ปนาโท ดจุดา   สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

อบ 1635/2547 4207040072 พระแสวง สวุฒฺนเมธี ชมชิด สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

อบ 1636/2547 4207040200 พระบญุโฮม สิรมิงฺคโล หม่ืนสขุ ป่าแสนอดุม อนัดบั 2

อบ 1637/2547 4207040617 พระจ าลอง ธีรปญฺโญ วนัดี ทุ่งศรเีมือง อนัดบั 2

อบ 1638/2547 4207040129 พระอทุยั เตชพโล โพธิปัตย์ กดุคณู อนัดบั 2

อบ 1639/2547 4207040030 พระวฒันชยั โชติปญฺโญ สวุรรณศรี ม่วงสามสิบ อนัดบั 2

อบ 1640/2547 4207040277 พระมหาอ าคา กิตฺติโก กอดทอง ศรโีพธ์ิชยั อนัดบั 2

อบ 1641/2547 4207040480 พระมหาสมพร สมฺปนฺนรตโน ชารี มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ 1642/2547 4207040013 พระมหาบวัรนิ วรวณฺโณ ลาภมลู วารนิทราราม อนัดบั 2

อบ 1643/2547 4207040161 พระแกลว้กลา้ สิรธิโร   บวัศรี กลาง อนัดบั 2

อบ 1644/2547 4207040145 พระบญุมี ปญฺุญกโร มงุแสน ดา้มพรา้ อนัดบั 2

อบ 1645/2547 4207040579 พระอทุยั อคฺคธมฺโม ทองเย็น สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

อบ 1646/2547 4207040323 พระอทุยั สภุทฺโท ประจกัจิตร บา้นหลบุ อนัดบั 2

อบ 1647/2547 4207040153 พระสงัเวยีน ธีรปญฺโญ กอ้นฝา้ย ดา้มพรา้ อนัดบั 2

อบ 1648/2547 4207040650 พระเอกชยั เขมธโร ชยัมงคลววิฒัน์ มหาวนาราม เขา้ปี  3

อบ 1649/2547 4207040668 พระพิชญช์ยากร อธิปญฺโญ ออ่นสี มหาวนาราม เขา้ปี  3

อบ 1650/2547 4207040641 พระภรูพิฒัน์ อาวธุปญฺโญ แก่นสาร โพธ์ิทอง เขา้ปี  3

อบ 1651/2547 4207040421 พระสนุทร สิรจินฺโท ใจเที่ยง มงคลโกวทิาราม

อบ 1652/2547 4207040625 พระมหาสงัวาลย์ รกฺขิตสีโล อวบอบ กลาง

อบ 1653/2547 4207040404 พระบญุจนัทร์ สนฺตจิตฺโต สิรพิร สทุศันาราม

อบ 1654/2547 4207040501 พระประวทิย์ สมุงฺคโล หามฤทธ์ิ ผาสกุาราม

อบ 1655/2547 4207040544 พระอกัขณะโชติ สีลเตโช สีดาเรยีน บา้นหนองบวั

อบ 1656/2547 4207040609 พระปรดีา สนฺุทโร สีมนัตระ มงคลโกวทิาราม



อบ 1657/2547 4207040552 พระสนุนัท์ ถาวโร พิมพบตุร โพธ์ิไทร

อบ 1658/2547 4207040684 พระศภุกิจ สภุกิจโจ ภาโว มหาวนาราม

อบ 1659/2547 4207040048 พระครูวริยิธรรมสถิต ยโสธโร ตรุวรรณ ์ มณีวนาราม

อบ 1660/2547 4207040099 พระสเุพียร ธมฺมครุโก ใจแจง้ มงคลโกวทิาราม

อบ 1661/2547 4207040226 พระอธิการอดลุย์ โชติปญฺโญ ชนิวงศ์ ปลาดกุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ 1662/2547 4207040269 พระสนธยา โชติปญฺุโญ พรหมทา มหาวนาราม

อบ 1663/2547 4207040633 พระวนิยั สขุวฑฺฒโก พนัธท์อง บา้นนาควาย

อบ 1664/2547 4207040251 พระร  าไพ ปคโุน นาคเสนีย์ ไรเ่จรญิ

38

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 1665/2547 4208044705 พระบญัชา อธิปญฺโญ จินดาสวสัดิ์ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 1

พร 1666/2547 4208044357 พระศกัดิ์มงคล ปญฺญาวฑฺุโฒ โปทากนั งิว้ใหม่ อนัดบั 1

พร 1667/2547 4208045078 พระเอนก ชยวฑฺุโฒ ชยัชนะ พงษส์นุนัท์ อนัดบั 1

พร 1668/2547 4208044594 พระกิจพฒันพงษ์ กิตฺติภทฺโท ทว้มแกว้ พงษส์นุนัท์ อนัดบั 1

พร 1669/2547 4208044845 พระวชิยั ชวนปญฺโญ ทาเสน พงษส์นุนัท์ อนัดบั 1

พร 1670/2547 4208044713 พระมหาสรุเดช คมฺภีรปญฺโญ อินป๋ัน พระพทุธบาทตากผา้ อนัดบั 2

พร 1671/2547 4208045051 พระมหาเสถียรพงษ์ พนฺธว  โส วงศว์รพนัธุ์ ทุ่งกวาว อนัดบั 2

พร 1672/2547 4208044748 พระครูพิบลูพฒันโกศล ธีรปญฺโญ ฟุ่ มเฟือย โศภนาลยั อนัดบั 2

พร 1673/2547 4208044837 พระวนัชยั วโิรจนชโย กา้นแกว้ น า้บอ่ อนัดบั 2

พร 1674/2547 4208044888 พระสงบ สิรจินฺโท เนตรทิพย์ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 1675/2547 4208044683 พระนิรุตติ์ วสิทฺุธิธมฺโม ดอกบวั ชอ่งลม อนัดบั 2

วิทยาเขตแพร่  คณะสังคมศาสตร ์
 สาขาวิชา รัฐศาสตร ์  วิชาเอกการเมืองการปกครอง



พร 1676/2547 4208044951 พระวณิชชานนท์ ถาวรสทฺโธ จนัพึก ตน้ธง อนัดบั 2

พร 1677/2547 4208045019 พระมหาสนุทร ตปสีโล แกว้จีน ใหม่ไกรกลาง อนัดบั 2

พร 1678/2547 4208045035 พระสรุตัน์ ปญฺญาธโร เทิดพทุธคณุ วงัหงษเ์หนือ อนัดบั 2

พร 1679/2547 4208044586 พระชวน ชวนปญฺโญ ทองสขุ เมธงักราวาส

พร 1680/2547 4208044667 พระนพพร กลฺยาณธมฺโม มุ่งเมิน สงูเม่น

พร 1681/2547 4208044756 พระปราโมทย์ สิรภิทฺโท ดวงเทียน ดอนมลู

พร 1682/2547 4208044977 พระสิทธิชยั กิตฺติปญฺโญ เทพจนัทร์ โศภนาลยั

พร 1683/2547 4208045060 พระสมคิด วจิิตฺตธมฺโม สวุภาพพิศทุธ์ิ พระบาทม่ิงเมือง

พร 1684/2547 4208044721 พระบรุนิทร ์ อาทิตฺตเมธี เมืองมลู หว้ยหลอ

พร 1685/2547 4208044802 พระเมธา ฐิตเมโธ ใสสอาด พระหลวง

พร 1686/2547 4208044896 พระสิรดนยั สธีุโร ปาส าลี ดอนมลู

พร 1687/2547 4208044144 พระปรชีา วชิรญาโณ เรยีนมั่น เมธงักราวาส

พร 1688/2547 4208044551 พระก าพล ปิยวณฺโณ เสารเ์กตุ น า้ช  า

พร 1689/2547 4208044829 พระสรุนิทร ์ สรุนิฺทโร ปิงธิ ทุ่งก่ิว

พร 1690/2547 4108043561 พระประพนัธ์ วชิราวโุธ จรรยาธนาธรณ์ ศรชีมุ รุน่ที่  48

26

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 1691/2547 4290404626 พระสรุชยั เตชปญฺโญ อยู่สาโก ทา่ไทร อนัดบั 1

สร 1692/2547 4290404375 พระมหาประชา รตนโชโต หมายสขุ มงคลรตัน์ อนัดบั 1

สร 1693/2547 4290404278 พระพิพฒัน์ ปภสฺสโร ผงคลี ธรรมประดิษฐ์ อนัดบั 2

สร 1694/2547 4290404383 พระประพนัธ์ ปญฺญาทีโป พิชนารี โคน อนัดบั 2

สร 1695/2547 4290204490 พระมหาวรเชษฐ์ วรธมฺมธารี พรมชาติ มหาพทุธาราม อนัดบั 2

  วิทยาเขตสุรินทร ์ คณะสังคมศาสตร์
  สาขาวิชา  รัฐศาสตร ์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 



สร 1696/2547 4290405011 พระมหาสิทธานต์ สิทฺธิวโร จนัทรด์วง เจียงอีศรมีงคลวราราม อนัดบั 2

สร 1697/2547 4290404707 พระแสวง อิสฺสโร เอย่รมัย์ ตลาดชยั อนัดบั 2

สร 1698/2547 4290404685 พระแจง้ ปิยธมฺโม วยิาสิงห์ คงคาราม อนัดบั 2

สร 1699/2547 4290204180 พระอ านวย ปญฺญาวโร บญุทนั สวา่งหนองคู อนัดบั 2

สร 1700/2547 4290205127 พระสญัญา กนฺตธมฺโม ชอบรมัย์ ระกามงัคลาราม อนัดบั 2

สร 1701/2547 4290404995 พระครูปลดัวสนัต์ วงฺคีโส จิตรสมาน ป่าเขาโต๊ะ อนัดบั 2

สร 1702/2547 4290404405 พระพชัรพล ปฏิภาโณ บญุทลู บา้นขามนอ้ย อนัดบั 2

สร 1703/2547 4290204210 พระเบ็ญ ปรูติสีโล ตุม้ทอง เทพคีรอีดุม อนัดบั 2

สร 1704/2547 4290404511 พระวชิาญ โรจนวฑฺุโฒ ศรลีากลู ป่าเรไร อนัดบั 2

สร 1705/2547 4490408943 พระมหาอบุล จรธมฺโม ดวงเนตร หนองบวั อนัดบั 2

สร 1706/2547 4290404537 พระปรชีาณรงศ์ พล�าโณ พิศเพ็ง ทกัษิณวารสีิรสิขุ

สร 1707/2547 4290404880 พระครูกิตติธรรมประสาธน์ กตธมฺโม บตุรโสม ยางเตีย้

สร 1708/2547 4290404359 พระบญุเกิด เนปกฺโก เทพจัง้ ตลาดชยั

สร 1709/2547 4290204724 พระอธิการชมุพร ญาณวโีร ศรบีรบิรูณ์ ดอนหลี่

สร 1710/2547 4290204902 พระมหานิรนิธน์ มานิโต ทองกลม เจียงอีศรมีงคลวราราม

สร 1711/2547 4290404618 พระสพุรรณ ชตุินฺธโร วยิาสิงห์ จ  าปาสาละวนั

สร 1712/2547 4290204775 พระครูพิพิธสงัฆการ อาภาธโร นรดี ปรางคก์ู่

สร 1713/2547 4290405207 พระมหาสวุรรณ นาคสวุณฺโณ ส าราญ ป่าตะครองใต้

สร 1714/2547 4290404961 พระมานะ ฐิตคโุณ ประจนับาล บา้นจอม

สร 1715/2547 4290404898 พระปลดันรนิธร ปสนฺโน บ าเพ็ญครบ วทิยาลยัชมุชน บรุรีมัย์

สร 1716/2547 4290205020 พระอธิการสพุฒัน์ สภุทฺโท สงูสนิท บ าเพ็ญธรรม

สร 1717/2547 4290205259 พระอธิการบญุ ญานิสฺสโร แหวนวงษ์ บา้นบงึ

สร 1718/2547 4290404294 พระทวี กสุลจิตฺโต โชคนนัทปัญญากร บา้นกงุ

สร 1719/2547 4290404910 พระอธิการบญัชา ปญฺญาธโร ชินโคตร สวา่งนที

สร 1720/2547 4290404979 พระรวย อาภากโร จิมมอญ โคกกะนงัศรทัธาราม



สร 1721/2547 4290405053 พระอนุะหะ อนตฺุตโร โสนาพนู ชยัมงคล

สร 1722/2547 4290405223 พระวลิบ สิรปิญฺโญ สมนาค ศรสีวุรรณราช

สร 1723/2547 4290404766 พระปรชีา อคฺควณฺโณ ดีสม ดอยลา้น

สร 1724/2547 4290204783 พระครูรตันกิจสนุทร ติสฺสว  โส จนัทรด์ากลุ โนนดู่

สร 1725/2547 4290404456 พระมานสัศกัดิ์ ตรุโณ หงษมื์ด สวา่งหนองคู

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

สร 1726/2547 4290404090 พระอธิการสพุรรณ์ สธุมฺโม สขุนนท์ จินดาราม

สร 1727/2547 4290204830 พระครูชาครธรรมคณุ ชาครธมฺโม วถินุดั บา้นกู่

สร 1728/2547 4290404928 พระประชา สภุโร ดาทอง จอมพระ

สร 1729/2547 4290203850 พระจ าลอง เมธิโก เสาะสนธ์ิ วรรณวราราม

สร 1730/2547 4290405304 พระครูชยักิจจาทร อธิปญฺุโญ หอมขจร ชยับรุี

สร 1731/2547 4290405096 พระเอียน ปญฺญาธโร ยามประโคน บา้นสะแกซ า

สร 1732/2547 4290404251 พระณรงค์ สเุมโธ โลเกตุ หนองบวั

สร 1733/2547 4290205046 พระครูอภินนัทส์งัฆกิจ อภินนฺโท ทองดี โนนดู่
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หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 1734/2547 4210040738 พระตวงสิทธ์ิ โชติปญฺโญ ภธูรเลิศ ศิรมิงคลวราราม อนัดบั 2

พย 1735/2547 4210040649 พระสมเกียรติ กิตฺติคโุณ เลิศเปียง สนัก าแพง อนัดบั 2

พย 1736/2547 4210040631 พระสมเพียร อนนฺโท อา้ยตา บา้นหมอ้ อนัดบั 2

พย 1737/2547 4210040746 พระอกัษร ญาณวโร ใจจ าปา หว้ยหอ้ม อนัดบั 2

พย 1738/2547 4210040886 พระมหาโยธิน โมลีวมิโล ปินทรายมลู ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 1739/2547 4210040665 พระมีนา ถาวโร ไชยอดุ มา้เหนือ อนัดบั 2

วิทยาเขตพะเยา  คณะสังคมศาสตร์
  สาขาวิชา  รัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง



พย 1740/2547 4210040681 พระนิติศาสตร์ ภรูวิฑฺฒโก หม่ืนแกว้ ภมิูนทร์ อนัดบั 2

พย 1741/2547 4210040878 พระอนพุงษ์ อภิวฑฺฒโน วงัที ศรอีโุมงคค์  า อนัดบั 2

พย 1742/2547 4210041033 พระธนวตัน์ ถิรธมฺโม ยี่สิบแสน ภมิูนทร์ อนัดบั 2

พย 1743/2547 4210041076 พระกิรภทัร ์ ภรูปิญฺโญ กนัทา ดอนตนั อนัดบั 2

พย 1744/2547 4210040789 พระจีรพนัธ์ เขมปญฺโญ ค าวนั ต  า๊ป่าลาน อนัดบั 2

พย 1745/2547 4210041386 พระธงชยั ปญฺญาวชิโร จนัต๊ะนาเขต ศรจีอมเรอืง อนัดบั 2

พย 1746/2547 4210041041 พระมหาณรงคศ์กัดิ์ กิตฺติญาโณ นามแกว้ เชียงหมัน้ อนัดบั 2

พย 1747/2547 4210040932 พระประยทุ สทุสฺสนเมธี ชยัวร บา้นใหม่ อนัดบั 2

พย 1748/2547 4210040754 พระวชิรวชิญ์ ปญฺญาวชิโร มาแดง พระธาตจุอมทอง

พย 1749/2547 4210040801 พระกตญัญู อธิจิตฺโต ปงลงักา ขนัหอม

พย 1750/2547 4210040771 พระเอนก ญาณสมฺปนฺโน เชีอ้เมืองพาน พระหิน

พย 1751/2547 4210040657 พระอกุฤษฎ์ อรยิว  โส รุณต๊ะราช สางเหนือ

พย 1752/2547 4210040673 พระมหามิลินท์ อนาคารโิก ฟคู  า แม่สขุนอก

พย 1753/2547 4210040690 พระรุจนต์ิพงษ์ กนฺตสีโล ศรวีชิยั ดอนเหล็ก

พย 1754/2547 4210040703 พระณรงคศ์กัดิ์ สทฺุธสฺุสาโห เสมอ ก าแพงหิน

พย 1755/2547 4210040797 พระสมศกัดิ์ ธีรปญฺโญ ค าแดง ศรบีญุเรอืง

พย 1756/2547 4210040819 พระมานสั ปิยภาณี กนุนาแสง หนองบวัเงิน

พย 1757/2547 4210040835 พระสวสัดิ์ สญฺญจิตฺโต ยาปัน แม่กาหลวง

พย 1758/2547 4210040843 พระสทุิน สขุวฑฺฒโก อุ่นเรอืน ต า๊ป่าลาน

พย 1759/2547 4210040851 พระณรงค์ อภินนฺโท แกว้มา สะพานค า

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 1760/2547 4210040860 พระพีระพนัธ์ กิตฺติโสภโณ จนัทรเ์ที่ยง โพธาราม

พย 1761/2547 4210040894 พระมหาเชษฐฤทธ์ิ ยสวฑฺฒโน สิทธิยศ ศรโีคมค า

พย 1762/2547 4210040908 พระพร วสิทฺุธิจิตฺโต อาสา ราชคฤห์

พย 1763/2547 4210040916 พระพงษศ์กัดิ์ ภทฺทโก ธิสาร แม่นาเรอื



พย 1764/2547 4210040959 พระสงัคม รตนปญฺโญ พรมพงั อินทรฐ์าน

พย 1765/2547 4210040991 พระเอกนรนิทร์ นนฺทธมฺมิโก นนัตา สนัป่างิว้งาม

พย 1766/2547 4210041009 พระจิระเดช จิรวฑฺฒโน เจนใจ แทน่ค า

พย 1767/2547 4210041017 พระชาติชาย ชาติวฑฺุโฒ สขุเอก ตุ่นใต้

พย 1768/2547 4210041025 พระฤทธิศกัดิ์ วชิรญาโณ ประใจ เจดียง์าม

พย 1769/2547 4210041050 พระอภิชิต อภินนฺโท งานดี พระธาตโุป่งขาม

พย 1770/2547 4210041068 พระสธีุเมธ มหาปญฺโญ ศรธิีเดช หนองหมอ้

พย 1771/2547 4210041106 พระพินิจ อินฺทญาโณ จิตรอินทร์ ศรอีโุมงคค์  า

พย 1772/2547 4210041114 พระสมบรูณ์ สเุมโธ หน่อแกว้ เกตแุกว้

พย 1773/2547 4210041122 พระดสุิทธ์ิ ธีรว  โส วงคด์วงใส บา้นใหม่

พย 1774/2547 4210041131 พระวนิยั ภรูวิฑฺฒโน อดุทา เจรญิเมือง

พย 1775/2547 4210041149 พระพชรพงษ์ ภรูปิญฺโญ ค าลน้ หว้ยบง

พย 1776/2547 4210041173 พระปรเมษถ์ ปยตฺุโต อินต๊ะวนิ ศรบีญุเรอืง

พย 1777/2547 4210041203 พระจิรชยั กิตฺติสมฺปนฺโน ศรยีงยศ ดงหนองเป็ด

พย 1778/2547 4210041211 พระทนงศกัดิ์ จนฺทโก เช่ียวชาญ ไทยสภุาพ

พย 1779/2547 4210041220 พระวรีะศกัดิ์ วรปญฺโญ ก๋าค  า เดื่อป่อง

พย 1780/2547 4210041238 พระสมพล สมพโล นิลคง หลวงราชสณัฐาน

พย 1781/2547 4210041246 พระด าเนิน ญาณโสภโณ เรอืนบญุ ป่าสกั

พย 1782/2547 4210041254 พระอดลุย์ อธิปญฺุโญ ใจหลกั ชา้งหิน

พย 1783/2547 4210041271 พระเอกลกัษณ์ จิรวฑฺฒโน มณีรตัน์ ดงหนองเป็ด

พย 1784/2547 4210041289 พระอธิการโสภณ สนฺตจิตฺโต อ าพนัธ์ สบก๊อ

พย 1785/2547 4210041301 พระอคัรเดช องฺสคุตฺุโต คนัทะวี กผูางลาง

พย 1786/2547 4210041327 พระนฤดม โกวโิท ลือยศ ปัวเสีย้ว

พย 1787/2547 4210041335 พระวรชาติ สทฺุธจิตฺโต กาติ๊บ หวัขว่งแกว้

พย 1788/2547 4210041360 พระสิทธิชยั ฉฬภิญฺโญ สมบรูณ์ หวัขว่งแกว้



พย 1789/2547 4210041378 พระนนัทวฒัน์ นนฺทวฑฺฒนเมธี กงทอง หว้ยสกั

พย 1790/2547 4210041432 พระธงชยั จนฺทสาโร วรยนัต์ ราษฎบ์  ารุง

พย 1791/2547 4210040495 พระจิราวฒิุ ภทฺรเมธี ตอนใจ เกตแุกว้

พย 1792/2547 4110044260 สามเณรภาณวุตัน์ ภาพติ๊บ ศรโีคมค า อนัดบั  2/48

พย 1793/2547 4110044324 พระจ ารสั กิตฺติโสภโณ ธรรมลงักา ศรโีคมค า รุน่ที่ 48
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4.   คณะสังคมศาสตร์  
สาขาวชิารฐัศาสตร ์  จ านวน รูป

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  จ านวน รูป

สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา จ านวน รูป

รวม รูป
1 วิทยาเขตหนองคาย                

สาขาวิชารฐัศาสตร ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  จ านวน รูป

3 วิทยาเขตเชียงใหม่             

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ  านวน รูป

4 วิทยาเขตขอนแก่น              

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา จ านวน รูป

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี         

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป



6 วิทยาเขตนครราชสีมา           

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

7 วิทยาเขตสุรินทร ์        

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

8 วิทยาเขตแพร่        

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการบรหิารรฐักิจ) จ านวน รูป

9 วิทยาเขตพะเยา                  

สาขาวิชารฐัศาสตร ์(สาขาการเมืองการปกครอง) จ านวน รูป

วทิยาเขต/หอ้งเรยีน/วทิยาลยัสงฆ์ รวมทัง้สิน้ รูป
สว่นกลาง/วทิยาเขต/หอ้งเรยีน รวมทัง้สิน้ รูป

คณะพุทธศาสตร์ รวมทัง้สิน้ จ  านวน ๖๒๔

คณะครุศาสตร์ รวมทัง้สิน้ จ  านวน ๔๕๐

                 4.   คณะสังคมศาสตร์
รบัรองตามนี้

(พระสมทุร   ถาวรธมฺโม)

รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

สถิตผิูส้  าเรจ็การศกึษา 

 ปีพทุธศกัราช  ๒๕๔๗

*********

พระเทพโสภณ พระสุเมธาธิบดี พระครูวิจิตรธรรมโชติ

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์



คณะมนุษยศาสตร์ รวมทัง้สิน้ จ  านวน ๒๖๐

คณะสังคมศาสตร์ รวมทัง้สิน้ จ  านวน ๔๕๒
รวมทัง้สิน้ ๑,๗๙๒

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1794/2547 13573 พระกวี ชยรตโน ชยัรตัน์ บางเลนเจรญิ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1795/2547 4104110124 พระมหาไชยวฒิุ วตฺตเมธี พทุธวตัร ์ บพุพาราม อนัดบั 2

ชม 1796/2547 4104110159 พระอธิการไพศาล พิมฺพสิรวิณฺโณ ผลสมสขุ ป่าตาล อนัดบั 2

ชม 1797/2547 4004110025 พระมหาสมพงษ์ อตฺตเวที ป่ินแกว้ บพุพาราม

ชม 1798/2547 4104110167 พระมหามนญู ถิรธมฺโม จะแฮ ดอยสะเก็ด

ชม 1799/2547 4104480045 พระจตพุล ชินวโร กนัยา ชยัพระเกียรติ

ชม 1800/2547 4104480045 พระวนัชยั รตนโชโต สญัใจ ปิยาราม

รายนามพระพุทธศาสตรบณัฑิต

คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

   วิทยาเขตเชียงใหม่  รุ่นที่  48

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเพิ่มเติม
คณะพุทธศาสตร ์  ส่วนกลาง  รุ่นที่ 48

สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่  รุ่นที่  48



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1801/2547 4004120047 พระอดุม ธมฺมปาโล สีระวร หนองหลม่

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

อบ  1802/2547 4207010645 พระมั่น   สมาจาโร ศรภีกัดี คสูวา่ง       

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 1803/2547 4108073258 พระวรชิต วรชิโต วนัราชยั แม่ค  ามี       

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1804/2547 12236 พระมหาอสันี มหาเมธี หงษพิ์นิจ มหาธาตุ เขา้ปี 3

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ปรัชญา

วิทยาเขตอุบลราชธานี   รุ่นที่  48

 สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ

คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา

วิทยาเขตแพร่   รุ่นที่  48
คณะพุทธศาสตร ์  สาขาวิชา  ศาสนา

คณะครุศาสตร ์  ส่วนกลาง  รุ่นที่ 48



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1805/2547 13712 สามเณรประกอบ - สิรกิมลานนท์ มหาธาตุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1806/2547 4104240168 พระกฤษตธี ธมฺมวฑฺฒโน สนุนัตา พทุธประทีป อนัดบั 2

ชม 1807/2547 4104240285 พระมหาสรุพงษ์ ปญฺญาธโร จนัทรเ์กิด สนัก าแพง อนัดบั 2

ชม 1808/2547 4104240028 พระณรงคศ์กัดิ์ วชิรญาโณ สขุมาก ดอนปิน

ชม 1809/2547 4104240192 พระสมบรูณ์ สภุาจาโร คะณาระต๊ะ พระสิงห์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 1810/2547 4108023170 พระชาญครติ สมาหิโต ดวงดาว พระบาทม่ิงเมืองฯ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

นพ 1811/2547 4113020311 พระสมใจ กิตฺติสมฺปนฺโน วลิยัเกตุ ศรบีวับาน

คณะครุศาสตร ์  ส่วนกลาง  รุ่นที่ 48
 สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย

 วิทยาเขตเชียงใหม่  รุ่นที่  48

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา 

คณะพุทธศาสตร ์สาขาวิชา  สังคมศกึษา

วิทยาเขตแพร่ รุ่นที่  48
คณะพุทธศาสตร ์ สาขาวิชา  สังคมศกึษา

วิทยาลัยสงฆน์ครพนม  รุ่นที่ 48



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1812/2547 13912 พระมหาสมพงษ์ สิรปิญฺโญ ภมิูพนัธ์ อมัรนิทร ์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1813/2547 13899 พระมหาวรีะศกัดิ์ วรีสกฺโก ซีแพง ประดู่ฉิมพลี อนัดบั 2

กท 1814/2547 13864 พระมหาประเสรฐิ โชติวโร มงคล อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1815/2547 13917 พระมหาสวาท ปิยธมฺโม เข่ือนแกว้ มหาธาตุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร ์ ส่วนกลาง   รุ่นที่ 48
  สาขาวิชา  ภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร ์ ส่วนกลาง   รุ่นที่ 48

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร ์   ส่วนกลาง  รุ่นที่ 48
 สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  รุ่นที่ 48



ชม 1816/2547 4104360139 พระมหาขรรธช์ยั ธมฺมปณฺฑิโต สธุรรมา พระสิงห์

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ขก 1817/2547 4105370073 พระบญุทนั ปญฺญาธโร บญุดารกัษ์ ภาษาองักฤษ

ขก 1818/2547 4105370162 พระชยัรตัน์ ญาณธโร ราชวงค์ ภาษาองักฤษ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1819/2547 13954 พระมหาไกรเพชร วรเมธี นาทนัรบี พระสมทุรเจดีย์

กท 1820/2547 14044 พระสมชยั สีลปตฺุโต ศรลีาบตุร วเิศษการ

กท 1821/2547 13969 พระคมชาญ เตชธมฺโม เทพสทุะ มหาธาตฯุ

กท 1822/2547 13973 พระมหาทองลือ ทมเมธี พึง่พิง เทพนิมิตต์

กท 1823/2547 14029 พระมหารุง่พิทกัษ์ ญานร  สี หงษห์า มหาธาตุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

กท 1824/2547 13966 สามเณรชาญณรงค์ - บญุเทียม ศรสีดุาราม อนัดบั 2

กท 1825/2547 14082 พระมหาอาคเนย์ ปญฺญาทีโป เวชรมัย์ ศรสีดุาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น  รุ่นที่  48
คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร ์ ส่วนกลาง  รุ่นที่ 48
   สาขาวิชา รัฐศาสตร ์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 

คณะสังคมศาสตร ์   ส่วนกลาง รุ่นที่ 48
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์  



หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1826/2547 4104470082 พระมงคล มงฺคลเมธี ใจหลา้ ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

ชม 1827/2547 4104470040 พระมานิต กิตฺติเมธี กองงาม ศรชีลธาร อนัดบั 2

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

ชม 1828/2547 4104480088 สามเณรสรุยิน - จนัทรส์วา่ง เจ็ดยอด

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พร 1829/2547 4108043561 พระประพนัธ์ วชิราวโุธ จรรยาธนาธรณ์ ศรชีมุ

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกุล วัด หมายเหตุ

พย 1830/2547                                                                 4110044260 สามเณรภานวุตัน์ - ภาพติ๊บ ศรโีคมค า อนัดบั 2

พย 1831/2547 4110044324 พระจ ารสั กิตฺติโสภโณ ธรรมลงักา ศรโีคมค า

คณะสังคมศาสตร ์   สาขาวิชา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยาเขตเชียงใหม่  รุ่นที่  48
คณะสังคมศาสตร ์  สาขาวิชา  สังคมสงเคราะหศ์าสตร์

วิทยาเขตแพร่    รุ่นที่  48

 วิทยาเขตเชียงใหม่  รุ่นที่  48

คณะสังคมศาสตร ์  สาขาวิชา รัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครองถ

วิทยาเขตพะเยา    รุ่นที่  48
คณะสังคมศาสตร ์  สาขาวิชารัฐศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง



คณะพุทธศาสตร ์  จ านวน รูป
คณะครุศาสตร ์  จ านวน รูป
คณะสังคมศาสตร ์  จ านวน รูป
คณะมนุษยศสาตร ์ จ านวน รูป
วิทยาเขตเชียงใหม่  จ านวน รูป
วิทยาเขตขอนแก่น  จ านวน รูป
วิทยาเขตอุบลราชธานี จ านวน รูป
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม จ านวน รูป
วิทยาเขตแพร่   จ านวน รูป
วิทยาเขตพะเยา  จ านวน รูป

รวมส่วนกลาง/วิทยาเขต จ านวน รูป

ปีการศึกษา  ๒๕๔๖
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต

รบัรองตามนี้

(พระสมทุร  ถาวรธมฺโม  Ph.D.)
รกัษาการผูอ้  านวยการกองทะเบยีนและวดัผล

พระพุทธศาสตรบัณฑิตทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพิ่มเติม  รุ่นที ่ ๔๘



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0001/2548 14735 พระมหาสุรพงษ์ เตชพโล จริยมา สงัฆทาน อนัดบั 1

กท 0002/2548 14772 พระสมุห์ภิรมย์ กลฺยาโณ ช่ืนบาน ประยรุวงศาวาสฯ อนัดบั 1

กท 0003/2548 14771 พระไพบูลย์ ญาณวิปุโล พิศาลวชิโรภาส เพชรสมุทรวรวิหาร อนัดบั 1

กท 0004/2548 14750 พระมหาอุทยั ธนลาโภ นิลมณี อุทยาน อนัดบั 1

กท 0005/2548 4304110063 พระมหาสมชาย ปภสฺสโร กล่ินจนัทร์ ประยรุวงศาวาสฯ อนัดบั 2

กท 0006/2548 14775 พระวาริน โกวิโท ไกยะราช สุทธาวาส อนัดบั 2

กท 0007/2548 14742 พระมหาสรชยั ปุญฺญปุตฺโต จกัษุมา สุคนัธาราม อนัดบั 2

กท 0008/2548 14755 พระมหาเด่น กลฺยาณวิชฺโช รุ่งกูล อุดมรังสี อนัดบั 2

กท 0009/2548 14749 พระมหาอุดร อุตฺตมว  โส ขยนัวงศ์ มหาธาตุ ฯ อนัดบั 2

กท 0010/2548 14778 พระสนิท สุทฺธสีโล ทรงพระ ประสาทปุญญาวาส อนัดบั 2

กท 0011/2548 14784 พระครูวินยัธรสุรินทร์ กิตฺติภทฺโท โพธ์ิชวงั ประยรุวงศาวาสฯ อนัดบั 2

กท 0012/2548 14761 พระปลดัชวลิต อคฺคปญฺโญ ภู่นาค ปากลดั อนัดบั 2

กท 0013/2548 14709 พระมหาณฐัพล รกฺขิตธมฺโม น้อยผา สิงห์ อนัดบั 2

กท 0014/2548 14712 พระมหาประยรู สุนฺทโร สุนทรเกษม มหาบุศย์ อนัดบั 2

กท 0015/2548 4517010015 พระมหาจีรวฒัน์ กนฺตวณฺโณ กนัจู เบญจมบพิตร

กท 0016/2548 14738 พระครูสงัฆรักษส์วงค์ นาถสีโล สุนทรชยั วิเศษการ

กท 0017/2548 14730 พระครูสุตธรรมนิเทศ สุทฺธจิตฺโต ทองขาว เพชรสมุทรวรวิหาร

กท 0018/2548 14733 พระมหาสุมินทร์ ยติกโร ก่อบุญ อรุณราชวราราม

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ส่วนกลาง)

รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๘  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘
รุ่นท่ี  ๕๐

คณะพุทธศาสตร์



กท 0019/2548 14723 พระครูสุทธิปริยตัยาทร จารุวฑฺฒโน แยม้ป๋ิว ประยรุวงศาวาส

กท 0020/2548 14381 พระมหาทิพยภ์วิษณ์ กิตฺติธโร ใสชาติ เรไร

กท 0021/2548 14764 พระธรรมจิตรกร ถาวรจิตฺโต สุวรรณชม อปัสรสวรรค์

กท 0022/2548 14717 พระมหาภูริวฒัน์ ฐิตสีโล วงศริ์นยอง พระปฐมเจดีย์

กท 0023/2548 14711 พระมหาบุญเลิศ วฑฺฒโน ก าเนิดทรัพย์ ศรีสุดาราม

กท 0024/2548 14743 พระมหาสิทธิชยั พุทฺธเสวี แผงตนั ทองนพคุณ

กท 0025/2548 14788 พระอนนัต์ ฐานากโร นุริตมน ก าแพง

กท 0026/2548 14776 พระวิสยั วาสโน จิตตะโคตร์ อุบลวนาราม

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0027/2548 14780 พระสมบติั สิริปุญฺโญ สุชีวะ บางกร่าง

กท 0028/2548 14785 พระครูสงัฆรักษโ์สภณ เตชโสภโร ทองมีค่า ชยัพฒันาราม

กท 0029/2548 14020 พระค าฟอง ธมฺมสโร จนัทร์ละออ บางรักใหญ่ รุ่นท่ี  49

29

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0030/2548 14734 พระมหาสุรชยั กลฺยาณธมฺโม อินทวงศ์ ภาวนาภิรตาราม อนัดบั 1

กท 0031/2548 14704 พระมหาจีระศกัด์ิ จิรสกฺโก ศรีปราบ ศรีสุดาราม อนัดบั2

กท 0032/2548 14715 พระมหาไพรัช ธนปญฺโญ กล่ินพงศ์ วิเศษการ อนัดบั 2

กท 0033/2548 14791 พระมหาขนัแกว้ อธิปญฺโญ กงภูธร บุณยประดิษฐ์ อนัดบั 2

กท 0034/2548 14718 พระมหายงยทุธ กนฺตาโภ เสริมจนัทร์ ใหม่(ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 0035/2548 14729 พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท วรรณบุตร ชลประทาน อนัดบั 2

กท 0036/2548 14716 พระมหาภกัดี ธีรว  โส ขนัทะวตั นิมมานรดี อนัดบั 2

กท 0037/2548 14703 พระมหาจ าเริญ เขมวีโร เทพมา มหาธาตุฯ อนัดบั 2

กท 0038/2548 15029 พระมหาอภิศกัด์ิ พุทฺธรกฺขิโต ใจทดั สุคนัธาราม อนัดบั 2

 คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา (ส่วนกลาง)



กท 0039/2548 14719 พระมหารังสนัต์ กิตฺติปญฺโญ ใจหาญ พรหมสุวรรณสามคัคี อนัดบั 2

กท 0040/2548 15182 พระเดชาธร ปริยตฺติธโร เกษรัตน์ สุคนัธาราม อนัดบั 2

กท 0041/2548 14726 พระบุญประสิทธ์ิ ปุญฺญสิทฺธิ หนูสงัข์ วิเศษการ อนัดบั 2

กท 0042/2548 14763 พระธนากฤต คุตฺตธโน อินตะโคตร วิเศษการ อนัดบั 2

กท 0043/2548 14213 พระจรัญ ถิรจิตฺโต แกว้มหานิล คฤหบดี

กท 0044/2548 14747 พระมหานครินทร์ ปญฺญาวชิโร กล่อมจิตร เทพลีลา

กท 0045/2548 14148 พระมหาถวิน ปญฺญาวโุธ ทิศลงักา วรจรรยาวาส

กท 0046/2548 15044 พระไกรศรี ธมฺมโฆสโก บุญเสง่ียม พลบัพลา

กท 0047/2548 15050 พระพงศกร พลญาโณ ชุ่มศรีทอง ยางบางจาก

กท 0048/2548 15247 พระชยัยทุธ สนฺติธมฺโม หงษาโด่ โพธ์ิศรี

กท 0049/2548 14740 พระมหาสมพร กนฺตวีโร ลุนบบั ฉิมทายกาวาส

กท 0050/2548 14705 พระมหาชยัรัตน์ สุวีโร ภกัดี เทวราชกุญชร

กท 0051/2548 14768 พระประทีป ปิยนฺิทโร ดิษฐ์อินทร์ ใหม่(ยายแป้น)

กท 0052/2548 15058 พระเนือน รตนญาโณ แหนม ลุ่มคงคาราม อนัดบั 2*

กท 0053/2548 14797 พระไชยไชย สุธมฺโม ค าไต อมัพวนั **

กท 0054/2548 14792 พระมหาศรานนท์ ญาณเปโม ชวน วรจรรยาวาส *

กท 0055/2548 14798 พระสมณาง วิริยติสฺโส ชิต ทองศาลางาม *

กท 0056/2548 14794 พระวิบุล ปญฺญาวิสารโท วตั โพธ์ิเผือก *

กท 0057/2548 14135 พระมหาแสนค า วรวฑฺฒโน ปิยะวงศ์ สุวรรณ รุ่นท่ี 49

*นิสิตประเทศกมัพูชา

**นิสิตประเทศพม่า 28

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา (ส่วนกลาง)



กท 0058/2548 14744 พระมหาสุรเชษฐ์ ฐิตเมโธ ลุงเสน เสมียนนารี อนัดบั 1

กท 0059/2548 14727 พระมหาปัญญา พุทฺธวิริโย สาครเจริญ ระฆงัโฆสิตาราม อนัดบั 1

กท 0060/2548 14725 พระมหาวชัรินทร์ วิสุทฺธจิตฺโต ดวงไชย ยางสุทธาราม อนัดบั 2

กท 0061/2548 14731 พระมหาสิทธิศกัด์ิ อคฺควีโร ตนัติสตัตโม เสมียนนารี อนัดบั 2

กท 0062/2548 14724 พระวิพฒัน์ อตฺตเปโม เอ่ียมเปรมจิต ใหม่(ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 0063/2548 14779 พระสมบติั สมจิตฺโต ค าอา้ย อุดมรังสี

กท 0064/2548 15079 พระมหาจกัรชยั มหาจกฺกวตฺติโก เมืองมูล สวนพลู

กท 0065/2548 14701 พระคุม้ภยั อุตฺตมปญฺโญ ฉิมจารย์ เสมียนนารี

กท 0066/2548 14710 พระมหาธนรัตน์ จิตฺตทนฺโต มาน้อย ราชโอรสาราม

กท 0067/2548 14739 พระสงดั ชยาภินนฺโท อินทรเพชร ใหม่(ยายแป้น)

10

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0068/2548 14700 พระมหากิตติชยั อคฺคปญฺโญ จานิกร ทองธรรมชาติ อนัดบั 1

กท 0069/2548 14732 พระมหาสุนทร สุนฺทโร ปุญญา นาคปรก อนัดบั 2

กท 0070/2548 4216160328 พระมหาฌานะ สิรินฺธโร เอ่ียมสอาด วงัปลาดุก อนัดบั 2/49

3

ที่ รหัส ช่ือ นามสกลุ หมายเหตุ

กท 0071/2548 15239 นางสาวสุวรรณี เล่ืองยศลือชากุล 97  วดัโสมนสั เขตป้อมปราบ กทม. อนัดบั 1

กท 0072/2548 15236 นางสาวรุ่งสุนีย์ เลอศิริพงศ์ 13/345-348 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. อนัดบั 1

กท 0073/2548 15232 นางสาวภทัร์สุภา ลีลานภาพรรณ์ 141/99 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  กทม. อนัดบั 2

กท 0074/2548 15227 นางสาวจิตตกานต์ มณีนารถ 1281 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  กทม. อนัดบั 2

กท 0075/2548 15234 นางสาวพชัรินทร์ พรชยัส าเร็จผล 747/95 บางโพงพาง ยานนาวา  กทม อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต (ส่วนกลาง)

คณะพุทธศาสตร์   สาขาพระอภิธรรม   รุ่นท่ี ๑  (ส่วนกลาง)
ที่อยู่



กท 0076/2548 15242 แม่ชีสมควร ไชยมหาบุตร วดัมหาธาตุฯ พระนคร กทม. อนัดบั 2

กท 0077/2548 15225 นางชฎาพร สุเกียรติกุล 6 แยก 4 (จนัทิมา 4) วงัทองหลาง กทม.

กท 0078/2548 15243 แม่ชีศรีจนัทร์ คตัพนัธ์ วดัมหาธาตุฯ คณะ 3 กทม.

กท 0079/2548 15230 นางณฏัฐนาถ ศรีเลิศ 107/118ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง นนทบุรี

กท 0080/2548 4517010023 พนัเอกบุญยงั ศรีสมพงษ์ บา้นพกั รร.จปร. อ.เมืองจ. นครนายก

กท 0081/2548 15251 นายธมัมากรณ์ ฤทธิรงค์ 11/10 แขวงคนันายาวเขตคนันายาว กทม.

กท 0082/2548 15229 นางสาวฉวีวรรณ จรีศรี 65/4 ม.5 ต.ปาเกร็ด อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี

กท 0083/2548 15222 นายสมควร ถว้นนอก 59 หมู่ 6 นครราชสีมา

กท 0084/2548 15237 นางสาววิยะดา ซุยอุย้ 37 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน  กทม.

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 0085/2548 43010470 พระครูสงัฆรักษช์นินทร์ ชนินฺโท สาโรจน์ หวัอิฐ อนัดบั 1

นศ 0086/2548 43040492 พระครูวิจิตรศีลาจาร ชาตวณฺโณ กิติโกฬะ ห้วยพุด อนัดบั 2

นศ 0087/2548 43010473 พระสิริวฒัน์ ปภสฺสโร แกว้พรหม พงัสิงห์ อนัดบั 2

นศ 0088/2548 43040484 พระมหาประสิทธ์ิ ฐานวโร แสวงเวช อานุภาษกฤฎาราม อนัดบั 2

นศ 0089/2548 43040478 พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ ฐานปญฺโญ ศรีสุขใส ขนาน อนัดบั 2

นศ 0090/2548 43010544 พระวินยั สิริวิชโย ทวดห้อย ใหญ่ชยัมงคล อนัดบั 2

นศ 0091/2548 43040493 พระไพรัตน์ อตฺถกาโร รัตนพนัธ์ เขาออ้ อนัดบั 2

นศ 0092/2548 43040482 พระปลดัสุทธินนัท์ ชินว  โส สดใส บางเป้ง อนัดบั 2

นศ 0093/2548 43040481 พระมหาอ านาจ นาถสีโล มูลโชติ บ่อไร่ อนัดบั 2

นศ 0094/2548 43040500 พระมหาผดุงโชติ ผลวณฺโณ แซ่ด่าน โพธ์ิปฐมาวาส อนัดบั 2

นศ 0095/2548 43040485 พระอรรถสิทธ์ิ ปฏิลาโภ กระสายสินธ์ิ พรุเตาะ อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา



นศ 0096/2548 43040479 พระครูอุปถมัภสุ์ตกิจ ผลปญฺโญ ตุเทพ ประสิทธิชยั อนัดบั 2

นศ 0097/2548 43040496 พระบุญเลิศ ปุญฺญธมฺโม ชูคง โลการาม อนัดบั 2

นศ 0098/2548 45040743 พระมหาธีรวฒัน์ สุภาจาโร สุวรรณะ ชยัมงคล

นศ 0099/2548 43040494 พระมหาไพโรจน์ โชติปญฺโญ จินดาวงศ์ ป่ากอสุวรรณาราม

นศ 0100/2548 43010477 พระมหาขจรศกัด์ิ โสภีโต ธารเนตร ใหญ่ชยัมงคล

นศ 0101/2548 43040499 พระจ าหมาย ธมฺมสาโร จุลสิกขี ช่องแบก

นศ 0102/2548 43040497 พระครูใบฎีกาจวง อภิชาโต เพช็รพรหมศร โคกสมานคุณ

นศ 0103/2548 43040483 พระปลดัประวิทย์ อภินนฺโท สุขกุล บางสวรรค์

นศ 0104/2548 43010475 พระสิทธ์ิโชค ญาณสุทฺโธ กิจผดุง พรหมโลก

นศ 0105/2548 43040498 พระประเทือง สปฺปญฺโญ คงปาน คลองน ้าเจด็

21

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0106/2548 4304110365 พระสมศกัด์ิ ปญฺญาวโร วงควิ์สุทธิกุล บา้นกลาง อนัดบั 2

ชม 0107/2548 4304110411 พระโสภณ ติกฺขปญฺโญ ศรีเหลือง ดอนปิน อนัดบั 2

ชม 0108/2548 4304110462 พระครูวิมลบุญญาคม อคฺคปุญฺโญ สิริสมหมู สนัตน้เปา อนัดบั 2

ชม 0109/2548 4304110420 พระมหาวินยั วิจิตฺตธมฺโม วฒิุคุณ รังษีสุทธาวาส อนัดบั 2 

ชม 0110/2548 4304110039 พระวรเมศร์ จารุวณฺโณ ผาค า ดอนชยั อนัดบั 2 

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0111/2548 4304110594 พระครูพิศาลวิริยกิจ มหาวิริโย ปันครอง มะองคน์ก อนัดบั 2

ชม 0112/2548 4304110195 สามเณรสาธิต  - โปธาเศษ ร ่ าเปิง อนัดบั 2 

ชม 0113/2548 4304470086 พระชาตรี ฐิตเมโธ วงษส์กิจ ร ่ าเปิง อนัดบั 2

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



ชม 0114/2548 4304110527 พระครูอนุสิฐธีรคุณ สุธีโร บุญสนอง แม่สาหลวง อนัดบั 2

ชม 0115/2548 4304110489 พระครูอาทรสุวรรณโมลี ปญฺญาปโชโต นวลใจ พระธาตุศรีจอมทอง อนัดบั 2 

ชม 0116/2548 4304110209 พระมหาชรินทร์ อินฺทปญฺโญ แกว้ค  าแสน พระสิงห์ฯ อนัดบั 2

ชม 0117/2548 4304240188 พระมหาสมบูรณ์ สมปุณฺโณ จนัตา สนัป่าเลียง อนัดบั 2

ชม 0118/2548 4304110322 พระอธิการสมศกัด์ิ สิริวณฺโณ คงบุญ บา้นกลาง อนัดบั 2

ชม 0119/2548 4304110357 พระอธิการธวชัชยั ธมฺมชโย มะที สนัโป่ง อนัดบั 2

ชม 0120/2548 4304240170 พระบรรยง อภิวฑฺฒโน ดวงสุวรรณ์ พระธาตุดอยน้อย อนัดบั 2

ชม 0121/2548 4304110331 พระจ านงค์ วรปญฺโญ ไชยวงคค์  า เจดียเ์หล่ียม อนัดบั 2

ชม 0122/2548 4304110543 พระอธิการชยัวรวงศ์ อิทฺธิมนฺโต ณ เชียงใหม่ ประทานพร อนัดบั 2

ชม 0123/2548 4304110080 พระสุรเวช ธมฺมิโก น าเป้ีย สวา่งบนัเทิง อนัดบั 2

ชม 0124/2548 4304110438 พระสมศกัด์ิ ปญฺญาวโร ปัญญาปุ ศรีดอนแกว้ อนัดบั 2

ชม 0125/2548 4304110349 พระกิตติชยั เขมจารี ศรีมณี ปางมะกง อนัดบั 2

ชม 0126/2548 4304110578 พระนพดล คุณวโร ฟองค า ก าแพงใหม่ อนัดบั 2 

ชม 0127/2548 4304110454 พระครูใบฎีกาสวิง สุวณฺโณ ป่ินค า อุดมชยัราษฏร์ อนัดบั 2

ชม 0128/2548 4304470221 พระมหาทนงศกัด์ิ วชิรญาโณ นนัตะ๊เครือ โสภณาราม อนัดบั 2

ชม 0129/2548 4304110306 พระใบฎีกาชอ้ย อภิชฺชโว ปานนอก โสภณาราม อนัดบั 2

ชม 0130/2548 4304240315 พระเสาแกว้ เทวธมฺโม เลาหาง ดาราภิมุข อนัดบั 2

ชม 0131/2548 4304110403 พระประเทือง ทีปกโร ตาวงค์ สบคือ อนัดบั 2

ชม 0132/2548 4304110373 พระจิณณวตัร อชิโต ก่ิงแกว้ ศิริมงัคลาราม

ชม 0133/2548 4304110268 พระมหากุศล ปญฺญาธีโร ค าจนัทร์วงค์ ป่าตึง

ชม 0134/2548 4304110101 พระมหานพรัตน์ นวรตโน วิริยะอุปถมัภ์ จองค า

ชม 0135/2548 4304110616 พระฐาปนพงศ์ ฐิตวฑฺฒโน ใจเอ้ือ น ้าตกแม่สา

ชม 0136/2548 4304110381 พระครูโสภิตปุญโญภาส โอภาโส ใจต๊ิบ หนองอาบชา้ง

ชม 0137/2548 4304480367 พระบุญส่ง ธมฺมทินฺโน เปาจีน ทุ่งนาราม

ชม 0138/2548 4304110390 พระครูพรหมมินทร์ ปญฺญาวชิโร ตะ๊มงั หนองคนั



ชม 0139/2548 4304110446 พระอ านาจ ขนฺติโก ภาคาหาญ น ้าบ่อหลวง

ชม 0140/2548 4304110551 พระครูจินดา ปภสฺสโร ศรีบุญเป็ง สุรินทราษฎร์

ชม 0141/2548 4304110519 พระครูพิศาลธรรมวงค์ จนฺทว  โส เขียวทิพย์ หนองหล่ม

ชม 0142/2548 4304110098 พระอธิการจ านงค์ ฐิตธมฺโม จริงใจ สุขเกษม

ชม 0143/2548 4304110586 พระสมศกัด์ิ ภทฺทปญฺโญ ทายงาม ศรีบุญเรือง

ชม 0144/2548 4304110012 พระสุรศกัด์ิ สุทฺธิญาโณ ปินตานา หนองแฝก

ชม 0145/2548 4304110152 พระณฐัวฒิุ ฐิตธมฺโม พือทอ ศรีโสดา

ชม 0146/2548 4204360297 พระชยตุม์ ชยตฺุโต เตมีศกัด์ิ สนัป่าเลียง อนัดบั2/49

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0147/2548 4204480187 พระประพฒัน์ ปภสฺสโร ภูมิภกัด์ิ ชยัมงคล อนัดบั2/49

ชม 0148/2548 4204110517 พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ วิสุทฺธาจาโร หินแยง วงัสิงห์ค  า อนัดบั2/49

ชม 0149/2548 4204110550 พระอภิชยั โอทาตวณฺโณ สิทธิธรรม เมืองมาง อนัดบั2/49

ชม 0150/2548 3904110021 พระประพนัธ์ ฐิตวายาโม หลองขา้ว สวา่งฟ้าพฤฒาราม รุ่นท่ี 49

ชม 0151/2548 4204110487 พระอธิการปฏิคม ปญฺญาวโร วงศน์้อย ศรีทรายมูล รุ่นท่ี 49

ชม 0152/2548 4204110193 พระสญัญา มหาปญฺโญ หอมมณี ดวงดี รุ่นท่ี 49

ชม 0153/2548 4204110525 พระอธิการวีรพนัธ์ อติวีโร ชยัแกว้ แม่แก็ดหลวง รุ่นท่ี 49

ชม 0154/2548 4204110541 พระครูโอภาสวิหารกิจ อาสโภ ค าฟู สนัคะยอม รุ่นท่ี 49

ชม 0155/2548 4204110533 พระสงกรานต์ สิริธมฺโม วงศห์าญกลา้ แม่แก็ดหลวง รุ่นท่ี 49

ชม 0156/2548 4204110509 พระสมุห์ประหยดั ฐานธมฺโม เก่งกาจ สนัคะยอม รุ่นท่ี 49

51

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0157/2548 4304110071 พระมหาอภิวฒัน์ ถาวรจิตฺโต บุตรอุดม พระสิงห์ฯ อนัดบั 1

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา



ชม 0158/2548 4304110276 พระมหาอิสรเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร ใจมาสุข สวา่งพร อนัดบั 2

ชม 0159/2548 4304110187 พระต๋ี จิตฺตโสภโณ พงษใ์จเหลก็ แสนเมืองมาหลวง

ชม 0160/2548 4204110126 พระมหาเสน่ห์ คมฺภีรปญฺโญ เดชนา ฝายหิน รุ่นท่ี 49

ชม 0161/2548 4204360386 พระจรัญ จารุวณฺโณ พนัดา ดวงดี รุ่นท่ี 49

ชม 0162/2548 4204120075 พระสายทอง จรณธมฺโม อุดมศรี ป่าง้ิว รุ่นท่ี 49

6

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0163/2548 4304110217 พระสุรสีห์ ญาณาสโย โกษาวงั บุญวาทยวิ์หาร อนัดบั 1

ชม 0164/2548 4304110225 พระอศัวิน เกสรธมฺโม วงัวงค์ บา้นดง อนัดบั 2

ชม 0165/2548 4304360361 พระมหาชาญณรงค์ ญาณวีโร ทองค า สนัตน้กอก

ชม 0166/2548 4304470353 พระอคัรพล ฐานนฺตโร อินตะ๊ สนัคะยอม

ชม 0167/2548 4304480448 พระสมมาตย์ ฐานวโร บุตรสมัฤทธ์ิ อุโมงค์

ชม 0168/2548 4304110055 พระณรงคช์ยั ฐิตเปโม ยาตา ป่าแดง

ชม 0169/2548 4204130038 สามเณรลกัษณยัย์ - พระสุริยะทุ่ง ดอนยาง อนัดบั2/49

7

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา สกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0170/2548 4305160609 พระมหาพุฒิสรรค ์ ปภสฺสโร สิงหาอาจ ปัญญานนัทาราม อนัดบั 1

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา



ขก 0171/2548 4305160641 พระสิทธิพล  ส วฑฺุโฒ หล่อทอง บุญช่วย อนัดบั 2

ขก 0172/2548 4305160421 พระอธิการชยัรัตน์ ญาณวีโร สิทธิศกัด์ิ ดอนตาปู่ อนัดบั 2

ขก 0173/2548 4305160277 พระปลดัศุภชิต  สุภชิโต กนกรัตน์ ป่าเวฬุวนั อนัดบั 2

ขก 0174/2548 4305160404 พระสุทธิรักษ ์ สิริจนฺโท ศรีเชียงสา โนนสระบวั อนัดบั 2

ขก 0175/2548 4205160234 พระมณี   สุวฑฺฒโน ประเสริฐ กลางเชียงยนื อนัดบั 2

ขก 0176/2548 4305160293 พระครูสงัฆรักษวิ์โรจน์ ธนปญฺโญ ศรีกลชาญ ธาตุมจร.ขอนแก่น อนัดบั 2

ขก 0177/2548 4305160668 พระสุรินทร์ จิรวฑฺฒโน พนอมศาสตร์ ตาลเรียงวิทยา อนัดบั 2

ขก 0178/2548 4305160391 พระมหาบวัพนัธ์  ฉนฺทโสภโณ ประสงัคะโท ใตโ้พธ์ิค  า อนัดบั 2

ขก 0179/2548 4305160650 พระสิรภพ  มหายโส สวินชยั กลางพรหมนคร อนัดบั 2

ขก 0180/2548 4305160251 พระครูใบฎีกาสุทธิ สุทฺธิญาโณ ชยัสิงเหนือ ศรีดอนกลาง อนัดบั 2

ขก 0181/2548 4305160455 พระอษัฎาวธุ   ปญฺญาวโุธ วรรณพฤติ หนองหอไตร อนัดบั 2

ขก 0182/2548 4305160099 สามเณรเด่นชยั - ชายทวีป โพธ์ิศรีบา้นศิลา อนัดบั 2

ขก 0183/2548 4305160552 พระแดนชยั อาสโภ สวา่งเพราะ ป้อมใหญ่ อนัดบั 2

ขก 0184/2548 4305160323 พระสุภาพ ปภากโร แสนจ าลา หนองบวั อนัดบั 2

ขก 0185/2548 4305160358 พระมหาสุชาติ  ปภสฺสโร สนธิสญัญา ธาตุมจร.ขอนแก่น อนัดบั 2

ขก 0186/2548 4305160595 พระมหาปราโมทย ์ สุวโจ อาจวิชยั ป้อมใหญ่ อนัดบั 2

ขก 0187/2548 4305160269 พระครูสุวรรณจนัโทภาส จนฺทโชโต รัตนบุตร หนองชุมแสง อนัดบั 2

ขก 0188/2548 4305160463 พระอดิศกัด์ิ   ทสฺสนีโย ชามงคลประดิษฐ์ โพธ์ิศรีบา้นท่อน

ขก 0189/2548 4305160226 พระครูสารธรรมประโชติ สารธมฺโม บุราณรัตน์ ชมภู 

ขก 0190/2548 4305160196 พระมหามีชยั กิจฺจสาโร  แสงค าภา ธรรมพิทกัษ์

ขก 0191/2548 4305160331 พระมหาพรหมมา กิตฺติคุตฺโต อุปชาใต้ อิสาน

ขก 0192/2548 4305160412 พระมงคล  จิรสุโภ  เหลาพรม ศิริพนปุญญาวาส

ขก 0193/2548 4305160447 พระวิลยั  สุภทฺโท พานชมภู พวงมณีวรรณ

ขก 0194/2548 4305160633 พระอิสรา   วชิรเมธี เอ่ยรัมย์ ป้อมใหญ่

ขก 0195/2548 4305160579 พระพรหมเมศ เตชวโร แคนตะ กลางพรหมนคร



ขก 0196/2548 4305160161 พระครูอนุกูลสารธรรม ถิรธมฺโม สีดาโคตร โพธ์ิกลาง

ขก 0197/2548 4305160340 เจา้อธิการนวพร  ชินวโร งามงอน บูรพา

ขก 0198/2548 4305160218 พระสมหมาย มหาวีโร อนุนิน นิมิตรัสรรค์

ขก 0199/2548 4305160501 พระบุญยอด     พุทฺธสีโล พิมพโ์กทา สวา่งรังษี

ขก 0200/2548 4305160439 พระโสภรรณ ธนปญฺโญ  เศรษฐา มงคลหลวง

ขก 0201/2548 4305160307 พระครูประสิทธ์ิวรคุณ วราโภ เหลาตนั ทางพาด

ขก 0202/2548 4305160498 พระฉลองรัฐ จนฺทวโร ทองคุณ สวา่งรังษี

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0203/2548 4305160048 พระบุญช่วย   กิตฺติสาโร ลือโสภา มจร.ขอนแก่น

ขก 0204/2548 4305160536 พระจินดา อาวธุสีโล จินาวร บณัฑิตอาสาชาวเขา

ขก 0205/2548 4305160315 พระอธิการประยงค์ ชุติปญฺโญ  แพงไกษร แสงทองบูรณาราม

ขก 0206/2548 4305160188 พระครูประโชติขนัติคุณ ขนฺติโก เขียนปัญญา ท่ากระเบือ

ขก 0207/2548 4305160510 พระจรูญ วชิรว  โส เตม็วงษ์ ทุ่งลุยลาย

ขก 0208/2548 4305160374 พระสุรัช ติกฺขวีโร ไพชาญ บุญบาลประดิษฐ์

ขก 0209/2548 4305160480 พระธีระศกัด์ิ  ติกฺขวีโร ผิวด า วิเชียรธรรมาราม

ขก 0210/2548 4305160528 เจา้อธิการค าภา จกฺกธมฺโม ค ามะทิตย์ ศรีสุทธาราม

ขก 0211/2548 4005160514 พระศุภชยั สุภชโย งอกนาวงั ธาตุ รุ่นท่ี 48

ขก 0212/2548 4205230176 พระณรงค์ วิปุโล ปาลวฒัน์ สวา่งอารมณ์ รุ่นท่ี 49

ขก 0213/2548 4205160011 พระจีระพนัธ์ อนาลโย ไตรนอก โพธ์ิโนนทนั รุ่นท่ี  49

44

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0214/2548 4305170043 พระมหาอภินนัท ์ ขนฺติโก ผาหวัดง วดัหนองตูม อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา



ขก 0215/2548 4305170035 พระมหาเพชร ติสฺสวโร หวา่จงัหรีด โพธ์ิธาตุ อนัดบั 2

ขก 0216/2548 4305170787 พระชาญชยั ชยาภินนฺโท ชีแพง สุทธิวาตราราม อนัดบั 2

ขก 0217/2548 4305170817 พระสิงห์ อาจิณฺณวิริโย ผิวละออง ยายรัง อนัดบั 2

ขก 0218/2548 4305170825 พระอดิศกัด์ิ อติชาคโร ยามี ศรีดอนกลาง

ขก 0219/2548 4305170779 พระชาญชยั พทฺธธมฺโม สารพฒัน์ ภทัทนัตอาสภาราม

ขก 0220/2548 4305170752 พระจ าลอง ผาสุโก ภูสีลิต สระครก

ขก 0221/2548 4305170809 พระสมชาย อภิวฑฺฒโน ไชยบุตร โพธ์ิศรี

ขก 0222/2548 4305170027 พระคามิน สุทฺธิ�าโณ ลพพ้ืน ศิริธรรมิกาวาส

ขก 0223/2548 4305170060 พระสายนัต์ สุจิตฺโต สุขโสภา โพธ์ิทอง

ขก 0224/2548 4305170078 พระอธิการโสภา กิจฺจสาโร จนัทร์เพง็ โพธ์ิทอง

ขก 0225/2548 4305170019 พระเศรษฐกิจ อคฺคจิตฺโต สุวรรโณทยางกูร โนนราศรี

ขก 0226/2548 4305170086 พระสุวรรณ สุวณฺโณ เรืองเดช หนองแวง

ขก 0227/2548 4305170833 พระอินตอง อุตฺตโม ชยัประโคม มจร.ขอนแก่น

ขก 0228/2548 4105170449 พระไชยา ชยมงฺคโล อุตมา ธาตุ รุ่นท่ี 48

ขก 0229/2548 4205170629 พระมงคล จนฺทธมฺโม วิบูลยก์ุล ธาตุ รุ่นท่ี  49

ขก 0230/2548 4205170149 พระปรีดา อคฺคปญฺโญ ทองจีน หนองแวง รุ่นท่ี  49

ขก 0231/2548 4205170611 พระสุทธานนท์ สุชาโน โคผดุง โนนทนั รุ่นท่ี 49

ขก 0232/2548 4205170033 พระจ านงค์ ถิรปุญฺโญ ก าลงัวรรณ บา้นหนองแคน รุ่นท่ี 49

ขก 0233/2548 4205170548 พระอธิการเสาร์ เตชธมฺโม วิชาชยั หนองแวง รุ่นท่ี 49

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0234/2548 4205170645 พระมหาณรงค์ วิสุทฺธิเมธี อ่อนสี หนองกุง รุ่นท่ี 49

21

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0235/2548 4306011267 พระครูธรรมธรสุรสิทธ์ิ สุทฺธจิตฺโต ตอมพุดซา ล าโพง อนัดบั 2

นม 0236/2548 4306011283 เจา้อธิการบุญจวด ธมฺมพโล วรางกูร สวา่งบูรพาราม อนัดบั 2

นม 0237/2548 4306011356 พระบุญหลาย ธมฺมปาโล รัตน์สนัเทียะ ทองหลาง อนัดบั 2

นม 0238/2548 4306011348 พระใบฎีกาน้อย จนฺทโสภโณ ธรรมเจริญ โนนสะอาด อนัดบั 2

นม 0239/2548 4306011062 พระวารินทร์ ฐานธมฺโม ถอนโพธ์ิโคกสูง สามคัคี อนัดบั 2

นม 0240/2548 4306011275 พระอธิการจีระศกัด์ิ จิรวฒฺโฑ ศุภวชัโรบล คลองสนัติธรรม อนัดบั 2

นม 0241/2548 4306011437 พระดอนศกัด์ิ จกฺกวโร แตรดอน เทพสถิตย์

นม 0242/2548 4306011381 พระครูโอภาสญาณคุณ ญาโณภาโส สุมณฑา ใหญ่ทกัขิณาราม

นม 0243/2548 4306011429 พระธนธาดา ฐานิสฺสโร ซุ่นกลาง เดิม

นม 0244/2548 4306011411 พระสจัจะ จารุวณฺโณ ตบักลาง ใหม่ประชาราม

นม 0245/2548 4306011496 พระครูสมุห์อนนัท์ สีลานนฺโท เหล่าคนัธาร์ นางรอง

นม 0246/2548 4306011364 พระสุทธิ เตชวโร เกตุเพง็ นครกบินทร์ 

นม 0247/2548 4306011330 พระมหาจตุชยั นนฺทวิชโย นนัทวิชิต เทพสถิตย์

นม 0248/2548 4306011232 พระณฏัฐกิตต์ิ ยนฺตสีโล ฉิมสนัเทียะ ส าโรง

นม 0249/2548 4306011224 พระครูถาวรสีลคุณ ถาวโร พนัธ์ส าโรง จงัหรีด  

นม 0250/2548 4306011241 พระมหาทองหล่อ ฐานิสฺสโร สินกระสงั เยย้ปราสาท  

นม 0251/2548 4306011194 พระครูสิริเจติยาภิบาล ญาณวีโร จนัทร์สง่า ศาลาลอย

นม 0252/2548 4306011372 พระครูปลดับุญมี ปสุโต เจน็ประโคน สินทองวนาวาส

นม 0253/2548 4306011046 พระครูสุตธรรมประยตุ กนฺตจาโร ยงัดี บา้นคลา้

นม 0254/2548 4306011305 พระครูสุวิมลกาญจนวฒัน์ สุวฑฺฒโณ เซียนพิมาย พุทโธ(พุเย)  

นม 0255/2548 4306011097 พระสมหมาย เขมโก ชุ่มลาบเอ่ียม สนส.ทะเลรางจนัทร์

นม 0256/2548 4306011445 พระสุนนัท์ กิตฺติสทฺโท สายพิมพพ์งษ์ สามคัคี

นม 0257/2548 4306011011 พระเฉลิมพล อุตฺตมชาโต สนัสมบติั หวัสะพาน

นม 0258/2548 4306011399 พระอธิการศกัด์ิเสรี สิริธมฺโม จนัทร ไตรรัตน์อินทราราม



นม 0259/2548 4306011216 พระครูศีลวราภรณ์ ฐิติสีโล จิตตะก าพลเดช โนนเมือง

นม 0260/2548 4306011038 พระธนากร ธมฺมวโร ก ่าสระน้อย อมัพวนั

นม 0261/2548 4306011402 พระหรรษกร คุณกโร จนัทร์อยูจ่ริง โคกไมแ้ดง

นม 0262/2548 4306011143 พระอ านวย นาถกโร พยคัมะเริง ตะคองเก่า

นม 0263/2548 4306011461 พระสมพงษ์ สติสมฺปนฺโน กามขนุทด สวนพริกไทย

นม 0264/2548 4306011208 พระครูถาวรวฒิุธรรม อภิชาโต มุ่งเข่ืองกลาง หนองเครือชุด  

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0265/2548 4306011313 พระครูเหมือน อาภากโร สอนส าโรง โพนทราย 

นม 0266/2548 4306011054 พระวนั ฐิตสีโล พนัโนราช โนนสมบูรณ์

นม 0267/2548 4306011321 พระอธิการประเสริฐ กนฺตวีโร ชาติด าดี ชยัศรี

นม 0268/2548 4306011127 พระอธิการสมพงษ์ สุจิตฺโต นนขนุทด บา้นบ่อลิง

นม 0269/2548 4306011089 พระอธิการสมพงษ์ กตปุญฺโญ เนาสนัเทียะ สระตะเฆ่

นม 0270/2548 4306011071 พระวิชาญ โอภาสกโร ถ่ายสูงเนิน คลองส่งน ้า

นม 0271/2548 4206110271 พระธนัวา อาภสฺสโร อุ่นสกุล สมุทรการ รุ่นท่ี 49

37

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ. 0272/2548 4307010574 พระมหาชนะพล พลสาโร เกล้ียงอุทธา ตลาดไทร อนัดบั 1

อบ. 0273/2548 4307010027 พระสุพิศ          อุตฺตโร วนัทะวงษ์ ผาสุการาม อนัดบั 1

อบ. 0274/2548 4307010566 พระมหาชาญชยั สิริปุญฺโญ ฝ่ายบุตร ศิริมงคล อนัดบั 1

อบ. 0275/2548 4307010558 พระมหาสิทธิโชค สิริวณฺโณ ไชยแสง บา้นแต้ อนัดบั 1

อบ. 0276/2548 4307010205 พระฐิติพงศ ์     กิตฺติปญฺโญ ประปรุง บา้นหนองขุ่น อนัดบั 2

อบ. 0277/2548 4307010370 พระครูวินยัธรสมาน สมาจาโร เคหารมย์ มหาวนาราม อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา



อบ. 0278/2548 4307010060 พระประชา        ปุญฺญกาโม วรรณค า กา้นเหลือง อนัดบั 2

อบ. 0279/2548 4307010043 พระมหาวิชิต     ญาณส วโร กนัหารัตน์ บา้นหนองแกว้ อนัดบั 2

อบ. 0280/2548 4307010191 พระมหาไชยศรี    ปญฺญาวชิโร ขมุค  า มณีวนาราม อนัดบั 2

อบ. 0281/2548 4307010035 พระมหาถาวร   สุปญฺโญ ทองแสง บ่อชะเนง อนัดบั 2

อบ. 0282/2548 4307010582 พระขวญัใจ กนฺตสีโล ชินดา มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 0283/2548 4307010256 พระเชวง          อนิกุโล อนิกุล พลบัพลา อนัดบั 2

อบ. 0284/2548 4307010311 พระสนัติสุข     ทีปธมฺโม เพด็พูวงศ์ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ. 0285/2548 4307010213 พระไพรวลัย ์      เตชวโร โลภาส ก่อนอก อนัดบั 2

อบ. 0286/2548 4307010108 พระบุญธรรม    สญฺญโม เหล่าบุญมา อรุณสวสัด์ิ อนัดบั 2

อบ. 0287/2548 4307010078 พระมหาสนัน่    โกสโล บุญพินิจ บา้นนามน อนัดบั 2

อบ. 0288/2548 4307010302 พระส าเนียง     กนฺตธมฺโม วรรณทอง ศรีประดู่ อนัดบั 2

อบ. 0289/2548 4307010221 พระทวี            จนฺทโชโต เมฆใส สารพฒันึก อนัดบั 2

อบ. 0290/2548 4307010523 พระนิพนธ์        นิปฺปโก วงคป์ระเทศ เจริญทศัน์ อนัดบั 2

อบ. 0291/2548 4307010329 พระครูปัญญาคุณสาทร สิริปญฺโญ แสงใส ส าโรง อนัดบั 2

อบ. 0292/2548 4307010086 พระบุญเลิศ      อตฺถากโร ชูชีพ ก่อนอกบูรพาราม อนัดบั 2

อบ. 0293/2548 4307010272 พระมหาอรุณตรี   กตสาโร ไชยรักษ์ อ  านาจ อนัดบั 2

อบ. 0294/2548 4307010051 พระสถิตย ์        ปภากโร ค าพล ดงบงัใต้ อนัดบั 2

อบ. 0295/2548 4307010591 พระเอกรัตน์ ชุตินฺธโร นนัตะวงษ์ บา้นโนนยาง อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ. 0296/2548 4307010400 พระอธิการชุมแพ ยสธโร สุวะศรี ป่าต้ิว อนัดบั 2

อบ. 0297/2548 4307010469 พระครูขนัติธรรมาภรณ์ อสุโม เหลาเลิศ โนนม่วง อนัดบั 2

อบ. 0298/2548 4307010604 พระครูโกศลสุตากร กุลสโม ตรียกูล เมืองคง

อบ. 0299/2548 4307010639 พระมหาสนอง ขนฺติธโร ชาบุญเรือง ศิริวราวาส

อบ. 0300/2548 4307010612 พระประภทัร ปภทฺธโร เอ่ียมส าอางค์ เมืองคง

อบ. 0301/2548 4307010621 พระเสมียน อตฺถกาโม สมโคตร ทุ่งศรีเมือง



อบ. 0302/2548 4307010531 พระครูสุธรรมโฆสิต สุรสกฺโก ทุมมา มะลิวลัย์

อบ. 0303/2548 4307010094 พระทวี            พลวฑฺโฒ นิสา ปทุมมาลยั

อบ. 0304/2548 4307010132 พระภาพเพช็ร   กิตฺติปญฺโญ หาระสาย หนองหลกั

อบ. 0305/2548 4307010507 พระครูสมุห์บุญหลาย อคฺคธมฺโม เสนาะวาที นาใต้

อบ. 0306/2548 4307010361 พระอธิการนฤนาท สิริจนฺโท ปรือปรัก ค่ายนิคม

อบ. 0307/2548 4307010426 พระอธิการวิชยั    ธมฺมทินฺโน ไชยบุตร หนองปลาปาก

อบ. 0308/2548 4307010167 พระสุริยา         ธมฺมวโร พนัสุยา   บา้นหนองเป็ด

อบ. 0309/2548 4307010477 พระอธิการปรีชา อสโม พวงปัญญา ป่าก่อ

อบ. 0310/2548 4307010442 พระบุญโฮม       อชิโต โสระเวช ศรีสุนทราราม

อบ. 0311/2548 4307010451 พระครูสุวรรณวรเขต กิตฺติโก บวัลอย ทุ่งมณี

อบ. 0312/2548 4307010540 พระเฉลิมชยั สุเมโธ เอกพนัธ์ กุดคูณ

41

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร. 0313/2548 4308070023 พระชยัณรงค์ กิจฺจสาโร สงัขอ่์อน เมธงักราวาส

พร. 0314/2548 4508070426 พระมหารัญนา ชินว  โส บุญสวสัด์ิ พระบาทม่ิงเมือง

พร. 0315/2548 4208070251 พระณรงค์ ฐิติสมฺปนฺโน อินทรสตัยพงษ์ ดอนมูล อนัดบั2/49

พร. 0316/2548 4208070030 พระทวีศกัด์ิ ขนฺติธโร อุดค ามี เมธงักราวาส รุ่นท่ี 49

4

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา



สร. 0317/2548 4390106368 พระกิตติภธัฒ์ ปญฺญาวฑฺุโฒ มณฑล วิปัสสนาพนาวนั อนัดบั 2 

สร. 0318/2548 7390106376 พระประเสริฐ สิริธโร ซอ้นกล่ิน โพธ์ิศรีจนัทร์ อนัดบั 2

สร. 0319/2548 4390106287 พระมหามงคล สิริมงฺคโล นิยมเหมาะ ตุงคนิวาส อนัดบั 2

สร. 0320/2548 4390106261 พระมหาชอบ วิปุโล บุญญตั ปริยติับวร อนัดบั 2

สร. 0321/2548 7390106252 พระฉลอม จนฺทสาโร สงัขล์าย สุวรรณวิจิตร อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สร. 0322/2548 4390406167 พระพตัร ภทฺทรวโุธ อมัหธร สุวรรณวิจิตร อนัดบั 2

สร. 0323/2548 4390207563 พระธรรมนูญ ธมฺมธีโร เพชรเลิศ คนัธารมย์ อนัดบั 2

สร. 0324/2548 7390106317 พระวิสนัต์ ตปสีโล ตรีแกว้ โพธิพฤกษาราม อนัดบั 2

สร. 0325/2548 4390107551 พระสุริยนต์ ทสฺสนีโย น้อยสงวน บา้นโพธ์ิทอง อนัดบั 2

สร. 0326/2548 4390106350 พระช านาญ ชยนฺโต งามเนตร ประทุมเมฆ

สร. 0327/2548 4390405772 พระบุญเยยีน ปุญฺญกาโม ตวงอบ ภูมิศาลา

สร. 0328/2548 4390106341 พระวชิรศกัด์ิ ปญฺญาวชิโร บุญทอง ประทุมเมฆ

สร. 0329/2548 4390406086 พระบญัญติั สีลสาโร บุญปลอด สามคัคี

สร. 0330/2548 4390406175 พระยทุธการ ฌานวโร ภาษี จนัทราปสาท

สร. 0331/2548 4290204112 พระสุเทพ สุภทฺโท ดึกรัมย์ ภูมิศาลา รุ่นท่ี 49
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

บร. 0332/2548 4390100840 พระสงัเวียน ปุญฺญกาโม พิลาพนัธ์ กลาง อนัดบั 1

บร. 0333/2548 4390100882 พระอภิสิทธ์ิ สุภทฺโท ฐานะ ประชาบูรณะ อนัดบั 1

บร. 0334/2548 4390100718 พระวิโรจน์ โอภาโส ชะรุ่งรัมย์ ปราสาท อนัดบั 1

บร. 0335/2548 4390100823 พระสมรัก อตฺตารกฺโข ผาค า หนองไผน่้อย อนัดบั 2

วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียน จงัหวดับุรีรัมย์
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



บร. 0336/2548 4390100343 พระชาญ สิริปญฺโญ ชะออ้นรัมย์ บา้นโคกวดั อนัดบั 2

บร. 0337/2548 4390100874 พระส าอางค์ จตฺตมโล โอสถปราสาท บา้นปราสาท อนัดบั 2

บร. 0338/2548 4390100335 พระพร จารุธมฺโม พร้ิงเพราะ โคน อนัดบั 2

บร. 0339/2548 4390100424 พระลิน จนฺทปญฺโญ ทะเรืองรัมย์ เมืองโพธ์ิ อนัดบั 2

บร. 0340/2548 4390100351 พระไพ ติสฺสโร อ าพรรัมย์ ตลาดชยั อนัดบั 2

บร. 0341/2548 4390100246 พระบญัชา ปญฺญาธโร ปุญญา โพธ์ิ อนัดบั 2

บร. 0342/2548 4390100513 พระวีรพล สุรปญฺโญ พิชนาหะรี มจร.ห้องเรียนบุรีรัมย์ อนัดบั 2

บร. 0343/2548 4390100041 พระเฉลิม จิรวฑฺฒโน คารัมย์ ตลาดชยั อนัดบั 2

บร. 0344/2548 4390100076 พระด า อคฺคปญฺโญ จะค ารัมย์ โนนดินแดงใต้ อนัดบั 2

บร. 0345/2548 4390100173 พระธวชัชยั ธีรวโร วงคอ์รัญ ห้องเรียนจ.บุรีรัมย์ อนัดบั 2

บร. 0346/2548 4390100297 พระชวี อิสฺสโร จูมรัมย์ โคกเหลก็ อนัดบั 2

บร. 0347/2548 4390100921 พระครูอุทยัสารคุณ วิสาโร นารินยาง โคกลอย อนัดบั 2

บร. 0348/2548 4390100670 พระอธิการสงัคม กตปุญฺโญ จุนเสริม หนองตาเรือง อนัดบั 2

บร. 0349/2548 4390100742 พระสนม ปริปุณฺโณ เบญคุม้ กลาง อนัดบั 2

บร. 0350/2548 4390100904 พระครูโสภณธรรมประสิทธ์ิ ธมฺมิโก ถนอมรัก สวา่งแคนทะเล อนัดบั 2

บร. 0351/2548 4390100700 เจา้อธิการวิทูล ธมฺมจาโร แรงประโคน บา้นโคกใหญ่ อนัดบั 2

บร. 0352/2548 4390100262 พระบุญร่วม กลฺยาณธมฺโม จะรัมย์ โพธ์ิทองบา้นยาง อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

บร. 0353/2548 4390100408 พระมานสั โสภณจิตฺโต ชอบมี ภทัทนัตะอาสภาราม อนัดบั 2

บร. 0354/2548 4390100432 พระวรศกัด์ิ ปญฺญาวฑฺุโฒ ภาสดา โพธ์ิทรายทอง อนัดบั 2

บร. 0355/2548 4390100653 พระสมาน สิริภทฺโท กองรัมย์ อินทวนาราม อนัดบั 2

บร. 0356/2548 4390100688 เจา้อธิการลิขิต มหาปญฺโญ ธรรมธุระ หนองตะคร้อ อนัดบั 2

บร. 0357/2548 4390100696 เจา้อธิการวรรณะ สีลส วโร นวลคนึง บา้นหินกอง อนัดบั 2

บร. 0358/2548 4390100238 พระบญัชา สุมุตฺโต คะโลรัมย์ หนองไผน่้อย อนัดบั 2

บร. 0359/2548 4390100491 พระวีระ ฐานวีโร ปานจิตร หนองบวัโคก อนัดบั 2



บร. 0360/2548 4390100319 พระพงษพ์นัธุ์ สีลเตโช ถนอมศิล ป่าหินโคนปอแดง อนัดบั 2

บร. 0361/2548 4390100467 พระมหาประยงค์ สุทฺธิญาโณ ตุ่ยไธสง สุวรรณาราม

บร. 0362/2548 4590101980 พระวินยั จารุวณฺโณ ไชยสุวรรณ์ บา้นโคกวดั

บร. 0363/2548 4490101201 พระอภินนัท์ เหมโก ตีทอง นารายณ์บุรินทร์

บร. 0364/2548 4590101921 พระพินิจ ฐิตสีโล เชือกงูเหลือม จินดาราม

บร. 0365/2548 4590101971 พระครูสารธรรมประสาธน์ กตสาโร คงเร่ง บา้นปราสาท

บร. 0366/2548 4590101955 พระสมศกัด์ิ จนฺทธมฺโม แอมรัมย์ ธรรมธีราราม

บร. 0367/2548 4590101912 พระสมาน ปภสฺสโร โมกหอม สระจนัทร์

บร. 0368/2548 4390100734 พระส าราญ อภิวโร โคขามลา บา้นบวั

บร. 0369/2548 4390100645 พระครูโพธิรัตนคุณ โฆสนาโม ช านิกลา้ โพธ์ิ

บร. 0370/2548 4390100637 พระสมหมาย ธมฺมวิริโย ฉิมจารย์ เขาป่าแกว้

บร. 0371/2548 4390100360 พระครูสุภาจารพิมล สุภาจาโร มีลิด ศรีเจริญคุณ

บร. 0372/2548 4390100777 พระสุชาติ สุชาโต นนทะศิริ หนองไผน่้อย

บร. 0373/2548 4390100572 พระสมชาย สิริธมฺโม เสาเปรีย เขาป่าแกว้

บร. 0374/2548 4390100068 พระอธิการชูศกัด์ิ สิริวณฺโณ รินจ าอดั ด่านทองประชาสามคัคี

บร. 0375/2548 4390100785 พระสุนนั เตชธมฺโม อุทาเบา้ โพธ์ิลอ้ม
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย. 0376/2548 4310010377 พระชลายทุธ์ ปิยวณฺโณ ทา้วมูลละ พระธาตุดอยเวา้ อนัดบั 2

พย. 0377/2548 4310010148 พระภูวไนย ภูวนโย จบัใจนาย ปางห้า อนัดบั 2

พย. 0378/2548 4310011501 พระวิรัตน์ กิตฺติญาโณ ล าน้อย พระธาตุจอมทอง อนัดบั 2

พย. 0379/2548 4310010121 พระพรเทพ กตปุญฺโญ มีสนัทดั ราษฎร์อุษาราม อนัดบั 2

   วิทยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



พย. 0380/2548 4310010237 พระอธิการสมหมาย ปุญฺญาคโม จนัทร์หลวง ก่ิวพร้าว อนัดบั 2

พย. 0381/2548 4310010164 พระภานุพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต อธันะ พระธาตุม่อนศิลาฯ อนัดบั 2

พย. 0382/2548 4310010024 พระครูพินิตวิหารการ อินฺทวีโร ไชยชุมภู ป่าออ้ดอนชยั อนัดบั 2

พย. 0383/2548 4310010261 เจา้อธิการสมบูรณ์ ถิรธมฺโม ค าภิโล สนัมะค่า อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย. 0384/2548 4310010245 พระอธิการสงกรานต์ ชนาสโภ ใจซ่ือ หล่าย อนัดบั 2

พย. 0385/2548 4310010318 พระมหาธีรวฒัน์ ทีปธมฺโม อินผอ่ง มงคล

พย. 0386/2548 4310010113 พระอธิการประวิทย์ ปญฺญาสาโร ชยัมงคล หวังม้

พย. 0387/2548 4310010211 พระครูสุจิณวรการ วิรโช ทาเท่ียง ไชยนารายณ์

พย. 0388/2548 4310010270 พระสุรพงษ์ จนฺทสาโร อินตะ๊เลย ทุ่งง้ิว

พย. 0389/2548 4310010351 พระหลัน่ เตชธมฺโม ค าหงษ์ โชติการาม

พย. 0390/2548 4310010385 พระครูพิศาลพฒันานุยตุ อติสโย ค าน้อย ศรีบุญเรือง

พย. 0391/2548 4310011373 พระมหาจ าลอง ภูริเมธี เป้ียเก๋ียง ร้องบง

พย. 0392/2548 4310011357 พระครูปริยติัโกวิท โกวิโท ยานะ เจด็ยอด

พย. 0393/2548 4310010202 พระอธิการวชัรา จนฺทโสภโณ จินดาดวง ศรีดอนเรือง

พย. 0394/2548 4310010199 พระครูวิจิตรบุญญากร อานนฺโท พรมยศ บุญโยชน์

พย. 0395/2548 4310010300 พระปลดัเรืองฤทธ์ิ ผาสุวิหาริโก ใจศรี ท่าสนักลาง

พย. 0396/2548 4310010253 พระอธิการสุธนัว์ สุทนฺโต สุภินนพงศ์ ป่าแดงบุญนาค

21

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย. 0397/2548 4310010181 พระรุ่งโรจน์ สิริมงฺคโล ปินตานา ป่าไผ่ อนัดบั 2

พย. 0398/2548 4310010091 พระประพนัธ์ มหาปุญฺโญ แกว้สา สนัทราย

วิทยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา



พย. 0399/2548 4310010288 พระอดุลย์ อาภากโร กองแสน สนัทราย

พย. 0400/2548 4310010041 พระณรงคฤ์ทธ์ิ อคฺคปญฺโญ ชอบจิตต์ ร่องเห็ด

พย. 0401/2548 4310010563 พระสงกรานต์ สุชาโต จะตุนาม พระธาตุขนุทอง

พย. 0402/2548 4310010156 สามเณรภูมิรพี - วงคป์ระเสริฐ ป่าแดงบุญนาค

พย. 0403/2548 4310010369 พระกุญช์ชาญ สนฺตมโน ตนัเครือ ดงหนองเป็ด

พย. 0404/2548 4310010059 พระดวงจนัทร์ จนฺทวณฺโณ มูลเมา ป่ารวก

8

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ. 0405/2548 4311151012 พระมหากฤติ กิตฺติธารี เตรียมพยงุ ศรีโสดาราม อนัดบั 1

นฐ. 0406/2548 4311151004 พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี พรหมจนัทร์ มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 1

นฐ. 0407/2548 4311150971 พระมหาธวชัชยั วราโภ ห่างทุกขห์มด Chammyay Yeiktha Meditationอนัดบั 2

นฐ. 0408/2548 4311150962 พระมหาธงชยั ฐิตโสภโณ ธรรมทวี บา้นเขิน อนัดบั 2

นฐ. 0409/2548 4311151021 พระโยธิน ยทฺุธเมธี นิลเนตร นิคมวชิราราม

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ. 0410/2548 4311151071 พระมหาส ารวย ธมฺมจารี ค  ากลาง เกาะจนัทร์

นฐ. 0411/2548 4311151063 พระมหาสยาม สฺยามปาลี ก่ิงสาหสั พระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร

นฐ. 0412/2548 4211150758 พระมหาปฐมกนัทราย ธมฺมวโร โหน่งบณัฑิต ตน้สน อนัดบั 1/49

8

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



นฐ. 0413/2548 4311110014 พระเกรียงศกัด์ิ กนฺตธมฺโม มีฟัก นิคมวิชิราราม อนัดบั 1

นฐ. 0414/2548 4311110219 พระมโน ฐิตมโน เขียววิจิตร เขาวงั อนัดบั 1

นฐ. 0415/2548 4311110227 พระวินยั อคฺคปญฺโญ พวงกิจ ใหญ่อ่างทอง อนัดบั 1

นฐ. 0416/2548 4311110138 พระมหาปฐวีศกัด์ิ  วรญาโณ ร่มโพธ์ิธารทอง เจา้อาม อนัดบั 1

นฐ. 0417/2548 4311110065 พระไชยยา เขมสิริ พิณบรรเลง มหาธาตุวรวิหาร อนัดบั 1

นฐ. 0418/2548 4311110146 พระมหาประยทุธ ยโสธโร แก่นทรัพย์ บางประจนัต์ อนัดบั 1

นฐ. 0419/2548 4311110359 พระสุพรรณ์ สุวณฺณเมธี ประกาศรี มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 1

นฐ. 0420/2548 4311110103 พระใบฎีกานฤพล เขมปญฺโญ แป้นทอง ชะอ า อนัดบั 2

นฐ. 0421/2548 4311110324 พระอ านาจ อภิวโร ไสว เขาอิติสุคโต อนัดบั 2

นฐ. 0422/2548 4311110294 พระครูวินยัธรศุภโชค โสภโณ หมัน่การ ไทยสามคัคี อนัดบั 2

นฐ. 0423/2548 4311110243 พระปลดัสมชาย พลวฑฺโฒ เอมโอษฐ์ วงัยาว อนัดบั 2

นฐ. 0424/2548 4311110189 พระมหาพิพฒัน์ วชิรว  โส เพชรรัตน์ จนัทคาม อนัดบั 2

นฐ. 0425/2548 4311110022 พระครูปลดัจเร  กิตฺติวฑฺุโฒ  อฐัเศรษฐ สวา่งโศก อนัดบั 2

นฐ. 0426/2548 4311110031 พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท เกตุเต้ีย วงัยาว อนัดบั 2

นฐ. 0427/2548 4311110341 พระมหาประภาศ โรจนธมฺโม เขม็สุข มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 2

นฐ. 0428/2548 4311110120 พระครูวินยัธรประจวบ ปภาโส โคว้ไล้ มหาธาตุวรวิหาร อนัดบั 2

นฐ. 0429/2548 4311110332 พระมหาณฐัวฒิุ กุสลจิตฺโต แสงมาศ โบสถส์ามเสน อนัดบั 2

นฐ. 0430/2548 4311110049 พระครูปลดัจิตกร อภิวโร กลว้ยไมง้าม ทรงธรรมวรวิหาร อนัดบั 2

นฐ. 0431/2548 4311110081 พระธงชยั ถิรจิตฺโต อ่อนศรี ทพัคลา้ย อนัดบั 2

นฐ. 0432/2548 4311110090 พระครูสงัฆรักษน์พ ชาตปญฺโญ น ้าทิพย์ มหาธาตุวรวิหาร อนัดบั 2

นฐ. 0433/2548 4311110162 พระพรภิรมย์ วิจาโร สุวรรณโรจน์ อินทร์บรรจงทรงวาด อนัดบั 2

นฐ. 0434/2548 4311110171 พระมหาพนัธพิชิต จิตฺตธมฺโม จิตรขวญั เจริญร่มเมือง อนัดบั 2

นฐ. 0435/2548 4311110308 พระครูปลดัอนุชิต อาจารโสภี สนนุช บางกะเจา้กลาง อนัดบั 2

นฐ. 0436/2548 4311110154 พระครูสุนทรสุตสาร กตปุญฺโญ อินทรบุญ ทอ้งคุง้ อนัดบั 2

นฐ. 0437/2548 4311110235 พระวิวรรธน์ชยั รกฺขิตธมฺโม ศรเกษตริน หลวงพอ่สดธรรมกายาราม อนัดบั 2



นฐ. 0438/2548 4311110278 พระสมพร นาถสีโล เกาะเหมือน กลางสวน อนัดบั 2

นฐ. 0439/2548 4311110251 พระมหาสมนึก จนฺทโชโต จนัทร์ทอง ท่าคอย อนัดบั 2

นฐ. 0440/2548 4311110197 พระครูวชัรกิจโกศล โชติญาโณ ภูโต หนองเตียน อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ. 0441/2548 4311110286 พระสุรพจน์ ธมฺมกาโม สนัหรักษ์ บางขมิ้น อนัดบั 2

นฐ. 0442/2548 4311110057 พระมหาจุมินทร์ อตฺถการี วฒักวณิชย์ ไพชยนตพ์ลเสพยร์าช อนัดบั 2

นฐ. 0443/2548 4311110260 พระสมบูรณ์ ปญฺญาวฑฺุโฒ อุทา มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 2
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว. 0444/2548 4309010521 พระมหาวีรชิต  ญาณคุโณ เช่ียวชาญ ล านารายณ์ อนัดบั 1

นว. 0445/2548 4309010342 พระมหาอรัญ ภทฺทเสวี ไทยเจริญ ตากฟ้า อนัดบั 1

นว. 0446/2548 4309010474 พระมหารังสรรค ์ ปิยาจาโร ชูเฉลิม สุคตวราราม อนัดบั 1

นว. 0447/2548 4309010563 พระสุกิจ  ฐิตร สี สวนพานิช คีรีวงศ์ อนัดบั 2

นว. 0448/2548 4309010440 พระพิทกัษ ์ ปญฺญาวโร อินทอง คีรีวงศ์ อนัดบั 2

นว. 0449/2548 4309010253 พระสมนึก   สุขวฑฺฒโน จนัทร์เจริญ ตากฟ้า อนัดบั 2

นว. 0450/2548 4309010083 พระมหาวงศธร  วรทสฺสี ไทยเจริญ ตากฟ้า อนัดบั 2

นว. 0451/2548 4309010199 พระมหาภาณุ สุทฺธิเมธี พลขนัธ์ ตากฟ้า อนัดบั 2

นว. 0452/2548 4309020968 พระมหาสุทธิยศ  สุทฺธิญาโณ ใจธรรม บา้นใหม่ อนัดบั 2

นว. 0453/2548 4309010024 พระขรรคท์อง   ขนฺติสาโร พุม่เจริญ เขาทอง อนัดบั 2

นว. 0454/2548 4309010377 พระประเทือง  ปญฺญาธโร สงัขเ์งิน เขาทอง อนัดบั 2

นว. 0455/2548 4309010113 พระบรรเจิด  ขนฺติยตฺุโต เทพพรม ห้วยบง อนัดบั 2

นว. 0456/2548 4309010491 พระอธิการวิชยั  ธมฺมทีโป จนัทรลกัษณ์ บ่อแกว้ อนัดบั 2

วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



นว. 0457/2548 4309010261 พระสมเพชร  อินฺทวณฺโณ กล่ินจนัทร์ กุฏิการาม อนัดบั 2

นว. 0458/2548 4309010415 พระครูนิทศัน์วรธรรม ปสาโท ดชันี มโนราษฎร์ อนัดบั 2

นว. 0459/2548 4309010407 พระประเสริฐ  อิสฺสโร สิงห์เถ่ือน ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2

นว. 0460/2548 4309010393 พระประยทุธ์  คุตฺตธมฺโม สะพงษดี์ ลาดยาว อนัดบั 2

นว. 0461/2548 4309010211 พระมหาวนัชยั   ธมฺมทินฺโน อินโน วงัง้ิว อนัดบั 2

นว. 0462/2548 4309010296 พระมหาสุทธิวฒัน์ สุวฑฺฒโน เรือศรีจนัทร์ นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว. 0463/2548 4309010202 พระมหามานะ  อภิวฑฺฒโน คา้ขา้ว ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2

นว. 0464/2548 4309010318 พระสุวิระ  อุตฺตโม คงสา บา้นใหม่ไทยอีสาน อนัดบั 2

นว. 0465/2548 4309010300 พระนิ  ญาณิสฺสโร ทองราช นครสวรรค์ อนัดบั 2

นว. 0466/2548 4309010164 พระประเสริฐ  ขนฺติโก พงษส์กดั คฤหบดีสงฆ์ อนัดบั 2

นว. 0467/2548 4309010466 พระมาโนช  ฐิติธมฺโม ไหมทอง ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2

นว. 0468/2548 4309010148 พระมหาบุญสงค ์ อินฺทวีโร แถมบุญ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

นว. 0469/2548 4309010482 พระวนัชยั  สีลวฑฺฒโน ไหมทอง ท่าพระเจริญพรต อนัดบั 2

นว. 0470/2548 4309010130 พระมหาบุญลอย  วรวาที ประเสริฐทรัพย์ ตากฟ้า อนัดบั 2

นว. 0471/2548 4309010032 พระปลดัเฉลิมชยั อุชุจารี พนัมะลี ตากฟ้า อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว. 0472/2548 4509011083 พระชยัสิทธ์ิ  นวฐาโร เอ่ียมวิลาวณัย์ ซบัสมอทอด

นว. 0473/2548 4509011091 พระเดชากร  เตชวณฺโณ แตงงาม จนัเสน

นว. 0474/2548 4509011172 พระสุเมธ  สุเมโธ ทดัละม่อม หงษท์อง

นว. 0475/2548 4509011113 พระประวิง  ขนฺติวโร ทองสุข วงัง้ิว

นว. 0476/2548 4509011164 พระสุภมิตร  สุทฺธจิตฺโต ทองค า ปากน ้าโพใต้

นว. 0477/2548 4509011067 พระโกวิทย ์ ปิยสีโล หนัช่ืน หวัถนนเหนือ

นว. 0478/2548 4509011130 พระมหาวรากร  กีฬิตญาโณ พนักอง นครสวรรค์

นว. 0479/2548 4309010539 พระสมพงษ ์ ทนฺตจิตฺโต แตงร่ม หนองโพ

นว. 0480/2548 4509011181 พระสนัติ  สนฺติธมฺโม เร้าธิวฒันกุล พิชยัสงคราม



นว. 0481/2548 4309010229 พระวิชิต  ชิตโสภโณ โสภา โกรกพระใต้

นว. 0482/2548 4309010351 พระปลดัจกัรกฤษ ปภสฺสโร สงัขท์อง วงัน ้าแดง

นว. 0483/2548 4309010458 พระไพเราะ  ขนฺติสาโร บุญนารักษ์ นครสวรรค์

นว. 0484/2548 14120 พระมหาเดือน ปจฺฉิมปญฺโญ งามเกิด วาปีรัตนาราม

นว. 0485/2548 4309010547 พระอธิการส าอางค์ สุภาจาโร พนัดา อยูโ่นนมะกอก

นว. 0486/2548 4309010288 พระสอาด  สุทฺธาโส ช้ินหน่ึง ตากฟ้า

นว. 0487/2548 4309010121 พระบุญทรัพย ์ จนฺทสาโร บุญจนัทร์ ไทรใต้

นว. 0488/2548 4309010385 พระประพนัธ์  ฐิตธมฺโม จิตดี เทวประสาท

นว. 0489/2548 4309010512 พระครูวิสิฐธรรมสุนทร สุนฺทรธมฺโม บุญมา ไทรโรงโขน

นว. 0490/2548 4309010067 พระธวชัชยั  ธมฺมิโก นาคสงัข์ นครสวรรค์

นว. 0491/2548 4309010156 พระประจกัษ ์ ทีปธมฺโม ค าเฮือง พุทธมงคลนิมิต

นว. 0492/2548 4309010504 พระวิรัตน์  รตนปญฺโญ ซามี เขาลอ้

นว. 0493/2548 4509011121 พระไพโรจน์  ขนฺติมโล เทียนสิวา หวัถนนเหนือ

นว. 0494/2548 4509011156 พระสุพรรณ์  ภทฺทปญฺโญ ไทยกลา้ หางน ้า
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลพ. 0495/2548 4304110799 พระครูอินทวฒิุคุณ อินฺทปญฺโญ เมาค าลี บา้นกลาง อนัดบั 1

ลพ. 0496/2548 4304110713 พระครูวิมลญาณประยติุ ปญฺญาปชฺโชโต ไชวงั พระสิงห์วรมหาวิหาร อนัดบั 1

ลพ. 0497/2548 4304110772 พระครูสุวิมลสีลากร สุวณฺโณ เตจะ๊สา หล่ายหิน อนัดบั 1

ลพ. 0498/2548 4304110853 พระอธิการสมนึก จรโณ ทบัโพธ์ิ ป่าจ ากู่ อนัดบั2 

ลพ. 0499/2548 4304110756 พระครูสุกิจจาภรณ์ อาภรโณ สุติยะ ป่าจ้ี อนัดบั 2

ลพ. 0500/2548 4304110764 พระครูสิริอาภากร อาภากโร อ าภา ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

วิทยาลยัสงฆล์ าพูน
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา



ลพ. 0501/2548 4304110683 พระปลดัผดุง ชินว  โส ทา้วอุดม ป่าเหมือด อนัดบั 2

ลพ. 0502/2548 4304110730 พระครูวิรุฬห์บุญโญภาส อาภสฺสโร โพธิ ค าซาว อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลพ. 0503/2548 4304110705 พระอธิการยอดชาย สิรินฺธโร ตาจนัทร์ดี แม่ฮอ้ยเงิน อนัดบั 2

ลพ. 0504/2548 4304110781 พระครูโสภณสีลาภรณ์ อาภรโณ หน่อตุย้ ป่าง้ิว อนัดบั 2

ลพ. 0505/2548 4304110748 พระครูวรกิจจาภรณ์ ญาณวโร ปัญช านาญคา้ แม่ก๊า อนัดบั 2

ลพ. 0506/2548 4304110641 พระครูวิทิตปัญญาคุณ ปญฺญาธโร ปัญญา ละโว้ อนัดบั 2

ลพ. 0507/2548 4304110632 พระครูจรัญ สุเมโธ จ าวงศ์ พนัหลงั อนัดบั 2

ลพ. 0508/2548 4304110721 พระครูวิรุฬห์ธรรมวฒัน์ คุตฺตธมฺโม ค าขนัตี ควรค่ามา้ อนัดบั 2

ลพ. 0509/2548 4304110616 พระครูโกศลธรรมวิจยั ธมฺมวิจาโร สุนนัตะ๊พนัธ์ ขา้วแท่นหลวง อนัดบั 2

ลพ. 0510/2548 4304110837 พระลือชยั อินฺทยโส นราทอง หล่ายแกว้ อนัดบั 2

ลพ. 0511/2548 4304110667 พระบุญส่ง สิรินนฺโท โยปันเต้ีย สนัเหมือง อนัดบั 2

ลพ. 0512/2548 4304110675 พระครูปัญญาวชัราวธุ ปญฺญาวโร ปัญญามงั ศรีสุพรรณ อนัดบั 2

ลพ. 0513/2548 4304110624 พระใบฎีกาค าจนัทร์ ปภสฺสโร เขียวแกว้ พระพุทธบาทห้วยตม้

ลพ. 0514/2548 4304110691 พระครูมานพ กิตฺติญาโณ ธรรมเมืองมูล ดอยจอมแจง้

ลพ. 0515/2548 4304110659 พระทรงฤทธ์ิ ชยทตฺโต ท่ีปรึกษา เมืองสาตรหลวง

ลพ. 0516/2548 4304110845 พระสิงห์ทอง ภทฺทราวโุธ ผานดอยแดน น ้าเพอะพะ
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พล. 0517/2548 4316160346 พระสุวรรณ วิริโย สิงห์หนู มะขามเต้ีย อนัดบั 2

พล. 0518/2548 4316160443 พระมงคล อารโย เหล่าไพบูลยพิ์พฒัน์ คูหาสุวรรณ อนัดบั 2

พล. 0519/2548 4316160010 พระค าพล คมฺภีรญาณเมธี จนัทร์โท จนัทร์ตะวนัออก อนัดบั 2

วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช   จงัหวดัพิษณุโลก
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา



พล. 0520/2548 4316160117 พระลอย ฐานิสฺสโร แดงอ่ิม จนัทร์ตะวนัออก อนัดบั 2

พล. 0521/2548 4316160141 พระเอกลกัษณ์ วิจาโร คุม้ครอง จนัทร์ตะวนัออก อนัดบั 2

พล. 0522/2548 4316160681 พระธีรสิทธ์ิ วิมโล พยคัน้อย ก าแพงงาม อนัดบั 2

พล. 0523/2548 4316160699 พระเลอศกัด์ิ ลกฺขิตสีโล รอดจนัทร์ คลองตะเคียน อนัดบั 2

พล. 0524/2548 4316160061 พระเธนศร์ ฐิตญาโณ เถ่ือนชนะ ศรีศรัทธาราม อนัดบั 2

พล. 0525/2548 4316160478 พระอธิการสมศกัด์ิ สีลานนฺโท นนทป์ระสาท ส านกั อนัดบั 2

พล. 0526/2548 4316160745 พระสมเกียรติ สิริวิชโย ติดชยั สระแกว้ปทุมทอง

พล. 0527/2548 4316160648 พระประสิทธ์ิ ยโสธโร เก่งสนาม สระไมแ้ดง

พล. 0528/2548 4316160591 พระนุช สิริธโร เต๋เก๋า คุง้ยางใหญ่

พล. 0529/2548 4316160052 พระมหาถาวร ถามวโร ทองสน หวัร้อง

พล. 0530/2548 4316160273 พระณฐัวฒัน์ คุณธมฺโม มีไชโย สุนทรประดิษฐ์

พล. 0531/2548 4316160630 พระประมิล ธีรวโร เงาทอง คุง้ยางใหญ่

พล. 0532/2548 4316160401 พระสมุห์สิริวรงค์ ติกฺขปญฺโญ เขียวอรุณ คูหาสุวรรณ

พล. 0533/2548 4316160508 พระกมล วรปญฺโญ วิโทจิตร สุดสวาสด์ิ

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พล. 0534/2548 4316160231 พระธวชั สุภทฺโท คงตาล สุดสวาสด์ิ

พล. 0535/2548 4316160770 พระสุรินทร์ สุจิณฺณธมฺโม เถ่ือนเนาว์ สุดสวาสด์ิ

พล. 0536/2548 4316160354 พระเสน่ห์ ปิยธมฺโม มูลพรม สระไมแ้ดง

พล. 0537/2548 4316160281 พระภิรม ตปสีโล พามมา บา้นนา

พล. 0538/2548 4316160133 พระมหาสมศกัด์ิ อสฺสโว แพงโตนด พระศรีรัตนมหาธาตุฯ

พล. 0539/2548 4316160419 เจา้อธิการถนอม ถาวรธมฺโม ทบัทิมเงิน สุนทรประดิษฐ์

พล. 0540/2548 4316160036 พระเฉลิม ปภากโร ศรีธรรม โฆธาท่าชา้ง

พล. 0541/2548 4316160214 พระธงชยั กิตฺติโสภโณ กองศิลา คุยม่วง

พล. 0542/2548 4316160621 พระประทีป โอวาทจารี เติมพนัธ์ สระไมแ้ดง

พล. 0543/2548 4316160524 พระจ ารัส สิทฺธิญาโณ ก่ิงจ าปา สุดสวาสด์ิ



พล. 0544/2548 4316160541 พระณรงค์ อรุโณ โตแป้น พระขาวชยัสิทธ์ิ

พล. 0545/2548 4316160711 พระวิบูลชยั อภิวณฺโณ บุญลา สุดสวาสด์ิ

พล. 0546/2548 4316160753 พระสมพร จนฺทาโภ นาควิจิตร ท่าหลวง

พล. 0547/2548 4316160486 พระอธิการสนัติ ปญฺญาธโร จนัทรัตน์ สระไมแ้ดง

พล. 0548/2548 4316160494 พระครูประจกัษส์ารธรรม อตฺตมโน ชาบวัน้อย ป่าคาย

พล. 0549/2548 4316160702 พระวิเชียร ปญฺญาพโล สุขจิตร พระศรีรัตนมหาธาตุฯ

พล. 0550/2548 4216160450 พระมหาพินิจ วรเมธี จนัทร์อินทร์ ก าแพงดิน อนัดบั2/49

พล. 0551/2548 4216160069 พระครูวิบูลสรภญั กิตฺติวณฺโณ อ าไพ หนองโวง้ รุ่นท่ี 49

พล. 0552/2548 4216160514 พระวรพงษ์ ขนฺติธมฺโม เหง่ียมสง่า วงัปลาดุก รุ่นท่ี49

36

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รอ. 0553/2548 4305170591 พระเอกพงษ์ หิริธมฺโม พลเยี่ยม สวา่งบึงทอง อนัดบั 1

รอ. 0554/2548 4305170469 พระกมล กิตฺติภทฺโท โสภาชยั ท่าม่วง อนัดบั 1

รอ. 0555/2548 4305170580 พระมหาอาทิตย์ อริยเมธิโก ทิพยม์ณี เมืองสรวงเก่า อนัดบั 2

รอ. 0556/2548 4305170477 พระมหาเฉลิมพล โชติโก พูลเพ่ิม บา้นเปลือยนอก อนัดบั 2

รอ. 0557/2548 4305170515 พระมหาวิเชียร อภิวฑฺฒโน โสมศรี ท่าสวา่ง อนัดบั 2

รอ. 0558/2548 4305170213 พระบุญเหลือ สิริจนฺโท มณีฉาย สระทอง อนัดบั 2

รอ. 0559/2548 4305170388 พระสุพจน์ สุเมธี ดอนเหนือ โพธิการาม อนัดบั 2

รอ. 0560/2548 4305170167 พระนิเวศ ปภสฺสโร เลาหโกศล อโสกวนาราม อนัดบั 2

รอ. 0561/2548 4305170191 พระอมตะ สุวีโร อคัรษร บา้นดงบา้นนา อนัดบั 2

รอ. 0562/2548 4305170663 พระมหาปรีชา ปริชาโน ทองดว้ง บูรพาบา้นหวัชา้ง อนัดบั 2

รอ. 0563/2548 4305170612 พระสายนัต์ กตปุญฺโญ พิมพิลา ปราสาทวิชยั อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น  ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา



รอ. 0564/2548 4305170299 พระภาณุศกัด์ิ ปญฺญาวโร สุดเฉลียว สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รอ. 0565/2548 4305170698 พระประจกัษ์ สารโท ไชยศรี วดัปอภาร อนัดบั 2

รอ. 0566/2548 4305170353 พระมหาสยาม ติกฺขวีโร ทองดี อุบลบรทิพย์

รอ. 0567/2548 4305170337 พระวิลยั ชุติมนฺโต ท าสีทา อุบลบรทิพย์

รอ. 0568/2548 4305170264 พระมหาพิสิทธ์ิ ยสปาโล จินดา โสภณวิหาร

รอ. 0569/2548 4305170311 พระวสนัต์ เมธิโก พวงกนัยา สวา่งอารมณ์

รอ. 0570/2548 4305170116 พระพีรพล สุรธมฺโม โพธ์ิใต้ โพธ์ิสวา่งโนนขาม

รอ. 0571/2548 4305170248 พระประยรู สมาจาโร ชูศรีโฉม ประสานศรัทธาบา้นโคกสง่า

รอ. 0572/2548 4305170400 พระสุวิทย์ ปภสฺสโร ไชยรัตน์ ไทยเจริญเหล่าหวัภู

รอ. 0573/2548 4305170701 พระบุญกวา้ง ปภสฺสโร สระบวั หนองสองห้อง

รอ. 0574/2548 4305170710 พระไชยยนต์ ชยานนฺโท ตรีธาสุข ป่าเรไรบา้นอนามยั

รอ. 0575/2548 4305170639 พระครูอรุณธรรมานุกูล กตปุญฺโญ ประนมศรี สวา่งชยัศรี

รอ. 0576/2548 4305170540 พระบุญมี สุปญฺโญ จนัทนป สระแกว้

รอ. 0577/2548 4305170744 พระครูอรรถสารโสภิต อตฺถโกวิโท ปะวะโก กุดรังสุทธาราม

รอ. 0578/2548 4305170230 พระมหาประจญั ฐานวโร ศรีอารัญ เทวาพิทกัษ์

รอ. 0579/2548 4305170728 พระครูอุดมปัญโญภาส อคฺคปญฺโญ สมนึก บา้นกลว้ย

รอ. 0580/2548 4305170183 เจา้อธิการบุญช่วย วชิรว  โส สุโพธ์ิ ศรีสุขบา้นข่อย

รอ. 0581/2548 4305170124 พระค าหม่ืน มหาญาโณ ภูมิไธสง บา้นเปลือยนอก

รอ. 0582/2548 4205170815 พระมหาทองเติม อาจารสุโภ สายค า บูรพาภิราม รุ่น 49

รอ. 0583/2548 4205171056 พระครูสมุห์จ  ารัส อตฺตทนฺโต โรมศรี ดอนวิเวก รุ่น 49

รอ. 0584/2548 4205170963 พระสิปปวฒิุ ปญญาธโร สุทธิไชยา สระทอง รุ่น 49

รอ. 0585/2548 4205170005 พระเอกสิทธ์ิ วิมโล กล่ิมฟุ้ง บา้นหนองแคน รุ่น 49

รอ. 0586/2548 4205170823 พระสุทศัน์ โคตรบุตร ขนฺติโก สระทอง รุ่น 49

รอ. 0587/2548 4205171081 พระณรงค์ ญาณวโร พลเยี่ยม ศรีสวา่งอาราม รุ่น 49



รอ. 0588/2548 4205171188 พระสนัติ สนฺติธมฺโม มลาเภา ดอนประดิษฐาราม รุ่น 49

รอ. 0589/2548 4205171226 พระนิรัญ พุทฺธธมฺโม พรมะณา โพธ์ิศรีส าราญ รุ่น 49
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No Pali  name
1 Mrs.   Park  Chun-ok -
2 Mr.  Hu  Sung-Hyun -
3 Mrs.  Park  Hwa-Soon -
4 Ven.  Yoon  Jae-chul Gal-Woong
5 Mr.  Cho   Dong-woon -
6 Ven.  Hwang  Hak-uk Do-yl
7 Bhikkhuni  Kim  Gil-seon -
8 Ven.  Lee  Jong-jin Ho-beop
9 Mr.  Park  Sung-su -
10 Mr.  Jung  Jong-seok -
11 Ven.  Kim  Kwang-mun Jin-o
12 Miss.  Kweon  Mi-kyung -
13 Ven.  Lee  Myung-deuk Hyeon-jang
14 Mr.  Hur  Moon-gap -
15 Ven.  Hong  Jung-won Jung-won

Graduate  Donggook  Buddhist  Chonbop  College
Affiliated  Institutions  of  Mahachulalongkornrajavidyalaya  University

8  May  2548/2005
Name  Surname



16 Bhikkhuni  Chu  Bong-yeun Hye-myung
17 Ven.  Lee  Sang-chul Hye-kyung

คณะพุทธศาสตร์
ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

สาขาภาษาสนัสกฤต จ านวน รูป

สาขาอภิธรรม(คฤหสัถ)์ จ านวน คน

รวมส่วนกลางทุกสาขาวชิา 606 รูป
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ (ศาสนา) จ านวน รูป

รวม รูป



วทิยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดับุรีรัมย(์พระพุทธ) จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป



วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
Graduate  Donggook  Buddhist  Chonbop  College

Major  in  Bhuddhism Total

รวมวทิยาเขต/ห้องเรียนทุกสาขาวชิา จ านวน รูป

คณะพุทธศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน จ านวน รูป

รับรองตามนน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระราชรัตนโมลี

อุปนายกสภามหาวิทยาลยั

ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘
รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๘  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

พระเทพโสภณ พระสุธีธรรมานุวตัร

อธิการบดี คณบดีคณะพุทธศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
ปีการศึกษา  ๒๕๔๖



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0590/2548 14820 พระมหานพคุณ สิริวฑฺฒโน ไพโรจน์ พระเชตุพน อนัดบั 2

กท 0591/2548 14880 พระมหาสากล สกลเมธี ค  าหลอม เรไร

กท 0592/2548 14854 พระมหาวิวฒั ธมฺมวฑฺฒโน สมบติัวงษ์ ประชาศรัทธาธรรม

กท 0593/2548 14863 พระมหาสมบติั สิริวฑฺฒโน บุญพิทกัษ์ ปทุมคงคา

กท 0594/2548 4517021149 พระมหาณรงครั์ชต์ วฑฺฒนสุธี สายบวั วชิรธรรมสาธิต

กท 0595/2548 14804 พระมหาค าพอง พุทฺธสโร เจริญผล ปากน ้าฝ่ังเหนือ

กท 0596/2548 14884 พระสุพดัชยั ปมุตฺโต สารค า ส้มเกล้ียง

กท 0597/2548 14912 พระสมพร ฐานารโห ค ามุงคุณ ใหม่(ยายแป้น)

กท 0598/2548 14823 พระนเรศร์ ปสนฺนจิตฺโต เวียงยศ ท่าพระ

กท 0599/2548 14839 พระมหาพรทวี อภิวโร นาฉลอง ปากน ้าฝ่ังเหนือ

กท 0600/2548 14899 พระนฤมิตร ฐิตรตโน ทมวิรัตน์ ปากน ้าฝ่ังเหนือ

กท 0601/2548 14882 พระสุชาติ วชิรปญฺโญ นาอุดม สุทธาวาส

กท 0602/2548 14829 พระบุญหลาย กิตฺติญาโณ ขนัติวงค์ ปรินายก

กท 0603/2548 14883 พระสุพรรณ์ อธิจิตฺโต ทาค าสี ศรีบุญเรือง

กท 0604/2548 14802 พระมหาเกียรติชยั วิสุทฺธสีโล พรมพนัธ์ คลองครุ

กท 0605/2548 4517020029 พระปรีชา สุตธมฺโม นาหมีด บางรักใหญ่

กท 0606/2548 14861 พระมหาสมควร ปภาธโร ศรีสงคราม เศวตฉตัร

กท 0607/2548 4304240404 พระมหาคุณากร ฐานิสฺสโร ตะ๊อุ่น โกมุทพุทธรังสี

กท 0608/2548 4517020011 พระครูบวรวิหารการ วินโย พนัธุ์คง มหรรณพาราม

กท 0609/2548 14815 พระมหาทองสา อาภสฺสโร ลาสนัตุ หลกัส่ี

รุ่นท่ี  ๕๐
   คณะครุศาสตร์

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ส่วนกลาง)



กท 0610/2548 14914 พระค าพร ปิยสีโล ชยัวงค์ ใหญ่ศรีสุพรรณ *

กท 0611/2548 4290203621 พระสมพร อภิวาโท ค าข่า ทินกรนิมิต อนัดบั2/49

กท 0612/2548 14310 พระชยัพิบูล ปภสฺสโร มหาราช ประดู่ฉิมพลี รุ่นท่ี 49
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0613/2548 14864 พระมหาปิยวสักร อาทโร หามทอง คฤหบดี อนัดบั 2

กท 0614/2548 14865 พระมหาสิงห์หน สิรินฺธโร ฉิมพาลี สุวรรณภูมิ

กท 0615/2548 14251 พระมหาศุภชยั สุภชโย ริมส าโรง ราชโอรสาราม

กท 0616/2548 14868 พระมหาเสถียร อนุตฺตโร หงษาค า ประชาศรัทธาธรรม

กท 0617/2548 14844 พระมหามานิตย์ มานิโต อนัทะสา ราชโอรสาราม

กท 0618/2548 14859 พระศรชยั วรปญฺโญ วงัค  า ประชาระบือธรรม

กท 0619/2548 4517020053 พระบุญทวน สุเมโธ สอนเสาร์ ดอน

กท 0620/2548 4517020045 พระทวี ชาคโร แกว้ประเสริฐ ดอน

กท 0621/2548 14908 พระวิสนั ติกฺขวิสโท บรรจง ทองธรรมชาติ

กท 0622/2548 14827 พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม ศรีดา นายโรง

กท 0623/2548 14801 พระกฤษณะ อมรธมฺโม วระโงน พรหมรังษี

กท 0624/2548 14816 พระทวี มหาวีโร ยศศรียา อมัพวนั

12

  สาขาวิชาจริยศึกษา (ส่วนกลาง)

คณะครุศาสตร์
  สาขาวิชาสงัคมศึกษา (ส่วนกลาง)

คณะครุศาสตร์



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0625/2548 14905 พระรัชพล กตปุญฺโญ โอพาศรี พระยาท าวรวิหาร อนัดบั 2

กท 0626/2548 14814 พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน ประทุมวงศ์ เกียรติแกว้สามคัคี อนัดบั 2

กท 0627/2548 14836 พระมหาพิศกัด์ิ สุทฺธิญาโณ อินทร์ชุม เจา้มูล อนัดบั 2

กท 0628/2548 14838 พระมหาพุทธศกัด์ิ ฐานิสฺสโร พรมกาล ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 0629/2548 14830 พระประสิทธ์ิ ปญฺญาธโร สากุลา แจงร้อน

กท 0630/2548 14886 พระสุวรรณ ธิตสีโล จนัทะคุณ ครุฑ

กท 0631/2548 14831 พระมหาปัญญา กิตฺติโสภโณ พนัธเสน ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 0632/2548 14909 พระมหาวีระยทุธ ญาณเมธี ประสาทนอก มหาธาตุฯ

กท 0633/2548 14907 พระไวพล ผาสุโก พิมพาพนัธ์ อมรทายกิาราม

กท 0634/2548 14851 พระวีรศกัด์ิ ฐิตเมโธ พูลเพ่ิม ศรีบุญเรือง

กท 0635/2548 14809 พระมหาสุทธิลกัษณ์ วรธมฺโม ทาลี สลกัเหนือ

กท 0636/2548 14821 พระมหานยสิทธ์ิ นยสิทฺโธ พนัพรม ทินกรนิมิต

กท 0637/2548 14896 พระดิเรก สุภทฺโท ดว้งลอย บึงทองหลาง

กท 0638/2548 14846 พระมหารังสรรค์ อิทฺธิญาโณ จ ารัสแนว หลกัส่ี

กท 0639/2548 14869 พระสงขลา ปภสฺสโร รถพรม เลา

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0640/2548 14913 พระเอกลกัษณ์ กตปุญฺโญ เวชกามา พระเชตุพน

กท 0641/2548 14877 พระสมสมยั ด่ินเหว่ อุทุพรรค โลกานุเคราะห์
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0642/2548 14872 พระสมศกัด์ิ ปญฺญาวโุธ บุญขนัธ์ ชลอ อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ส่วนกลาง)



กท 0643/2548 14260 พระมหาชยัยภทัท์ ชยภทฺโท กนัชยั สามคัคีธรรม อนัดบั 2

กท 0644/2548 14817 พระมหานพดล จนฺทว  โส พรมโสฬส เทพนารี อนัดบั 2

กท 0645/2548 14813 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ ชาตเมธี พ่วงชยั เสาหิน อนัดบั 2

กท 0646/2548 14239 พระมหาภิญโญ ญาณร สี ศรีแกว้ ปัจจิม อนัดบั 2

กท 0647/2548 14806 พระจรัญ อินฺทปญฺโญ ผกามาศ ใหม่ อนัดบั 2

กท 0648/2548 14862 พระมหาสมชาย ภูริปญฺโญ เจริญผล เศวตฉตัร อนัดบั 2

กท 0649/2548 14818 พระมหานรินทร์ สุมโน ประสมพงศ์ ทองเพลง อนัดบั 2

กท 0650/2548 14825 พระมหานิสิทธ์ิ ธนว  โส จนัทะสาร มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 0651/2548 14894 พระอภินนัท์ ปญฺญาธโร นาโตนด พระยาท า

กท 0652/2548 14812 พระมหาณรงค์ กิตฺติโสภโณ เสน่หา ครุใน

กท 0653/2548 14891 พระมหาอินสม อภโย ปัญญาอุทยั เบญจมบพิตร

กท 0654/2548 14911 พระสมมาตร เขมวโร ยกดี ทา้ยเมือง

กท 0655/2548 14857 พระมหาสุภชยั สุทฺธิญาโณ จิตณรงค์ นาคกลางวรวิหาร

กท 0656/2548 14895 พระธีรเชษฐ์ จนฺทสีโล นาคู่ ราษฎร์ศรัทธา

กท 0657/2548 14850 พระมหาวิทยา สุวิชานนฺโท บวัผาย พระยาท าวรวิหาร

กท 0658/2548 14807 พระชยัวิรัตน์ ภทฺทวโร บุตรแสนคม พระยาท าวรวิหาร

กท 0659/2548 14876 พระสมศกัด์ิ ชุตินฺธโร ทองประสาท พระเชตุพน

กท 0660/2548 14906 พระวชัระ จิตฺตสาโร จนัทร์แสง เทพทวารา(เลา)

กท 0661/2548 14841 พระมหาไพบูลย์ กิตฺติวิปุโล ภูลายยาว ชนะสงคราม

กท 0662/2548 14873 พระสุขสรรค์ ปญฺญาธโร เทียนศรี อมรทายกิาราม

กท 0663/2548 14893 พระอโนทยั อนิญฺชิโต อานนท์ น้อยนพคุณ

กท 0664/2548 14811 พระมหาชรินทร์ ชรินฺโท โยธาทูล ทินกรนิมิต

กท 0665/2548 14890 พระมหาอมัพร ยสินฺธโร ไชยแสง รางบวั

กท 0666/2548 14903 พระพรชยั วรชโย แซ่เอ่ียว เรไร
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0667/2548 14810 พระโชคชยั ธมฺมรกฺขิโต รักการ ละครท า อนัดบั 1

กท 0668/2548 14867 พระมหาสุรชยั อาภากโร แกว้รุณค า ราษฎร์บูรณะ อนัดบั 1

กท 0669/2548 14892 พระมหาอุทิศ อุทิตฺตปญฺโญ โมฆรัตน์ ปากน ้า อนัดบั 2

กท 0670/2548 14845 พระมหามีชยั ธมฺมธีโร สาระติ มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 0671/2548 14822 พระมหานริศ นริสฺสโร ทองบาง สวสัดิวารีสีมาราม อนัดบั 2

กท 0672/2548 14858 พระศตวรรษ ปฏิภาณกวี บุญแกว้ ใหม่(ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 0673/2548 14824 พระน าชยั ธมฺมานนฺโท รักการ ละครท า อนัดบั 2

กท 0674/2548 14828 พระบณัฑิต อินฺทเมธี สิทธิพล สงัขก์ระจาย อนัดบั 2

กท 0675/2548 14843 พระมหามงคล สิริมงฺคโล เจนส าโรง มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท 0676/2548 14874 พระสุรัตน์ สุรตฺตโน ตั้งสุขสนัต์ เทพากร อนัดบั 2

กท 0677/2548 14885 พระมหาสมพร นาถสีโล ขวญัเนตร คลองขนุศรี อนัดบั 2

กท 0678/2548 4517021131 พระมหาฤาชยั ธารคุโณ แกว้จนัทร์ โปรดเกศเชษฐาราม

กท 0679/2548 14875 พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ เกรงขาม ยางสุทธาราม

กท 0680/2548 14910 พระสมเด็จ เมตฺตจิตฺโต พรภูเขียว พระเชตุพน

กท 0681/2548 14832 พระมหาปรีชา ภทฺรเวที หอมกล่ิน บพิตรพิมุข

กท 0682/2548 14887 พระแสงอรุณ จกฺกธมฺโม โชตะวงค์ พรหมรังษี

กท 0683/2548 14848 พระมหาวรพงษ์ เขมาภิรโต สารวงษ์ สวสัดิวารีสีมาราม

กท 0684/2548 14897 พระณภทัร กิตฺติญาโณ สิงหรากร พระเชตุพน

กท. 0685/2548 14866 พระมหาสุบิญ อตฺตทีโป พรมรักษ์ นิมมานรดี

19

  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  (ส่วนกลาง)
คณะครุศาสตร์



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นค. 0686/2548 4322310630 พระสมพร อนาลโย จิตรกลา้ ศรีชมช่ืน อนัดบั1

นค. 0687/2548 4302239531 พระมหานิคม สิริวณฺโณ วงษภู์เยน็ เหล่ามีชยั อนัดบั 1

นค. 0688/2548 4302239573 พระวีระเดช สิริธโร พรมจนัทร์ดา ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

นค. 0689/2548 4302239514 พระทรงศกัด์ิ สุภทฺโท โยธาศรี โยธานิมิตร อนัดบั 2

นค. 0690/2548 4302239671 พระสุรพล กิตฺติสาโร สวรรคน์้อย วนาภิรมย์ อนัดบั 2

นค. 0691/2548 4302239654 พระอุทิศ โกวิโท ตาตะมิ โพธ์ิชยัพฤกษ์ อนัดบั 2

นค. 0692/2548 4302239492 พระดรงค์ ฐิตส วโร หนูพรหม ยอดแกว้ อนัดบั 2

นค. 0693/2548 4302239549 พระมหาบวรวิชช์ อคฺคปญฺโญ ธนบุตรศรี หายโศก อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นค. 0694/2548 4302239689 พระโฆษิต ปญฺญาวโร รุ่งเรือง มุขวราราม อนัดบั 2

นค. 0695/2548 4302239662 พระยงยทุย์ ติกฺขวีโร เท่ียงผดุง ลฏัฐิวนั อนัดบั 2

นค. 0696/2548 4302239930 พระสญัญา จกฺกธมฺโม เช้ือคนหมั้น ล าดวน อนัดบั 2

นค. 0697/2548 4322310648 พระมหาหสัดี จนฺทโชโต สิงหะมาตย์ โพธิสมภาร อนัดบั 2

นค. 0698/2548 4302239581 พระวรสา วรธมฺโม ควรค า หนองขาม อนัดบั 2

นค. 0699/2548 4322310656 พระวินยั เขมวีโร วงษย์า อุดมพฒันาราม อนัดบั 2

นค. 0700/2548 4302239565 พระมงคล สุมงฺคโล เตม็ตาวงษ์ สวา่งสนัติธรรม

นค. 0701/2548 4322310605 พระค าผาย ปสนฺโน วงศล์ะคร สวา่งสนัติธรรม

นค. 0702/2548 432231072 พระบุญจนัทร์ กตสาโร บุญน้อย พลบั

นค. 0703/2548 4302239484 พระไกรสร อินฺทสาโร ประภา มีชยัท่า

นค. 0704/2548 4302239603 พระคุณญัญาภรณ์ ธนปญฺโญ ศกัด์ิศรี ชุมแพ

นค. 0705/2548 4322315577 พระสายนัต์ ปญฺญาวโร นนัทศรี หนองขาม

วิทยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา



นค. 0706/2548 4302239646 สามเณรสมภพ - วงศหิ์รัณยปาล เหล่ามีชยั

นค. 0707/2548 4322310010 พระสุริเยนทร์ นิติสาโร วงัอายุ พระลือ

นค. 0708/2548 4302239638 พระสมชาย สิรินฺธโร จนัทร์รักษ์ เหล่ามีชยั

นค. 0709/2548 4302239506 พระถาวร ถาวรธมฺโม ภิญญา ศรีชมช่ืน

นค. 0710/2548 4302239522 พระทองพูล โฆสธมฺโม ค ามุงคุณ สิริมหากจัจายน์

นค. 0711/2548 4522310684 พระพิชิต สติสมฺปนฺโน สิงหศิริ จอมนาง
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นศ. 0712/2548 43050547 พระบุญฤทธ์ิ ทีปงฺกโร หนูยิม้ซา้ย หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ. 0713/2548 43050542 พระเสฏฐวฒิุ เสฏฺฐวฑฺุฒิญาโณ ใจงาม แจง้ อนัดบั 2

นศ. 0714/2548 43050537 สามเณรพานิช - หนูนาค แจง้

นศ. 0715/2548 43050535 สามเณรนทัธพงศ์ - ขนุธน หน้าพระบรมธาตุ

นศ. 0716/2548 43050529 พระศรชยั ธมฺมทีโป มากช่วย หน้าพระบรมธาตุ

นศ. 0717/2548 41030297 สามเณรวิชยั - มูณี หน้าพระบรมธาตุ รุ่น 49

6

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นศ. 0718/2548 43030545 พระทวีโชค อานนฺโท เหรียญไกร หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นศ. 0719/2548 43030534 พระบุญทิ้ง อตฺตปุญฺโญ นวนหอม บูรณาราม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



นศ. 0720/2548 43030532 พระวิชยั คุณวีโร วนัพุฒ หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ. 0721/2548 43030527 พระสุนทร สุนฺทโร รองนวล หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2

นศ. 0722/2548 43030533 พระเจริญ โกสโล นิลพงศ์ ทา้วโคตร อนัดบั 2

นศ. 0723/2548 43030548 พระสมยศ ญานสมฺปนฺโน แกว้ใหญ่ เสนาเมือง

นศ. 0724/2548 43030540 พระศกัด์ิฐานนัดร์ สิริมงฺคโล บุญเชิด ศรีมงคล

นศ. 0725/2548 43030526 พระอุดมศกัด์ิ สิริวณฺโณ ศรีสุวรรณ หน้าพระลาน

นศ. 0726/2548 43030536 พระสมภพ สุนฺทโร พุทธแกว้ บูรณาราม

9

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 0727/2548 4304240099 พระพิชิตชยั ญาณวีโร มิพิมล พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม. 0728/2548 4304240072 พระณรงคฤ์ทธ์ิ ฐิตปสาโท ตากลา้ พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม. 0729/2548 4304240340 พระทรงธรรม ขนฺติพโล ขนัตี ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ชม. 0730/2548 4304240331 พระสงดั สุทฺธจิตฺโต โมกกาตนั เจดียส์ถาน

ชม. 0731/2548 4304240285 พระธวชัชยั ชยธมฺโม แกว้มหาวงษ์ เวฬุวนั

ชม. 0732/2548 4204240275 พระอนุสรณ์ ฐิตปุญฺโญ ยอดเครือมา ชา้งร้อง อนัดบั 2/49

6

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 0733/2548 4304240013 พระมหาบุญธรรม ธมฺมสิริ เถาหน้อย ป่าลาน อนัดบั 1

ชม. 0734/2548 4304240269 พระธรรมนูญ ธมฺมคุโณ สานเมทา ป่าแดงมหาวิหาร อนัดบั 1

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาจริยศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา



ชม. 0735/2548 4304240064 พระบุริมศีล โชติปญฺโญ ค าวงศศ์า ม่วงโตน อนัดบั 2

ชม. 0736/2548 4304240021 พระวินยั ธมฺมวิชโย ธรรมชยั ปากทาง อนัดบั 2

ชม. 0737/2548 4304240048 พระเรืองชยั อภิว  โส ปัตลา สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 0738/2548 4304240293 พระบุญส่ง สนฺติกโร เรือนแกว้ ธาตุค  า อนัดบั 2

ชม. 0739/2548 4304240145 พระไพฑูลย์ ปริปุณฺโณ สอนโต สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 0740/2548 4304240056 พระครรชิต สิริจนฺโท ชอบจิตร บุปผาราม อนัดบั 2

ชม. 0741/2548 4304240129 พระอินจนัทร์ กนฺตจารี ศรีบุญ ดอนปิน อนัดบั 2

ชม. 0742/2548 4304240234 พระวชิรพล จิรคุโณ บุญเพญ็ ท่าไคร้ อนัดบั 2

ชม. 0743/2548 4304240358 พระมทัธุรส สิริภทฺโท จงเจริญ เวฬุวนั อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 0744/2548 4304240196 พระเช่ียวชาญ สุวิชฺชาโน ค าบาง นาถส าราญ

ชม. 0745/2548 4304240161 พระฐปนพงศ์ กิตฺติโสภโณ ดวงชุมภู น ้าตกแม่สา

ชม. 0746/2548 4304240200 สามเณรบุญเลิศ ประจกัษ์ ปากกอง

ชม. 0747/2548 4304240226 พระสุพล สญฺญโม อุดกนัทา ก าแพงงาม

ชม. 0748/2548 4304240307 พระกมลชยั กิตฺติเมธี จอกดี ลฏัฐิวนั

ชม. 0749/2548 4304240030 พระมนสั ฐิตเมโธ พรมจกัร์ ม่วงโตน

ชม. 0750/2548 4304240137 พระปรีชา ปภสฺสโร บุญสูง บา้นกลว้ยหลวง

ชม. 0751/2548 4304240111 พระชูเกียรติ ยสีธโร แซ่พ่าน บา้นปิง

ชม. 0752/2548 4304240323 พระอภิวฒัน์ อธิจิตฺโต เข่ิงภกัดี ดบัภยั

ชม. 0753/2548 4304240102 พระวีระชยั อธิปญฺโญ แซ่จ๋าว เชียงยนื

ชม. 0754/2548 4304240153 พระวิศิษฐ์ ชิตมาโร แซ่ซง้ เจดียส์ถาน

ชม. 0755/2548 4204240062 พระนพนนท์ ญาณนนฺโท เสาร์แกว้ค  า เมธงั อนัดบั2/49

ชม. 0756/2548 4204240020 พระไกรสร อตฺตทนฺโต ฝึกฝน ป้านปิง รุ่นท่ี 49

ชม. 0757/2548 4104240028 พระณรงคศ์กัด์ิ วชิรญาโณ สุขมาก ดอนปิน รุ่นท่ี 49

ชม. 0758/2548 4204240241 พระสุรศกัด์ิ สุรปญฺโญ นิกรประเสริฐ สนักลางเหนือ รุ่นท่ี 49



ชม. 0759/2548 4104240192 พระสมบูรณ์ สุภาจาโร คะณาระตะ๊ วดัพระสิงห์ รุ่นท่ี 49

27

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 0760/2548 4305230186 พระพิชิต ปสนฺโน พนัตาเอก เทวราช อนัดบั 2

ขก. 0761/2548 4305230151 พระมหาด าเนิน ญาณวฑฺุโฒ บุญเดช พฒันาราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2

ขก. 0762/2548 4305230089 พระกวี วีรปญฺโญ แสนยามูล ทา่พระหงษเ์ทศประดิษฐ์ อนัดบั 2

ขก. 0763/2548 4305230348 พระมงคลชยั ถาวโร สมแสง จุมพล อนัดบั 2

ขก. 0764/2548 4305230046 พระมหาทะนา จนฺทธมฺโม ชอนไธสง ปัญญานนัทาราม อนัดบั 2

ขก. 0765/2548 4305230372 พระสุดนิยม สีลคุโณ ชายทวีป สวา่งแสงจนัทร์ อนัดบั 2

ขก. 0766/2548 4305230194 พระค าปน อภิปุญฺโญ โสดาจนัทร์ ศรีธาตุ อนัดบั 2

ขก. 0767/2548 4305230399 พระเสถียร วิสุทฺโธ ภูมิแกด า มรรคส าราญ อนัดบั 2

ขก. 0768/2548 4305230054 พระมาก วชิรมโน มุมไธสง เกาะแกว้ อนัดบั 2

ขก. 0769/2548 4305230232 พระสง่า สุภทฺโท ไชยยอด โพธ์ิศรีภกัดี อนัดบั 2

ขก. 0770/2548 4305230127 พระเอกวิชญ์ อาทิตฺโย อ่อนมณี ราษฎร์บูรณะ อนัดบั 2

ขก. 0771/2548 4305230071 พระมหาพิทกัษ์ คุเณสโก โพธ์ิขนุทด ปัญญานนัทาราม อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 0772/2548 4305230011 พระค าพนัธ์ ชินว  โส ตุละพิภาค ศูนยป์ฏิบติัธรรมธรรมรตาอนัดบั 2

ขก. 0773/2548 4305230038 พระออมทรัพย์ เมตฺติโก ถานะการณ์ วงษาพฒันาราม อนัดบั 2

ขก. 0774/2548 4305230143 พระวีระพงศ์ ปภสฺสโร สุระภา เกาะแกว้อรุณคาม อนัดบั 2

ขก. 0775/2548 4305230208 พระอิทธิศกัด์ิ ถาวรจิตฺโต พรมภกัด์ิ หน้าพระลาน

ขก. 0776/2548 4305230283 พระมหาสิงห์น้อย วชิรเมธี นาไชย บา้นหนองตูม

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา
วิทยาเขตขอนแก่น



ขก. 0777/2548 4305230313 พระมหาสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ เศษสุ จุมพล

ขก. 0778/2548 4305230135 พระสุระศกัด์ิ ปิยธมฺโม แสนเทพ โพนทอง

ขก. 0779/2548 4305230101 พระสมุห์ปณิธาน รตนวณฺโณ สุค าภา เทพปูรณาราม

ขก. 0780/2548 4305230216 พระสนธิชยั ธีรธมฺโม แฝงดาหาร ชมพู

ขก. 0781/2548 4305230321 พระวรวิท กิตฺติสาโร บุญยะดาษ ศรีจนัทร์

ขก. 0782/2548 4305230241 พระณรงค์ ปริปุณฺโณ ไชยสิงห์ โคเขตตาราม

ขก. 0783/2548 4305230097 พระอรรถพงษ์ มหาลาโภ ส่งแสง อมัพวนั

ขก. 0784/2548 4305230224 พระสุเชษฐ์ ถิรวิริโย เขตเขวา้ อมัพวนั

ขก. 0785/2548 4305230364 พระกายสิทธ์ิ สิทฺธิสมฺปนฺโน ลมมูลตรี ทา่พระหงษเ์ทศประดิษฐ์

ขก. 0786/2548 4305230267 พระจิตกร จตฺตมโล เภาขนัธ์ เกาะแกว้

ขก. 0787/2548 4205160038 พระสมสนุก ญาณธโร ไวยวงค์ ธาตุ รุ่นท่ี  49

ขก.0788/2548 4205230117 พระสุบิน จิตฺตส วโร หงส์ตน้ บา้นกลว้ย รุ่นท่ี 49

29

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 0789/2548 4305270048 พระพฒันา กลฺยาณเชฏฺโฐ สุวรรณสนธ์ิ กลาง อนัดบั 2

ขก. 0790/2548 4305270200 พระพิทยา สุทฺธิสาโร สุทธิสาร ศิริธรรมิกาวาส อนัดบั 2

ขก. 0791/2548 4305270102 พระฮอนดา้ วาทสทฺโท เขม็มา ศรีนวล อนัดบั 2

ขก. 0792/2548 4305270030 พระมหาอรัญธรรม อธิปุญฺโญ ลีชยัมุล สวา่งโพธ์ิชยั อนัดบั 2

ขก. 0793/2548 4305270218 พระสมคิด จนฺทสโร แสนใจ โนนง้ิว

ขก. 0794/2548 4305270013 พระประสงค์ กิตฺติโสภโณ ศรีนนตรี โพธ์ิศรี

ขก. 0795/2548 4305270081 พระสมภาร กิตฺติสทฺโธ โสหา นิคมคณาราม

ขก. 0796/2548 4305270056 พระเกรียงไกร กิตฺติวณฺโณ ไมโสภา ศรีนวล

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย



ขก. 0797/2548 4305270196 พระกรกช สิริภทฺโท โกศรีวงศ์ ศรีนวล

ขก. 0798/2548 4305270099 พระดศักร ตปสีโล วนัชูเสริฐ บูรพา

ขก. 0799/2548 4305270111 พระสายนั กิตฺติปาโล ฮาดดา ศิรินทราวาส

ขก. 0800/2548 4305270145 พระบุญมา จนฺทว  โส หาสนาม นิคมคณาราม

12

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นม. 0801/2548 4306027082 พระมหาวนัชยั สุภทฺโท นาคใหญ่ บูรพ์ อนัดบั 1

นม. 0802/2548 4306027198 พระทรงยศ กิตฺติปญฺโญ จนัครา บูรพ์ อนัดบั 2

นม. 0803/2548 4306027074 พระมหาเสวย ปิยธมฺโม ปุยทอง พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2

นม. 0804/2548 4306027163 พระกฤษฎา จนฺทโสภโณ จนัทร์แกว้ โพธ์ิเมืองปัก อนัดบั 2

นม. 0805/2548 4306027040 พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท เกษรอินทร์ สะแก อนัดบั 2

นม. 0806/2548 4306027023 พระช านาญ นิทฺทุกฺโข ระนามกลาง ดงพลอง อนัดบั 2

นม. 0807/2548 4306027147 พระสุระชยั กตปญฺโญ เวียงดินด า ศาลาลอย  

นม. 0808/2548 4306027112 พระสมัพนัธ์ ฐิตสีโล ชอบนา สะแกแสง

นม. 0809/2548 4306027121 พระสีคาน กตปุญฺโญ พรมขรยาง บา้นบ่อลิง  

9

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

อบ. 0810/2548 4307020294 พระบุญยงั จิตฺตปญฺโญ ค าพนัธ์ กา้นเหลือง อนัดบั 2

อบ. 0811/2548 4307020197 พระมหาศกัด์ิวิเชษฐ วิสุทฺธสีโล สีหนั บ่อชะเนง อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาเขตอุบลราชธานี 



อบ. 0812/2548 4307020286 พระม่ิงขวญั ฐิตสีโล บุรุษเล่ียม ปัญญานนัทาราม อนัดบั 2

อบ. 0813/2548 4307020278 พระณรงคฤ์ทธ์ิ อานนฺโท ศิริพงษ์ อุตตมผลาราม อนัดบั 2

อบ. 0814/2548 4307020367 พระสมคัร       ปสนฺโน หมวดเมืองกลาง ผาสุการาม อนัดบั 2

อบ. 0815/2548 4307020138 สามเณรธวงค์ - กรุณา บา้นโนนสวรรค์ อนัดบั 2

อบ. 0816/2548 4307020251 พระซนัตะน่า มหาคุโณ มะสุใส ศรีโพธ์ิชยั

อบ. 0817/2548 4307020341 พระธีระพนัธ์    อุทโย สตัยธ์รรม ทุ่งศรีเมือง

อบ. 0818/2548 4307020391 พระอามิจิตร์  อธิปญฺโญ ประดบัพรม สารพฒันึก

อบ. 0819/2548 4307020511 พระเจษฎา จนฺทสาโร บุญภา ศรีโพธ์ิชยั รุ่นท่ี 49

10

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

อบ. 0820/2548 4307020081 พระศุภชยั  โสภโณ ยศศิริ บา้นไมค้า้ง อนัดบั 1

อบ. 0821/2548 4307020227 พระบรรจง     ปญฺญาวโร ทองพิทกัษ์ มหาวนาราม อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

อบ. 0822/2548 4307020308 พระสนัติ       สิริวฑฺฒโน มาลีศรี บา้นเหล่าเสน อนัดบั 2

อบ. 0823/2548 4307020456 พระสมพร  ญาณวฑฺุโฒ อินทร์ตา นาควาย อนัดบั 2

อบ. 0824/2548 4307020090 พระประชิต   ปญฺญาวโร จ าปานาค นาอุดม อนัดบั 2

อบ. 0825/2548 4307020057 พระมหาสมภพ กิตฺติญาโณ บุญชิต ไชยมงคล อนัดบั 2

อบ. 0826/2548 4307020219 พระนิกร     โชติปญฺโญ พรรณนา มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 0827/2548 4307020162 พระเวนิส       ชินวโร ยนืยาว บา้นไร่น้อย อนัดบั 2

อบ. 0828/2548 4307020201 พระมหาชาญชยั จารุวณฺโณ เกษี กุดคูณ อนัดบั 2

อบ. 0829/2548 4307020359 พระไฉน    สุทธปญฺโญ สมเสนาะ จิกลุ่ม

อบ. 0830/2548 4307020260 พระปรีชา   ฐานวีโร หงษท์อง พลแพน

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ



อบ. 0831/2548 4307020324 พระธวฒัชยั     สิริจนฺโท กุค  าวงษ์ มณีวนาราม

อบ. 0832/2548 4307020375 พระพิชิต       สุภจาโร เคมาชยั ผาสุการาม

13

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พร. 0833/2548 4308016142 พระครูอนุกูลธรรมวงศ ์ วิสารโท ศิรินามวงศ์ นาจกัร อนัดบั 1

พร. 0834/2548 4308016339 พระครูพิพิธธรรมมงคล อินฺทปญฺโญ ชมภูเครือ กลางดง อนัดบั 1

พร. 0835/2548 4308016428 พระมหามนสัชยั ญาณมุนี พลเยี่ยม ชยัเขต อนัดบั 2

พร. 0836/2548 4308016037 พระอดุลย์ ปภากโร โตพิทกัษ์ ชยัมงคล อนัดบั 2

พร. 0837/2548 4308016401 พระอธิการสุนนัท์ จนฺทสโร ปาละวงศ์ คลองส าราญ อนัดบั 2

พร. 0838/2548 4308016088 พระครูสิริปัญญาสาร ฐิตเมโธ ถือนิล ชยัเขต อนัดบั 2

พร. 0839/2548 4308016126 พระอธิการยทุธการ ยตฺุติโก วงศอ์า้ยตาล นาแหลมเหนือ อนัดบั 2

พร. 0840/2548 4308016096 พระมหาธีระศกัด์ิ  ธมฺมมุนีจาโร มณีเพช็ร พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร. 0841/2548 4308016045 พระสมัฤทธ์ิ มหาปุญฺโญ ศรีใจอินทร์ หนุนเหนือ อนัดบั 2

พร. 0842/2548 4308016223 พระสมุห์สุรินทร์ วิสุทฺธจิตฺโต ธินะกุล จ าบอน อนัดบั 2

พร. 0843/2548 4308016151 พระครูสถิตธรรมนาถ เตชปญฺโญ ค าปาแฝง ต าหนกัธรรม อนัดบั 2

พร. 0844/2548 4308016070 พระอธิการมานิต มุนิว  โส อุประแสน ทุ่งโห้งใต้ อนัดบั 2

พร. 0845/2548 4308016185 พระศุภฤกษ์ สุเมธโส แสนเมืองมา ดงชยั อนัดบั 2

พร. 0846/2548 4308016240 พระชยั วิสารโท ผาอินทร์ ป่าสามคัคีธรรม อนัดบั 2

พร. 0847/2548 4308016304 พระครูสิริปัญญาภิราม สิริปญฺโญ ต๊ิบปะระ มอ่นศรีสมบรุณาราม

พร. 0848/2548 4308016134 พระชยัยงค์ ชยรติธโร ชุ่มใจ ป่าแดง

พร. 0849/2548 4308016410 พระครูวิจิตรพฒันพิมล ทิพฺพวณฺโณ ทิพยว์นั แม่ค  ามีรัตนปัญญา

วิทยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พร. 0850/2548 4308016215 พระอธิการถนอม สมนฺตปาสาทิโก จอมสกั สนัไทรงาม

พร. 0851/2548 4308016029 พระอธิการวิสุทธ์ิ วิสุทฺโธ ภูกา แม่ยางเป้ียว

พร. 0852/2548 4308016207 พระอภินนัท์ อภินนฺโท ยอดปัญญา ศรีดอยเรือง

พร. 0853/2548 4308016398 พระมานพ ฐิตญาโณ นนัทะวงั วงัชา้ง

พร. 0854/2548 4308015995 พระอธิการสมชาย กนฺตสาโร ซอ้นมณี แพะร่องหิน

พร. 0855/2548 4308016100 พระนิรุตต์ ธมฺมว  โส กาธาตุ สนักลาง

พร. 0856/2548 4308016061 พระวิชิต ฐิตสทฺโธ โฉมงาม ปางยาว

พร. 0857/2548 4308016266 พระประสิทธ์ิ ธีรปญฺโญ ทรายมูล ราษฏร์เจริญ

พร. 0858/2548 4308016291 พระครูพินิจธรรมโสภณ อคฺคธมฺโม สมวงศ์ ท่าตน้ธงชยั

พร. 0859/2548 4308016002 พระครูวิฑิตพฒันวิมล สุธมฺโม สานเกล้ียง กาซอ้ง

27

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พร. 0860/2548 4308025184 พระไพรวลัย์ ธมฺมวโร ค ายอด หวัข่วง อนัดบั 1

พร. 0861/2548 4308025222 พระณฐัพงษ์ วิสุทฺธิญาโณ แกว้ทอง ดอนดี อนัดบั 1

พร. 0862/2548 4308025231 พระเด่ียว กิตฺติญาโณ สีต้ือ ธรรมเมือง อนัดบั 2

พร. 0863/2548 4308025290 พระบริภทัร์ ถิรจิตฺโต ฤทธิศกัด์ิ ใหม่ปากทาง อนัดบั 2

พร. 0864/2548 4308025206 พระภูริทศัน์ สิริคุตฺโต จนัอกัษร นาแหลมใต้ อนัดบั 2

พร. 0865/2548 4308025320 พระอดิเรก นนฺทิโย ใหม่น้อย พระธาตุช่อแฮ อนัดบั 2

พร. 0866/2548 4308025338 พระประสิทธ์ิ ปญฺญาธโร จนัตระ ตน้ธง อนัดบั 2

พร. 0867/2548 4308025265 พระวฒิุชยั อภิวฑฺฒโน ยอดค า ดงเจริญ

พร. 0868/2548 4308025346 พระศิระ กิตฺติภทฺโท ค าอ าลา เหมืองค่า

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา
วิทยาเขตแพร่



พร. 0869/2548 4308025176 พระบุญมี ปญฺญาธโร ทองนาค พงษสุ์นนัท์

พร. 0870/2548 4308025281 พระปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท สมเดช หวัข่วง

พร. 0871/2548 4108023161 พระกิตติกานต์ อินฺทปญฺโญ อินตะ๊สุข ผาสุก รุ่นท่ี 48

พร. 0872/2548 4208024119 พระชูเจตร์ สุจิตฺโต กนัตะ๊กวาง ตน้ไคร้ อนัดบั 2/49

พร. 0873/2548 4208024097 พระณฐัรัตน์ กตสาโร ไชยมงคล พระธาตุช่อแฮ รุ่นท่ี 49

14

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 0874/2548 4390205391 พระสมรัก ญาณธีโร ตรงแกว้ ปริยติัพนัษีวิทยา อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 0875/2548 4390205404 สามเณรสุทด - เขา้กลา้ ปราสาทศิลาราม อนัดบั 2

สร. 0876/2548 4390205382 สามเณรนิพล - ขนัธ์เสน ปริยติัโกศลวิทยา อนัดบั 2

สร. 0877/2548 4390205501 พระสมมาศ สมจิตฺโต นวลแสง ขขุนัธ์ราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2

สร. 0878/2548 439020751 สามเณรวีรชาติ - พนัตน้ สตึกบูรพาราม อนัดบั 2

สร. 0879/2548 4390205625 พระธเนศ ธนปญฺโญ พุม่เพช็ร อาศรมฯบา้นพยากองดี อนัดบั 2

สร. 0880/2548 4390205480 พระปลดับุญสุข สุชีโว เสียงเพราะ ขขุนัธ์ราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2

สร. 0881/2548 4390205510 พระปลดับุญส่ง สิริจนฺโท ค ามัน่ ขขุนัธ์ราษฎร์บ ารุง

สร. 0882/2548 4390205587 พระสมุห์สุทาส จนฺทสีโล สุขกาย ขขุนัธ์ราษฎร์บ ารุง

สร. 0883/2548 4290204201 พระเด็น ธมฺมทินฺโน คานงอน โสนกลาง

สร. 0884/2548 4390205595 พระสุริเยช กตปุญฺโญ ผดุงเจริญ ใหม่เจริญผล

สร. 0885/2548 4390205633 พระภทัราวธุ วชิรญาโณ ศรีมาศ ขขุนัธ์ราษฎร์บ ารุง

สร. 0886/2548 4290203965 พระมาลยั อนาลโย ใหญ่มาก วรรณวนาราม รุ่นท่ี 49

13

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 0887/2548 4390205455 พระยทุธพล ปุญฺญมโน บุญพร้อม ห้วยหก อนัดบั 2

สร. 0888/2548 4390205366 พระมหาสมชาย สมจิตฺโต จนัทร์แดง สุนทรธรรมาราม

สร. 0889/2548 4390205374 พระชยานุกรณ์ อภิวฑฺฒโน กะมุติรา สุวรรณวิจิตร

สร. 0890/2548 4390205439 พระมหาสุนทร ปิยสีโล หาญยิ่ง โพธาราม

สร. 0891/2548 4390205641 พระประสงค์ วชิรญาโณ การะเกต อาศรมฯปางภู่สิงห์

สร. 0892/2548 4390205498 พระนนัตธิ์ชยั นนฺธิชโย ฉายา จ าปาข้ีเหลก็

สร. 0893/2548 4290203680 พระสุระ อคฺควณฺโณ สายกระสุน ศาลาลอย รุ่น 49

7

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พย. 0894/2548 4310020551 พระสุทธิชยั ปริสุทฺโธ นวลทา บา้นสนัพฒันา อนัดบั 2

พย. 0895/2548 4310020526 พระบรรเจิด สิริคุตฺโต จนัทรา ห้วยขา้วก ่า อนัดบั 2

พย. 0896/2548 4310021441 พระรุ่งสุริญณัห์ ฉนฺทเมธี สุนนัตะ๊ สะพานค า

พย. 0897/2548 4310020496 พระเดชศกัด์ิ ชุตินฺธโร มานิตย์ บา้นทุ่ง

พย. 0898/2548 4310020445 พระจิรเมธ จิรเมธี เปรมปรีด์ิ สนัติวิหาร

พย. 0899/2548 4310020470 พระชาญยทุธ จนฺทสีโล บุญหลี ชยัพฤกษ์

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พย. 0900/2548 4310020453 พระจิตรภณ จนฺทว  โส หวลคิด อนุมติัวงค์

พย. 0901/2548 4310020402 พระคเชนทร์ ชินยโส ชินายศ ป่ารวกเหนือ

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ

วิทยาเขตพะเยา



พย. 0902/2548 4310020607 พระเอก สุวณฺณโชโต ค าฟู ไชยอาวาส

9

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พย. 0903/2548 4310020411 พระบุญยิ่ง ฐานิสฺสโร ค าปัน หลวง อนัดบั 2

พย. 0904/2548 4310020429 พระประจกัษ์ ธีรภทฺโท มะโนเคร่ือง สนัตน้ม่วง

พย. 0905/2548 4310020437 พระเศกสรรค์ วิสุทฺโธ บุญตา สนัป่าสกั

3

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นว. 0906/2548 4309020721 พระประจวบ  จนฺทว  โส แสงเพช็ร วงัง้ิว อนัดบั 2

นว. 0907/2548 4309020682 พระดนุพล  เตชปญฺโญ สมบติัสมภพ โคกเด่ือ

นว. 0908/2548 4309020844 พระมหาวนัชยั  ยตฺุติโก ศรีเพชร หวัถนนเหนือ

นว. 0909/2548 4309020976 พระสุทศั  จิตฺตปุญฺโญ หวงัเจริญ สุบรรณาราม

นว. 0910/2548 4309020691 พระบ ารุง  ปุญฺญกุสโล บุญศิลป์ นครสวรรค์

นว. 0911/2548 4309020780 พระมหาพิสิทธ์ิ  วิสุทฺธิคุโณ ภูชงค์ โคกเด่ือ

นว. 0912/2548 4309020674 พระญาณวิทย ์ ปญฺญาธโร กุลม่ิง โพธาราม

นว. 0913/2548 4309020666 พระชาตรี  อิทฺธิเตโช ภาคทรวง นครสวรรค์

นว. 0914/2548 4309020852 พระศรชยั  ธมฺมานนฺโท พนัธ์ผกู พระนอน

นว. 0915/2548 4209020851 พระไพโรจน์  ฐานวโร ยงโภชน์ โคง้วิไล

นว. 0916/2548 4309020917 พระสรรทศัน์  จนฺทปญฺโญ กฤชวิญญู หนองปลิง

วิทยาเขตพะเยา
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา



นว. 0917/2548 4309020836 พระอิทธิพล  ปิยธมฺโม ปันสกุล ไผโ่รงววั

นว. 0918/2548 4309020925 พระสราวธุ  สุชาโต เตง็จงดี วาปีรัตนาราม

นว. 0919/2548 4309020887 พระอฐัพล อนาลโย เกตุทิพย์ แหลมรัง

14

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ลพ. 0920/2548 4304240633 พระมหาสุพนัธ์ อนงฺคโณ ธรรมวิจิตร พระพุทธบาทตากผา้ อนัดบั 2

ลพ. 0921/2548 4304240391 พระคเชนทร์ ฐิตธมฺโม เสือพงษ์ พนัตาเกิน อนัดบั 2

ลพ. 0922/2548 4304240561 พระวฒิุภทัร วฑฺุฒิภทฺโท เครือวงค์ พระธาตุหริภุญชยั อนัดบั 2

ลพ. 0923/2548 4304240650 พระสุทธิศกัด์ิ สุทฺธิว  โส ผูค้รองความงาม ป่าตึงงาม อนัดบั 2

ลพ. 0924/2548 4304240374 พระกิจไพบูลย์ ถิรญาโณ กุมมาร ชา้งรอง อนัดบั 2

ลพ. 0925/2548 4304240731 พระมหาอ านาจ กลฺยาณธโร หงษก์นัธะ พระพุทธบาทตากผา้ อนัดบั 2

ลพ. 0926/2548 4304240684 พระวฒิุภทัร อคฺคจิตฺโต สุภาวงค์ พระคงฤาษี อนัดบั 2

ลพ. 0927/2548 4204240313 พระมหาเกรียงศกัด์ิ ธนปญฺโญ วงศจ๋ี์ ชยัมงคล อนัดบั 2

ลพ. 0928/2548 4304240722 พระอ านาจ ธมฺมสาโร มูลยอง บา้นเหล่าพระเจา้ตาเขียว อนัดบั 2

ลพ. 0929/2548 4304240382 พระมหากรวิก อินฺทวีโร หลวงแกว้ มงคลราชษฎร์ประดิษฐ์ อนัดบั 2

ลพ. 0930/2548 4304240447 พระทนง ชยาภรโณ วงคส์ายะ หนองผา้ขาว อนัดบั 2

ลพ. 0931/2548 4204240551 พระสิริชยั สิริวฑฺฒโน จกัษุธารา พนัตาเกิน อนัดบั 2

ลพ. 0932/2548 4204240364 พระมหาจารุวฒัน์ จนฺทโชโต จางกาศ ทาหม่ืนขา้ว อนัดบั 2

ลพ. 0933/2548 4304240528 พระภาราดร นนฺทธมฺมิโก อุตสินธุ์ เชตวนัธรรมการาม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา
วิทยาลยัสงฆล์ าพูน



ลพ. 0934/2548 4304240749 พระฐานนั เขมปญฺโญ มาภิวงค์ ตน้แกว้ อนัดบั 2

ลพ. 0935/2548 4304240625 พระสุนะที อุทโย มณีจนัทร์สุข ทุ่งก่อ อนัดบั 2

ลพ. 0936/2548 4304240498 พระปกรณ์ กิตฺติเมธี ชยัยา ท่าชา้ง

ลพ. 0937/2548 4304240544 พระแกว้ กิตฺติปญฺโญ อา้ยมา้ว บา้นใหม่

ลพ. 0938/2548 4304240757 พระครูสุมณฑธ์รรมนิวิฐ ธมฺมจารี ตะ๊อุ่น สนัเจดีย์

ลพ. 0939/2548 4304240480 พระมหานิพนัธ์ ฐิตเมโธ สุแกว้ อินทะวิชยั

ลพ. 0940/2548 4304240692 พระศตวรรษ โฆสิตธมฺโม สวสัด์ิสกุลไพร ป่าซางงาม

ลพ. 0941/2548 4304240501 พระผจญ อาจาโร ทนนัจง ดงมะเฟือง

ลพ. 0942/2548 4304240412 พระมหาจรัญ จิตฺตส วโร กนัธิมา มะขนุหวาน

ลพ. 0943/2548 4304240439 พระดวงทิตย์ สนฺตจิตฺโต ปัญญากาศ ส านกัสงฆป่์าไม้

ลพ. 0944/2548 4304240714 พระมหาเอกมนต์ ฉนฺทมโน ใหม่มา ร่องส้าว

ลพ. 0945/2548 4204240500 พระวีระ นิติสาโร จินนะ แม่สารป่าขาม

ลพ. 0946/2548 4304240510 พระภานุวฒัน์ ภทฺทปญฺโญ แกว้สุข ดงฤาษี

ลพ. 0947/2548 4304240536 พระครูสงัฆรักษรั์งสรรค์ อาจารสมฺปนฺโน กาวี ส้มป่อย

ลพ. 0948/2548 4304240668 พระสมชาย สุเมโธ ปุยค  า อินทะวิชยั

ลพ. 0949/2548 4304240579 พระวฒิุพรรณ สิริมงฺคโล นนัตากาศ ทาศาลา

ลพ. 0950/2548 4204240488 พระรัตนพล โสภณปุญฺโญ บุญงาม หนองชา้งคืน

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ลพ. 0951/2548 4204240585 พระอนนัตศกัด์ิ จารุวณฺโณ แหล่งป่าหมุน้ ห้วยห้า

ลพ. 0952/2548 4204240461 พระบลัลงัค์ ปญฺญาวชิโร โมงปันแกว้ แม่สารป่าขาม

ลพ. 0953/2548 4304240706 พระเอกชยั เอกวฑฺฒโน ค ากาศ ทาดอยแช่

ลพ. 0954/2548 4304240277 พระสมศกัด์ิ เอกวณฺโณ เตจารังษี บา้นปงชยั
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วิทยาลยัสงฆเ์ลย



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ลย. 0955/2548 4312270252 พระมหาพรณที กลฺยาณเมธี กนัค  าแหง นครบาล อนัดบั 1

ลย. 0956/2548 4312270406 พระสมเกียรติ สมจิตฺโต สายอาภรณ์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 1

ลย. 0957/2548 4312270171 พระทิม ปริสุทฺโธ ทิพสุวรรณ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ลย. 0958/2548 4312270023 พระก าเนิด ชีวสุทฺโธ วงัคีรี ศรีบุญเรือง อนัดบั 1

ลย. 0959/2548 4312270589 สามเณรแสงสม - นนัทะพรม ศรีมงคล อนัดบั 1

ลย. 0960/2548 4312270295 พระฤทธิศกัด์ิ ญาณาภิรโต โยลยั ศรีจนัทร์ อนัดบั 2

ลย. 0961/2548 4312270058 พระเกรียงศกัด์ิ วรปญฺโญ วดัสาย ล านารายณ์ อนัดบั 2

ลย. 0962/2548 4312270333 พระวิมานเมฆ จนฺทว  โส สอนบวั ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2

ลย. 0963/2548 4312270031 สามเณรเกรียงไกร  - ชยัศรี วดัพระธาตุ อนัดบั 2

ลย. 0964/2548 4312270244 พระปัญญา ปญฺญาวิโร สีนาค ภทัราราม อนัดบั 2

ลย. 0965/2548 4312270309 พระเลิศจงั อคฺคปญฺโญ จงัตระกูล ทบัม่ิงขวญั อนัดบั 2

ลย. 0966/2548 4312270121 พระณรงค์ ปภาโส ตรงดี สนัตยาวาส อนัดบั 2

ลย. 0967/2548 4312270279 พระปลดัภาณุศิลป์ ยโสธโร สิงห์ศิริ ศรีทศัน์ อนัดบั 2

ลย. 0968/2548 4312270481 พระสมัฤทธ์ิ จนฺทธมฺโม วงษสุ์ริยา ป่าโพธาราม อนัดบั 2

ลย. 0969/2548 4312270431 พระสมรักษ์ เมตฺตธมฺโม จนัทะคุณ พระธาตุ อนัดบั 2

ลย. 0970/2548 4312270074 พระค าผาย ผาสุกวาโส สุวรรณศรี เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

ลย. 0971/2548 4312270457 พระจีระวงศ์ ทีปาสโย อคัคะ ถาวรมงคล อนัดบั 2

ลย. 0972/2548 4312270236 พระประมงค์ มหาวีโร สาวะรก ศิริชยัทรงธรรม

ลย. 0973/2548 4312270163 พระทองอินทร์ สุวณฺโณ พนัธุ์พร้าว  โพนชยั

ลย. 0974/2548 4312270384 พระศราวฒิุ รุจาคโม รุจาคม สนัตยาวาส

ลย. 0975/2548 4312270082 พระจเด็จ วชิรปุญฺโญ โยธาฤทธ์ิ ป่าโนนงาม

ลย. 0976/2548 4312270490 พระสาคร วิมโล บุตรโยธี วงักระทุ่ม

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย



ลย. 0977/2548 4312270147 พระณรงคฤ์ทธ์ิ ยสฺสปาโล จนัสีลา ราษฎร์ประสงคส์ามคัคี

ลย. 0978/2548 4312270091 พระจ านง ปฏิภาโณ อุปรา ศรีบุญเรือง

ลย. 0979/2548 4312270287 พระยทุธนา ธนปญฺโญ แกว้ทอง บู่ทองสิลา

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ลย. 0980/2548 4212270471 พระอนุสรณ์ โกวิโท เฮืองฮุง รุ่นท่ี 49
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นพ. 0981/2548 4313020071 พระอธิการโชคสง่า จิตฺตปาโล จุนใจ ศรีสะอาด อนัดบั 2

นพ. 0982/2548 4313020161 พระบุญยงค์ ถาวรธมฺโม คลาฤทธ์ิ สร้างแห่ท่า อนัดบั 2

นพ. 0983/2548 4313020101 พระทศัดี สุเมโธ แสนราษฎร์ บูรพาราม อนัดบั 2

นพ. 0984/2548 4313020080 พระณะรงค์ อรุโณ ลูกสีดา ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2

นพ. 0985/2548 4313020098 พระณฐัฎธ์วชั มหาคุโณ จนัทโคตร แจง้

นพ. 0986/2548 4313020209 พระพิสิฐ ปริปุณฺโณ แสวงทรัพย์ ศรีสะอาด

นพ. 0987/2548 4313020411 พระอ าพร ปญฺญาวชิโร ศรีบวั ศรีสะอาด

นพ. 0988/2548 4313020357 พระสุวรรณ์ อคฺคปญฺโญ อินทะศรี ศรีมงคล

นพ. 0989/2548 4313020331 พระสุเดช สนฺตจิตฺโต ปัดมรณภาพะสงัข์ ศรีสะอาด

นพ. 0990/2548 4313020276 พระครูใบฎีกาล าไพ กตธมฺโม สีนานวน พระธาตุพนมฯ

นพ. 0991/2548 4313020381 พระอดิศกัด์ิ วิสุทฺธสีโล ศรีวะสุทธ์ิ ศรีสะอาด

นพ. 0992/2548 4313020047 สามเณรธีรนนัท์ - รัตนะ พระธาตุพนมฯ

นพ. 0993/2548 4313020420 พระครูสุทธิภทัรคุณ สิริธมฺโม ลาจ านงค์ ศรีสุมงัค์

นพ. 0994/2548 4313020039 พระคนัธะศีล ปริปุญฺโญ จนัทร์ศุวงศ์ พระธาตุพนมฯ

นพ. 0995/2548 4313020365 พระอธิการเส็ง โชติธมฺโม บุญเหล่ือม โนนสะอาด

วิทยาลยัสงฆน์ครพนม
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา



15

คณะครุศาสตร์
ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาจริยศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา รวมทั้งส้ิน รูป
วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาจริยศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป



วทิยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

จ านวน รูป
วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป



รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์เลย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครพนม

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

จ านวน รูป
วทิยาเขต/วทิยลาลยัสงฆ์/ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน รูป

คณะครุศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รูป

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผลถ

พระเทพโสภณ

อธิการบดี

รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๘  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

พระราชรัตนโมลี

อุปนายกสภามหาวิทยาลยั

ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
ปีการศึกษา  ๒๕๔๖

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

รับรองตามน้ี



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 0996/2548 14984 พระมหาศรชยั ปญฺญาสุทฺธิ ฉิมมณี ท่าชา้ง อนัดบั 1

กท 0997/2548 14998 พระมหาแสน จนฺทิโม สุขสวสัด์ิ สุวรรณาราม อนัดบั 1

กท 0998/2548 14970 พระมหาราวี อาจารสมฺปนฺโน แสงทบัทิม เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 0999/2548 14997 พระมหาสุรินทร์ นาถสีโล เสนภกัดี ชลประทานรังสฤษฏ์ อนัดบั 2

กท 1000/2548 14924 พระมหาเจียง สุปญฺโญ ช่วยสุมาน สระเกศฯ

กท 1001/2548 14987 พระมหาศิริปัญญา ชวนาภิภู ฤทธ์ิศรีบุญ ราชสิงขร

กท 1002/2548 15018 พระมหาชุติพนธ์ สุรเมธี ชาติดร อรุณราชวราราม

กท 1003/2548 15020 พระสุรเชษฐ์ ภูริปญฺโญ หวงัมัน่ ท่าพระ

กท 1004/2548 14973 พระวิชยั สุวโจ ปักชยัภูมิ สุวรรณาราม

กท 1005/2548 14939 พระมหาวชัรวิชญ์ ปุญฺโญาคโม วงจนัทร์เรือง สลกัเหนือ

กท 1006/2548 14930 พระมหาภศัรวิชญ์ ปภสฺสโร ทองทวี จกัรวรรดิราชาวาส

กท 1007/2548 15032 พระมหาอนุรุทธ์ิ นิรุตฺติเมธี คุณทวิน จกัรวรรดิราชาวาส

กท 1008/2548 15025 พระมหาอินชยั อินฺทชโย ลินน้อย บา้นค าบาก

กท 1009/2548 4517030016 พระมหาดาโร ธมฺมตฺเถโร เนตร บางไส้ไก่ *

กท 1010/2548 14140 พระมหาเด่น โชติปญฺโญ ชาบุญเรือง ราชสิทธาราม รุ่น 49

15

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

รุ่นท่ี  ๕๐
คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาไทย  (ส่วนกลาง)

คณะมนุษยศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาองักฤษ  (ส่วนกลาง)



กท 1011/2548 14988 พระมหาศิลา มหาสีโล ผิวคลา้ย ปากน ้า อนัดบั 1

กท 1012/2548 14953 พระมหามินภทัร จนฺทว  โส ค าชะนาม ห้วยจระเข้ อนัดบั 1

กท 1013/2548 14934 พระมหาชาญ อชิโต สร้อยสุวรรณ ทองบน อนัดบั 2

กท 1014/2548 14956 พระมหาปราชญ์ สุภทฺโท กอ้นเพชร ชยัพฤกษมาลาฯ อนัดบั 2

กท 1015/2548 14699 พระไกรราช สุภทฺโท ทองดี เปาโรหิตย์ อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1016/2548 14958 พระประมวล ฐิรญาโณ บุตรดี ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1017/2548 15039 พระมหาอินทร ผาสุกวาโส มีสา เบญจมบพิตร อนัดบั 2

กท 1018/2548 14968 พระยงยทุธ ธมฺมเตโช จ่าเมืองฮาม ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 1019/2548 14960 สามเณรประเวช - สมสมยั เอ่ียมวรนุช อนัดบั 2

กท 1020/2548 15010 พระสนัติ โสภณปญฺโญ สุวรรณ สระเรียง อนัดบั 2

กท 1021/2548 15075 พระเกรียงสิทธ์ิ วชิรปญฺโญ จุย้ดิษฐ์ ใหม่(ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 1022/2548 15045 พระขจรพงศ์ ภทฺทว  โส สีเทา สีเทา อนัดบั 2

กท 1023/2548 15033 พระมหาอนุสรณ์ วชิรนนฺโท อน้สืบสาย นิมมานรดี อนัดบั 2

กท 1024/2548 15051 พระไวพจน์ สีลเตโช ปรารถนา มหาธาตุฯ อนัดบั 2

กท 1025/2548 14737 พระสมภาส อภิชาโน ก่ิงมณี บางน ้าชน อนัดบั 2

กท 1026/2548 14954 พระมหาชยัยทุธ ชุตินฺธโร ตาพดัสิงห์ สมรโกฏิ อนัดบั 2

กท 1027/2548 15002 พระสมหมาย วรธมฺโม หนูแกว้ เจา้มูล อนัดบั 2

กท 1028/2548 15009 พระมหาสตัยา ชินงฺกุโร ธิวนัดา คฤหบดี อนัดบั 2

กท 1029/2548 15004 พระมหาสนัน่ เขมจารี สุภาวะหา น้อยนางหงษ์ อนัดบั 2

กท 1030/2548 15007 พระมหาสมอน ปคุณวาที ขนุศิริ บพิตรพิมุข

กท 1031/2548 14922 พระมหาจเด็จ นรินฺโท ศรีน้อย มหาธาตุฯ

กท 1032/2548 15038 สามเณรอ าพล - ประพาศพงษ์ บา้นโนน

กท 1033/2548 14933 พระมหาชยั สุตเมธี บุญมา พระงาม

กท 1034/2548 14983 พระมหาวฒิุชยั จกฺกวตฺติว  โส บูรณะ นิมมานรดี



กท 1035/2548 15000 พระสมชาติ สุเมโธ ศรีรักษา สุวรรณาราม

กท 1036/2548 14959 พระมหาประยทุธ ปยตฺุตเมธี ยางงาม ศรีสุดาราม

กท 1037/2548 15027 พระมหาอดิเรก ฐิตวฑฺุฒิ สีตวรานุกูล วงัตะกู

กท 1038/2548 15008 พระสญัญา อตฺถโกวิโท มีบุญ อมรทายกิาราม

กท 1039/2548 15034 พระมหาอภิชิต อภิชิโต ชนะพล บรมสถล

กท 1040/2548 14962 พระพรสวรรค์ ด่ินอาง ค าทองดี โลกานุเคราะห์

กท 1041/2548 15035 พระอวยพร ญาณพโล แกว้เสนา ราษฎร์นิยมธรรม

กท 1042/2548 14949 พระมหาบุญชอบ ปุญฺญาราโม ฝังมุข สระเกศฯ

กท 1043/2548 15006 พระสมโชค ฐานวโร เพชรทอง ชลประทานรังสฤษฎ์

กท 1044/2548 14963 พระมหาพีระภทัร อติธมฺโม พนัธ์ภกัด์ิ เลียบราษฎร์บ ารุง

กท 1045/2548 14920 พระเกียรติศกัด์ิ ปภสฺสโร ไชยฉิม ใหม่(ยายแป้น)

กท 1046/2548 14977 พระมหาวินยั กิตฺตินนฺโท ทองงาม นิมมานรดี

กท 1047/2548 14923 พระมหาจิระวฒัน์ อุตฺตรภทฺโท เสารางทอย ประยรุวงศาวาส

กท 1048/2548 15063 พระบุญสิทธ์ิ ปญฺญาทีโป แสงมณี พรหมรังษี

กท 1049/2548 14985 พระมหาศุภกร ปุญฺญสิริ กิลาวิทย์ บางโพโอมาวาส

กท 1050/2548 14981 พระวีระศกัด์ิ ปภสฺสโร โกษาแสง อมัพวนั

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1051/2548 15147 พระมหาสุทธิวฒัน์ จนฺทโชโต สอนเดช วรจรรยาวาส

กท 1052/2548 15042 พระมหาอุทยั อุทโย ยางสุด เทพลีลา

กท 1053/2548 15037 พระมหาอ านาจ ชุตินฺธโร มโนมยัโสภณเทพ ไผเ่หลือง

กท 1054/2548 15060 พระอุ่นค า สิริปุญฺโญ แสงมณีวรรณ ทอง

กท 1055/2548 15056 พระบุญยอด วรจิตฺโต แกว้วิชุน กระจงั

กท 1056/2548 14991 พระมหาสมพร ฐิตเมโธ อ่อนขวญัเพชร บุญญาราม

กท 1057/2548 4305370450 พระทองไล จิตฺตธมฺโต ปัญญาแกว้ ทองศาลางาม

กท 1058/2548 15054 พระสยาม โสภโณ อยูม่า ดงมูลเหลก็



กท 1059/2548 13840 สามเณรณฐัพงษ์ - ถาวรสาลี ประยรุวงศาวาส รุ่น 49

กท 1060/2548 14511 พระมหาสุริโย อริยจิตฺโต กุมขนุทด ปทุมคงคา อนัดบั 2/49

กท 1061/2548 14504 พระมหาสุทธิรักษ์ วราสโย ปราบพาล ป่าอุดมคงคานิมิต รุ่น 49

กท 1062/2548 14411 พระมหาศรัณยรั์ตน์ ภทฺทจารี บุปผา เลียบราษฎร์บ ารุง รุ่น 49

52

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1063/2548 14947 พระนพพร อริยญาโณ สีเนย์ เรไร อนัดบั 1

กท 1064/2548 15013 พระมหาสุชาติ อนาลโย ใหมอ่อน เอ่ียมวรนุช อนัดบั 1

กท 1065/2548 14928 พระชวนชยั ฐิตวฑฺุฒิ สรแสง บางเสาธง อนัดบั 2

กท 1066/2548 14961 พระมหาปัญญา ปญฺญาธโร สมพนัธ์ เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 1067/2548 14929 พระธรรม นรินฺทญาโณ เนตไธสง ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1068/2548 14955 พระมหาวชิรวิทย์ อคฺคเมธี วิเศษศิลป์ มงคลวราราม อนัดบั 2

กท 1069/2548 14921 พระคมสนัต์ นนฺทธมฺมิโก ตาเงิน ปราสาท อนัดบั 2

กท 1070/2548 15049 พระประดิษฐ์ ปุญฺญาลงฺกาโร เสนพนสัศกัด์ิ อรุณราชวราราม อนัดบั 2

กท 1071/2548 15028 พระมหาอดิศร อติสฺสโร สุขสวน สวสัด์ิวารีสีมาราม อนัดบั  2

กท 1072/2548 14966 พระมหามณฑล ขนฺติธโร จงเพลินนภาพร สงัเวชวิศยาราม

กท 1073/2548 14918 พระมหาเกรียงไกร วรปญฺโญ ขนุพิลึก เรไร

กท 1074/2548 14986 พระศกัด์ิดา สถิรเมธี นาคดี ฉตัรแกว้จงกลณี

กท 1075/2548 14989 พระมหาสมควร ปภสฺสโร ขนุภิบาล เทพากร

กท 1076/2548 14950 พระมหาบุญเสริม กตสาโร ป้ันประสงค์ ศรีสุดาราม

กท 1077/2548 14948 พระมหานิเวศ วชิรเมธี อุดทา ประสาทบุญญาวาส

กท 1078/2548 15024 พระมหาจีรานนท์ ญาณเมธี สิงห์โท จกัรวรรดิราชาวาส

คณะมนุษยศาสตร์ 
 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  (ส่วนกลาง)



กท 1079/2548 15053 พระสมศกัด์ิ วชิรญาโณ ศรีมงคล ดอน

กท 1080/2548 15011 พระส าราญ กิตฺติธโร วนัพิชชะ บางบ าหรุ

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1081/2548 14978 พระมหาวิรุทร นิรุตฺติกุสโล บูรพา เสมียนนารี

กท 1082/2548 14964 พระมหาพะยงุ ถิรวิริโย ดีมูล เฉลิมพระเกียรติ

กท 1083/2548 14945 พระธวชั อริยเมธี ปินตา พระพิเรนทร์

กท 1084/2548 14972 พระวฒันา เถ่ียนตอ็ม ขาวขนัธ์ โลกานุเคราะห์

กท 1085/2548 14969 พระมหายศทนา ญาณกิตฺติ ก่ิงสาหสั พระปฐมเจดีย์

กท 1086/2548 14916 พระมหาเกรียงไกร นิรุตฺติเมธี ค  าส าโรง พระงาม

กท 1087/2548 14971 พระมหาวชัระ สุเมโธ เซ๊ียะรัมย์ อินทรวิหาร

กท 1088/2548 14926 พระมหาพุฒิเศรษฐ์ สนฺตมโน เรือนเงิน อินทรวิหาร

กท 1089/2548 14980 พระวีรพงษ์ อรินฺทวีโร สุกใส บึงทองหลาง

กท 1090/2548 14979 พระมหาวิศิษฐ์ ชินทตฺโต มงคลกิจ อุดมรังสี

กท 1091/2548 15015 พระมหาสุนทร กวิวชิโร ปันทะนนัท์ บางโพ 

กท 1092/2548 15031 สามเณรอนุชิต - จนัทร์กลบั สนามใน

กท 1093/2548 14488 พระวิชิต ชาตวีโร ใหลหาโคตร เทพธิดาราม อนัดบั 2/49

กท 1094/2548 14484 พระชาติชาย อนุสิริว  โส อนุสิริพงศ์ ฉตัรแกว้ รุ่นท่ี 49

32

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นค. 1095/2548 4303239925 พระสระไกร อธิปญฺโญ ผาสุทร พระไชยเชษฐาธิราช อนัดบั 1

นค. 1096/2548 4303239941 พระมหาสายณั ติกฺขปญฺโญ ดีทองหลง จอมมณี อนัดบั 1

นค. 1097/2548 4303239887 พระมหาวิมล จกฺกรตนเมธี ค  าชมภู ศรีชมช่ืน อนัดบั 1

วิทยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ



นค. 1098/2548 4332310004 พระสุเมธ อุตฺตมปญฺโญ ชินพร โพธ์ิศรี อนัดบั 2

นค. 1099/2548 4303239747 พระเอกวฒัน์ อภิวฑฺฒโน สิมพลา ประดิษฐ์ธรรมคุณ อนัดบั 2

นค. 1100/2548 4332310063 พระปองแกว้ อินฺทโชโต อินทวงศ์ พระลือ อนัดบั 2

นค. 1101/2548 4303239771 พระบุญทนั ปุญฺญธโร โพธิราช เหล่ามีชยั อนัดบั 2

นค. 1102/2548 4303239992 สามเณรสุริยา - ธรรมวิเศษ มงคลศิลาคุณ อนัดบั 2

นค. 1103/2548 4303239861 พระมหาวนัชยั กลฺยาโณ อกัษรดี หายโศก

นค. 1104/2548 4332310098 พระทองวรรณ จิตฺตวณฺโณ จนัทร์ทวิลยั กุกุรัตนาราม

นค. 1105/2548 4303239950 พระสมเพชร ภทฺทิยปญฺโญ ลินทะสอน สิริมหากจัจายน์

นค. 1106/2548 4303239836 พระพิสิทธ์ิ ภทฺทธมฺโม นามเสาร์ มีชยัท่า

นค. 1107/2548 4303239712 พระค าเวิน วฑฺุฒิธมฺโม วงศส์นัติ โพธ์ิศรี

นค. 1108/2548 4303239852 พระยอดสวรรค์ กิตฺติวณฺโณ จนัทร์ทะวงคส์า มีชยัทุ่ง

นค. 1109/2548 4303239976 พระสมดี สมจิตฺโต ปัญญาราช มีชยัทุ่ง

นค. 1110/2548 4303239917 พระขนัไชย ขนฺติธมฺโม รัตตนะ มีชยัท่า

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นค. 1111/2548 4303239810 พระพรทิพย์ เทวงฺกโร พฒันวงศ์ อุดมพฒันาราม

นค. 1112/2548 4332310039 สามเณรแสงพร - สีลาวนั มงคลศิลาคุณ

นค. 1113/2548 4332310080 พระสมพงษ์ ธมฺมวโร จินจาระณี สุวรรณสาลวนั

นค. 1114/2548 4303239721 พระจิตติศกัด์ิ เตชพโล โยธาคุณ มีชยัท่า

นค. 1115/2548 4303239895 สามเณรเวียงไชย - อินทวงษ์ บา้นหนองแดง

นค. 1116/2548 4332310071 พระบุญมา อคฺคธมฺโม อินทวงษ์ สุวรรณสาลวนั

นค. 1117/2548 4303239801 พระพรประเสริฐ ปญฺญาวโร วงฆพ์ระไชย สุริยวงศาวาส

นค. 1118/2548 4303239968 พระสมาน ปญฺญาวโร อินทร์ศรีเชียงใหม่ เหล่ามีชยั

นค. 1119/2548 4532311811 พระชยันิติ ชยธมฺโม ศรีหาบุตร ทุ่งสวา่ง

นค. 1120/2548 4532311837 พระพล จกฺกวโร แสงจนัทร์ ศรีสุมงัคล์

นค. 1121/2548 4332310055 พระวิจิตร จิตฺตธมฺโม ดวงพระจนัทร์ พระลือ



นค. 1122/2548 4532311829 พระสุมิตร สุจิตฺโต หนูวอ่ง ป่าอุทยาน
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 1123/2548 4304360272 พระจกัรพงษ์ ชุตินฺธโร ทะระมา ดอนชยั อนัดบั 1

ชม. 1124/2548 4304360281 พระครูสมุห์กฤษณะ กนฺตวีโร กนัตีมูล ออนกลาง อนัดบั 1

ชม. 1125/2548 4304360540 พระรัศมี รตนวณฺโณ ศรีสุลิตร์ ช่างเค่ิง อนัดบั 2

ชม. 1126/2548 4304470035 พระภาณุวฒัน์ อตฺตสิริ รังสรรค์ อุโมงค์ อนัดบั 2

ชม. 1127/2548 4304360345 พระเจริญ ฉนฺทวิริโย วงค าภา สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 1128/2548 4304360159 พระนิกร จารุวณฺโณ จนัธิมา ปิยาราม อนัดบั 2

ชม. 1129/2548 4304360213 พระจะจู ญาณวิชโย รักษาป่า แสนเมืองมาหลวง อนัดบั 2

ชม. 1130/2548 4304360141 พระวชัระ ญาณธีโร วงคต์า พนัเตา อนัดบั 2

ชม. 1131/2548 4304360230 พระอนุวฒัน์ ฐิตถาวโร แซ่รี มณเฑียร

ชม. 1132/2548 4304360051 พระจ าปา จนฺทว  โส แกว้ค  าผล มณเฑียร

ชม. 1133/2548 4304360311 สามเณรประจกัร์ - แกว้เนียม สวนดอก

ชม. 1134/2548 4304360507 พระบุญคง คมฺภีโร จิตตพร โสภณาราม

ชม. 1135/2548 4304360094 พระสายนัต์ สุเมโธ เนตรทิพย์ ศรีมงคล

ชม. 1136/2548 4304360426 พระวิชณานนัท์ โฆสิตธมฺโม มาฟอง เชตวนั

ชม. 1137/2548 4304360027 พระปราถนา ปสนฺโน เวสโกสิทธ์ิ ร ่ าเปิง

ชม. 1138/2548 4304360469 พระสินเจริญ มหาวีโร ส่านุ อินทราราม

ชม. 1139/2548 4304110292 พระชยัสมพร จนฺทโชโต โพธิวนั อินทราราม

ชม. 1140/2548 4304360370 พระมหาค าจนัทร์ อิทฺธิเตโช เครือซุย ดอยสะเก็ด

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ



ชม. 1141/2548 4304360434 พระประเสริฐ จนฺทาโภ เงินไทย โป่งน้อย

ชม. 1142/2548 4304360116 พระมหาสุวิทย์ กิตฺติปาโล แกว้แก่นใจ ปิยาราม

ชม. 1143/2548 4304360531 พระบุญสวสัด์ิ สุนฺทรธมฺโม สายใจอู มณเฑียร

ชม. 1144/2548 4304360523 พระพรชยั ชยธมฺโม ดวงพระจนัทร์ อุโมงค์

ชม. 1145/2548 4304360086 พระลอด ลกฺขโณ รัตนะวงศ์ ประทานพร

ชม. 1146/2548 4304360302 พระชยัยนต์ ปภสฺสโร พาดี สวนดอก

ชม. 1147/2548 4304360396 พระบรรจง จนฺทธมฺโม บุญเจริญ โป่งน้อย

ชม. 1148/2548 4304360175 พระบุญทวี ปุญฺญธโร อินทนาม มณเฑียร

ชม. 1149/2548 4304360264 พระอินแหลง ธมฺมโชโต วงคสุ์วรรณ ธาตุค  า

ชม. 1150/2548 4304470230 พระเสาร์แกว้ สุชาโต ดวงแกว้ ศรีเวียง

ชม. 1151/2548 4304360191 พระศรีสุพรรณ กิตฺติภทฺโท อ่อนสมบูรณ์ บุพพาราม

ชม. 1152/2548 4304360485 พระศรีทดั ปภากโร จนัทร์ธริเดช พนัเตา

ชม. 1153/2548 4304360060 พระหอด สุวณฺโณ แกว้ปัญญา ฝายหิน

ชม. 1154/2548 4204360328 พระอิทธิพล อิทฺธิญาโณ กนัทะนวล เทพินทราราม อนัดบั 2/49

ชม. 1155/2548 4204360084 พระบญัชา โชติวโร มูลค  า ดอกค า อนัดบั 2/49

ชม. 1156/2548 4204360319 พระอุดร นิพฺภโย สินไชย ฝายหิน อนัดบั 2/49

ชม. 1157/2548 4204360335 พระนพดล ปญฺญาวฑฺุโฒ บุญมาค า พระสิงห์ฯ รุ่นท่ี 49

ชม. 1158/2548 4204360262 พระมหาวรกฤต กิตฺติเมธี จนัตะ๊ บุพพาราม รุ่นท่ี 49

ชม. 1159/2548 4204360327 พระกิตติศกัด์ิ ธีรว  โส บุญมี ป่าร่ี รุ่นท่ี 49

37

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 1160/2548 4304480413 พระนพดล วชิรปญฺโญ อินสมบติั โสภณาราม อนัดบั 1

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา



ชม. 1161/2548 4304360078 พระอุเทน สุทฺธิสทฺโธ พรมสี แม่พริกล่ม อนัดบั 1

ชม. 1162/2548 4304360388 พระมหาอนนัต์ อนนฺตเมธี เฮือนแกว้ ประตูป่า อนัดบั 1

ชม. 1163/2548 4304480383 พระณฐัพล จนฺทิโก ประชุณหะ สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 1164/2548 4304470191 พระบญัจพล มหพฺพโล บวัจอ้ย พนัเตา อนัดบั 2

ชม. 1165/2548 4304110241 พระสายนั ปนาโท พนัเพช็ร ใหม่ห้วยทราย อนัดบั 2

ชม. 1166/2548 4304480499 พระมหาบณัฑิต ปณฺฑิตฺตโร ก๋าสุข ดอยสะเก็ด อนัดบั 2

ชม. 1167/2548 4304360493 พระปฐมพร กนฺตธมฺโม สิทธิกนั ปากกอง อนัดบั 2

ชม. 1168/2548 4304480359 พระมหามงคล กนฺตธมฺโม มะโนเมือง แม่ยอ่ย อนัดบั 2

ชม. 1169/2548 4304480421 พระบุญสิงห์ วชิรญาโณ ไชยสถาน พนัอน้

ชม. 1170/2548 4304110179 พระศกัด์ิชยั สติสมฺปนฺโน ลงักาพินธุ์ ร ่ าเปิงตโปทาราม

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา สกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 1171/2548 4304360353 พระอธิวฒัน์ ฉนฺทชาโต ประพาน พระสิงห์วรมหาวิหาร

ชม. 1172/2548 4304470159 พระรัชกร รวิว  โส ตนัแกว้ มหาวนาภิมุข

ชม. 1173/2548 4304470116 พระมหาสมพงษ์ สิทฺธิเมธี วงศฟ้์าเล่ือน วดัดอยสะเก็ด

ชม. 1174/2548 4304360248 พระจ านงค์ นาควโร นรดี วดัลอยเคราะห

ชม. 1175/2548 4304110233 พระชุชาติ สุธมฺโม เดชปัญญา สุนทนศิริ

ชม. 1176/2548 4304360035 พระประทีป ปญฺญาทีโป วงศจิ์นา วดัสามขา

ชม. 1177/2548 4304470043 พระอาทิตย์ โอภาโส ปาลทน อินทาราม

ชม. 1178/2548 4304360558 พระรุทธจร อานุรุทฺโธ แกว้มณีวงศ์ โลกโมฬี

19

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา สกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 1179/2548 4305370034 พระทวีชยั ฐิตญาโณ กลีบบวั ป่าดินแดง อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ



ขก. 1180/2548 4305370093 พระสมจิตร     ติสฺสโร จอมทรักษ์ ป่าศรีสวา่งธรรม อนัดบั 2

ขก. 1181/2548 4305370301 พระจกัรพนัธ์   จนฺทปญฺโญ นามบุดดี โพธ์ิกลาง อนัดบั 2

ขก. 1182/2548 4305370395 พระโอภาส   กลฺยาโณ วงศว์นั โชติรสธรรม อนัดบั 2

ขก. 1183/2548 4305370191 พระพาทิศ   ภูริวฑฺฒโก คงโสมา วฒุาราม

ขก. 1184/2548 4305370204 พระวินสนัต ์ ญาณธโร อว้นตรงตน้ สวา่งโพธ์ิชยั

ขก. 1185/2548 4305370379 พระวนัทอง  วณฺณธมฺโม ศรีสวสัด์ิ กองทอง

ขก. 1186/2548 4305370387 พระขาวน้อย ธรรมวงษ ์ เขมธโร ศรีบุริรัตนาราม

ขก. 1187/2548 4305370140 พระสวสัด์ิ   สุวโจ โคตรพรหม ศรีหนาถ

ขก. 1188/2548 4305370042 พระเริงวฒัน์ คุณธมฺโม นาคอก บูรพาราม

ขก. 1189/2548 4305370174 พระไพรวนั  รตนญาโณ หาญวิชา ศรีสะอาด

ขก. 1190/2548 4305370468 พระธีระยทุธ   ธมฺมิโก นุตะไว จุมพล

ขก. 1191/2548 4305370697 พระส าราญ  ผาสุกวาโส ผานิล สระทอง

ขก. 1192/2548 4305370638 พระแววเพชร   นาโค สุวนันี หวับ่อ

ขก. 1193/2548 4305370654 พระมหาเรืองยศ สิริภทฺโท คิดไร ท่าพระเนาว์

ขก. 1194/2548 4305370492 พระสมศกัด์ิ   โชติปญฺโญ สมทะวงศ์ มรรคส าราญ

ขก. 1195/2548 4305370441 พระพรพนัธ์ ปสนฺโน โคตรนวล ศรีธาราม

ขก. 1196/2548 4305370514 พระขิม กิมห้อน มหนฺตเถโร ป่ากุดกวา้ง

ขก. 1197/2548 4305370620 พระบณัฑิต - สุลยัค  า สปป.ลาว *

ขก. 1198/2548 4306037291 พระสูนจนัทร์ - พงพนา สปป.ลาว *

20

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ



นม. 1199/2548 4306037371 พระมหาประสงค์ กิตฺติปญฺโญ สงนอก สะแก อนัดบั 1

นม. 1200/2548 4306037185 พระมหาเกรียงไกร ขนฺติพโล กาก่ิง สะแก อนัดบั 1

นม. 1201/2548 4306037215 พระมหาสุรธีร์ วรมงฺคโล รวงน้อย สะแก อนัดบั 2

นม. 1202/2548 4306037436 สามเณรสมัพนัธ์ - นาคนวล พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2

นม. 1203/2548 4306037428 สามเณรทกัขศิลป์ - วงศวิ์เศษ ยอกขาม อนัดบั 2

นม. 1204/2548 4306037274 พระสายญั ถิรปญฺโญ ชาญชาติ จินดาราม อนัดบั 2

นม. 1205/2548 4306037223 พระใบฎีการุ่งโรจน์ สิริวณฺโณ บุญเฒ่า ใหญ่สูงเนิน อนัดบั 2

นม. 1206/2548 4306037240 พระสมจิตร ตปสีโล ศรีสวสัด์ิ ศาลาทรง อนัดบั 2

นม. 1207/2548 4306037410 พระสมเดช สุทฺธกิตฺติเมธี บุญรอดดวง อิสาน อนัดบั 2

นม. 1208/2548 4306037100 พระมหาประยรู ฐานวโร ซา้ยก่า อิสาน อนัดบั 2

นม. 1209/2548 4306037321 พระมหาไกรสร สรณเมธี บุญฉิมพลี บูรพ์ อนัดบั 2

นม. 1210/2548 4306037487 สามเณรด ารง - ตาก่ิมนอก ประชาวาส อนัดบั 2

นม. 1211/2548 4306037061 พระฉตัร เขมวีโร ทบัพรม พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2

นม. 1212/2548 4306037126 พระปริตร ปิยสีโล คา้ขนุทด พระเพลิง อนัดบั 2

นม. 1213/2548 4306037312 พระมหาอ านาจ อตฺตทีโป พิขนุทด สะแก อนัดบั 2

นม. 1214/2548 4306037355 พระถกนธ์ จนฺทูปโม พนัธ์สวสัด์ิ บูรพ์ อนัดบั 2

นม. 1215/2548 4306037584 พระพิสิฐ จกฺกวโร บุญอ่อน ถ ้าสองพ่ีน้อง

นม. 1216/2548 4306037614 พระธนากร อริยว  โส เลิกนอก ราษฎร์บ ารุง

นม. 1217/2548 4306037592 พระส าราญ โชติปญฺโญ มรกตเมืองปัก หลกัร้อย

นม. 1218/2548 4306037576 พระฉตัรชยั สติสมฺปนฺโน จุลก่ิง ห้วยพรหม 

นม. 1219/2548 4306037053 พระมหาจตุพล ฐานวีโร จนัทร์เพง็ สระส่ีเหล่ียม

นม. 1220/2548 4306037193 พระมหาสุดทา้ย มหาวีโร สตันนัท์ ญาณโสภิตวนาราม

นม. 1221/2548 4306037339 พระขวญัชยั เขมปญฺโญ วงศรีจนัทร์ พระนารายณ์มหาราช

นม. 1222/2548 4306037142 พระปุณณรัตน์ วายาโม จาบกระโทก ปอพาน  

นม. 1223/2548 4306037118 พระประเสริฐ กนฺตสีโล ปรอยกระโทก กองพระทราย



นม. 1224/2548 4306037479 พระอดิสยั อานนฺโท บุญอวบ วิสุทธิศรีสุมงัคลาราม

นม. 1225/2548 4306037231 พระสิปปกร ปภากโร กมขนุทด สวนพริกไทย

นม. 1226/2548 4306037622 พระเทพพร สุทฺธจิตฺโต เกงขนุทด สวนพริกไทย

นม. 1227/2548 4306037134 พระจีรพฒัน์ จิตฺตทนฺโต บุตรศรีโคตร หนองหญา้งาม  

นม. 1228/2548 4306037444 พระสุวิชยั จรณสมฺปนฺโน มุ่งพวกกลาง สุสาน

นม. 1229/2548 4306037266 พระนาครินทร์ อาสโภ คุณาทยั มนตม์าวาส

นม. 1230/2548 4306037258 พระบญัชา ญาณทีโป เอน็มาก คลองตาลอง

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นม. 1231/2548 4306037177 พระเพลิน วรปญฺโญ ชยัยะพร สปป.ลาว อนัดบั 2*

นม. 1232/2548 4306037037 พระค า สิริธมฺโม สาริพม สปป.ลาว อนัดบั 2*

นม. 1233/2548 4306037291 พระแสงจนัทร์ ฐานวีโร จนัทวงษ์ สปป.ลาว *

นม. 1234/2548 4206370257 พระจอ้ย ปญฺญาวชิโร มานุจมั บูรพ์ อนัดบั 2/49

นม. 1235/2548 4206370494 พระจกัษ์ ตนฺติธโร บุญสอน บุ่ง  รุ่นท่ี 49

นม. 1236/2548 4206370222 พระมหากิตติศกัด์ิ กิตฺติเมธี พิมูลชาติ พายพั รุ่นท่ี 49

38

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นพ. 1237/2548 4313030301 พระไพรัตน์  รตนญาโณ มาตราช พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 1238/2548 4313030077 พระนาวิน สุเมโธ งอยผาลา พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 1239/2548 4313030018 พระค าแพง ปวรธมฺโม สุระภา พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 1240/2548 4313030191 พระสติมา สติสมฺปนฺโน นารีนุช พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 1241/2548 4313030166 พระภูษา อิสฺสรญาโณ สีสะเกษ พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 1242/2548 4313030271 พระอภิสิทธ์ิ ธีรปญฺโญ อรรคนิตย์ พระธาตุพนมฯ

วิทยาลยัสงฆน์ครพนม
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ



นพ. 1243/2548 4313030182 พระยทุธนา ปิยสีโล ลีสอนตะ พระธาตุพนมฯ

นพ. 1244/2548 4313030204 พระสบาย ปญฺญาวชิโร ชยัมุงคุณ ป่าสุริโย

นพ. 1245/2548 4313030051 พระชุมพล ปญฺญาธโร วนัชยั สร้างแห่ท่า

นพ. 1246/2548 4313030221 พระศรีธาตุ ปุญฺญมโน สิงห์ประทุม บูรพาราม

นพ. 1247/2548 4313030263 พระอภินนัท์ อนุตฺตโร แสงแดง พระธาตุพนมฯ

นพ. 1248/2548 4313030093 พระบุญมี ฐิตคุโณ เงินห้วยพระ พระธาตุพนมฯ

นพ. 1249/2548 4213030261 พระยงคย์ทุธ จนฺทสาโร ข าคม พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2/49

13

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พล. 1250/2548 4316160460 พระมหาร่วม  คุณวฑฺุโฒ มัง่คลา้ย คูหาสุวรรณ อนัดบั 1

พล. 1251/2548 4316160320 พระสมพงษ ์ เลขธมฺโม น้อยทุ่ง คูหาสุวรรค์ อนัดบั 2

พล. 1252/2548 4316160192 พระจิรพจน์   ญาณฉนฺโท ขวญัคง หนองบวั อนัดบั 2

พล. 1253/2548 4316160249 พระธีระวฒัน์  ปทุโม ตนัตรา คุยม่วง อนัดบั 2

พล. 1254/2548 4316160125 พระสุพรรณ   สุมงฺคโล สุมงคล จุฬามณี อนัดบั 2

พล. 1255/2548 4316160559 พระด ารงค ์   ภทฺทมุนี แคนศิลา ราชบูรณะ

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พล. 1256/2548 4316160532 พระฉลองชยั  กิตฺติเมธี สารไธสง ราชบูรณะ

พล. 1257/2548 4316160087 พระปริญญา    สีลสาโร อุ่นทิดเพชร จนัทร์ตะวนัออก

พล. 1258/2548 4316160311 พระวิศาล   ปรกฺกโม ท าสวน ไก่เข่ีย

พล. 1259/2548 4316160761 พระ ม.ล.ภคเมธี รตนร สี สายสนัน่ ก าแพงงาม

พล. 1260/2548 4316160605 พระศวสักร     ปิยสีโล สงคป์ระเสริฐ คุยม่วง

พล. 1261/2548 4316160109 พระพินโญ   สิริปุญฺโญ หวงัชนะ จุฬามณี

วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวิชาภาษาองักฤษ



พล. 1262/2548 4316160028 พระจ าเริญ    ยตฺุติโก ค าแกว้ จุฬามณี

13

คณะมนุษยศาสตร์

ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน รูป

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวม รูป

วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาลยัสงฆ์นครพนม

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป



วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน รูป

คณะมนุษยศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน รวมทัง้สิน้ รูป

พระครูกลัยณสิทธิวฒัน์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการเมืองการปกครอง  (ส่วนกลาง)

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
ปีการศึกษา  ๒๕๔๖

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘
รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๘  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

รุ่นท่ี ๕๐
คณะสงัคมศาสตร์

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระราชรัตนโมลี

อธิการบดี อุปนายกสภามหาวิทยาลยั

ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)



กท 1263/2548 15089 พระมหาณรงค์ วชิรญาโณ เช้ือบวัเยน็ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 1264/2548 15072 พระกลัยา ปภาโส น้อยหา อมัพวนั อนัดบั 2

กท 1265/2548 15118 พระมหาภูริภทัร์ อคฺคธมฺโม สุทาศิริ เจา้อาม อนัดบั 2

กท 1266/2548 15124 พระมหาวิษณุกร กิตฺติรกฺโข ปุ่ มแม่น แค,นอก อนัดบั 2

กท 1267/2548 15078 พระคมกริช กิตฺติปญฺโญ กานุมาร หิรัญรูจี อนัดบั 2

กท 1268/2548 15181 พระเป้า เตชปญฺโญ คา้สบาย รังกาใหญ่ อนัดบั 2

กท 1269/2548 15110 พระมหาพลวฒัน์ กิตฺติเมธี จ าปาตุม แคนอก อนัดบั 2

กท 1270/2548 15101 พระมหาบุญจนัทร์ ชยวีโร ฤาชยั ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 1271/2548 15126 พระมหาศุภชยั สุทสฺสี เช้ือพายพั พรพมวงศาราม อนัดบั 2

กท 1272/2548 15108 พระมหาพุทธิวงศ์ นฏฺฐญฺญู สุวรรณรัตน์ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2

กท 1273/2548 4309010270 พระมหาสวธร สวธารี เทียมเพชร เศวตฉตัร อนัดบั 2

กท 1274/2548 15105 พระมหาประสพ มหาวีริโย ผลาญไกรเพชร ชลประทานรังสฤษฏ์ิ อนัดบั 2

กท 1275/2548 15131 พระมหาสกล ธมฺมนนฺโท มาลยั เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 1276/2548 15136 พระมหาสุขสรร ปญฺญาปสุโต ทองที ครุใน

กท 1277/2548 15197 สามเณรสมเด็จ - คร้ึมคา้งพลู ธาตุทอง

กท 1278/2548 15168 พระชนินทร์ เตชวนฺโต ราชาอาจ จอมสุดาราม

กท 1279/2548 15188 พระสมบติั พุทฺธวิริโย อาวธุพนัธ์ สุวรรณประสิทธ์ิ

กท 1280/2548 15184 พระเมธี ชยาลงฺกาโร บุญคง ห้วยสา

กท 1281/2548 15081 พระมหาจนัทร จนฺทโชโต สารีบุตร ช านิหตัถการ

กท 1282/2548 15082 พระมหาจนัทร์หอม กลฺยาณคุโณ กุลเกษ ละหาร

กท 1283/2548 15127 พระมหาศิริวฒัน์ ปิยธมฺโม โพธ์ิแกว้ บางนานอก

กท 1284/2548 15132 พระมหาสมนึก เขมิโย โปร่งสนัเทียะ ศรีสุดาราม

กท 1285/2548 15195 พระครูปลดัสุเมธ สิริธมฺโม เชิดฉาย เฉลิมพระเกียรติ

กท 1286/2548 15129 พระศิริพร ชุติปญฺโญ เคนศิริ บางยี่ขนั

กท 1287/2548 15157 พระอดิศร อภิวฑฺฒโน ปราสารทอง น้อยนพคุณ



กท 1288/2548 15158 พระอภิชยั อภิชโย เอียงเอ้ือ สารอด

กท 1289/2548 15084 พระเชษฐ ฐานงฺกโร โพธ์ิปรากฏ รวกบางบ าหรุ

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1290/2548 15172 พระณรงค์ ฐานุตฺตโร จตัตามาศ ยานนาวา

กท 1291/2548 15214 พระสิงห์ค  า กิตฺติโสภโณ คิดสภาพร บางเลนเจริญ *

กท 1292/2548 15208 พระบารัง ฌานธมฺโม สิม นครอินทร์ **

กท 1293/2548 15213 พระชายสมุทร เขมปญฺโญ จ าปาอุทุม มหาธาตุฯ *

กท 1294/2548 13501 พระมหาประดิษฐ์ วชิรร สี ยนิดี อุดมรังสี รุ่น 49

32

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1295/2548 15103 พระมหาบวร ปวรญฺญู นามวงศ์ อุดมรังสี อนัดบั 1

กท 1296/2548 15159 พระมหาอุดม อภิจิรกิตฺติ รักษาภกัดี บพิตรพิมุข อนัดบั 2

กท 1297/2548 15102 พระมหาบุญนพ วชิราวโุธ ใจเฉียง น้อยนพคุณ อนัดบั 2

กท 1298/2548 15160 พระอุทยั อุทโย ละชัว่ อมัพวนั อนัดบั 2

กท 1299/2548 15139 พระมหาสรพงษ์ กิตฺติโสภโณ สงครามสงค์ เฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

กท 1300/2548 15171 พระมหาเชษฐา จิรธมฺมจารี พงัทุย ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1301/2548 15073 พระมหาเกรียง วรกิตฺติ ศกัด์ิศรี เทพธิดาราม อนัดบั 2

กท 1302/2548 15123 พระมหาวิศิษฐ์ ปญฺญาธโร ปานจนัทร์ เชตุพน อนัดบั 2

กท 1303/2548 15173 พระเดชประชา ชนญาโณ บุตรดี ยานนาวา อนัดบั 2

กท 1304/2548 15140 พระสุชาติ รตนโชโต กอ้นค า บางยี่ขนั อนัดบั 2

กท 1305/2548 15198 พระสมยั วชิรญาโณ พลางวนั ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท 1306/2548 15109 พระมหาแพร รตนวณฺโณ พรมโสภา น้อยนพคุณ

คณะสงัคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  (ส่วนกลาง)



กท 1307/2548 15137 พระมหาไสว ปญฺญาธโร สุวรรณโณ บางสะแกใน

กท 1308/2548 15150 พระครูสงัฆรักษห์ฤทยั ปภสฺสโร ค าเมา้ ราชวรินทร์

กท 1309/2548 15088 พระมหานุกูล กุสลจิตฺโต ค ายา รางบวั

กท 1310/2548 15130 พระศิโรดม จนฺโทภาโส เจก๊ผาจุก มหาธาตุฯ

กท 1311/2548 15088 พระไชยณรงค์ ชยวฑฺฒโณ กาญจนรุ่ง โมกข์

กท 1312/2548 15100 พระมหาบ ารุง สุเมโธ บุตรประเสริฐ มหรรณพาราม

กท 1313/2548 15149 พระมหาวีรธรรม ธมฺมวีโร วจันา ยานนาวา

กท 1314/2548 15114 พระไพรัช ฐิตตฺโต เพชรคง นาคนิมิตร

กท 1315/2548 15161 พระอุทิตย์ อาทิตปญฺโญ แสงสวา่ง ศรีบุญเรือง

กท 1316/2548 15083 พระมหาเฉลิมพล อภิพโล สมบูรณ์ชยั สหกรณ์แปลงสอง

กท 1317/2548 15143 พระสมพงศ์ ญาณธีโร ชูศรี นาคปรก

กท 1318/2548 15180 พระปลดัปรียภทัร์ จิรภทฺโท แสงโนรี มหาธาตุฯ

กท 1319/2548 14673 พระสุรศกัด์ิ สิริปุญฺโญ ศรีบุญเรือง แค

กท 1320/2548 15059 พระสุเมธา จนฺทสาโร จ าปาอุทุม มหาธาตุฯ อนัดบั 2*

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1321/2548 15209 พระบุญเพง็ ปุญฺญโสภโณ ดวงมาลา สระเกศ *

กท 1322/2548 15211 พระสมัผสั ธมฺมทายี สาน ปากน ้า **

กท 1323/2548 14793 พระวิทย์ กลฺยาณธมฺโม ยิม้ ประยรุวงศาวาส **

กท 1324/2548 14054 พระสมหวงั วฑฺฒโน ชุมทอง แดงธรรมชาติ รุ่นท่ี 48

กท 1325/2548 14619 พระมหาพิเชษศกัด์ิ สุมโน ชนะสุนทรวฒัน์ ทองศาลางาม อนัดบั 2

กท 1326/2548 14669 พระธีรเดช ธีรเตโช ทาเวียง บางโคล่นอก อนัดบั  2/49

กท 1327/2548 14601 พระสกลวรรธน์ สุวณฺโณ ปลงใจ ห้วยส าราญ รุ่นท่ี 49

กท 1328/2548 14613 พระพนม ถิรจิตฺโต ชยัแกว้ ใหม่ยายมอญ รุ่นท่ี 49
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1329/2548 15085 สามเณรชยัยงค์ - ยบุลชิต ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 2

กท 1330/2548 15167 พระจีรศกัด์ิ จิรวฑฺฒโน แกว้ใจดี บางสระแกใน อนัดบั 2

กท 1331/2548 15162 พระเอกพล อภิวณฺโณ เช้ือมหาวรรณ์ นางชี อนัดบั 2

กท 1332/2548 15040 พระมหาอุทิศ คมฺภีรปญฺโญ อินทรพรหม พระเชตุพน

กท 1333/2548 15128 สามเณรศกัด์ิดา - มรดา ใหม่ยายมอญ

กท 1334/2548 15199 พระสวสัด์ิ สจฺจวาที นรดี บางรักใหญ่

กท 1335/2548 15122 พระวิรัตน์ ติกฺขวีโร จ าปาหอม ศรีบุญเรือง

กท 1336/2548 15113 พระเพ่ิมศกัด์ิ อภิ€าโน ผาติประภาวงศ์ ธรรมมงคล

กท 1337/2548 15111 พระพิภพ เขมจิตฺโต ทองสุกใส โพธ์ิเรียง

กท 1338/2548 15201 พระมหาชยานนท์ ญาณคฺโค พรหมบุตร คลองเตยนอก

กท 1339/2548 15104 พระมหาปฏิภาณ วชิรปญฺโญ ชยัศรีรัมย์ บางรักใหญ่

กท 1340/2548 15145 พระมหาสยาม สุวณฺณโชตโย เช้ือทอง พระเชตุพน

กท 1341/2548 15115 พระภูธร ภูริปญฺโญ ลอ้ประวติั ชยัพฤกษมาลา

กท 1342/2548 15096 พระธีระภทัร ยโสธโร ทนัเต อมรทายกิาราม

กท 1343/2548 15144 พระมหาสมิง ชวนปญฺโญ ศาลาทอง บุณยประดิษฐ์

กท 1344/2548 15164 พระพจนินท์ ส วโร กบันุช ไทรมา้ เหนือ

กท 1345/2548 15191 พระสรพงษ์ สีลส วโร สอนทวี โบถส์

กท 1346/2548 15090 พระณรงค์ ฐานวฑฺุโฒ จินดาธรรม พระเชตุพน

กท 1347/2548 15086 พระชาญณรงค์ ญาณโสภโณ ใจตรง นางชี

กท 1348/2548 15071 พระมหาโกวิทย์ ปณฺฑิตเปโม คุม้รักษา ประยรุวงศาวาส

กท 1349/2548 15205 พระจีเลียน ฐานทินฺโน จาบ หทยันเรศร อนัดบั 2**

คณะสงัคมศาสตร์  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ส่วนกลาง)



กท 1350/2548 15062 พระเสงโหร์ มงฺคลตฺเถโร บู มหาธาตุฯ **

กท 1351/2548 15204 พระค าปิว อภิธมฺโม ปานค า บางไส้ไก่ *

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1352/2548 4517041239 พระบุญแปง ป?ฺฺ?าวโร รุ่งยะจิต มหาธาตุฯ *

กท 1353/2548 15206 พระดาววอน ปภากโร แกว้สวา่ง มหรรณพาราม *

กท 1354/2548 15066 พระจกัรพรรด์ิ สิริปุญฺโญ บิมาตะภูมิ ท่งป่ง *

กท 1355/2548 15207 พระทองดา จนฺทสาโร จนัทมาลี จกัรวรรดิราชาวาส *

กท 1356/2548 15120 พระมหาวรวิทย์ โคตมสิสฺโส จนัทรังษี ประชาศรัทธาธรรม *

กท 1357/2548 15212 พระส าอาด โฆสนนฺทตฺเถโร ชวน สนัติธรรมาราม **

กท 1358/2548 14587 พระมหามนตรี มงฺคลเมธี คลา้ยสุบรรณ สามพระยา อนัดบั 2/49
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ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

กท 1359/2548 15119 พระวิศิษฎ์ โฆสิตธมฺโม นาศรี ใหม่(ยายแป้น) อนัดบั 2

กท 1360/2548 15170 พระชายชาญ ชวนปญฺโญ บุญชด กุนนทีสุทธาราม อนัดบั 2

กท 1361/2548 15135 พระมหาสายนัต์ กิตฺติสาโร นาควงษ์ ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2

กท 1362/2548 13427 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร พุม่จนัทร์ หนงัราชวรวิหาร

กท 1363/2548 15192 พระส านวน กมลสีโล ภิบาลรักษ์ สุวรรณ

กท 1364/2548 14561 พระมหาสุทศัน์ สากยวลี จกัรแกว้ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 1365/2548 14621 พระโชคชยั ชยโชโต ยิม้ใจบุญ ชยัพฤกษมาลา

กท 1366/2548 15080 พระมหาเจริญชยั ชยมนฺตี มุงแสน ยานนาวา

กท 1367/2548 15092 พระมหาทวีศกัด์ิ ธีรว  โส พิมพล์ออ ประสาทบุญญาวาส

กท 1368/2548 15138 พระสงวน ฐานุตฺตโม ช่วยจ า ยางสุทธาราม

  สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (ส่วนกลาง)
คณะสงัคมศาสตร์



กท 1369/2548 15099 พระบญัชา โชติปุญฺโญ วนัพุธ เขียน

กท 1370/2548 14620 พระทองสุ่น เตชธมฺโม สายเสน ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 1371/2548 15196 พระสมคิด เสฏฐว  โส เศษวงศ์ ศรีสุดาราม

กท 1372/2548 15165 พระเกรียงไกร กิตฺติโสภโณ แปงป้อ เทพากร

กท 1373/2548 15194 พระส ารวย โอภาโส แสนบุญศิริ อรุณราชวราราม

กท 1374/2548 15134 พระมหาสายลม ธมฺมวาตธาโร บดีรัฐ โปรดเกศเชษฐาราม

กท 1375/2548 15177 พระบุญชู เตชปญฺโญ จนัทร์ยิม้ ประสาทบุญญาวาส

กท 1376/2548 15093 พระธงชยั อคฺคธมฺโม คะระออม พระยาท าวรวิหาร

กท 1377/2548 15133 พระมหาสมศกัด์ิ สารตฺถิโก หม่ืนแสวง บุณยประดิษฐ์

กท 1378/2548 14606 พระมหาสุมิต คมฺภีรปญฺโญ สุวรรณศรี บางขนั

กท 1379/2548 15163 พระกิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ เจริญทศัน์ ดิสหงษาราม

กท 1380/2548 14654 พระทรงวฒิุ ธมฺมธโร อ่ิมกมล บางโคล่นอก รุ่นท่ี 49

22

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นค. 1381/2548 4342310341 พระไพฑูรย์ ภทฺทมุนี น้อยแกว้ สวา่งโพธิวราราม อนัดบั 1

นค. 1382/2548 4342310287 พระทองค า อตฺตสิริ สางาม ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 1

นค. 1383/2548 4342310422 พระสิทธิชยั ชยสาโร ส่อนไชย ศรีสะเกษ อนัดบั 1

นค. 1384/2548 4342310295 พระนราพงษ์ มหาวีโร อามาตยค์ง ศรีษะเกษ อนัดบั 1

นค. 1385/2548 4342310252 พระทนงศกัด์ิ ปญฺญาวฑฺฒโน พงษก์องเงิน สระแกว้ อนัดบั 1

นค. 1386/2548 4342310139 พระค าใหม่ ส วโร บุญพา ป่าอุดมคงคานิมิต อนัดบั 2

นค. 1387/2548 4342310261 พระทศัพร ปญฺญาวโร ศรีบุรมย์ ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2

วิทยาเขตหนองคาย
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการเมืองการปกครอง



นค. 1388/2548 4342310473 พระสุทธิพนัธ์ สุทฺธิเมธี คงยิ่ง ชยัพร อนัดบั 2

นค. 1389/2548 4342310538 พระสมปอง ปิยธมฺโม โคตรแกว้ อรัญญิกาวาส อนัดบั 2

นค. 1390/2548 4342310457 พระมหาสุนทร สุนฺทโร ใจหนกั ศรีชมช่ืน อนัดบั 2

นค. 1391/2548 4304239821 พระพรชยั กนฺตวณฺโณ ผงไธสงค์ ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2

นค. 1392/2548 4342310511 สามเณรโสวตัร - อ่อนพิมพ์ ยอดแกว้ อนัดบั 2

นค. 1393/2548 4342310333 พระมหาประเทือง วรปณฺฑิโต วรบณัฑิต เนินพระเนาวนาราม อนัดบั 2

นค. 1394/2548 4342310431 พระมหาสิงหา ภทฺทเมธี มุ่งหมาย ศรีชมช่ืน อนัดบั 2

นค. 1395/2548 4342310449 พระศรีเมือง สนฺติกโร ณ หนองคาย ศรีสะเกษ อนัดบั 2

นค. 1396/2548 4342310201 พระชูศกัด์ิ เขมธมฺโม สุท ามา ราษฎร์จ านงค์ อนัดบั 2

นค. 1397/2548 4342310384 พระสุวตัร์ วรธมฺโม ทวนทา้ว ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2

นค. 1398/2548 4342310376 พระวิรัตน์ ปภากโร ลาทะแกว้ เกษตรศิริ อนัดบั 2

นค. 1399/2548 4342310279 พระทศพร จิรธมฺโม เจริญเขตต์ อรัญญาสุนทราลยั อนัดบั 2

นค. 1400/2548 4342310503 พระสมหวงั สุจิตฺโต นนัทโพธ์ิเดช ศรีชมช่ืน อนัดบั 2

นค. 1401/2548 4342310350 พระไพรัช ทีปงฺกโร ไชยสุข สิริมหากจัจายน์ อนัดบั 2

นค. 1402/2548 4342310465 พระสุนนั กนฺตธมฺโม โพธ์ิค  า เขาทองนพคุณ อนัดบั 2

นค. 1403/2548 4342310571 พระจิตติพงษ์ จิตฺตคุโณ พรมสมบติั ป่าบูรพาเจริญธรรม

นค. 1404/2548 4342310155 พระจรูญ รตนเมธี รัตนเพลิด เนินพระเนาวนาราม

นค. 1405/2548 4342310180 พระช านาญศิลป์ จนฺทิโก ส่องใส ยอดแกว้

นค. 1406/2548 4304239872 พระวิวฒัน์ อคฺคปญฺโญ ไชยเชษฐ์ โพธ์ิชยั

นค. 1407/2548 4342310414 พระสายเพชร จนฺทโณ ประเสริฐสาร มงคลศิลาคุณ

นค. 1408/2548 4304239627 พระสมบติั สีลสาโร ศรีจนัทร์ ยอดแกว้

นค. 1409/2548 4304239988 พระสุรชยั อตฺถญฺญู ลูลา ทุ่งสวา่ง

นค. 1410/2548 4342310481 พระสุรชยั ปภสฺสโร ภูกองไชย ศาลาค า

นค. 1411/2548 4342310392 สามเณรสมยั - ปัดสา โพธ์ิชยั 

นค. 1412/2548 4304238418 สามเณรสนธยา - ฤทธ์ิจรูญ ทรงศิลา



นค. 1413/2548 4342310171 พระชนะชยั ภูริวฑฺฒโก ศรีภูมาตย์ โพธ์ิชยั 

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นค. 1414/2548 4342310244 พระถาวร ถิรธมฺโม ช่ืนนอก ชยัพร

นค. 1415/2548 4342310406 พระสนัติ รตนปญฺโญ โหราฤทธ์ิ ศรีสวา่ง

นค. 1416/2548 4304239732 พระฉลอง กตปุญฺโญ ดัง่มณี มีชยัท่า

นค. 1417/2548 4342310368 พระวิทยา วชิรญาโณ ชยัทองค า บ าเพญ็วิหารธรรม

นค. 1418/2548 4342310716 พระอนุกูล ถาวโร ศรีปัจฉิม โพธ์ิชยั 

นค. 1419/2548 4342310112 พระเกียรติศกัด์ิ เขมจาโร กะมุตะเสน วาปีประดิษฐ์

นค. 1420/2548 4342310520 สามเณรสมชาย - พรมภาพ ศรีบุญเรือง

นค. 1421/2548 4342310317 พระบุญชู ขนฺติโก วงลินยอง นิลถาราม

นค. 1422/2548 4342310325 พระบุญชู ฐิตส วโร สมปาน สิริมหากจัจายน์

นค. 1423/2548 4342310236 สามเณรณฐัพงษ์ - อินทรักษา โพธ์ิชยั 

นค. 1424/2548 4342310210 พระเชิดชาย จิตฺตคุตฺโต สุวรรณรินทร์ สามคัคี  

นค. 1425/2548 4542312852 สามเณรณรงค์ - หนูพรหม ยอดแกว้

นค. 1426/2548 4542312861 พระวชิระ ธีรธมฺโม พระไตรราช ศรีเมือง

46

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นศ. 1427/2548 43020501 พระอมร กวิว  โส อินลี พงัสิงห์ อนัดบั 1

นศ. 1428/2548 43020517 พระมหาสมบติั ธมฺมโชโต ทองมีขวญั ชะเมา อนัดบั 2

นศ. 1429/2548 43020506 สามเณรอตัตพร - คงรัตน์ แจง้วรวิหาร อนัดบั 2

นศ. 1430/2548 43020502 พระฑิฆมัพร ฐิตมโน พวงสุวรรณ เขาปูน อนัดบั 2

นศ. 1431/2548 43020523 พระพิเชษฐ์ วชิรว  โส ไชยสงคราม หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา



นศ. 1432/2548 43020508 พระสมพร ปญฺญาธโร อกัษรพุม่ ศาลามีชยั อนัดบั 2

นศ. 1433/2548 43020509 พระจเร สิริวฑฺฒโน แยม้เกิด หน้าพระบรมธาตุ

นศ. 1434/2548 43020507 พระวินยั ชุตินฺธโร ทิพยดี์ บูรณาราม

นศ. 1435/2548 43020511 สามเณรกิติศกัด์ิ - บริพนัธ์ วงัตะวนัออก

นศ. 1436/2548 43020516 พระสกนธ์ สิริวณฺโณ ทองมี ประดู่พฒันาราม

นศ. 1437/2548 43020504 พระวารินทร์ ธมฺมวสโร สงัขศ์รีอินทร์ วงัตะวนัตก

นศ. 1438/2548 43020514 พระชาตรี ยสวฑฺฒโก สีเสน ใหญ่ชยัมงคล

นศ. 1439/2548 42020372 พระกิตติ กิตฺติภทฺโท โกฎวิเชียร หาดสูง

นศ. 1440/2548 43020515 พระทนงศกัด์ิ สิริภทฺโท ศรัทธาสุข จนัทาราม

14

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 1441/2548 4304470256 พระพงษฑู์รย์ ธมฺมภิญฺโญ ภิญโญฤทธ์ิ หนองตอง อนัดบั 2

ชม. 1442/2548 4304480481 พระสุวรรณ์ ฐานวโร ฟองค า เจด็ยอด อนัดบั 2

ชม. 1443/2548 4304470141 พระนคร จนฺทว  โส กนัทะวงค์ เสาหิน อนัดบั 2

ชม. 1444/2548 4304470175 พระธวชัชยั สนฺตจิตฺโต อ่ินค า ทรายมูล อนัดบั 2

ชม. 1445/2548 4304470132 พระยิ่งยอด หาสธมฺโม แกว้มณี บวกเป็ด อนัดบั 2

ชม. 1446/2548 4304470124 พระธวชัร์ สุทฺธิญาโณ ยอดกนัธา ถาวรรังษี

ชม. 1447/2548 4304470051 พระธนู สุจิตฺโต ทะแกลว้พนัธ์ ศรีสวาท

ชม. 1448/2548 4304470264 พระทวี เขมปญฺโญ สมรักษ์ อุโมงค์

คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาเขตเชียงใหม่



ชม. 1449/2548 4304470345 พระสุเทพ ฐิตเมโธ บุญมณี คลองแรด

ชม. 1450/2548 4304470167 พระจีรพงษ์ ญานสมฺปนฺโน รักษาประเพณี ตน้ปิน

ชม. 1451/2548 4304470094 พระพรศกัด์ิ วชิรว  โส บวัน า บา้นปิง

ชม. 1452/2548 4304470361 พระสมชาย สิริปญฺโญ สิทธิพอน ฝายหิน

ชม. 1453/2548 4304470108 พระบุญยงั มหาปญฺโญ ณะค า ชมพู

13

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 1454/2548 4304480111 พระมหาเนติวฒิุ เนติวฑฺโฒ เคารพปรัชญา ศรีโสดา อนัดบั 1

ชม. 1455/2548 4304360167 พระสมจิตร สมจิตฺโต ดวงใจไพรวลัย์ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1456/2548 4304480081 พระมหาจะ๊ พุทฺธงฺกุโร แซ่วา่ง ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1457/2548 4304480162 พระบุญชยั ปุญฺญชโย ยิ่งรักเพญ็จนัทร์ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1458/2548 4304480049 พระชาติชาย คเวสโก วงัอ่อน ร ่ าเปิง อนัดบั 2

ชม. 1459/2548 4304480103 พระครูธรรมธรสมจิตร ติกฺขวีโร บาลี ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1460/2548 4304480014 พระสมพร สมวโร วนาแพรวพรรณ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1461/2548 4304480171 พระพิทกัษช์าติ ธมฺมจาโร โชคนิรมิตร ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1462/2548 4304480456 พระจีรศกัด์ิ จิรวฑฺฒโน เถ้ิมปิน พนัแหวน อนัดบั 2

ชม. 1463/2548 4304480316 พระบุญจนัทร์ ปภาโต โยทู่ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1464/2548 4304480146 พระขวญัชยั สิริวณฺโณ สิริวรรณภา ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1465/2548 4304480073 พระณฐัพงศ์ ณฏฺฐิโก อมรใฝ่สุดา ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1466/2548 4304480308 พระถนอม ถิรญาโณ เพียงไพรชม ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1467/2548 4304110021 พระศุภฤกษ์ สุฐิตเมธี มาเยอะ สวา่งบนัเทิง

ชม. 1468/2548 4304480090 พระมหาย๋ง สิริสุนฺทโร แซ่วา่ง ศรีโสดา

วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ชม. 1469/2548 4304480235 พระสิทธิวงษ์ สิริธโร บูรณะไพรวลัย์ ศรีโสดา

ชม. 1470/2548 4304480278 พระวิกรม ปิยธมฺโม พนัธ์พงศรั์ตนา ศรีโสดา

ชม. 1471/2548 4304480197 พระซะ ธมฺมโชโต แซ่ยา่ง ศรีโสดา

ชม. 1472/2548 4304480219 พระวิชยั วิชิโต ศรีมณีกนกกุล ศรีโสดา

ชม. 1473/2548 4304480154 พระทยากร เหมโก เกจ้ือ เชตุพน

ชม. 1474/2548 4304480022 พระธนทัชยั ธนญฺชโย มงคลวาท ศรีโสดา

ชม. 1475/2548 4304480031 พระสุรินทร์ นนฺทสาโร จ าเกิด ทรายมูล

ชม. 1476/2548 4304480138 พระมานะ มหาวิริโย มหรรณพนทีไพร ศรีโสดา

ชม. 1477/2548 4304480251 พระสุขพร สุเมธี กอแกว้ ศรีโสดา

ชม. 1478/2548 4304480120 พระสมบติั สิริลาโภ สิริธารากุล ศรีโสดา

ชม. 1479/2548 4304480286 พระเวทยจ์รูญ ปญฺญาวโร ศรีสกุลเศรษฐ์ ศรีโสดา

ชม. 1480/2548 4304480332 พระอินทร์ชยั อินฺทปญฺโญ สุปรีชาธีรกุล ศรีโสดา

27

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 1481/2548 4305410010 พระแสงสุรีย์ จิตฺตคุตฺโต ยนัตะพนัธ์ ศรีบวับาน อนัดบั 1

ขก. 1482/2548 4305410745 พระวรายทุธ โรจนญาโณ คนัทะสินธุ์ ศรีบวับาน อนัดบั 1

ขก. 1483/2548 4305410664 พระประสาท ฐิตสีโล โอปาก หนองคู อนัดบั 2

ขก. 1484/2548 4305410869 พระสงกรานต์ โสรธมฺโม สุติยะวนั ท่าราชไชยศรี อนัดบั 2

ขก. 1485/2548 4305410028 พระนิกร โสภิโต จาริสุ บูรพาราม อนัดบั 2

ขก. 1486/2548 4305410842 พระพฒัน์ภทัรพล อภิวฑฺฒโน สิทธิสูงเนิน วฒุาราม อนัดบั 2

ขก. 1487/2548 4305410290 พระมหาปราโมทย์ ญาณวิโรจโน กุลแสง แจง้สวา่งนอก อนัดบั 2

วิทยาเขตขอนแก่น
คณะสงัคมศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง



ขก. 1488/2548 4305410273 พระส าราญชยั สุทฺธปญฺโญ โพธ์ิศรีค  า ม่วงลาย อนัดบั 2

ขก. 1489/2548 4305410826 พระนิยม สุทฺธปญฺโญ โพธ์ิทอง หนองดินด าวิทยาลยั อนัดบั 2

ขก. 1490/2548 4305410443 พระมหามานิตย์ สุมโน รักษาศรี ทาจร อนัดบั 2

ขก. 1491/2548 4305410176 พระสุภชยั สุภชโย พาช่ืน โนนศิลา อนัดบั 2

ขก. 1492/2548 4305410834 พระประสงค ์ ปฏิญาโณ อินเจริญ บณัฑิตอาสาพฒันาชาวเขาอนัดบั 2

ขก. 1493/2548 4305410877 พระสวสัด์ิ ปญฺญาวโร ก่ิงจนัมน ชยัมลคล อนัดบั 2

ขก. 1494/2548 4305410087 พระปัญญา จนฺทธมฺโม สิงหาอาจ ป่ามหาวนาราม อนัดบั 2

ขก. 1495/2548 4305410885 พระสุเทพ สุภทฺโธ ศรีชาวนา โพธ์ิโนนทนั อนัดบั 2

ขก. 1496/2548 4305410265 พระสายฝน สิริวิริยกุโล ชะใบรัมย์ สุวรรณุทการาม อนัดบั 2

ขก. 1497/2548 4305410591 พระสิริ สิริวณฺโณ เอกโชติ บา้นงวับา อนัดบั 2

ขก. 1498/2548 4305410249 พระสมปอง รตนโชโต บวัผนั เมืองราม

ขก. 1499/2548 4305410800 พระพีรพฒัน์ ภทฺทธมฺโม แผน่จินดา ชยัมงคล

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 1500/2548 4305410079 พระบุญชิต อาภากโร เพชรวงษ์ ส้มป่อย

ขก. 1501/2548 4305410681 พระปัญญา ชุตินฺธโร ค าบวั อมัพรสะอาดชยัศรี

ขก. 1502/2548 4305410231 พระจิรภทัร  อตฺถสุโภ สีโสดา ตราชูวนาราม

ขก. 1503/2548 4305410761 พระเชาวลิต จนฺทูปโม ทศมาศ ส านกัปฏิบติัธรรมพุทธวิหาร

ขก. 1504/2548 4305410770 พระธรรมนูญ จนฺทสาโร บุญโต กลนัทา

ขก. 1505/2548 4305410214 พระธีรพงษ์ ถิรปญฺโญ ยะค า เมืองราม

ขก. 1506/2548 4305410109 พระปัญญา เกตุธมฺโม บุญรอด จนัทรประสิทธ์ิ

ขก. 1507/2548 4305410478 พระอาคม สุรจิตฺโต จนัทร์มี โพธ์ิโนนทนั

ขก. 1508/2548 4305410648 สามเณรรักษก์ุศล - พรมแสนปัง โพธ์ิปัลลงัก์

ขก. 1509/2548 4305410346 สามเณรสมหมาย - เจริญราช ภาวร

ขก. 1510/2548 4305410435 พระสมชาย จนฺทโสภี วรรณทอง โพธ์ิกลาง

ขก. 1511/2548 4305410460 พระไชยพจน์ กิตฺตปาโล นาราษฎร์ อโสการาม



ขก. 1512/2548 4305410851 พระวีระ มหาวีโร บุตราเพง็ โพธ์ิชยั

ขก. 1513/2548 4305410401 พระเสกสรรค์ ปภสฺสโร ศรีหาตา โพธ์ิชยั

ขก. 1514/2548 4305410371 สามเณรจารึก - ประกอบนนัท์ ธาตุ

ขก. 1515/2548 4305410893 พระมหาพงษป์กรณ์ กิตฺติเมธี จา้ยนอก เลียบ

ขก. 1516/2548 4305410362 พระปลดัจรัล ชุตินฺธโร เจริญทรัพย์ วฒุาราม

ขก. 1517/2548 4305410419 พระราชนั ทีปธมฺโม อุค  า สระแกว้

ขก. 1518/2548 4305410541 พระลิขิต สิริปญฺโญ เรืองไพศาล ชยัภูมิวนาราม

ขก. 1519/2548 4305410486 พระประพฒัน์ศร ญาณวโร อุประ นาถวนาราม

ขก. 1520/2548 4305410222 พระสมมาท สิปญฺโญ เทือกถา โพธ์ิศรี

ขก. 1521/2548 4305410508 พระวินยั ถาวรสีโล สาสุวรรณ์ โพธ์ิกลาง

ขก. 1522/2548 4205410085 พระเบญจมินท์ เตชปญฺโญ สิทธิจนัทร์ สระทอง รุ่น 49

ขก. 1523/2548 4205160011 พระจีระพนัธ์ วิสุทฺธิสาโร มีภกัดี โพธ์ิโนนทนั รุ่น 49

43

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

ขก. 1524/2548 4305420236 พระศวรุฒ กวิว  โส ดงแสง โพธ์ิกลาง อนัดบั 1

ขก. 1525/2548 4305420252 พระวชัรวิชญ ์     จารุธมฺโม ตานประดิษฐ์ กองทอง อนัดบั 2

ขก. 1526/2548 4305420155 พระธีรพงษ ์ ธีรว  โส เพง็ดวงใหญ่ จอมมณี อนัดบั 2

ขก. 1527/2548 4305420163 พระประภาส อาภสฺสโร เนาวรัตน์ ป่านาเชือก อนัดบั 2

ขก. 1528/2548 4305420015 พระลอนสนัต ์  ปญฺญาวชิโร ขนัวงั จอมมณี อนัดบั 2

ขก. 1529/2548 4305420309 พระมหาพยอม    คมฺภีรปญฺโญ สาขะสิงห์ ทองวิทยา อนัดบั 2

ขก. 1530/2548 4305420171 พระพิชาติ  กนฺตสีโล ประวนัจะ อาศรมมหาจุฬาฯ อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาเขตขอนแก่น



ขก. 1531/2548 4305420139 พระสมุห์จรัส  จนฺทร สี แทนมูล เกาะแกว้

ขก. 1532/2548 4305420031 พระกฤษฎา  ลีลธโร ประวดัศรี กองทอง

ขก. 1533/2548 4305420104 พระสมภพ จนฺทสีโล ตน้ภูเขียว ท่าสองคร

ขก. 1534/2548 4305420121 พระมหาวีระยทุธ  รติโก พลธา ศรีประชาสรรค์

ขก. 1535/2548 4305420023 พระธงชยั ปญฺญาธโร  เขตทองหลาง โพธ์ิโนนทนั

ขก. 1536/2548 4305420210 พระยทุธนา  ฐานุตฺตโร โสภาวนสั โพธ์ิโนนทนั

ขก. 1537/2548 4305420317 พระสุพจน์     สุภาจาโร หงษด่์านกลาง คูสีวนาราม

ขก. 1538/2548 4305420228 พระวงษส์วรรค์ วรปญฺโ? อินทรีเชียงใหม่ สปป.ลาว *

ขก. 1539/2548 4305420244 พระค าวร สจฺจวโร เพชรดาลา สปป.ลาว *

ขก. 1540/2548 4305420279 พระสมศกัด์ิ ปภสฺสโร ไชยจกัร สปป.ลาว *

ขก. 1541/2548 4305420295 สามเณรโต้ สมจิตร สปป.ลาว *

ขก. 1542/2548 4305420287 พระบุญถนอม สิริธมฺโม มโนธรรม สปป.ลาว *

19

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นม. 1543/2548 4306041379 พระประวติั วิชฺชาธโร โมกกาย คลองส่งน ้า อนัดบั 2 

นม. 1544/2548 4306041263 พระสุริยา ฐิตโสภโณ โสภาพ ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

นม. 1545/2548 4306041409 พระมหารัตนะ รตนเมธี มูลสนัเทียะ พายพั อนัดบั 2

นม. 1546/2548 4306041077 พระชาตรี ทีปธมฺโม ชุ่มเยน็ ราชสีมาราม อนัดบั 2

นม. 1547/2548 4306041212 พระสายนัต์ ฐิตญาโณ มาตรโคกสูง ประมวลราษฎร์ อนัดบั 2

นม. 1548/2548 4306041441 สามเณรเสง่ียม - สวสัด์ิวร พายพั อนัดบั 2

นม. 1549/2548 4306041417 สามเณรแรม - พูนวิลยั ศรัทธาชุมพล อนัดบั 2

นม. 1550/2548 4306041069 พระไชยะพฒัน์ อาภาธโร สุขเจริญ ทุ่งสวา่ง อนัดบั 2

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการเมืองการปกครอง



นม. 1551/2548 4306041034 พระไกรศกัด์ิ ฐานทินฺโน หวงัสุข หนองระเวียง อนัดบั 2

นม. 1552/2548 4306041433 พระสุริยา กลฺยาณธมฺโม โนนน้อย บา้นหวัเข่า อนัดบั 2

นม. 1553/2548 4306041298 พระอวิรุทธ์ิ ธมฺมาวโุธ เสือครบุรี วิเวกวนาราม อนัดบั 2

นม. 1554/2548 4306041131 พระนนัทภพ กิตฺติวณฺโณ ช่างเกวียน ราษฎร์สโมสร อนัดบั 2

นม. 1555/2548 4306041450 พระพรมมา พลธมฺโม เด็ดขาด ม่วง อนัดบั 2

นม. 1556/2548 4306041166 พระพิชยั ฐานวฒฺุโฑ เกงขนุทด ศาลาเยน็ อนัดบั 2

นม. 1557/2548 4306041352 สามเณรณรงค์ - ขานสนัเทียะ พายพั อนัดบั 2

นม. 1558/2548 4306041638 พระวิทยา ธมฺมวโร หลวงแกว้ โนนเกษตร

นม. 1559/2548 4306041301 พระอาทิตย์ อภิปาโณ ลีรัตน์ ขาม

นม. 1560/2548 4306041654 พระคมศกัด์ิ ฐิตาจาโร พูนเกิดมะเริง บา้นพระ

นม. 1561/2548 4306041158 พระพนาไพร กมโล พุม่พวง คีรีวนัต์

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

นม. 1562/2548 4306041174 พระภทัรชยั โกสลฺโล เกษรสร้อย นาใหญ่

นม. 1563/2548 4306041204 พระสมภาร โฆสธมฺโม ทุมมี บา้นกลว้ย

นม. 1564/2548 4306041115 พระช านาญ ปสนฺโน ทรัพยส์ง่า ด่านเกวียน

นม. 1565/2548 4306041395 พระมหาพิชาติ กิตฺติเมธี ชนะหาญ พายพั

นม. 1566/2548 4306041093 พระนาค ฐิตปญฺโญ บุญมี คีรีวนัต์

นม. 1567/2548 4306041280 พระอนนัต์ โชติว  โส สนพะเนาว์ เพชรภูมิสุวรรณวราราม

นม. 1568/2548 4306041042 พระจกัรภทัร อโสโก ท ามิตร พระเพลิง

นม. 1569/2548 4306041026 พระกุศล จนฺทกโร ไชยศรี โพธ์ิเมืองปัก

นม. 1570/2548 4306041018 พระกริษนา โสภโน กรองกระโทก แจง้นอก

นม. 1571/2548 4306041085 พระทวีศกัด์ิ อาจาโร จงกลาง บา้นมะค่า

นม. 1572/2548 4306041646 พระอ าพล สิริปุญฺโญ มาขนุทด ราษฎร์บ ารุง

นม. 1573/2548 4306041182 พระมหาสง่า ปภสฺสโร เวกสูงเนิน โตนด

นม. 1574/2548 4306041191 พระมหาสมชาย ปวฑฺฒโน เจียนมะเริง สะแก



นม. 1575/2548 4306041271 พระเสน่ห์ ฐานิสฺสโร โกสุม บา้นขาม

นม. 1576/2548 4306041425 สามเณรสุรไกร - ม่วงกลาง ศาลาลอย

นม. 1577/2548 4306041336 พระพวงประเสริฐ เตชวโร พูมาวงส์ สปป.ลาว อนัดบั 2*

นม. 1578/2548 4306041344 พระครสวรรค์ อคฺควโร แกว้โสภา สปป.ลาว อนัดบั 2*

นม. 1579/2548 4306041662 พระทองวนั ปญฺญาวโุธ อินทะวงศ์ สปป.ลาว *

นม. 1580/2548 4306041620 สามเณรแสงสมบติั สุลิออน สปป.ลาว *

นม. 1581/2548 4306041603 พระสุบณัฑิต ถาวโร ดวงวงษา สปป.ลาว *

นม. 1582/2548 4306041590 พระค าเขียว สุนนฺโท สุภาพสีลา สปป.ลาว *

นม. 1583/2548 4306041611 พระสุวรรณ สิริปญฺโญ พิมมะสอน สปป.ลาว *

นม. 1584/2548 4206410577 พระอุดร สุชาโต พุม่ทิม สวนพริกไทย รุ่น 49

นม. 1585/2548 4206410071 พระจ ารงครั์ตน์ ถิรปุญฺโญ ลิยี่เก หนองจอก รุ่น 49

นม. 1586/2548 4206410101 พระทวีศกัด์ิ อินฺทวีโร ใสสะอาด จานเลียว รุ่น 49

นม. 1587/2548 4206410348 พระญาณพฒัน์ สนฺตมโน พาลี หนองบวัรอง รุ่น 49

นม. 1588/2548 4206410291 พระอคัรวฒัน์ อาทโร ศรอินทร์ คลองแคเหนือ รุ่น 49

นม. 1589/2548 4206410542 พระชาญวาฑิก ชวนปญฺโญ ยอดนครจง บึงทบัชา้ง รุ่น 49

นม. 1590/2548 4206410381 พระอนุวฒิั อนุโก ปรียานนท์ พระนารายณ์มหาราช รุ่น 49

48

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

อบ. 1591/2548 4307040015 พระบุญธรรม ปญฺญาวโร สุทธิกุล พระธาตุหนองบวั อนัดบั 2

อบ. 1592/2548 4307040686 พระรัช เตชปญฺโญ จนัจางวาง มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

อบ. 1593/2548 4307040694 พระสุวิทย์ สุวิโท พุทธกงั พระอินทร์แปลง อนัดบั 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ



อบ. 1594/2548 4307040384 พระเสวก     ปูริตสีโล ฮั้งจ้ีจู้ ท่ากกแห่ อนัดบั 2

อบ. 1595/2548 4307040643 พระสายญั  จารุวณฺโณ แหล่งหลา้ ใหม่ประชาสรรค์ อนัดบั 2

อบ. 1596/2548 4307040031 พระมหาสุริยะ  อริยเมธี เทียนอ่อน โนนสีมา อนัดบั 2

อบ. 1597/2548 4307040155 พระรัมย ์     คุณส วโร สมเพช็ร คูสวา่ง อนัดบั 2

อบ. 1598/2548 4307040058 พระคมสนัต ์     คุณสาโร แวววงศ์ แจง้ อนัดบั 2

อบ. 1599/2548 4307040708 พระยนืยง กิตฺตปาโล หงษจ์นัทร์ ปทุมมาลยั อนัดบั 2

อบ. 1600/2548 4307040040 พระสมชาย       กิตฺติวณฺโณ สารภี ไผง่ามสามคัคี อนัดบั 2

อบ. 1601/2548 4307040601 สามเณรค าพนัธ์ - สุริยวงศ์ ศรีแสงทอง อนัดบั 2

อบ. 1602/2548 4307040741 พระกรประเสริฐ จนฺทปญฺโญ อนุด า สุคนัธาราม อนัดบั 2

อบ. 1603/2548 4307040465 พระขวญัใจ       ฐานุตฺตโม วิชยัยะเสริฐ ศรีประดู่ อนัดบั 2

อบ. 1604/2548 4307040481 พระอินทร์ปอน ฐานวโร อินทรักษา มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 1605/2548 4307040180 พระสุทิน     เมธงฺกุโร สุขกาย ส าโรงสูง อนัดบั 2

อบ. 1606/2548 4307040082 พระวีรชน         มนาโป มนทอง สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

อบ. 1607/2548 4307040147 พระมหาทองปน อภิวฑฺฒโน ค าเลิศ มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ. 1608/2548 4307040066 พระนรงฤทธ์ิ     เขมจาโร ลุนศรี ป่าแสนอุดม อนัดบั 2

อบ. 1609/2548 4307040821 พระสุนทร ปญฺญาธโร เดชโฮม โนนดู่

อบ. 1610/2548 4307040732 พระศรัญย์ ขนฺติจิตฺโต ศรัทธา ตาเหมา

อบ. 1611/2548 4307040236 พระประกิจ  เขมรโต เจริญเมือง อมัพวนั

อบ. 1612/2548 4307040775 พระวรวิทย์ กตปุญฺโญ นพแกว้ หนองแกว้

อบ. 1613/2548 4307040716 พระฉตัรเกรียงภณัฑ์ อริยว  โส  อมรสิน ไชยมงคล

อบ. 1614/2548 4307040759 พระจกัรเพชร เตชธมฺโม กอ้นศรี แสงอุทยั

อบ. 1615/2548 4307040791 พระชวากรณ์ โอวาทการี ชนกเนตร คูเมือง

อบ. 1616/2548 4307040023 พระชยัณรงค ์ อคฺคปญฺโญ ค ามี ทองนพคุณ

อบ. 1617/2548 4307040848 พระวฒันกุล ปิยธมฺโม รุจิตร์ แจง้

อบ. 1618/2548 4307040520 พระรัตนกุล เนปกฺโก สมปอง มณีวนาราม



อบ. 1619/2548 4307040112 พระโกสินทร์  กิตฺติสิรินฺธโร ผา่นเมือง พุทโธธมัมธโร

อบ. 1620/2548 4307040767 พระทศัน์ สุทฺธสีโล สีปัญญา เกาะแกว้คูณดี

อบ. 1621/2548 4307040422 พระบุดสี     ปญฺญาวฑฺุโฒ วิไลจกัร ป่าแสนอุดม

อบ. 1622/2548 4307040678 พระค าหลา้   กตปุญฺโญ ทองสมสนิท ศรีแสงทอง

อบ. 1623/2548 4307040104 พระบุญมี         จนฺทโชโต สีสิม     วงันอง

อบ. 1624/2548 4307040341 พระโชคนภา ปภากโร ถนอมวงษ์ ไชยมงคล

อบ. 1625/2548 4307040635 พระจนัทะลา      จนฺทวโร ขนัทรังศรี สุทศันาราม

อบ. 1626/2548 4307040368 พระรังศรี     สุภโร ใจมัน่ ใหม่บึงมะลู

อบ. 1627/2548 4307040431 พระค าไพ ยสวฑฺฒโก วงศแ์สงจนัทร์ ศรีแสงทอง

อบ. 1628/2548 4307040503 พระสมัพนัธ์      สุทฺธปญฺโญ ศรีประเสริฐ สุทศันาราม

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

อบ. 1629/2548 4307040538 พระอดิศกัด์ิ  อคฺควโร งามแสง แจง้

อบ. 1630/2548 4307040406 พระพิสิฐชยั ปภสฺสโร ประทุมทอง แสนสุข

อบ. 1631/2548 4307040554 พระพนมไพร  โอภาโส สุขป้อง วรรณวารี

อบ. 1632/2548 4307040490 พระค าแพง       อรุโณ แกว้อุดม มงคลโกวิทาราม

อบ. 1633/2548 4307040783 พระประชาเวช ปญฺญาธโร ศรีเกษ ศรีโพธ์ิชยั

อบ. 1634/2548 4307040589 พระถาวร  ถาวโร พิลาสนัต์ กลาง

อบ. 1635/2548 4307040627 พระแกว้ละคร    สุคโต ทิลาวนั ศรีแสงทอง

อบ. 1636/2548 4307040244 พระเทียรชยั  อิทฺธิญาโณ ทองพิมพ ์ มหาวนาราม

อบ. 1637/2548 4307040139 พระยทุธพนัธ์    กตปุญฺโญ บูชาพนัธ์ ศรีโพธ์ิชยั

อบ. 1638/2548 4307040511 พระวฒัธยา  ฐิติสมฺปนฺโน ศรีลาศกัด์ิ ปทุมมาลยั

อบ. 1639/2548 4307040597 พระน้อย สุจิตฺโต พลราชภกัดี นิคมกิตติยาราม

อบ. 1640/2548 4307040651 พระวิรัตน์  ธมฺมทีโป ทองอม้ นาควาย

อบ. 1641/2548 4307040350 พระสมโภชน์ สุธมฺเมธี แสนศิลา ท่าลาด

อบ. 1642/2548 4307040171 พระธรรมรัตน์    โชติปาโล มีผล วรรณวารี



อบ. 1643/2548 4307040333 พระประสิทธ์ิ  ปภากโร ลาวเมือง ดา้มพร้า

อบ. 1644/2548 4307040724 พระวิชาญ โชติโก สิมาวนั หนองบกัโทน

อบ. 1645/2548 4307040091 พระช่ืน  ปิยธมฺโม หนูทอง ศรีมงคล

อบ. 1646/2548 4307040813 พระนิรันดร์ ปภสฺสโร แพงพงมา หนองกลางโคก

อบ. 1647/2548 4307040376 พระจนัทร์ จิรวฑฺฒโน ขนุทอง มหาพุทธาราม

อบ. 1648/2548 4307040449 พระมหาค าจนัทร์ จนฺทธมฺโม เทพวงศส์า สุทศันาราม

อบ. 1649/2548 4307040562 พระแก่นแกว้ กิตฺตสาโร จิดทะวงค์ หนองแกใหม่

อบ. 1650/2548 4307040660 พระพิทกัษ ์  อนุตฺตโร ก่ิงผา โนนส าเริง

อบ. 1651/2548 4307040457 พระสญัจร  นิสฺโสโก สุขสมพร ป่าแสนอุดม

อบ. 1652/2548 4307040261 พระหนูกาน       สิริปญฺโญ ไชยฤทธ์ิ บา้นไมต้าก

อบ. 1653/2548 4307040210 พระบรรพต    พลวฑฺุโฒ ชุมเสน มหาวนาราม

อบ. 1654/2548 4307040571 พระขนัทะลี รตนโชโต จนัทร์ดี สุทศันาราม *

อบ. 1655/2548 4307040856 พระเสกสรรค์ ปริสุทฺโธ จนัเดช มหาวนาราม อนัดบั 2/49

65

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พร. 1656/2548 4308045967 พระอ านวย อคฺคปญฺโญ ป่ินทอง เหมืองหมอ้ อนัดบั 1

พร. 1657/2548 4308045665 พระณรงค์ อธิปญฺโญ บุญเรือง ชยัมงคล อนัดบั 2

พร. 1658/2548 4308045487 พระวินยั วิมโล สุต๋า เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร. 1659/2548 4308045380 พระณฐัพล กิตฺติภทฺโท มีบุญ ทุ่งกวาง อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พร. 1660/2548 4308045371 พระชาตรี ปิยธมฺโม ประจง เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร. 1661/2548 4308045983 พระภูริสนนัท์ ภูริปญฺโญ แกว้ประภา เหมืองแดง อนัดบั 2

คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิทยาเขตแพร่



พร. 1662/2548 4308045339 พระกิตติพนัธ์ สจฺจวโร วงคส์วสัด์ิ พงป่าหวาย อนัดบั 2

พร. 1663/2548 4308045444 พระมหากิตติศกัด์ิ กิตฺติวฑฺฒโน ช่างทอง พระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร อนัดบั 2

พร. 1664/2548 4308045738 พระกิตติชยั กิตฺติวณฺโณ ดีจิตร แม่ค  ามีรัตนปัญญา อนัดบั 2

พร. 1665/2548 4308045568 พระวรรธนยั สิรินฺธโร เข่ือนพนัธ์ ทุ่งโฮง้ใต้ อนัดบั 2

พร. 1666/2548 4308045991 พระสุรชยั รตนโชโต จนัธิมา พระนอน อนัดบั 2

พร. 1667/2548 4308045681 พระดนยั กิตฺติโสภโณ แก่นเมือง ทุ่งโห้งใต้

พร. 1668/2548 4308045452 พระมหาค าตนั ฐานจาโร ขนัน้อย เหมืองแดง

พร. 1669/2548 4308045932 พระเสฏฐวฒิุ สุเมโธ ชนะสม ทุ่งกวาว

พร. 1670/2548 4308045657 พระมหาคมสนัต์ มหามงฺคโล ตะ๊มุง้ พระธาตุช่อแฮ

พร. 1671/2548 4308045720 พระนพดล วชิรกิตฺติเมธี วชัรกิจโสภณ เหมืองแดง

พร. 1672/2548 4308045941 พระอาทิตย์ อาจิตฺตปุญฺโญ ดวงหอม พระร่วง

พร. 1673/2548 4308045754 พระประเวท ทีปธมฺโม ถาฐาน ชยัมงคล

พร. 1674/2548 4308045517 พระศกัด์ิดา สีลสุทฺโธ เช้ือวงค์ กวีรัตน์

พร. 1675/2548 4308045363 พระเค ปภาโต ทิศแกว้ เมธงักราวาส

พร. 1676/2548 4308045461 พระเมธิชยั ปิยธมฺโม เสารางทอย นาหนุน

พร. 1677/2548 4308045649 พระกมัปนาท กิตฺติญาโณ วงคเ์งิน พงษสุ์นนัท์

พร. 1678/2548 4308045614 พระอนุพงศ์ อาภาธโร ยะวรรณ ดอนมูล

พร. 1679/2548 4308045355 พระไกรวลัย์ ตปสีโล มิตตกงั เหมืองแดง

พร. 1680/2548 4308045509 พระวีระพงศ์ ชุติวณฺโณ อุปนนัชยั สวนเข่ือน

พร. 1681/2548 4308045428 พระผดุง ผาสุโก สุถาลา ร้องแง

พร. 1682/2548 4208044942 พระสาคร สาคโร สุระ ตน้ธง อนัดบั 2ถ

พร. 1683/2548 4208044691 พระบรรจบ โชติปญฺโญ อา้ยสุรินทร์ ดอนมูล รุ่น 49

พร. 1684/2548 4208044624 พระณรงคศ์กัด์ิ โรจนว โส หลา้ค  ามูล แม่เยน็ใต้ รุ่น 49

29



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 1685/2548 4390406213 พระยนัต์ เขมธโร ช านิยา หนองบวั อนัดบั 2

สร. 1686/2548 4390406051 พระมหาณรงค์ สิริวณฺโณ เสริมศิริ หนองบวั อนัดบั 2

สร. 1687/2548 4390406191 พระสุทธิเดช โสภณจิตฺโต ค าเสียง กะทมวนาราม อนัดบั 2

สร. 1688/2548 4390406408 พระพิพฒัน์ ภูริวฑฺฒโน วิถี วิปัสสนาพนาวนั อนัดบั 2

สร. 1689/2548 4390406159 พระประเวชยั สิริมงฺคโล จนัอุด ศาลาลอย อนัดบั 2

สร. 1690/2548 4390407457 พระจีระพนัธ์ จารุธมฺโม จารัตน์ ศรีสวา่งทุ่งโก อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 1691/2548 4390406116 สามเณรค าตนั - จนัทะวงษา พยคัฆภูมิวราม อนัดบั 2

สร. 1692/2548 4194102827 สามเณรวีระชาติ - ประดบัศรี ศรีสวา่งทุ่งโก อนัดบั 2

สร. 1693/2548 4390405705 พระมีชยั ขนฺติปาโล สมพรไพลิน มงคลรัตน์ อนัดบั 2

สร. 1694/2548 4390406035 พระชาญชยั ปุญฺญเมธี บุญรอด จนัทราราม อนัดบั 2

สร. 1695/2548 4590408929 พระสุรัตน์ ปิยสีโล แป้นแกว้ กลาง

สร. 1696/2548 4590408881 พระสมพงษ์ ธีรว  โส ดวงสวสัด์ิ แสงบูรพา

สร. 1697/2548 4590408911 พระวีรพล ธีรปญฺโญ ยนืยง โคกปราสาท

สร. 1698/2548 4590408864 พระพรเทพ กิตฺติโก กลีบเอจ็ แสงบูรพา

สร. 1699/2548 4390405942 พระสมบูรณ์ สิริปญฺโญ ฉิมงาม หนองเหลก็

สร. 1700/2548 4390407449 พระสุทธิชยั มหาวีโร แป้นแกว้ ตะคร ้ าเอน

สร. 1701/2548 4390405985 พระอุทิตย์ ถิรปญฺโญ คงเจริญ หนองพลวง

สร. 1702/2548 4390406178 พระมหาคณิตฐพล สุนฺทรร สี ขบวนงาม กะทมวนาราม

สร. 1703/2548 4390405918 พระสง่า สิริปญฺโญ ภาสดา โพธ์ิศรีสวา่งอารมณ์

สร. 1704/2548 4390406434 พระธีระวฒัน์ รตนโชโต ตราชู ปทุมสามราษฎร์

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ



สร. 1705/2548 4590405781 พระประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ แสวงสิทธ์ิ อู่โลก

สร. 1706/2548 4390405799 พระทวีศกัด์ิ ธมฺมโชโต ยนืนาน ปรางกก์ู่

สร. 1707/2548 4390205617 พระสุผล สาสนปณฺฑิโต ชิน โคกบวัราย *

สร. 1708/2548 4490408935 พระประยรู สุธมฺโม เพง็แจ่ม ศาลาลอย รุ่น 49

สร. 1709/2548 4290404561 พระสมคิด อธิปุญฺโญ เกตุใส ศาลาลอย รุ่น 49

25

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 1710/2548 4390100505 พระวิระชยั วีรชโย ปุรีเกษ โคกแกว้สองชั้น อนัดบั 1

สร. 1711/2548 4390205447 พระสุนทร สุภทฺโท หวงัสม ป่าประชานิมิต อนัดบั 2

สร. 1712/2548 4390405683 พระมหาธีรยทุธ ธีรธมฺโม ผอ่งใส จุมพลสุทธาวาส อนัดบั 2

สร. 1713/2548 4290205135 พระโกศล จนฺทโชโต เพ่ิมนิตย์ ดอนวิเวก อนัดบั 2

สร. 1714/2548 4390406205 พระธีระเชียร ฐิตเมโธ แกว้สุวรรณ จ าปา อนัดบั 2

สร. 1715/2548 4390405951 พระสุขอ านาจ ธีรธมฺโม สุดชมโฉม บูรพาราม อนัดบั 2

สร. 1716/2548 4390205471 พระนิคม ฐิตธมฺโม อาจเดช ล าโกน อนัดบั 2

สร. 1717/2548 4390406221 พระวิรุต์ิ วิโรจโน สานนัท์ หนองพลวง อนัดบั 2

สร. 1718/2548 4390405721 พระจิรยทุธ จิรายวุฑฺฒโน อาญาเมือง ไชโยวรวิหาร อนัดบั 2

สร. 1719/2548 4390406094 พระศกัด์ิชยั ธมฺมร สี แสนรู้ จารพตั อนัดบั 2

สร. 1720/2548 4390105523 พระวชัรินทร์ สนฺตจิตฺโต สายแสงจนัทร์ ป่าห้วยเสนง อนัดบั 2

สร. 1721/2548 4390405802 พระบุญเชิด สิริปญฺโญ สาระพงษ์ ห้วยตาบอญ อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

สร. 1722/2548 4290203671 พระสุพุทธ์ วรโท สาเทียน บืดหลอง อนัดบั 2

สร. 1723/2548 4390407503 พระไพรศร จิตฺตปาโล ศรีสุวรรณ เทพคีรีอุดม อนัดบั 2

วิทยาเขตสุรินทร์
คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการเมืองการปกครอง



สร. 1724/2548 4390406043 พระเกียรติชยั ปิยธมฺโม แกว้หล่อ มงคลรัตน์ อนัดบั 2

สร. 1725/2548 4290203825 พระกฤษณะ กิตฺติปญฺโญ เรืองประโคน ป่าประชานิมิต อนัดบั 2

สร. 1726/2548 4390405691 พระมหายทุธพิชยั ปภสฺสโร บวัหอม ศิริสดอชยั อนัดบั 2

สร. 1727/2548 4390405870 พระสมศกัด์ิ จนฺทโสภโณ วงษพิ์ทกัษ์ ส าโรงสูง อนัดบั 2

สร. 1728/2548 4390405748 พระภิรมย์ กตปุญฺโญ ชูช่ืนพรหม พิฤกทกัษิณ

สร. 1729/2548 4390106279 พระทองพูน ฐานวีโร สุตตะลาวดี หนองแขม

สร. 1730/2548 4390106333 พระไพศาล มหาคุโณ เสาทอง โพธ์ิสวา่งศรีอารมณ์

สร. 1731/2548 4590408961 พระส าราญ มหาปุญฺโญ ส านกั สวา่ง

สร. 1732/2548 4490208359 พระภาณุมาศ เขมนนฺโท ภู่พุม่ เจริญผล

สร. 1733/2548 4390106384 พระมหาค าเพียร ผาสุโก ผาสุข สุทธิวงศา

สร. 1734/2548 4390407422 พระสาโรจน์ ฐิตสีโล เสาทอง หนองแขม

สร. 1735/2548 4390406469 พระครูสุทธิปัญญาภิวฒัน์ สุทฺธปญฺโญ ลุนค า อุทุมพรน ้าเขียว

สร. 1736/2548 4390405888 พระองอาจ จกฺกวโร ดวงจุด นิคมพฒันาราม

สร. 1737/2548 4390406400 พระพุฒิพงษ์ อาสยสุโภ อ่อนค า ขขุนัธ์ราษฎร์บ ารุง

สร. 1738/2548 4390406477 พระสุทศัน์ วรธมฺโม ชูช่ืนพรหม คฤห์ภูมิกาวาส

สร. 1739/2548 4390100793 พระสุพจน์ จารุธมฺโม บุตรโสภา ศาลาลอย

สร. 1740/2548 4390406418 พระอธิการเจือ กตสาโร อกัษร ตาลวก

สร. 1741/2548 4590408953 พระปิยะ ปิยสีโล บุญทวี โยธาประสิทธ์ิ

สร. 1742/2548 4390100301 พระประเวช ปภสฺสโร เครือแสง ป่าประชานิมิต

สร. 1743/2548 4390106449 พระอธิการพุทธินนัท์ โชติปญฺโญ ศิริพุทธ ตุงคนิวาส

สร. 1744/2548 4390100441 พระวิชยั ปญฺญาวชิโร กระพนัพล ป่าประชานิมิตร

สร. 1745/2548 4390106392 พระมยั อธิปุญฺโญ แก่นอินทร์ตา ห้วยตามอญ

สร. 1746/2548 4390405926 พระบุญเชิด สุทฺธสีโล ฉตัรทนั ตาลวก

สร. 1747/2548 4390407660 พระเล่ียงเส็ง ปญฺ?เตโช สาย โคกกระเพอ *

สร. 1748/2548 4390407783 พระลิม ติกฺขวิโร แอม โคกบวัราย *



39

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พย. 1749/2548 4310040489 พระชาญชยั ยสินฺธโร สงวนศกัด์ิศรี หล่ายทุ่ง อนัดบั 1

พย. 1750/2548 4310041060 พระวรายทุธ ภทฺทจาโร สุยะ ห้วยลึก อนัดบั 2

พย. 1751/2548 4310041230 พระสมพงษ์ อาภสฺสโร ทองดี หลวง อนัดบั 2

พย. 1752/2548 4310041221 พระสนัน่ ปสนฺนมโน ใจพุฒิ หวัริน อนัดบั 2

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั เกยีรตินิยม

พย. 1753/2548 4310040993 พระภานุวฒัน์ ปภสฺสโร ค าจนัทร์ สนัป่ากา้ว อนัดบั 2

พย. 1754/2548 4310040918 พระปิยะวฒัน์ ธมฺมานนฺโท แกว้ใจ ป่าบงหลวง อนัดบั 2

พย. 1755/2548 4310041345 พระอ านาจ ปภสฺสโร วรรณจิตต์ ปงศกัด์ิ อนัดบั 2

พย. 1756/2548 4310040683 พระเจริญ ณฏฺฐิโก คร่องคา้ ปูแกง อนัดบั 2

พย. 1757/2548 4310040675 พระมหาจกัรกรินทร์ นรินฺทเมธี บ่อเงิน บา้นร้อง อนัดบั 2

พย. 1758/2548 4310040853 สามเณรบรรเลง เทพศกัด์ิ ห้วยห้อม อนัดบั 2

พย. 1759/2548 4310041124 พระมหาวิโรจน์ วรวฑฺฒโน ข่ายสุวรรณ์ ศรีโคมค า อนัดบั 2

พย. 1760/2548 4310040870 พระบุญส่ง ฐานุตฺตโร แกว้ปุ๋ ย ปูแกง อนัดบั 2

พย. 1761/2548 4310040934 พระประสิทธ์ิ อธิจิตฺโต สมอ่ิน บา้นร่อง อนัดบั 2

พย. 1762/2548 4310040799 พระธีรชิต สิริปญฺโญ สารโน ป่าบงหลวง อนัดบั 2

พย. 1763/2548 4310041337 พระอรรถพล อาภากโร สมอ ป่าตุม้ อนัดบั 2

พย. 1764/2548 4310040756 พระติยราช โชติธมฺโม บวัหลวง แม่ต  ๋า อนัดบั 2

พย. 1765/2548 4310040802 พระธวชัชยั เตชปญฺโญ สนัแกว้ ต ๊ากลาง อนัดบั 2

พย. 1766/2548 4310041213 พระสุธิชยั โรจนจารี เครือสาร สนัป่าง้ิวงาม อนัดบั 2

พย. 1767/2548 4310041183 สามเณรสมชาย - โตปราง ห้วยขา้วก ่า

คณะสงัคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิทยาเขตพะเยา



พย. 1768/2548 4310040951 พระปรีชา สีลส วโร ปานกลาง ปงทอง

พย. 1769/2548 4310040721 พระณฐักร ฐานวฑฺุโฒ จิตตะ ป่าคา

พย. 1770/2548 4310040594 พระสุธีร์ กิตฺติสาโร อุตธิการ ศรีทรายมูล

พย. 1771/2548 4310040691 พระเจริญ ฐานุตฺตโร ก่ิงแกว้ ดอนตนั

พย. 1772/2548 4310041167 พระสงกรานต์ อภิวฑฺฒโน เชียงหนุน้ ม่ิงเมือง

พย. 1773/2548 4310041191 พระสุทศัน์ สุทสฺสโน แสงจนัทร์ หนองตุม้

พย. 1774/2548 4310041329 สามเณรเอกสิน อินแถลง บา้นเป๊าะ

พย. 1775/2548 4310040641 พระเกรียงไกร ชิตินฺทริโย รัตนะ สนัสลิด

พย. 1776/2548 4310040730 พระนฐัวฒิุ สุภทฺโท ปวงงาม ดอนเหลก็

พย. 1777/2548 4310040764 พระทศพล เตชธมฺโม วงคล์อดแกว้ บา้นง้ิว

พย. 1778/2548 4310041281 พระสง่า สิริปญฺโญ วงศเ์ป้ีย สนัป่าเหียง

พย. 1779/2548 4310041311 พระอดิเรก อริญฺชโย ปัญญา บา้นเป๊าะ

พย. 1780/2548 4310040781 พระธวชัชยั อาทิจฺจว  โส มูลแกว้ ดอนตนั

พย. 1781/2548 4310041477 พระครูประภศัรปัญญาวุธ กิตฺติญาโณ ก๋องจนัทร์ ป่าบงหลวง

พย. 1782/2548 4310040888 พระปรีชา ฐิตเมธี ใหม่จนัทร์ตา ดงอินตา

พย. 1783/2548 4310041141 พระวนัชยั โชติวโร รสชุ่ม บงัสวย

พย. 1784/2548 4310041078 พระวรากร สิริภทฺโท ไชยไมตรี สนัป่าบง

พย. 1785/2548 4310041493 พระยทุธเศรษฐ ธมฺมิโก วนาสวรรค์ ม่วยต่อ

พย. 1786/2548 4310041264 พระบุญสิน ฐิตปญฺโญ วงคก์าศ ปงสนุก

พย. 1787/2548 4310040624 พระกฤษณ กิตฺติปุญฺโญ พานส าฤทธ์ิ แสนเมืองมา

พย. 1788/2548 4310040926 พระประดิษฐ์ สุเมธี อุ่นหลา้ เชียงทอง

พย. 1789/2548 4310041485 พระมงคล กิตฺติญาโณ มะโนวงค์ สนัป่าก่อ
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คณะสังคมศาสตร์  



ส่วนกลางทุกสาขาวชิา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวมส่วนกลาง รวม รูป

วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ รูป

รวม รูป

วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป



รวม รูป

วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียน จ านวน รูป

คณะสังคมศาสตร์ รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ินจ านวน รูป

คณบดีคณะสงัคมศาสตร์

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั

พระเทพโสภณ พระราชรัตนโมลี พระครูวิจิตรธรรมโชติ

อธิการบดี อุปนายกสภามหาวิทยาลยั



หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0001/2549 4417010145 พระมหาทวีศกัด์ิ ฺิตจิตฺโต คานพรม เวตวนัธรรมาวาส อนัดบั 2

กท. 0002/2549 4417010137 พระณฐัชยั สิริป ฺฺโ ไกรเทพ ละครท า อนัดบั 2

กท. 0003/2549 4417010170 พระนิพนธ์ โชติวโร โสดา ศิริพงษธ์รรมนิมิต อนัดบั 2

กท. 0004/2549 14756 พระกฤษดา ธมฺมโฆสโก แสนรู้ ไทรงามธรรมธราราม อนัดบั 2

กท. 0005/2549 4617030018 พระมหาชุติภคั อภินนฺโท แหมทอง สงัเวชวิศยาราม
กท. 0006/2549 4617010017 พระมหาจ ารัส อจโล เพช็รไพฑูรย์ มหาธาตุ
กท. 0007/2549 4417010200 พระบุญมี ฺิตว  โส วงเวียน คลองชนั
กท. 0008/2549 14757 พระครูปลดัเกียรติศกัด์ิ กิตฺติเมธี สุพรรณวิวฒัน์ ล  าปะซิว
กท. 0009/2549 4417010307 พระมหาจนัดี พุทฺธสีโล สว่างเนตร รัชฎาธิษฐาน
กท. 0010/2549 4417010463 พระมหาสวสัด์ิ ทสฺสนีโย ไมตรีจิตร์ ทองธรรมชาติ
กท. 0011/2549 4417010854 พระอุทิน ยสินฺธโร ค ามุงคุณ สุทธาวาส
กท. 0012/2549 4417010293 พระมหาจรินทร์ ป ฺฺ าวุโธ โกตนั เอ่ียมวรนุช

สาขาวิชา  พระพทุธศาสนา

รายนามพทุธศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๙
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๔  มิถุนายน  พทุธศกัราช  ๒๕๔๙

รุ่นท่ี  ๕๑  ปีการศึกษา   ๒๕๔๗
คณะพทุธศาสตร์  ส่วนกลาง



กท. 0013/2549 4417010480 พระมหาอเนกพงษ์ อธิจิตฺโต เล้ียงถนอม ราชโอรสาราม
กท. 0014/2549 4417010561 พระครูพิศาลสมุทรกิจ ธนป ฺฺโ แสงทอง ลาดเป้ง
กท. 0015/2549 4417010391 พระมหาไมตรี ผล าโณ สมสาย พระยาท า
กท. 0016/2549 4417010471 พระมหาสุรัตน์ อรุโณ คงเหมือนเพชร เอ่ียมวรนุช
กท. 0017/2549 4417010633 พระสุรชาติ ฉนฺทสีโล ป๋ันเก๋ียง นางชี
กท. 0018/2549 4417010811 พระสุริยา ทีปธมฺโม บุตรจ ารวย ประดิษฐาราม
กท. 0019/2549 4417010153 พระธวชั ถิรธมฺโม รัชตปัญญา ชยัมงคล
กท. 0020/2549 4417031002 พระมหาอภินนัท์ นิพทฺธสนฺโต มนตรี ดาวดึงษาราม
กท. 0021/2549 4417010528 พระสงวน วุฑฺฒิธมฺโม แก่นกระโทก บางเสาธง
กท. 0022/2549 4417010617 พระสุธีร์ สุนฺทโร ศรีชุมแสง เกียรติประดิษฐ์
กท. 0023/2549 4417010781 พระมหาสมศกัด์ิ ปุสฺสวโร เฉ่ือยทอง เอ่ียมวรนุช
กท. 0024/2549 4417040770 พระนพดล กิตฺติ าโณ แกว้เพช็ร ออ้มนอ้ย
กท. 0025/2549 14751 พระมหาอนนัต์ กสุลาลงฺกาโร นิสดล ล าปะซิว
กท. 0026/2549 4417010331 พระมหาเติม จารุวณฺโณ โทบุรี บางขนุเทียนนอก
กท. 0027/2549 4417010587 พระสนัติ ถ่ออ่าง สิทธิสมบูรณ์ ชยัภูมิการาม
กท. 0028/2549 4417011095 พระเสรียง สุธมฺมตฺเถโร ถลาง ประสาทบุญญาวาส

กท. 0029/2549 14762 พระพงศธร านุตฺตโม จิตด ารงขนัติ ยานนาวา
กท. 0030/2549 14714 พระครูสังฆรักษโ์พธิพงษ์ โพธิสาโร เป้าสม มหรรณพาราม วรวิหาร

กท. 0031/2549 14752 พระมหาอ านวย ปริสุทฺโธ นวลทรัพย์ ศิริพงษธ์รรมนิมิต รุ่น50

กท. 0032/2549 14769 พระประสิทธ์ิ โชติโก พุทธพรหมศรี ทองเพลง รุ่น50

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0033/2549 4417040893 พระเทพมงคล สิริมงฺคโล ทุนลิสา ไชยทิศ อนัดบั 1

สาขาวชิา  ปรัชญา
คณะพุทธศาสตร์  (32)



กท. 0034/2549 4417010421 พระมหาวิรัตน์ สาธโร ใจเท่ียง บพิตรพิมุขฯ อนัดบั 1

กท. 0035/2549 4417031088 พระมหาอุดร สุเมธโส ดอกเกษ อมรทายกิาราม อนัดบั 2

กท. 0036/2549 4417010099 พระครูวิสุทธ์ิธรรมโสภิต อภิป ฺฺโ โกศลสมพลกิจ เกาะหลกั อนัดบั 2

กท. 0037/2549 4417031134 พระค าหลา้ ปุ ฺฺ าวุฑฺโฒ บวัศรีประเสริฐ เทพากร อนัดบั 2

กท. 0038/2549 4417040753 พระสมชาติ ธมฺมชาโต เขตตอ์นนัต์ ลุ่มคงคาราม อนัดบั 2

กท. 0039/2549 4417010072 พระกรุง อาภากโร อุดง พระยาท า
กท. 0040/2549 4417031037 พระมหาอาคม สุมงฺคโล คุณสถิต ประยรุวงศาวาส
กท. 0041/2549 4417010757 พระมหาวิสนัต์ จิตฺตสนฺโต วงศสุ่์ย ใหม่พิเรนทร์
กท. 0042/2549 4617010041 พระมหาสมคัร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ โมลีโลกยาราม
กท. 0043/2549 4417010412 พระมหาวิจารณ์ จนฺทว  โส จนัทร์สนัต์ พระเชตุพน
กท. 0044/2549 4417010455 พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน อินทร์แกว้ ทองเพลง
กท. 0045/2549 4417010404 พระมหาวฒันา อภิปุณฺโณ จนัที เขียนเขต
กท. 0046/2549 4417010820 พระสุวิทย์ อินฺทป ฺฺโ วิรันต์ ใหม่ยายแป้น
กท. 0047/2549 4417010510 พระเมธิวจัน์ ธมฺมธโร รัตนปัญญาวงศ์ ราชวรินทร์
กท. 0048/2549 15248 พระธิติพนัธุ์ ฺิตโสภโณ ทองเขียว สิทธิธรรม รุ่น50

กท. 0049/2549 14796 พระขีม มณีโชโต ค า กมัพูชา รุ่น50

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0050/2549 4417010773 พระมหาสมบูรณ์ จนฺทสโม เชิญรัมย์ เอ่ียมวรนุช
กท. 0051/2549 4417010447 พระมหาศภุกร ภูริป ฺฺโ พรมจ าปา ราชบรูณราชวรวิหาร

กท. 0052/2549 4417010609 พระสาธิต ธมฺมกาโม เกตุภูเขียว เกียรติประดิษฐ์
กท. 0053/2549 4417040958 พระศภุสิทธ์ิ สุชาโต สุรพฒัน์พงษ์ จนัทร์ประดิษฐาราม

กท. 0054/2549 4417010749 พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺ เมธี ศิริพนัธ์ จนัทร์ประดิษฐาราม

คณะพุทธศาสตร์ 
สาขาวชิา  ศาสนา

(17)



กท. 0055/2549 4417040567 พระไชยวฒัน์ ชยวฑฺฒโน ก ามะณี จนัทร์ประดิษฐาราม

กท. 0056/2549 4417010714 สามเณรมงคล - บุญศรี เรไร
กท. 0057/2549 14753 พระศิริ ธีรว  โส ศรีนา พระเชตุพน
กท. 0058/2549 4417010226 พระพงศรั์ชต์ กตปุ ฺฺโ รุ่งศรี อปัสรสวรรค์

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0059/2549 4417010439 พระมหาศิริชยั ป ฺฺ าวชิโร มีวรรณะ พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท. 0060/2549 4417010161 พระธีระยทุธ เถ่ียนคาย รักประเทศ มงคลสมาคม
กท. 0061/2549 4417010838 พระเสน่ห์ คุณาทโร แซวรัมย์ เอ่ียมวรนุช

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0062/2549 4417011079 นางสาววลัยา รักษว์งศต์ระกลู กรุงเทพฯ อนัดบั 1

กท. 0063/2549 4417010927 นางสาวสุวลี ศรีแช่ม กรุงเทพฯ อนัดบั 1

กท. 0064/2549 4417011010 นางสาวอชิรา นราธิปภทัร กรุงเทพฯ อนัดบั 2

กท. 0065/2549 4417010986 นายธนชักร กีรติเสถียร กรุงเทพฯ อนัดบั 2

กท. 0066/2549 4417010919 นางสาวฉวีวรรณ อ่อนนอ้ม บุรีรัมย์ อนัดบั 2

กท. 0067/2549 15235 นางสาวเยาวรัตน์ เมฆเสถียรวิทยา สมุทรปราการ อนัดบั 2

กท. 0068/2549 4417010951 นางสาวจุฑามาศ มูลศาสตร์ กรุงเทพ อนัดบั 2

กท. 0069/2549 4417010862 พนัโทอมัพร พรศรีรัตนรักษ์ กรุงเทพฯ อนัดบั 2

กท. 0070/2549 4417010871 นางสาวอรภิญ สายหยดุ กรุงเทพฯ

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิา  พระอภธิรรม

คณะพุทธศาสตร์  
สาขาวชิา  ภาษาสันสกฤต

(9)

(3)



กท. 0071/2549 4417010889 นางณฐัมน ทองนวน กรุงเทพฯ
กท. 0072/2549 4417010935 นางสาวมณีรัตน์ ล้ีสุทธิพรชยั กรุงเทพฯ
กท. 0073/2549 4417010978 นายชนะยทุธ เกตุอยู่ กรุงเทพฯ
กท. 0074/2549 4417010897 แม่ชีศศิมา สุขใสแกว้ กรุงเทพฯ

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สบ. 0075/2549 4417011818 พระมหาอคันิน โสธโน พชัรวีระรัชต์ พระนอนจกัรสีห์วรวิหาร อนัดบั 1

สบ. 0076/2549 4417011966 พระครูวินยัธรวิทยา กลฺยาณธมฺโม ยาหอม ราษฎร์บ ารุงหนองลี อนัดบั 1

สบ. 0077/2549 4417011672 พระปลดัพงคศ์กัด์ิ ธมฺมวโร อภยัโส เมืองใหม่ อนัดบั 1

สบ. 0078/2549 4417011893 พระมหาสุขสญัญา กตปุญฺโ สอดแกว้ ล านารายณ์ อนัดบั 1

สบ. 0079/2549 4417011842 พระมหาอุดร ธมฺมาวุโธ สายทอง กวิศราราม อนัดบั 1

สบ. 0080/2549 4417011583 พระมหามงคล ถิรมงฺคโล สมจินดา เสาธงทอง อนัดบั 1

สบ. 0081/2549 4417011532 พระครูสถิตธรรมาลงัการ สุชาโต เท่ียงสอา้ง ประดบั อนัดบั 1

สบ. 0082/2549 4417011559 พระมหาเกษม รวิวณฺโณ โพธ์ิชะคุม้ กลางพรหมนคร อนัดบั 2

สบ. 0083/2549 4417011907 พระมหาบุญสวน ปุญฺ เมธี กา้นอินทร์ ไชโวยวรวิหาร อนัดบั 2

สบ. 0084/2549 4417011494 พระครูอนุกลูกลัยาณกิจ วชิร าโณ เมืองมัน่ พระปรางค์ อนัดบั 2

สบ. 0085/2549 4417011877 พระบุญรัตน์ ปุณฺณสีโล ยอดนิล หนองตาแดง อนัดบั 2

สบ. 0086/2549 4417011737 พระครูสิริพรหมโสภิต กิตฺติปาโล วรรณกลู พิกลุทอง อนัดบั 2

สบ. 0087/2549 4417011788 พระมหาอรัญ กลฺยาณสิทฺธิ สิทธิศรี พระนอน อนัดบั 2

สบ. 0088/2549 4417011729 พระมหาสมัพนัธ์ พล าโณ ช านาญหมอ พิกลุทอง อนัดบั 2

สบ. 0089/2549 4417011478 พระครูวิทิตชยานุกลู ภทฺทโก จิบหนองแวง ไชยภูมิ อนัดบั 2

สบ. 0090/2549 4417011940 พระสุรเชษฎ์ ปภสฺสโร แสวงเจริญ ประดบั อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัพิกลุทอง  จังหวดัสิงห์บุรี
 คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา

(13)



สบ. 0091/2549 4417011605 พระอธิการกนก อนุตฺตโร บุญธาดา โฉมศรี อนัดบั 2

สบ. 0092/2549 4417011591 พระวิมลปัญญาภรณ์ คนฺธาโร อยูช่ื่น เสาธงทอง อนัดบั 2

สบ. 0093/2549 4417011630 พระครูปลดัสิทธิวรวฒัน์ ยโสธโร ชโลปถมัภ์ อมัพวนั อนัดบั 2

สบ. 0094/2549 4417011541 พระมหาเพชรไตรภพ อคฺคธมฺโม คชวงษ์ เสาธงทอง อนัดบั 2

สบ. 0095/2549 4417011800 พระสมุห์วิโรจน์ ธมฺมธโร จนัทะคา วิหารขาว อนัดบั 2

สบ. 0096/2549 4417011931 พระอธิการยงยทุธ์ วร าโณ แกลว้กสิกิจ เขาสมอคอน อนัดบั 2

สบ. 0097/2549 4417011460 พระครูพิศาลชยัมงคล สิริปุญฺโ อายยุง ไชโยวรวิหาร อนัดบั 2

สบ. 0098/2549 4417011761 พระมหามนตรี ฺิตวีโร แซ่ฉัว่ เทพมงคล อนัดบั 2

สบ. 0099/2549 4417011711 พระมหาสมัฤทธ์ิ กิตฺติปญฺโ มะธิมาตา พิกลุทอง อนัดบั 2

สบ. 0100/2549 4417011851 พระมหาบ ารุง ปิยาจาโร ศรีสุนทร เสาธงทอง

สบ. 0101/2549 4417011770 พระมหาวิชาญ เขมโชติ สายชวลิต โบสถ ์

สบ. 0102/2549 4417011885 พระทรรศนะ อตฺถทสฺสี ขวญัเมือง เสาธงทอง  

สบ. 0103/2549 4417011796 พระสุฤทธ์ิ ฺิตจิตฺโต บุญลอ้ม ม่วง

สบ. 0104/2549 4417011923 พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร จงธรรม พรหมบุรี 

สบ. 0105/2549 4417011753 พระมหากมัพล อาภาธโร จนัจุย้ พิกลุทอง 

สบ. 0106/2549 4417011486 พระครูโวหารธรรมวาที อคฺคปญฺโ บวัสาลี วิหารขาว 

สบ. 0107/2549 4417011575 พระปลดัประดิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ สงคส์อาด คีรีนาครัตนาราม

สบ. 0108/2549 4417011656 พระปลดัสุชิน านสุชิโน เพช็รนิล โพธ์ิรัตนาราม 

สบ. 0109/2549 4417011915 พระสวอง ปญฺ าสาโร มีสมสุข ธรรมิกาวาส 

สบ. 0110/2549 4417011648 พระครูสีลพฒันาภรณ์ สีลวฑฺฒโน ทองนุช หนองประดู่งาม 

สบ. 0111/2549 4417011826 พระยทุธนา จินฺตามโย วรรณะ พฒันาธรรมาราม

สบ. 0112/2549 4417011508 พระปลดัประเสริฐ าณวีโร ชยักิจไพบูลย์ หลงัสระ

สบ. 0113/2549 4417011664 พระครูโสภิตบญุญาคม ปุญฺ ปาโล ปานบุญ ม่วง

สบ. 0114/2549 4417011516 พระครูคุณสมับนั จรณสมฺปนฺโน ยงยทุธ์ิ ทุง่ท่าชา้ง 



สบ. 0115/2549 4417011613 พระศิริปกรณ์ สุชาโต จนัครา สมุทร

สบ. 0116/2549 4417011621 พระใบฎีกาเสนาะ โสธโน แขกเณร เจริญสุข

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พบ. 0117/2549 4417012105 พระมานะ านวโร ดวงทองคาํ ศิริมงคล อนัดบั 2

พบ. 0118/2549 4417012067 พระครูสงัฆรักษบ์ญุจนัทร์ ขนฺติโก บุญสร้าง ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 2

พบ. 0119/2549 4417012318 พระสนัตเ์พชร จนฺทสาโร อินทร์เมือง ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

พบ. 0120/2549 4417012016 พระมหาจาํลอง อริยธโช คชลน ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 2

พบ. 0121/2549 4417012423 พระมหาอาทร อาทรสุทฺโธ อรุณโน ท่ากกแก อนัดบั 2

พบ. 0122/2549 4417012181 พระนรินทร์ อินฺทวโํส เรืองเดช หนองไผพิ่ทยาราม อนัดบั 2

พบ. 0123/2549 4417012300 พระเมืองมล สุจิณฺณธมฺโม เพชรโสม ประชาบาํรุง อนัดบั 2

พบ. 0124/2549 4417012415 พระอาํนาจ กิตฺติ าโณ ศรีบรรเทา ศรีสะอาด อนัดบั 2

พบ. 0125/2549 4417012440 พระอธิการชยันาท อุชุการี ตาบ่อฮุ่ง เทศาวาส อนัดบั 2

พบ. 0126/2549 4417011982 พระครูสุพชัราภรณ์ ธมฺมวโร โสภี ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

พบ. 0127/2549 4417012041 พระอธิการฤทธิรงค์ สุจิณฺณธมฺโม สินประเสริฐ อภยัมณีรัตน์ อนัดบั 2

พบ. 0128/2549 4417012091 พระอธิการศภุกัษร จกฺกวโร สุขมา ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม อนัดบั 2

พบ. 0129/2549 4417012156 พระอธิการพรชยั จนฺทวโํส สวาทะนนัทน์ ราชพฤกษ์

พบ. 0130/2549 4417012296 พระกองสิน สิริธมฺโม แสงแกว้ โนนทอง

พบ. 0131/2549 4417012032 พระครูปริยติัพชัรกิจ รกฺขิตธมฺโม วงศค์าํจนัทร์ ศรีษฐานปิยาราม

พบ. 0132/2549 4417012083 พระทองคูณ ทีปกโร ตน้บุญ ลาํนารายณ์

ห้องเรียนวดัไพรสณฑ์ศักดาราม  จังหวดัเพชรบูรณ์
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิา  ศาสนา

(42)



พบ. 0133/2549 4417012351 พระทองใบ สจฺจ าโณ ประทุมทา โพธ์ิศรีสองคร

พบ. 0134/2549 4417012024 พระครูพิพิธกิจจานุยตุ เตชธมฺโม ใจสว่าง ท่าดินดาํ

พบ. 0135/2549 4417012431 พระปฐม กิตฺติโสภโณ ปลัง่ศรีทรัพย์ ศรีสมบูรณ์

พบ. 0136/2549 4417012237 พระทองหยอด ธมฺมธโร บุญอยู่ มหาธาตุ

พบ. 0137/2549 4417012253 พระชวะลิต สิรินฺธโร บานยอ ไพรสณฑศ์กัดาราม

พบ. 0138/2549 4417012130 พระมหาบุญเชิด ชาคโร บุญโคกล่าม ศรีษะเกตุ

พบ. 0139/2549 4417012466 พระแสวง เขมนนฺโท รังมา ศรีษะเกตุ

พบ. 0140/2549 4417012148 พระทองสุ่น สุธมฺโม พลศรี ลาํนารายณ์

พบ. 0141/2549 4417012008 พระครูพชัรวรกิตต์ิ กิตฺติโก เพชรโสม ประชาบาํรุง

พบ. 0142/2549 4417012113 พระอธิการสฤทธ์ิ จิตฺตปาโล เข่ือนแกว้ ศรีสมบูรณ์

พบ. 0143/2549 4417012229 พระครูปลดัสนธยา ธมฺมธโร โทป้ระยรู ลาดแค

พบ. 0144/2549 4417012059 พระอธิการวิทยา ตปสีโล สิงห์สถิตย์ ปู่ จา้วพฒันา

พบ. 0145/2549 4417012377 พระชยัยทุธ ป ฺฺ าวชิโร เบ จพรบญัญติั ไพรสณฑศ์กัดาราม

พบ. 0146/2549 4417012172 พระชตั อภินนฺโท เตง็ม่ิง หนองไผพิ่ทยาราม

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นค. 0147/2549 4412410731 พระรวมพงษ์ ชุติมนฺโต จอมศรี เนินพระเนาวนาราม อนัดบั 2

นค. 0148/2549 4412410986 พระธรรมคุปต์ ทีปธมฺโม ชาวโพธ์ิ ศรีชมช่ืน อนัดบั 2

นค. 0149/2549 4412411711 พระณรงค์ ปภสฺสโร โพธ์ิสว่าง ธรรมคุณ อนัดบั 2

นค. 0150/2549 4412410790 พระชนนัวฒัน์ กนฺตสีโล ค าเหลือง หนองเคร่า อนัดบั 2

นค. 0151/2549 4412411656 พระจีราวฒัน์ ธีรว  โส แกว้เพชร ท่าคกเรือ อนัดบั 2

นค. 0152/2549 4412410749 พระวฒันา ฺิตวฑฺฒโน คนหมัน่ จอมมณี อนัดบั 2

 วทิยาเขตหนองคาย
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา

(30)



นค. 0153/2549 4412411087 พระประดบั กิตฺติสาโร บุญประคม ศรีคุณเมือง อนัดบั 2

นค. 0154/2549 4412410838 พระทรงศกัด์ิ มหาปญฺโ แสนจ่ิว ศรีวราพร อนัดบั 2

นค. 0155/2549 4412410803 พระไชยา ชยวุฑฺโฒ ไชยปัญญา สงัคาว อนัดบั 2

นค. 0156/2549 4412410901 พระมหาอภิวฒัชยั พุทฺธจาโร พุทธจร ล าดวน อนัดบั 2

นค. 0157/2549 4412411702 พระธวชัชยั เตชธมฺโม จอมพระเนิน โคกสุข

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นศ. 0158/2549 44010744 พระครูสมุห์จาํเลือง ฺิตเมโธ เมืองแคลว้ สาริการาม อนัดบั 1

นศ. 0159/2549 44040557 พระมหานพดล สุเมโธ เพชรสจนัทร์ เขตอุดมศกัด์ิวนาราม อนัดบั 1

นศ. 0160/2549 44040562 พระมหาทองหล่อ โฆสโก ครองบา้น โสธรวรารามวรวิหาร อนัดบั 2

นศ. 0161/2549 44040563 พระมหาพิพฒัน์ ปิยธมฺโม รัตนเนตร โสธรวรารามวรวิหาร อนัดบั 2

นศ. 0162/2549 44040561 พระครูสุวรรณธรรมาภิรม ติสฺสวโํส ศรีสุข บางขนุทอง อนัดบั 2

นศ. 0163/2549 0044040569 พระมหาไพศาล ฺิตธมฺโม ใจรักษ์ อ่าวเสดจ็

นศ. 0164/2549 0044040555 พระใบฎีกาโสภณ เตชพโล โอทอง เขาห้วยแห้ง

นศ. 0165/2549 0044010582 พระสุเมธ สนฺตจิตฺโต สุขใส นิคมธรรมาราม

นศ. 0166/2549 0044040560 พะระครูสังฆรักษสุ์ทศัน์ มุนินนฺโท ศกัพนัธุ์ สระเกษ

นศ. 0167/2549 0044040565 พระครูสุวิมลธรรมภาณี จิรธมฺโม พูลเสน หวัเขา

นศ. 0168/2549 0044040559 พระจิระศกัด์ิ จนฺทสโร เขียวขาว ปากพล

นศ. 0169/2549 0044010547 พระบรรชา เตชปญฺโ เดือนจาํรูญ พรหมโลก

นศ. 0170/2549 0044040570 พระสุชาติ อคฺคจิตโต ดารารัตน์ ทุง่แนะ

นศ. 0171/2549 0044040554 พระสมุห์อนนัต์ ฉนฺทธมฺโม โตอินทร์ อุปนนัทาราม

นศ. 0172/2549 0044010588 พระหวีด คุณวโร เวทมาหะ รัตนานุภาพ

 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา

(11)



นศ. 0173/2549 0044010578 พระไพศาล อตฺถกาโม เมืองเกิด ประดู่พฒันาราม

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 0174/2549 4404110065 พระทศพล ธีรป ฺฺโ มะโนวรณ์ สนัตน้กอก อนัดบั 1

ชม. 0175/2549 4404110014 พระมหาอ านวย มหาปุ ฺฺโ พาโคกทม ฝายหิน อนัดบั 1

ชม. 0176/2549 4404240031 พระมหาธีระวฒัน์ ธีรว  โส ปันทะนะ พระสิงห์วรมหาวิหาร อนัดบั 2 

ชม. 0177/2549 4204110151 พระสมควร คุณส วโร โสมงคล หม่ืนลา้น อนัดบั 2

ชม. 0178/2549 4404110286 พระอรุณ ชุติป ฺฺโ อวดสุข โสภณาราม อนัดบั 2

ชม. 0179/2549 4404110103 พระฐิติพงศ์ ฺิต าโณ แสงส่อง หนองแฝก อนัดบั 2

ชม. 0180/2549 4404110201 พระสมพงษ์ เขมป ฺฺโ ดวงสนิท สนัตน้กอก อนัดบั 2

ชม. 0181/2549 4404240252 พระอนุชา สิริว  โส วรรณวงศา ดอนจืน อนัดบั 2

ชม. 0182/2549 4404110081 พระครูสงัฆรักษส์ าราญ สุภาจาโร ฟูจนัทร์ เมืองลงั อนัดบั 2

ชม. 0183/2549 4404110197 พระทวีศกัด์ิ รตนโชโต สายชลอมัพร หนองอุโปสก อนัดบั 2

ชม. 0184/2549 4404110120 พระสุนทร สุนฺทโร จนัทิมา ร ่ าเปิง

ชม. 0185/2549 4404110278 พระประดิษฐ์ ชินว  โส กอ้นมอญ ยา่พาย

ชม. 0186/2549 4404110260 พระประดิษฐ์ ฺิตธมฺโม หวานแกว้ อุโมงค์

ชม. 0187/2549 4404470266 สามเณรธนวฒัน์ - ก่ิงผา ฝายหิน 

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 0188/2549 4405160244 พระณฐัพนธ์  กิตฺติปาโล วงัหอม สระชยั อนัดบั 1

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ปรัชญา

 วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา

(16)

(14)



ขก. 0189/2549 4405160163 พระศกัด์ิชยั สุรป ฺฺโ ไชยเนตร หวัหิน อนัดบั 2

ขก. 0190/2549 4405160376 พระวชัระ  มหาวิริโย พิมพบ์ุตร พลแพง อนัดบั 2

ขก. 0191/2549 4405160121 พระมหาทนายทุธ ขนฺติสาโร นอ้ยหา ธาตุ อนัดบั 2

ขก. 0192/2549 4405160368 พระมหาทอมสนั สุตธมฺโม วนัพุดชา นายมวราราม อนัดบั 2

ขก. 0193/2549 4405160414 พระส าราญ  สมาจาโร บุญโส มรรคส าราญ อนัดบั 2

ขก. 0194/2549 4405160171 พระอภิชาติ อภิชาโต ศรีวงษศ์า หนองแวง อนัดบั 2

ขก. 0195/2549 4405160210 พระครูศรีปั าประโชติ    ถิร าโณ ไชยชิน พลแพง อนัดบั 2

ขก. 0196/2549 4405160180 พระยงั อาสโภ การคิด สว่างอารมณ์ อนัดบั 2

ขก. 0197/2549 4405160066 พระสทัธา อาทิจฺจว  โส หลา้ทุม ดอนตาปู่ อนัดบั 2

ขก. 0198/2549 4405160031 พระธเนศ วรป ฺฺ าโณ ดนตรี มชัฌิมวิทยาราม อนัดบั 2

ขก. 0199/2549 4405160350 พระมหาพี   จนฺทูปโม พลเยีย่ม สวรรคงคา อนัดบั 2

ขก. 0200/2549 4405160074 พระสุนทร สนฺตจิตฺโต วิชาชยั ดอนแกว้โคกนอ้ย อนัดบั 2

ขก. 0201/2549 4405160252 พระเด่ียว    ปุ ฺฺ พโล จนัทพนม สระแกว้

ขก. 0202/2549 4405160058 พระวิวฒัน์ อจโล นามซุย อรุณวราราม

ขก. 0203/2549 4405160341 พระพิระชาติ   สมจิตฺโต ทาสุธรรม สวรรคงคา

ขก. 0204/2549 4405160503 พระอุทยั    เตชวโร เตชะ ไชยวาร

ขก. 0205/2549 4405160465 พระอธิการสมคิด   ฺิต าโณ มอญขาม พวงมณีวรรณ

ขก. 0206/2549 4405160147 พระวาธี นรินฺโท กองราชา หนองแวง

ขก. 0207/2549 4405160082 พระสุริยา ตนฺติปาโล สอนบาล มชัฌิมวิทยาราม

ขก. 0208/2549 4405160449 พระอธิการกิตติ    ยตฺุติธโร ทีรักษา เทพสุวรรณ

ขก. 0209/2549 4405160392 พระสมบติั    จนฺทโสภโณ หมอกชยั ชยัสามหมอ

ขก. 0210/2549 4405160431 พระอธิการสุริยนั ฺิตจาโร โทราช ชยัมงคล

ขก. 0211/2549 4405160325 พระสุภานุมาส    จารุว  โส ศรีสะอาด ทางพาด

ขก. 0212/2549 4405160333 พระพิกนุ   วิสทฺธ าโณ ธรรมราช ศรีอุดม



ขก. 0213/2549 4405160384 พระสนิท ถิร าโณ ปุ้งโพธ์ิ ทรงศิลา

ขก. 0214/2549 4405160287 พระอธิการธวชัชยั   ป ฺฺ าวโร แสงประเสริฐ บูรพาภิรมยาราม

ขก. 0215/2549 4405160309 พระบวัลอย  วิมโล แสนปัดชา หนองหอไตร

ขก. 0216/2549 4405160228 พระครูสิริสารานุยตุ     สิริธมฺโม โนนสิงห์ สามคัคี

ขก. 0217/2549 4405160155 พระศกัด์ินรินทร์ ปิยสีโล พรมม่วงโป้ โนนศรีเรือง

ขก. 0218/2549 4405160139 พระพงษเ์ทพ จิตฺตส วโร แกว้นารี สว่างอารมณ์

ขก. 0219/2549 4405160198 พระคีรีรัตน์ สุตฺตธมฺโม บุญโพธ์ิ หนองแวง

ขก. 0220/2549 4405160201 พระครูวรจิตตาภิรม   วรจิตฺโต ศรีโยธี โพธ์ิชยั
ขก. 0221/2549 4405160261 พระกวี    อินฺทวณฺโณ ผลวิลยั โพธ์ิศรีดอนหนั

ขก. 0222/2549 4405160295 พระธวชัชยั  รวิว  โส ค าลอยฟ้า ชมพู

ขก. 0223/2549 4405160422 พระสุรชยั  พุทฺธ าโณ ชาวเชียงตุง ชยัสามหมอ

ขก. 0224/2549 4405160457 พระอธิการประยรู   กิตฺติป ฺฺโ ช่วยหาญ โพธ์ิดก

ขก. 0225/2549 4305160587 พระพิษณุเดช พล าโณ เวฬุวรรณราช โพธ์ิศรี รุ่น 50

ขก. 0226/2549 4305160617 พระมหาจกัรภพ อนุภทฺโท สุทธินอก เข่ือนอุบลรัตน์ รุ่น 50

ขก. 0227/2549 4305160627 พระรัตนศิริ  รตนสิริ ใสงาม ป่าสามคัคีศิริพฒันาราม รุ่น 50

ขก. 0228/2549 4305160366 พระมหาสมศกัด์ิ ติกฺขป ฺฺโ เนาวแ์กว้ ธาตุโนนนคร รุ่น 50

ขก. 0229/2549 4305160285 พระมหาบุญชวน เตชธมฺโม รักษาธรรม ธาตุโนนนคร รุ่น 50

ขก. 0230/2549 4305160561 พระนิสิต สีลธมฺโม สีขนเห่ียว ธาตุโนนนคร รุ่น 50

ขก. 0231/2549 4305160170 พระครูเกษมวีราภรณ์ เขมวีโร แกว้ส าราญ โพธ์ิศรี รุ่น 50

ขก. 0232/2549 4305160111 พระเกษรา ภูริ าโณ นอ้ยหา โพธ์ิศรี รุ่น 50

ขก. 0233/2549 4305160013 พระก่ิงเพชร อริโย กางทอง โฆสิทธาราม รุ่น 50

 วทิยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ศาสนา

(46)



หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 0234/2549 4405170142 สามเณรธนญัชยั อุ่นอก มนตรีคณารักษ์ อนัดบั 2

ขก. 0235/2549 4405170134 พระสุพรรณ นาควโร เครือวงศช์ยัศรี ดอนตาปู่ อนัดบั 2

ขก. 0236/2549 4405170118 พระทิรายุ านกโร แกว้ประดบั โพธ์ิชยั

ขก. 0237/2549 4405170053 พระเวนิส ทีปธมฺโม เกรงทา ท่าพระเนาว์

ขก. 0238/2549 4405170045 พระเด่น วณฺณธโร เหล่าสุนา สว่างอารมณ์

ขก. 0239/2549 4405170011 พระเกรียงไกร จนฺทสโร วงศโ์คกสูง นิคมสะอาด

ขก. 0240/2549 4405170096 พระจิวะนนท์ ปญฺ าวชิโร จนัทุสอน ไตรภูมิ

ขก. 0241/2549 4405170070 พระอ าพล กนฺตสีโล ดวงพรม สระทอง

ขก. 0242/2549 4405170126 พระเฉลิม ธีรเมธี ธรรมสูตร แจง้สว่างนอก

ขก. 0243/2549 4405170088 พระอุเทน  รกฺขิตธมฺโม อินทะบวัศรี สว่างอารมณ์

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
รอ. 0244/2549 4405170495 พระบญัชา ป ฺฺ าธโร  อุตสาหรัมย์ บูรพาภิราม อนัดบั 1 

รอ. 0245/2549 4405170321 พระมหามนตรี  ธีรว  โส นุสาสชะนี หนองให ฺ่ อนัดบั 1 

รอ. 0246/2549 4405170339 พระมหานิกร นิติโก สุริโย ขนัตินิวาส อนัดบั 1 

รอ. 0247/2549 4405170169 พระมหาทองพิพฒัน์  อานนฺโท ศิริอนนัตม์ณี บูรพาภิราม อนัดบั 2 

รอ. 0248/2549 4405170479 พระมหาธีระยทุธ สิริโสภโณ มะสีผา บูรพาภิราม อนัดบั 2  

รอ. 0249/2549 4405170649 พระครูอาทรกลัยาณกิจ  อาทโร บ ารุงรัตน์ ไพบูลย์ อนัดบั 2

รอ. 0250/2549 4405170622 พระครูศรีธรรมโกศล สุภาจาโร ทองศิริ สิมนาโก อนัดบั 2

รอ. 0251/2549 4405170517 พระประเวทย ์ สนฺติโก โคตะนนท ์ บา้นโสกเชือก อนัดบั 2

รอ. 0252/2549 4405170223 พระมหาค าจนัทร์ วรธมฺโม  ภูมิพนา บูรพาภิราม อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัสระทอง  จังหวดัร้อยเอด็
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ศาสนา

(10)



รอ. 0253/2549 4405170304 พระพรชยั ขนฺติธโร แก่นอากาศ สว่างหนองเบิด อนัดบั 2

รอ. 0254/2549 4405170711 พระมหาสมเดจ็ สุภาจาโร นนทะสี ยางสีสุราช อนัดบั 2

รอ. 0255/2549 4405170347 พระมหาอดุลย์ มหาวีโร  ม่ิงขวญั สว่างใต้ อนัดบั 2

รอ. 0256/2549 4405170266 พระธีรยทุธ ธีรว  โส วงศศ์รี เมืองสรวงนอ้ย อนัดบั 2

รอ. 0257/2549 4405170215 พระสากล ปิยธมฺโม บุญศรี โพธ์ิศรีทอง อนัดบั 2

รอ. 0258/2549 4405170428 พระสงวนศกัด์ิ เขมป ฺฺโ จอมทะรักษ์ ใหม่ขนุเขวา อนัดบั 2

รอ. 0259/2549 4405170690 พระปลดัวิไล เตชธโร ศรีจนัทร์ กลาง อนัดบั 2

รอ. 0260/2549 4405170207 พระมหาก าพล นิติสาโร นิติลาภ ปิปผลิวนาราม อนัดบั 2

รอ. 0261/2549 4405170274 พระมนตรี สุมโน เลิศเกียรติวงศ์ กลาง อนัดบั 2

รอ. 0262/2549 4405170452 พระสมคัร สมคฺโค บุญเพง็ บูรพาภิราม อนัดบั 2

รอ. 0263/2549 4405170231 พระทองกาล ฺิตวโร  พนัธุบาล สว่างอารมณ์ อนัดบั 2

รอ. 0264/2549 4405170720 พระวิทูรย ์ ธมฺมวุฑฺโฒ บุญมาพิลา ยางสีสุราช อนัดบั 2

รอ. 0265/2549 4405170291 พระพงษพ์รรณ วรป ฺฺโ นอ้ยสุพรรณ์ นิกรบ ารุง

รอ. 0266/2549 4405170797 พระปัญญา ป ฺฺ าวโร เพง็ปอภาร ปอภาร

รอ. 0267/2549 4405170568 พระมหาวนัดี กนฺตวีโร ปะวะเส บา้นโสกเชือก

รอ. 0268/2549 4405170592 พระเขมวฒัน์ ฺิตว  โส กะตะโท สว่างอารมณ์

รอ. 0269/2549 4405170754 พระอธิการสมจิต กิตฺติ าโน เกา้ศกัดา โพธ์ิชยัปอพาน

รอ. 0270/2549 4405170355 พระมงักร จิรธมฺโม ไชยทิพย์ เวฬุวนั

รอ. 0271/2549 4405170312 พระพิศกัด์ิ  อภิสกฺโก ทองหนองบวั บา้นขอ่ย

รอ. 0272/2549 4405170606 พระครูปิยธรรมาภิมณฑ ์  ปิยธมฺโม ลุนภูงา สุทธาวิลยั

รอ. 0273/2549 4405170789 พระครูจารุธรรโมภาส เตชวโร ไชยโก ชยัมงคล

รอ. 0274/2549 4405170673 พระชนะชยั สุทฺธจิตฺโต จนัทะคาม หนองเลา 

รอ. 0275/2549 4405170746 พระสนธิ สุรกฺโข สมสนาม ใหม่สามคัคี

รอ. 0276/2549 4405170657 พระมหาฉลอง สุภาจาโร นาสมบูรณ์ เวฬุวนั



รอ. 0277/2549 4405170631 พระครูอมรปัญญาคุณ อมโร เลนท ามี หูลิง

รอ. 0278/2549 4405170738 พระวิบูลย์ ติสฺสวโร เลิศพนัธ์ นิกรบ ารุง

รอ. 0279/2549 4405170616 พระครูวิจกัษสีลคุณ วิจกฺขโณ ปุผาโต หนองเมก็

รอ. 0280/2549 4405170771 พระสมยั สุจิตฺโต ปะริวนัตา บูรพาหวัชา้ง

รอ. 0281/2549 4405170762 พระสมุห์สมชาย โชติวโร  ปองไป ศรีประดู่

รอ. 0282/2549 4305170485 พระบรรจบ พฺรหฺมป ฺฺโ อนัสุวรรณ ราษฎร์ศิริ อนัดบั 2 รุ่น 50

รอ. 0283/2549 4305170647 พระมหานิวติั   สิริภทฺโท วรรณทางซา้ย หนองทุม่ อนัดบั 2 รุ่น 50

รอ. 0284/2549 4305170418 พระมหาชาญชยั กิตฺติโสภโณ มดัถาปะกา ดอนหนั รุ่น 50

รอ. 0285/2549 4305170621 พระสายณัย ์ สิริภทฺโท พนัโภคา สะอาดสมบูรณ์ รุ่น 50

รอ. 0286/2549 4305170736 พระมหาสุเทพ มหาปุ ฺฺโ ช านาญ โพธ์ิทอง รุ่น 50

รอ. 0287/2549 4305170671 พระครูอรุณสิริโชติ อาภากโร แวงวรรณ อรุณสิงห์คาราม รุ่น 50

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม. 0288/2549 4406110127  พระครูสุวฒันธรรมาภรณ์ ยสปาโล เสนวรรณกลุ สุทธจินดา อนัดบั 1

นม. 0289/2549 4406110585 พระอรรถภูมิ านธมฺโม ขดสนัเทียะ พระนารายณ์มหาราช อนัดบั 2 

นม. 0290/2549 4406110739 พระเกรียงไกร สุทฺธมโน ยางเครือ มนตม์าวาส อนัดบั 2 

นม. 0291/2549 4406110518 พระภาณุ กนฺตสีโล ปราณีตพลกรัง สีมุมเหนือ อนัดบั 2

นม. 0292/2549 4406110054 พระครูพชัรปัญญากร ป ฺฺ าวชิโร โตส าเภา พิมพาราม อนัดบั 2

นม. 0293/2549 4406110577 พระพฒันา จิตป ฺฺโ ตาก่ิมนอก ใหม่อมัพวนั อนัดบั 2

นม. 0294/2549 4406110232 พระมหาทวี วิสารโท บุญทะมาตร์ นครธรรม อนัดบั 2

นม. 0295/2549 4406110313 พระมหาสุพจน์ ผาสุโก โฉมสุวรรณ ดอนหวาย อนัดบั 2

นม. 0296/2549 4406110623 พระถาวร านวโร ชยัพิกลุ กองพระทราย อนัดบั 2

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา
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นม. 0297/2549 4406110593 พระกอบชยั เขมานนฺโท แซ่อ้ึง ใหม่ประตูชยั อนัดบั 2

นม. 0298/2549 4406110330 พระวินยั คุตฺตวฑฺฒโน ขอชิดกลาง ประชานิมิตร อนัดบั 2

นม. 0299/2549 4406110038 พระคงเดช สุภทฺโท ปรีชญาดีกลุ ประชานิมิตร อนัดบั 2

นม. 0300/2549 4406110763 พระมหานคร จิรวฑฺฒโน เขียมสนัเทียะ บึง อนัดบั 2

นม. 0301/2549 4406110381 พระอธิการรังสรรค์ จนฺทโชโต ดดัถุยาวตัร หนองแคน อนัดบั 2

นม. 0302/2549 4406110615 พระด ารงคพ์ล าณทีโป ค าสระคู ศาลาลอย อนัดบั 2

นม. 0303/2549 4406110216 พระมหาไชยวุฒิ สุทฺธิป ฺฺโ พาช่ืนใจ ป่าประชาช่ืน อนัดบั 2

นม. 0304/2549 4406110569 พระธนิต ฌานรโต ดงกระโทก ใหม่หนองกก อนัดบั 2

นม. 0305/2549 4406110356 พระสวสัด์ิ กิจฺจสาโร คุสิตา เวฬุนคราราม อนัดบั 2

นม. 0306/2549 4406110160 พระใบฎีกาเกรียงไกร ธมฺมทินฺโน เพช็รศรี หนองม่วง อนัดบั 2

นม. 0307/2549 4406110801 เจา้อธิการธวชัชยั เมตฺติโก ยนัสงักดั หนองซ า

นม. 0308/2549 4406110810 พระมหาสาคร อติชาคโร พรมราช เทพนิมิตต์

นม. 0309/2549 4406110305 พระมหาสวสัด์ิ สุนฺทโร เพง็สอน หนองม่วง

นม. 0310/2549 4406110828 พระสุรจกัร์ รตนป ฺฺโ งามเลิศ ลองตอง

นม. 0311/2549 4406110780 พระถนดั จิตฺตทนฺโต ชุมใหม่ ภูเขาลาด

นม. 0312/2549 4406110704 พระเสนาะ ขนฺติโก นาคมณี สุขาวดี

นม. 0313/2549 4406110666 พระภิรมย์ จิตฺตกาโร ปาวพรม สมุทรการ

นม. 0314/2549 4406110674 พระมหาวรจกัร ฉนฺทชาโต มุ่งเก่ียวกลาง โพธ์ิ

นม. 0315/2549 4406110542 พระมหาส าเรียง สิริธโร เน่ืองกระโทก ศรีวิเศษประชานิมิตร

นม. 0316/2549 4406110747 พระเทพวิสุทธ์ิ วิสุทฺธิ าโณ หลวงแกว้ ดอนขวาง

นม. 0317/2549 4406110283 พระมหาสมาน เกสรธมฺโม ภู่มะเริง โพธ์ิ

นม. 0318/2549 4406110488 พระชูชาติ สุชาโต เช้ือจนัทึก โกศลสิตาราม

นม. 0319/2549 4406110798 พระพรมประทาน กสุลจิตฺโต ผาค า ทองหลาง  

นม. 0320/2549 4406110046 พระครูประสุตศีลคุณ ปิยสีโล จนัทร์งาม ราษฎร์เจริญศรัทธาราม



นม. 0321/2549 4406110607 พระกิตติศกัด์ิ สุเมโธ ขึมสูงเนิน พระนารายณ์มหาราช

นม. 0322/2549 4406110771 พระมหาณฐัพงศ์ ป ฺฺ าวโร กองแกว้ สุทธจินดา

นม. 0323/2549 4406110755 พระครูวิจิตรบุญญวฒัน์ สุป ฺฺโ ประทายนอก ใหม่เจริญสุข

นม. 0324/2549 4406110208 พระมหาก าจดั กิตฺติสาโร ซึมกระโทก โกศลสิตาราม

นม. 0325/2549 4406110089 พระครูวิสุทธิปทุมากร สุวจโน โพธ์ิก่ิง ลาดบวัขาว

นม. 0326/2549 4406110178 พระใบฎีกาอรรถกิตต์ิ อตฺถกาโม มีเงิน ปะค า

นม. 0327/2549 4406110445 พระครูวาปีสงัฆกิจ ติสฺสว  โส ปักกาถงั หนองจาน

นม. 0328/2549 4406110291 พระมหาสมาน านุตฺตโร โพนขนุทด บา้นหาญ

นม. 0329/2549 4406110437 พระครูปิยสุตคุณ ปิยาจาโร กายขนุทด หนองแจง

นม. 0330/2549 4406110526 พระสุภชยั ธมฺมวโร ธรรมประดิษฐ์ ราษฎร์เจริญศรัทธาราม  

นม. 0331/2549 4406110372 พระอธิการประภาส าณวุฑฺโฒ นึกกระโทก ทบัชา้ง

นม. 0332/2549 4406110020 พระเกิด ฺิต าโณ ดุนขนุทด กลางปักธงชยั

นม. 0333/2549 4406110364 พระอธิการบุญส่ง าณกโร สินเธาว์ โคคลาน

นม. 0334/2549 4406110151 พระทองดี เขมรโต จ่นกลาง ดอนขวาง

นม. 0335/2549 4406110071 พระครูไพศาลสุทธิคุณ ลทฺธคุโณ พ่ึงสนัเทียะ ชายพะเนา

นม. 0336/2549 4406110640 เจา้อธิการปราการ เมตฺตจิตฺโต กิขนุทด หนองหญา้งาม

นม. 0337/2549 4406110402 เจา้อธิการสมพงษ์ ปิยทสฺโส วฒันา เทพพฒันา

นม. 0338/2549 4406110534 พระปลดัแสงมณี กนฺตสีโล เกวียนกระโทก จระเขหิ้น

นม. 0339/2549 4406110721 พระเทพรักษ์ เขมป ฺฺโ บุญประเสริฐ สมัฤทธ์ิตะวนัออก

นม. 0340/2549 4406110399 พระอธิการลบั าณวุฑฺโฒ กรก่ิง ภูหลวงพรหมวาส

นม. 0341/2549 4406110097 พระครูปราโมทยธ์รรมรส ปมุทิโต มกัขนุทด ท่าข้ีเหลก็

นม. 0342/2549 4406110186 พระปลดับงัเอิญ พลวโร พูลพิพฒัน์ วงษพ์ฒันา

นม. 0343/2549 4406110712 พระอธิการบุญเลิศ อภินนฺโท ดงแสนแกว้ บา้นหนองเด่ิน

นม. 0344/2549 4406110411 พระอธิการสอ้ิง สิริป ฺฺโ สุภมาตร บา้นนา



นม. 0345/2549 4406110470 พระช านิ สิริวณฺโณ องอาจ เทพประสิทธยาราม  

นม. 0346/2549 4406110551 พระชยัวฒัน์ ชยวุฑฺโฒ ตรงด่านกลาง เวฬุวนาราม

นม. 0347/2549 4406110241 พระครูปัจจนัตเขตคณาภิรักษ์ ทีฆายโุก ค าบาง ตาพระยา

นม. 0348/2549 4406110194 พระปลดัสมบติั วรป ฺฺโ โสมากลุ หนองตะเคียน

นม. 0349/2549 4406110143 พระครูอุทยั ปภากโร มรกต โคกเข่ือน

นม. 0350/2549 4406110101 พระครูปัญญาสารประสุต ป ฺฺ าสาโร แช่มครบุรี บึงไทย

หนงัสือออก รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ. 0351/2549 4407010061 พระทวีป กนโก แสนค า บา้นปลาขาว อนัดบั 1

อบ. 0352/2549 4407010169 พระมหาปิยพล มหาลาโภ ค าก่ิง ศิริวราวาส อนัดบั 2

อบ. 0353/2549 4407010509 พระธวชัชยั สุธมฺโม ศรีบรรเทา บา้นกา้นเหลือง อนัดบั 2

อบ. 0354/2549 4407010495 พระวชัรินทร์ ปญฺ าวโร วงศจ์นัทร์ มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 0355/2549 4407010347 พระอธิการไสว ภทฺทมุนี พรหมงาม จานบวั อนัดบั 2

อบ. 0356/2549 4407010070 พระครูสมุห์ธวชัเกษม ธมฺมโชโต ศภุนานยั มณีวนาราม อนัดบั 2

อบ. 0357/2549 4407010207 พระครูสิทธิญาณโสภณ อริญฺชโย วงศม์าสา ประชานิมิต อนัดบั 2

อบ. 0358/2549 4407010151 พระอธิการประกอบ ปริปุณฺโณ อนัโย ท่าเมืองใหม่ อนัดบั 2

อบ. 0359/2549 4407010461 พระครูศรีธรรมโสภิต เปมิโย ใจใส โนนทอง อนัดบั 2

อบ. 0360/2549 4407010177 พระอธิการอุดร ยสินฺธโร สีระมาตร ศรีบุญยนื อนัดบั 2

อบ. 0361/2549 4407010363 พระครูสุทธิธรรมพิทกัษ์ ฺิตธมฺโม ไกรษี หนองนาเวียง อนัดบั 2

อบ. 0362/2549 4407010380 พระพิชยั ปสนฺโน เบาะแฉะ บูรพา   อนัดบั 2

อบ. 0363/2549 4407010321 เจา้อธิการพิฑูรย์ มหาวีโร ทวีการ สุภากรณ์นิคมธรรมาราม อนัดบั 2

อบ. 0364/2549 4407010355 พระอธิการบวรศกัด์ิ จกฺกธมฺโม ตนัปิรักษ์ ศรีอุดม อนัดบั 2

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ศาสนา
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อบ. 0365/2549 4407010304 พระมหาอินทร์ กนฺตธมฺโม แกว้เนตร นาเวียง อนัดบั 2

อบ. 0366/2549 4407010339 พระอธิการวิชยั วีร าโณ หอมจนัทร์ ไผง่ามสามคัคี อนัดบั 2

อบ. 0367/2549 4407010371 พระครูพิบูลสุขวฒัน์ ปริปุณฺโณ แสงสิงห์ สบาย อนัดบั 2

อบ. 0368/2549 4407010479 พระครูสิทธิกิตติสาร กิตฺติสาโร ฟ้ืนพรม ม่วงเป อนัดบั 2

อบ. 0369/2549 4407010398 พระมหาไพฑูรย์ ปิยธมฺโม เหล่าแค มหาพุทธาราม อนัดบั 2

อบ. 0370/2549 4407010312 พระครูโพธิเขตวรคุณ อินฺทปญฺโ โยธารักษ์ โพธาราม อนัดบั 2

อบ. 0371/2549 4407010223 พระปลดัอดิเรก ฺิตธมฺโม เหลาบวั นาหวา้ อนัดบั 2

อบ. 0372/2549 4407010231 พระทองสุ่น กนฺตสีโล ตน้โพธ์ิ ดอนแดง อนัดบั 2

อบ. 0373/2549 4407010487 พระประพนัธ์ านจิตฺโต พิมพห์าร มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 0374/2549 4407010541 พระสฤทธ์ิ สุมโน บุญใหญ่ ม.มจร.วขอบ.ดงบั้งไฟ

อบ. 0375/2549 4407010517 พระสมนึก จรณธมฺโม จนัทร์ส่อง มหาวนาราม

อบ. 0376/2549 4407010037 พระมหาเกสมสญั เตชธมฺโม จ าปาชิด บูรพาปะอาวเหนือ

อบ. 0377/2549 4407010291 พระมหาจกัรกฤษ จนฺทสโร พวงผา่น หนองทพั

อบ. 0378/2549 4407010274 พระอธิการสุริยา ปญฺ าโชโต แกว้กานก สามแยกชมภู่

อบ. 0379/2549 4407010274 พระอธิการสิงขร พยตฺโต ศรไชย ปลาขาว

อบ. 0380/2549 4407010258 พระธนชัชา ธมฺมวโร สุทาศิริ ส าราญนิวาส

อบ. 0381/2549 4407010045 พระอธิการพูล ถาวโร แนบเนียม ดา้มพร้า

อบ. 0382/2549 4407010215 พระครูวิเชียรรังสรรค์ จนฺทูปโม เมืองจนัทร์ หนองสิมใหญ่

อบ. 0383/2549 4407010193 พระสมบูรณ์ วิทูโร เดียงกลุ ล านารายณ์

อบ. 0384/2549 4407010029 พระสมคิด กมโล สรสา มหาวนาราม  

อบ. 0385/2549 4407010126 พระพิชิต านกโร มณีทูร มหาวนาราม

อบ. 0386/2549 4407010088 พระสมชาย สติสมฺปนฺโน ศิริบูรณ์ พลแพน

อบ. 0387/2549 4307010418 พระมหาจ ารูญ วชิโร ศิรินนท์ หวัเรือ อนัดบั2 รุ่น 50

(37)



พร. 0388/2549 4408070319 พระมหาอาคม ติสรโณ ช านาญนาวา ชยัมงคล  อนัดบั 1

พร. 0389/2549 4408070360 พระมหาสิทธิชยั ชยสิทฺธิ ปัญญาไวย์ ร่องฟอง อนัดบั 2 

พร. 0390/2549 4408070351 พระภูริพฒัน์ ฺิติสมฺปนฺโน วงษจ์  าปา สวรรคนิเวศ อนัดบั 2

พร. 0391/2549 4408070335 พระปรัชญา วินโย พรหมสุรกิจ เหมืองแดง 

สร. 0392/2549 4490408625 พระบุญพิสิทธ์ิ กสุลจิตฺโต พรมสุภะ ประทุมเมฆ อนัดบั 2

สร. 0393/2549 4490107862 พระมาโนช ตปสี พิมพส์นั แสงบูรพา  

สร. 0394/2549 4690110051 พระสุรสิทธ์ิ กลฺยาณธมฺโม ส าเภาทอง ศาลาปูนวรวิหาร

สร. 0395/2549 4490208103 พระพฒันพฒัน์ สมจิตฺโต พิชญธรรมกลุ แสลงพนั

สร. 0396/2549 4490408609 พระสุชาติ สุชาโต มัน่ยนื ทกัษิณวารีสิริสุข

สร. 0397/2549 4490107889 พระสมควร วรธมฺโม นนทช์นะ อมัพวนั

สร. 0398/2549 4490107854 พระเก้ือ ปุญฺ สิริ ศิริส าราญ แสงบูรพา

สร. 0399/2549 4390207580 พระสุชาติ ป ฺฺ าทีโป เหมือนชอบ ปรางคก์ู่

สร. 0400/2549 4490408714 พระตั้ว จิรธมฺโม ห่อทอง ศรีอาเสก

สร. 0401/2549 4490208090 พระสุรินทร์ กนฺตวีโร รัตนวนั กระโพธ์ิเริงรมย์

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา

วทิยาเขตแพร่
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ศาสนา

(4)



สร. 0402/2549 4390106244 พระไสว วรป ฺฺโ ก าลงัมา สุวรรณวิจิตร อนัดบั2 รุ่น 50

บร. 0403/2549 4490101261 พระคนองศกัด์ิ กตปุ ฺฺโ กานรัมย์ หนองบวัทอง อนัดบั 2

บร. 0404/2549 4490101406 พระครูโสภณธรรมโฆสิต หิริธมฺโม พานแก่น หนองไผน่อ้ย อนัดบั 2

บร. 0405/2549 4490101414 พระอรรถเชฏฐ์ อตฺถโกสโล กระแสร์อินทร์ กลาง อนัดบั 2

บร. 0406/2549 4490101139 พระสมเกียรติ กิตฺติป ฺฺโ วนเกิด จ าปาทอง อนัดบั 2

บร. 0407/2549 4490101015 พระท านพ อุตฺตมป ฺฺโ ปุราทะกา ชยัศรี อนัดบั 2

บร. 0408/2549 4490100981 พระชาติชาย ชยนฺโต เสพรัมย์ จ  าปาทอง อนัดบั 2

บร. 0409/2549 4490101171 พระโชติพฒัน์ โชติเมธี โชติช่วง สิงห์วงศ์ อนัดบั 2

บร. 0410/2549 4490101112 พระสุทธิพงศ์ สุชีโว ทิพแสง ชยัศรี อนัดบั 2

บร. 0411/2549 4490101007 พระทศพล เขมาภิรโต ยิง่รัมย์ ป่าคูเมือง อนัดบั 2

บร. 0412/2549 4490101040 พระมหาบุญติด กิตฺติป ฺฺโ หมั้นยนื กลาง อนัดบั 2

บร. 0413/2549 4490101147 พระสมพร รตนร สี ดาทอง ตลาดชยั อนัดบั 2

บร. 0414/2549 4490101422 พระครูอินทวนานุรักษ์ สีลโชโต คะรัมย์ อินทรวนาราม อนัดบั 2

บร. 0415/2549 4490100965 พระเกษตร ฺิตวุฑฺโฒ จะเช่นรัมย์ ท่าประชุมวารี อนัดบั 2

บร. 0416/2549 4490101155 พระอศัชา สุจิณฺโณ การสร้าง บา้นบวั อนัดบั 2

บร. 0417/2549 4490101309 พระบวรศกัด์ิ ปริปุณฺโณ เครือบคนโท โคกยา่ง อนัดบั 2

ห้องเรียนวดัพระพุทธบาทเขากระโดง  จังหวดับุรีรัมย์
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา

(11)



บร. 0418/2549 4490101333 เจา้อธิการประเสริฐ รกฺขิตธมฺโม เรือนกระโทก แท่นบลัลงัก์

บร. 0419/2549 4490101376 พระเรียบรัฐ กลฺยาโณ เปรงปราง สิงห์วงศ์

บร. 0420/2549 4490101295 เจา้อธิการบุญฤทธ์ิ เตชธมฺโม คุม้ทัว่ ชยัศิริมงคล

บร. 0421/2549 4490101104 พระศรศกัด์ิ ส ฺฺ จิตฺโต แช่มรัมย์ ตะโคง

บร. 0422/2549 4490101228 พระอนุวฒัน์ สิริวฑฺฒโน อาญาเมือง โพธ์ิทอง

บร. 0423/2549 4490101341 พระปรีญาวฒัน์ จนฺทสาโร จนัทร์สิงห์ กลาง

บร. 0424/2549 4490101066 พระประภาส สิริภทฺโท วิเชียรรัมย์ โพธ์ิทอง (สวายจีก)

บร. 0425/2549 4490101058 พระประเสริฐ มหาป ฺฺโ สาลี กลางชุมพลบุรี

บร. 0426/2549 4490101091 พระพนั จารุวณฺโณ ทองค า ทกัษิณาวาส

บร. 0427/2549 4490101244 พระพิพฒัน์ จิตฺตทนฺโต เสาเคหา ประชานิรมิต

บร. 0428/2549 4490101392 พระอธิการสุวรรณ ฉนฺทสุโภ ตรวจมรรคา บา้นหวัววั

บร. 0429/2549 4490101236 พระอนุพงษ์ าณโสภโณ อาจทวีกลุ โพธ์ิทอง

บร. 0430/2549 4490101350 พระอธิการปวน ตนฺติปาโล เปล่ียนรัมย์ บา้นม่วงเหนือ

บร. 0431/2549 4490101431 พระครูใบฎีกาบุญมา กตสาโร วงศว์นั สมสนุก  

บร. 0432/2549 4390100254 พระบุญถึง โอภาโส เภตรา บา้นบวั อนัดบั1 รุ่น 50

บร. 0433/2549 4390100769 พระสมคิด สุมงฺคโล อาจจ านงค์ ทรงศิริ อนัดบั2 รุ่น 50

บร. 0434/2549 4390100629 พระรักชาติ านวฑฺฒโณ แสนกลา้ โพธ์ิทองบา้นยาง อนัดบั2 รุ่น 50

บร. 0435/2549 459010163 พระมหาเสฐียร ชาตเมธี ทัง่ทองมะดนั ท่ีพกัสงฆ ์ รุ่นท่ี 50

บร. 0436/2549 4390100084 พระสมเศียร วรป ฺฺโ พรมวิจิตร สาลวนั รุ่นท่ี 50

บร. 0437/2549 4390100581 พระสมพร กิตฺติวณฺโณ เรืองรัมย์ ป่าสามคัคีธรรม รุ่นท่ี 50

บร. 0438/2549 4390100131 พระตะวนั เตชพโล ต่างประโคน สุวรรณาราม รุ่นท่ี 50

บร. 0439/2549 4390100815 เจา้อธิการสุวฒัน์ พุทฺธ าโณ โยงรัมย์ พรส าราญ รุ่นท่ี 50

วทิยาเขตพะเยา

(37)



พย. 0440/2549 4410010999 พระศิวกร ปญฺ าวชิโร ตนัตุย้ ควรดง อนัดบั 2  

พย. 0441/2549 4410010948 พระกงัวาล อธิจิตฺโต กอ้นศรีลา ศรีดอนชยั อนัดบั 2

พย. 0442/2549 4410010972 พระเอก วิสุทฺธิจารี แกว้หลวง ห้วยซอ้
พย. 0443/2549 4410010981 พระภานุพงศ์ ปญฺ าวโร อุดไชย ฝายแกว้
พย. 0444/2549 4410010026 พระเซนต์ ชยธมฺโม คนการ ดอนมูล

พย. 0445/2549 4410010964 พระวฒันา กตธมฺโม สุโรพนัธ์ บุญเรืองใต้ อนัดบั 2

พย. 0446/2549 4410010361 พระหน่อแกว้ อินฺทปญฺโ เป็งใจ ตน้ยาง อนัดบั 2

พย. 0447/2549 4410010093 พระค าแสง ฉนฺทสีโล มาไกล ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

พย. 0448/2549 4410011090 พระอธิการบริรักษ์ โอภาโส เหล่ียมศิริเจริญ อาโยนาราม
พย. 0449/2549 4410010158 พระครูธีรธรรมวิวฒัน์ ปิยธมฺโม ศรีวงศพ์นัธ์ แม่ค  า
พย. 0450/2549 4410010085 พระอธิการขจรศกัด์ิ ปญฺ าวชิโร เวียนรอบ ปงใหม่
พย. 0451/2549 4410010247 พระศรสุรินทร์ ขนฺติธโร อินสุยะ ทุง่กลว้ย
พย. 0452/2549 4410010255 พระครูศภุกิจประยตุ อาจารสุโภ ธิรินทอง สนักอง
พย. 0453/2549 4410010069 พระชูกิจ สุธีโร รกไพร หลวงราชสณัฐาน
พย. 0454/2549 4410010131 พระทา รชตาโภ ทนะเงิน ป่าแดงบุญนาค
พย. 0455/2549 4410010301 พระครูสุภทัรบุญเขต ส วุฑฺโฒ วิปันเขต กาสา
พย. 0456/2549 4410010352 พระสมพร เขมปญฺโ จนัทาพูน บา้นดง
พย. 0457/2549 4410010115 พระชาญนุวตัร ทนฺตจิตฺโต ปัญญา ป่าซาง
พย. 0458/2549 4410010123 พระดอนเรือง ญาณโสภโณ ณ เชียงใหม่ บา้นดง
พย. 0459/2549 4410010204 พระพจนารถ อภิวฑฺฒโน ผดัมูล ราษฎบ์ูรณะ

วทิยาเขตพะเยา
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ปรัชญา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา

(5)



พย. 0460/2549 4410010191 พระครูปัญญาสารนิวิฐ ปญฺ าสาโร สิงห์ค  า ศรีบุญยนื
พย. 0461/2549 4410010018 พระนิมิตร าณิสฺสโร ใจยะแสน ไตรมคัคาราม
พย. 0462/2549 4410010263 พระครูสาทรพฒันานุยตุ รตนปญฺโ หอมนาน ทองแยม้
พย. 0463/2549 4410010107 พระอธิการเจริญ ถิรจิตฺโต ทิพยค์  า ดอนมูล
พย. 0464/2549 4410010280 พระครูสุภทัรวรการ สุภทฺโท ภิญโญฤทธ์ิ ราษฎบ์ูรณะ
พย. 0465/2549 4410010221 พระครูวิสาลบุญสถิต ฺิตปุญฺโ นาริยะ หนองออ้
พย. 0466/2549 4410010395 พระครูสุภทัรธรรมโกวิท อนามโย วงศฝ้ั์น ม่วงค  า
พย. 0467/2549 4410010310 เจา้อธิการสมยั ปญฺ าวโร วิรัตน์เกษม ใหม่ใต้
พย. 0468/2549 4410010271 พระครูสงกรานต์ จนฺทสาโร จนัตะ๊ปัญญา สนัตน้ม่วง
พย. 0469/2549 4410010336 พระอธิการสุนทร จิตฺตส วโร กอ้ใจ ศรีโคมค า
พย. 0470/2549 4410010298 พระครูสิริกิจจาทร สิริปญฺโ เสนาโปธิ ศรีเกิด
พย. 0471/2549 4410010212 พระครูไพโรจนธ์รรมสาธก ยโสธโร ยอดพรมแว่น หนองแว่น

นฐ. 0472/2549 4411151138 พระมหาวรท กิตฺติปาโล วุฒินีรนาท พระธรรมกาย อนัดบั 1

นฐ. 0473/2549 4411151081 พระมหาจตุภูมิ สนฺตจิตฺโต รามแกว้ พระธรรมกาย อนัดบั 1

นฐ. 0474/2549 4411151090 พระมหาธเนศร์ านรโต ทรัพยส์มบูรณ์ พระธรรมกาย อนัดบั 1

นฐ. 0475/2549 4411151111 พระมหามนตช์ยั อภิชาโน ศรีเทพ พระธรรมกาย อนัดบั 1

นฐ. 0476/2549 4411151146 พระมหาวนัชยั กตนาโถ แมน้ทิม พระธรรมกาย อนัดบั 1

นฐ. 0477/2549 4411151162 พระมหาศภุกิจ ณฏฺ ฺิโก ไวเจริญกลุ ศูนยป์ฏิบติัธรรมโตเกียว อนัดบั 1

นฐ. 0478/2549 4411151120 พระมหาราชนัย์ ธนว  โส ธนวงัศรี สุวรรณคีรีวิหาร อนัดบั 2 

นฐ. 0479/2549 4411151103 พระมหาไพโรจน์ คุณวีโร จิตนิยม มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

วทิยาเขตบาลศึีกษาพุทธโฆส  นครปฐม
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  บาลพุีทธศาสตร์

(27)

(8)



นฐ. 0480/2549 4411110407 พระปลดัประเสริฐ ปวรสีโล ป่ินทอง บวังาม อนัดบั 1

นฐ. 0481/2549 4411110768 พระสุริยนั ธมฺมปาโล วิญญารัมย์ โชติทายการาม อนัดบั 1

นฐ. 0482/2549 4411110610 พระปภพ กตปุญฺโ เร่งสมบูรณ์ สมานราษฎร์ อนัดบั 1

นฐ. 0483/2549 4411110571 พระปลดัประพจน์ สุปภาโต อยูส่ าราญ ส าโรง อนัดบั 1

นฐ. 0484/2549 4411110491 พระเอก ธมฺมวิจโย อศัวประสิทธ์ิกลุ โชติทายการาม อนัดบั 1

นฐ. 0485/2549 4411110601 พระมหาประจกัษ์ ปญฺ าลาภี พนาลยั พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 1

นฐ. 0486/2549 4411110563 พระไทเกียรติพงศ์ ฺิตาโส เกตุยงค์ ทอ้งคุง้ อนัดบั 2

นฐ. 0487/2549 4411110555 พระนรินทร์ นริสฺสโร สุวรรณโชติ บางพระ อนัดบั 2

นฐ. 0488/2549 4411110423 พระมหาไพบูลย์ วิปุโล บุญล ้าเลิศ ท่าใน อนัดบั 2

นฐ. 0489/2549 4411110377 พระครูศรีกิตติวงศ์ ขนฺติโก ไกรวาส บางนานอก อนัดบั 2

นฐ. 0490/2549 4411110521 พระประวิทย์ วรธมฺโม ทรัพยอุ์ไรรัตน์ บางไผน่ารถ อนัดบั 2

นฐ. 0491/2549 4411110504 พระสมศกัด์ิ ปคุณธมฺโม สงัขวิลยั โชติทายการาม อนัดบั 2

นฐ. 0492/2549 4411110644 พระสุวุฒิ สุจิตฺโต วรวิทยพิ์นิต ทอ้งคุง้ อนัดบั 2

นฐ. 0493/2549 4411110661 พระสุธี สุเมโธ การด าริห์ บางพระ อนัดบั 2

นฐ. 0494/2549 4411110512 พระครูสมุห์ศิวภูมิ ผาสุโก ผาจีบ วงษล์าภาราม อนัดบั 2

นฐ. 0495/2549 4411110652 พระมหาวชิระ อินฺทโชโต ศรีวงคษ์า ทอ้งคุง้ อนัดบั 2

นฐ. 0496/2549 4411110385 พระปลดัประชุม ฌานสมฺปนฺโน ทองอุดม โชติทายการาม อนัดบั 2

นฐ. 0497/2549 4411110628 พระนิเวศ คุณากโร พร้ิมพราย บางพระ อนัดบั 2

นฐ. 0498/2549 4411110466 พระครูสมุทรวีราภรณ์ สุทฺธิ าโณ มหานาค ใหญ่ อนัดบั 2

นฐ. 0499/2549 4411110717 พระมหาสุนทร สีลสุทฺโธ แหสมุทร อดิศร อนัดบั 2

นฐ. 0500/2549 4411110695 พระวิลยั อคฺควโร อภยัวงศ์ เสลานากอ๊ก อนัดบั 2

นฐ. 0501/2549 4411110369 พระครูนิวิฐสาธุวตัร ยโสธโร เงินลี เจา้อาม อนัดบั 2

  วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา



นฐ. 0502/2549 4411110750 พระมหาชาญยทุธ วชิรปญฺโ สุทิพย์ ทุง่ครุ อนัดบั 2

นฐ. 0503/2549 4411110849 พระมหาวุฒิชยั วุฑฺฒิธมฺโม ธีระปรีชา ใหญ่(บางปลากด) อนัดบั 2

นฐ. 0504/2549 4411110482 พระมหาพินิจ อินฺทปญฺโ บวัสงค์ พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

นฐ. 0505/2549 4411110547 พระมหามนตรี ติกฺขวีโร ศรีบุญฮุง พระปฐมเจดีย์ อนัดบั 2

นฐ. 0506/2549 4411110440 พระครูสมุห์จรัญ สุว  โส จุ่นดีวงษ์ ใหม่สุคนธาราม อนัดบั 2

นฐ. 0507/2549 4411110709 พระพิทยพงศ์ พุทฺธวิริโย มนตรีวงษ์ กนัทรอมใต้ อนัดบั 2

นฐ. 0508/2549 4411110393 พระครูวุฒิธรรโมภาส จกฺกวโร สว่างผยุ วงษล์าภาราม อนัดบั 2

นฐ. 0509/2549 4411110814 พระอศัวิน อธิปญฺโ ค าจม ท่าคอย อนัดบั 2

นฐ. 0510/2549 4411110784 พระสมบติั อตฺตทนฺโต ไชยสงค์ บางนานอก อนัดบั 2

นฐ. 0511/2549 4411110725 พระประจกัษ์ ปิยธมฺโม ชา้งมณี สุทธิกาวาส
นฐ. 0512/2549 4411110687 พระมงคล ธีรปญฺโ มหานิล สุทธิกาวาส
นฐ. 0513/2549 4411110733 พระศิริพงศ์ สิริวงฺโส ชมเสือ หวันา
นฐ. 0514/2549 4411110679 พระวรากรณ์ วรปญฺโ โพธ์ิใหญ่ โชติทายการาม
นฐ. 0515/2549 4411110636 พระครูสงัฆรักษศ์ราวธุ สญฺ โณ คล่องแคล่ว ทอ้งคุง้

ลย. 0516/2549 4412170250 พระครูสมุห์ทรงสิทธ์ิ อภิปุญฺโ ตรงจิตอุทยั ศรีวงัลานพฒันาราม อนัดบั 1

ลย. 0517/2549 4412170012 พระรัตนกวี อภินนฺโท บุญพิมพ์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ลย. 0518/2549 4412170071 พระครูโสภณจารุธรรม จารุธมฺโม ตรีเหรา ดอนทอง อนัดบั 2

ลย. 0519/2549 4412170098 พระครูอุดมธรรมภาณี พล าโน อามาตยม์นตรี ศรีสระแกว้ อนัดบั 2

ลย. 0520/2549 4412170144 พระครูปลดัประสาน สุขิโต พงษส์กลุ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

ลย. 0521/2549 4412170136 พระครูวิชยัมงคลธรรม อิสฺสโร ไชยพิมพ์ พิชยัวิเวก อนัดบั 2

ลย. 0522/2549 4412170225 พระมหาวาสน์ อนาลโย คุณโน พุทธาราม อนัดบั 2

  วทิยาลยัสงฆ์เลย
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ลย. 0523/2549 4412170080 พระครูนรินทรานุวตัร นรินฺโท ดาวสาวะ โพนทอง อนัดบั 2

ลย. 0524/2549 4412170179 พระครูปภากรธรรมานุยตุ ปภากโร ศรีภา เอราวณัพฒันาราม อนัดบั 2

ลย. 0525/2549 4412170110 พระครูปุญฺญวรากร กตปุญฺโ แก่นมา ปาเลไลยก์ อนัดบั 2

ลย. 0526/2549 4412170047 พระครูสุวรรณคุณาสยั สุวณฺโณ พรมแสน สมศกัด์ิพฒันาราม อนัดบั 2

ลย. 0527/2549 4412170152 พระใบฎีกาประสิทธ์ิ ปสนฺโน จนัทร์มา ดอยสวรรค์ อนัดบั 2

ลย. 0528/2549 4412170021 พระครูสุนทรสมาธิวตัร กมโล ศรีสุแล ผานกเคา้ อนัดบั 2

ลย. 0529/2549 4412170055 พระครูชลธารธรรมคุณ จนฺทธมฺโม เหินชยัสงค์ เอราวณัพฒันาราม อนัดบั 2

ลย. 0530/2549 4412170187 พระครูปัญญาวชิโรดม ปริปุณฺโณ พิมพคี์รี โนนส าราญ
ลย. 0531/2549 4412170233 พระอธิการโอภาส สุวีโร แกว้บุญศรี เรืองอุทยัศิริมงคล
ลย. 0532/2549 4412170039 พระครูวิศิษฎกิ์ตติคุณ สุมโน หาระบุตร ศรีภูหลวง
ลย. 0533/2549 4412170101 พระครูสิริวุฒิธรรม วุฑฺฒิธมฺโม สุดสาว ศรีพฒันาราม
ลย. 0534/2549 4412170241 พระสมจนัทร์ สุจิตฺโต สารีพนัธ์ สว่างส าราญ
ลย. 0535/2549 4412170161 พระปลดัสมอง วิสุทฺธสาโร วงัคีรี กกโพธ์ิ
ลย. 0536/2549 4412170195 พระอธิการธงชยั สุชาโต ชยัลกัษ์ ร.ร. ศรีวิไล
ลย. 0537/2549 4412170063 พระครูกวีธรรมนิเทศก์ ภวิสฺสโร เด่ียวผา เอราวณัพฒันาราม
ลย. 0538/2549 4412170284 พระทองมา รตนสุวณฺโณ สระแกว้ ผาน ้าเตา้ทอง

ลพ. 0539/2549 4404110235 เจา้อธิการเกตุ กนฺตสีโล อ่ินค าปัน บา้นปง อนัดบั 1

ลพ. 0540/2549 4404110375 พระใบฎีกาวีระพนัธ์ ปภสฺสโร กนัทวงค์ เหมืองง่า อนัดบั 1

ลพ. 0541/2549 4404110391 พระครูสาธุกิจจานนัท์ อานนฺโท ใจค า พระธาตุดอยนอ้ย อนัดบั 2

ลพ. 0542/2549 4404110502 พระนิรันดร์ สิรินฺธโร เทพนา โป่งทรายค า อนัดบั 2

ลพ. 0543/2549 4404110316 พระครูปัญญาวชิรธรรม ป ฺฺ าวชิโร รูปดี รัตนาราม อนัดบั 2

  วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน
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ลพ. 0544/2549 4404110553 พระอุทิศ อภิวณฺโณ จินดา แม่สูนหลวง อนัดบั 2

ลพ. 0545/2549 4404110243 พระครูจนัแกว้ อินฺท าโณ หลา้กาศ ทาดอยคร่ัง อนัดบั 2

ลพ. 0546/2549 4404110308 พระครูบรมธาตุนุกลู จกฺกธมฺโม ปัญญาเรือน พระธาตุศรีจอมทอง อนัดบั 2

ลพ. 0547/2549 4404110341 พระอธิการพรสิทธ์ิ ธมฺมธโร เรือนวิน สว่างอารมณ์ อนัดบั 2

ลพ. 0548/2549 4404110413 พระครูสุจิตตานุรักษ์ ทนฺตจิตฺโต เกรียงไกรวิโรจน์ พระบาทอุดม อนัดบั 2

ลพ. 0549/2549 4404110421 พระครูกิตติรัตนโสภณ อินฺท าโณ โพธิกาศ ทาสบเมย อนัดบั 2

ลพ. 0550/2549 4404110359 พระครูวฒันา าณร สี ลงักากาศ ดอยกศุล อนัดบั 2

ลพ. 0551/2549 4404110456 พระอธิการโอวาท ป ฺฺ าปสุโต วงคส์ถาน ชยัสถาน อนัดบั 2

ลพ. 0552/2549 4404110294 พระบลัลือศกัด์ิ ป ฺฺ าวุฒฺโท วรานนท์ ใหม่ศิวิไล อนัดบั 2

ลพ. 0553/2549 4404110324 พระครูปัญญาวิเชียร ป ฺฺ าวชิโร ชุมภู ส านกัสงฆร่์มไทรค า อนัดบั 2

ลพ. 0554/2549 4404110545 พระมหาอภิเชฏฐ์ เทวธมฺโม แสงเดือน ทา่ตอนพระอารามหลวง อนัดบั 2

ลพ. 0555/2549 4404110464 พระพิศิษฏ์ ฺิตธมฺโม ก าแพงทิพย์ เทพอ านวย อนัดบั 2

ลพ. 0556/2549 4404110332 พระครูวิบูลธรรมพินิจ วชิรธมฺโม สิบสองปันนา หลวง อนัดบั 2

ลพ. 0557/2549 4404110472 พระนิรันดร์ ฺิตธมฺโม โอชาวฒัน์ ศรีดอนทอง อนัดบั 2

ลพ. 0558/2549 4404110405 พระครูสามารถ ขนฺติพโล ยอดแกว้ สระนิคม อนัดบั 2

ลพ. 0559/2549 4404110511 พระมหาวินิจ อาภาธโร ขอจงดี เจดียง์าม
ลพ. 0560/2549 4404110430 พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ ปิยวณฺโณ เรือนทอง แม่ริม
ลพ. 0561/2549 4404110499 พระธเนศพล าณวุฑฺโฒ บุญใส ศรีถอ้ย
ลพ. 0562/2549 4404110251 พระอธิการจีรเดช อนลโส อินตุ่น ยางคราม
ลพ. 0563/2549 4404110529 พระสมศกัด์ิ านวโร วรรณสอน ปัณณาราม
ลพ. 0564/2549 4404110278 พระครูนิทศัน์สารกิจ ฺิตสาโร มูลแกว้ กองกาน
ลพ. 0565/2549 4404110481 พระทองค า ติกฺขป ฺฺโ มาลยั ทรายขาว
ลพ. 0566/2549 4404110448 พระครูมหาศีลวงค์ ภทฺทธมฺโม ม่วงฟู ม่วงชุม
ลพ. 0567/2549 4404110537 พระศิริชยั กนฺตป ฺฺโ แสงค า สนัผกัหละ
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นว. 0568/2549 4409010123 พระมหาประมาณ  สิทฺธิเมธี สายเปล่ียน ตากฟ้า อนัดบั 1

นว. 0569/2549 4409010280 พระมหาเสกข ์ เขมจารี ค  าพา ตากฟ้า อนัดบั 1

นว. 0570/2549 4409010182 พระมหาวรพจน์ วรเวที คงคาวารี ตากฟ้า อนัดบั 1

นว. 0571/2549 4409010387 พระเอกชยั  อนุชิโต แสงงาม จนัเสน อนัดบั 1

นว. 0572/2549 4409010051 พระมหาดิเรก  คมฺภีรเมธี ประเสริฐจนัทึก ตากฟ้า อนัดบั 1

นว. 0573/2549 4409010140 พระมหาไพบูลย ์  กนฺตสาโร ภูผาทอง ตากฟ้า อนัดบั 2 

นว. 0574/2549 4409010271 พระสุธนั  อิสฺสโร เล้ียงวงศ์ คีรีวงศ์ อนัดบั 2

นว. 0575/2549 4409010476 พระครูพิสิฐคณาภิรักษ ์ สุพจฺโจ ปุญญา ชยัมงคล อนัดบั 2

นว. 0576/2549 4409010573 พระอุทยั  จิตฺต าโณ แสงดี บรรพตรัตนาราม อนัดบั 2

นว. 0577/2549 4409010298 พระอดุลย ์ ชินว  โส ปริสุทธิพงษ์ ดอนเจดีย์ อนัดบั 2

นว. 0578/2549 4409010131 พระมหาพิภพ  สุทธิภาณี กองยอด หนองแอก อนัดบั 2

นว. 0579/2549 4409020617 พระกิตติพงษ ์ สุทธิ าโณ สุขมูล ส านกัสงฆเ์ทพนิมิต อนัดบั 2

นว. 0580/2549 4409010506 พระครูวชิรคุณพิพฒัน์ คุณวุฑฺโฒ เตไธสง ถาวรวฒันาใต้ อนัดบั 2

นว. 0581/2549 4409010034 พระชยัวฒัน์  ชยวฑฺฒโน สีทอง ทา่พระเจริญพรต อนัดบั 2

นว. 0582/2549 4409010344 พระมหาอรัญ  ปนฺนภาโร สมศรี ทา่พระเจริญพรต อนัดบั 2

นว. 0583/2549 4409010450 พระมหาประภาส  ฺิตธมฺโม สายแกว้ดี มงคลทบัคลอ้ อนัดบั 2

นว. 0584/2549 4409010379 พระอุดร  ปิยวณฺโณ โกเมนทร์ อรัญญาวาส อนัดบั 2

นว. 0585/2549 4409010174 พระรณชยั  อคฺคเตโช พิลึก สนัติธรรม อนัดบั 2

นว. 0586/2549 4409010247 พระสยาม  วรป ฺฺโ ศรีเดือน สุคตวราราม อนัดบั 2

นว. 0587/2549 4409010026 พระคงศกัด์ิ  สนฺตจิตโต แตม้เนียม หอไกร อนัดบั 2

 วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์
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นว. 0588/2549 4409010531 พระมหาสมบติั  โสวโร สองวงศ์ พร้าว อนัดบั 2

นว. 0589/2549 4409010212 พระมหาสมใจ  รตนปาลี แกว้ศรี อุดมพร อนัดบั 2

นว. 0590/2549 4409010336 พระมหาอรรถสิริ  อตฺถจารี อบรม ตากฟ้า อนัดบั 2

นว. 0591/2549 4409010581 พระสมุห์อ าภยั  กิตฺติ าโณ เฉลิมผา อรัญญาวาส อนัดบั 2

นว. 0592/2549 4609011174 พระสิทธิเดช  อุปสโม ชาติสุทธิ โกรกพระใต้
นว. 0593/2549 4609011182 พระสุรศกัด์ิ  ฺิตปุ ฺฺโ ดว้งดวง เขาวงษ์
นว. 0594/2549 4409010409 พระด ารงค ์ อกิ ฺฺจโน แกว้ทา ช่องแค
นว. 0595/2549 4409010239 พระสมศกัด์ิ  สุรเตโช หวงัดี จนัเสน
นว. 0596/2549 4409010352 พระมหาอาคม  อานนฺโท คมข า ทา่พระเจริญพรต

นว. 0597/2549 4409010263 พระมหาส ารวย  จนฺทสาโร ศรีทดั ตากฟ้า
นว. 0598/2549 4409010361 สามเณรอาทิตย ์  แสนทวีสุข ดาวนิมิต
นว. 0599/2549 4409010425 พระทิม  เขมจาโร บุบผาพรมราช จนัทาราม
นว. 0600/2549 4409010107 พระบรรณชร  ขนฺติวโร กล่ินปรากฎ ส านกัสงฆเ์ทพนิมิต

นว. 0601/2549 4409010221 พระสมศรี  สกฺโก แสนทวีสุข จอมคีรีนาคพรต

นว. 0602/2549 4609011166 พระจตุรงค ์ อธิป ฺฺโ เถียรอ ่า วงักร่าง
นว. 0603/2549 4409010514 พระครูนิพนัธ์วิริยกิจ  สุมงฺคโล ทรัพยก์ระจ่าง หนองปลิง
นว. 0604/2549 4409010301 พระอนนท ์ านุตฺตโร บุตรสี อุดมพร
นว. 0605/2549 4409010522 พระสถิต  ชุตินฺธโร ผลาผล ชยัเดือง
นว. 0606/2549 4409010417 พระดิเรก  ธมฺมวโร เปียโชติ ศรีภิรมย์
นว. 0607/2549 4409010484 พระครูพิสุทธิวรากร  คุณวโร ศกัด์ิดี หนองดง  
นว. 0608/2549 4409010549 พระปลดัสมพงษ ์ นีลวณฺโณ ไกรศร ดาวนิมิต
นว. 0609/2549 4409010191 พระวชัรชยั  โฆสธมฺโม สิงห์ไพศาล เขาแกว้
นว. 0610/2549 4409010441 พระครูนิภาธรโสภณ สุภาจาโร รัตนธีรโสภณ โคกเด่ือ
นว. 0611/2549 4409010565 พระครูปลดัสายหยดุ ธมฺมกาโม ม่วงฉาย สนัติธรรม

(44)



พช. 0612/2549 4417011184 พระมหาวินยั กิตฺติภทฺโท จนัตา พระขาวชยัสิทธ์ิ  อนัดบั 1

พช. 0613/2549 4417011303 พระประวิทย์ ปริปุณฺโณ สายทองมี ท่าตะเคียน อนัดบั 2

พช. 0614/2549 4417011168 พระมหาปณิธาน สุเมโธ เป็งอ่ิน พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2

พช. 0615/2549 4417011346 พระมานะ มนาโป รุ่งสว่าง ไทยชุมพล อนัดบั 2

พช. 0616/2549 4417031819 พระวสนัต์ ป ฺฺ าธโร หนองทราย แสงดาว อนัดบั 2

พช. 0617/2549 4417031886 พระปลดัสิทธิพล ภูริ าโณ โทจ าปา พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2

พช. 0618/2549 4417011451 พระโอชา ติกฺขวีโร สวสัดี ยาง อนัดบั 2

พช. 0619/2549 4417011419 พระสิทธิชยั สีลสาโร เสวิสิทธ์ิ ตาปะขาวหาย อนัดบั 2

พช. 0620/2549 4417011206 พระสุริโย ภทฺทร าโณ สีข า จนัทร์ตะวนัออก 

พช. 0621/2549 4417031673 พระไพรศาล ภทฺรมุนี ทา้วเงิน จุฬามณี
พช. 0622/2549 4417011231 พระจุลนที โชติ าโณ จุกจนัทร์ ท่ามะปราง 
พช. 0623/2549 4417011257 พระโชคชยั ฉนฺทสีโล อุปถมัภ์ ท่ามะปราง 
พช. 0624/2549 4417012474 พระจกัรา จกฺกรตโน อินทรเรืองรุ่ง ยาง  
พช. 0625/2549 4417011338 พระไพศาล อาภสฺสโร หมายเจริญศรี ตาปะขาวหาย 
พช. 0626/2549 4417031894 พระสุจินต์ สุจิณฺโณ สิงห์โต ราชบูรณะ 
พช. 0627/2549 4417011273 พระศภุกร เมธิโก ตุงคะศิริ มาบแฟบ  
พช. 0628/2549 4417011192 พระอธิการสมัฤทธ์ิ วิปุโล อาภาโส คลองเจริ
พช. 0629/2549 4417011371 พระสนิท คุณากโร ราชฤทธ์ิ นางพญา  
พช. 0630/2549 4417011150 พระปลดัทรงพล ขนฺติพโล สมกลุ ลดัทรายมูล
พช. 0631/2549 4417011311 พระปราโมทย์ กิตฺติวุฑฺโฒ แสงทองค า สระโคล่โสภาราม

พช. 0632/2549 4417011443 พระปลดัอภินนัท์ คนฺธสีโล คชลกัษ์ ยาง  

 วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ปรัชญา

(44)



พช. 0633/2549 4417031860 พระสราวุธ พล าโณ เกตุเมฆ หนองกระด่ี  
พช. 0634/2549 4417011117 พระเจริญ ยติกโร จนัทพฒัน์ ท่ามะปราง  
พช. 0635/2549 4417011427 พระสมุห์สุพิน สุธีโร ม่วงอ่อน แสงดาว  

0636/2549 2026101141 Miss. Lee Sang-Woo สาธารณรัฐเกาหลี
0637/2549 2026101159 Mr. Jun Bok-Soon สาธารณรัฐเกาหลี
0638/2549 2026101108 Mr. Kim Choon-O สาธารณรัฐเกาหลี
0639/2549 2026101051 Mr. Lee Yeong-Ae สาธารณรัฐเกาหลี
0640/2549 2026101060 Vikkhuni Lee kyung-Hee สาธารณรัฐเกาหลี
0641/2549 2026101116 Mr. Kim Young-Jung สาธารณรัฐเกาหลี
0642/2549 2026101043 Mr. Kang Ssang-Soon สาธารณรัฐเกาหลี
0643/2549 2026101183 Mr. Lee Ssang-Ja สาธารณรัฐเกาหลี
0644/2549 2026101086 Mr. Yoon Ki-Bong สาธารณรัฐเกาหลี
0645/2549 2026101094 Mr. Tae-Geun Kim สาธารณรัฐเกาหลี
0646/2549 2026101078 Mr. Lee Jung-Tae สาธารณรัฐเกาหลี
0647/2549 2046101206 Mr.Chung Doo-Han สาธารณรัฐเกาหลี
0648/2549 2046101203 Mr.Kim Sung-Hwan สาธารณรัฐเกาหลี
0649/2549 2046101205 Chang Tng-Ha สาธารณรัฐเกาหลี

อธิการบดี อุปนายกสภามหาวทิยาลยั คณบดคีณะพุทธศาสตร์

วทิยาลยัพระพุทธศาสนา ดองกกุ ชอนบอบ  สาธารณรัฐเกาหลี
สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา

พระธรรมโกษาจารย์ พระราชรัตนโมลี พระสุธีธรรมานุวตัร

(24)

(14)



คณะพุทธศาสตร์
ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต จ านวน รูป

สาขาวิชาอภิธรรม(คฤหสัถ)์ จ านวน คน

ห้องเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวน รูป

รวมส่วนกลางทุกสาขาวชิา 649 รูป
วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนนายกสภามหาวทิยาลยั



ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ (ศาสนา) จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดับุรีรัมย(์พระพุทธ) จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์



สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
Graduate  Donggook  Buddhist  Chonbop  College

Major  in  Bhuddhism Total

รวมวทิยาเขต/ห้องเรียนทุกสาขาวชิา จ านวน รูป

คณะพุทธศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน จ านวน รูป

รับรองตามนน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

อุปนายกสภามหาวทิยาลยั

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวทิยาลยั

อธิการบดี คณบดคีณะพุทธศาสตร์

พระราชรัตนโมลี

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ
เสนอขออนุมตัปิริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

พระธรรมโกศาจารย์ พระสุธีธรรมานุวตัร



หนังสือออก
ระหัส

ประจ าตวั
ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท. 0650/2549 4417020485 พระณรงฤทธ์ิ จารุวณฺโณ วุฒิพงศต์ระกลู นอ้ยนพคุณ อนัดบั 2

กท. 0651/2549 4417020795 พระไพรวลัย์ ธมฺมวโร วงคภ์กัดี ดอกไม้ อนัดบั 2

กท. 0652/2549 4417020850 พระสุพจน์ โกวิโท พวงเพช็ร์ บางโคล่นอก อนัดบั 2

กท. 0653/2549 4417020671 พระมหาสมพงษ์ ขนฺติสุโภ หลืบกระโทก พระงาม อนัดบั 2

กท. 0654/2549 4417020612 พระวินยั กนฺตสีโล พรรณนิตานนท์ ประเสริฐสุทธาวาส อนัดบั 2

กท. 0655/2549 4417020515 พระชยัพฒัน์ นรเทโว พูลสวสัด์ิ ตะล่อม อนัดบั 2

กท. 0656/2549 4417020388 พระอุดม จนฺทสโร วรวิเศษ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท. 0657/2549 4417020051 พระมหามงคล ขนฺติธโร พุกแสง มหรรณพาราม อนัดบั 2

กท. 0658/2549 4417020604 พระนิพนธ์ เทวธมฺโม แกว้แหวน พระไกรสีห์
กท. 0659/2549 4417020469 พระอภิวฒัน์ อภินนฺโท ผา่นเสนา ปากบ่อ
กท. 0660/2549 4417020639 พระปรีชา ปริชาโน แสงราม นายโรง
กท. 0661/2549 4417020167 พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว แยม้แสง พระเชตุพน
กท. 0662/2549 4417020876 พระค าใส วิชโย มีไชย ใหม่ยายมอญ
กท. 0663/2549 4417020710 พระมานพ อุตฺตมสีโล มีคุณ อมัพวนั
กท. 0664/2549 4417020159 พระมหากฤตภาส นาควโร สุขงั ม่วง
กท. 0665/2549 4417020884 พระเฮง ส ฺฺ โต แซ่ ส้มเกล้ียง
กท. 0666/2549 4417020744 พระมนตรี ชุตินฺธโร ภารพิบูลย์ ม่วง
กท. 0667/2549 14856 พระมหาแว่นภูวริญญ์ิ กิตฺติป ฺฺโ แสงสุรินทอง ศรีสุดาราม รุ่นท่ี 50

วนัที ่ ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
รุ่นที ่ ๕๑

คณะครุศาสตร์  ส่วนกลาง
สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

(18)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0668/2549 4417020302 พระจตุพล ป ฺฺ าวุโธ แป้นพุม่ ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2

กท. 0669/2549 4417020582 พระทรงศกัด์ิ เขมจาโร แอด๊สกลุ ท่าพระ อนัดบั 2

กท. 0670/2549 4409020846 พระสุธน ธนก ฺฺจโน ค าจนัทราช ตะล่อม อนัดบั 2

กท. 0671/2549 4617020021 พระมหาอุดม อภิวฑฺฒโน พลค า สีกนั
กท. 0672/2549 4417020230 พระมหาจารึก มหาปรกฺกโม กลางถ่ิน มหาพฤฒาราม
กท. 0673/2549 4417020337 พระปรียะพงษ์ ป ฺฺ าเมธี คุณปัญญา ศาลาครืน
กท. 0674/2549 4417020558 พระมนสั จนฺทโชโต นาคพงักาญจน์ ชะลอ

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0675/2549 4417020477 พระมหาอาลุน เขมจิตฺโต ค าดว้ง จนัทรสโมสร อนัดบั 1

กท. 0676/2549 4417020311 พระชยัญา กิตฺติโสภโณ มัง่คัง่ ปาน ้าฝ่ังใต้ อนัดบั 2

กท. 0677/2549 4417020663 พระพุทธิพงศ์ ปภากโร แร่ทอง เรไร อนัดบั 2

กท. 0678/2549 4417020621 พระฉวี โชติป ฺฺโ ภูติรักษ์ เทพากร
กท. 0679/2549 4417020400 พระสมศกัด์ิ กิตฺติสมฺปนฺโน ภูเขา โพธินิมิตรฯ
กท. 0680/2549 14833 พระพิมุกศิริ พลวุฑฺโฒ สุวรรณพนัธ์ ปฐมบุตร
กท. 0681/2549 14852 พระมหาวิเชียร วชิรป ฺฺโ เถียนสูงเนิน สระเกศ
กท. 0682/2549 4417020591 พระวุฒิพงษ์ ปิยสีโล เสมาชยั โบสถส์ามเสน

คณะครุศาสตร์  ส่วนกลาง
สาขาวชิา  สังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  ส่วนกลาง
สาขาวชิา  จริยศึกษา

(18)

(7)



กท. 0683/2549 4417020655 พระปกรแกว้ ฺิตกโุล ฆอ้งศรี โพธ์ิเรียง
กท. 0684/2549 14336 พระศรีเทพ ป ฺฺ าวชิโร ทองอร่าม พระเชตุพน
กท. 0685/2549 4417020680 พระอ านาจ านุตฺตโร บวัไขย พิกลุเงิน
กท. 0686/2549 4417020728 พระสุทิน สุทฺธิธมฺโม มีงามดี ชยัพฤกษมาลา
กท. 0687/2549 4417020736 พระทรงลกัษณ์ ฺิตธมฺโม ชามนตรี ฝาง

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0688/2549 4417020256 พระมหาวงศศ์กัด์ิ อาภากโร กามขนุทด ทองนพคุณ อนัดบั 2

กท. 0689/2549 4417020078 พระคมสนัต์ ขนฺติธมฺโม เรืองสุขสุด กระจบัพินิจ อนัดบั 2

กท. 0690/2549 4417020124 พระมหาชาญณรงค์ ธมฺมวโร จนัทร์แดง บางรักใหญ่ อนัดบั 2

กท. 0691/2549 4417020264 พระมหาเสกสรรค์ มนฺตสิริ วิชยักลุ ประชาศรัทธาธรราม อนัดบั 2

กท. 0692/2549 4417020191 พระมหาทองใบ สารตฺถเมธี ปัตมรณภาพะโส ดาวดึงษาราม อนัดบั 2

กท. 0693/2549 4417020361 พระสงวน วิสุทฺธิ าโณ หาญณรงค์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท. 0694/2549 4417020086 พระมหาธีรภทัร์ ชาตเมธี มะกา ปากน ้าฝ่ังใต้ อนัดบั 2

กท. 0695/2549 4417020221 พระมหาจ านง ชยสิทฺธิ หงษา นางนองวรวิหาร
กท. 0696/2549 4417020060 พระพงษศ์กัด์ิ กลฺยาณเมธี ชาญชยั กระจบัพินิจ
กท. 0697/2549 4417020396 พระสุเทพ กิตฺติป ฺฺโ ภุมรินทร์ แกว้แจ่มฟ้า
กท. 0698/2549 4417020141 พระมหาสุพิศ นาคธมฺโม ไพรเต้ีย มูลจินดาราม
กท. 0699/2549 4417020132 พระมหาปรารภ อภิ าโณ ภิรมยกิ์จ ม่วง
กท. 0700/2549 4417020175 พระมหาปอง ป ฺฺ าพหุโล ค ามีวงษ์ ช านิหตัถการ
กท. 0701/2549 4417020094 พระสะเน สุทฺธิว  โส เชิงชูดี ประชาศรัทธาธรรม

คณะครุศาสตร์  ส่วนกลาง
สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

(13)



กท. 0702/2549 4417020299 พระภูริณฐั ป ฺฺ าวุโธ โชคสุขทรัพยสิ์น นครป่าหมาก
กท. 0703/2549 4417020442 พระประโรม ป ฺฺ าวโร บุญคล ่า ใหม่ยายนุย้

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 0704/2549 4417020345 สามเณรปราโมทย์ แสนจนัทร์ อมัพวนั อนัดบั 1

กท. 0705/2549 4417020183 พระมหาวรรณ รวิวณฺโณ สายตา บางเสาธง อนัดบั 2

กท. 0706/2549 4417020540 พระสามารถ จนฺทโสภโณ เอียดผล ชะลอ อนัดบั 2

กท. 0707/2549 4417020329 สามเณรชยัณรงค์ นะบุตร พระยาท าวรวิหาร อนัดบั 2

กท. 0708/2549 4417020701 พระชาลี ผลปุ ฺฺโ วิลานนัท์ ผ่องพลอยวิริยาราม อนัดบั 2

กท. 0709/2549 4417020451 พระประดิษฐ์ สุทฺธิ าโณ วิเศษวงษา อมัพวนั อนัดบั 2

กท. 0710/2549 4417020523 พระกรุง ทีปธมฺโม กา้นอินทร์ นายโรง อนัดบั 2

กท. 0711/2549 4417020647 พระอคัรพล านุตฺตโร มณีวงศ์ ยานนาวา อนัดบั 2

กท. 0712/2549 4417020493 พระทรัพยท์วี ปิยวณฺโณ บวัสด ปากน ้าฝ่ังใต้ อนัดบั 2

กท. 0713/2549 4417020116 พระมหาบุญรอด ป ฺฺ าปทีโป เสสา ช านิหตัถการ
กท. 0714/2549 4417020353 พระวนัชยั เถ่ียนบ่ิน ปวกหาร กศุลสมาคร
กท. 0715/2549 4417020434 พระธงชยั อาภากโร ค าคุณ นอ้ยนางหงส์

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นค. 0716/2549 4422411675 พระมหาชยัยา โชติวโร พลศกัด์ิขวา สงัคาว อนัดบั 2

นค. 0717/2549 4422411624 พระเกรียงไกร าณวีโร ใตช้มภู สระมณี อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์  ส่วนกลาง
สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ

 วทิยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(16)

(12)



นค. 0718/2549 4422411756 พระมดัฒนา ยสินฺธโร สารโพคา สงัคาว อนัดบั 2

นค. 0719/2549 4422410873 พระสงักดั อนาลโย เพียธษา พระธาตุพงัพวน อนัดบั 2

นค. 0720/2549 4622613999 พระวิชยั สิริวุฑฺโฒ เนาวนิตย์ ศรีโสภณ
นค. 0721/2549 4622613981 พระมิตรชาย อคฺคธมฺโม อินทะยงุ โพธิสมภรณ์
นค. 0722/2549 4422411721 พระธีระยทุธ ฺิตสีโล ถนดัคา้ ท่าคกเรือ
นค. 0723/2549 4422410822 พระทวีป ชยธมฺโม มีไกรราช มงคลศิลาคุณ
นค. 0724/2549 4422411781 พระสุรศกัด์ิ ธมฺมวโร พรมทองดี มชัฌิมบุรี
นค. 0725/2549 4422411632 พระเกียรติศกัด์ิ วรมงฺคโล อนารัตน์ ใหม่ศรีมุมงัค์
นค. 0726/2549 4422410920 พระอุตสา มหาปญฺโ บุตรสา ยอดแกว้
นค. 0727/2549 4422410814 สามเณรไชยา เสียวค า เหล่ามีชยั
นค. 0728/2549 4422411748 พระมหาพนัธ์ อิสฺสรธมฺโม รัตนวงษา ศรีสว่าง

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นศ. 0729/2549 0044030602 พระสุรเชษฐ์ สุรชโย นิยม นิคมธรราราม อนัดบั 1

นศ. 0730/2549 0044030598 พระค ารณ ถิรธมฺโม ขวดทอง แหลม อนัดบั 2

นศ. 0731/2549 0044030596 สามเณรวิเชียร ชินผา คงคาเลียบ

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 0732/2549 4404240058 พระสรศกัด์ิ วนปาลเมธี ปกป้องพนา บุพพาราม อนัดบั 2

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ

 วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิา  จริยศึกษา

 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

(13)

(3)



ชม. 0733/2549 4404240139 พระจรัญ ชยธมฺโม นาคแกว้ ฝายหิน อนัดบั 2

ชม. 0734/2549 4404240091 สามเณรหม่ืนจนัทร์ - เสริมวุฒิกลา้ รังษีสุทธาวาส อนัดบั 2

ชม. 0735/2549 4404240015 พระสามารถ  ปุ ฺฺ ฺุจฺจโย เมธาอนนัตก์ลุ สว่างบนัเทิง อนัดบั 2

ชม. 0736/2549 4404240155 พระวิสิทธ์ิ ฺิตวิสิทฺโธ วงคใ์ส สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 0737/2549 4404240236 พระสุรชยั ฑีฆายโุก หอเงิน ปางฮ่าง อนัดบั 2

ชม. 0738/2549 4404240023 พระมีชยั จนฺทปชฺโชโต โพชะราช อุโมงค์
ชม. 0739/2549 4404240210 พระธนารัตน์ ฺิตวฑฺฒโน เวียงค า ป่าเป้า
ชม. 0740/2549 4404470193 พระกิตติ อาภากโร เช้ือค  าสิงห์ ศรีสหกรณ์ 

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 0741/2549 4404240040 พระมหาไพรัช วชิโร อุย้เจริญ บุพพาราม อนัดบั 1

ชม. 0742/2549 4404240619 พระสามารถ ฺิตเวที ไชยทน ส าเภา อนัดบั 1

ชม. 0743/2549 4404240376 พระค าพงษ์ ป ฺฺ าวฑฺฒโกแกว้มา ศรีเกิด อนัดบั 2  

ชม. 0744/2549 4404240601 พระขจรศกัด์ิ กิตฺติวณฺโณ สสัดี ปัณณาราม (ตน้หนุน) อนัดบั 2   

ชม. 0745/2549 4404240406 พระรุ่งโรจน์ กิตฺติวณฺโณ มีมา ดวงดี อนัดบั 2   

ชม. 0746/2549 4404360169 พระคนิจ ชุตินฺธโร ป๊อกยะดา พระสิงห์วรมหาวิหาร
ชม. 0747/2549 4404240121 พระสงกรานต์ ชวโน ตะ๊ป้อ หม่ืนลา้น
ชม. 0748/2549 4404240457 พระจิรศกัด์ิ สุริยว  โส สุปันตี ศรีดอนชยั
ชม. 0749/2549 4404240228 พระมงคล ฺิตมงฺคโล ปิมปา ป่าตาล
ชม. 0750/2549 4404240520 พระนฐัพงษ์ สนฺตจิตโต อินทิทา แม่ร่องนอ้ย
ชม. 0751/2549 4304240081 พระสมชาย รมณียจิตฺโต เรือนนอ้ง สนัทรายหลวง รุ่นท่ี 50

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(9)

(11)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 0752/2549 4405270201 พระวิชชุพงศ์ วิชฺชุว  โส แซ่หยาง ท่าหลวง อนัดบั 2

ขก. 0753/2549 4405270104 พระปิยะ สุจิณฺโณ ไชยทอง สระทอง อนัดบั 2

ขก. 0754/2549 4405270074 พระวิชยั จรณธมฺโม กนัยาตี ศรีสว่าง
ขก. 0755/2549 4405270180 พระมหาสมพร ปภสฺสโร วนัสีแกว้ หนองแวง
ขก. 0756/2549 4405270210 พระธีรภิวฒัน์ ปภาโส คะรัมย์ ศรีดวงเรือง
ขก. 0757/2549 4405270171 พระไพบูรณ์ จนฺทสาโร สุดเทวา บา้นตูม
ขก. 0758/2549 4405270198 พระอดิศร อิสฺสรธมฺโม ดวงค า สว่างรังษี

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 0759/2549 4405230196 พระสิปปภาส ปญฺ าวฑฺฒโก แกว้ยอดนิล หนองกระทุม่ อนัดบัสอง

ขก. 0760/2549 4405230153 พระเกษม สุมโน แซดกระโทก ราษฎร์ด าเนิน อนัดบัสอง

ขก. 0761/2549 4405230064 พระศภุลกัษณ์ ป ฺฺ าวุโธ โคตรบุตร ศรีธาตุ อนัดบัสอง

ขก. 0762/2549 4405230102 พระสุรพงษ์ สุรว  โส ศิลจนัทึก วิเชียรธรรมาราม อนัดบัสอง

ขก. 0763/2549 4405230315 พระวิทยา วรสทฺโธ เดชเถร อมัพวนั อนัดบัสอง

ขก. 0764/2549 4405230030 พระวิฑูรย์ วิสุทฺธิ าโณ ตะติฉิม สว่าง อนัดบัสอง

ขก. 0765/2549 4405230323 พระมหาสนัน่ สุมนธีโร ดวงเกตุ โรงเรียนวดัหนองแวงวิทยาอนัดบัสอง

ขก. 0766/2549 4405230293 พระระพิน สนฺตจิตฺโต ทองเน้ือพนัธ์ อ  าภา อนัดบัสอง

ขก. 0767/2549 4405230048 พระวิไลย์ อภิวณฺโณ ดิลกลาภ อ าภา
ขก. 0768/2549 4405230307 พระทองสุข สุธมฺโม ร่มเยน็ ท่าสองคร

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(11)

(7)



ขก. 0769/2549 4405230226 พระวีระชาติ สุทฺธจารี ทาจิตร แจง้สว่างนอก
ขก. 0770/2549 4405230021 พระไพบูลย์ กลฺยาโณ นามวงษา ทุง่สว่าง
ขก. 0771/2549 4405230340 พระปัญญา จนฺทโชโต ปะวิโน ท่าสองคร
ขก. 0772/2549 4405230111 พระสุรวิทย์ สุนฺทโร พวงจนัทร์ สีลาขนัธ์
ขก. 0773/2549 4405230242 พระสุรชยั สุเมโธ เหล่าจูม ท่าสองคร
ขก. 0774/2549 4405230269 พระอนุรักษ์ าณวโร กลดักลาง กลางบุรี
ขก. 0775/2549 4405230081 พระสายสมร านธมฺโม ศรีหาบุตร สีลาขนัธ์

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม. 0776/2549 4406270191 พระโอฬาล วิชฺชาธโร ชมดี กระโตน อนัดบั 2

นม. 0777/2549 4406270051 พระมงคล มงฺคโล แปลกพรมราช สามคัคี อนัดบั 2

นม. 0778/2549 4406270132 พระมหาสุภชิต สิริคุตฺโต อุ่นกาญจน์กมล บึง อนัดบั 2

นม. 0779/2549 4406270078 พระมหาเอกวิทย์ อภิวฑฺฒโน อกัษรเสือ สุทธจินดา อนัดบั 2

นม. 0780/2549 4406270329 พระรุ่งอรุณ ปณฺฑิโต เขินกลาง ถนนถัว่ อนัดบั 2

นม. 0781/2549 4406270370 พระองคอ์าจ านรโต มานะต่อ สมัฤทธ์ิตะวนัออก
นม. 0782/2549 4406270299 พระไพรัตน์ ธมฺมทีโป จนัทร์ทบัพวง บึง
นม. 0783/2549 4406270302 พระไพวลัย์ พลวโร กิจกลุน าชยั ต่างตา
นม. 0784/2549 4406270345 พระสมพงษ์ พลธมฺโม พลัวลั บา้นกลว้ย
นม. 0785/2549 4406270248 พระนิรัญ สุนฺทโร พยงุวงษ์ บึงทบัชา้ง
นม. 0786/2549 4406270027 พระบุญจนัทร์ ธมฺมิสฺสโร พนัสว่าง ประมวลราษฎร์
นม. 0787/2549 4406270256 พระบรรพต านวีโร ศรีบุญเรือง หงษาราม
นม. 0788/2549 4406270264 พระบณัฑูร วรสทฺโธ เฉียงจะโปะ อมัพวนั

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

(17)



นม. 0789/2549 4406270337 พระมหาสศิพฒัน์ สมงฺคิโก จงจอหอ สะแก
นม. 0790/2549 4406270035 พระภานุวฒัน์ อคฺคปญฺโ เทียมศรี ศรีมงัคลาราม
นม. 0791/2549 4406270426 พระสุวรรณ จนฺทปญฺโ ผอ่งสุข ใหม่ประชาราม  

นม. 0792/2549 4406270086 พระใหม่ ปริชาโน ประจง หลกัร้อย
นม. 0793/2549 4406270213 พระชยัพร จารุวณฺโณ เตะตะโกลบั โกศลสิตาราม
นม. 0794/2549 4406270094 พระอธิการนวม ธมฺมคุตฺโต ทองค า ดอนหวาย
นม. 0795/2549 4406270396 พระกิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโ พะวดัทะ เทพธรรมคุณ
นม. 0796/2549 4406270388 พระอินทนนท์ อตฺตสาโร ปัตตาเทสงั โกศลสิตาราม

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ. 0797/2549 4407020326 พระสุภาพร เตชธโร เสนค าสอน ศรีประดู่ อนัดบั 2

อบ. 0798/2549 4407020521 พระมหาสิทธิธรรม สิทฺธิธมฺโม ผิวทอง มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 0799/2549 4407020130 พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ นามณีย์ ปลาขาว อนัดบั 2

อบ. 0800/2549 4407020407 พระทรงกลด ทีปธมฺโม แสวงวงศ์ ค  านางรวย อนัดบั 2

อบ. 0801/2549 4407020181 พระสุภดล ฺิตสีโล ฉนัไชย สารพฒันึก อนัดบั 2

อบ. 0802/2549 4407020113 พระเทพพร อคฺคปญฺโ สิงหาสิน หนองบวั อนัดบั 2

อบ. 0803/2549 4407020547 พระมหาวนัชยั ธมฺมธโร ฤทธิโล เวตวนัวิทยาราม อนัดบั 2

อบ. 0804/2549 4407020156 พระวิชิต โชติปญฺโ มารศรี สุทศันาราม อนัดบั 2

อบ. 0805/2549 4407020512 พระชยัวชั โอภาโส ส่งสุข บา้นศรีบวั อนัดบั 2

อบ. 0806/2549 4407020237 พระบญัชา ปญฺ าวฑฺฒโน เพชรลว้น มหาพุทธาราม อนัดบั 2

อบ. 0807/2549 4407020555 พระพงษช์ยั ชยว  โส กิตติราช แสงเกษม
อบ. 0808/2549 4407020342 พระอุบล อภินนฺโท ค ามัน่ นาควาย

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(21)

(12)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ. 0809/2549 4407020300 พระมหาสมจิต สุจิตฺโต พงษว์นั ส าโรงพลนั อนัดบั 2

อบ. 0810/2549 4407020121 พระมหาสุพล รตนปญฺโ อระมูล ม่วงสามสิบ อนัดบั 2

อบ. 0811/2549 4407020016 พระวิชยั ปชฺโชโต สุริราช ศรีบุญสงฆ์ อนัดบั 2

อบ. 0812/2549 4407020211 พระพีระชยั วิสุทฺโธ แกว้กลา้ ถ ้าเขาชะอางคโ์อน อนัดบั 2

อบ. 0813/2549 4407020024 พระสมพล สมาจาโร ชญัถาวร ทุง่ศรีเมือง อนัดบั 2

อบ. 0814/2549 4407020423 พระมหาสุปัญญา าณกโร พละเลิศ หนองมะแซว อนัดบั 2

อบ. 0815/2549 4407020377 พระมหาดาวรุ่ง อินฺทวีโร ช่ืนตา สว่างอารมณ์ อนัดบั 2

อบ. 0816/2549 4407020318 พระมหาบุญหลาย จิรธมฺโม ผาก ่า มงคลนอก อนัดบั 2

อบ. 0817/2549 4407020253 พระวุฒิชยั วุฑฺฒิชโย อุ่นค า ศรีโพธ์ิชยั อนัดบั 2

อบ. 0818/2549 4407020202 พระสุธี โสภโณ งามสง่า สว่างอารมณ์ อนัดบั 2

อบ. 0819/2549 4407020083 พระมนตรี สุเมโธ มะณีโชติ ท่าโพธ์ิศรี อนัดบั 2

อบ. 0820/2549 4407020105 พระประยทุธ ธมฺมวโร สายลุน ปทุมมาลยั อนัดบั 2

อบ. 0821/2549 4407020539 พระเทวราช ชยธมฺโม คงเมือง เทพมงคล  

อบ. 0822/2549 4407020059 พระวีระยทุธ กิตฺติวุฑฺโฒ อุทุเป บา้นทางสาย  

อบ. 0823/2549 4407020172 พระบุญธรรม ขนฺติธโร หาโล ศิริวราวาส   

อบ. 0824/2549 4407020075 พระกฤษญเมธา ปณฺฑิโต ปัญญาคม บา้นไฮ  

อบ. 0825/2549 4407020067 พระมหาจนัทร์ดี อุตฺตโม โสตรทอง บา้นบุเปือย  

อบ. 0826/2549 4407020431 พระศภุกิจ     วร าโณ ผิวอ่อน อ านาจเจริญ  

อบ. 0827/2549 4407020440 พระอาทิตย ์   อริยว  โส ดงนอ้ย ใตพ้ระเจา้ใหญ่องคต้ื์อ  

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ

(12)



อบ. 0828/2549 4307020031 พระประหยดั ชยวุฑฺโฒ ไชยกา มงคลโกวิทาราม อนัดบั1 รุ่น 50

อบ. 0829/2549 4307020014 พระมหาประวิทย์ มงฺคลิโก ศรีวะรมย์ บา้นกา้นเหลือง อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 0830/2549 4307020581 พระอุดร วรธมฺโม ดาวสิงห์ กดุคูณ อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 0831/2549 4307020049 พระไชยยนัต์ ชยมงฺคโล ดวงแกว้ หนองผือ อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 0832/2549 4307020430 พระจนัที ธมฺมทินฺโน สงสาร มงคลโกวิทาราม อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 0833/2549 4307020171 พระญาณูภทัร์ อภิปุญฺโณ โสสมศรี บา้นกา้นเหลือง อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 0834/2549 4307020120 พระบุญยนต์ ธนปญฺโ ประสานพนัธ์ สระสิม รุ่นท่ี 50

อบ. 0835/2549 4307020154 พระพิศิษฐ์ กจฺจามโณ กญัญาพนัธ์ บา้นทุง่ชา้ง รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พร. 0836/2549 4408017205 พระกมลชิน อิทฺธิโชโต กล่ินอน้ หนองบวั อนัดบั 1

พร. 0837/2549 4408016926 พระอภินนัท์ อาจาโร ปริษาวงค์ แม่ทุเลา อนัดบั 1

พร. 0838/2549 4408017230 พระดิเรก จกฺกวโร อินทร์โพธ์ิ สุขสวสัด์ิ  อนัดบั 1

พร. 0839/2549 4408016870 พระสนิท ธมฺมาวุโธ นนัทะเสน ปางลาว อนัดบั 2

พร. 0840/2549 4408016969 พระสุชาติ จนฺทสโร สายโรจน์ เกาะวาลุการาม อนัดบั 2

พร. 0841/2549 4408017078 พระอธิการสว่าง ถิรธมฺโม ทิพวงค์ ปางมอญ อนัดบั 2

พร. 0842/2549 4408017159 พระครูวิจิตรธรรมสาธก   ชาตวีโร ขนุค า สมัฤทธิบุญ อนัดบั 2

พร. 0843/2549 4408017027 พระอธิการธราดล วฑฺฒนจิตฺโต บริคุธ ศาลา อนัดบั 2

พร. 0844/2549 4608010298 พระครูสมุห์สุวิทย์ ป ฺฺ าวุโธ ดาวดาษ สูงเม่น 
พร. 0845/2549 4608010280 พระอภิชาติ ปริสุทฺโธ ดว้งวิชยั ตน้เหียว 
พร. 0846/2549 4408016527 พระครูวิจารณ์ธรรมกิต์ิ   สิริป ฺฺโ หลา้เตม็ ใหม่กลาง 
พร. 0847/2549 4408017175 พระมหาอุดม รกฺขิโต นิวาสวงษ์ กาญจนสิงหาสน์ 

วทิยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา

(27)



พร. 0848/2549 4408016705 พระนิยม ภทฺทาจาโร กนัไชยา ประตูตน้ผ้ึง 
พร. 0849/2549 4408016616 พระชาญชยั จิตป ฺฺโ แสนเข่ือน พิชยัศิริ 
พร. 0850/2549 4408016535 พระโพธ์ิอาจ อตฺตทนฺโต มีธรรม ม่อนจ าศีล
พร. 0851/2549 4408017001 พระอธิการค าไฝ ปุ ฺฺ ผโล สละอินทร์ นาคตหลวง 
พร. 0852/2549 4408017256 พระปิยะพนัธ์ สุนทรป ฺฺโ วงศแ์ก่น ปงหอศาล 
พร. 0853/2549 4408016918 พระสมชยั จิตฺตส วโร กนัทะวงค์ ม่อนสณัฐาน 
พร. 0854/2549 4408017167 พระมหาสมบูรณ์ ชาตป ฺฺโ อ่ินค า สมัฤทธิบุญ
พร. 0855/2549 4408016624 พระณรงค์ กตปุ ฺฺโ สมเสียง ผา้ขาว
พร. 0856/2549 4408016934 พระสมศกัด์ิ เตชปาโล ทิแกว้ศรี ทบัหมาก 
พร. 0857/2549 4408016462 เจา้อธิการมนตศ์กัด์ิ จนฺทโชโต ทาค า ท่าแหน 
พร. 0858/2549 4408017191 พระปลดัปรีดา ป ฺฺ านนฺโท สีวงวาด เด่นทพัชยั  
พร. 0859/2549 4408016845 พระวรพจน์ กมฺมสุทฺโธ ถือเงิน ป่าขาม  
พร. 0860/2549 4408016900 พระสมคิด อาจิณฺณสีโล อวดกลา้ ผาแดงหลวง 
พร. 0861/2549 4408016811 พระมานิตย์ จารุว  โส ก๋างาม เขาแกว้ 
พร. 0862/2549 4408016853 พระวรษา ชินวโร ตนัชุ่ม ป่าขาม 
พร. 0863/2549 4408016438 พระสนัน่ ปสุโต หลา้เตม็ ใหม่กลาง 
พร. 0864/2549 4408017019 พระอธิการค ามา กิตฺติวณฺโณ บุญภา ป่าขาม 
พร. 0865/2549 4408016837 พระวรชิต อาภสฺสโร เทพจนัทร์ บางสนุก 
พร. 0866/2549 4308016169 พระกรนนท์ โฆสิตธมฺโม มหารัชตานนท์ ชยัมงคล อนัดบั1 รุ่น 50

พร. 0867/2549 4308016118 พระนที นาถสีโล ชมภูอินทร์ ต าหนกัธรรม รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา
วทิยาเขตแพร่

(32)



พร. 0868/2549 4408020079 พระสมควร ธมฺมชโย ชยัชะนะ เมธงักราวาส อนัดบั 1

พร. 0869/2549 4408020184 พระศกัด์ิดา ฉนฺทโก สุวรรณทา หลวง อนัดบั 2

พร. 0870/2549 4408020109 พระดุษฎี ชยานนฺทเมธี ยามดีเลิศ พระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร  อนัดบั 2

พร. 0871/2549 4408020141 พระธนารักษ์ ธนนนฺทเมโธ อินประดิษฐ์ ร้องเขม็ อนัดบั 2

พร. 0872/2549 4408020168 พระวฒัน วฑฺฒโน วงศเ์ทพ หวัขว่ง  อนัดบั 2

พร. 0873/2549 4408020052 พระธวชั ปภาโส ประมาณ ป่ากลว้ย อนัดบั 2

พร. 0874/2549 4408020125 พระถิรวฒัน์ ถิรวฑฺฒโน อินทะรังษี ศรีดอนชยั  อนัดบั 2

พร. 0875/2549 4408020087 พระเทวเทพ ธมฺมธโร วลัทา เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร. 0876/2549 4408020150 พระประกรณ์ โรจน าโณ ยอดมูลดี ชยัมงคล อนัดบั 2

พร. 0877/2549 4408020206 พระสุพจน์ สุภาจาโร สุภารส หวัขว่ง  อนัดบั 2

พร. 0878/2549 4408020133 พระธนพงษ์ ธนว  โส วงัล าพึง หวัขว่ง  
พร. 0879/2549 4408020192 พระสมพร สมาจาโร อ่ิมพิมพ์ นาแก 
พร. 0880/2549 4308025257 พระธิตินนัท์ สิรินฺธโร จะโม่ง กวีรัตน์ อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 0881/2549 4308025273 พระประเสริฐ ปภสฺสโร ใจน่าน แม่ปาน อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 0882/2549 4308025214 พระยงยศ กิตฺติวณฺโณ อะทะตนั หวัฝาย รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร. 0883/2549 4490208235 พระครูประทีปธรรมโสภิต ธมฺมทีโป กรวยทอง โนนแคน อนัดบั 2

สร. 0884/2549 4690210152 พระสดใส อาภสฺสโร ครบพร สุวรรณวิจิตร อนัดบั 2

สร. 0885/2549 4490208057 เจา้อธิการจ าเริญ จนฺทโก ทวาอินทร์ ธญัญรัตนาราม อนัดบั 2

สร. 0886/2549 4490208022 พระมหาชยั วิชิโต สืบศรี พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(15)



สร. 0887/2549 4490208006 พระสมุห์บุญมี มหทฺธโน เติมงาม พรมศิลาแตล  

สร. 0888/2549 4490208251 พระใส สุรป ฺฺโ จ าปาทอง โพธิพฤกษาราม  

สร. 0889/2549 4490208219 พระครูสงัฆรักษวิ์ชยั วิชโย ค าผาด กลางรัตนบุรี
สร. 0890/2549 4490208197 เจา้อธิการเสรี ธีรป ฺฺโ ป่ินเพชร ศรีอาเสก
สร. 0891/2549 4290204171 พระอาคม สุเมโธ โกศล ใหม่ศรีมากทอง รุ่นท่ี 49

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร. 0892/2549 4490207913 พระมหาบุญเสริม มหาปุญฺโ ส าราญดี พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

สร. 0893/2549 4490208014 พระวิโรจน์ ติกฺขวีโร ศรีวะสุทธ์ิ อุดรประชาราษฎร์
สร. 0894/2549 4390205463 พระอ านาจ สุภาทโร ปราบภยั บา้นแสลงพนั
สร. 0895/2549 4490208201 พระณรงคช์ยั ปสาโท สุขส าโรง เหนือ

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พย. 0896/2549 4410021010 พระสามแกว้ สนฺตจิตฺโต ต๊ิบแปง แม่ดาววงั อนัดบั  1

พย. 0897/2549 4410020463 พระโยทะกา อนาลโย ขนัทฤทธ์ิ หยว่น อนัดบั   2 

พย. 0898/2549 4410020471 พระวายุ กตกสุโล สมบูรณ์ ราชคฤห์ อนัดบั   2

พย. 0899/2549 4410020994 พระศิริศกัด์ิ าณวีโร กราบทูล ป่าแดด อนัดบั   2

พย. 0900/2549 4410020412 พระด ารงเกียรติ ธีรว  โส ค ารังษี บุญยนื อนัดบั   2

คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

 วทิยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ

 วทิยาเขตพะเยา

(9)

(4)



พย. 0901/2549 4410021001 พระสุทธ์ิ อนาลโย เรือนเทอม พระธาตุจอมทอง อนัดบั   2

พย. 0902/2549 4410020986 พระปรีชา วชิรเมธี ปวงค า หวัขว่งแกว้ อนัดบั   2

พย. 0903/2549 4410020498 พระสุรชยั เตชปญฺโ เช้ือเมืองพาน หวัขว่งแกว้ อนัดบั   2

พย. 0904/2549 4410020421 พระพิชยั วิสุทธิจิตฺโต ไชยเสน ทุง่ก่ิว
พย. 0905/2549 4410020404 พระกิติพงศ์ สุเมโธ เครืออา้ย แม่พริกลุ่ม

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นพ. 0906/2549 4413020294 พระมหาศกัด์ิสุริยา สิริรตโน มุสิกะพืช ศรีบุญเรือง อนัดบั 1

นพ. 0907/2549 4413020243 พระมงคล มงฺคลิโก ใสโยธา พิชโสภาราม อนัดบั 2

นพ. 0908/2549 4413020448 พระอุทิศ อธิปญฺโ จนัจุฬา พระกลางทุง่ อนัดบั 2

นพ. 0909/2549 4413020341 พระฐณะวฒัน์ ฺิตวายาโม รัตนวงค์ แจง้ชุมชนนาโปใหญ่ อนัดบั 2

นพ. 0910/2549 4413020391 พระแสงมณี โชติธมฺโม ดีดวงพนัธ์ ศรีสะอาด อนัดบั 2

นพ. 0911/2549 4413020103 พระทศัเทพ านกโร โลสนัตา บูรพาราม อนัดบั 2

นพ. 0912/2549 4413020014 พระปลดัไกรษร ปญฺ าวชิโร ราชนิจ มรุกขนคร อนัดบั 2

นพ. 0913/2549 4413020073 พระชยัณรงค์ ชยวุฑฺโฒ นนสุราช พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 0914/2549 4413020308 พระอธิการสมชาย คุณส วโร ฉตัรจรัส นาโพธ์ิ อนัดบั 2

นพ. 0915/2549 4413020286 พระวีระพงษ์ อคฺคปญฺโญ ยนิดี คามวาสี อนัดบั 2

นพ. 0916/2549 4413020251 พระมนสั ขนฺติสาโร แพงทรัพย์ พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2

นพ. 0917/2549 4413020383 พระสุวรรณสรณ์ กนฺตสีโล สิทธิพร บูรพาราม
นพ. 0918/2549 4413020162 พระประสิทธ์ิ กลฺยาณธมฺโม อินทร์สา พระธาตุพนมฯ
นพ. 0919/2549 4413020413 พระอภิชาติ จนฺทโสภโณ จนัทร์สวย ศรีสะอาด

วทิยาลยัสงฆ์นครพนม
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(10)



นพ. 0920/2549 4413020201 พระพงษป์ระพนัธ์ สิริปุญฺโ ค  าแสนโคตร พุทธลีลา
นพ. 0921/2549 4413020049 พระณฐัวตัร สิริปญฺโ ดีดวงพนัธ์ ศรีสะอาด
นพ. 0922/2549 4413020138 พระนนัทพล โชติธมฺโม ค าป้อง เกาะแกว้อมัพวนั
นพ. 0923/2549 4413020430 พระอาคม ชยธมฺโม ไชยเพชร คามวาสี
นพ. 0924/2549 4413020120 พระนพกิจ คมฺภีรปญฺโ พร้อมบุญ เหนือบูรพา
นพ. 0925/2549 4413020154 พระบญัชาการ พลคฺโค พลเลิศ ศรีมงคล
นพ. 0926/2549 4413020227 พระภูวดล วิสุทฺธิจารี ไกรกลาง พระธาตุพนมฯ
นพ. 0927/2549 4413020374 พระสุรสิทธ์ิ โชติธมฺโม โคตรตีหวี พระธาตุพนมฯ
นพ. 0928/2549 4413020065 พระครูรัตนศีลสงัวร สญฺ โม หินสุข บ่อแกว้
นพ. 0929/2549 4413020405 พระเอกอนนัต์ ยติโก วงควิ์ลาส ธาตุศรีคุณ
นพ. 0930/2549 4413020219 พระพฒันา สุนนฺโท พรมเมือง ไผล่อ้ม
นพ. 0931/2549 4413020189 พระประหยดั จิตฺตกาโร ตรงดี สระบวั
นพ. 0932/2549 4413020456 พระอธิการเฉลิมโชค สุจิตฺโต เทพศรีหา นาค านอ้ย
นพ. 0933/2549 4313020373 พระองอาจ สุเมโธ เจริญสุข ศรีสุมงัคว์นาราม
นพ. 0934/2549 4313020306 พระสถิตย์ อภิชาโน ทิพยป์ระพนัธ์ สร้างแป้น อนัดบั2 รุ่น 50

นพ. 0935/2549 4313020195 พระปัญญา ฺิตสุโข วนัดี พระธาตุพนม รุ่นท่ี 50

นพ. 0936/2549 4313020349 พระสุธาสฤทธ์ิ เตชธโร มาลีลยั ภูถ ้าพระวิหาร รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ลย. 0937/2549 4412270131 พระธวชัชยั  ชยานนฺโท ชนัทะ มงคลธานี อนัดบั 1

ลย. 0938/2549 4612270401 พระมหาบุญมี ปุญฺ วุฑฺโฒ ขามเชิด ถ ้าแสงธรรมพรหมมาวาส อนัดบั 1

วทิยาลยัสงฆ์เลย
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

(31)



ลย. 0939/2549 4412270088 พระณรงคช์ยั ภูริวฑฺฒโน ศรีภูเวียง ศิลามงคล อนัดบั 1

ลย. 0940/2549 4412270459 พระสิริกร อภินนฺโท ประสารวนั หินโคน อนัดบั 1

ลย. 0941/2549 4412270599 พระโอบบุญ ปุญฺ กาโม ทิพรส ท่าคก อนัดบั 1

ลย. 0942/2549 4412270289 พระวชัรินทร์ วชิร าโณ บุญภา โพธศรีสมโพธ์ิ อนัดบั 1

ลย. 0943/2549 4412270157 พระครูปลดันิรันดร์ อคฺคปญฺโ ครสรขนัธ์ ศรีสุวรรณเลไลย์ อนัดบั 1

ลย. 0944/2549 4412270394 พระสมชาย สุมโน พิมพส์ารี หนองสพงัทอง อนัดบั 1

ลย. 0945/2549 4412270513 พระเสฐียรชยั ฺิตกสุโล ศรีสุแล ผานกเคา้ อนัดบั 1

ลย. 0946/2549 4412270271 พระยอดชาย จนฺทว  โส จนัทะวงษ์ ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2 

ลย. 0947/2549 4412270017 พระจนัทร์ทอง กิตฺติสาโร กณัเรศ โพธ์ิศรี อนัดบั 2 

ลย. 0948/2549 4612270410 พระแสงทิพย์ อาภสฺสโร ศรีทองค า เนรมิตวิปัสสนา อนัดบั 2

ลย. 0949/2549 4412270572 พระอาติยะ ทิวากโร ชากิจดี สะเทียนทอง อนัดบั 2

ลย. 0950/2549 4412270327 พระวีระ ภูริ าโณ ตาทอง บา้นเหล่ือม อนัดบั 2

ลย. 0951/2549 4412270025 พระเจริญ  อมโร เขวาล าธาร อมัพวนานาม อนัดบั 2

ลย. 0952/2549 4412270483  พระสุดใจ สุทฺธจิตฺโต เทพแพง ป่ามหาราช อนัดบั 2

ลย. 0953/2549 4412270092 พระทองใบ สุวณฺโณ กวุงั ป่านาโคก อนัดบั 2

ลย. 0954/2549 4412270343 พระวิระพงศ์ ฺิตเมโธ คุณประทุม หนองสพงัทอง อนัดบั 2

ลย. 0955/2549 4412270076 พระถวิล สทฺธาธิโก จินดา สีลธราราม อนัดบั 2

ลย. 0956/2549 4412270297 พระวิชาญ วิสุทฺโธ ศรีจนัทร์ กา้งปลา อนัดบั 2

ลย. 0957/2549 4412270530 พระไสว วิโรจโน โสภี สนง.หนองบวัล าภู อนัดบั 2

ลย. 0958/2549 4412270246 พระมงคล ณฏฺ ฺิโก นาคชมสา มหาธาตุ อนัดบั 2

ลย. 0959/2549 4412270033 พระชยัวฒัน์ อารยธมฺโม อามาตยม์นตรี อรัญญวาสี อนัดบั 2

ลย. 0960/2549 4412270084 พระทองตนั สมงฺคิโก ผลค า ราษฎร์ประดิษฐ์ อนัดบั 2

ลย. 0961/2549 4412240190 พระบุญมี ผลปุญฺโ ไชยสงค์ ดอยเฉลิมพระเกียรติ อนัดบั 2

ลย. 0962/2549 4412270319 พระวีรยทุธ จตฺตมโล โคตะค า ศรีสุวรรณเลไลย์ อนัดบั 2



ลย. 0963/2549 4412270238 พระภานุวตั ปภสฺสโร มณีชม ดอนธาตุนรงค์ อนัดบั 2

ลย. 0964/2549 4412270203 พระบุญเลิศ โชติปญฺโ วดัสาย นากาหลง
ลย. 0965/2549 4412270165 พระนิวติั จนฺทสาโร ประกอบธรรม โพธ์ิศรี
ลย. 0966/2549 4412270106 พระมหาทองพูน ธมฺมทินฺโน ลุนสะแกวงษ์ สุคณัธาวาส
ลย. 0967/2549 4412270173 พระบุญเกิด สญฺ จิตฺโต ไชโย ศรีพรหมาพฒันาราม

ลย. 0968/2549 4.312E+09 สามเณรส าเนียง จุตตะโน ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั1 รุ่น 50

ลย. 0969/2549 4.312E+09 สามเณรเกรียงไกร จนัทร์สม ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั2 รุ่น 50

ลย. 0970/2549 4.312E+09 พระบุญส่ง กตปุญฺโ ค  ามุงคุณ ศรีจ าปา อนัดบั2 รุ่น 50

ลย. 0971/2549 4.312E+09 สามเณรสมชาย ประเขียว ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั2 รุ่น 50

ลย. 0972/2549 4.312E+09 พระสญัญารัก วร าโณ พนัแสน ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั2 รุ่น 50

ลย. 0973/2549 4.312E+09 สามเณรนภสิทธ์ิ สอนพรม ศรีวิชยัวนาราม อนัดบั2 รุ่น 50

ลย. 0974/2549 4.312E+09 พระอดุล มหาลาโภ ราคาแพง ศรีวิชยัวนาราม รุ่นท่ี 50

ลย. 0975/2549 4.312E+09 พระอภิวฒัน์ อภิ าโณ มูลกิตติ ศรีวิชยัวนาราม รุ่นท่ี 50

ลย. 0976/2549 4.312E+09 พระยทุธนา ธนปญฺโ แกว้ทอง บูท่องสิลา รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ลพ. 0977/2549 4404240686 พระคมสรร คุณวุฑฺโฒ ปันเดง หนองชา้งคืน อนัดบั 1

ลพ. 0978/2549 4404240821 พระสงกรานต์ านวโร กาวิระ สนัปูเลย อนัดบั 1

ลพ. 0979/2549 4404240775 พระพิศาล กิตฺติภทฺโท จุมอุทยั แม่สารบา้นหลุก อนัดบั 2

ลพ. 0980/2549 4404240830 พระสงกรานต์ สิริจนฺโท ถ่ินส าราญ สนัปูเลย อนัดบั 2

ลพ. 0981/2549 4404240716 พระเฉลิมชยั สุจิตฺโต กนัติเลิศ ป่าไมแ้ดง อนัดบั 2

ลพ. 0982/2549 4404240732 พระทศพร อภินนฺโท ค าทอง ศรีโพธาราม อนัดบั 2

วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(40)



ลพ. 0983/2549 4404240759 พระประยรู ป ฺฺ าวโร เป็งดอย พานิชสิทธิการาม อนัดบั 2

ลพ. 0984/2549 4404240805 พระวิทกัร์ สนฺตจิตฺโต ฟุ่ มเฟือย เหล่าดู่ อนัดบั 2

ลพ. 0985/2549 4404240694 พระจีรศกัด์ิ อภิวฑฺฒโน ปินค า ป่าไมแ้ดง อนัดบั 2

ลพ. 0986/2549 4304240455 พระทองสุข สิรินฺธโร ธิน ้าธรรม สนัป่าฝ้าย
ลพ. 0987/2549 4404240660 พระพีรวฒัน์ จกฺกธมฺโม วิลา ชยัสถาน
ลพ. 0988/2549 4404240678 พระเกียรติภูมิ ป ฺฺ าวุโธ จิโนคุณ หวัขวั
ลพ. 0989/2549 4404240724 พระชชัวาลย์ ขนฺติพโล อ่ินค า ทาขมุเงิน
ลพ. 0990/2549 4404240767 พระพิชยั ฺิตว  โส อินทะวงค์ พระยนื
ลพ. 0991/2549 4304240609 พระสถาพร สุทฺธสีโล มาลี ป่าซางงาม

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นว. 0992/2549 4409020684 พระทองพูน  สุจิตฺโต สวสัดิรักษ์ หนองปลิง อนัดบั 1

นว. 0993/2549 4409020668 พระมหาถนอม  ธมฺมวโร ศรีพรม ท่าตอน  อนัดบั 1

นว. 0994/2549 4409020595 พระกา้น  สุจิตฺโต บุญสวน คีรีวงศ์ อนัดบั 1

นว. 0995/2549 4409020790 พระมหาเพลิน  สิรินนฺโท ศรีดี พยคัฆาราม อนัดบั 2

นว. 0996/2549 4409020854 พระสุรเดช  สุรเตโช เหลก็มา หนองปลิง อนัดบั 2

นว. 0997/2549 4409020749 พระมหาบุญเชิด  สิริสาโร ไพโรจน์ ไตรภูมิ อนัดบั 2

นว. 0998/2549 4409020676 พระถาวร  านากโร วงศช์มภู ไพรสณฑรั์ตนาราม อนัดบั 2

นว. 0999/2549 4409020811 พระวินยั  เขมจาโร ศิริยาน หนองปลิง อนัดบั 2

นว. 1000/2549 4409020609 พระปลดักิจจา  เขมสุโข สุขเกษม โพธ์ิงาม อนัดบั 2

นว. 1001/2549 4409020625 พระช านาญ ชุติวณฺโณ มุสิกลดั มหาโพธิใต้ อนัดบั 2

นว. 1002/2549 4409020722 พระธีรศกัด์ิ  ธีรานนฺโท เป่ียมเพช็ร โพธาราม อนัดบั 2

  วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

(15)



นว. 1003/2549 4409020731 พระบญัชา  เตชวโร เทพหนู หนองปลิง อนัดบั 2

นว. 1004/2549 4609021218 พระมานิตย ์ วลฺลโภ พานแสวง วงัง้ิว
นว. 1005/2549 4409020820 พระสมจิตร  กิตฺติ าโณ บุญทอง หนองขนุชาติ  
นว. 1006/2549 4409020871 พระอนุวฒัน์  อาจารสุโภ สินธุ์ชยั ศรีไพศาล
นว. 1007/2549 4409020773 พระพนม  อนาลโย แจ่มผล โพธ์ิแดน
นว. 1008/2549 4409020765 พระปราโมช  วิสุทฺโธ พรมจนัทร์ เขาถ ้าประทุน
นว. 1009/2549 4409020757 พระบุรมย ์ อาภากโร ครองยติุ พรหมจริยวาส
นว. 1010/2549 4409020889 พระอธิการอาโลม  ยโสธโร มทัธวรัตน์ กลางเขา
นว. 1011/2549 43 09 02 0631พระกิติศกัด์ิ  สิริป ฺฺโ มาศิริ โพธาราม อนัดบั2 รุ่น 50

นว. 1012/2549 43 09 02 0704พระบุญลือ  สนฺตวาโจ ล าเพง็ ไทรใต้ รุ่นท่ี 50

คณะครุศาสตร์
ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาจริยศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา รวมทั้งส้ิน รูป
วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

(21)



รวม รูป
วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาจริยศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

จ านวน รูป
วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป



วทิยาเขตพะเยา
สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์เลย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครพนม

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

จ านวน รูป
วทิยาเขต/วทิยลาลยัสงฆ์/ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน รูป

คณะครุศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รูป

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผลถ

รับรองตามน้ี

พระราชรัตนโมลีพระธรรมโกศาจารย์



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 1013/2549 4417030596 พระมหาราชญั ติกฺขวีโร มีสุข พระเชตุพน อนัดบั 2

กท. 1014/2549 4417030448 พระไพรัช กตปุ ฺฺโ บุญมี บางเสาธง
กท. 1015/2549 4417030146 พระมหาเชาวรินทร์ กิตฺติ าโณ ขาวลว้น คฤหบดี
กท. 1016/2549 4417010501 พระมหาวิโรจน์ อตฺถกาโม โพธ์ิอุดม ราชสิทธาราม
กท. 1017/2549 4417030944 พระสุริยา อธิป ฺฺโ เวชสิทธ์ิ สระเรียง
กท. 1018/2549 4417010498 พระมหาอิสรกานต์ ฺิตปุ ฺฺโ ไชยพร ใหม่ยายแป้น
กท. 1019/2549 4417031444 พระมหาสมหมาย เขมจาโร สุดชา อุทยาน
กท. 1020/2549 15025 พระมหาอินทชยั อินฺทชโย ลินนอ้ย ม่วง รุ่นท่ี 50

กท. 1021/2549 14965 พระมหาภาณุวฒัน์ ภาณุวฑฺฒโน ภกัดีวุธ ทินกรนิมิต รุ่นท่ี 50

กท. 1022/2549 14489 พระชนวีร์ อภิปุญฺโ ละมุล ประชาระบือธรรม รุ่นท่ี 50

วนัที ่ ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙

คณะมนุษยศาสตร์  ส่วนกลาง

อุปนายกสภามหาวทิยาลยั

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวทิยาลยั

อธิการบดี

รุ่นที ่๕๑
คณะมนุษยศาสตร์  (ส่วนกลาง)

สาขาวชิา  ภาษาไทย

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ
เสนอขออนุมตัปิริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

(10)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 1023/2549 4417031452 พระมหาสมหวงั าณวชิรเมธี หลา้สมบติั ก าแพงบางจาก อนัดบั 1

กท. 1024/2549 4417030871 พระสิงห์ นรินฺโท ใจสี ศรีบุญเรือง อนัดบั 1

กท. 1025/2549 4417030065 พระมหาคมสนัต์ อคฺคป ฺฺโ ไชยเชษฐ์ ยางสุทธาราม อนัดบั 2

กท. 1026/2549 4417030171 พระมหาโชคดี มหาโชติ เพชรมาก ปากน ้า อนัดบั 2

กท. 1027/2549 4417031983 พระมหาแสง อินฺทป ฺฺโ ยนั บางน ้าชน อนัดบั 2

กท. 1028/2549 4417030081 พระมหาจีรศกัด์ิ จิรภทฺโท เพชรชมภู สุทธาราม อนัดบั 2

กท. 1029/2549 4417030847 พระสนัต์ โกวิโท ราษฎร เลา อนัดบั 2

กท. 1030/2549 4417031541 สามเณรโสภณ แสนอุบล ใหม่ อนัดบั 2

กท. 1031/2549 4417030090 พระเจริญ ชินว  โส เฉลยพจน์ กลางดาวคนอง อนัดบั 2

กท. 1032/2549 4417030235 พระทนงศกัด์ิ ธีรงฺกโุร โจง้บุตร ยางสุทธาราม อนัดบั 2

กท. 1033/2549 4417010706 พระมหาพงษปั์ญญา สิริป ฺฺโ จนัทคาม สุทศันเทพวราราม อนัดบั 2

กท. 1034/2549 4417030499 พระอภิชยานนท์ ชินวโร ล าดี ชยัมงคล อนัดบั 2

กท. 1035/2549 4417030359 พระมหาประชาวลัย์ ธีรป ฺฺโ หนูทอง ราษฎร์บูรณะ อนัดบั 2

กท. 1036/2549 4417030243 พระทรัพยชู์ มหาวีโร บุญพิฬา อมัพวนั อนัดบั 2

กท. 1037/2549 4417030901 พระสุทตั สุทสฺสโน ทะระมา บางน ้าชน อนัดบั 2

กท. 1038/2549 4417031011 พระมหาอนุชา กา ฺฺจโน ทองทา ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2

กท. 1039/2549 4417031045 พระมหาอาทิตย์ อินฺทป ฺฺโ พรมสุภะ สุทธาราม
กท. 1040/2549 4417030626 พระวชัรชยั มหาวีโร บูรวตัร กลางดาวคนอง
กท. 1041/2549 4417031215 พระแดง ติสรโณ แสงมณี คฤหบดี
กท. 1042/2549 4417031169 สามเณรจนัทมูน - แสงสุริจนัทร์ อมัพวนั
กท. 1043/2549 4417030731 พระวรพฒัน์ ภทฺราวุโธ แป้นประดิษฐ เจา้มูล
กท. 1044/2549 4417030910 พระมหาสุรชยั ชยธมฺโม การะพนัธ์ อมรทายกิาราม

สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



กท. 1045/2549 4417030227 พระเดชชยั เตชป ฺฺโ อรนอ้ม วิเศษการ
กท. 1046/2549 4417031070 พระมหาอุดม อุตฺตม าโณ ค ่าคูณ ยานนาวา
กท. 1047/2549 4417030782 พระสง่า ภทฺรวาที สินเติม สุทธาราม
กท. 1048/2549 4417030880 พระสิงหา อภิชย าโณ บอระเพชร ยานนาวา
กท. 1049/2549 4417031126 พระค าป้อม ปิยสีโล พงษส์วรรค์ สระเกศ
กท. 1050/2549 4417030138 พระช านาญ ชุติป ฺฺโ ทวีทอง ลครท า
กท. 1051/2549 4417030162 พระพงษพิ์สุทธ์ิ สิริวฑฺฒโก วิเชียรฉาย บางขนุเทียนนอก
กท. 1052/2549 4417031118 พระขาว ขนฺติโก ดวงวิลยั นาคปรก
กท. 1053/2549 4417010625 พระสุเธียร์ ยสชาโต แม่น เกียรติประดิษฐ์
กท. 1054/2549 4617030026 พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ สถิตคีรี อรุณราชวราราม
กท. 1055/2549 4417030316 พระธวชัชยั ธวชฺชโย เมืองซ า ศรีบุญเรือง
กท. 1056/2549 4417030685 พระมหาวิเชียร คุณธาโร วิจิตรศกัด์ิ บางรักใหญ่
กท. 1057/2549 4417030073 พระมหาคมเพช็ร ติกฺขวชิโร ช่ืนตา แคนอก
กท. 1058/2549 4417030791 พระสมพร คมฺภีรปญฺโ แสงเพชร โบสถส์ามเสน
กท. 1059/2549 4417030324 พระธีรยทุธ์ ธีรป ฺฺโ พงศเวตร วิเศษการ
กท. 1060/2549 4417030421 พระมหาพิษณุ ป ฺฺ าธโร วิริยะอุปถมัภ์ พลบัพลา
กท. 1061/2549 4417030286 พระมหาธนายทุธ อคฺคิทฺธฺยาภิเมธี เทิบตาทอง พระปฐมเจดีย์
กท. 1062/2549 4417031321 พระวรวิช วรวิชฺโช ศรีโสภณสิทธิการ จนัทร์สโมสร
กท. 1063/2549 4617030042 พระมหาสุถนั ป ฺฺ าปโชโต เนตร บางไส้ไก่

กท. 1064/2549 13857 พระประกอบ กิตฺติ าโณ เพช็รพราว เลียบราษฎร์บ ารุง รุ่นท่ี 48

กท. 1065/2549 15068 พระอวิสสเวลละ ธมฺมานนฺโท Dhammanan อมัพวนั รุ่นท่ี 50

คณะมนุษยศาสตร์  ส่วนกลาง
(43)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 1066/2549 4417031380 พระศภุชยั ปริชาโน ฉตัรคู่ สงัฆราชา อนัดบั 1

กท. 1067/2549 4417031100 พระเกียรติศกัด์ิ กิตฺติสกฺโก สาระกลู บางโพโอฆาวาส อนัดบั 2

กท. 1068/2549 4417030260 พระเทวญั พุทฺธิสาโร โพธ์ิศรี สุทธาวาส อนัดบั 2

กท. 1069/2549 4417031533 พระมหาสุรชยั ฺิต าโณ แกว้ลอย บางโพโอฆาวาส อนัดบั 2

กท. 1070/2549 4417031274 พระภานุวฒัน์ สิริป ฺฺโ หมายสุข เทวีวรญาติ อนัดบั 2

กท. 1071/2549 4417030740 พระมหาวุฒิพงษ์ อินฺทโชโต ฉลาดเขียว อุทยาน อนัดบั 2

กท. 1072/2549 4417030669 พระกสิณชาญ สิริภทฺโท ถ ้าเสือ อรุณอมัรินทร์ อนัดบั 2

กท. 1073/2549 4417030511 พระมหามาโน จิตฺตป ฺฺโ สุดประโคน ศรีสุดาราม
กท. 1074/2549 4417030723 พระวิสูตร วิสุทฺธสีโล ศรีวงษา ลครท า
กท. 1075/2549 4417030219 พระมหาก าธร กิตฺติ าโณ เอ้ือสมาน ประดู่ฉิมพลี
กท. 1076/2549 4417030201 พระมหาณฐัพล กลฺยาโณ พงศด์ารา ประยรุวงศาวาส
กท. 1077/2549 4417030821 พระมหาสร้อย พุทฺธานนฺโท ถือพุทธ ปากน ้า
กท. 1078/2549 4417030812 พระมหาสรนรินทร์ ธีรป ฺฺโ พนัธ์ศรี บางนาใน
กท. 1079/2549 4417030120 พระเฉลียว สุจิณฺณธมฺโม เชตะวรรณ์ ลครท า
กท. 1080/2549 4417030651 พระวนัชยั ปิยธโร ดอกรัก ศรีบุญเรือง
กท. 1081/2549 4417030804 พระมหาสมยั จารุธมฺโม อ ามะวนั ดิสหงษาราม
กท. 1082/2549 4417030456 พระมหาภาณุมาศ มนาปจารี ธรรมโส พิกลุเงิน
กท. 1083/2549 4417031053 พระอารีย์ ฺิตธมฺโม ขาวผอ่ง ศรีบุญเรือง
กท. 1084/2549 4417030464 พระภิญโญ มหาวีริโย ศิลาพรหม นาคนิมิตร
กท. 1085/2549 4417030618 พระมหาวชิระ วชิรเวที พิมพท์อง เขียนเขต
กท. 1086/2549 4417030979 พระมหาสมภารณ์ วรปุตฺโต วรบุตร สปป.ลาว
กท. 1087/2549 4417030570 พระมหารุ่งโรจน์ อาทิตฺตเมธี ดุษดี พิกลุเงิน

สาขาวชิา  พุทธจิตวทิยา



กท. 1088/2549 4417031525 พระมหาสุบิน สุจิตฺโต ฮาน บางเสาธง
กท. 1089/2549 4417030553 พระมหารินทอง มโนทสฺสี แกว้ทุม สามพระยา
กท. 1090/2549 13628 พระมหาวิระพร มหาวีโร ขา่ขนัมะลี แกว้ฟ้าจุฬามณี รุ่นท่ี 48

กท. 1091/2549 14990 พระมหาสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ สิงห์ลาว คฤหบดี รุ่นท่ี 49

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นค. 1092/2549 4432411121 พระลิขิต ภทฺทธมฺโม สิมลี จอมมณี อนัดบั 1

นค. 1093/2549 4432411104 พระพุทธา จนฺทสุวณฺโณ ปัญจพนัดร ศรีคูณเมือง อนัดบั 2

นค. 1094/2549 4432411031 พระนิกร กิตฺติ าโณ ปัตรัตน์ พระธาตุราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2

นค. 1095/2549 4432411074 พระปทุมวรรณ ปภสฺสโร สุวรรณา ศรีวราพร อนัดบั 2

นค. 1096/2549 4403249701 พระเกชา ชุติปญฺโ ศรีทหาร สิมมาโก อนัดบั 2

นค. 1097/2549 4432411180 พระสมพงค์ สุทฺธิ าโณ สุทธิดา อิทราวาส อนัดบั 2

นค. 1098/2549 4632613851 พระสุจินดา อตฺตคุตฺโต ศรีคนัทะมา ไทย
นค. 1099/2549 4432411198 พระสมพนัธ์ สุทฺธจิตฺโต ศรีบุญเรือง สิริมหากจัจายน์
นค. 1100/2549 4432410973 พระค าตนั คมฺภีรปญฺโ รีตนะ เขตอุดม
นค. 1101/2549 4432411155 พระวนัชยั ธมฺมกาโม พนัธ์หอม เขตอุดม
นค. 1102/2549 4432411091 พระพรรณศกัด์ิ อชิโต คะสาร ศรีชมช่ืน
นค. 1103/2549 4432411058 พระนอ้ย อนาลโย อนงคเ์ดช  ศรีวราพร
นค. 1104/2549 4432411023 พระนรินทร์ ฺิตธมฺโม ตน้สาย เขตอุดม
นค. 1105/2549 4432411066 พระบุญเตม็ สุจิณฺโณ ณีรวรรณ โพธ์ิศรี
นค. 1106/2549 443241112 พระรัฐพร พุทฺธธมฺโม สุขเจริญ ศรีอุบลเขต
นค. 1107/2549 4432411007 พระทองแดง วิมุตฺโต ถนอมศกัด์ิ มีชยัทุง่
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นค. 1108/2549 4432410965 พระค าหมอน อคฺคปฺญฺโ บวัแกว้ ดอนสวรรค์
นค. 1109/2549 4432411198 พระสมหวงั จนฺทสโร คลองมณี ศรีษะเกษ

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 1110/2549 4404240571 พระเฉลิมพงค์ าณเมธี ท างาน ใหม่ห้วยทราย อนัดบั 1

ชม. 1111/2549 4404360029 พระบุญเรือง สิรินฺธโร อินตะ๊มูล สวนดอก อนัดบั 1

ชม. 1112/2549 4404360045 พระอดิชยั อคฺคธมฺโม ชนกบุญ พระสิงห์วรมหาวิหาร อนัดบั 2

ชม. 1113/2549 4404360100 พระบุญฤทธ์ิ อภิปุณฺโณ ค าเหลือง เชียงมัน่ อนัดบั 2

ชม. 1114/2549 4404360037 พระจกัรกฤษณ์ ถิรจิตฺโต พุทธะ สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 1115/2549 4404360231 พระพิสุทธ์ิพงศ์ วชิรป ฺฺโ เอน็ดู สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 1116/2549 4404360193 พระพิเชษฐ ปภสฺสรจิตฺโต ภาพเนตร ดอกค า อนัดบั 2

ชม. 1117/2549 4404360258 พระเดชา ชยภาณเมธี ตาละนึก สวนดอก
ชม. 1118/2549 4404360126 พระต๊ิบ อภิวฑฺฒโณ ลอแกว้ สวนดอก
ชม. 1119/2549 4404360827 พระแกว้พระจนัทร์ กตปุ ฺฺโ ยศปัญญา ร ่ าเปิง
ชม. 1120/2549 4404360274 พระรุ่งโรจน์ ถิร าโณ สกักีราช เจ็ดยอด
ชม. 1121/2549 4404360142 พระกรรชยั กนฺตวีโร มุนินค า อุโมงค์
ชม. 1122/2549 4404360096 พระพงษพ์นัธ์ ธีรวโร การอุดหนุน เชียงยนื
ชม. 1123/2549 4404240317 พระธนดล นาคสุวณฺโณ นาคพิพฒัน์ เจ็ดลิน
ชม. 1124/2549 4404360134 พระมหาสมยงค์ อคฺคธมฺโม โสมอินทร์ สวนดอก
ชม. 1125/2549 4404360380 พระณรงค์ จิรวฑฺฒโน สมฤทธ์ิ สวนดอก
ชม. 1126/2549 4404360835 พระกรกณัฑ์ กตปุ ฺฺโ จนัทไพตรี ฝายหิน
ชม. 1127/2549 4404360371 พระดวงตา ป ฺฺ าธโร หลา้ดาลา มณเทียร
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ชม. 1128/2549 4404240104 พระสกล โชติโก คงแดง ฝายหิน
ชม. 1129/2549 4404360452 พระสอน สุทฺธสฺสโน ชยัราช เจ็ดยอด
ชม. 1130/2549 4404360401 พระแพง ขนฺติโก ขนัติ ท่าขา้ม
ชม. 1131/2549 4304360108 พระธีรภทัร ธีรภทฺโฒ บุรวตัรนุกลุ ขว่งสิงห์ อนัดบั 2 รุ่นท่ี 50

ชม. 1132/2549 4304360418 พระอ าพร จนฺทโชโต ชยับณัฑิต พนัอน้ อนัดบั 2 รุ่นท่ี 51

ชม. 1133/2549 4304360221 พระอนุวฒัน์ อภิวฑฺฒโน เสนารักษ์ พนัอน้ อนัดบั 2 รุ่นท่ี 52

ชม. 1134/2549 4304360124 พระมหาวิรศกัด์ิ ธนปาโล โพธิชารี ร ่ าเปิง รุ่นท่ี 50

ชม. 1135/2549 4304360043 พระพงศกร ฺิตวิริโย ไชยศิลป์ ศรีเวียง รุ่นท่ี 50

ชม. 1136/2549 4304360337 พระอดิศกัด์ิ สุเมธโส ไชยวงค์ ช่างเค่ียน รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 1137/2549 4404360011 พระอุดม อุปสโม วงจาระ บุพพาราม อนัดบั 1

ชม. 1138/2549 4404360461 พระหลา้ อมรเมโธ มูลใจทราย พระสิงห์วรมหาวิหาร อนัดบั 2

ชม. 1139/2549 4404360444 สามเณรสุชาติ กาธิกาล สวนดอก อนัดบั 2

ชม. 1140/2549 4404110022 พระสิทธิชยั อินฺทวณฺโณ สนชาวไพร พนัอน้ อนัดบั 2

ชม. 1141/2549 4404360088 พระก าพล ชาตเมธี สุแกว้ ร ่ าเปิง อนัดบั 2

ชม. 1142/2549 4404470258 พระด ารงคเ์ดช อภิปุ ฺฺโ จนัดา บา้นท่อ อนัดบั 2

ชม. 1143/2549 4404470118 พระนรินทร์ กิตฺติโสภโณ ชมเพช็ร บา้นท่อ อนัดบั 2

ชม. 1144/2549 4404360223 พระวิทยา กลฺยาณธมฺโม พิยศ แม่พริก
ชม. 1145/2549 4404110219 พระสรกิจ วิทิตธมฺโม จนัทาพูน ปาฝาย
ชม. 1146/2549 4404360240 พระทวีพงษ์ จิต าโณ อินวงศส์กลุ สวนดอก
ชม. 1147/2549 4404110154 พระสามารถ านธมฺโม สีพิลา ฝายหิน
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ชม. 1148/2549 4404360339 พระเอนก อินฺทวีโร มาลา ทุง่ฟ้าผา่
ชม. 1149/2549 4304470027 พระอนุชิต วิสารโท แสนหม่ืนแกว้ ขว่งสิงห์ อนัดบั 2 รุ่น 50

ชม. 1150/2549 4304480405 พระณรงคเ์ดช ฺิตวฑฺฒโน ทุง่ปราบ ศรีเกิด อนัดบั 2 รุ่น 50

ชม. 1151/2549 4304360183 พระธีระศกัด์ิ ธีรวโร ศรศรีเกิด ควรคา่มา้ รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 1152/2549 4405370125 พระวิทูล านธมฺโม สาสีมา ตาลเส้ียน อนัดบั 2

ขก. 1153/2549 4405370478 พระมหาภทัรชยั กิตฺติสารเมธี ศรีสงคราม หนองกระทุม่ อนัดบั 2

ขก. 1154/2549 4405370176 พระสมสนุก สมฺมาจิตฺโต เพง็มณีจนัทร์ ส้มปอย อนัดบั 2

ขก. 1155/2549 4405370028 พระชุมพล โชติธมฺโม ปาระสี ท่าราชไชยศรี อนัดบั 2

ขก. 1156/2549 4405370290 พระปรัชญา นิรุตฺติกสุโล ตั้งพงษ์ สามคัคีศิริพฒันาราม อนัดบั 2

ขก. 1157/2549 4405370222 พระแกว้ จนฺทสาโร ผาวิไล สปป.ลาว อนัดบั 2

ขก. 1158/2549 4405370338 พระรังศิริ านวุฑฺโฒ มาจะวงษ์ สามคัคีศิริพฒันาราม อนัดบั 2

ขก. 1159/2549 4405370427 พระไสว ฺิตธมฺโม สีปัญหา หนองกระทุม่ อนัดบั 2

ขก. 1160/2549 4405370354 สามเณรวิริยะ ค ่าคูณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น อนัดบั 2

ขก. 1161/2549 4405370371 พระสมโภชน์ โชติวโร โวว้งษ์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น อนัดบั 2

ขก. 1162/2549 4405370257 พระฉลอง ปริปุณฺณสีโล พนัธ์เกียรติ ศนูยวิ์ปัสสนา
ขก. 1163/2549 4405370320 พระมหามนตรี มหาวิริโย ป้องเทพ พิชยัพฒันาราม
ขก. 1164/2549 4405370109 พระพิสิฐ สนฺตกาโย ใจบุญ ท่าชา้งใหม่
ขก. 1165/2549 4405370206 พระอิศเรศ อุตฺตโร เสมอดี ตาลเส้ียน
ขก. 1166/2549 4405370451 พระกองทูล อนงฺคโณ แก่นพา ท่าบึง
ขก. 1167/2549 4405370494 พระประดิษฐ์ ปริปุณฺโณ ค ามุงคุณ ท่าชา้งเหนือ

 วทิยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

(15)



ขก. 1168/2549 4405370460 พระมานพ โกวิโท จนัทวงศ์ พร้าวศรีส าราญ
ขก. 1169/2549 4405370508 พระยอดรัก ปญฺ าวุฑฺโฒ ไขเหลาค า มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

ขก. 1170/2549 4405370265 พระฉลาม มหาป ฺฺโ เหลก็ภูเขียว ท่ากระบือ
ขก. 1171/2549 4405370346 พระลิขิต โชติป ฺฺโ ศรีแกว้ วุฒาราม
ขก. 1172/2549 4405370133 พระศกัด์ิสิทธ์ิ กิตฺติโก ศรีรัตนะ สปป.ลาว
ขก. 1173/2549 4405370486 พระรชต กตปุ ฺฺโ มาตรสอน กลาง
ขก. 1174/2549 4405370168 พระสมเพชร มหสฺสโย พิลาวนั สปป.ลาว
ขก. 1175/2549 4405370273 พระณรงศกัด์ิ นทฺ โก นนัทะชยั ศิริชยัตลิงคงคามราม

ขก. 1176/2549 4305370018 พระวิชิต         วชิรป ฺฺโ ศรีทาดี ศรีทศัน์ รุ่นท่ี 50

ขก. 1177/2549 4305370051 พระชาญชยั     เชฏฺ าภิวฑฺฒโน ขาวพา สว่างอารมณ์ รุ่นท่ี 50

ขก. 1178/2549 4305370344 สามเณรสุพรรณ   เพชรโก ศรีสว่างบุปผาราม รุ่นท่ี 50

ขก. 1179/2549 4305370310 สามเณรไกรสร   ประดบัศรี ศรีโสภณธรรมทาน รุ่นท่ี 50

ขก. 1180/2549 4305370689 พระประยงค ์ อธิป ฺฺโ สายนอ้ย สีโควนาราม รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม. 1181/2549 4406370072 สามเณรบรรดิษฐ์ บรรดาสุข บึง อนัดบั 2 

นม. 1182/2549 4406370366 พระมหานิรุทธ์ พฺรหฺมโชโต สาธร สมอราย อนัดบั 2 

นม. 1183/2549 4406370081 พระมหาสุทธิชยั ธมฺมสาโร ชิดโคกสูง ประโดก อนัดบั 2

นม. 1184/2549 4406370161 พระอภินนัท์ อิทฺธิเตโช พวัพนัธ์ ศรีสุธรรม อนัดบั 2

นม. 1185/2549 4406370111 พระธรรมสิริ อธิวโร ลาเบาะ ป่าอิสสริการาม อนัดบั 2

นม. 1186/2549 4406370218 พระพรศล โชติปญฺโ หดัขนุทด สระจรเข้ อนัดบั 2
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นม. 1187/2549 4406370242 พระสถาพร สุขมุาโล พิมพพ์นัธ์ ทุง่สว่าง อนัดบั 2

นม. 1188/2549 4406370048 สามเณรขจรเดช ปาลีขดั คีรีวนัต์ อนัดบั 2

นม. 1189/2549 4406370374 พระสมดี สีลสมฺปณฺโณ ท่าว  พายพั อนัดบั 2

นม. 1190/2549 4406370412 พระฐิถิศกัด์ิ เขมนนฺโท เพ่ิมพูน บึงทบัชา้ง
นม. 1191/2549 4406370447 พระสมบติั สมจิตฺโต เบียดนอก เพชรดอนยาง
นม. 1192/2549 4406370293 พระสีสุพรรณ โสตปุญฺโ บุญจนัทร์ศรีเพง็ มะเริงนอ้ย
นม. 1193/2549 4406370331 พระอฐัพร เขมปญฺโ เหยือ่กลาง บา้นกลึง  

นม. 1194/2549 4406370145 พระชิณวุฒิ ชาคโร ชาจนัทึก ราษฎร์บ ารุง
นม. 1195/2549 4406370056 พระชูทรัพย์ กิตฺติภทฺโท จนัทะมาลา หินโคน
นม. 1196/2549 4406370226 พระเพชรดาวงศ์ คมฺภีรปญฺโ สิทธิลาช มะเริงนอ้ย
นม. 1197/2549 4406370439 พระศรัทธา สทฺธาทิโก แจง้สนัเทียะ สระจรเข้  

นม. 1198/2549 4406370340 สามเณรจิรวฒัน์ แสงวิเชียร บา้นเตย
นม. 1199/2549 4406370021 พระมหากอ้ง านงฺกโร โป๊ะหนองแวง พายพั
นม. 1200/2549 4406370421 พระณฐัพล โกวิโท เหิกขนุทด สระจรเข้
นม. 1201/2549 4406370251 พระสมเกียรติ รกฺขิตธมฺโม กึนขนุทด ราษฎร์บ ารุง  

นม. 1202/2549 4406370269 พระสมพงษ์ อกิญฺจโน สมตวั ซบัสมบูรณ์  

นม. 1203/2549 4406370323 พระสุระ คุณวโร สนิทชยั ราษฎร์บ ารุง  

นม. 1204/2549 4306037011 พระกฤษดา เตชธมฺโม แสนสุข พระเพลิง รุ่นท่ี 50

นม. 1205/2549 ########## พระมหามนูญ ฺิต าโณ ประจิตร์ สามคัคี รุ่นท่ี 50

นม. 1206/2549 ########## พระสุทิน สุทินฺโน พาขนุทด พระเพลิง รุ่นท่ี 50

นม. 1207/2549 ########## พระสุนทร ชยาภินนฺโท สมโจ โกศลสิตาราม รุ่นท่ี 50

นม. 1208/2549 ########## พระอวยชยั อธิจิตฺโต กองทรัพย์ บา้นโคกสูง รุ่นท่ี 50

 วทิยาลยัสงฆ์นครพนม
(28)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นพ. 1209/2549 4413030117 พระสมหมาย พุทฺธปุ ฺฺโ รัดไสย์ พระธาตุพนม อนัดบั 2

นพ. 1210/2549 4413030052 พระพิชิต สาทโร กอ้นวนั สร้างแป้น อนัดบั 2

นพ. 1211/2549 4413030168 พระสมลดั สุเมโธ พรหมวิชยั ป่าสุริโย อนัดบั 2

นพ. 1212/2549 4413030079 พระวชัรพล อภิวฑฺฒโน มานิตย์ จอมแจง้
นพ. 1213/2549 4413030087 พระวิชยั สิริปุ ฺฺโ สุวรรณราช พระกลางท่า
นพ. 1214/2549 4413030010 พระณฐัพงษ์ ณฏฺ ฺิโก เป้ียค  า พระธาตุพนม
นพ. 1215/2549 4413030028 พระทรงพล อิสฺสรธมฺโม สุค  าภา ศรีชมช่ืน
นพ. 1216/2549 4413030141 พระขจรศกัด์ิ อติภทฺโท พรมอุดม ศรีสุภกัด์ิ
นพ. 1217/2549 4413030044 พระอธิการป่ิน ปคุโณ ทุมทดัทราย สิมวาส
นพ. 1218/2549 4413030095 พระสงกา สุทฺธิจิตฺโต ดวงพฒันา ป่าสุริโย
นพ. 1219/2549 4413030150 พระพุทธวงษ์ านธมฺโม กิแดง พระธาตุพนม

นพ. 1220/2549 4313030085 สามเณรนทัวุธ นรสาร พระธาตุพนม รุ่นท่ี 50

นพ. 1221/2549 4313030069 พระธีรพฒัน์ อนาลโย โคตะมี พระธาตุพนม รุ่นท่ี 50

นพ. 1222/2549 4313030298 พระอ านาจ ภูริป ฺฺโ ระแหง พระธาตุพนม รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พช. 1223/2549 4417031614 พระจุมพต าณเสฏฺโ อ่อนทรวง พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2

พช. 1224/2549 4417031703 พระสีนวล พิมฺพจารี ทรัพยส์วรรยา เข่ือนขนัธ์ อนัดบั 2

พช. 1225/2549 4417031681 พระภราดร มหชฺฌาสโย สุขพนัธ์ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2

พช. 1226/2549 4417031631 พระมหาถิรวิท ถิรเมธี ไพรมหานิยม พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2

 วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

(14)



พช. 1227/2549 4417031665 พระประเสริฐ ปวโร นุดา เข่ือนขนัธ์

พช. 1228/2549 4417031657 พระธีระพนธ์ ขนฺตยาภิรกฺโข การุณ จุฬามณี

พช. 1229/2549 4417031827 พระวิชาญ ปิยวณฺโณ พุม่เทียน ตาปะขาวหาย

พช. 1230/2549 4417031720 พระสุระชยั สิริวฒฺฑโน เดโชเมง็ ราชธานี

พช. 1231/2549 4417031690 พระวิบูลย์ สิริป ฺฺโ หลาบค า จุฬามณี

พช. 1232/2549 4316160371 พระอ านาจ ชยวุฑฺโฒ ทา้วอานนท์ มะขามเต้ีย รุ่นท่ี 50

คณะมนุษยศาสตร์

ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน รูป

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวม รูป

วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

(10)



วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาลยัสงฆ์นครพนม

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน รูป

คณะมนุษยศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รูป

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ
เสนอขออนุมตัปิริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
วนัที ่๓๐  มนีาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙

อธิการบดี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระครูกลัยณสิทธิวฒัน์

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

พระธรรมโกศาจารย์

รับรองตามน้ี

พระราชรัตนโมลี

อุปนายกสภามหาวทิยาลยั

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวทิยาลยั



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 1233/2549 4417040168 พระมหาบุญจนัทร์ กตปุ ฺฺโ ผลดี พิชยญาติการาม อนัดบั 2

กท. 1234/2549 4417040796 พระมหาพีรพฒัน์ วรวฑฺฒโน พนัศิริ พระพิเรนทร์ อนัดบั 2

กท. 1235/2549 4417040761 พระมหาวีรพล วีร าโณ โพธ์ิเงิน ยานนาวา อนัดบั 2

กท. 1236/2549 4417030561 พระองอาจ ธรินฺท าโณ ศรีภิลา ยานนาวา อนัดบั 2

กท. 1237/2549 4417040141 พระมหาเด่นชยั ธมฺมปาโล สายอุราช ทองนพคุณ อนัดบั 2

กท. 1238/2549 4417030961 พระแสวง เขม าโณ ทองมา ยานนาวา
กท. 1239/2549 4417040516 พระสุริยนัต์ ฺิติสมฺปนฺโน นาชิต หิรัญรูจี
กท. 1240/2549 4417040052 พระสุวรรณา ตปสี เจีย กมัพูชา
กท. 1241/2549 4417040044 พระชาย ป ฺฺ าปโชโต เซ็งอินทร์ กมัพูชา
กท. 1242/2549 4417030936 พระสุริยา สุริย าโณ ตุม้ทอง ยานนาวา
กท. 1243/2549 4417030031 สามเณรกระจ่าง - เบญจคีรี กาญจนสิงหาสน์
กท. 1244/2549 4417040249 พระปลดัธ ารงศรั์ตน์ าณโสภโณ บุตรช่วย แกว้โกรวาราม
กท. 1245/2549 4417040800 พระศริวนาท สุนฺทโร ศรีสุธรรม ผอ่งพลอย
กท. 1246/2549 4417040737 พระลอ้ม อภิโย สียางนอก ช านิหตัถาการ
กท. 1247/2549 4417030758 พระศภุสิทธ์ิ สุภสิทฺโธ ริจนา บางน ้าชน
กท. 1248/2549 4417040061 พระวิฤทธ์ิ อชิโต สวน โพรงมะเด่ือ
กท. 1249/2549 4417031177 พระจนัที จนฺทวโร ทะวงสา บางรักใหญ่

คณะสังคมศาสตร์  ส่วนกลาง
สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกจิ
คณะสังคมศาสตร์  ส่วนกลาง

(17)



กท. 1250/2549 4417040257 พระยทุธพงษ์ พฺรหฺมว  โส พรมลี สาลวนั อนัดบั 1

กท. 1251/2549 4417040371 พระทิวงักร ทิวากโร ก่ิงจนัมล สุวรรณาราม อนัดบั 1

กท. 1252/2549 4417040117 พระมหาวนัทอง มหาป ฺฺโ อปักาญจน์ กาญจนสิงหาสน์ อนัดบั 2

กท. 1253/2549 4417040869 พระมหาหน่ึง เขมจาโร โคมจนัทร์ เปรมประชา อนัดบั 2

กท. 1254/2549 4417040036 พระเสาร์ห้า ติกฺขป ฺฺโ พุทธบาล อมัพวนั อนัดบั 2

กท. 1255/2549 4417040176 พระมหาถวิล ธมฺมทสฺสี จุลทศัน์ นางนองวรวิหาร อนัดบั 2

กท. 1256/2549 4417040435 พระวีระยทุธ เตชป ฺฺโ ขตัติยะ ชยัพฤกษมาลา อนัดบั 2

กท. 1257/2549 4417040397 พระเอกรินทร์ สุเมธโส โสภีย์ ศรีบุญเรือง อนัดบั 2

กท. 1258/2549 4417040656 พระชนะพล ชยธมฺโม มีถาวร ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2

กท. 1259/2549 4417040991 พระเอกพล สิริปุ ฺฺโ โกห๊มุนถาวร สนัติธรรมราม อนัดบั 2

กท. 1260/2549 4417031151 พระจนันา ขนฺติวโร เซีย สามคัคีสุทธาวาส
กท. 1261/2549 15189 พระสมบูรณ์ อคฺคเตโช แตบสวสัด์ิ กนุนทีรุธธาราม
กท. 1262/2549 4417010374 พระมหาพิพฒัน์ วิวฑฺฒโน ปัญญาบุญ เศวตฉตัร
กท. 1263/2549 4617040013 พระรังสิมนัต์ ฺิติสทฺโธ เกิดวนั ฉตัรแกว้จงกลณี
กท. 1264/2549 4417031282 พระฤทธีราวงศ์ อคฺคชาโต ศรีสวสัด์ิ ต่างประเทศ
กท. 1265/2549 4417030600 สามเณรเลอสนั ปัญญามาตร์ บางรักใหญ่
กท. 1266/2549 4417040079 พระเอ้ียง อรุโณ ควน ใหม่ยายมอญ
กท. 1267/2549 4417040362 พระวิชยั มหาวิชโย หนูทดั ศรีบุญเรือง
กท. 1268/2549 4417040664 ศภุวิชญ์ ป ฺฺ าทีโป จนัจ าปา ลาดกระบงั
กท. 1269/2549 4417040460 พระขนัทอง จิรว  โส เมียกขนุทด ภาษี
กท. 1270/2549 4417031363 พระปลดัศิริชยั สิริจนฺโท โพธ์ิขาว บางเสาธง
กท. 1271/2549 14560 พระมหาคชาสิทธ์ิ สิริป ฺฺโ กณัฑะพนัธ์ พระสมุทรเจดีย์ รุ่น 49

กท. 1272/2549 15095 พระธีรวุฒิ ส วุฑฺโฒ ลีกดุ ใหม่ทองเสน รุ่น 50

(23)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 1273/2549 4417031096 พระมหากรกร กมฺมาธิฏฺ ายโิก พรหมตั้ง พลบัพลาชยั อนัดบั 1

กท. 1274/2549 4417030049 พระมหากิตติศกัด์ิ กิตฺติเมธี พาสง่า บางรักใหญ่ อนัดบั 2

กท. 1275/2549 4417041008 พระบุ จนัทร์ อคฺคธมฺโม ปัญญาราช สปป.ลาว อนัดบั 2

กท. 1276/2549 4417040559 พระอรุณ ปภสฺสโร หินแกว้ ชลอ อนัดบั 2

กท. 1277/2549 4417040087 พระมหาเดช เตชเมธี ชูจนัอดั ยานนาวา อนัดบั 2

กท. 1278/2549 4417040826 พระสมเกียรติ สิริป ฺฺโ การบรรจง ชยัมงคล อนัดบั 2

กท. 1279/2549 4417031142 พระมหาคิรี กิตฺติวฑฺโฒ สม กมัพูชา

กท. 1280/2549 4417031339 พระวนัดี ป ฺฺ าทีโป สีพมมา สปป.ลาว

กท. 1281/2549 4417040931 พระมหาธนวุฒิ ธนวฑฺฒโน พุดชู บางรักใหญ่
กท. 1282/2549 15107 พระประสิทธ์ิ อภิปุณฺโณ บวกไธสง นอ้ยนางหงษ์
กท. 1283/2549 4417031258 พระบุ ชู ชยธมฺโม แดงมาลา สปป.ลาว
กท. 1284/2549 4417040222 พระมหาศภุกฤษฎ์ิ วชิรเมธี บุญกาญจน์ บางสะแกใน
กท. 1285/2549 4417031304 พระมณีพิชยั เขมนนฺโท บาน กมัพูชา
กท. 1286/2549 4417040389 พระมหาสาโรชต์ ปภากโร ชูวงค์ บางบ าหรุ
กท. 1287/2549 4417031479 พระสีสวรรค์ สิริวฑฺฒโน ชยัพงษรั์ตน์ สปป.ลาว
กท. 1288/2549 4417040095 พระมหาวีระพนัธ์ วรป ฺฺโ อุทยัขาม บางบ าหรุ
กท. 1289/2549 4417040681 พระพงษพ์นัธ์ อตฺถโกวิโท น่วมไทย จนัทร์ประดิษฐาราม
กท. 1290/2549 4417040192 พระมหาวุฒิพงษ์ ธีรว  โส ยมพว้ย วิมุตยาราม
กท. 1291/2549 4417040125 พระมหาสมจิตร ธมฺมวิจโย ดรุณรัมย์ ดิสานุการาม
กท. 1292/2549 4417040605 พระกฤษฎา สุธีโร ศรีละกลู ลาดกระบงั
กท. 1293/2549 4417041041 สามเณรสุนทร ลาทิกนุ สนัติธรรมาราม

สาขาวชิา  เศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์  ส่วนกลาง



กท. 1294/2549 4417031355 พระศรเพชร วิรนนฺโท แกว้วงคษ์า สปป.ลาว
กท. 1295/2549 4417040974 พระสุวิวงศ์ สุชิว  โส จนัทิกนุ สปป.ลาว
กท. 1296/2549 4417031223 พระทองจีน ปณฺฑิตฺตโม อินทร์ดาพร สปป.ลาว
กท. 1297/2549 4417031495 พระสุนทร สุนฺทโร ดวงประเสริฐ สปป.ลาว
กท. 1298/2549 4417040486 พระเสนาะ ปิยสีโล พะหงษา บึงทองหลาง
กท. 1299/2549 4417040842 พระถาวร สิริวฑฺฒโน เพชรด่านเหนือ ศรีบุญเรือง
กท. 1300/2549 4417031266 พระเพชรสมยั สุนฺทโร ฝ้ันทวงศ์ สปป.ลาว
กท. 1301/2549 4417040451 พระสนัติชยั สติเวปุลฺโล ยศุกระโทก แพรก
กท. 1302/2549 4417040338 พระพรเทพ ธมฺมโชโต กล่ินด่านกลาง ชลอ
กท. 1303/2549 4417040672 พระสุวิทย์ านุสฺสโร แกว้คุณ ยานนาวา
กท. 1304/2549 4417040541 พระนิวทั สาทโร ทองไชย สปป.ลาว
กท. 1305/2549 4417041016 พระสมจนัทร์ ปณฺฑิโต แสงจนัทะมิต สปป.ลาว
กท. 1306/2549 4417040982 พระสาขนัธ์ สุวณฺณป ฺฺโ ซวส กมัพูชา
กท. 1307/2549 4417041059 พระรมยเ์จ็ก ตปรโต ฮอง กมัพูชา

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
กท. 1308/2549 4417040231 พระมหาตีชภคั ติขิณเมธวุฑฺโฒ ธิษณ์พิชารักษ์ ชยัมงคล อนัดบั 2

กท. 1309/2549 4417040524 พระเทวินทร์ ป ฺฺ าวชิโร พนัธ์แสง ใหม่ยายแป้น อนัดบั 2

กท. 1310/2549 4417040109 พระมหาชิต ชิต าโณ ทิพวรรณา ยานนาวา อนัดบั 2

กท. 1311/2549 4417040281 พระวาที สจฺจ าโณ วนัเพง็ นครป่าหมาก อนัดบั 2

กท. 1312/2549 4417040133 พระมหาเสกสรร สุป ฺฺโ นาโควงค์ ละหาร
กท. 1313/2549 4417040311 พระนิวฒัน์ กตพุทฺโธ จนัมา บางน ้าชน

สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
คณะสังคมศาสตร์  ส่วนกลาง

(35)



กท. 1314/2549 4417040834 พระสมศกัด์ิ สนฺตวาโจ สนธิกลุ มหาธาตุฯ
กท. 1315/2549 4417040648 พระมหาสุนา สุทฺธิปภาโส สีดามาตย์ ท่าพระ
กท. 1316/2549 4417040320 พระทศักาล กิตฺตภทฺโท ทาเนตร บางน ้าชน
กท. 1317/2549 4417040401 พระขจรศกัด์ิ ธนก ฺฺจโน บุ กาญจน์ บางสะแกใน
กท. 1318/2549 4417040575 พระปรีชา สุวฑฺฒโน เรืองคง ชยัมงคล
กท. 1319/2549 4417040478 พระธวชั อาจารสมฺปนฺโน ค ามี วิเศษการ
กท. 1320/2549 4417040851 พระครูชยัสารกาญจนกิจ สิริ าโณ กาญจนมัน่คง ไชยชุมพลชนะสงคราม

กท. 1321/2549 4417040699 พระสมคิด ชุตินฺธโร น ้าเพชร มหาธาตุ
กท. 1322/2549 15202 พระสุริยา กิตฺติธโร ใจนอ้ย โมกข์

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นค. 1323/2549 4442411794 พระสงวน ธนปญฺโ ถงัมาส มชัฌิมบุรี อบัดบั 2

นค. 1324/2549 4442411409 พระราชนั านกโร อินไข พทุธแสงประชาสามคัคี อบัดบั 2

นค. 1325/2549 4442410852 พระพาที อคฺคธมฺโม จอมค า พระไชยเชษฐาน อบัดบั 2

นค. 1326/2549 4442410763 พระสุนทร สุนฺทรธมฺโม จนัทะยา ศรีษเกษ อบัดบั 2

นค. 1327/2549 4442411298 พระนิพนธ์ จนฺทโก สุวรรณใจ ป่าโฟ่งฟาน อบัดบั 2

นค. 1328/2549 4442410909 พระอดิศกัด์ิ อิทฺธิ าโณ อุทโท พระไชยเชษฐาน อบัดบั 2

นค. 1329/2549 4442411263 พระคมสนัต์ โชติป ฺฺโ รีวงษา ป่าเจริญธรรม อบัดบั 2

นค. 1330/2549 4442411433 พระวิไลศกัด์ิ อาภสฺสโร นามลุน ศรีคุณเมือง อบัดบั 2

นค. 1331/2549 4442411301 พระธนาวุฒิ วุฑฺฒ าโณ เทียงมา พระธาตุราษฎร์บ ารุง อบัดบั 2

นค. 1332/2549 4442411328 พระธวชัชยั วรธมฺโม พนัพรม หายโศก อบัดบั 2

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

(15)



นค. 1333/2549 4442411425 พระวิมนตรี มหาป ฺฺโ เวค าพนัธ์ สิมนาโก อบัดบั 2

นค. 1334/2549 4442411271 พระจกัรกฤษณ์ จกฺกวโร จนัทวงษ์ จนัทราราม อบัดบั 2

นค. 1335/2549 4642612904 พระปรีชา ชาตป ฺฺโ ดวงศรี จอมมณี
นค. 1336/2549 4442411531 พระอุทยั กิตฺติวณฺโณ ไชยจกัร์ เหล่ามีชยั
นค. 1337/2549 4442411352 พระพรชยั กตปุ ฺฺโ นุสนทรา ทิพยศ์รีปัญญา
นค. 1338/2549 4642612904 พระวิโรจน์ กตปุ ฺฺโ พฒันโชติ โพธ์ิศรี
นค. 1339/2549 4442411450 พระวิโรจน์ ฺิตธมฺโม บุญรักษา บ าเพญ็วิหารธรรม

นค. 1340/2549 4442411387 พระเมธี านจาโร มัง่มี ค  าแค
นค. 1341/2549 4442411506 พระสุนทร สนฺตมาโน กลุชนะชยั จอมมณี
นค. 1342/2549 4442410861 พระพนมพร โรจนธมฺโม ศรีเชียงสา แกว้พิจิตร
นค. 1343/2549 4442411484 พระสมศกัด์ิ อินฺทปญฺโ พิสพนัธ์ ธาตุโพธ์ิชยั
นค. 1344/2549 4442411468 พระมหาสายณัต์ อุตฺตโร ถือคุณ สามคัคีชยั
นค. 1345/2549 4442411379 พระมงคล มหามงฺคโล โนนแดง ศรีสมพร
นค. 1346/2549 4442411255 พระค าสนัต์ โชติปุ ฺฺโ นวลศรีด า ศรีคุณเมือง
นค. 1347/2549 4442411247 พระเกษชฎา สุเมโธ อ าภวา ศิริบุญธรรม

นค. 1348/2549 442411476 พระสมพร กสุลจิตฺโต เฉียบแหลม ศรีษะเกษ

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นศ. 1349/2549 44020575 พระชนาธิป อุตฺตโร กลุวงศพิ์ทกัษ์ นาสีทอง อนัดบั 2

นศ. 1350/2549 42020576 พระราเมศ เขมจาโร ทองเอ้ียว นิคมธรรมาราม อนัดบั 2

นศ. 1351/2549 43020512 พระสมโภช สมโภชโย หนูสวสัด์ิ วงัตะวนัออก

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

(26)



นศ. 1352/2549 44020573 พระชยัพงศ์ ขนฺติธโร แกว้พุทธ ควนเนียง
นศ. 1353/2549 44020570 พระสุเมธี สุเมโธ นวลละออง โคกสมานคุณ
นศ. 1354/2549 44020569 พระสุนทร ปญฺ าวุโธ กศุลสุข ควนเกย
นศ. 1355/2549 44020577 พระขจรศกัด์ิ กาญฺจนชโย กาญจนไชย พรหมโลก
นศ. 1356/2549 44020571 พระพงษศ์กัด์ิ จนฺทโชโต พิกลุทอง ดอกรักษ์
นศ. 1357/2549 44020579 พระสจัจะ สิริธมฺโม คณะยอ้ย วงัปริง
นศ. 1358/2549 44020567 พระสุชาติ โชติปญฺโ สุจริต วงัไทร
นศ. 1359/2549 44020568 พระอิสสริยะ กตสาโร บุญมี แร่ราษฎร์สุทศัน์
นศ. 1360/2549 44020589 พระเกียรติศกัด์ิ กิตฺติโสภโณ เจวรัมย์ โคกแยม้

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 1361/2549 4404470291 พระสุริยนั รตนป ฺฺโ ปันตา ปิยาราม อนัดบั 2

ชม. 1362/2549 4404480024 พระสุภทัรคม ภทฺรคโม เชียงปลอ้ง ควรคา่มา้ อนัดบั 2

ชม. 1363/2549 4404470045 พระประสิทธ์ิ ฺิตวโร แก่งนางหลง หม่ืนสาร อนัดบั 2

ชม. 1364/2549 4404470096 สามเณรชวลิต รักเหล่า พระนอนขอนม่วง อนัดบั 2

ชม. 1365/2549 4404470053 พระสมนึก ปภสฺสโร จนัทรา หนองป่าคร่ัง อนัดบั 2

ชม. 1366/2549 4404110243 พระบรรเจิด กิตฺติสาโร วงคสุ์โท ศรีโสดา
ชม. 1367/2549 4404240287 พระวุฒิพงษ ์ วุฒิ าโณ แสงงาม แม่หยวก 
ชม. 1368/2549 4404470134 สามเณรนพ สุประเสริฐ พระนอนขอนม่วง
ชม. 1369/2549 4404470151 พระประสิทธ์ิ ภทฺทยาโน ธรรมชยั พนัหลงั
ชม. 1370/2549 4404470177 พระยงยทุธ ฺิตส วโร ทิเกียง สนัทรายหลวง
ชม. 1371/2549 4404470142 พระมหาสุรชาติ านธมฺโม นามเงิน ช่างเค่ียน

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

(12)



ชม. 1372/2549 4404480075 พระสุข สุเมโธ เป็ดมา อุปคุต
ชม. 1373/2549 4404470169 พระพงศศ์กัด์ิ วิสุทฺธจิตฺโต สุขสบาย แม่หยวก
ชม. 1374/2549 4404470070 พระปลดัเรืองยศ เทวสิรินฺธโร มะละสาร เจ็ดยอด
ชม. 1375/2549 4404470029 พระธงชยัเฉลิมพล รกฺขิตธมฺโม นววชัรวรวงศ์ เชตวนั
ชม. 1376/2549 4404470126 พระชยัฤทธ์ิ โชติธมฺโม ยอดดวงใจ ฝายหิน
ชม. 1377/2549 4404470274 พระอานนท์ อานนฺโท แกนุ ร้องข้ีเหลก็
ชม. 1378/2549 4404470100 พระธีรวฒัน์ สุมงฺคโล ใสนวล รังสีสุทธาวาส
ชม. 1379/2549 4404470240 พระจีรวุฒิ จีรวุฑฺโฒ ไชยแกว้ เจ็ดยอด
ชม. 1380/2549 4304470213 พระกิติพงษ์ อริยเมโธ มณีชยั เจ็ดยอด อนัดบั2 รุ่น 50

ชม. 1381/2549 4304470272 พระเทอดศกัด์ิ านุตฺตโม แกนุ ดวงดี รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม. 1382/2549 4404480253 พระธีรภทัร ธีรภทฺโท แซ่มา้ ศรีโสดา อนัดบั 1

ชม. 1383/2549 4404480199 พระมหาพิบูลย์ ป ฺฺ าสุโข สุขโพธิ าณ ศรีโสดา อนัดบั 1

ชม. 1384/2549 4404480148 พระอทัธกฤตย์ จตุภทฺโท โชติอนนัตกิ์จ ศรีโสดา อนัดบั 1

ชม. 1385/2549 4404480474 สามเณรค าเห้ิง ค  าสาว ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1386/2549 4404480351 พระบุญมี วรวีโร แกว้ตา ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1387/2549 4404480377 พระโสภณ วสโถ สะโง้ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1388/2549 4404110189 พระทิวา ธมฺมเมธี จาต้ิง ม่วงค  า อนัดบั 2

ชม. 1389/2549 4404480211 พระเทิดภูมิ อคฺคจิตฺโต ทวนธง ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1390/2549 4404480202 พระวิชาย ป ฺฺ าวชิโร อาฟู ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1391/2549 4404480181 พระบุญเลิศ อคฺคปุ ฺฺโ ตระกลูรุ่งอ าไพ ศรีโสดา อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วทิยาเขตเชียงใหม่

(21)



ชม. 1392/2549 4404480237 พระเกียรติพงษ์ กิตฺติภทฺโท พิพฒัน์เธียรชยั ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1393/2549 4404480261 พระชาญวิทย์ ชยธมฺโม อนุศาสน์ปรีชากลุ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1394/2549 4404480156 พระอานนท์ อานนฺโท วุฒิพนาภูมิ ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1395/2549 4404480407 พระบุญละดา ปุ ฺฺ มโน โอภาสเมฆี ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1396/2549 4404480482 พระนพพร กนฺตสีโล สีแดง ศรีโสดา อนัดบั 2

ชม. 1397/2549 4404480067 พระพุทธิพล สุนฺทรเมธี บุญยงค์ ดาราภิมุข 
ชม. 1398/2549 4404480288 พระพยงุศกัด์ิ วยวุฑฺโฒ รักปฐพี ศรีโสดา
ชม. 1399/2549 4404480296 พระเฮ่อป๋อ นรชิโร แซ่โซง้ ศรีโสดา
ชม. 1400/2549 4404480059 พระอ านวย ฺิตธมฺโม ดาษไธสง วารีสุทธาวาส 
ชม. 1401/2549 4404480334 พระพฒันา สุเมโธ เริงไม ศรีโสดา
ชม. 1402/2549 4404480458 พระยศพล เตชพโล เซ่งจ่าว ศรีโสดา
ชม. 1403/2549 4404480393 พระอาราม รมณีโย ตาใส ศรีโสดา
ชม. 1404/2549 4404480121 พระนพดล านวีโร สมทะนะ บา้นท่อ
ชม. 1405/2549 4404480440 พระสุธวฒัน์ สุขวฑฺฒโก อนนัตไ์พสิฐ ศรีโสดา
ชม. 1406/2549 4404480431 พระสมพร านิสฺสโร ครุวนาชน ศรีโสดา
ชม. 1407/2549 4404480385 พระสะอาด อาสโภ รักสถานก าเนิด ศรีโสดา
ชม. 1408/2549 4404480423 พระทวีศรี สุวีโร รัชพิทยาวุธ ศรีโสดา
ชม. 1409/2549 4404480245 พระมหาบุญเลิศ ฺิตธมฺโม สระแกว้ ศรีโสดา
ชม. 1410/2549 4404480083 พระพรชยั กิตฺติวุฑฺโฒ ชมภูแกว้ เจ็ดยอด
ชม. 1411/2549 4404360363 พระนนัทนิตย์ ป ฺฺ าวโร มิตรจิตมิตรใจ หนองป่าคร่ัง
ชม. 1412/2549 4404480300 พระทองศกุร์ สุปภาโต เพชรในไพร ศรีโสดา
ชม. 1413/2549 4404480466 พระอนุสรณ์ ฺิตสาโร สิทธ์ิคงชนะ ศรีโสดา
ชม. 1414/2549 4304480511 พระบรรลือ กิตฺติสมฺปนฺโน สมพงษ์ สวนดอก อนัดบั2 รุ่น 50

ชม. 1415/2549 4304480260 พระเยะ ขนฺติธโร แซ่มา้ ศรีโสดา อนัดบั2 รุ่น 50



ชม. 1416/2549 4204240011 พระธีรกานต์ ธีรป ฺฺโ เทพทิพย์ ป่าตน้ รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 1417/2549 4405410429 พระยทุธนา โชติปญฺโ อาจศตัรู เกาะแกว้อรุณคาม อนัดบั 1

ขก. 1418/2549 4405410585 พระชชัวาลย์ อธิป ฺฺโ ตะวงัทนั บา้นดอนสวรรค์ อนัดบั 1

ขก. 1419/2549 4405410577 พระสุทศัน์ สุจิตฺโต คีรีเขตสุวรรณ เกาะแกว้อรุณคาม อนัดบั 1

ขก. 1420/2549 4405410089 พระนพดล ผล าโณ รัตนรุ่งโรจน์ เขาพลดั อนัดบั 1

ขก. 1421/2549 4405410216 พระวฒันา วฑฺฒโน แสงแดง โพธ์ิ อนัดบั 1

ขก. 1422/2549 4405410160 พระภคัพงศ์ สิริธมฺโม แกว้ศิริ สว่างวารี อนัดบั 2

ขก. 1423/2549 4405410496 พระสนัติ มหทฺธโน วนัสงค า ศิริมงคล อนัดบั 2

ขก. 1424/2549 4405410135 พระมหาปรีชา ปริชาโน โทอรัญ สะอาดโนนงาม อนัดบั 2

ขก. 1425/2549 4405410518 พระสุธิน จิตฺติปาโล เกตุบุญ ชยัสามหมอ อนัดบั 2

ขก. 1426/2549 4405410232 พระสงบ ติสฺสโร มดัถาปะตงั สิริมงคล อนัดบั 2

ขก. 1427/2549 4405410445 พระวระชิน วชิร าโณ ถือวุฒิ เขาพลดั อนัดบั 2

ขก. 1428/2549 4405410348 พระณั วุฒิ ป ฺฺ าปสุโต เชิญรัมย์ จนัทราคาม อนัดบั 2

ขก. 1429/2549 4405410071 พระเตียงศิริ กิตฺติธโร บูชาเดช ล านารายณ์
ขก. 1430/2549 4405410054 พระจิระเดช จนฺทสาโร ผาสอน ไตรคามบ ารุง
ขก. 1431/2549 4405410488 สามเณรสราวุธ สีลาดหา ป่าอาสภาวาส
ขก. 1432/2549 4405410411 พระภูเบส ป ฺฺ ารตโน แกว้ดวงดี ช่องแสมสาร
ขก. 1433/2549 4405410615 พระสมรถ วชิรว  โส ใจดี ศรีอรุณ
ขก. 1434/2549 4405410399 พระไพศาล ปริปุณฺโณ เนียมกลัน่ เกาะแกว้อรุณคาม
ขก. 1435/2549 4405410127 พระประเสริฐ กนฺตสีโล วีระนนัท์ บา้นไร่

      วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

(35)



ขก. 1436/2549 4405410291 พระอธิการบญัชา ชาคโร ทองดี สว่าง 
ขก. 1437/2549 4405410372 พระบุญมา สุภทฺโท พลเวียงจนัทร์ เกาะแกว้อรุณคาม
ขก. 1438/2549 4405410364 สามเณรบวัลี มนตรีวนั โพธ์ิชยับา้นหวา้
ขก. 1439/2549 4405410178 พระภูตอง  พฺรหฺมวโร ยศหมั้น สปป.ลาว
ขก. 1440/2549 4405410241 พระสมชาย ภทฺทวโร หลวงปราบ ตาลชุม
ขก. 1441/2549 4405410453 สามเณรวิรัตน์ โสภาศรี โพธ์ิศรี
ขก. 1442/2549 4405410607 พระสมแกว้ อานนฺโท สุทธิดาวงษ์ สปป.ลาว
ขก. 1443/2549 4405410470 พระสนธยา กิตฺติป ฺฺโ อรรคฮาด โพธ์ิชยั
ขก. 1444/2549 4405410534 สามเณรสุรชาติ จ าปายศ ดงกลาง
ขก. 1445/2549 4405410259 พระสมหมาย ติสาโร ตอ้นโสกี โพธ์ิชยั
ขก. 1446/2549 4405410097 พระบวัพา  ป ฺฺ าวโร ท าพนัธ์ดี สปป.ลาว
ขก. 1447/2549 4405410020 พระกาญจนะ ธมฺมธโร ศรีทรงเมือง โพธ์ิโนนทนั
ขก. 1448/2549 4405410267 พระส าเนียง เขมกาโม มาจุฬา จนัทราคาม
ขก. 1449/2549 4405410283 พระเสน่ห์ สิริป ฺฺโ ภกัดีพนัดอน ศูนยป์ฏิบติัธรรม มจร.

ขก. 1450/2549 4405410356 สามเณรนรินทร์ ดีไร่ บา้นหนองแวง
ขก. 1451/2549 4405410542 สามเณรสุรพงษ์ ฮามค าฮกั ทุง่สว่าง
ขก. 1452/2549 4305410133 พระธีรพงษ์ ธีรว  โส สมัยาเยน็ ธาตุ รุ่นท่ี 50

ขก. 1453/2549 4305410729 พระมนตรี ติกฺขป ฺฺโ ดียิง่ โคกกรวด รุ่นท่ี 50

ขก. 1454/2549 4305410044 พระกิตติวงษ์ สิริป ฺฺโ ศรีสุข กลาง รุ่นท่ี 50

ขก. 1455/2549 4305410125 สามเณรวิชิต สนัเสนาะ จนัทรประสิทธ์ิ รุ่นท่ี 50

ขก. 1456/2549 4305410303 พระนนัทพงษ์ ธมฺมวิริโย จนัทรักษ์ สระทอง รุ่นท่ี 50

ขก. 1457/2549 4305410508 พระวินยั ถาวรสีโล สาสุวรรณ์ จนัทรประสิทธ์ิ รุ่นท่ี 50

ขก. 1458/2549 4305410486 พระประพฒัน์ศร าณวโร อุประ จนัทรประสิทธ์ิ รุ่นท่ี 50

ขก. 1459/2549 4305410451 พระสุวรรณ สุจิตฺโต ชินแสน ธาตุ รุ่นท่ี 50



ขก. 1460/2549 4305410753 พระประจกัษ์ กลฺยาโณ ทรัพยบ์า้นใหม่ ธาตุ รุ่นท่ี 50

ขก. 1461/2549 4305410788 พระบรรจง จนฺทสาโร ทพัภูตา ธาตุ รุ่นท่ี 50

ขก. 1462/2549 4305410818 พระสิขรินทร์ วุฑฺฒิธมฺโม พรชยั ธาตุ รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก. 1463/2549 4405420157 พระอดิศกัด์ิ จารุธมฺโม แกว้พรม รามศิริวาส อนัดบั 2

ขก. 1464/2549 4405420025 พระไพบูลย์ ธมฺมิโก สลบัแสง อมัพวนั อนัดบั 2

ขก. 1465/2549 4405420165 พระสมพร สุมโน สุมาลี สว่างโหรา อนัดบั 2

ขก. 1466/2549 4405420017 พระปรีชา คุตฺตจิตโต แสนพรม ท่าประชุมคอนดู่ อนัดบั 2

ขก. 1467/2549 4405420173 พระไกรทอง จนฺทสิริ จนัทร์ทุม สปป.ลาว อนัดบั 2

ขก. 1468/2549 4405420068 พระสุวิทย์ อินฺทป ฺฺโ ภูสีไม้ ศรีวิลยั อนัดบั 2

ขก. 1469/2549 4405420131 พระมหาวิชาญ านวโร นามวงษษ์า บรบือสารคาม
ขก. 1470/2549 4405420092 พระวิระยทุธ าณสิทฺธิกาโร สิทธิกาล ส านกัสงฆพ์ุทธนิยม
ขก. 1471/2549 4405420181 พระอดุลย์ โรจนธมฺโม ตะโนนทอง อดุลยราม
ขก. 1472/2549 4405420084 พระประวิทย์ สิรินฺธโร กา้นจนัทร์ ส านกัสงฆพ์ุทธนิยม
ขก. 1473/2549 4405420114 พระนพดล ปภสฺสโร บุริวนั พุทธมงคล

ขก. 1474/2549 4105420038 พระสงกรานต์ ชวนป ฺฺโ นาแพงสอน ธาตุ รุ่น 48

ขก. 1475/2549 4205420170 พระศรีธงชยั อกิจฺจโน แสงค า สงัขท์องวนาราม รุ่น 50

ขก. 1476/2549 4305420112 พระสาคร สาคโร ทองโคตร ธาตุ รุ่น 50

ขก. 1477/2549 4305420066 พระทวีศกัด์ิ สุนฺทรธมฺโม สืบสิงห์ จนัทรประสิทธ์ิ รุ่น 50

ขก. 1478/2549 4305420201 พระมหาสุระ อาภากโร พิเภก จนัทรประสิทธ์ิ รุ่น 50

                                                                                                                                                                                                       

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

(46)

(16)



หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม. 1479/2549 4406410104 พระกิจติพงษ์ อภิจารี อินทร์บ ารุง สมัฤทธ์ิตะวนัออก อนัดบั 2

นม. 1480/2549 4406410163 สามเณรปริญญา เลิกนอก พายพั อนัดบั 2

นม. 1481/2549 4406410147 สามเณรชิติพทัธ์ เพียขนัทา ทุง่สว่าง อนัดบั 2

นม. 1482/2549 4406410465 สามเณรศภุชยั บวักลาง ดงเคง็ อนัดบั 2

นม. 1483/2549 4406410058 พระมหาธนกฤต เขมปญฺโ เวฬุวนัใน อุทยัมคัคาราม อนัดบั 2

นม. 1484/2549 4406410589 พระอภิรักษ์ ถาวโร สิมมากลุ จนัทรังษีวราราม อนัดบั 2

นม. 1485/2549 4406410384 พระสุชาติ สุชาโต โยนกระโทก สมุทรการ อนัดบั 2

นม. 1486/2549 4406410112 พระจตุพล อภิพโล อ่อนสีทนั คีรีวนัต์ อนัดบั 2

นม. 1487/2549 4406410201 สามเณรศิวหล พรหมพนัธมิตร ประมวลราษฎร์ อนัดบั 2

นม. 1488/2549 4406410031 พระประนอม ธีรวโร กองศกัด์ิ ใหม่อมัพวนั อนัดบั 2

นม. 1489/2549 4406410554 พระภูดิศ จารุวณฺโณ เตง็กลาง หลุมขา้ว
นม. 1490/2549 4406410082 พระสมคิด ทสฺสนีโย เปียสูงเนิน ราชสีมาราม
นม. 1491/2549 4406410414 พระชาคริต อมโร ลิยเิก สมัฤทธ์ิตะวนัออก
นม. 1492/2549 4406410066 พระวศิน วรธมฺโม ร่มเยน็รัมย์ หวัสะพาน
นม. 1493/2549 4406410325 พระประมวล อาภาธโร สุ่มมาตร ทุง่สว่าง
นม. 1494/2549 4406410341 พระวรชยั รตน าโณ ชูกนัหอม ศิริมงัคลาราม
นม. 1495/2549 4406410180 สามเณรวิชาญ แผลกระโทก อมัพวนั  

นม. 1496/2549 4406410287 พระธีรวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ แซ่ตงั สระจรเข้
นม. 1497/2549 4406410481 พระจิรพงษ์ จนฺทโชโต สุริยะวงค์ พายพั
นม. 1498/2549 4406410571 พระวีระวฒัน์ ชุตินฺธโร เสนาพร บา้นโนนสูง
นม. 1499/2549 4406410457 พระไพวรรณ รวิวณฺโณ บุดดี ดงเคง็  

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง



นม. 1500/2549 4406410350 พระวิจิตร วิจิตฺโต นบ ถ ้าไตรรัตน์
นม. 1501/2549 4406410511 สามเณรสุริยนั อุดมพนัธ์ ป่าจิตตสามคัคี
นม. 1502/2549 4406410392 พระสุชีพ วิสุทฺโธ ปานจิตร ประมวลราษฎร์  

นม. 1503/2549 4406410228 พระเจริญ าณวีโร แกว้กระโทก ธรรมาภิรตาราม  

นม. 1504/2549 4406410121 สามเณรเด่น  ลาภเงิน โพธ์ิ  

นม. 1505/2549 4406410309 พระวรภพ อธิปญฺโ ทิมสระนอ้ย พรมราช  

นม. 1506/2549 4406410503 พระสุทิน สุมงฺคโล ขวญัเมือง หนองบวัรอง  

นม. 1507/2549 4406410210 พระสุเพชร เตชธมฺโม ไหมทอง พระนารายณ์มหาราช
นม. 1508/2549 4406410015 พระไกรศร จนฺทวณฺโณ ศรีสุวรรณ เทพสถิต  

นม. 1509/2549 4406410317 พระประจวบ โฆสิตธมฺโม จนัทร์พราหมณ์ ซบัสมบูรณ์
นม. 1510/2549 4306041239 พระสุพนัธ์ ญาณธโร หอมเพชร บูรพ์
นม. 1511/2549 4306041140 พระประเสริฐศกัด์ิ ธนว  โส ไกรปราบ บุง่

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ. 1512/2549 4407040203 พระศิวกร มหาปญฺโ ต่อมค า ศรีแสงทอง อนัดบั 2

อบ. 1513/2549 4407020041 พระพรหมลกัษณ์ นนฺทิโยโธ โยธี มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2

อบ. 1514/2549 4407040271 พระอุทิศ สุทฺธจิตฺโต ไชยสิทธ์ิ ส าโรง อนัดบั 2

อบ. 1515/2549 4407040441 พระมหาจรูญ ปิยธมฺโม ศรีสระนอ้ย กวางค า อนัดบั 2

อบ. 1516/2549 4407040157 พระธนญัชยั นนฺทสาโร พรไพบูลย์ สุทศันาราม อนัดบั 2

อบ. 1517/2549 4407040106 พระรัญ อานนฺโท ฮงทอง บา้นเหล่าเสน อนัดบั 2

อบ. 1518/2549 4407040432 พระสงัวรณ์ ปภสฺสโร ทาทอง แจง้ อนัดบั 2

อบ. 1519/2549 4407040785 พระเกรียงศกัด์ิ าณวีโร ปรางมาศ ป่าแสนอุดม อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกจิ
วทิยาเขตอุบลราชธานี

(33)



อบ. 1520/2549 4407040114 พระชญตย์ จิรธมฺโม เรือนสีทอง มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ. 1521/2549 4407040386 พระวงศธร ปญฺ าวโร หนองงอก มหาวนาราม อนัดบั 2

อบ. 1522/2549 4407040351 พระสุริยนั เขมนนฺโท อุ่นจิตร สว่างอารมณ์ อนัดบั 2

อบ. 1523/2549 4407040998 พระใหม่ ฉนฺทโก วิไลศรี บา้นนาดูน
อบ. 1524/2549 4407040475 พระศรีอรุณ านิสฺสโร ค าโท มณีวนาราม  

อบ. 1525/2549 4407040483 พระวิวฒัน์สุกรี วิสารโท พลแสน มหาวนาราม
อบ. 1526/2549 4407040360 พระมหาโกวิท โกวิโท เหลาเพียร สว่างอารมณ์
อบ. 1527/2549 4407040955 พระอนุสรณ์ โสภโณ สนัทาลุนยั สุทศันาราม
อบ. 1528/2549 4407040343 พระหุมพนั สติสมฺปนฺโน ไชยะสิด สุทศันาราม 
อบ. 1529/2549 4407040718 พระมหาถาวร คุณถาวโร นุเวช ใตพ้ระเจา้ใหญ่องคต้ื์อ
อบ. 1530/2549 4407040688 พระวิฑูน จนฺทโชโต ธานี บูรพาปะอาวเหนือ
อบ. 1531/2549 4407040017 พระจ านงค์ ปภสฺสโร ทองสุข มหาวนาราม
อบ. 1532/2549 4407040165 พระไชยนรินทร์ อติพโล บุญมา ไชยมงคล
อบ. 1533/2549 4407040904 พระอ านาจ จนฺทสาโร วรรณประภา บูรพาปะอาวเหนือ
อบ. 1534/2549 4407040092 พระธงชาย จนฺทสาโร จนัทิวา หลวง
อบ. 1535/2549 4407040661 พระณฐัวฒัน์ สุภทฺโท เช้ือค า ถ ้าห้วยกลาง
อบ. 1536/2549 4407040742 พระพุทธศกัด์ิ ธมฺมรกฺขิโต บุญสุดทวี ศรีประดู่
อบ. 1537/2549 4407020076 พระมหาสวสัด์ิ ปวโร กงทอง บา้นคอ้
อบ. 1538/2549 4407040084 พระชยัรัตน์ อภินนฺโท อนนัต์ ปทุมมาลยั
อบ. 1539/2549 4407040840 พระวงศป์ระดิษฐ์ สิริธมฺโม ชยัสมพร สารพฒันึก
อบ. 1540/2549 4407040301 พระบุญมา ปริสุทฺโธ บุญทรัพย์ สว่างอารมณ์
อบ. 1541/2549 4407040734 พระลือชยั อนุตฺตโร วงศว์าลย์ ใตพ้ระเจา้ใหญ่องคต้ื์อ
อบ. 1542/2549 4407040564 พระค าภี สิริวฑฺฒโน บ าบติั    มงคลนอก
อบ. 1543/2549 4407040700 พระศรัณย์ วชิโร มีชยั กดุคูณ



อบ. 1544/2549 4407040262 พระการุณ สุทฺธสีโล บุญประสิทธ์ิ ทุง่ศรีวิไล
อบ. 1545/2549 4407040181 พระวิทูรย์ จนฺทูปโม ประทุมลี ทุง่ศรีเมือง
อบ. 1546/2549 4407040912 พระสุทิน ธมฺมโชโต ผาค า มงคลโกวิทาราม
อบ. 1547/2549 4407040769 พระอนนัต์ นนฺทิโย นะทีสี นาส่อน
อบ. 1548/2549 4407040751 พระค าพุด วิจิตฺตธมฺโม บุตรกตญัญู สุทศันาราม
อบ. 1549/2549 4407041013 พระพิทกัษ ์ อาภากโร ค ามุงคุณ หนองแกใหม่
อบ. 1550/2549 4407040327 พระวิศิษฎ์ สุนฺทโร ทีเงิน ศรีแสงทอง
อบ. 1551/2549 4407040777 พระอุ่นหลา้ สิริปุญฺโ บุปผาวงศ์ ป่าแสนอุดม
อบ. 1552/2549 4407040289 พระค าพนัธ์ กิตฺติปญฺโ หมู่ใหม่ มงคลนอก
อบ. 1553/2549 4407040921 พระสมคิด กิตฺติญาโณ พนัธ์มะลี หนองสองห้อง
อบ. 1554/2549 4407040882 พระเอกสิทธ์ิ สุวณฺโณ ศรีสวสัด์ิ ประชาพิทกัษ์
อบ. 1555/2549 4407040530 พระไสว โชติวณฺโณ วนัศรี มหาวนาราม
อบ. 1556/2549 4407040963 พระวุฒิชยั วุฑฺฒิ าโณ ปินะกาโน หนองกลางโคก
อบ. 1557/2549 4407040547 พระอ านาจ สุทฺธิ าโณ มุลกะกลู หนองแกใหม่
อบ. 1558/2549 4407040513 พระสมัฤทธ์ิ มหาปญฺโ ราชาเมือง ทุง่ศรีเมือง
อบ. 1559/2549 4407040891 พระมนสั ปญฺ าธโร วรรณประภา บูรพาปะอาวเหนือ
อบ. 1560/2549 4407040602 พระสุทศัน์ สุเมโธ พนัธ์พิบูลย์ ต  าแย
อบ. 1561/2549 4407040980 พระธีระโรจน์ ติกฺขวิริโย ทองที ทุง่ศรีเมือง
อบ. 1562/2549 4407040416 พระเสาวบาล สิริธโร ไมน้อ้ย ภาราวาส
อบ. 1563/2549 4407040246 พระนิคม ตปสีโล ทองค าพวง บา้นถ่อน
อบ. 1564/2549 4407040947 พระสมเกษ ถิรธมฺโม ท าชอบ บา้นดอนแดง
อบ. 1565/2549 4407040319 พระสมชาย สีลวณฺโณ หมทอง มุจลินทราราม
อบ. 1566/2549 4407040637 พระวีระศกัด์ิ จนฺทสโร จนัทรธรรม ธรรมาบูรพาราม
อบ. 1567/2549 4407040599 พระสุรชยั ธีรภทฺโท ประพนัธ์ ศรีแสงทอง



อบ. 1568/2549 4407040190 พระบรรจง ธีรปญฺโ หนูพดั หาดสวนสุข
อบ. 1569/2549 4407040521 พระสุวิทย์ สุภทฺโท บวัทอง ปทุมมาลยั
อบ. 1570/2549 4407040122 พระธเนศพล อาภสโก วงศช์าย ศรีส าราญ
อบ. 1571/2549 4407040459 พระสุริชยั อยตฺสมฺโต สุขวงศ์ โนนหงษท์อง
อบ. 1572/2549 4407040645 พระโสภี านวโร พิลาคุณ นาควาย
อบ. 1573/2549 4407020025 พระอบ ชยภิรโต ธานี มหาวนาราม
อบ. 1574/2549 4407040297 พระชาตรี ขนฺติธมฺโม เพราจนัทร์ พลแพน
อบ. 1575/2549 4407040556 พระสายณัห์ กตสาโร ศรีไชย หนองปลาปาก
อบ. 1576/2549 4407040939 พระดวงดี ลกฺขโณ เฉลิมฉตัร ศรีแสงทอง
อบ. 1577/2549 4307040074 พระวิมล ธมฺมกาโม สีดาชาติ กดุผกัตบ อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 1578/2549 4307040546 พระเฉลิมชยั วชิรเมธี ดาลุน สุทศันาราม อนัดบั2 รุ่น 50

อบ. 1579/2549 4307040163 พระสญัญา ถาวโร จนัทร์ส่อง แจง้ รุ่นท่ี 50

อบ. 1580/2549 4307040325 สามเณรพงษศ์กัด์ิ สุริยวงศ์ นิคมกิตติยาราม รุ่นท่ี 50

อบ. 1581/2549 4307040805 พระมงคล ขนฺติธโร สาระวิทย์ บูรพาปะอาวเหนือ รุ่นท่ี 50

อบ. 1582/2549 4307040261 พระวิฑูรย์ ปิยธมฺโม ทองเกล้ียง นิคมกิตติยาราม รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พร. 1583/2549 4408040096 พระจกัรกฤช กิตฺติ าโณ อินเตม็ พงษสุ์นนัท ์ อนัดบั 1

พร. 1584/2549 4408040258 พระโชติ ส ฺฺ จิตฺโต บดีรัฐ สวรรคนิเวศ อนัดบั 1

พร. 1585/2549 4408040207 พระเอกชยั โชติป ฺฺโ ครองขา้ว นิวิฐศรัทธาราม อนัดบั 2

พร. 1586/2549 4408040142 พระนรินทร์ เตชเมธี จินดาจกัร์ ชยัมงคล อนัดบั 2

วทิยาเขตแพร่
คณะสังคมศาสตร์  วชิาเอก รัฐศาสตร์  สาขาวชิา  การเมืองการปกครอง

(71)



พร. 1587/2549 4408040029 พระวิสา ภทฺทธมฺโม ศรีสาทร พระธาตุช่อแฮ  อนัดบั 2

พร. 1588/2549 4408040240 พระนเรศ ป ฺฺ าธโร จอ้ยอ ่า ศรีคีรีสุวรรณาราม อนัดบั 2

พร. 1589/2549 4408040118 พระศกัดิพฒัน์ สิริรตนเมโธ เตม็เขียว พระธาตุช่อแฮ อนัดบั 2

พร. 1590/2549 4408040134 พระธนาดล ธมฺมวโร เข่ือนสาม เมธงักราวาส อนัดบั 2

พร. 1591/2549 4408040151 พระปิยพนธ์ จนฺทโชโต ดอกชิต นิวิฐศรัทธาราม 
พร. 1592/2549 4408040231 พระวสนัต์ ถิรปุ ฺฺโ ป่ินทอง สวสัดิการาม 
พร. 1593/2549 4408040193 พระสมบติั จนฺทว  โส กระสวยทอง แจง้  
พร. 1594/2549 4408040126 พระนครศิลป์ กิตฺติป ฺฺโ ธนะวงั ม่วงเกษม  
พร. 1595/2549 4408040045 พระชยัวฒัน์ ฉนฺทธมฺโม ธนะขวา้ง พงษสุ์นนัท ์
พร. 1596/2549 4408040011 พระกิตติพล เทวธมฺโม กาทองทุง่ ร่องฟอง 
พร. 1597/2549 4408040100 พระไตรลกัษณ์ วรลกฺขโณ ลือโฮง้ ร่องฟอง  
พร. 1598/2549 4308045916 พระเอกพิพฒัน์ สิริวฑฺฒนเมธี สุรินทร์ไชย บา้นแป้น อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 1599/2549 4308045673 พระพุทธิพงษ์ ป ฺฺ าธโร ปันแปง ร่องซอ้ อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 1600/2549 4308045398 พระตนัติกร ป ฺฺ าธโร ไชยวุฒิ แม่ต  ๋านอ้ย อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 1601/2549 4308045819 พระโยธิน ทินฺนพโล ทิพละ หล่าย อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 1602/2549 4308045622 พระอภิวฒัน์ กตปุ ฺฺโ เมฆกิจ ธรรมเมือง อนัดบั2 รุ่น 50

พร. 1603/2549 4308045690 พระเดโช ธนป ฺฺโ โกเมศ เหมืองแดง รุ่น 50

พร. 1604/2549 4308045878 พระสมคิด เตชป ฺฺโ ดุเหว่า พระนอน รุ่น 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร. 1605/2549 4490408412 สามเณรรุ่งเรือง ค ้าคูณ ประทุมวนั อนัดบั 1

 วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรั กจิ

(22)



สร. 1606/2549 4490408692 พระศกัด์ิดา จารุวณฺโณ ทิมแกว้ หนองนมหนู อนัดบั 2

สร. 1607/2549 4490408421 พระเจริญ อายวุฑฺฒโน ผมงาม จ าปา อนัดบั 2

สร. 1608/2549 4490207956 พระวชัระ วชิร าโณ เกิดสบาย พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

สร. 1609/2549 4490408684 พระพงศกร ธมฺมวโร บ าเพญ็เพียร มงคลรัตน์ อนัดบั 2

สร. 1610/2549 4490408587 พระมหาสมชาย ถาวโร สุภาวหา ศาลาลอย อนัดบั 2

สร. 1611/2549 4490208316 พระเมือง ชุติวณฺโณ ฉลาดเชียว บา้นกาบเชิง อนัดบั 2

สร. 1612/2549 4490408404 พระวิรัตน์ กิตฺติโสภโณ อุดหนุน พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

สร. 1613/2549 4490408391 พระอนุรัตน์ ธมฺมานนฺโท ประจ า ประทุมเมฆ อนัดบั 2

สร. 1614/2549 4490408706 พระสมบูรณ์ านจาโร นึกดี บรมหรรษา อนัดบั 2

สร. 1615/2549 4490408579 พระอ านวย สารตฺถิโก โสรักนิต บรมหรรษา อนัดบั 2

สร. 1616/2549 4490408862 พระใบฎีกาญาดา ปิยทสฺโส บุราคร โนนลี  

สร. 1617/2549 4490408382 พระสุพจน์ ธมฺมเตโช โสฬส ป่านิมิตรมงคล  

สร. 1618/2549 4490208120 พระบุญส่ง ป ฺฺ าสมฺปนฺโนศรีสมบติั ปทุมศรัทธา
สร. 1619/2549 4490408447 พระสนธิชยั สุทฺธิมโน จนัทร์แดง ลกัษณาศรม
สร. 1620/2549 4490408676 พระสุรฐากร พหุชาคโร บุตะเคียน ประทุมเมฆ
สร. 1621/2549 4390405837 พระสมบติั สุตธมฺโม กอง โคกบวัราย
สร. 1622/2549 4490208278 สามเณรมานิตย์ - งอศร สุทธิวงศา
สร. 1623/2549 4490408617 พระครูใบฎีกาสุรเสน สิริป ฺฺโ ทองอม้ โยธาประสิทธ์ิ
สร. 1624/2549 4490408820 พระประเสริฐ กสุโล ไมห้อม พุค  าบรรพต
สร. 1625/2549 4490408765 พระวิวฒัน์ อภิชาโต ฉายแกว้ โพธิญาณรังสี
สร. 1626/2549 4194103289 พระแสงสวสัด์ิ ทตฺตจิตฺโต ชยัราช เทพสุรินทร์  รุ่น 48

สร. 1627/2549 4290204139 พระอชิรวิทย์ อชิโต เสียงเพราะ จ าปา อนัดบั2 รุ่น 49

สร. 1628/2549 4290203973 พระรังสรรค์ ธมฺมธีโร นุสรรัมย์ โคกกระเพอ รุ่น 49

สร. 1629/2549 4290404481 พระวราวุธ ป ฺฺ าวุโธ ตะลาโส โคกกระเพอ รุ่น 49



สร. 1630/2549 4390405730 พระมหาสมยศ สุภทฺโท พนัธ์นาม จ าปา อนัดบั2 รุ่น 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร. 1631/2549 4490207905 พระประกายเพชร ฺิตวโร หอมขจร คุม้เหนือ(เทพสุรินทร์) อนัดบั 2

สร. 1632/2549 4490207921 พระประกาย ธีรป ฺฺโ คิดดีจริง พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2

สร. 1633/2549 4490208065 พระสุวฒัน์ จนฺทสาโร อุส่าห์ดี กลางสุรินทร์ อนัดบั 2

สร. 1634/2549 4490408552 พระปลดัประเสริญ ปสนฺนจิตฺโต สิงห์ยาม ไตรรัตนาราม อนัดบั 2

สร. 1635/2549 4490207972 สามเณรประสาน ทรงศรี จุมพลสุทธาวาส อนัดบั 2

สร. 1636/2549 4490408749 พระสุวิทย์ สนฺติกโร โสตะพงษ์ ใหม่ศรีมากทอง อนัดบั 2

สร. 1637/2549 4490408871 พระประเสริฐ ปณฺฑิโต ภางาม โพธ์ิศรีวรรณาราม อนัดบั 2

สร. 1638/2549 4490408544 พระสุรศกัด์ิ สุรเสฏฺโ วิไธสง ประชาสรรค์ อนัดบั 2

สร. 1639/2549 4690409421 พระปลดัประกาศิต วิเสสว  โส จึงวิเศษพงศ์ ป่าเบญจคาม
สร. 1640/2549 4690409404 พระอุนดั ฉวิวณฺโณ โสนาพูน ชยัมงคล
สร. 1641/2549 4690409412 พระปลดัสุวิทย์ านวโร พงษว์นั บา้นสงักนั
สร. 1642/2549 4490208081 พระสุธีคพฒัน์ สุจิณฺโณ ใจเพง็ สรรพยา
สร. 1643/2549 4490408838 พระบุญทอง จารุธมฺโม วงัสนัต์ บา้นอาวุธ
สร. 1644/2549 4490408641 พระธนากร านากโร วงษช์าติ บา้นกาบเชิง
สร. 1645/2549 4490108790 พระสุรินทร์ธร สิริมงฺคโล โถทอง สว่างทกัษิณ
สร. 1646/2549 4490408854 พระครูสงัฆรักษส์ าราญ จนฺทโชโต อบอุ่น เทพนิมิตร
สร. 1647/2549 4490408463 พระประดิษฐ์ ปญฺ าวิสุทฺธิเมธี วนัศกุร์ โตงนอ้ย
สร. 1648/2549 4490408471 พระวชัระ วชิร าโณ หมายงาม ชุมพลมณีรัตน์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง
 วทิยาเขตสุรินทร์

(26)



สร. 1649/2549 4490408561 พระนิยม ถิรจิตฺโต ดีพร้อม ไตรรัตนาราม
สร. 1650/2549 4490408889 พระอธิการณฐัวตัร ขนฺติปาโล ชมภูปัด ป่าผกัไหม
สร. 1651/2549 4490408897 พระเรวติั รวิว  โส พรหมบุตร ตากวน
สร. 1652/2549 4490408668 พระบญัญติั ธมฺมิโก ยิง่ยง สามคัคี
สร. 1653/2549 4390407481 เจา้อธิการบญัชา ธนป ฺฺโ แจ่มแจง้ ศิริสดอชยั
สร. 1654/2549 4490408650 พระบุญเลิศ จารุธมฺโม วรรณทอง ป่าราษฎร์พฒันา
สร. 1655/2549 4390405764 พระรุ่งมงคล ตปสีโล ดาศรี สว่างบา้นหนองอียอ รุ่นท่ี 50

สร. 1656/2549 4390406485 พระสายชล าณวุฑฺโฒ ดียิง่ โคกอินทร์ รุ่นท่ี 50

หนังสือออก ระหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พย. 1657/2549 4410040898 พระเอก กตปุญฺโ แกว้สุข แซ่แห้ง อนัดบั 1

พย. 1658/2549 4410040791 พระศภุกฤษฎ์ิ ปญฺ าทีโป รินนานนท์ ร่องป่าเปา อนัดบั 2  

พย. 1659/2549 4410040588 พระนนัทพงศ์ ติกฺขปญฺโ กระทง บา้นดง อนัดบั 2

พย. 1660/2549 4410040731 พระมหามนตรี ชยาภินนฺโท กา้งออนตา ศรีโคมค า อนัดบั 2

พย. 1661/2549 4410040821 พระสงกรานต์ นิรุตฺติเมธี ตาค า ตาลถอ้ย อนัดบั 2

พย. 1662/2549 4410041053 พระมหาส ารวล สิริมงฺคโล หมวดหมู่ แม่กาโทกหวาก อนัดบั 2

พย. 1663/2549 4410040774 พระศิริศกัด์ิ สนฺตมโน นิยมธรรม ไชยอาวาส อนัดบั 2

พย. 1664/2549 4410040634 พระนเรศ านกโร กล่ินบุปผา ไชยอาวาส อนัดบั 2

พย. 1665/2549 4410040804 สามเณรสมโภช ลีทอง ร่องป่าเปา อนัดบั 2

พย. 1666/2549 4410040758 พระวีระทร อภโย ทองสุข ห้วยเก๋ียง อนัดบั 2

พย. 1667/2549 4410041037 พระรัชชานนท์ ธีรวโร เมืองมูล บุญเรือง เทียบโอน

พย. 1668/2549 4410040600 พระนคร ภูริปญฺโ สุกนัทา ร่องศาลา

 วทิยาเขตพะเยา
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอกการเมืองการปกครอง

(26)



พย. 1669/2549 4410040782 พระศกัรินทร์ สุทฺธาโภ เครือค า ศรีดอนมูล
พย. 1670/2549 4410040871 พระอนนัต์ อติธมฺโม ยานะค า เชียงทอง
พย. 1671/2549 4410040901 พระอภิกฤษฎ์ อภิวฑฺฒโน ธิตะ๊ยา พระนัง่ดิน
พย. 1672/2549 4410040723 พระภูมิ วุฑฺฒิธมฺโม ใจช่ืน ราชคฤห์
พย. 1673/2549 4410040855 พระสิทธิชยั ปิยภาณี อินทะรังษี ร้อง
พย. 1674/2549 4410040693 พระภาณุวฒัน์ ภูริปญฺโ อุดไชย ใหม่ตน้ฝาง
พย. 1675/2549 4410040529 พระกิตติพงษ์ อนุภทฺโท ผิวใส บา้นโป่ง
พย. 1676/2549 4410040651 พระนราธิป สมาหิโต นนัทวิจารณ์ พระธาตุโพธ์ิงาม
พย. 1677/2549 4410040596 พระดนยั ธมฺมทีโป ใจคม ป่าแหน่ง
พย. 1678/2549 4410040642 พระมงคล ฺิตเมธี ใจเงิน มงมลนิมิตต์
พย. 1679/2549 4410040570 พระเชียงวาล ธีรธมฺโม สีตา ม่วงค  า
พย. 1680/2549 4410040910 พระเอกพนัธ์ จนฺทสาโร ปณะการ ป่ากว๋าว

คณะสังคมศาสตร์  

ส่วนกลางทุกสาขาวชิา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวมส่วนกลาง รวม รูป

วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

(24)



วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ รูป

รวม รูป

วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตพะเยา



สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียน จ านวน รูป

คณะสังคมศาสตร์ รวมส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ินจ านวน รูป

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐

รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๑๐  มิถุนายน   พุทธศกัราช  ๒๕๕๐
รุ่นท่ี  ๕๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘

คณะพุทธศาสตร์
 สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา (ส่วนกลาง)

พระธรรมโกศาจารย์ พระครูวจิิตรธรรมโชติ

อธิการบดี คณบดคีณะสังคมศาสตร์

พระราชรัตนโมลี

อุปนายกสภามหาวทิยาลยั

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวทิยาลยั



กท 0001/2550 4517010422 พระอดุลย์ ตมโน  โพธิไสย์ หงส์รัตนาราม อนัดบั 2
กท 0002/2550 4517010261 พระไพศาล  ปญฺุ สาโร  ทองประสาร โบสถส์ามเสน อนัดบั 2
กท 0003/2550 4517010601 พระมหาวิวฒัน์  จิรวฑฺฒโน  ตรีม่ิงมิตร มงคลวราราม อนัดบั 2
กท 0004/2550 4517010228 พระมหาประเทือง  สิริคุตฺโต  บญุเลิศ บางไผ่ อนัดบั 2
กท 0005/2550 4517010091 พระมหาชรินทร์  ปญฺ าวชิโร  คนซ่ือ เสมียนนารี อนัดบั 2
กท 0006/2550 4517010325 พระมหาวิสุทธ์ิ  สมตฺถิโก  ค  ายอด ราชสิงขร
กท 0007/2550 4517010619 พระวีระ  ปภสฺสโร  อ ่าเผือก บางกร่าง
กท 0008/2550 4517010171 พระธวชั  ปิยธมฺโม  ฮวดทวี พรหมรังสี
กท 0009/2550 4517010244 พระพีรพล  ปิยธมฺโม  บวัตูม นอ้ยนพคุณ
กท 0010/2550 4517010279 พระมหาไมตรี  จนฺทโชโต  มาแสง เวฬุราชิณ
กท 0011/2550 4517010163 พระทอง  ธีรงฺกโร  นายนุ โกมุทพทุธรังสี
กท 0012/2550 4517010376 พระมหาสวสัด์ิ  ถิรธมฺโม  พทุธพงศ์ อรุณราชวราราม
กท 0013/2550 4517010481 พระครูปลดัชยัวฒัน์  ภูริปญฺโ โกสิทธ์ิ อรุณราชวราราม
กท 0014/2550 4517010554 พระครูสงัฆรักษบ์ญุมี  ยติโก วิงวรณ์ คูบ้อน
กท 0015/2550 4517010456 พระกาญ  ธมฺมธีโร  แป้นแกว้ มหาธาตุ
กท 0016/2550 0000013632 พระมหาสจนัทร์ คมฺภีรปญฺโ วรรณทะวงษ์ พระพิเรนทร์ รุ่น 48
กท 0017/2550 4417010641 พระใส ปภากโร ศรีจอมพล สันติธรรมาราม รุ่น 51
กท 0018/2550 4417010692 พระบรรดาล พทฺุธ าโณ สมพมิตร โกมุทพุทธรังษี รุ่น 51
กท 0019/2550 4417010111 พระจิรวฒัน์ อุตฺตมเมธี วุฒิพงศ์ วิเศษการ รุ่น 51

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิา  ปรัชญา

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

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



หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0020/2550 4517010520  พระอาชิน  เตชวงัสะ  จนัทร์แสง สมรโกฏิ อนัดบั 1
กท 0021/2550 4517010058  พระมหาขจรศกัด์ิ คุณธมฺโม พนัธ์ุนิยม นาคปรก อนัดบั 2
กท 0022/2550 4517010643  พระสุคนัธา  สิกฺขาสโภ  เฮียญ บางเลนเจริญ อนัดบั 2
กท 0023/2550 4517010236  พระมหาปิยะพงษ์  ภูริวฑฺฒโน  ประจวบบญุ นาคปรก อนัดบั 2
กท 0024/2550 4517010490  พระชยัศิริ  กิตฺติโสภโณ  โล่มณีรัตน์ โพธ์ิ
กท 0025/2550 4517030962  พระบญุทนั  ธมฺมสาโร  อินทวงศ์ ไตรนอ้ยรัตนมงคล

กท 0026/2550 4517010040  พระกิตติชาญพฒัน์ ปริสุทฺโธ ราชแผน่ดิน โปรดเกศเชษฐาราม

กท 0027/2550 4517011267  พระมหาปรีชา  นิรามโย  เกิดพงษ์ โบสถส์ามเสน
กท 0028/2550 4517010414  พระหสัชยั  นาควโร  แหล่ป้อง บางไส้ไก่
กท 0029/2550 4617010068 พระครูสมุห์สุวิทย์ ปญฺ าวุฑฺโฒ ค าสินลา สีกนั ปี 3

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0030/2550 4517010295  พระมหาวชิรวิทย์  นิรุตฺติวชิโร  เพช็รชูชาติ เสมียนนารี อนัดบั 2
กท 0031/2550 4517010597  พระสมุห์เริงศกัด์ิ  ถาวโร  สุทธิพนัธ์ วิเศษการ อนัดบั 2
กท 0032/2550 4517010350 พระครูวิบูลกาญจโนภาส  ปริปณฺุโณ บญุเสมารัตน์ พระแทน่ดงรัง อนัดบั 2
กท 0033/2550 4517010112  พระมหาดิศกัด์ิ  ทีปธมฺโม สมบรูณ์ กลัยาณมิตร อนัดบั 2
กท 0034/2550 4517010180  พระมหาธีรทศัน์  ธีรทสฺสโน  ตีกามล บางบ าหรุ
กท 0035/2550 4517010368  พระมหาสมพงษ์  อาสโภ  อิสินทร ใหญ่ศรีสุพรรณ
กท 0036/2550 4517010341  พระมหาสมชาย  ธมฺมวโร  เตา้ประเสริฐ จนัทร์ประดิษฐาราม

กท 0037/2550 4517010546  พระครูธรรมธรบงกช  คนฺธาโร  ไกรทอง โพธ์ิเรียง

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิา  ศาสนา



กท 0038/2550 4517010104  พระณรงค์  อุตฺตมว  โส  เสนทรนารถ นาคปรก
กท 0039/2550 4517010121  พระถนอม  วรว  โส โคตรบรรเทา นาคปรก
กท 0040/2550 4517010571  พระประจวบ  เขมาภิรโต ตินตะโมระ หงษท์อง
กท 0041/2550 4417010692 พระจกัรกฤษณ์ สุเมโธ เรณูศรัณย์ ประยรุวงศาวาส รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0042/2550 4517010694  พระสุรพงษ์  สุขวฑฺฒโน  โคตรด ารงค์ ทองสุทธาราม อนัดบั 1
กท 0043/2550 4517010309  พระมหาวิจารณ์  สิริภูสิโต  ถ่ินหนองแวง พระเชตุพน อนัดบั 2
กท 0044/2550 4517010392  พระสุจินนัท์  สุทฺธิปญฺโ  แสนศิริมงคล วิจิตรการนิมิต อนัดบั 2
กท 0045/2550 4517010627  พระมหาศิริ  มหา าโณ  สุดสงัข์ พิกลุเงิน อนัดบั 2
กท 0046/2550 4517010155  พระมหาทนงค์  สุมโน  แสงเกาะ นครป่าหมาก

หนังสือออก รหัส   ช่ือ   นามสกลุ ทีอ่ยู่ หมายเหตุ

กท 0047/2550 4517010872 นางสาวสุณียว์รรณ ตั้งไพฑูรยส์กลุ กรุงเทพฯ อนัดบั 1
กท 0048/2550 4517010881 นางบรรจง สวสัดี กรุงเทพฯ อนัดบั 2
กท 0049/2550 4517010945 แม่ชีอารีรัตน์ คลา้ยเอ่ียม มหาธาตุ อนัดบั 2
กท 0050/2550 4517010953 นางสาวโรจินา ศากยะ กรุงเทพฯ อนัดบั 2
กท 0051/2550 4517010929 นางชมช่ืน  เกษาภรณ์ กรุงเทพฯ อนัดบั 2

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา  (คฤหัสถ์)

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวชิา  ภาษาสันสกฤต



กท 0052/2550 4517010864 นางสาวรัศนนัท์ อาภาวรทตั กรุงเทพฯ
กท 0053/2550 4517010783 นายน่ิม หลอดกระโทก กรุงเทพฯ
กท 0054/2550 4517010902 นางสมร ธนะพืช กรุงเทพฯ
กท 0055/2550 4517010848 นางสาวเฉลิมพร ชยัวงศรุ่์งเรือง กรุงเทพฯ
กท 0056/2550 4517010899 นางรุจาภา ธงปล้ืมจิตร กรุงเทพฯ
กท 0057/2550 4517010937 แม่ชีสมหวงั ทองลน้ ระฆงัโฆสิตาราม

กท 0058/2550 4517010759 จ่าสิบเอกวรวิทย์ วงษจ์  าปา กรุงเทพฯ
กท 0059/2550 4517010767 นายชยตุ พนมยนัตร์ กรุงเทพฯ
กท 0060/2550 4517010791 นายสมเกียรติ  เรืองสิรีสกลุ กรุงเทพฯ
กท 0061/2550 4417011087 นายพรชยั กระเสาทอง กรุงเทพฯ ตกรุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 0062/2550 4512511938  พระมหาโอทิศ  อิสฺสรทตฺโต ทมุอุบล อรัญญานี อนัดบั 2
นค 0063/2550 4512511946  พระกนกพล  โชติวโร ดวงเทียน ธรรมสามคัคี อนัดบั 2
นค 0064/2550 4512511881  พระสุทธิลกัษณ์  ธีรธมฺโม แสงโทโพ หนองเรือค า อนัดบั 2
นค 0065/2550 4512511822  พระพทุธพฒัน์  พทฺุธ าโณ ลุนอุบล โพธ์ิงาม อนัดบั 2
นค 0066/2550 4512511903  พระสมศกัด์ิ ปสนฺโน พะปะเสน จอมมณี อนัดบั 2

ศธ 6100.4./นค……………/2550
วทิยาเขตหนองคาย

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา



นค 0067/2550 4512511873 พระอมัรินทร์  สีลส วโร เวียงอินทร์ ประชาอุปถมัภ์ อนัดบั 2
นค 0068/2550 4512511857  พระเผา่ านทินฺโน กญัญาพนัธ์ สุภกิจเจริญ อนัดบั 2
นค 0069/2550 4512511849  พระประกอบ  ธมฺมรโต มุ่งพนัธก์ลาง พระยืน อนัดบั 2
นค 0070/2550 4512511814  สามเณรชุน  ค  าคุณเมือง สระแกว้
นค 0071/2550 4512511831  พระนุกลู วร าโณ ประเสริฐสงัข์ พระยืน
นค 0072/2550 4512511920  พระสมภพ ปญฺ าวุโฒ มุสิกบญุเลิศ ราษฎร์บ ารุง

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นศ 0073/2550 0045040661 พระมหาปราโมทย์ จนฺทโชโต ล่องแกว้ คลองแดน อนัดบั 1
นศ 0074/2550 0045040654 พระครูศรีธรรมคุณากร อรุโณ ไชยวรรณ ศีรษะคีรี อนัดบั 2
นศ 0075/2550 0045010612 พระเกรียงชยั ธมฺมวโร สุปรานนท์ หมน อนัดบั 2
นศ 0076/2550 0045040655 พระปลดัสว่าง จนฺทว  โส เวทมาหะ โคกโก อนัดบั 2
นศ 0077/2550 0045040652 พระครูใบฎีกาสุเมธ สุเมโธ จอมวิเชียร ล าไพ อนัดบั 2
นศ 0078/2550 0045040701 พระอธิการวีระพฒัน์ ตสาโร จนัทร์ศรีนาค ควนอุโปสถ อนัดบั 2
นศ 0079/2550 0045040657 พระครูสนัติคุณาธาร สนฺตจิตโต บญุช่วย ผาสุการาม อนัดบั 2
นศ 0080/2550 0045040660 พระวิชิต พทฺุธวิชิโต นิตยา นิกรวราราม
นศ 0081/2550 0045040700 พระครูวินยัธรวีระพงศ์ วรปญฺโ ลาภมหานนท์ ประดิษฐาราม
นศ 0082/2550 0045040704 พระนฤนาทร อคฺคธมฺโม แกว้ก ายาน ควนอุโปสถ
นศ 0083/2550 0045040698 พระชาญชยั เขมปญฺโ สุขศิลป์ สุวรรณประดิษฐ์
หนังสือออก รหสั   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา

ศธ 6100.4./นศ……………/2550



นศ 0084/2550 0045010614 พระสุชาติ สุวณฺณโชโต สุวรรณชาติ หนา้พระลาน
นศ 0085/2550 0045040702 พระสามารถ ธมฺมวุฑโฒ ไทยราช ไส้ใหญ่
นศ 0086/2550 0045010613 พระยงยทุธ วชิรธมฺโม เพชรสุวรรณ จนัทราราม
นศ 0087/2550 0047040941 พระครูวินยัธรเสรี ธมฺมานนฺโท ม่วงสาลี ธรรมาภิมุข ปี 3
นศ 0088/2550 0047040940 พระภูมิพฒัน์ ปภสฺสโร ภกัดีชน อู่ตะเภา ปี 3
นศ 0089/2550 0042040455 พระฐปนวรรธน์ กลฺยาณธมฺโม แกว้มนตรี ควนอุโปสถ ตกรุ่น 49

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0090/2550 4504110024 พระเกียรตินนัท์ นาถธมฺโม กองเอียด อุโมงค ์ อนัดบั 1
ชม 0091/2550 4504110156 พระประสิทธ์ิ ปสนฺนจิตฺโต บวัเนียม อุโมงค ์ อนัดบั 2
ชม 0092/2550 4504110148 พระศราวุธ สุทฺธจิตฺโต ค าภีระ บพุพาราม
ชม 0093/2550 4504110067 พระมหาชลนั ภูริวฑฺฒโน ตาแสง เชตวนั
ชม 0094/2550 4504110130 พระพงษสิ์ริ ปิยธมฺโม ไชยสลี ลอยเคราะห์ 
ชม 0095/2550 4504240742 พระจรัล ปิยธมฺโม ปวงรัตน์ พนัอน้
ชม 0096/2550 4504110199 พระแกร่งชยั ตคุโณ พรมแกว้ ปากเหมือง

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 0097/2550 4504110105 พระบญุเลิศ ปญฺ าวชิโร พรมยศ แม่ป่าขาง อบัดบั 1

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ปรัชญา

ศธ 6100.4./ชม……………/2550
วทิยาเขตเชียงใหม่

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา

วทิยาเขตเชียงใหม่



ชม 0098/2550 4504110059 พระมหาพงศกัด์ิ สิริคุตฺโต พรมวงศ์ หนองหมอ้ อบัดบั 2

ชม 0099/2550 4504110083 พระอุดร ชินว  โส ชาวยอง ศรีพนัตน้ อบัดบั 2

ชม 0100/2550 4504110075 พระบวร กตปญฺุโ พงษช์าติ ร ่ าเปิง อบัดบั 2

ชม 0101/2550 4504110245 พระพนาสิทธ์ิ ส วฑฺโฒ ธญัญางค์ น ้าแพร่
ชม 0102/2550 4504110181 พระสมศกัด์ิ สุทฺธิจาโค ธิดา ดอนผ้ึง

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0103/2550 4505170624 พระสุนทร อริยเมธี ตอนวนั แจง้ว่างนอก อนัดบั 2
ขก 0104/2550 4505110141 พระมหาไพรัตน ์  ยโสธโร ศรีพลู หนองบวั อบัดบั 2

ขก 0105/2550 4505110036 พระครูภทัรปัญโญภาส  ภทฺทปญฺโ แสนผาบ หนองหิน อบัดบั 2

ขก 0106/2550 4505110133 พระมหาพฤติกร    จริภทฺโท นะสูงเนิน ธาตุประสิทธ์ิ อบัดบั 2

ขก 0107/2550 4505110095 พระธีรภทัร์ จรณธมฺโม พนัเดช ศรีชุมพร อบัดบั 2

ขก 0108/2550 4505110061 พระครูสิทธิสารโสภิต   อตฺตทนฺโต ชาคาร สิทธิการาม อบัดบั 2

ขก 0109/2550 4505110184 พระสมชาย   านวุฑฺโฒ พวงไสว หนองหิน อบัดบั 2

ขก 0110/2550 4505110109 พระนรินทร์    ธมฺมธโร อภยั สว่างบวัระพา อบัดบั 2

ขก 0111/2550 4505170209 พระเขม็    ปญฺ าทีโป เทพเจริญ วดัทุง่สาริกา อนัดบั 2
ขก 0112/2550 4505170730 พระอุทยั อิสฺสรธมฺโม แสงเกาะ บา้นไผ่ อนัดบั 2
ขก 0113/2550 4505110362 พระสถาพร  สทฺธาธิโก กลุอกั ทุง่บา้นอากาศ
ขก 0114/2550 4505110206 พระส าเนียง    อคฺคจิตฺโต โอดประไพ สว่างโนนงาม

ศธ 6100.4./ขก……………/2550
วทิยาเขตขอนแก่น

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา



ขก 0115/2550 4505110052 พระครูสารปิยธรรม  ปิยธมฺโม ปิยะชยัสมพงษ์ สะอาด
ขก 0116/2550 4505110168 พระศาสตรา    กลฺยาณธมฺโม คนัธา กลางหว้ยเมก็
ขก 0117/2550 4505110087 พระณฤทยั  มหาวีริโย ง้ิวโสม ทุง่บา้นอากาศ
ขก 0118/2550 4505110231 พระอธิการแหลมทอง  โรจนธมฺโม ชุมมณเฑียร โพธ์ิศรี
ขก 0119/2550 4505110290 พระครูสิริสงัวรธรรม ส วโร วงระคร สว่างน ้าใส
ขก 0120/2550 4505110192 พระครูสิริกาญจนาภรณ์   จนฺทวณฺโณ วงศสี์หา หนองขามวิทยา
ขก 0121/2550 4505110249 พระอุบล  สิริวณฺโณ พิมพห์นองเรือ บรูพาภิราม
ขก 0122/2550 4505110338 พระบญุช่วย โชติว  โส อุย้วงค์ โพธ์ิชยั
ขก 0123/2550 4505110117 พระปริวฒัน ์   วรสทฺโธ พัว่เหลก็ บญุบาลประดิษฐ์
ขก 0124/2550 4505110354 พระธรรมรัตน ์ สิริปญฺโ สีหลง ทรายบึงส าราญ
ขก 0125/2550 4505110257 พระปิติ     กิตฺติเมธี สุจริต โพธ์ิก่อง
ขก 0126/2550 4505110311 พระบรรเลง กิตฺติคุตฺโต ศรีสุริยะวงศ์ สามคัคีพฒันาราม
ขก 0127/2550 4505110150 พระวิมล    วิมโล ศรีโสภา โพธ์ิศรีทอง
ขก 0128/2550 4505110346 พระธานิน  สิริภทฺโท รักษาภกัดี เขาฉกรรจ์
ขก 0129/2550 4505170101 พระสมประสงค ์ ฉนฺทสีโล วรราช โพธ์ิ
หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0130/2550 4505110214 พระแสงจนัทร์    สญฺ โม วงศอุ์ด ทุง่บา้นอากาศ
ขก 0131/2550 4505110044 พระครูศีลสารสงัวร ติสฺสวโร จนัภูงา ศรีประชาสรรค์
ขก 0132/2550 4505110281 พระครูวิริยคุณสาร วิริโย วงษา เทพาราม
ขก 0133/2550 4505110010 พระครูประภศัร์ศุภกิจ ปภสฺสโร เพง็วิชยั มธุวณัโณวาส
ขก 0134/2550 4505110028 พระครูโพธิสารโสภณ รวิว  โส วงษเ์ครือสอน สวรรคค์งคา

วทิยาเขตขอนแก่น



หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0135/2550 4505160157 พระมหาอุเทน นนฺทิยเมธี เดชพละ แจง้สว่างนอก อนัดบั 1
ขก 0136/2550 4505160050 พระไพรทรูย ์     ธมฺมสาโร สมแสง เกาะแกว้ อนัดบั 2
ขก 0137/2550 4505160149 พระพรสุข  ตธมฺโม พิมพะจกัร เกาะแกว้ อนัดบั 2
ขก 0138/2550 4505160017 พระวิสาร    ภูริ าโณ ค าเส้ียม ทา่ราษฎร์ อนัดบั 2
ขก 0139/2550 4505160173 พระกมลรักษ ์ กนฺตวีโร ศรีวิรัตน์ ทา่ราษฎร์ อนัดบั 2
ขก 0140/2550 4505160084 พระวิศิษฏ ์ จารุว  โส ดิลกลาภ สวนป่าสมถะสายชล อนัดบั 2
ขก 0141/2550 4505160025 พระณรงคฤ์ทธ์ิ   านวีโร อินงอ้ง โพธ์ิ อนัดบั 2
ขก 0142/2550 4505160181 พระประเสริฐ ธมฺมสาโร แยทิ่ว ทา่ราษฎร์ อนัดบั 2
ขก 0143/2550 4505160165 พระสถิต มหาลาโภ ศรีเมือง ทา่ราษฎร์
ขก 0144/2550 4405160023 พระธงชยั กิตฺติโสภโณ สายค า โพธ์ิศรีทอง รุ่น 51
ขก 0145/2550 4405160406 พระสฤษธ์ิ   สิริวณฺโณ ดงใหญ่ สุพรหมยาน รุ่น 51
ขก 0146/2550 4405160236 พระครูอรุณกิจจาภรณ์  กวิว  โส สายปัญญา สว่างโนนงาม รุ่น 51
ขก 0147/2550 440516047-3พระอุเทน   อคฺคปญฺโ ภูเด่นผา โพธ์ิศรีทอง รุ่น 51
ขก 0148/2550 440516050-3พระอุทยั  เตชวโร เตชะ โพธ์ิศรีทอง รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ขก 0149/2550 4405170100 พระสมจิตร เตชธมฺโม เกษเพชร สว่างอารมณ์ รุ่น 51

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ศาสนา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ปรัชญา



หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0150/2550 4506110188 พระมหาเทวินทร์ เทวมินฺโท บ ารุงนอก ตะคร้อ อนัดบั 1
นม 0151/2550 4506110676 พระมหาประเสริฐ สนฺตจิตฺโต ฤทธ์ินอก ตะคร้อ อนัดบั 1
นม 0152/2550 4506110064 พระครูโอภาสกิจจานุกลู ตนฺติปาโล เกตุสูงเนิน ศิริบา้นไร่ อนัดบั 2
นม 0153/2550 4506110137 พระมหาไพศาล ยสปาโล ศรีสมพงษ์ หลกัร้อย อนัดบั 2
นม 0154/2550 4506110226 พระมหาไพวงษ์ พล าโณ นามหาวงษ์ คลองคนัฉอ อนัดบั 2
นม 0155/2550 4506110692 พระมหาสมควร านุตฺตโร สุ่มมาตร ดอนหวาย อนัดบั 2
นม 0156/2550 4506110145 พระมหาจีรัฐ อภิปญฺุโ โศภิษฐปั์ญญา สุทธจินดา อนัดบั 2
นม 0157/2550 4506110099 พระบญุเชน จตฺตภโย ภูมิศาสตร์ สว่างบรูพาราม อนัดบั 2
นม 0158/2550 4506110251 พระครูปัญญาสิริสาร ติกฺขปญฺโ อ่อนสูงเนิน โนนค่า อนัดบั 2
นม 0159/2550 4506110200 พระธรรมธรประหยดั ติสีโล ลาวพิมาย ปรางคท์อง อนัดบั 2
นม 0160/2550 4506110528 พระชชัชยั ชุติปญฺโ เขม้ดีกลุ ศาลาลอย(ด่านฯ) อนัดบั 2
นม 0161/2550 4506110391 พระวีรชน อุตฺตโร ชชัวาล หว้พรหม อนัดบั 2
นม 0162/2550 4506110587 พระศกัด์ิดาวุธ นิภาธโร เรียบรัมย์ บึง อนัดบั 2
นม 0163/2550 4506110544 พระมหาแสน วชิร าโณ ด่านกระโทก สามคัคีธรรม
นม 0164/2550 4506110561 พระสุพฒัน์ ปิยภาณี จอดนอก ศรีชมช่ืน
นม 0165/2550 4506110030 พระครูสุนทรกิจวิมล กิตฺติภทฺโท เบขนุทด โนนระเวียง
นม 0166/2550 4506110536 พระมหารุ่งธรรม เตชธมฺโม แสงทองศรี บึงทบัชา้ง
นม 0167/2550 4506110081 พระอธิการนรินทร์ จารุวณฺโณ โนนตาล สามคัคีมาบกราด
นม 0168/2550 4506110170 พระรุ่ง โรจนธมฺโม หมายดี ใหม่หนองบวัรี

ศธ 6100.4./นม……………/2550
วทิยาเขตนครราชสีมา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา



นม 0169/2550 4506110463 พระอมร วร าโณ ภกัด์ิขนุทด ศรีสนามคงคา
นม 0170/2550 4506110315 พระบญุธรรม เขมรโต นาคหฤทยั ต่างตา
นม 0171/2550 4506110633 พระครูสุวรรณธรรมโกศลสุวณฺโณ ศรีสรรค์ ซบัยาง
นม 0172/2550 4506110102 พระใบฎีกามนสั สุขสุคนฺโธ สุขสุคนธ์ มิตรภาพวนาราม
นม 0173/2550 4506110013 พระครูนิเทศธีรธรรม ธมฺมิโก สนนา ขามขนุร่ม
นม 0174/2550 4506110510 พระสมาน ปภสฺสโร เงาโพธ์ิ สนวน
นม 0175/2550 4506110650 พระอธิการบญุมี สิริปญฺุโ ละอองเอก หนองจานเหนือ
นม 0176/2550 4506110021 พระครูสิริคณานุรักษ์ ฉินฺนาลโย อินตรา ศิริโภคาภิรมย์
หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นม 0177/2550 4506110056 พระครูอุดมชยัสิริ อนุตฺตโร กลุสุวรรณ์ ชยัศรีคณาราม
นม 0178/2550 4506110111 พระครูวิจิตรปทมุากร จารุว  โส ทองค า หนองบวั
นม 0179/2550 4506110625 พระครูวชัรินทร์ สุจิตฺโต ค าลุย รัตนชมภู
นม 0180/2550 4506110129 พระครูอโศกสีลากร ติสฺสว  โส หย ัง่บญุ อโสการาม
นม 0181/2550 4506110196 พระอธิการชาตรี พฺรหฺมโชโต สงัเกต หนองหญา้ขาว
นม 0182/2550 4506110668 พระปลดัจวน พฺรหฺมโชโต ทองมา วงักวาง
นม 0183/2550 4506110617 พระอธิการบญุจนัทร์ เขมธมฺโม อนัไฮ อรัญญาวาส
นม 0184/2550 4506110480 พระอุทิศ อุตฺ าโร พาทอน บา้นราษฎร์สุขสนัต์

นม 0185/2550 4506110374 พระรัตนเดช โฆสธมฺโม แกว้วิเศษ อมัพวนั
นม 0186/2550 4506110552 พระสนิท ปญฺ าวชิโร ผยุประกอบ ตะกดุเครือปลอก
นม 0187/2550 4506110412 พระอธิการสมศกัด์ิ อาจิณฺณสีโล ตุม้จอหอ ใหม่สุนทร
นม 0188/2550 4506110242 พระครูสมุห์สมหมาย ฐิตมโน ผาค า ศรีกบินทร์

นม 0189/2550 4506110188 พระเทวินทร์ เปสโล ป่ินเพชร พายพั

นม 0190/2550 4506110234 พระอธิการวินยั ขนฺติธมฺโม โพธ์ิชู นพคุณทอง



นม 0191/2550 4506110749 พระธรรมนูญ ตธมฺโม วาดงูเหลือม สีคิ้วคณาราม เขา้ปี 3
นม 0192/2550 4506110731 พระสมุห์สุรพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต กองหินกลาง โพธ์ิศรีทอง เขา้ปี 3
นม 0193/2550 4506110765 พระพิศนัย์ สนฺตจิตฺโต แปวขนุทด อิสาน เขา้ปี 3
นม 0194/2550 4506110790 พระตระกลู อคฺคปญฺโ อุทธา เนาวรัตนาราม เขา้ปี 3
นม 0195/2550 4406110259 พระมหาพชร กิตฺติการี แสงเพชร หว้ยปอ อนัดบั 2 รุ่น 51

นม 0196/2550 4406110011 พระครูชยัมงคลวิวฒัน์ อคฺคปญฺโ ขอสวยกลาง ชยัมงคล รุ่น 51
นม 0197/2550 4406110429 พระครูสนัตยาภิรมย์ จิตฺตปญฺโ วงษจ์อ้ย ดอนใหญ่ รุ่น 51

หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0198/2550 4507010110 พระครูใบฎีกาเพง็ สีลเตโช ศุภเสถียร ดอนหวาย อนัดบั 2
อบ 0199/2550 4507010195 พระคาํพา  ติกฺขปญฺโ ยาตรา ศรีแสงทอง อนัดบั 2
อบ 0200/2550 4507010039 พระวีรกร พนฺธมุตฺโต บญุสนิท ยางลุ่ม อนัดบั 2
อบ 0201/2550 4507010101 พระครูธรรมธรพนม อาภากโร ทิมาใจ ยางนอ้ย อนัดบั 2
หนังสือออก รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

อบ 0202/2550 4507010047 พระอธิการมงคล าณโสภโณ กนัตา บา้นไฮตาก อนัดบั 2
อบ 0203/2550 4507010128 พระเกษม ธมฺมกาโม ศรไชย ดงบงั อนัดบั 2
อบ 0204/2550 4507010055 พระเหรียญชยั คุตฺตจิตฺโต จนัทร์แรม ราษฏร์ศรัทธา อนัดบั 2
อบ 0205/2550 4507010071 พระครูปัญญาธรรมประคุณเตชปญฺโ ชุมอาจ สาํโรงใต้ อนัดบั 2
อบ 0206/2550 4507010098 พระอธิการไพวลัย์ สนฺตกาโย แสนทวีสุข บา้นแคน อนัดบั 2
อบ 0207/2550 4507010012 พระชยัยศ โชติวโร หาริตะวนั อาํนาจ อนัดบั 2

 วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ศาสนา

ศธ 6100.4./อบ……………/2550



อบ 0208/2550 4507010161 พระขาวพร สุทฺธิวโร คาํบญุเรือง ป่าแสนอุดม
อบ 0209/2550 4507010063 พระครูโสภิตธรรมานุกลู เมตฺติโก สายธนู เข่ืองใน
อบ 0210/2550 4507010144 พระอธิการสุฤทธ์ิ สุมโน โคตรดก ทา่ศิลา
อบ 0211/2550 4507010179 พระอนนัต์ จนฺทวโํส บญุเล่ือน หนองชา้ง
อบ 0212/2550 4507010152 พระครูวรจนัทาภรณ์ จนฺทาโภ กลุบตุรดี บา้นโซง
อบ 0213/2550 4407010525 พระเมธี มุฑิโต วงศน์นทพ์รม มงคลโกวิทาราม
อบ 0214/2550 4407010533 พระณฐัวุฒิ สุเมโธ ชินธะวนั นิคมสงัฆสามคัคี
อบ 0215/2550 4407010100 พระคนึง โพธิโก อุทธศรี มหาวนาราม
อบ 0216/2550 4407010185 พระเดิน ขนฺติโก เสวะมาตร ม.มจร.วข.อบ.ดงบั้งไฟ

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พร 0217/2550 4508070388 พระโชคอนนัต์ ถิรปญฺโ ดบัร้อน ศรีดอก
พร 0218/2550 4508070396 พระทรัพย์ อภินนฺโท ต๊ิบประมูล ศรีดอนคาํ
พร 0219/2550 4508070418 พระสงัวรณ์ วิจิตฺตธมฺโม กองละ เมธงักราวาส
พร 0220/2550 4308070015 พระปรเมศวร์ จารุวณฺโณ สุเปง เมธงักราวาส อนัดบั 2 รุ่น 50

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา

ศธ 6100.4./พร……………/2550
วทิยาเขตแพร่

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา

ศธ 6100.4./สร……………/2550



สร 0221/2550 4590109387 พระธงชยั คุณสวํโร จนัทร์หอม โคกบวัราย อนัดบั 2
สร 0222/2550 4590109344 พระอภิรักษ์ กิตฺติปญฺโ บญุเจียม โคกปราสาทศิลาราม อนัดบั 2
สร 0223/2550 4590109352 พระเมธี เตชธมฺโม ประกายแกว้ บวรมงคล

สร 0224/2550 4490208138 พระวชัรพงษ์ สุธมฺโม ทาทอง ใหม่ศรีมากทอง รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0225/2550 4510011113 พระครูวิมลธรรมานุศาสกว์ตฺตธมฺโม มณีวรรณ ดอนชยั อนัดบั  2
พย 0226/2550 4510011695 พระเฉลิมพล ถิรธมฺโม บรุาเณเดช คร่ึงเหนือ อนัดบั  2
พย 0227/2550 4510011105 พระครูพิพฒันปิ์ยกิจ ปิยธมฺโม การุณจิตร ศรีมงคล อนัดบั  2
พย 0228/2550 4510010141 พระอธิการพนม ตกรณีโย แสนใส โป่งมอญ อนัดบั  2
พย 0229/2550 4510010214 พระครูวิทิตพฒันคุณ ตปญฺุโ แจง้สว่าง แสะ อนัดบั  2
พย 0230/2550 4510010311 พระโอภาส ปยตฺโต ฤทธานนท์ ศรีชุม อนัดบั  2
พย 0231/2550 4510010257 พระอธิการสุรศกัด์ิ สุเมธโส โยปัญญา ร้องใหม่ อนัดบั  2
พย 0232/2550 4510010231 พระสมบติั นนฺทสาโร ลางา ดอนจัน่ อนัดบั  2
พย 0233/2550 4510010273 พระอธิการสุวิทย์ วชิร าโณ ชยัรัตน์ ทา่ตน้ตนั อนัดบั  2
พย 0234/2550 4510010150 พระครูสุนทรวุฒิคุณ ธมฺมจารี ราชเนตร พระธาตุจอมศีล
พย 0235/2550 4510010061 พระณรงคฤ์ทธ์ิ อุทโย ปัญญาไว ดงมะเฟือง
พย 0236/2550 4510010133 พระอธิการปรีชยั วิสารโท พิมสาร สนัหนองบวั
พย 0237/2550 4510010184 พระครูสมุห์วรเทพ ธีรปญฺโ บญุมี ป่าซาง
พย 0238/2550 4510011679 พระธีรศกัด์ิ เตชธมฺโม การดี ส้าน

ศธ 6100.4./พย……………/2550
วทิยาเขตพะเยา

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  พระพุทธศาสนา



พย 0239/2550 4510010109 พระปลดัธีรเมศวร์ สิริธมฺโม ศิริ เจริญเมือง
พย 0240/2550 4410010077 พระสุวิทย์ กลฺยาณธมฺโม ไชยเสมอ ศรีโคมค า รุ่น 51
พย 0241/2550 4410010140 พระทรงวุฒิ สิริมงฺคโล กาวิน ป่าแดงบญุนาค รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พย 0242/2550 4510010397 พระอุดม มหาปญฺโ นนัทะปิน โพธาราม อนัดบั  2
พย 0243/2550 4510010176 พระวรกิจ ฉฬภิญฺโ ปันสุวรรณ ป่าซางงาม
พย 0244/2550 4510010028 พระเฉลิมพล อริยว  โส ค าเช้ือ หลวงราชสณัฐาน

พย 0245/2550 4510010303 พระสมุห์วีระเดช อริยว  โส เข่ือนรอบ ป่าซาง
พย 0246/2550 4510010087 พระธานินทร์ โสภณจิตฺโต รัสมี ต ๊าเหล่า
พย 0247/2550 4510010044 พระชาญชยั ชยเมธี ค  าวิชยั ปงคก

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ 0248/2550 4511151199 พระมหาชาคริต  ชาครธมฺโม แหลมม่วง พระธรรมกาย อนัดบั 1
นฐ 0249/2550 4511151172 พระมหาแกว้วิหาร  รตนว โส เขาแกว้ พระธรรมกาย อนัดบั  2
นฐ 0250/2550 4511151181 พระมหาจิรศกัด์ิ  ขนฺติพโล สนธ์ิหอม มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

นฐ 0251/2550 4511151211 สามเณรเมตเตยยะ  เบลิอตัเต มหาสวสัด์ินาคพฒุาราม

นฐ 0252/2550 4511151202 พระเพ่ิม  ปภสฺสโร บญุธง เขาโพธ์ิทอง

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ปรัชญา

ศธ 6100.4./นฐ……………/2550
วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา บาลพุีทธศาสตร์

วทิยาเขตพะเยา



หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นฐ 0253/2550 4511110875 พระครูสุธรรมนาถ นาโถ ศรีศรทอง ปลกัไมล้าย อนัดบั 1
นฐ 0254/2550 4511111090 พระศุภชยั  ชยวฑฺโฒ ตุม้เพชร ส านกัสงฆบ์อ่เงินบอ่ทองศรัทธาธรรม อนัดบั 1
นฐ 0255/2550 4511111081 พระนพดล  ตธมฺโม อินหอม ยายร่ม อนัดบั 1
นฐ 0256/2550 4511111073 พระปลดับญุชู  ธีรปญฺโ ส่งเสริม กนัทรารมณ์ อนัดบั 1
นฐ 0257/2550 4511111146 พระทกัษิณ  อินฺทปญฺโ วงคไ์ชยา ยายร่ม อนัดบั 1
นฐ 0258/2550 4511111111 พระวิศิษฎ ์ วิสุทฺโธ เตียรักษกิ์จสกลุ สุวรรณรัตนาราม อนัดบั 2
นฐ 0259/2550 4511111057 พระปลดัวิเชียร  สิริภทฺโท ประทมุมินทร์ ตน้สน อนัดบั 2
นฐ 0260/2550 4511110867 พระครูปริยติัธรรมคุณ จิรวฑฺฒโน ผิวสา ช านิหตัถการ อนัดบั 2
นฐ 0261/2550 4511110859 พระครูปัญญาทีปคุณ ปญฺ าทีโป พุม่คง กลางวรวิหาร อนัดบั 2
นฐ 0262/2550 4511111065 พระครูสมุห์ทรนงค ์ จนฺทสาโร ชุมรักษ์ เทพวนาราม อนัดบั 2
นฐ 0263/2550 4511110921 พระมหาสุรพล  สุรพโล ศรีอศัวกลุ คร้อพนนั อนัดบั 2
นฐ 0264/2550 4511110948 พระครูอาทรปริยติัสุธี สุธีโร ทมุสิงห์ หลวงพอ่สดธรรมกายาราม อนัดบั 2
นฐ 0265/2550 4511111201 พระครูสุทธิกิจโกศล สุวโจ กงสิน อินทาราม อนัดบั 2
นฐ 0266/2550 4511111219 พระธนวฒัน ์ ชินว  โส พรมเลิศ กู้ อนัดบั 2
นฐ 0267/2550 4511110905 พระครูสงัฆรักษอ์รุณ  ปภสฺสโร รจนากร ดงสกั อนัดบั 2
นฐ 0268/2550 4511110981 พระอวยพร  ธนว  โส ดารากร ณ อยธุยา โพธ์ิศรีทอง อนัดบั 2
นฐ 0269/2550 4511111103 พระครูสมุห์สุภวฒัน ์ ชุตินฺธโร ทองสุข โพธ์ิศรีทอง อนัดบั 2
นฐ 0270/2550 4511111227 พระศุพชยั  สุภชโย บญุพร้อม บรูพารามใต้ อนัดบั 2
นฐ 0271/2550 4511111197 พระครูวิมลสุวรรณกร จนฺทวโร แพฟ้ืน กู้ อนัดบั 2

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา



นฐ 0272/2550 4511111022 พระมหาเทพนรินทร์  ชาตเทโว วงศรั์ฐธนา หลวงพอ่สดธรรมกายาราม อนัดบั 2
นฐ 0273/2550 4511110930 พระครูไพบลูยอ์าทรกิจ อุปนนฺโท ศรีช่ืน ไทรนอ้ย อนัดบั 2
นฐ 0274/2550 4511110964 พระมหาวินยั  ธมฺมวินโย ปิยวุฒิสิริกลุ บวังาม อนัดบั 2
นฐ 0275/2550 4511110999 พระสุนทร  ฉนฺทโก บญุสะอาด พระธาตุผาเงา อนัดบั 2
นฐ 0276/2550 4511111049 พระสุชาติ  อภิชาโต กบิญชรานนท์ ปราสาทสิทธ์ิ อนัดบั 2
นฐ 0277/2550 4511111189 พระสมุห์ศกัด์ิดา  ปญฺ าวชิโร ยืนยง บา้นทา่พะเนียง อนัดบั 2
นฐ 0278/2550 4511111235 พระจีรพฒัน ์ อานนฺโท แกว้จนัทร์ พิชยญาติการาม อนัดบั 2
นฐ 0279/2550 4511110891 พระครูวิรุฬห์พฒันกิจ สิริธโน สนัทนะ บวังาม อนัดบั 2
นฐ 0280/2550 4511111251 พระโกเมศ  ปิยสีโล ขนนัแขง็ มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 2
นฐ 0281/2550 4511111243 พระบรรเจิด  ยสินฺธโร วงษใ์หญ่ มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม อนัดบั 2
นฐ 0282/2550 4511111138 พระสาเรือน  สุเมโธ จุน มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

นฐ 0283/2550 4511111014 พระสาย  อภิธมฺมรโต โซ มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

นฐ 0284/2550 4511111031 พระริน  อุคฺคเตโช เป็ล มหาสวสัด์ินาคพุฒาราม

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลพ 0285/2550 4504110369 พระครูมงคลศีลวงศ ์      เตชปญฺโ สมบรูณ์ สารคามรังสรรค์ อนัดบั 1
ลพ 0286/2550 4504110407 พระสุธรรม                    คนฺธสาโร ทรัพยอ์ร่าม แม่สารป่าแดด อนัดบั 2
ลพ 0287/2550 4504110377 พระอธิการวฒันชยั          ปญฺ าวโร เมนารักษ์ บา้นถ ้า อนัดบั 2
ลพ 0288/2550 4504110458 พระครูอนุวตัรสมณคุณ วชิรจิตฺโต ทิพยรัตนาภรณ์ เมืองปอน อนัดบั 2
ลพ 0289/2550 4504110431 พระอธิการองัคาร          สิริถาวโร ขติัค  าตนั ใหม่พฒันา อนัดบั 2

ศธ 6100.4./ลพ……………/2550
วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา



ลพ 0290/2550 4504110300 พระธีรวฒัน ์                ถิรจิตฺโต เวชานนัท์ ข่วงสิงห์ อนัดบั 2
ลพ 0291/2550 4504110385 พระครูวิมลจนัทรังษี        จนฺทร สี ตาสนธิ ขะแมด อนัดบั 2
ลพ 0292/2550 4504110253 พระอธิการก าธร          ตวฑฺฒโน เรือนยอง ดอนช่ืน อนัดบั 2
ลพ 0293/2550 4504110318 พระอธิการนิกร                      จนฺทโสภโณ สิทธิกนั ข่วงเปาใต้ อนัดบั 2
ลพ 0294/2550 4504110423 พระอธิการสมบติั            โอภาโส ทองค า สุวรรณาวาส
ลพ 0295/2550 4504110342 พระครูพิพิธธรรมประกาศ   ธมฺมวิจาโร จินาเดช ผาลาด

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลย 0296/2550 4512170154 พระมหาวินิจ วลาโภ เสาธง เนรมิตรวิปัสสนา อนัดบั 1
ลย 0297/2550 4512170316 พระแสงชยั อาภาโร ชยันามน เนรมิตรวิปัสสนา อนัดบั 1
ลย 0298/2550 4512170197 พระใบฎีกาศกัดา ประภาโส มีสตัย์ เนรมิตรวิปัสสนา อนัดบั 2
ลย 0299/2550 4512170031 พระโกศล โกสโล โจทกราช สนัติวนาราม อนัดบั 2
ลย 0300/2550 4512170120 พระมหาประสิทธ์ิ ธมฺมธีโร วงษจ์นัลา วดัสมานชยั อนัดบั 2
ลย 0301/2550 4512170286 พระมหาสุทศัน์ วรปญฺโ สุคงเจริญ ชยันาม อนัดบั 2
ลย 0302/2550 4512170235 พระมหาสวสัด์ิ อมโร อ่ิมรัมย์ เนรมิตรวิปัสสนา อนัดบั 2
ลย 0303/2550 4512170065 พระมหาเชษฐา วิสุทฺธสิริ วงัคีรี โคกงาม อนัดบั 2
ลย 0304/2550 4512170201 พระครูสถิตสีลคุณ ตสีโล ทบัทองหลาง เจริญธรรมาวาส อนัดบั 2
ลย 0305/2550 4512170308 พระสุบนั สุวณฺโณ ปลดับาง โพธ์ิชยัสมสะอาด อนัดบั 2
ลย 0306/2550 4512170332 พระครูโอภาสศาสนวิจิตรปริสุทฺโธ ชยัสงค์ โพธ์ิชยั อนัดบั 2
ลย 0307/2550 4512170162 พระครูวิโรจนธ์รรมาทร ชินปตฺุโต ปางชาติ โชติยาราม อนัดบั 2

ศธ 6100.4./ลย……………/2550
วทิยาลยัสงฆ์เลย

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา



ลย 0308/2550 4512170171 พระอธิการวิสุทธ์ิ เตชวโร ทีงาม คอนสารวนาราม อนัดบั 2
ลย 0309/2550 4512170251 พระครูปลดัสิมมา วิจิตฺโต โคตรมณี สว่างวนาราม อนัดบั 2
ลย 0310/2550 4512170294 พระสุเทพ สุวณฺโณ จ ้ามา ชยัมงคล อนัดบั 2
ลย 0311/2550 4512170081 พระนาย ถิรญาโณ คงคะปัญญา ใหม่โนนสะอาด
ลย 0312/2550 4512170324 พระครูอรุณวรกิจ านวโร แพงศรี โนนสว่าง
ลย 0313/2550 4512170219 พระสมบติั สุจิณฺโณ เพช็รพิลา สนัติวนาราม
ลย 0314/2550 4512170014 พระกวา้ง สนฺตจิตฺโต พาลทอง สว่างวารี
ลย 0315/2550 4512170298 พระมหาส าราญ อินฺทปญฺโ วะสมบติั ศรีสมชาติ เขา้ปี 3
ลย 0316/2550 4512170301 พระอธิการวิษณุ วิสารโท บนัเทิง เอาราวณั เขา้ปี 3
ลย 0317/2550 4512170280 พระครูวิมลโพธิสาร อตฺตสารโร มูลที โพธ์ิศรีสมโพธ์ิ เขา้ปี 3

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นว 0318/2550 4509010095 พระประสิทธ์ิ  โชติวโร แฉกกระโทก จอมคีรีนาคพรต อนัดบั 2
นว 0319/2550 4509010036 พระครูใบฎีกาเทิดทนู  ธมฺมกาโม เช้ือเงินเดือน ทบัหมนั อนัดบั 2
นว 0320/2550 4509010192 พระวินยั  กิตฺติปาโล เชตุใจ โพธ์ิศรัทธาธรรม อนัดบั 2
นว 0321/2550 4509010052 พระธราเทพ  อิสฺสโร พงษก์นัทา โพธ์ิภาวนาราม อนัดบั 2
นว 0322/2550 4509010150 พระมหาค ารณ  ปญฺ าปโชโต บญุคอย ไทรเหนือ อนัดบั 2
นว 0323/2550 4509010010 พระมหาแก่น  อคฺควณฺโณ พุม้ฟ้า มงคลทบัคลอ้ อนัดบั 2
นว 0324/2550 4509010214 พระใบฎีกาสาคร  อารยธมฺโม ดีวนั บาง อนัดบั 2
นว 0325/2550 4509010281 พระครูใบฎีกาเสถียร ธมฺมว  โส ยอดสงัวาลย์ คลองข่อย อนัดบั 2

ศธ 6100.4./นว……………/2550
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา



นว 0326/2550 4509010117 พระครูปริยติัวโรภาส  กนฺตสีโล พลศกัด์ิ ดงตะขบ อนัดบั 2
นว 0327/2550 4509010265 พระสุทาบ  เขมปญฺโ ไมตรี เสด็จ อนัดบั 2
นว 0328/2550 4509010184 พระกฤษณะพนัธ์ุ  จิตฺตสุโภ ฤทธ์ิมนตรี คีรีวงศ์ อนัดบั 2
นว 0329/2550 4509010249 พระมหาสวรรณ์  อธิวโร ศรีตะ พรหมประสิทธ์ิ อนัดบั 2
นว 0330/2550 4509010061 พระบญุน่ิง  นฏฺ มโล ฤทธ์ิเมือง ไทรใต้ อนัดบั 2
นว 0331/2550 4509010079 พระบญุส่ง  สุมโน อ ่าดิษฐ์ ทุง่โพธ์ิ อนัดบั 2
นว 0332/2550 4509010133 พระครูพิศาลสุภทัรคุณ  สุภทฺโท จุลพนัธ์ บางมูงนาก อนัดบั 2
นว 0333/2550 4509010311 พระอรัญ  กนฺตจารี คงประกอบ ลาดยาว อนัดบั 2
นว 0334/2550 4509010109 พระประสิทธ์ิ  สุจิณฺโณ ค ามาก โพธ์ิแดน อนัดบั 2
นว 0335/2550 4709011141 พระบญุญฤทธ์ิ  รตินฺธโร นุชเทียน ธรรมเทพนิมิต เขา้ปี 3
นว 0336/2550 4709011125 พระมหานที สุโชโต จวนรุ่ง ตากฟ้า เขา้ปี 3
นว 0337/2550 4709011117 พระจิตตพฒัน์ โสภณปญฺโ กิจจาณฐั์ หนองดุก เขา้ปี 3
นว 0338/2550 4709011150 พระเพช็รณรงค ์ กิตฺติสุวณฺโณ โปร่งหนองเมือง ถ ้าพรสวรรค์ เขา้ปี 3
นว 0339/2550 4709011168 พระมหาพรประสพ วชิรปญฺโ เภากุ่ม สนัติพลาราม เขา้ปี 3
นว 0340/2550 4709011133 พระบรรเจิด  ปญฺ าวโร ม่วงศกัด์ิ โพธ์ิงาม เขา้ปี 3
นว 0341/2550 4509010087 พระใบฎีกาประทีป  ยตฺุตธมฺโม ปานกล่อม ทุง่นอ้ย
นว 0342/2550 4509010257 พระสงัวาลย ์ ธมฺมธโร ค าตาสุข ส้มเส้ียว
นว 0343/2550 4509010044 พระธงชยั  กตสาโร โกป้ัน จอมคีรีนาคพรต

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ศธ 6100.4./พล……………/2550
วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ปรัชญา



พล 0344/2550 4517011232 พระสุวรรณ์  สุทฺธาโส ปนูอ่อน ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั 1
พล 0345/2550 4517011003 พระมหาแล อาสโย ข าสุข โยธาธรรม อนัดบั 1
พล 0346/2550 4517011127 พระบญุเกิด ปญฺุ าคโม เมืองแสน ชะเมา อนัดบั 2
พล 0347/2550 4517011241 พระอานนท์ ภูริทสฺสี เหลือบแล พรหมโลก อนัดบั 2
พล 0348/2550 4517011208 พระสุรชยั สุรชโย ชงัเภา ทา้ยโนต อนัดบั 2
พล 0349/2550 4517011186 พระสาโรจน์ สุโภ เขียวอรุณ ควนเกย อนัดบั 2
พล 0350/2550 4517010961 พระมหาณชัพล พนฺธ าโณ นราวงษ์ คงคาเลียบ อนัดบั 2
พล 0351/2550 4517010970 พระมหาบญุมา ธมฺมวาที ล าซาว ชะเมา อนัดบั 2
พล 0352/2550 4517031179 พระมหาไชยา โชติว  โส บญุทนัเสน วงัตะวนัออก อนัดบั 2
พล 0353/2550 4517011151 สามเณรพลูพิพฒัน์ กวางทอง สามแพรก อนัดบั 2
พล 0354/2550 4517011216 พระศุภณฐั ปญฺ าวชิโร เรืองอ่อง หน้าพระบรมธาตุ อนัดบั 2
พล 0355/2550 4517011054 พระโกศล สุธมฺมทสฺสี เพียสา ดินดอน อนัดบั 2
พล 0356/2550 4517011101 พระนิพนธ์ ปญฺ าวชิโร นอ้ยสุข จนัทาราม
พล 0357/2550 4517011089 พระธเรศ ชุตินฺธโร ทิมรุ่ง วงัตะวนัตก
พล 0358/2550 4517011259 พระอธิการอานนท์ จนฺทสุทฺโธ มากชุ่ม แม่ระหนั
พล 0359/2550 4517011097 พระนเรศ สนฺตจิตฺโต พรามนาค ธรรมจกัร
พล 0360/2550 4417031711 พระสุทศัน ์ กิตฺติโก แจ่มแสง ตาประขาวหาย

ศธ 6100.4./รอ……………/2550
ห้องเรียนวดัสระทอง  จงัหวดัร้อยเอด็
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา



หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

รอ 0361/2550 4505171299 พระอคัรเดช ปชฺโชโต หอมพะนา ป่าโพธ์ิศรีสว่าง อนัดบั 1
รอ 0362/2550 4505171019 พระมหากรุงศรี าณเมธี  ศิริสุวรรณ สนัติวิเวก อนัดบั 1
รอ 0363/2550 4505170918 พระอภิภพ อนาลโย สินธุพงษ์ เวฬุวนั อนัดบั 2
รอ 0364/2550 4505171027 พระมหาโกสินธ์  มหาวีโร ดวงศรี เจริญไชยมงคล อนัดบั 2
รอ 0365/2550 4505171345 พระกง อโสโก ไม่เศร้า เกษมทรัพยพ์ฒันาราม อนัดบั 2
รอ 0366/2550 4505171337 สามเณรเพ่ิมพนู สอนสิทธ์ิ บา้นเปลือยนอก อนัดบั 2
รอ 0367/2550 4505170829 พระทองหลาง โกวิโท แสงปาก ศรีวิไลมงคล อนัดบั 2
รอ 0368/2550 4505171043 พระมหาไพบรูณ์  จนฺทสโร ลาดหนองขุ่น กลางม่ิงเมือง อนัดบั 2
รอ 0369/2550 4505170781 พระมหาเถลิงเกียรติ  เตชวโร  เพียรสิงห์ บา้นสะอาดสมบูรณ์ อนัดบั 2
รอ 0370/2550 4505171094 พระยทุธนา ปญฺ าทีโป อุทยัแพน สะอาดสมบรูณ์ อนัดบั 2
รอ 0371/2550 4505170977 พระพิทกัษ ์  จิตฺตปญฺโ จนัทิศ ทา่แร่สามคัคี อนัดบั 2
รอ 0372/2550 4505171132 พระมหาวิรัช กตธมฺโม สุทธิประภา สนัติวิเวก อนัดบั 2
รอ 0373/2550 4505170713 เจา้อธิการการุณ  มหาวีโร ไชยด า ศรีสว่างอารมณ์ อนัดบั 2
รอ 0374/2550 4505171426 พระมหาวีรศกัด์ิ  ธีรว  โส  ใยพนัธ์ บรูพาภิราม อนัดบั 2
รอ 0375/2550 4505170951 พระพงศพ์นัธ์ จกฺกธมฺโม ศิริสุนทรานนท์ บา้นเปลือยใหญ่ อนัดบั 2
รอ 0376/2550 4505171191 พระกิตติพงศ ์ ตว  โส พิบลูย์ บา้นเปลือยใหญ่ อนัดบั 2
รอ 0377/2550 4505171051 พระมหาวิเชียร ปญฺ าวชิโร เอกวงษา บรูพาภิราม อนัดบั 2
รอ 0378/2550 4505170926 พระประสิทธ์ิ ปริปณฺุโณ ชาลีธรรม หวัดงนาค่าย อนัดบั 2
รอ 0379/2550 4505171434 พระสวสัด์ิ  าณโสภโณ  บญุชู ประสานศรัทธา อนัดบั 2
รอ 0380/2550 4505171175 พระสมบติั ธมฺมสโร จา้ยหนองบวั หนองเรือ อนัดบั 2
รอ 0381/2550 4505170802 พระภูวเนศวร์ อิสฺสโร สีบลู  า เวฬุวนั อนัดบั 2
รอ 0382/2550 4505171167 พระสมควร เทวธมฺโม สาระชร โพธ์ิศรีสวา่งอารมณ์ อนัดบั 2



รอ 0383/2550 4505171078 พระอธิการมานิตย์ สุจิตฺโต แกว้พรมภกัดี สระทอง อนัดบั 2
รอ 0384/2550 4505170764 พระใจสิงห์ สิริธมฺโม เถ่ือนศรี ราษฎร์ศิริ อนัดบั 2
รอ 0385/2550 4505171205 พระสุธรรม สนฺติกโร สุนทรพิธ บา้นคานหกั อนัดบั 2
รอ 0386/2550 4505171221 พระสุริวิพฒัน ์ กสุลจิตฺโต ปะวะเค บา้นหนองแคน อนัดบั 2
รอ 0387/2550 4505171264 พระสรรเพช็ญ์ ปญฺ าวชิโร บญุพรลิขิต วารีอุดม อนัดบั 2
รอ 0388/2550 4505171396 พระพนม กิตฺติมโน แกว้กนัหา เกษมทรัพยพ์ฒันาราม

รอ 0389/2550 4505171469 พระสุนทร ปญฺญาวโร มาลาเลิศ ไพรบึง
รอ 0390/2550 4505171213 พระสุริยงค ์ กิตฺติโก ประชานนัท์ สว่างใต้
รอ 0391/2550 4505171442 พระสายทอง ธีรปญฺโ มาลาเลิศ ไพรบึง
รอ 0392/2550 4505171477 สามเณรสุวิทย ์ ประชาม่ิง บรูพาภิราม
รอ 0393/2550 4505170756 พระจีรศกัด์ิ  สุเมโธ พอ่ป้องขวา สระทอง
รอ 0394/2550 4405170177 พระทองหล่อ านธมฺโม ปากช านิ พทุธมงคล
รอ 0395/2550 4505170799 พระมหาทองมี สุเมโธ  ประเสริฐสงัข์ กลางม่ิงเมือง
รอ 0396/2550 4505170363 พระวรเทศน์ กตปญฺุโ สุขสมบรูณ์ โกศลรังสฤษฎ์ิ
รอ 0397/2550 4405170444 พระสมคิด จารุธมฺโม เขจรเฟ้ือง โพธ์ิศรีหนองบวั อนัดบั 2 รุ่น 51

รอ 0398/2550 4405170410 พระศรีไพร กลฺยาณธมฺโม ทลูธรรม อุดม อนัดบั 2 รุ่น 51

รอ 0399/2550 4405170541 สามเณรสุพจน์ จนักดุลิง สว่างใต้ รุ่น 51
รอ 0400/2550 4405170371 พระรังสิมนัต์ ธมฺมโชโต ออกรัมย์ สวาทอารมณ์ รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ศธ 6100.4./ศก……………/2550
ห้องเรียนวดัสระก าแพงใหญ่  จงัหวดัศีรสะเกษ

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา



ศก 0401/2550 4507010153 พระมหาชาญ จนฺทาโภ ระหาร ระหาร อนัดบั 2
ศก 0402/2550 4507010055 พระไชยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ สมบติัวงษ์ ศรีหว้ยทบัทนั อนัดบั 2
ศก 0403/2550 4507010063 พระฐิติพล อาสโภ ทบัทิมหิน โนนแกด อนัดบั 2
ศก 0404/2550 4507010381 พระอธิการสุภาพ เตชธมฺโม สิมาจารย์ โพธ์ิศรีวรรณาราม อนัดบั 2
ศก 0405/2550 4507010170 พระมานิตย์ โชติธมฺโม อรรคชาติ นาครินทร์ อนัดบั 2
ศก 0406/2550 4507010373 พระอนุวตั สิริจนฺโท กระสงัข์ ป่าพรหมวิหาร อนัดบั 2
ศก 0407/2550 4507010196 พระวีระพงษ์ จนฺทโร วาโย พยห์ุมงคลวนาราม อนัดบั 2
ศก 0408/2550 4507010306 พระอธิการส่ง สจฺจวโร จนัทร์อินทร์ สามขา อนัดบั 2
ศก 0409/2550 4507010314 พระประสิทธ์ิ ธีรปญฺโ เทียบคุณ สระก าแพงใหญ่ อนัดบั 2
ศก 0410/2550 4507010021 พระครูบวรสงัฆรัตน์ อนุตฺตโร เครือบตุร จ าปา
ศก 0411/2550 4507010040 พระค าหมาย คนฺธว  โส วงัศรีแกว้ บา้นแข้
ศก 0412/2550 4507010048 พระเจริญฤทธ์ิ ชาคโร เผน่โผน โพนคอ้
ศก 0413/2550 4507010072 พระนนัทพร อภิวฑฺฒโน วิจิตร หนองหญา้ปลอ้ง
ศก 0414/2550 4507010080 พระบญุเชิด กิตฺติวุฑฺโฒ แกรนปรุ สระก าแพงใหญ่
ศก 0415/2550 4507010102 พระใบฎีกาโชคชยั โชติวโร เทาศิริ โนนส านกั
ศก 0416/2550 4507010111 พระสมุห์ประสพชยั ปญฺ าทีโป สยัยา ศรีอุทมุพร
ศก 0417/2550 4507010129 พระป่ิน ตโปธโน ประนม สระก าแพงใหญ่
ศก 0418/2550 4507010145 พระเพ่ิม สุเมโธ ไชยโคตร บา้นโดด
ศก 0419/2550 4507010162 พระครูปริยติัคณานุรักษ์ สุวิชาโน ศรีสมงาม วดัวิสุทธิโสภณ
ศก 0420/2550 4507010187 พระวิทยากร ถาวโร บญุศกัด์ิ วดัวิสุทธิโสภณ
ศก 0421/2550 4507010209 พระสมชยั สิริจนฺโท ขนัติวงษ์ บา้นทุม่
ศก 0422/2550 4507010217 พระสมบติั รกฺขิตธมฺโม โคตพนัธ์ สระก าแพงใหญ่
ศก 0423/2550 4507010225 พระสมพงษ์ สุภทฺโท เสมศรี บา้นประอาว



ศก 0424/2550 4507010233 พระสุทธิ สุทฺธิปภาโส ชยันาม โนนส านกั
ศก 0425/2550 4507010276 พระหมาย สุนนฺโท นพเคราะห์ สระก าแพงใหญ่
ศก 0426/2550 4507010284 พระอธิการจุน สุชีโว เกษเลง็ หว้ยยาง
ศก 0427/2550 4507010292 เจา้อธิการทองพนู ธมฺมกาโม นนทา โนนเรือ
ศก 0428/2550 4507010357 พระอธิการมงคล สติสมฺปนฺโน ศรีเลิศ ดอนเหลือม
ศก 0429/2550 4507010390 พระพิชิต สุจิตฺโต ศรีบาง ทุง่ไชย
ศก 0430/2550 4507010403 พระจิรวฒัน์ สุธีโร โสดา อีเซ
ศก 0431/2550 4507010420 พระอธิการสุพจน์ านุตฺตโม เมืองจนัทร์ เมืองจนัทร์
ศก 0432/2550 4507010438 พระสุทศัน์ ธีรธมฺโม มะโรณี ศรีหว้ยทบัทนั
ศก 0433/2550 4507010446 พระสุริยา โฆสกิตฺติโก จนัทร์สมุทร สมอ
ศก 0434/2550 4507010454 พระไสว โอภาโส สนัทาลุนยั หนองแคน
ศก 0435/2550 4507010471 พระพาน กสุุโม เกษแกว้ หนองแคน
ศก 0436/2550 4507010489 พระสมยั สมจิตฺโต หาญเสมอ หนองแคน
ศก 0437/2550 4507010497 พระอธิการยอด คุณยตฺุโต สนัทาลุนยั หนองแคน
ศก 0438/2550 4507010501 พระครูสิริคณาภิรักษ์ สิริปญฺโ วงษม์ณี โนนต้ิว
ศก 0439/2550 4507010519 พระปลดัทองใบ กิตฺติโก เมืองจนัทร์ เกบ็งา
ศก 0440/2550 4507010535 พระอธิการเกียรติศกัด์ิ อุตฺตโม อร่ามเรือง โนนพยอม
ศก 0441/2550 4707010543 พระครูสิริบญุกิจ ฉนฺทธมฺโม สงัวงั บา้นเก้ิง  เขา้ปี 3

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ศธ 6100.4./บร……………/2550
ห้องเรียนวดัพระพุทธบาทเขากระโดง  จงัหวดับุรีรัมย์

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา



บร 0442/2550 4590101556 พระนพ เตชธมฺโม อาญาเมือง พระนอน อนัดบั  1
บร 0443/2550 4590101807 พระมหาบญุเยีย่ม จิรวฑฺฒโน ดีมาก อิสาณ อนัดบั  2
บร 0444/2550 4590101831 พระวีรพนัธ์ วุฑฺฒิธมฺโม เชียรประโคน กลางประโคนชยั อนัดบั  2
บร 0445/2550 4590101840 พระวุฒิศกัด์ิ ขนฺติธมฺโม แยม้งาม สระแกว้ อนัดบั  2
บร 0446/2550 4590101611 พระวิรัช ขนฺติธโร ลีลาบณัฑิต อินทรวนาราม อนัดบั  2
บร 0447/2550 4590101858 เจา้อธิการสมพงษ์ มุนิว  โส วงษเ์มือง โคน อนัดบั  2
บร 0448/2550 4390100289 พระเปล่ียน สิริสุโข ศิริสุข พระพุทธบาทเขากระโดง อนัดบั  2
บร 0449/2550 4590101718 พระปลดัชอบ ชาตปญฺโ การะเกต ตาด่าน
บร 0450/2550 4590101700 พระครูใบฎีกาจตุัพล จตุพโล แสงโสภี ป่าคูเมือง
บร 0451/2550 4590101793 พระมหาลว้น กนฺตวีโร  ศิริเวช ดงยายเภา
บร 0452/2550 4590101734 พระบญุทา อินฺทปญฺโ อินตะ๊ปัญญา ป่าบา้นไพบลูย ์
บร 0453/2550 4590101564 พระบญุเพง็ จกฺกธมฺโม เสือซ่อนพงษ์ อินทรวนาราม
บร 0454/2550 4590101637 พระสมชาย เนติโก เห็นงาม หนองไผน่อ้ย
บร 0455/2550 4590101726 พระทองใส คเวสโก ทองใบ ตาไกพ้ลวง
บร 0456/2550 4590101696 พระกิตติพฒัน์ สิริชโย ศรีชยั กลาง บรีุรัมย์
บร 0457/2550 4590101491 พระคฑาวุธ อุตฺตโร เสนาไทย ป่าหนาม
บร 0458/2550 4590101645 พระสมบติั สมจิตฺโต  มหาสาโร ป่าชาด
บร 0459/2550 4590101815 พระฤทธิพงษ์ สิริธมฺโม  คูสูงเนิน ป่าศิลาทอง
บร 0460/2550 4590101874 พระอธิการไสว ทิฏฺ ธมฺโม สว่างแจง้ โพธาราม
บร 0461/2550 4590101823 พระรัตนะ รตนโชโต กาประโคน ชยัมงคล
บร 0462/2550 4590101742 พระบญุรอด รตนวณฺโณ อยูส่าโก ป่าประชานิมิต
บร 0463/2550 4590101661 พระสุรศกัด์ิ กิตฺติภทฺโท ค  าจนัทราช กลาง บรีุรัมย์
บร 0464/2550 4590101602 พระมนิด าณวีโร นิเลิศรัมย์ แจง้สมรทศ



บร 0465/2550 4590101777 พระมหามานพ กลฺยาโณ ช านาญเนาว์ ร่องมนัเทศ
บร 0466/2550 4590101653 พระสุรจิตร อธิจิตฺโต ตรีเมฆ ดงยายเภา
บร 0467/2550 4590101521 พระชชัวาล สุเมโธ นรินทร์ชาติ ดงยายเภา
บร 0468/2550 4590101530 พระมหาชยัชนะ พทฺุธเมธี  กิรัมย์ ร่องมนัเทศ
บร 0469/2550 4590101785 พระมิตร านิสฺสโร ล าพาย กลางนางรอง
บร 0470/2550 4790103064 พระอธิการอุนะหะ อนุตฺตโร โสนาพนู ชยัมงคล เขา้ปี 3
บร 0471/2550 4790103072 พระจ านงค์ จิตฺตสุโภ เสาเปรีย บา้นปราสาททอง เขา้ปี 3
บร 0472/2550 4490100957 พระกวี ธมฺมวุฑฺโฒ ประวรรณรัมย์ ตลาดชยั อนัดบั 2 รุ่น 51

บร 0473/2550 4490101210 พระอาวุธ อตฺถกาโม นามฝาง บา้นบวั อนัดบั 2 รุ่น 51

บร 0474/2550 4490101163 พระสมศกัด์ิ ถาวโร ริดชะกลา้ กลางชุมพลบรีุ อนัดบั 2 รุ่น 51

บร 0475/2550 4490101317 เจา้อธิการบชูา อาสภเมธี กลา้หาญ ประชานิรมิต รุ่น 51
บร 0476/2550 4490101457 พระสมศกัด์ิ นรินฺโท ตอนสนัเทียะ หนองบวัทอง รุ่น 51
บร 0477/2550 4690102716 พระวชิระ ปญฺ าวชิโร พลพิทกัษ์ จตุราษฎร์บ ารุง ปี 3 รุ่น 51

บร 0478/2550 4690102724 พระสุนทร  ปญฺ าพโล ธรรมโคตร กลางบรีุรัมย์ ปี 3 รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นน 0479/2550 4510011385  พระมหาสมพร  วชิร าโณ  ข่ายสุวรรณ บญุภาค  อนัดบั 2
นน 0480/2550 4510011253  พระพรชยั  สุจิตฺโต  สุต๋า กอก อนัดบั 2
นน 0481/2550 4510011440  พระอธิการจ าเนียร  จิรธมฺโม  ช่างแต่ง ป่าลาน อนัดบั 2
นน 0482/2550 4510011342  พระวีระยทุธ  อาทิจฺโจ  จะติราช ดอนไชย อนัดบั 2

ศธ 6100.4./นน……………/2550
ห้องเรียนวดัพระธาตุแช่แห้ง  จงัหวดัน่าน

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา



นน 0483/2550 4510011288  พระมหาไพรัช  ปภสฺสโร  แกว้โก ทา่นา้ว อนัดบั 2
นน 0484/2550 4510011377  พระครูธรรมธรสมควร  รตน าโณ  รัตนะ สวนตาล อนัดบั 2
นน 0485/2550 4510014139  พระหลาว  วิสุทฺโธ  ทองปัญญา บญุยืน อนัดบั 2
นน 0486/2550 4510011229  พระธีระพงษ์  ชุตินฺธโร  กนัภยั นากอ้
นน 0487/2550 4510011296  พระครูรัตนนนัทนิวิฐ  รตน าโณ  ไชยวิรัตน์ ฝายแกว้
นน 0488/2550 4510011164  พระอธิการณรงคศ์กัด์ิ  วราสโย  ค  าเทพ บา้นสวนดอก
นน 0489/2550 4510011199  พระใบฎีกาทรงศกัด์ิ  ฉนฺทธมฺโม  นุวรรณ์ กอก
นน 0490/2550 4510011270  พระพฒุ  พทฺุธรกฺขิโต  ค  าเจ๋ีย ทุง่นอ้ย
นน 0491/2550 4510011156  พระเจริญ  จิรธมฺโม  ไชยโย หนาด
นน 0492/2550 4510011245  พระอธิการประสิทธ์ิ  ถิรจิตฺโต  ล าวง นาไร่หลวง
นน 0493/2550 4510011261  พระครูพิศาลนนัทคุณ  ฉฬภิญฺโ  น ้าลดั น ้าลดั
นน 0494/2550 4510011407  พระอธิการอดุลย์  สิริธมฺโม  บวัอิน ปิตุราษฎร์
นน 0495/2550 4710011709  พระสมบติั  เมตฺตจิตฺโต  งานนนัไชย น ้า แก่น เขา้ปี 3
นน 0496/2550 4710011725  พระสนอง  รตนปญฺโ  รัตนะ สวนตาล เขา้ปี 3
นน 0497/2550 4710011750  พระครูปลดัพิศิษฐ์  เมตฺตจิตฺโต  พลซา โนนสว่าง เขา้ปี 3
นน 0498/2550 4710011768  พระณรงค์  ชยาลงฺกาโร  ทบัทิม เขาถ ้าพระ เขา้ปี 3

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ลป 0499/2550 4508070868 พระรณชยั รณญฺชโห หลา้นามวงค์ สบตุ๋ย อนัดบั 1
ลป 0500/2550 4508070671 พระมหานิยม านทตฺโต กอนค า พระธาตุล าปางหลวง อนัดบั 2

ศธ 6100.4./ลป……………/2550
ห้องเรียนวดับุญวาทย์วหิาร  จงัหวดัล าปาง

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา



ลป 0501/2550 4508070558 พระทรรศนกร กิตฺติ าโณ ศรีฉตัรใจ เตาปนู อนัดบั 2
ลป 0502/2550 4508070493 พระขจรชยั โชติวโร หวานแหลม ร่องกอก อนัดบั 2
ลป 0503/2550 4508070604 พระนรากรณ์ จิตฺตส วโร ค าลือ สาญาณพลาราม อนัดบั 2
ลป 0504/2550 4508070931 พระสกล สติสมฺปนฺโน ค าไพโรจน์ บญุวาทยวิ์หาร อนัดบั 2
ลป 0505/2550 4508070841 พระมหามงักร โฆสนาโม วิโลจนบตุร นาดู่ อนัดบั 2
ลป 0506/2550 4508070485 พระเกียรติพร ถาวโร ทะดวงสอน ขามแดง อนัดบั 2
ลป 0507/2550 4508070949 พระสมชาย ชยาภินนฺโท โทะ๊เป้ีย เหม้ียง อนัดบั 2
ลป 0508/2550 4508070817 พระมนสั เชฏฺ ว  โส วงคจ์นัทร์ ปงแสนทอง อนัดบั 2
ลป 0509/2550 4508070612 พระนอ้ย นรุตฺตโม นาต๊ิบ ปงสนุกเหนือ อนัดบั 2
ลป 0510/2550 4508070566 พระอธิการทินกร ติสฺสโร ปิงวงค์ สุทธาวาส อนัดบั 2
ลป 0511/2550 4508070761 พระพิทกัษพ์งค์ ธมฺมจิตฺโต อาราวา หนองกอก อนัดบั 2
ลป 0512/2550 4508070469 พระก าจร สติสมฺปนฺโน ปัญญาดี มงคลเกษตร อนัดบั 2
ลป 0513/2550 4508070582 พระครูพิสณฑอ์รรถกิจ ตุฏฺ จิตฺโต แสงแกว้ แม่ไฮ อนัดบั 2
ลป 0514/2550 4508070884 พระอธิการฤทธ์ิสุริยกานตว์ชิร าโณ ดวงค าปัน จองค า อนัดบั 2
ลป 0515/2550 4508070663 พระมหานิกร ตธมฺโม ชยัปา สิงห์ชยั อนัดบั 2
ลป 0516/2550 4508070531 พระชูชาติ อุทโย เครือวชัรกลุ หวัข่วง อนัดบั 2
ลป 0517/2550 4508070906 พระอธิการวีนสั จนฺทว  โส วงศจ์นัทร์ จวา้ก อนัดบั 2
ลป 0518/2550 4508070892 พระครูวิมลธรรมคุณากร พทฺุธธมฺโม ใจยะวงั บา้นสกั อนัดบั 2
ลป 0519/2550 4508071040 พระเอกชยั อริยว  โส อินตะ็จกัร ดอนหวัวงั
ลป 0520/2550 4508070736 พระพฒันพงษ์ ปภาโส สุทธิศกัด์ิ ศรีลอ้ม
ลป 0521/2550 4508070973 พระครูสิริชยัพิพฒัน์ สุหชฺโช ใจดี ศรีอว้น
ลป 0522/2550 4508070779 พระครูพิบลูสมณธรรม ทนฺตจิตฺโต กลุพินิจมาลา สิงห์ชยั
ลป 0523/2550 4508070957 พระครูอุดมธรรมทิน านทตฺโต หม่องกนัตรี น ้าโจ้



ลป 0524/2550 4508070680 พระบญุฤทธ์ิ จิตฺตมโล ค าปาเช้ือ บา้นแค่

ลป 0525/2550 4508070434 พระกิจติคม กิตฺติว  โส วงศห์าญ คะตึกเชียงมัน่
ลป 0526/2550 4508070451 พระกมล กมโล บญุเรือง บญุยืน
ลป 0527/2550 4508070876 พระอธิการเรียบ กลฺยาโณ เกินตวั ทุง่ปงชยั
ลป 0528/2550 4508071031 พระอธิการอานุภาพ นาถสีโล วิชิตนนัทน์ หว้ยหลอ
ลป 0529/2550 4508070540 พระเด่น อนุตตฺโร ค าคง บา้นผ้ึง
ลป 0530/2550 4508070698 พระประเวช นนฺโท เสนาบตุร แจ่งหวัริน
ลป 0531/2550 4508070981 พระสุค า สิริวิชโย ศรีวิชยั หลวง
ลป 0532/2550 4508070701 พระอธิการประสิทธ์ิ ติกฺขวีโร เอิกเกริก สบค่อม
ลป 0533/2550 4508071023 พระอศัวิน สุเมโธ ใจวนั สบต ๋า
ลป 0534/2550 4508071015 พระอรวรรณ อุชุจาโร วงคว์าลมโน หลุก
ลป 0535/2550 4508070922 พระศุภเศียร จนฺตธมฺโม หลา้ปวงค า น ้าหลง

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ปน 0536/2550 0045010631 พระจกัรี รติพโล บญุเรือง มุจลินทวาปีวิหาร  อนัดบั 2

ปน 0537/2550 0045010638 พระครูปลดัไชยยทุธ์ โชติว  โส อินบวั บรูพาราม  อนัดบั 2

ปน 0538/2550 0045010624 พระนิกร จกฺกธมฺโม ร่วมรักษ์ พลานุภาพ  อนัดบั 2

ปน 0539/2550 0045010635 พระภิพบ เตชปญฺโ มณีรัตน์ มะกรูด  อนัดบั 2

ปน 0540/2550 0045010650 พระทวิพงษ ์ สุจิตฺโต จนัทราสว่าง มุจลินทวาปีวิหาร  อนัดบั 2

ปน 0541/2550 0045010623 พระใบฎีกากฤตพจน์ โสธโน คงสีพทุธ มุจลินทวาปีวิหาร  อนัดบั 2

ศธ 6100.4./ปน……………/2550
ห้องเรียนจงัหวดัปัตตานี

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา



ปน 0542/2550 0045010647 พระครูอุดมธรรมาทร ปนาโท มณีราช ปิยาราม  อนัดบั 2

ปน 0543/2550 0045010620 พระก าจร อรุโณ เสมสนัต์ บพุพนิมิต  อนัดบั 2

ปน 0544/2550 0045010622 พระปลดัสุทธิพงษ์ ปภสฺสโร พินิจสุวรรณ บพุพนิมิต
ปน 0545/2550 0045010636 พระวิฑูร ปญฺ าวโร มาศหิรัญ ปิยาราม
ปน 0546/2550 0045010649 พระโสธร สิริธโร คงระมดั ศรีมหาโพธ์ิ
ปน 0547/2550 0045010629 พระรัตติพงศ์ สิริปญฺโ สุดรังสี ยปูาราม

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

พช 0548/2550 4517011399 พระประสิทธ์ิ อคฺคปญฺโ ศิริจนัทร์ ศรีบญุเรือง อนัดบั 1
พช 0549/2550 4517011500 พระสมหมาย มหาวุฑฺโฒ รอดภยั ประชาบ ารุง อนัดบั 2
พช 0550/2550 4517011372 พระประทีป ปทีโป ชาติเสนา ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
พช 0551/2550 4517011411 พระพีระพงศ์ ตธมฺโม โชตินอก ไพรสณฑศ์กัดาราม อนัดบั 2
พช 0552/2550 4517011461 พระวิทยา มหาวีโร โตเร็ว ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
พช 0553/2550 4517011381 พระประสาน ปญฺ าวโร เอ่ียมสอาด เหล่าเพ่ิมสามคัคีธรรม อนัดบั 2
พช 0554/2550 4517011437 พระมานิจ สุจิตฺโต ศรีกิริยา ประชาบ ารุง อนัดบั 2
พช 0555/2550 4517011518 พระสราวุฒย์ ปญฺ าวุฑฺโฒ วิจิตรปัญญา ศรีพนัดอน อนัดบั 2
พช 0556/2550 4517011291 พระเกรียงศกัด์ิ ติกฺข าโณ สงัวาลยน์อ้ย ทา่กกแก อนัดบั 2
พช 0557/2550 4517011356 พระนรุณ านวีโร กลุผาย ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
พช 0558/2550 4517011585 พระสนิท สิริวิตกฺโก โสมายงั ศรีสุมงัค์ อนัดบั 2
พช 0559/2550 4517011577 พระภาณุมาศ สุทฺธาโภ แกว้เขียวเหลือง บางกระทุม่

ศธ 6100.4./พช……………/2550
ห้องเรียนวดัไพสณฑ์ศักดาราม  จงัหวดัเพชรบูรณ์

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ศาสนา



พช 0560/2550 4517011321 เจา้อธิการเกียรติศกัด์ิ เตชวณฺโณ นนภกัดี โคกปรง
พช 0561/2550 4517011429 พระภานุวตัร์ อภิวโร ทองจา โนนทอง
พช 0562/2550 4517011542 พระอนุพงษ์ ขนฺติพโล แกว้ขนุ ขามเรียง
พช 0563/2550 4517011453 พระอธิการวิชิต านิสฺสโร จนัสิน ศรีจนัทราราม
พช 0564/2550 4517011364 พระบญุแทน เขมกาโร พรหมวร ชยัมงคล
พช 0565/2550 4417012270 พระประสิทธ์ิ ธมฺมวโร พิมพท์อง ศรีบญุเรือง รุ่น 51
พช 0566/2550 4417012369 พระณฐัปคลัป์ อินฺทปญฺโ หนูขาว โพธ์ิตาก รุ่น 51

หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

สห 0567/2550 4517012034 พระวิชยั อาชิโต ภกัดีนฤพทัธ์ เมืองใหม่ อนัดบั 1
สห 0568/2550 4517011739 พระมหาประเทือง เขมจาโร ระเบง็ มณีสถิตกปิฏฐาราม อนัดบั 1
สห 0569/2550 4517011976 พระพนูศานต์ ตปคุโณ พนูสาระคุณ อมัพวนั อนัดบั 1
สห 0570/2550 4517011895 พระครูพฒันกิจจานุกลู ธีราจาโร ชูอชัฌา มหานาม อนัดบั 1
สห 0571/2550 4517011810 พระปลดันพดล กมโล สิมสุพรรณ์ ป่าโมกวรวิหาร อนัดบั 1
สห 0572/2550 4517011828 พระปลดัธนา กิตฺติ าโณ หอมหวล เกษทอง อนัดบั 2
สห 0573/2550 4517011798 พระครูสมุห์ปรัชญาวุธ ปภสฺสโร หงษจ์นัทร์ ลาดเคา้ อนัดบั 2
สห 0574/2550 4517011925 พระสมชาย ปภสฺสโร ประกอบทรัพย์ เกษทอง อนัดบั 2
สห 0575/2550 4517011666 พระปลดันิพทัธ์ ถิรธมฺโม เตียศรีพฒันสุข โบสถ์ อนัดบั 2
สห 0576/2550 4517011771 พระลทัธพล นราสโภ บญุมี จ าปาทอง อนัดบั 2

ศธ 6100.4./สห……………/2550
ห้องเรียนวดัพิกลุทอง  จงัหวดัสิงห์บุรี

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา พระพุทธศาสนา



สห 0577/2550 4517012000 พระวนันะ านธมฺโม หงษท์อง แจง้ อนัดบั 2
สห 0578/2550 4517011763 พระสุรพล ปภาโส จงใจรักษ์ โฉมศรี อนัดบั 2
สห 0579/2550 4517011844 พระรชฏ รชตวณฺโณ สงัขนิยม พิกลุทอง อนัดบั 2
สห 0580/2550 4517011721 พระวิษณุ ภูริปญฺโ จนัทร์ศรี แจง้
สห 0581/2550 4517011712 พระยทุธ สิรินฺธโร มาทา ลาดเคา้
สห 0582/2550 4517011852 พระอวยชยั ปภากโร บญุคง พิกลุทอง
สห 0583/2550 4517011674 พระอาคม จารุวณฺโณ วฒันะโต กวิศราราม
สห 0584/2550 4517011623 พระธานี ณาณวุฑฺโฒ โคตรนายงู เกษทอง
สห 0585/2550 4517011801 พระเรวฒัน์ ปสนฺโน บญุกฤษ ราษฎร์บ ารุง

คณะพุทธศาสตร์
ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต จ านวน รูป

สาขาวิชาอภิธรรม(คฤหสัถ)์ จ านวน คน

ห้องเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี จ  านวน รูป

นายกสภามหาวทิยาลยั

พระธรรมโกศาจารย์  พระธรรมสุธี พระสุธีธรรมานุวตัร

อธิการบดี คณบดคีณะพุทธศาสตร์



รวมส่วนกลางทุกสาขาวชิา รวม รูป
วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

หอ้งเรยีนจงัหวดัปัตตานี(ศาสนา) จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ (ศาสนา) จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

ห้องรียนจงัหวงัศรีสะเกษ(ศาสนา) จ านวน รูป



รวม รูป
วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดัน่าน(พระพุทธ) จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดัล าปาง(ศาสนา) จ านวน

รวม รูป
วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

ห้องเรียนจงัหวดับุรีรัมย(์พระพุทธ) จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป



วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก
สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์เลย

สาขาวิชาศาสนา จ านวน รูป

รวม รูป
Graduate  Donggook  Buddhist  Chonbop  College

Major  in  Bhuddhism Total

Ching  Chu  Shangha  University  of  Taiwan

Major  in  Mahayana  Study Total
รวมวทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทุกสาขาวชิา จ านวน รูป

คณะพุทธศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน จ านวน รูป

รับรองตามนนี้

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวดัผล

นายกสภามหาวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต
อนุมัติปริญญา  วนัที่  ๓๐  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๐

พระธรรมโกศาจารย์              พระธรรมสุธี พระสุธีธรรมานุวตัร

อธิการบดี คณบดคีณะพุทธศาสตร์



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0586/2550 4517020665  พระมหาสุทศัน์  โชติธมฺโม  ชยัสาร บญุยประดิษฐ์ อนัดบั 2
กท 0587/2550 4517021050  พระสมาน  ปภากโร  เกษกิจ เรไร อนัดบั 2
กท 0588/2550 4517020835  พระอภิรักษ์  สุวฑฺฒโน  นานวลค า ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2
กท 0589/2550 4517020070  พระมหาเกียรติขจร  อภิวณฺโณ  อะสงค์ เทพลีลา อนัดบั 2
กท 0590/2550 4517020941 พระบญุธาด  สาสนปปฺโชโต ทอน ม่วง อนัดบั 2
กท 0591/2550 4517020304  พระประสิทธ์ิ  อคฺควณฺโณ  สินชยั ใหม่ทองเสน อนัดบั 2
กท 0592/2550 4517020576  พระวิวฒัน์ วิชฺชากโร  สุดเมือง ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2
กท 0593/2550 4517020363 พระเปรม  ปิยธมฺโม  เพชรคลา้ย โพธ์ิศรีทอง
กท 0594/2550 4517020754  พระสุรพล  จิตฺตโสภโณ  พนาอดิศยั นอ้ยนพคุณ
กท 0595/2550 4517020908  พระสาฤทธ์ิ  อรินฺทโม  ขนัธ์ โพธ์ิศรีทอง
กท 0596/2550 4507020051  พระเกยรู  กนฺตสีโล  สุยงักลู ใหม่ทองเสน
กท 0597/2550 4517020967 พระพลี ธมฺมรกฺขิโต  เจียม บางเลนเจริญ
กท 0598/2550 4517020614  พระมหาสมพงษ์  สมจิตฺโต  แซ่ล้ิม พระปฐมเจดีย์
กท 0599/2550 4517020894  พระกิตติพงษ์  กิตฺติว  โส  พละพงษ์ ใหม่ช่องลม
กท 0600/2550 4517020410 พระพรประจกัษ์ ปญฺุ ธนสิริวโร  ธนะศรี อมัพวนั
กท 0601/2550 4761020032 พระสมเกียรติ ธมฺมโสภโณ ปัญจพงษ์ สุทธิวราราม ปี 3

สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
รับปริญญา  วนัที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐

รุ่นที่  ๕๒

คณะครุศาสตร์  (ส่วนกลาง) (18)(7)(13)(16)(12)(13)(3)(9)(11)(7)(17)(21)(12)(27)(32)(15)(9)(4)(10)(31)(40)(15)(21)



กท 0602/2550 4417020108 พระมหาณฐัพล สิริปญฺโ แกว้โสภา สวสัดิวารีสีมาราม ตกรุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0603/2550 4517020282  พระมหาประพนัธ์  ฉนฺทธมฺโม  นึกเศษ หงส์รัตนาราม อนัดบั 2
กท 0604/2550 4517020550  พระมหาวิเชียร วชิรเมธี  ยอดจกัร์ บณุยประดิษฐ์ อนัดบั 2
กท 0605/2550 4517020720  พระสาคร สิริคุตฺโต  ซาบวันอ้ย ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
กท 0606/2550 4517020142  พระเฉลิมพงษ์  ธีรว  โส  ออ้ยงาม สงัขก์ระจาย อนัดบั 2
กท 0607/2550 4517020606 พระมหาศิลชยั สีลชโย  แสงหา บางน ้าชน อนัดบั 2
กท 0608/2550 4517020851  พระเอกชยั ชยสิทฺธิเมธี  พุม่พวั ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2
กท 0609/2550 4517020380 พระมหาพจนาถ มหาเมธี  สนธินาม สว่างอารมณ์ อนัดบั 2
กท 0610/2550 4517020193  พระมหาดอกรัก ปิยสีโล  เพช็รมา สุทธิวราราม
กท 0611/2550 4517020592  พระมหาศรเณศร์ ปฏิภาณกวี  ภูมา มหาธาตุ
กท 0612/2550 4517020185  พระณฐัพงศ์ านิโย  อ าไพปรีดา โพธ์ิศรีทอง อนัดบั 2
กท 0613/2550 4517020321 พระประสิทธิชยั ปสาโท  ตุเทพ ปฐมบตุรอิสราราม
กท 0614/2550 4517020100  พระจีระศกัด์ิ  จิรธมฺโม โตสุข ใหม่ยา้ยนุย้
กท 0615/2550 4517020657  พระมหาสุชิน  ติกฺขปญฺโ  เพชรนอ้ย เขียนเขต
กท 0616/2550 4517020436  พระมหามนพภรณ์ าณาธิโป เกิดสุข บางขนุเทียนนอก
กท 0617/2550 4517021017  พระมหาฤทธิรุทร  ปิยสีโล  บตุรดี ศรีมงคล
กท 0618/2550 4517020452  พระมหามงคล วรธมฺมวาที  สามารถ โพธ์ิศรีทอง
กท 0619/2550 4517020347  พระมหาปัญญา  กิตฺติวณฺโณ  กนัยาวงศ์ เลียบราษฎร์บ ารุง

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิา  สังคมศึกษา



กท 0620/2550 4517021033  พระวิน  ปญฺ าธโร  ลุนอุบล ปากน ้าฝ่ังเหนือ
กท 0621/2550 4517020746  พระสุรเดช  สุรเตโช  ต่อพนัธ์ เขียน
กท 0622/2550 4517020819  พระอุทยั  อุทโย  การะเกดกนก วรามาตยพนัธศาลาราม

กท 0623/2550 4517021068  พระสนัติ  อรุโณ  โพธ์ิชยั เทพลีลา
กท 0624/2550 4517021106 พระสุวิน สุวฑฺฒนเมธี  ทายะติ สุทธิวราราม

กท 0625/2550 4417020761 พระอ าพร ถิรมโน ยตะโคตร เวตะวนัธรรมาวาส รุ่น 51

กท 0626/2550 4761020016 พระมหาวนัทา ญาณวโร พิมพท์อง ใหญ่ศรีสุพรรณ ปี 3

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0627/2550 4517020169  พระมหาชาญชยั  มหาวายาโม  เดือยพิมพ์ ทองนพคุณ อนัดบั 2
กท 0628/2550 4517021122  พระนิยม  ชุตินฺธโร  บริุวงค์ อมัพวนั อนัดบั 2
กท 0629/2550 4517020215  พระมหาทองสุข  สุจิตฺโต  ใจดี พิชยญาติการาม
กท 0630/2550 4517020932  พระเทิดทนู ปญฺ าธโร  เรืองกรไกร ดอน
กท 0631/2550 4517020797  พระเสาร์  ธีร าโณ  นามเป็น เขียน
กท 0632/2550 4517021084  พระสิงห์  สิริธมฺโม  เกิดแกว้เมืองมูล ตล่ิงชนั
กท 0633/2550 4517020631  พระมหาส ารอง  สมฺปนฺโน  นาคสูงเนิน สมรโกฏิ
กท 0634/2550 4761020024 เจา้อธิการมนตรี รมณียจิตฺโต ภู่อารีย์ ปาลีไลยวนั ปี3

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0635/2550 4517020959  พระเผด็จ  ติสโร  ภาคนิตร บางน ้าชน อนัดบั 1

สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิา  จริยศึกษา

คณะครุศาสตร์



กท 0636/2550 4517020738  พระมหาสาโรจน์  สารโรจโน  บวัพนัธ์ุงาม เทพลีลา อนัดบั 1
กท 0637/2550 4517020843  พระอุดมชยั  ปญฺ าธโร  ไพศรี ใหม่ (ยายแป้น) อนัดบั 2
กท 0638/2550 4517020517 พระวชัชิระ วชิรเมธี หวัน่ทอ๊ก นอ้ยนพคุณ อนัดบั 2
กท 0639/2550 4517020355  พระมหาปุ่ น  สุทสฺสโน  ชมภูพระ ดิสหงษาราม อนัดบั 2
กท 0640/2550 4517020681  พระสมนึก  จนฺทธมฺโม  พรหมทอง เลียบราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
กท 0641/2550 4517020525  พระวนัทา โชติปญฺโ  แกว้กลา้ นินสุขาราม อนัดบั 2
กท 0642/2550 4517020789  พระมหาสุวิทยษ์า  สิริวฑฺฒโน  พรหมเกิด เลียบราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
กท 0643/2550 4517020061  พระมหากรพฒัน์ กสุลจิตฺโต  รัตนวงศ์ ภคินีนาถ
กท 0644/2550 4517020487  พระมหาศุภโชติ กนฺตวีโร  บญุวอน ทา่อิฐ
กท 0645/2550 4517020240  พระมหานเรศ ธมฺมทีโป  อ่ิมอาดูร คูหาสวรรค์
กท 0646/2550 4517020266  พระมหานิวฒัน์ วฑฺฒนเมธี  ประทาศรี สุวรรณาราม

กท 0647/2550 4517020991  พระมหาพทุธิวฒัน์ พทฺุธิวฑฺฒโน  ตามบญุ โพธ์ิศรีทอง
กท 0648/2550 4517020827 พระมหาอณุ ปภสฺสโร  สุรฤทธิพงศ์ โพธ์ิศรีทอง
กท 0649/2550 4517020703  พระสมศกัด์ิ ธมฺมโชโต  หม่ืนศรี พิชยญาติการาม
กท 0650/2550 4517020461  พระมหามงคล  สิริมงฺคโล  สนิทชยั ประชาศรัทธาธรรม

กท 0651/2550 4517020649  พระมหาสิปนนท์  กิตฺติปญฺโ  โพธิ พระพิเรนทร์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0652/2550 4517020177  สามเณรชานนท์  จกัรใจ ฉิมทายิกาวาส อนัดบั 1
กท 0653/2550 4517020509  พระมหาวชิราวุธ ติญาโณ  มูลสาร สระเกศ อนัดบั 1
กท 0654/2550 4517020584  พระศรชยั  สทฺธาธิโก  ชูกลาง ใหม่ (ยายแป้น) อนัดบั 1

คณะครุศาสตร์
สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ



กท 0655/2550 4517020312  พระมหาประวิน  ปวโร  ศรีโย ทินกรนิมิต อนัดบั 1
กท 0656/2550 4517020151  พระมหาชดัชยั  ชยเมธี  สติมัน่ นิมมานรดี อนัดบั 2
กท 0657/2550 4517020622  พระสมัฤทธ์ิ  สีลส วโร  จ๋ิววดั ใหม่ยายนุย้ อนัดบั 2
กท 0658/2550 4517020690  พระมหาสมยศ  ยโสธโร  ลุจิตร ทองบน อนัดบั 2
กท 0659/2550 4517020096  พระมหาจกัรี านวโร  จนัทโชติ ราชสิงขร อนัดบั 2
กท 0660/2550 4517020207  พระถาวร  วิโสวโล  วิเศษเลิศ ม่วงแค อนัดบั 2
กท 0661/2550 4517020495  พระมหาเลิศชาย  ภูริปญฺโ  แกว้ชลคราม ปากน ้าฝ่ังเหนือ อนัดบั 2
กท 0662/2550 4517020924 พระกิตติพฒัน์ กิตฺติเมธี  ผลเจริญ นอ้ยนางหงษ์
กท 0663/2550 4517020479  พระรัตนด์า  รตนกวี  เกษศรีรัตน์ จอมสุดาราม
กท 0664/2550 4517020231  พระธนพงษ์  กิตฺติโสภณ าโณ  ค  าหิลาด ยานนาวา
กท 0665/2550 4517020401  พระพรธิมา  ธนูสา  ธนูสา กศุลสมาคร

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 0666/2550 4522512023  พระสมภาร สมปญฺโ บดุดี ศรีสะอาด อนัดบั 2
นค 0667/2550 4522512732  พระประทีป ธมฺมทีโป สินธุวาปี สงัคาว อนัดบั 2
นค 0668/2550 4522511973  พระมหานฤทธ์ิ นริสฺสโร ขนัธพร ด่าน อนัดบั 2
นค 0669/2550 4522512058  พระวิทยา สิริภทฺโท เท่ียงธรรม นาฬิกวนาวาส อนัดบั 2
นค 0670/2550 4522511981  พระไพโรจน์ สุขวฑฺฒโก ไชยนนท์ ศรีสุมงัคล์ อนัดบั 2
นค 0671/2550 4522512716  พระทวี มหาวีโร แกว้วนัดี พระธาตุบงัพวน อนัดบั 2
นค 0672/2550 4522512015  พระสุทธิพงษ์ อคฺคปญฺโ โรจนธรรม แกว้พิจิตร
นค 0673/2550 4522512791  พระสุพจน์ านธมฺโม นามเกียรติ ยอดแกว้

วทิยาเขตหนองคาย
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา



นค 0674/2550 4522512759  พระไพฑูรย์ ตสีโล คงทนั โพธ์ิชยันิมิต
นค 0675/2550 4522512741  พระประสาน  เตชธโร อนนัทอง โพธ์ิชยั
นค 0676/2550 4522512686  พระมหาค ามี จนฺทสโร เมฆวนั กดุโด
นค 0677/2550 4522512767  พระพฒันา  เทวสโร คร้ึมยะราช เจริญสงัวรบ ารุงราษฎร์

นค 0678/2550 4522512724  พระบวัฮอง อคฺคธมฺโม ศรีจนัทร์ก ่า ป่าเทพศรีจนัทร์นิมิตร

นค 0679/2550 4722513619  พระเกียรติศกัด์ิ ตคุโณ ศรีป้อง สามคัคีพรสวรรค์

นค 0680/2550 4522512708  พระทองลว้น วลาโภ โนนสุภาพ สุคนัธาวาส ปี 3

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นศ 0681/2550 0045050740 พระวุฒณรงค์ สิริจนฺโท ศรีจนัทร์ ทอนหงส์ อนัดบั 2
นศ 0682/2550 0045050733 พระจิรพนัธ์ุ จิรสุโภ จตุัพงศ์ แร่ราษฎร์สุทศัน์ อนัดบั 2
นศ 0683/2550 0045050736 พระนพดล อารีโย วิจิตร ธาตุนอ้ย

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นศ 0684/2550 0045030739 พระไกรสร กิตติภทฺโท ศรีรีภพ หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2
นศ 0685/2550 0045030742 พระวนัชยั วิชโย คงสง ชะเมา อนัดบั 2
นศ 0686/2550 0045030738 พระอุดมศกัด์ิ สุมงฺคโล ชูเกิด ประดู่พฒันาราม

คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ

วทิยาเขตเชียงใหม่

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม 0687/2550 4504240181 พระพิพฒันพ์งษ์ านวุฑฺโฒ ใจกวา้ง สวนดอก อบัดบั 1
ชม 0688/2550 4504240084 พระแดง าณธมฺโม กนัใจ วิเชตร์มณี อบัดบั 2 
ชม 0689/2550 4504240033 พระเรืองฤทธ์ิ าณเมธี คิดขา้งบน ศรีสุพรรณ อบัดบั 2
ชม 0690/2550 4504360161 พระสมศกัด์ิ ปญฺ าวฑฺฒโน นาวลัย์ อุปคุต อบัดบั 2
ชม 0691/2550 4504240114 พระมาตุภูมิ สิริสุวณฺโณ บญุสวสัด์ิ หมอ้ค าตวง อบัดบั 2
ชม 0692/2550 4504360241 พระมหาวชัระ วชิร าโณ จูมปนูาง ศรีอรุณ อบัดบั 2
ชม 0693/2550 4504240599 พระสุค า ถิรจิตฺโต สุยา อินทขีล อบัดบั 2
ชม 0694/2550 4504240068 พระประพนัธ์ วิสุทฺธิจิตฺโต โป่งอา้ย ดวงดี
ชม 0695/2550 4504240149 พระเจษฎาพร จิรวฑฺฒโน อุ่นเรือน สนัทรายตน้กอก
ชม 0696/2550 4504240548 พระอนุสรณ์ นริสฺสโร จนัทาพนู สนัเจดีย์
ชม 0697/2550 4504240165 พระเกรียงไกร ธีรปญฺโ ลีลาพนาสวสัด์ิ บุผพาราม
ชม 0698/2550 4504240670 พระนเรศ วิสุทฺธิจิตฺโต สมบรูณ์ ห้วยปู
ชม 0699/2550 4504360268 พระมหาจรวย วรปญฺโ ชิตดุษดี ขะจาว
ชม 0700/2550 4504240106 พระอภิชาติ วชิรว  โส กนัทา ห้วยปู
ชม 0701/2550 4404240147 พระยทุธนา านิสฺสโร กล่ินบปุผา ดอกค า อนัดบั 2 รุ่น 51   

ชม 0702/2550 4404240511 พระรัตพล ปญฺ าวชิโร บญุชู แม่ยอ่ย อนัดบั 2 รุ่น 51   

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก 0703/2550 4505230147 พระสรยทุธ     สรณ าโณ ศิริสิงห์ เกาะแกว้ อนัดบั 1

คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

วทิยาเขตขอนแก่น



ขก 0704/2550 4505230074 พระบญุสนอง  สิริธโร ทิพยช์า สุขสว่าง อนัดบั 2
ขก 0705/2550 4505230198 พระอาวุธ   สติสมฺปนฺโน มูลลงั คีรีวง อนัดบั 2
ขก 0706/2550 4505230058 พระทองสุข     ธีรภทฺโท ตานดง หนองแซง อนัดบั 2
ขก 0707/2550 4505230139 พระสมศกัด์ิ    อาภาธโร เหล่าโคตร หนองผกัชี อนัดบั 2
ขก 0708/2550 4505230091 พระมหาสมเกียรติ   ปญฺ าโชโต เรืองศรี คีรีวง อนัดบั 2
ขก 0709/2550 4505230201 พระมหาวิชยั อินทนาโม อินทนาม บา้นหมอ อนัดบั 2
ขก 0710/2550 4505230023 พระชนะชน จนฺทวณฺโณ ป้อมสุวรรณ ชุมพร อนัดบั 2
ขก 0711/2550 4505230031 พระชูวิทย ์   จิตฺตทนฺโต สุจริต รัตนคงคาราม
ขก 0712/2550 4505230155 พระสมัฤทธ์ิ   ธีรปญฺโ ดุพงษ์ หนองแซง
ขก 0713/2550 4505230015 พระเฉลิม      โกวิโท สิงคลีบตุร ราชชมพู
ขก 0714/2550 4405230200 สามเณรวรวิทย์ หงษเ์หล่ียม ธาตุกดุกวา้ง รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก 0715/2550 4505270068 พระสายณัห์     อุทโย ปยุภูงา สมุทรชยัศรี อนัดบั 1
ขก 0716/2550 4505270084 พระสมคิด      าณกวี แตงพรม ทรงศิลา อนัดบั 2
ขก 0717/2550 4505270041 พระมหาอนนัต ์ อนงฺคโณ ขนัเขียว ทรงศิลา อนัดบั 2
ขก 0718/2550 4505270033 พระมหาไพฑูรย ์ วชิรธมฺโม ประทมุทิพย์ สุขสว่าง อนัดบั 2
ขก 0719/2550 4505270050 พระรชฏ      าณธโร แกว้สะอาด ตะคลองสีผ้ึง อนัดบั 2
ขก 0720/2550 4505270114 พระพนมรัตน ์ ปิยสีโล ทองดี ทรงศิลา อนัดบั 2
ขก 0721/2550 4505270092 พระสมหวงั  จนฺทธมฺโม ร่มศรี มรรคส าราญ
ขก 0722/2550 4505270017 พระทองหมุน  ปิยธมฺโม สีมาวงค์ ตะคลองสีผ้ึง

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา การสอนภาษาไทย



ขก 0723/2550 4505270131 พระไพรบรูณ์ คุณสาโร เคล่ือนสอน เขาดิน ปี 3
ขก 0724/2550 4505270149 พระสุวฒันช์ยั จนฺทสโร ศรีบวั บรูพา ปี 3
ขก 0725/2550 4505270122 พระส าเร็จ อนงฺคโณ สงัเกตกิจ ปราสาทเบง ปี 3
ขก 0726/2550 4405270139 พระไพรวลั สุทฺธมโน แสนจนัทร์ หนองแวง รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม 0727/2550 4506270185 พระจิรายตุม์ ทฺวิเตโช มีเหมาะ บรูพ์ อนัดบั 2
นม 0728/2550 4506270100 พระธนภทัร กิตฺติ าโณ หงษท์อง สระจรเข้ อนัดบั 2
นม 0729/2550 4506270134 พระมหากนัตภณ สิรินฺธโร ประสงคสุ์ข ซบัสมบรูณ์ อนัดบั 2
นม 0730/2550 4506270151 พระอ านาจ สุรปญฺโ ยา่มกลาง ใหม่สุนทร อนัดบั 2
นม 0731/2550 4506270193 พระมหาสมยั ธมฺมสมโย ธงศรี มะค่า อนัดบั 2
นม 0732/2550 4506270142 พระสมพร สิริปญฺโ แกว้ดอนรี บา้นโนนเมือง อนัดบั 2
นม 0733/2550 4506270096 พระมหาแสงอรุณ จารุธมฺโม กฏมจัฉา โคกยาง อนัดบั 2
นม 0734/2550 4506270126 พระมหาจ าเริญ เขมวีโร ดวงใจ สุทธจินดา
นม 0735/2550 4506270177 พระมหาเชษฐา านจาโร องัโครัมย์ พายพั
นม 0736/2550 4506270274 พระกิตติภพ สิริวณฺโณ ศรีมาตร หวัละเลิง
นม 0737/2550 4506270011 พระอธิการสุพจน์ คุณวีโร ศรีปัญญา หนองไข่น ้า
นม 0738/2550 4506270088 พระสญัชยั ชนาสโภ ประสานสุข ใหม่สุนทร
นม 0739/2550 4506270053 พระมหาพงษเ์จริญ สุจิณฺโณ เช้ือตาโคตร บา้นโกรก
นม 0740/2550 4406270400 สามเณรศิริชยั หาคุม้คลงั บึง รุ่น 51
นม 0741/2550 4406270124 สามเณรมิตร ค าใบ บา้นปูนหนองพิมาน รุ่น 51

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย



นม 0742/2550 4406270116 พระมหาประวิทย์ ต าโณ ยติุรักษ์ มะเริงใหญ่ รุ่น 51
นม 0743/2550 4406270043 สามเณรนพดล ชั้นดี หนองสองหอ้ง รุ่น 51
นม 0744/2550 4406270159 พระปัญญากร เตชวโร อาวุธพนัธ์ เดิม รุ่น 51

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ 0745/2550 4507020034 พระสุริยา ติกฺขวิริโย เกษอินทร์ ชาํแระ อนัดบั 1
อบ 0746/2550 4507020042 พระมหาทรงวุฒิ สวํโร จกัรสาร ปทมุมาลยั อนัดบั 2
อบ 0747/2550 4507020433 พระมหานคร ปาลิรํสี จนัทราช บา้นหยอด อนัดบั 2
อบ 0748/2550 4507020166 พระเล่ือน อาจาโร อสิพงษ์ กลางสงัขะ อนัดบั 2
อบ 0749/2550 4507020301 พระมหายทุธพงษ์ อคฺคเตโช ทองศรี หนองแปก อนัดบั 2
อบ 0750/2550 4507020271 พระกรุงไทย ธมฺมนนฺโท พิมพร์ส ดา้มพร้า อนัดบั 2
อบ 0751/2550 4507020328 พระสมาน ธมฺมธโร พรมชา้ง ใหม่ทองสวาง อนัดบั 2
อบ 0752/2550 4507020398 พระคาํมวล อภินนฺโท คาํสอน นาควาย อนัดบั 2
อบ 0753/2550 4507020026 พระเอกพจน์ อคฺคปญฺโ บญุเฉลียว สะพือใต้ อนัดบั 2
อบ 0754/2550 4507020336 พระอนุกลู อนุตฺตโร เหาะเหิน เวียงเกษม อนัดบั 2
อบ 0755/2550 4507020310 พระเจตนส์ฤษฎ์ิ จนฺทโชโต พลเทพ บรูพา อนัดบั 2
อบ 0756/2550 4507020221 พระวิเชียร วชิโร แกว้วิชยั โนนม่วง
อบ 0757/2550 4507020077 พระบญุกอง สุธมฺโม วงศแ์สง ละทาย
อบ 0758/2550 4507020247 พระธนวฒัน์ พทฺธยาโณ คาํเสียง ดา้มพร้า
อบ 0759/2550 4507020344 พระจตุรวิทย์ ธีรธมฺโม ผา่นเมือง ดา้มพร้า
อบ 0760/2550 4507020361 พระคาํภี คมฺภีรปญฺโ พลขนั หนองงูเหลือม

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิา   สังคมศึกษา
วทิยาเขตอุบลราชธานี



อบ 0761/2550 4407020199 พระสุริยา ติสฺสวโํส ทองบตุร สระกาํแพงใหญ่ อนัดบั 2 รุ่น 51

อบ 0762/2550 4407020148 พระวิษณุ จนฺทธมฺโม ลกัขะณา โนนงาม อนัดบั 2 รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ 0763/2550 4507020018 พระสุประวติั อภินนฺโท ถนอมชาติ เทพมงคล อนัดบั 2
อบ 0764/2550 4507020255 พระพิทกัษ์ านิสฺสโร แฝงโกฏิ มหาวนาราม อนัดบั 2
อบ 0765/2550 4507020191 พระมหาประยทุธ์ อิทฺธิ าโณ ยะราช ปทมุมาลยั อนัดบั 2
อบ 0766/2550 4507020506 พระจิรภทัร์ ชวโน กินามณีย์ หนองไฮ อนัดบั 2
อบ 0767/2550 4507020093 พระอุทิศ กมฺมสุโภ แกว้เล่ือน ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
อบ 0768/2550 4507020263 พระฐิติกร สนฺตจิตฺโต ลาเลิศ บา้นกนัตม  
อบ 0769/2550 4507020131 พระอนนัต์ อานนฺโท เพชรดี หนองคนั  
อบ 0770/2550 4507020107 พระมณชักลุ ปญฺ าคโม สุวรรณ์ มณีวนาราม  
อบ 0771/2550 4507020212 พระสิทธิศกัด์ิ สิทธิสกฺโก วรรณทอง หนองงูเหลือมใต้
อบ 0772/2550 4507020379 พระอุทยั อหึสโก วะกะกนั แสงเกษม
อบ 0773/2550 4507020417 พระสุพรรณ์ สุวณฺณเมธี เลนตร์าม ตาเครือ
อบ 0774/2550 4507020409 พระเสกสรร สุทฺธจิตฺโต โกศล นํ้าออ้ม
อบ 0775/2550 4507020158 พระโชคชยั ธมฺมกาโม วิวิตรกลุ ทา่สะอาด
อบ 0776/2550 4507020387 พระสาํเริง ปภสฺสโร ฝางคาํ ปทมุมาลยั
อบ 0777/2550 4407020334 พระอานนท์ อภินนฺโท ปักกาโล คูสว่าง อบัดบั 2 รุ่น 51

อบ 0778/2550 4407020474 พระวรพิพฒัน์ กิตฺติวโร สว่างใจ นิคมกิตติยาราม รุ่น 51

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ



ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พร 0779/2550 4508020071 พระเฉลิม สิริปญฺโ ตองแหว นิวิฐศรัทธาราม อนัดบั 2 

พร 0780/2550 4508020062 พระปญุยวีร์ อาภสฺสโร มงคลพิพฒันพ์ร สุพรรณ อนัดบั 2

พร 0781/2550 4508020046 พระประควร โชติวโร บญุมี นิวิฐศรัทธาราม อนัดบั 2

พร 0782/2550 4508020038 พระนิกร ธีรปญฺโ ไชยวงศ์ พระบาทม่ิงเมือง อนัดบั 2

พร 0783/2550 4508020097 พระสมภาร อาจาโร มีเพช็ร เมธงักราวาส
พร 0784/2550 4508020020 พระจาํรัส อาภากโร ขดัถี นํ้าโคง้
พร 0785/2550 4508020054 พระปิยะ ปิยธมฺโม เมฆแสน ชยัเขต
พร 0786/2550 4508020101 พระอรรถพล วุฒิธมฺโม ชุ่มเชย ร่องกาศใต้
พร 0787/2550 4408020117 พระสหฐัชยั มหาวีโร ธรรมศิริ สบขาม รุ่น 51
พร 0788/2550 4408020095 พระเกรียงไกร ปภสฺสรธมฺโม ภิญโญ พระบาทม่ิงเมือง รุ่น 51

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พร 0789/2550 4508010041 พระสมุห์พีระศกัด์ิ ธมฺมาภินนฺโท อินเหลก็ ป่าแตว้ชยัวนาราม อนัดบั 2
พร 0790/2550 4508010130 พระเสถียร วิสุทฺธาจาโร จรรยา แม่บงเหนือ อนัดบั 2
พร 0791/2550 4508010121 พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ สุธมฺโม ถือแกว้ พงป่าหวาย อนัดบั 2
พร 0792/2550 4508010156 พระอุทิศ อภทฺธโร สืบศิริ คลองสาํราญ อนัดบั 2
พร 0793/2550 4508010091 พระชยัวฒัน์ อตฺตทนฺโต ตาวงทิ แม่ขมิง
พร 0794/2550 4508010032 พระครูพิทกัษช์โยดม อคฺควณฺโณ อินยา ชยัอุดม

คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา

วทิยาเขตแพร่
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

วทิยาเขตแพร่



พร 0795/2550 4508010075 พระสมเกียรต์ิ สิริมงฺคโล สุริยะวงศ์ ม่อนศรีสมบรุณาราม
พร 0796/2550 4508010083 พระสมเดช สิริมงฺคโล วงคแ์กว้ ปันเจน
พร 0797/2550 4508010199 พระสมพงษ์ ธมฺมกาโม แกว้นอ้ย ศรีดอก
พร 0798/2550 4508010202 พระครูปัญญาพลากร ปญฺ าพโล วนันาํ ศรีบญุนาํ
พร 0799/2550 4508010105 พระสมพล ทีฆายโุก แกว้มา แม่ยางตาล
พร 0800/2550 4508010172 พระประหยดั ปญฺ าทีโป ปินตาวงศ์ วงัธาร
พร 0801/2550 4408016993 พระกฤตพล คเวสโก กนัทิยะ สาํนกัปฏิบติัธรรมเชิงผาอนัดบั 2 รุ่น 51

พร 0802/2550 4408016764 พระภาสกร ปภสฺสโร ทิพยม์ณฑา บญุวาทยวิ์หาร  รุ่น 51 
พร 0803/2550 4408016683 พระนพดล เขมิโย อินทนาเกตุ ดอกบวั รุ่น 51

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร 0803/2550 4590209098 พระสมชาย ปโยโค ดาํเนิน ถาวรนิมิต อนัดบั 2
สร 0804/2550 4590209136 พระสมเจตต์ สมจิตฺโต ยืนยง คนัธารมย์ อนัดบั 2
สร 0805/2550 4590208997 พระวนัเฉลิม สติสมฺปนฺโน คิดนุนาม ตาเบา
สร 0806/2550 4590209128 พระสุรชยั ธมฺมทฺธโช คาํพนัชนะ ตะเคียน
สร 0807/2550 4590209241 พระถนอมศกัด์ิ ธีรปญฺโ เลิศลํ้า สหมิตรบาํรุง

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร 0808/2550 4590209268 พระกิตติกานต์ วิสุทฺโธ ไกรสร คฤห์ภูมิกาวาส อนัดบั 2

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  สังคมศึกษา

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาองักฤษ



สร 0809/2550 4590209071 พระถนดั วฑฺฒโน บตุรสวสัด์ิ นารายณ์บุรินทร์
สร 0810/2550 4590209152 พระดารา ธมฺมโชโต สรร โคกบวัไรย์

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พย 0811/2550 4510030452 พระเดชา านวุฑฺโฒ กนัทามูล ศรีบญุเรือง
พย 0812/2550 4510020341 พระชายศิริ จนฺทสาโร อุ่นแสง ราชคฤห์
พย 0813/2550 4510020406 พระสมเกียรติ สมกิตฺติโก พลธาณี ต๋อมใตศ้รีมณฑล
พย 0814/2550 4510020368 พระภูมินทร์ อภินนฺโท ธรรมของดี ป่าแดด
พย 0815/2550 4510030461 พระวฒันศกัด์ิ ปญฺ าวุโธ ถ่ินสอน โพธาราม
พย 0816/2550 4510020376 พระวชัระ กตปญฺุโ จินาเฟย ป่าแดงบญุนาค
พย 0817/2550 4510030321 พระจาํนงค์ จรณธมฺโม นะที เมืองชุม
พย 0818/2550 4510031122 พระสุพฒัน์ ปญฺ าวโร ใจพรม สนักาํแพง
พย 0819/2550 4510020414 พระใบฎีกาสมบรูณ์ ปณฺุณสิริ ชยัชมภู ศรีอุโมงคค์าํ
พย 0820/2550 4710021143 พระภูเบศร์ กิตฺติสาโร โพธิกลาง โพธาราม ปี 3
พย 0821/2550 4710021135 พระพชรพล กตปญฺุโ ศรีติสาร ลี ปี 3
พย 0822/2550 4410020505 พระสมบรูณ์ สิริมงฺคโล สายใจ บวัเลียววนาราม รุ่น 51

ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ลพ 0823/2550 4504240408 พระมนตรี ตวิริโย ธรรมสุทธ์ิ แม่ตืน อนัดบั 1

คณะครุศาสตร์   สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิา  สังคมศึกษา

วทิยาเขตพะเยา



ลพ 0824/2550 4504240301 พระกฤษณา คุตฺตธมฺโม ไชยเดช หว้ยกาน อนัดบั 1
ลพ 0825/2550 4504240343 พระธาร ภูริจิตฺโต ปาละดุก วงัทอง อนัดบั 1
ลพ 0826/2550 4504240521 พระมหาอนนัท ปญฺ าวชิโร สาขามุละ ป่าไมแ้ดง อนัดบั 2
ลพ 0827/2550 4504240602 พระครูใบฎีกาพิษณุ ปริชาโน แตงหวาน ราชโกษา อนัดบั 2
ลพ 0828/2550 4504240491 พระสุวิทย์ วรวุฑฺโฒ หงส์วงศไ์พศาล แม่สารป่าขาม อนัดบั 2
ลพ 0829/2550 4504240424 พระวิวฒัน์ วุฑฺฒิธมฺโม จินดาหลวง บา้นลอ้ง อนัดบั 2
ลพ 0830/2550 4504240459 พระสภาวุฒิ ยสวฑฺฒโน อภิสิทธ์ิ บา้นเหล่าพระเจา้ตาเขียว อนัดบั 2
ลพ 0831/2550 4504240505 พระสมจิตร จิตฺตปุ โ บญุป๋ัน พระบาทอุดม อนัดบั 2
ลพ 0832/2550 4504240432 พระวิโรจน์ กิตฺติวณฺโณ พรสุขี พรพุทธบาทห้วยตม้ อนัดบั 2
ลพ 0833/2550 4504240513 พระสมหมาย ชุตินฺธโร ปันฟู สนัเจดียริ์มปิง อนัดบั 2
ลพ 0834/2550 4504240416 พระพิชญา ธนปญฺโ บรูพาน าทรัพย์ สงัฆทาน อนัดบั 2
ลพ 0835/2550 4504240599 พระสุริยนัต์ สุทฺธ าโณ ตาดเงิน หนองแขม อนัดบั 2
ลพ 0836/2550 4504240360 พระนิวตั อริยว  โส ท าวนั ปากลอ้ง อนัดบั 2
ลพ 0837/2550 4504240467 พระสงัวร สีลส วโร จ าปาทอง บา้นหว้ยผกักดู
ลพ 0838/2550 4504240475 พระสุเทพ เทวธมฺโม จุนเนตร กู่เหลก็
ลพ 0839/2550 4504240378 พระภาณุพงศ์ กิตฺติปญฺโ ไพศาลย์ กู่เรือง
ลพ 0840/2550 4504240394 พระมานิต ภูริปญฺโ ลวนค า แม่สารป่าขาม
ลพ 0841/2550 4504240351 พระเปรม ธนปญฺโ โอดนนัท์ ปเูลย
ลพ 0842/2550 4504240530 พระอนุพนัธ์ สิริวฑฺฒโน ชุ่มอุ่น ดอนนอ้ย
ลพ 0843/2550 4504240386 พระพิศาล ตธมฺโม สุริยา ป่าไมแ้ดง
ลพ 0844/2550 4404240791 พระปริยติั เตชวโร ค าเมืองช่ืน บา้นหลวย อนัดบั 2 รุ่น 51

วทิยาลยัสงฆ์นครพนม



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นพ 0845/2550 4513020032 พระไกรทอง อุตฺตมปญฺโ โสมศรี ศรีเจริญสุข อนัดบั 1
นพ 0846/2550 4513020024 พระเกรียงศกัด์ิ กิตฺติภทฺโท โทขนาด โพธ์ิศรีวราราม อนัดบั 2
นพ 0847/2550 4513020059 พระอธิการขวญัวิชิต กมโล แสงสุวรรณ โพธ์ิศรี อนัดบั 2
นพ 0848/2550 4513020067 พระค าลน จนฺทสาโร จนัทร ศรีมงคล อนัดบั 2
นพ 0849/2550 4513020091 พระโช เตชวโร จนัทร์ครบ บา้นนาโดน อนัดบั 2
นพ 0850/2550 4513020342 พระพิษณุพงศ์ ปิยสีโล ใจแกว้ จิกเทิง
นพ 0851/2550 4513020326 พระส าราญ อาจารธมฺโม พิมพนัธ์ พระธาตุพนมฯ
นพ 0852/2550 4513020351 พระวราวุฒิ กนฺตสีโล ปาหิต พระธาตุพนมฯ
นพ 0853/2550 4513020229 พระเวินมา ปสนฺโน ชาเทราช เหนือทา่จ าปา
นพ 0854/2550 4513020156 พระเพชรเมืองพล มหาปญฺุโ ค าตลบ ทา่โพธ์ิชยั
นพ 0855/2550 4513020270 พระสมยงค์ สมฺปญฺโ ค ามุงคุณ พระธาตุพนมฯ
นพ 0856/2550 4513020199 พระลกัษณ์ไทย สุธมฺโม ลาแสดง พระธาตุพนมฯ
นพ 0857/2550 4513020369 พระเหวียน ขนฺติธโร ค ามุงคุณ ศรีบญุเรือง เขา้ปี 3
นพ 0858/2550 4413020332 พระพีรศกัด์ิ ธมฺมวโร โพนดวงกรณ์ พระกลางทุง่ อนัดบั 2 รุ่น 51

นพ 0859/2550 4413020324 พระอดิเทพ กิตฺติปญฺโ ยะชยัศรี พระกลางทา่ รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ลย 0860/2550 4512270345 พระมหาสุทธิพงศ์ คมฺภีรปญฺโ ทองยศ วดัป่าสนัติธรรมาราม อนัดบั  2
ลย 0861/2550 4512270388 พระอนุกลู อาภากโร นุ่นภูบาล ทรายมูล อนัดบั 2

คณะครุศาตร์  สาขาวชิา  การสอนภาษาไทย

คณะครุศาตร์  สาขาวชิา สังคมศึกษา

วทิยาลยัสงฆ์เลย



ลย 0862/2550 4512270019 พระมหากฤษฎา กิตฺติเมธี ชารีวนั ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
ลย 0863/2550 4512270175 พระบรรเลง จนฺทาโภ วงศจุ์ฬา ป่าโนนงาม อนัดบั 2
ลย 0864/2550 4512270141 พระยทุธพิชยั ทีปงฺกโร ตระกลูศรี อินทราราม อนัดบั 2
ลย 0865/2550 4512270086 พระเฉลิมพร วชิร าโณ เพชรภูเขียว ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
ลย 0866/2550 4512270078 พระฐิติภทัร์ ชาโนทโย ประสุ่มพั้ว ป่ามหาราช อนัดบั 2
ลย 0867/2550 4512270124 พระวิทยา จนฺทปูโม นิลาลาด ศรีพฒันาราม อนัดบั 2
ลย 0868/2550 4512270311 พระสิทธิชยั ยโสธโร ครุนนัท์ ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
ลย 0869/2550 4512270094 พระชาติกมลชาญ อิทฺธิ าโน ค าเหลือ อินทราราม อนัดบั 2
ลย 0870/2550 4512270337 สามเณรสุชาติ จนัยา นาทะเล อนัดบั 2
ลย 0871/2550 4512270205 สามเณรประเทือง ค ามุงคุณ ศรีกษตัรยาราม อนัดบั 2
ลย 0872/2550 4512270159 พระธีรศกัด์ิ ธีรปญฺโ ผายพลพฤกษ์ เทวสุนทร อนัดบั 2
ลย 0873/2550 4712270292 พระอธิการวีระ วีรปญฺโ เห่าบา้นคอ้ โนนส าราญ อนัดบั 2
ลย 0874/2550 4512270302 พระมหาสิทธิชยั สิทฺธิปาโล อุม้บญุ ศรีพฒันาราม อนัดบั 2
ลย 0875/2550 4512270256 พระมนตรี ธมฺมโชโต ศรีชา ธาตุเมืองพิณ
ลย 0876/2550 4512270213 พระพงษศ์กัด์ิ  วิจิตฺสาโร วิจิตรปัญญา โพธ์ิงาม
ลย 0877/2550 4512270183 พระบญัชา กตธมฺโม ค ามุงคุณ ศรีกษตัรยาราม
ลย 0878/2550 4712270306 พระวีระศกัด์ิ ธีรปญฺโญ รักษเ์หล่า ศรีษะเกศ เขา้ปี 3
ลย 0879/2550 4412270581 พระอาทิตย์ อคฺคธมฺโม ผกูภุ วดัศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2 รุ่น 51

ลย 0880/2550 4412270238 พระปัญจะ คุเณสโก สาระมโน วดัโพธ์ิศรีสมโพธ์ิ อนัดบั 2 รุ่น 51

ลย 0881/2550 4412270041 พระชุมพล กิตฺติโก ปัทถาพงษ์ วดัศรีวิชยัวนาราม อนัดบั 2 รุ่น 51

ลย 0882/2550 4412270378 พระสมเกียรติ สุเมโธ ปัญจรักษ์ วดัศรีวิชยัวนาราม รุ่น 51
ลย 0883/2550 4412270181 พระบญุเท่ียง สิริจนฺโท ธรรมธาตุ ศรีสุวรรณเลไลย์ รุ่น 51



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นส 0884/2550 4509020651 พระอ านาจ  เตชวโร ทองเพช็ร โพธ์ิศรีศรัทธาธรรม อนัดบั 1
นส 0885/2550 4509020538 สามเณรศรเพชร  เท่ียงอยู่ พฒันาราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
นส 0886/2550 4509020392 สามเณรดิเรก  แกว้บวัดี โพธาราม อนัดบั 2
นส 0887/2550 4509020422 พระนิรันดร์  ธมฺมทินฺโน หนูพิน วงัง้ิว อนัดบั 2
นส 0888/2550 4509020414 พระนพนนัท ์ ธมฺมธโร ศิริโยธา ไทรเหนือ อนัดบั 2
นส 0889/2550 4509020571 พระสญัญา  พฺรหฺม าโณ แกว้ณรงค์ โพธ์ิทอง อนัดบั 2
นส 0890/2550 4509020384 พระณฐัพงศ ์ วชิรว  โส เนตรฤทธ์ิ พฒันาราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
นส 0891/2550 4509020597 สามเณรสุเทพ  อาชาพล โพธาราม อนัดบั 2
นส 0892/2550 4509020341 พระมหากฤษณะ  เขมานนฺโท แซ่ทอ่ วรนาถบรรพต อนัดบั 2
นส 0893/2550 4509020376 พระมหาชาตรี  ภูริปญฺโ จนัทร์สุข เจริญผล อนัดบั 2
นส 0894/2550 4509020457 พระพรทวี  ถาวโร แทง่ทอง อู่ตะเภา อนัดบั 2
นส 0895/2550 4509020449 พระประสิทธ์ิ  กนฺตสีโล ลุนสิน สระตาแวว อนัดบั 2
นส 0896/2550 4509020520 พระมหาวีรพงศ ์ รติโก ไก่แกว้ ทา่เกษม อนัดบั 2
นส 0897/2550 4509020627 พระสุวรรณฐา  อินฺทฺริยส วโร ลึม หวัถนนเหนือ อนัดบั 2
นส 0898/2550 4509020406 พระทองแดง  วิหพฺวโร สุกเหลือง โพธาราม อนัดบั 2
นส 0899/2550 4509020465 สามเณรพิษณุ  โคกสุก ธรรมโศภิต อนัดบั 2
นส 0900/2550 4509020589 พระมหาสุขสนัต ์ วชิรปญฺโ หาดค า เขาดิน อนัดบั 2
นส 0901/2550 4509020503 พระวินยั  ถาวโร บวัโต โพธาราม อนัดบั 2
นส 0902/2550 4509020368 สามเณรจิราวฒัน ์  เขียวชะอุ่ม โพธาราม
นส 0903/2550 4509020562 สามเณรสรเพชร  บวัสุข โพธาราม

วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์
คณะครุศาสตร์  สาขาวชิา สังคมศึกษา



นส 0904/2550 4509020635 สามเณรใหม่  นนทไ์ธสงค์ โพธาราม
นส 0905/2550 4509020554 พระสมภพ  กิตฺติ าโณ สมบญุณา วาปีรัตนาราม
นส 0906/2550 4509020619 พระสุรชยั  กตคุโณ เม่นเกิด ทุง่นอ้ย
นส 0907/2550 4509020350 พระคมสนัต ์ อภิสนฺโต ฤทธ์ิเตม็ อรัญญิการาม
นส 0908/2550 4709021180 พระมนสั  ธมฺมรโต มีมณี เขาวงษ์ เขา้ปี 3

คณะครุศาสตร์
ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาจริยศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา รวมทั้งส้ิน รูป
วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป



รวม รูป
วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

จ านวน รูป
วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครพนม



สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์ล าพูน

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์เลย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จ านวน รูป

รวม รูป
วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชาสงัคมศึกษา จ านวน รูป

จ านวน รูป
วทิยาเขต/วทิยลาลยัสงฆ์/ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน รูป

คณะครุศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รูป

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผลถ

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ
อนุมัติปริญญา  วนัที ่ ๓๐  มีนาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๐

รับรองตามน้ี

พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมสุธี



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0909/2550 4517030113 พระมหาชยัวิวฒัน์  ชยวฑฺฒโน ทองค าแทน มหาธาตุ อนัดบั 2
กท 0910/2550 4517030300 สามเณรประวิทย์  จนัจุฬา เปาโลหิตย์ อนัดบั 2
กท 0911/2550 4517030971 พระมหาบญุน า  จิตฺตส วโร บญุเริก พระยาท า
กท 0912/2550 4517031021 พระมงคล ตมงฺคโล สงัฆราช บางขนุเทียนใน
กท 0913/2550 4517010686 พระสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโ หนูเอ่ียม ชลอ
กท 0914/2550 4517010201  พระนิเวศน์  ชยธมฺโม มณีรัตนวงศ์ ทองเพลง
กท 0915/2550 4417030987 พระไสว เขมวีโร นางวงษ์ สุทธารัตนาราม รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0916/2550 4517030610 สามเณรสมอาจ   อ่ิมเอม ดาวดึงษาราม อนัดบั 1
กท 0917/2550 4517030555 พระมหาสมปอง  นรินฺโท  เกรียรัมย์ ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2
กท 0918/2550 4517030784 พระมหาอภินนท์  อภิ าโณ  บญุทนั สระเกศ อนัดบั 2
กท 0919/2550 4517030628 พระมหาสยมุภู ติปญฺโ  โสมสุข ใหม่ยา้ยแป้น อนัดบั 2
กท 0920/2550 4517030687 พระมหาสุชิน  จนฺทว  โส  รัตนภกัดี ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
กท 0921/2550 4517030041  พระมหาโกมิน โชติปญฺโ  กามณี ใหม่ยายแป้น อนัดบั 2

รุ่นที ่ ๕๒

คณะมนุษยศาสตร์   (ส่วนกลาง)
สาขาวชิา  ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
รับปริญญา  วนัที ่ ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐

(10)(43)(26)(18)(27)(15)(29)(28)(14)(10)



กท 0922/2550 4517030148 พระโชคชยั โชติมนฺโต  มากเกตุ ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2
กท 0923/2550 4517030504  พระวชัรินทร์  กสุลจิตฺโต  รูปคุม้ เลียบราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
กท 0924/2550 4517030636 พระศราวุธ  ติกฺขวีโร  ท่ีดี ใหม่พิเรนทร์ อนัดบั 2
กท 0925/2550 4517030768 พระแหลม  สุเมโธ  เทวตา บางยีข่นั อนัดบั 2
กท 0926/2550 4517030024  พระกฤษณ์  อคฺควโร  ธีระประโภชนภ์าณุ หนงั อนัดบั 2
กท 0927/2550 4517030725 พระมหาโสพล  มหาวิริโย  จนัทร์ฤทธ์ิ ยางสุทธาราม อนัดบั 2
กท 0928/2550 4517030563 พระสนธยา านธมฺโม  อุ่นอ่อน เลียบราษฎร์บ ารุง อนัดบั 2
กท 0929/2550 4517030733 สามเณรโสภณ เพง็ลุน ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
กท 0930/2550 4517030831 พระอุทยั วิเสฏฺโ  นนัทะกลุ บางรักใหญ่ อนัดบั 2
กท 0931/2550 4517030512  พระมหากิตติธชั สิริปญฺุโ  นาชยั รัชฎาธิษฐาน อนัดบั 2
กท 0932/2550 4517030989 พระปรีชา ปญฺ าธโร  สุดใจ ก าแพงบางจาก
กท 0933/2550 4517031063 พระวิจิตร จิตฺตวุฑฺโฒ แต พระยาท า
กท 0934/2550 4517030849 พระมหาอุทยั อุทยว  โส  ปะเว สุธาราม
กท 0935/2550 4517030474  พระธิติ ถิรธมฺโม  สุดชา ฉิมทายกาวาส
กท 0936/2550 4517030385 พระมหาไพรบรูณ์ โชติธมฺโม เมืองศรีสุข อุบลวนาราม
กท 0937/2550 4517030792 พระมหาอนนัทชยั ธมฺมวุฑฺโฒ  จงไกรจกัร นาคปรก
กท 0938/2550 4517030164 พระถนดั อภินนฺโท  ไชยพนัธ์ุ วิเศษการ
กท 0939/2550 4517030067  พระมหาจ านง ชินว  โส ยอ่ทอง บรมสถล
กท 0940/2550 4517030237  พระมหาบญุชู อุชุจาโร  แตงฉาย ปากน ้า
กท 0941/2550 4517030377  พระมหาพรชยั มหาวีโร  ใจสา สุทธาราม
กท 0942/2550 4517030393  พระไพศร ธนิสฺสโร แจง้สว่าง ราษฏร์บรูณะ
กท 0943/2550 4517030261  พระมหาศุภกร าณเมธี  พลายวนั พรหมวงศาราม
กท 0944/2550 4517031071 พระสว่าง อภิชาโน  วฒันา ศรีสุดาราม



กท 0945/2550 4517030253  พระมหาบญัชาติ ติกฺขปญฺโ  ล าพงษ์ ไทรใหญ่
กท 0946/2550 4517030245  พระบวร ปวโร  ปยุะติ อมัพวนั
กท 0947/2550 4517031128 พระโสภณ โสภโณ  แสนยานุภาพ อมัพวนั
กท 0948/2550 4517030938 พระมหานรา ชิตมาโร แกว้กลา้ เวฬุวนาราม
กท 0949/2550 4761030020 พระมหาเดชอุดม ธิติธาตา แสงบญุ โมลีโลกยาราม เขา้ปี 3
กท 0950/2550 4417031029 พระอภิวฒัน์ พลธมฺโม ไชยนอ้ย จนัทร์นอก อนัดบั 1 รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 0951/2550 4517031047  พระรชฏ  กิตฺติภทฺโท  จนัทร์ศรี ใหม่ทองแสน อนัดบั 1
กท 0952/2550 4517030598 พระสมพาน สมจิตฺโต  เสาร์ทอง ศรีบญุเรือง อนัดบั 2
กท 0953/2550 4517030750  พระกาญจนพงศ์ สุวณฺณว โส สุวรรณ ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2
กท 0954/2550 4517030211  พระมหาธนกร อสิ าโณ  อคัรจนัทร์ ศาลาแดง อนัดบั 2
กท 0955/2550 4517030156  พระมหาณฐัพงศ์ ณฏฺ ว  โส  ธิยะ พระพิเรนทร์ อนัดบั 2
กท 0956/2550 4517030539  พระมหาสุเทพ สุทฺธิ าโณ  ธนิกกลุ สงัเวชวิศยาราม
กท 0957/2550 4517030105  สามเณรชยัทตั   ขนัธสิกรรม ดาวดึงษาราม
กท 0958/2550 4517030121  พระชาตรี วิสุทฺธ าโณ ชิณวงศ์ ชลประทาน
กท 0959/2550 4517030032  พระมหากิตติ  กวิวชิโร  คนัดูไล มหาพฤฒาราม
กท 0960/2550 4517030351  พระพงศธิ์ชยั อินฺทปญฺโ  นาโค เจา้มูล
กท 0961/2550 4517030407  พระมหาเมธี ตธมฺโม  ส าราญดี นาคปรก
กท 0962/2550 4517030083  พระจีรศกัด์ิ กนฺตสิริ  บญุฤทธ์ิ พระยาท า

สาขาวชิา  พุทธจติวทิยา
คณะมนุษยศาสตร์



กท 0963/2550 4517031098 พระสุเทพ ปิยวณฺโณ  จนัทร์ แดงปาระชาราษฏร์
กท 0964/2550 4517030822  พระมหาอ าพล โสภณ าโณ  แสงอรุณ นาคปรก
กท 0965/2550 4517030547  พระมหาสุขสนัต์  สิริธโร บษุบง อมรยิการาม
กท 0966/2550 4517030857  พระเอมย์ สุเมธปณฺฑิโต  เครือหวงั วิเศษการ
กท 0967/2550 4517030288  พระมหาประสงค์  อินฺทปญฺโ  ปันอินทร์ เปาโรหิตย์
กท 0968/2550 4517030075  สามเณรจกัรี   สุดสมสิน พระเชตุพน
กท 0969/2550 4517030741  สามเณรโสภณพฒันา   อินจุย้ ใหม่ช่องลม
กท 0970/2550 4761030011 พระมหาสมภคั กิตฺติปญฺโ ตึบปิน เบญจมบพิตร เขา้ปี 3
กท 0971/2550 4417031240 พระบณัฑิต จิตฺตส วโร เพจ็ ปากน ้า อนัดบั 2 รุ่น 51

กท 0972/2550 4417030995 พระหน่ึงสุวรรณ ธมฺมกสุโล ยีซ่า้ย เชิงกระบือ รุ่น 51
กท 0973/2550 4417030928 พระสุรศกัด์ิ เหว่ถัน่ บญุชมพู โลกานุเคราะห์ รุ่น 51

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 0974/2550 4532512158 พระมหาธวฒัชยั วรมุนี หาญชนะ ล าดวน อนัดบั 1
นค 0975/2550 4532512344 พระสงกรานต์ ตปสีโล จนัทรทจิตร บญุเรืองสุวรรณา อนัดบั 1
นค 0976/2550 4532512301 พระสมยั อาภาธโร ศรีภูมิภกัด์ิ ประดิษฐธ์รรมคุณ อนัดบั 2
นค 0977/2550 4532512212 พระปัญญา สนฺตจิตฺโต ไชยสุข นาฬิกวนาวาส อนัดบั 2
นค 0978/2550 4532512247 พระไพรวลั สุเมโธ วิบลูยก์ลุ โพธ์ิชยั อนัดบั 2
นค 0979/2550 4532512352 พระมหาอภิสิทธ์ิ สญฺ จิตฺโต พนัธก์าฬสินธุ์ โพธิสมภรณ์ อนัดบั 2
นค 0980/2550 4532512221 พระมหาปัญญา มหาปญฺโ พินิจมนตรี โพธ์ิชยั อนัดบั 2
นค 0981/2550 4532512336 สามเณรสุริยา ดงเจริญ มีชยัทา่ อนัดบั 2

 วทิยาเขตหนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



นค 0982/2550 4532513634 พระอภิชน อภิชาโน บปุผสอน ราษฎร์บรูณะ อนัดบั 2
นค 0983/2550 4532512280 พระวระจิตร สุวณฺโณ บตุรนนท์ ชุมแพ อนัดบั 2
นค 0984/2550 4532512310 พระสมิตร เขมจาโร วงค าแสง ศรีคุณเมือง อนัดบั 2
นค 0985/2550 4532512166 พระธนสิทธ์ิ านสมฺปณฺุโณ เหล่าแซง ศรีบญุเรือง
นค 0986/2550 4532512204 พระประสิทธ์ิ วีรจิตฺโต แกว้ประเสริฐ มงคลศิลาคุณ
นค 0987/2550 4532512361 พระภูริภทัร์ ปญฺ าวชิโร สีดามาต ธรรมจกัร
นค 0988/2550 4532512271 พระวิไลสรณ์ วชิรภูโต แกว้ภูธร มงคลศิลาคุณ
นค 0989/2550 4532512298 พระศรีษะเกษ ปิยวาจโน นากะวงศ์ โพธ์ิศรี
นค 0990/2550 4532512140 พระทองนดั จิตฺตวณฺโณ จนัทร์ทะลิวนั ศรีสะอาดชมพู
นค 0991/2550 4532512239 พระพทุธวงศ์ คมฺภีรปญฺโ สามาลาวงศ์ มงคลศิลาคุณ
นค 0992/2550 4732613624 พระประดิษฐ์ ปภสฺสรจิตฺโต ทองค า ศรีสว่างอุดมพร

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม 0993/2550 4504110016 พระพทุธศกัด์ิ พทฺุธ าโณ การประเสริฐ ร ่ าเปิง อนัดบั 1
ชม 0994/2550 4504360012 พระจกัราวุธ านวีโร ชุ่มมงคล ปากกอง อนัดบั 2
ชม 0995/2550 4504360039 พระวินยั วรเมธี โนจรมา ลอยเคราะห์ อนัดบั 2
ชม 0996/2550 4504360071 พระทิพยพ์นากรณ์ ชยาภินนฺโท เลาลี สวนดอก อนัดบั 2
ชม 0997/2550 4504360021 พระธนัวา ปญฺ าธโร ชยัแกว้ หนองชา้งคืน อนัดบั 2
ชม 0998/2550 4504360187 พระมหาอาโซ สุชาโต แลเชอ เจ็ดลิน อนัดบั 2
ชม 0999/2550 4504360080 พระวิไล ธมฺมสาโร แกว้อินค า หม่ืนเงินกอง อนัดบั 2
ชม 1000/2550 4504360047 พระณรงคช์ยั อินฺทโชโต สถานเดิม ชา้งค  ้า อนัดบั 2

 วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



ชม 1001/2550 4504360365 พระชยัวุฒิ กตปญฺุโ ผาแกว้ อุโบสถ อนัดบั 2
ชม 1002/2550 4504360233 พระวิวฒัน์ อุทาโน หงษแ์สน สวนดอก อนัดบั 2
ชม 1003/2550 4504360098 พระมงคล อคฺคธมฺโม สวสัด์ิสกลุไพร ฝายหิน
ชม 1004/2550 4504360217 พระอภิชาติ อภิชาโต ราชสกั หนองชา้งคืน
ชม 1005/2550 4504360144 พระมหาเชิดศกัด์ิ สุเมธโส ทะแกว้ ศรีเกิด
ชม 1006/2550 4504360438 พระวีรชยั วรธมฺโม ช่ืนพนัธ์ ช่างเค่ียน
ชม 1007/2550 4504360276 พระโสคง อคฺคธมฺโม สม ฝายหิน
ชม 1008/2550 4504360195 พระด ารงค์ ธีรวโร ครองเมือง สวนดอก
ชม 1009/2550 4504470098 พระธวชัชยั อายวุฑฺฒโก แสงอินทร์ พระนอนขอนม่วง
ชม 1010/2550 4504360136 พระพฒันพฒัน์ ภทฺทรเมธี ลงักาพิน เจดียแ์ม่ครัว
ชม 1011/2550 4504360349 พระพิทกัษ์ เทวปญฺโ เทพปัญญา ศรีสุพรรณ
ชม 1012/2550 4404360479 พระศรีอ าพร กิตฺติ าโณ กลุพนัธ์ ฝายหิน
ชม 1013/2550 4504240700 พระวิไลหงส์ จนฺทว  โส ดวงประเสริฐ สวนดอก
ชม 1014/2550 4504360381 พระสนัติสุข อตฺตธิโป สินทะวงศ ศรีสุพรรณ
ชม 1015/2550 4504360373 พระทวีชยั คมฺภีรโต เครือดี ทรายมูล
ชม 1016/2550 4504360501 พระค าสิงห์ สุวณฺณสีโห ทวีสุข ชมพู
ชม 1017/2550 4504360527 พระบญุไท ปภสฺสโร ดวงประเสริฐ อุโมงค์
ชม 1018/2550 4504110253 พระภูติวฒัน์ รตฺนสุวณฺโณ รัตนสุวรรณุผล มณเฑียร
ชม 1019/2550 4404360070 สามเณรเสน่ห์ ปัญโญ ฟ้าฮ่าม อนัดบั 2 รุ่น 51

ชม 1020/2550 4404360843 พระสิทธวงศ์ สุนฺทโร โชคประวติั ฝายหิน รุ่น 51

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิา  พุทธจติวทิยา
 วทิยาเขตเชียงใหม่



ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

ชม 1021/2550 4504360411 พระมนตรี มนฺตเมธี อินตา แมสาหลวง อนัดบั 1
ชม 1022/2550 4504370026 พระมหาโอภาส สมจิตฺโต วนัเห่า สวนดอก อนัดบั 2
ชม 1023/2550 4504360314 พระไกรวลัย์ อภิปสนฺโน ใจใหญ่ ช่างแตม้ อนัดบั 2
ชม 1024/2550 4504240092 พระมานิตย์ จิรวฑฺฒโน จ าปานีย์ ช่างเค่ียน อนัดบั 2
ชม 1025/2550 4504110091 พระศุภกิจ ปภสฺสโร เทอดสุวรรณ อุโมงค์ อนัดบั 2
ชม 1026/2550 4504360322 พระสุรัตนช์ยั ธมฺมปาโล หมอกแสง น ้าแพร่ อนัดบั 2
ชม 1027/2550 4504360128 พระเฉลิมพล สิริวฑฺฒโน ค าหมั้น สนัทรายตน้กอก อนัดบั 2
ชม 1028/2550 4504370042 พระสมคิด ปญฺญาวชิโร สมยั พระสิงห์ อนัดบั 2
ชม 1029/2550 4504240050 พระมหาสหพฒัน์ โพธิปญฺโ สาระพงษ์ บพุพาราม อนัดบั 2
ชม 1030/2550 4504360101 พระหยี สิริปญฺุโ แซ่เจ๋า สวนดอก
ชม 1031/2550 4504360390 พระไสว ปภสฺสโร อินทะนยั กอม่วง
ชม 1032/2550 4504360403 พระวชัรวีร์ วชิรเมธี รัตนธีรชล บวกครกหลวง
ชม 1033/2550 4504370069 พระสุริยา จตฺตสลฺโล กะฐิน ฝายหิน
ชม 1034/2550 4504240653 พระสมิทธ์ิ จริยเมธี ดวงประเสริฐ สวนดอก
ชม 1035/2550 4504370085 พระวิรัตน์ วิรตฺตนวโร สุวรรณวงษ์ เชียงยืน
ชม 1036/2550 4404360151 พระวิชยั มหาวิชโย สายบวั สวนดอก อนัดบั 2 รุ่น 51

ชม 1037/2550 4404470231 พระศราวุฒิ ธีรปญฺโ กินณรงค์ แม่หอพระ รุ่น 51

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก 1038/2550 4505370071 พระธรายวุฒัน ์  สิริวฑฺฒโน ศรีกลุวงษ์ พระยาทด อนัดบั 1

 วทิยาเขตขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



ขก 1039/2550 4505370305 พระมหาสพลเชษฐ ์  ปญฺ าภรโณ ประชุมชยั ดอนทอง อนัดบั 2
ขก 1040/2550 4505370151 พระสารินท ์    รกฺขิตเถโร ชวน กมัพชูา อนัดบั 2
ขก 1041/2550 4505370321 พระสุทธิพงษ ์ ธมฺมธโร สนสุวรรณ์ หนองสองหอ้ง อนัดบั 2
ขก 1042/2550 4505370160 พระส าราญ   สิริปญฺโ ใจกลา้ ทา่ชา้งเหนือ อนัดบั 2
ขก 1043/2550 4505370283 พระวนัชาติ   สนฺตวีโร ตงัสุข คูเมือง อนัดบั 2
ขก 1044/2550 4505370313 พระสุคล    เตชธมฺโม ศรีอ่อน ป่าสกั อนัดบั 2
ขก 1045/2550 4505370119 พระยรุศกัด์ิ    จนฺทสโร เฉลิมแสน ป่าสามคัคีธรรม อนัดบั 2
ขก 1046/2550 4505370054 พระทศพร   ธมฺมทินฺโน บตุรสาหลิง โพธ์ิศรีทอ อนัดบั 2
ขก 1047/2550 4505370062 พระทองสา   ทิวงฺกโร แผงสี มงคลธรรมกายราม อนัดบั 2
ขก 1048/2550 4505370348 พระอนุสรณ์  อุคฺคเตโช แกว้บณัฑิต ซ าผกัแพว อนัดบั 2
ขก 1049/2550 4505370381 พระพรหมมา ธมฺมทินฺโน โจมกาวงศ์ โพธ์ิศรีทอ
ขก 1050/2550 4505370275 พระวรวุฒิ   กิตฺติภทฺโท ปธิูรัตน์ ตาลเรียง
ขก 1051/2550 4505370127 พระวีระชยั  จนฺทโชโต ศรีกศุล คลองยาง
ขก 1052/2550 4505370267 พระพิชิต   แสนสุริยวงค์ ญาณวุฑฺโฒ พทุธชาฎา
ขก 1053/2550 4505370038 พระเชษฐา   ตปญฺโ นาลิโพธ์ิ ทางพาด
ขก 1054/2550 4505370178 พระกิตติชาญ     สุทฺธิ าโณ ภูจริต ศิลา
ขก 1055/2550 4505370011 พระชวน    ปรกฺกโม พทัธจารี โคกกลาง
ขก 1056/2550 4505370372 พระชยัวรรธ  าณเมธี กา้นจกัร สาริการาม
ขก 1057/2550 4405370362 พระวีระวฒัน์ วีรวฑฺฒโน ประสพผล โพธ์ิศรีทอ รุ่น 51
ขก 1058/2550 4405370231 สามเณรคมกิจ โททมุพล ทา่ราชไชยศรี รุ่น 51
ขก 1059/2550 4405370389 พระสมรภูมิ สณฺหวาโจ โคตะมา โพธ์ิศรีทอ รุ่น 51
ขก 1060/2550 4405370095 พระประธาน อภิปญฺโ โป้คอนสาร แจง้สว่างนอก รุ่น 51

รบัรอง

รบัรอง

รบัรอง

รบัรอง

รบัรอง



ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม 1061/2550 4506370210 พระมหาสุภี เตชปญฺโ เบา้ทอง ป่าจนัทรังษี อนัดบั 2
นม 1062/2550 4506370228 พระพีรพฒัน์ อุตฺตรภทฺโท หวงันอก หนองจิก อนัดบั 2
นม 1063/2550 4506370058 พระสิริวิวฒัน์ จิตฺตปญฺโ แพทยม์ด ทุง่สว่าง อนัดบั 2
นม 1064/2550 4506370244 พระมหามานพ เขมาภิรโต งาสนัเทียะ ปะค า อนัดบั 2
นม 1065/2550 4506370236 พระเอกชยั สุรสิสฺโส ผาสุขโสม ใหม่ประชาราม อนัดบั 2
นม 1066/2550 4506370163 พระขงุค  า สิริจนฺโท วิระจิต ทุง่สว่าง อนัดบั 2
นม 1067/2550 4506370155 พระมหาสมโภชน์ ทิฏฺฐธมฺโม วอนรัมย์ โพธ์ิ
นม 1068/2550 4506370091 พระสุกลัย์ ปรกฺกโม ขวญัเมือง ประสาทวนาราม
นม 1069/2550 4506370350 พระมหามงคล ธนิสฺสโร ค าอุ่น พญาภู
นม 1070/2550 4506370023 พระคงศกัด์ิ สุนฺทรธมฺโม ปรุาทะกา บา้นหินหว้ยทราย
นม 1071/2550 4506370015 พระอนุชา สุชาโต สุจิรธนกลุ แจง้นอก
นม 1072/2550 4506370261 พระสุทศัน์ สีลว  โส อญัสะโส หนองปรือ
นม 1073/2550 4506370333 พระเขม็ชาติ านิสฺสโร มุ่งจีบกลาง หนองเครือชุด เขา้ปี 3
นม 1074/2550 4506370341 พระคมพิสิษฐ์ สมาหิโต บญุพนัธ์ โคกสามคัคีเก่า เขา้ปี 3
นม 1075/2550 4506370368 พระสุชาติ ปิยชาโต อุณหปาณี สะแก เขา้ปี 3
นม 1076/2550 4506370376 พระอศัวิน ฌานาภิรโต ธรรมสนองคุณ ปางแก เขา้ปี 3
นม 1077/2550 4406370013 พระธนะศกัด์ิ เตชธมฺโม ผางส าเนียง สมอราย รุ่น 51
นม 1078/2550 4406370153 พระถนดั ฐานิสฺสโร กลมกลาง บา้นกลึง รุ่น 51

 วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

วทิยาลยัสงฆ์นครพนม



ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นพ 1079/2550 4513030151 พระวีระยทุธ กตปญฺุโ ใจทดั พระธาตุพนมฯ อนัดบั 2
นพ 1080/2550 4513030135 พระภูริภทัร วิจิตฺตธมฺโม คูณสาร ศรีเทพประดิษฐาราม อนัดบั 2
นพ 1080/2550 4513030097 พระประหยดั ตธมฺโม ลีสอนตะ พระธาตุพนมฯ
นพ 1081/2550 4513030178 สามเณรศิริวฒัน์ แกว้วรเพชร สุพรรณกมลาวาส
นพ 1082/2550 4513030259 พระโชคชยั ชยโชโต นารีนุช พระธาตุพนมฯ
นพ 1083/2550 4513030232 พระสุขี จนฺทสาโร จ าปาเพชร ป่าสุริโย
นพ 1084/2550 4513030160 พระศราวุฒิ สุธีโร คณัทกัษ์ พระธาตุพนมฯ
นพ 1085/2550 4513030241 พระอ านวย อคฺคปญฺโ พิมพเ์ภา พระธาตุพนมฯ
นพ 1086/2550 4513030020 พระค ามาย กิตฺติสาโร ไชยะกมุมาน สุพรรณกมลาวาส
นพ 1087/2550 4513030071 พระบญุกอง ธมฺมธีโร แกว้มณีวงค์ นาเจริญ
นพ 1088/2550 4513030224 พระสุขขี เขมปญฺโ แกว้มณีวงค์ นาเจริญ
นพ 1089/2550 4513030267 พระไพโรจน์ อติโรจโน สาเส็ง พระธาตุพนมฯ
นพ 1090/2550 4513030011 พระค าแพง ธมฺมวีโร ชมวิมาน นาเจริญ
นพ 1091/2550 4513030089 พระบญุประสงค์ สิริปญฺุโ จนัทร์ปัญญา บรูพาราม
นพ 1092/2550 4513030046 พระจนัทวี กิตฺติสาโร ทิพยเ์สนา ป่าสุริโย
นพ 1093/2550 4413030125 พระสุรินทร์ สิริธมฺโม รูปดี พระธาตุพนมฯ รุ่น 51

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นพ 1094/2550 4517031225 พระกฤษณะ กิตฺติปญฺโ ชุ่มเยน็ สระยายชี อนัดบั 1

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ



นพ 1095/2550 4517011194 พระสิทธิพร ชุติปญฺโ แจ่มสากล หนองโวง้ อนัดบั 1
นพ 1096/2550 4517031390 พระมหาอภิสิทธ์ิ อภิลาโภ ทพังาม สุนทรประดิษฐ์ อนัดบั 2
นพ 1097/2550 4517031209 พระสายญัต์ สุวจฺจโน พรามะนิล เข่ือนขนัธ์ อนัดบั 2
นพ 1098/2550 4517031381 พระสุภี อธิปญฺโ สุขนอ้ย สามคัคีธรรม อนัดบั 2
นพ 1099/2550 4517031446 พระเอกพล วรธมฺโม คะดุลย์ นิมิตธรรมาราม อนัดบั 2
นพ 1100/2550 4517011119 พระนิรันดร์ อภิปญฺุโ ศิริรัตน์ จุฬามณี อนัดบั 2
นพ 1101/2550 4504360055 พระโชคทวี กนฺตวีโร นนัตา พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
นพ 1102/2550 4517031250 พระโชคชยั ชยวุฑฺโฒ เอ่ียมยงั สวนร่มบารมี อนัดบั 2
นพ 1103/2550 4517031314 พระครูใบฎีกามนตรี อานนฺโท แดงอาษา ใหม่พรหมพิราม อนัดบั 2
นพ 1104/2550 4517031438 พระอุเทน มนุญฺโญ ริดชาวนา อรัญญิก อนัดบั 2
นพ 1105/2550 4517031357 พระสมพงษ์ สีลนิเทสโก แกว้ดอกรัก พระศรีรัตนมหาธาตุ
นพ 1106/2550 4517031403 พระอานนท์ สุจิตฺโต ใจกล ่า สุนทรประดิษฐ์
นพ 1107/2550 4517031420 พระอุทร มหาวีโร บญุรอด ศรีโสภณ
นพ 1108/2550 4504360152 พระเกียรติภูมิ สุเมโธ แหวนค า พระศรีรัตนมหาธาตุ
นพ 1109/2550 4517031268 พระทวีวงค์ อติธมฺโม แมน้อินทร์ สุดสวาท
นพ 1110/2550 4517031152 พระชนาธิป สิริวฑฺฒโน ผาสีดา ปรือกระเทียม
นพ 1111/2550 4504360519 พระกรี กมโล ดาละ พระศรีรัตนมหาธาตุ
นพ 1112/2550 4517031187 พระฐิติเมธี านวุฑฺโฒ เสือสกลุ นางพญา
นพ 1113/2550 4517011224 พระสุรสิทธ์ิ กิตฺติสาโร เน่ียมเช่ือม ธรรมจกัร
นพ 1114/2550 4761031395 พระมหาทวีป ธมฺมิโก บญุยก สว่างสามคัคี เขา้ปี 3

คณะมนุษยศาสตร์



ส่วนกลาง/ทุกสาขาวชิา

สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน รูป

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จ านวน รูป

ส่วนกลาง รวม รูป

วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาลยัสงฆ์นครพนม

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน รูป



คณะมนุษยศาสตร์รวมส่วนกลาง/วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน รูป

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1115/2550 4517030423  พระเมธี อาภากโร ถูกแบบ ราษฏร์บรูณะ อนัดบั 2
กท 1116/2550 4517040143  พระรัชชานนท์ วิมโล หม่ืนลาง สงัขก์ระจาย อนัดบั 2
กท 1117/2550 4517010074  พระมหาจ าเนียร จนฺทาโภ จนัทร์หอม ใหญ่ศรีสุพรรณ อนัดบั 2

สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต
อนุมตัิปริญญา  วนัที ่ ๓๐  มนีาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๐

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
รับปริญญา  วนัที ่ ๑๐  มถุินายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๐

รุ่นที ่ ๕๒

คณะสังคมศาสตร์   (ส่วนกลาง)

พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมสุธี พระมหาขวญัชัย   ธมฺมปาโล

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล



กท 1118/2550 4517040780  พระเอกชยั วชิรชโย นิลเพชร นอ้ยนพคุณ อนัดบั 2
กท 1119/2550 4517041018  พระมงคลชยั ชยมงฺคโล  องัคณานนท์ รางบวั อนัดบั 2
กท 1120/2550 4517030059  พระไกรสร สิริปญฺุโ พราหมณณฐัพูล วิเศษการ อนัดบั 2
กท 1121/2550 4517040500  พระวีระศกัด์ิ สีลส วโร ชยัสิทธ์ิ เจา้มูล อนัดบั 2
กท 1122/2550 4761040025 พระมหาอุทยั ธมฺมทีโป วงคค์  าแกว้ พิกลุเงิน เขา้ปี 3
กท 1123/2550 4517030920  พระธารี รตนโฆสโก โสม ชยัมงคล
กท 1124/2550 4517040569  พระมหาอดุลยวิ์ทย์ อตุลวิชฺชา

าโณ
 ภูดินทราย นอ้ยนพคุณ

กท 1125/2550 4517041212  พระอ านาจ ปญฺ าธโร ผลจนัทร์ โปรดเกศเชษฐาราม

กท 1126/2550 4517040941  พระประยรู อภิชโย  ดวงสมร นครอินทร์
กท 1127/2550 4517040542  พระสุรศกัด์ิ เตชธมฺโม  พิทธยานนัท์ ช านิหตัถการ
กท 1128/2550 4517040933  พระเบญจางค์ โชติธมฺโม งามเนตร์ บางรักใหญ่
กท 1129/2550 4517040275  พระมหานาราย ปภากโร ไพกะเพศ สุวรรณ
กท 1130/2550 4517040151  พระถนอม ชุตินฺธโร จอมจิตต์ ลุ่มเจริญศรัทธา
กท 1131/2550 4517041051  พระเรืองรอง ธนปญฺโ  มีสตัย์ พระเชตุพน
กท 1132/2550 4517040160 พระมหาเกียนเฮง ธมฺมสาโร ลี สระเกศฯ
กท 1133/2550 4517040208 พระทนงศกัด์ิ าณเมธี บตุรมิตร นาคนิมิตร
กท 1134/2550 4517040551 พระสนัน่ าณวโร สอนเสาร์ บรมสกล
กท 1135/2550 4517040721 พระอดิเรก รตฺนเมธี ทองทะวยั วิเศษการ
กท 1136/2550 4517041174 พระสาคร านานนฺโท วรรณพราหมณ์ ประดู่ฉิมพลี
กท 1137/2550 4517040771  พระสิทธิวฒัน์ อินฺทปญฺโ  อินทะจกัร ฉิมทายกาวาส

คณะสังคมศาสตร์



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1138/2550 4517040259 พระธีรศกัด์ิ ธีรว  โส  หลา้ธิ ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2
กท 1139/2550 4517040011  พระมหาเกรียงไกร อธิปญฺโ สุขค าแหง พยคัฆาราม อนัดบั 2
กท 1140/2550 4517041026  พระมนตรี  มหาปญฺโ แกว้ยอ้ย เกียรติประดิษฐ์ อนัดบั 2
กท 1141/2550 4517040046 พระไกรสร อคฺคปญฺโ สีสุรัตน์ นอ้ยนพคุณ อนัดบั 2
กท 1142/2550 4517040909  พระบญุไชย าณธโร วงศอ่์อนค า สระเกศ อนัดบั 2
กท 1143/2550 4517040399  พระมหาพิสาร ตเมธี  สุทธิแพทย์ ระฆงัโฆสิตาราม

กท 1144/2550 4517040411 พระมหายงยทุธ ธมฺม าโณ กาญจนดิษฐ์ ไทร
กท 1145/2550 4517040828 พระจ าลอง คมฺภีรปญฺโ สาจ่ิว ไชยทิศ
กท 1146/2550 4517041131 พระสานต์ สาวนตฺเถโร เสือน ปากน ้า
กท 1147/2550 4517030873 พระค าทิ ธมฺมสาโร แกว้สุทธิ มหรรณพาราม
กท 1148/2550 4517040071  พระมหาเจริญ กิตฺติธโร  มีเพช็ร เทวีวรญาติ
กท 1149/2550 4517030369  พระพนัธ์ ทีปธมฺโม  สิริชยั อมรคีรี
กท 1150/2550 4517031144  พระอ่อนแกว้ จิตฺตส วโร  ไชยวุฒิ ศรีสุดาราม
กท 1151/2550 4517040453  พระวรรณโณ เตชปญฺโ  จีนชูแกว้ ชะลอ
กท 1152/2550 4517010708 พระหวานใจ อภินนฺโท ขนัทะวงษ์ จ  าปา
กท 1153/2550 4517040119  พระเชษฐพงศ์ เชฏฺ ว  โส ชูขาว ใหม่พิเรนทร์
กท 1154/2550 4517040895 พระบวัเพชร เมธาริมโส เฮียมโชค บางระโดง
กท 1155/2550 4417040877 พระประดิษฐ์ อารกฺขโก หุ่นฉตัร ชยัพฤกษมาลา
กท 1156/2550 4761040017 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต จิรชีวนั เอ่ียมวรนุช เขา้ปี 3

สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การบริหารรัฐกจิ

คณะสังคมศาสตร์

(17)(23)(35)(15)(26)(12)(21)(35)(46)(16)(33)(71)(22)(26)(26)(24)



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1157/2550 4517030865 พระกองค า ปญฺ าทีโป  สมดี เทพากร อนัดบั 2
กท 1158/2550 4517030881  พระจนัทลี สิริปญฺโ  อุไลสิด นครป่าหมาก อนัดบั 2
กท 1159/2550 4517040674  พระสุกฤษฏ์ิ สุกิตฺติโก สิริจนัทรากลุ ฉิมทายกาวาส อนัดบั 2
กท 1160/2550 4517040844  พระดวงแสง ชวนปญฺโ  นามเกียรติแกว้ พระยาศิริไอยสวรรค์ อนัดบั 2
กท 1161/2550 4517031004  พระพิมร  จิตฺตส วโร  ศรีประเสริฐ อมรคิรี อนัดบั 2
กท 1162/2550 4517040682  พระสุรศกัด์ิ สวยดี  ขนฺติจิตฺโต สุวรรณ อนัดบั 2
กท 1163/2550 4517030440  พระยีไ่ทย อภินนฺโท  บญุป๋ัน พระยาสิริไอยสวรรค์ อนัดบั 2
กท 1164/2550 4517030946  พระบญุจนัทร์ จนฺทสาโร  แกว้บญุยงค์ จ  าปา อนัดบั 2
กท 1165/2550 4517040666  สามเณรสีวยั   วงษฝ้ั์น อมัพวนั อนัดบั 2
กท 1166/2550 4517031136 พระอนุรักษ์ รกฺขิตวณฺโณ  เดชอาภยั ศรีสุดาราม อนัดบั 2
กท 1167/2550 4517040577  พระสถาพร ปิยวาที  อ่อนโนนเขวา ประยรุวงศาวาส อนัดบั 2
กท 1168/2550 4517040755  พระอาทิตย์ อาทิต าโณ  สุริวงศ์ บางระโหง อนัดบั 2
กท 1169/2550 4517031110  พระแสงเงิน วิชิตมาโร  อิมมณีวงค์ จกัรวรรดิราชาวาส

กท 1170/2550 4517040852  พระเดชา ปสนฺนจิตฺโต  จนัทร์พนัธ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ

กท 1171/2550 4517040526  พระศุภชยั สุภ าโณ  จนัทร์หล่ม แกว้ฟ้า
กท 1172/2550 4417031371 พระศรีธร กตกสุโล หน่อจนัดา พิกลุทอง
กท 1173/2550 4517030334 พระเผด็จ ทิสมฺปติ  ปานบรรจง อินทร์บรรจง
กท 1174/2550 4517041077  พระวชิรายทุธ เตชธมฺโม  ศรีสมัพนัธ์ หนองผกัชี
กท 1175/2550 4517040291  พระบญุส่ง าณวีโร  ปรารภ กลางดาวคะนอง

กท 1176/2550 4517041000  พระภูเวทย์ วรปญฺโ  แสนประเสริฐ จ าปา
กท 1177/2550 4517040691 พระเสกสรร คเวสโก  บญุทองขาว ตะล่อม

สาขาวชิา  เศรษฐศาสตร์



กท 1178/2550 4517040917  พระบญุมา ปญฺ าวุฑฺโฒ  อุปถมัภม์วงษ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ
กท 1179/2550 4517041166  พระสอนหมั้น สนฺตจิตฺโต  สนัยาศกัด์ิ วดัตน้ไทร
กท 1180/2550 4417031312 พระวงศช์ยั ปณฺฑิตธมฺโม พรหมรี บางใส่ไก่
กท 1181/2550 4517030202  พระเทวิน วชิร าโณ  ชู บางสะแกใน
กท 1182/2550 4517040313 พระประมง อภิวณฺโณ ชยันุวงศ์ ใหญ่ศรีสุพรรณ
กท 1183/2550 4517040054  สามเณรขวญัชยั   ค  าโกน บางระโหง
กท 1184/2550 4517040186  พระทวีชยั จกฺกวโร หนองขุ่นสาร ตน้ไทรย์
กท 1185/2550 4517041191  พระลุนวิไล อตฺตทีโป  ไชยค า ใหญ่ศรีสุพรรณ
กท 1186/2550 4517030954  พระบญุจนัทร์ ปญฺุ ธมฺโม  ไชสบสุข ทินกร
กท 1187/2550 4517040607  พระสมฤทธ์ิ อนนฺตชิโน  ฤทธ์ิชนะ กระจงั
กท 1188/2550 4517040739  สามเณรอดุลย์   ผลาชิต พรหมรังสี
กท 1189/2550 4517041042  พระยิม้ นาถสีโล  นวลศรี ลาดสนุ่น
กท 1190/2550 4517041182  พระสีหา สิริธโร  วงศค์  าดี อรุณราชวราราม
กท 1191/2550 4417041032 พระวิไลสอน อาจารสิริ แสงจนัทร์ เทพากร
กท 1192/2550 4517041069 พระลอน ถาวโร  ตอร์ บางไส้ไก่
กท 1193/2550 4517040101 พระเจริญ มหาปญฺโ  สุขพลอย ขนุจนัทร์
กท 1194/2550 4517040801 พระคอนสวรรค์ ปภสฺสโร สญัญานุพนัธ์ นครอินทร์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

กท 1195/2550 4517040224  พระมหาธนพล ธมฺมพโล  ธนูสนธ์ิ นอ้ยนพคุณ อนัดบั 1
กท 1196/2550 4517040615  พระมหากิตติกรณ์ สุจิตฺโต  แดนประกรณ์ ทองนพคุณ อนัดบั 2

สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
คณะสังคมศาสตร์



กท 1197/2550 4517040747  พระมหาอรุณ ณฏฺโ  ช่ืนอุรา ไร่ขิง อนัดบั 2
กท 1198/2550 4517030458  พระมหาวฒันา  ถิร าโณ  สุข มชัฌนัติการาม อนัดบั 2
กท 1199/2550 4517040593  พระมหาสมภพ  อินฺทปญฺโ  แหวนเงิน บางไผ่ อนัดบั 2
กท 1200/2550 4517040097  พระจาตุรงค์  อาจารสุโภ  ชูศรี วิเศษการ อนัดบั 2
กท 1201/2550 4517041093  พระมหาสนิท  สินิทฺโธ  แกว้อรสาร เศวตฉตัร
กท 1202/2550 4417040591 พระชยัวฒัน์ ธมฺมยตฺุโต พฤกษวนั บางน ้าชน
กท 1203/2550 4517040232  พระมหาธนภทัร  ภทฺรเมธี  ทวีศรี มหาธาตุฯ
กท 1204/2550 4517041123  พระสตัยา านภทฺโท  แสนสุภา นางชี
กท 1205/2550 4517040950  พระประสิทธ์ิ  สญฺ จิตฺโต สร้อยแมน้ เวฬุราชิณ
กท 1206/2550 4517040402  พระมหายทุธศกัด์ิ  สิริคุตฺโต  แพงศรี ทินกรนิมิต
กท 1207/2550 4517041034  พระยอด  กนฺตสีโล  สอนเสาร์ บรมสถล (ดอน)
กท 1208/2550 4417040583 พระปราโมทย์ อภินนฺโท สุขด ารงค์ โพธิมิตรฯ
กท 1209/2550 4517040861  พระปลดัธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน  ศรีวิราช แสนสุข
กท 1210/2550 4517040704  พระมหาอาจริยพงษ์  สิริธโร  ค  าตัน๋ พระปฐมเจดีย์
กท 1211/2550 4517040976 พระพรรณา สุนฺทริโก สิม คู่สร้าง
กท 1212/2550 4517040798  พระใบฎีกาไกรสอน ธมฺมร สี  ค  านอ้ย มหาธาตุฯ
กท 1213/2550 4517040089  พระมหาจตุรัตย์  เขมปญฺโ  มานุจ า บางบ าหรุ
กท 1214/2550 4517040305  พระมหาประจวบ านจนฺโท  จนับวัลา ทินกรนิมิต
กท 1215/2550 4517040992  พระพงษเ์พชร  ธีรปญฺโ  แสนสามารถ โบสถส์ามเสน
กท 1216/2550 4517040879  พระธีรศกัด์ิ จตฺตมโล  มาตยโ์คง้ ยานนาวา
กท 1217/2550 4517040020  พระกิติศกัด์ิ  สุธมฺโม  โฉมวิไล บางดว้นนอก
กท 1218/2550 4517041140  พระสุธีร์ สุวีโร  พนูลนั ลุ่มคงคาราม
กท 1219/2550 0000015186 พระวุฒิศกัด์ิ านวุฑฺโฒ เจียงค า หว้ยจรเข้ รุ่น 51



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 1220/2550 4542512029 พระมหานรินทร์ ธีรปญฺโ หงษาวงศ์ ศรีชมภูองคต้ื์อ อนัดบั 2
นค 1221/2550 4542512665 พระสมพล สมพโล พนัล าภกัด์ิ มชัฌิมาวาส อนัดบั 2
นค 1222/2550 4542516491 พระสมพร ฉวิวณฺโณ พรมภา สว่างโพนทอง อนัดบั 2
นค 1223/2550 4542512401 พระมหาจ าลอง จิตฺตคุตฺโต อภยัโส ศรีชมช่ืน อนัดบั 2
นค 1224/2550 4542511944 พระเด่นศกัด์ิ กาญฺจนธโร ถาพร เกษตรศิริ อนัดบั 2
นค 1225/2550 4542512517 พระอมัรินทร์ กนฺตสีโล จุดศรี ราษฎร์บ ารุง
นค 1226/2550 4542511961 พระธนพงศ์ ธนวฑฺฒโน สมสาย ศรีสุมงัคล์
นค 1227/2550 4542511987 พระอุดร ตเมโธ ถาวรชาติ มีชยัทา่
นค 1228/2550 4542511910 พระเสกสรร พทฺุธสโร ค าวิมล ศรีนคราราม
นค 1229/2550 4542512584 พระมหาสุริยา มหาสุริโย ศกัด์ิจ  าปา มหาธาตุ
นค 1230/2550 4542512380 พระเกอ นิติสาโร พนัธิยา ศรีชมช่ืน
นค 1231/2550 4542512398 สามเณรโกวิท สุระวิค หายโศก
นค 1232/2550 4542512541 พระสมคัร ปิยธมฺโม ลือจนัดา วนาภิรมณ์
นค 1233/2550 4542512495 สามเณรบญัชา เบาราญ โพธ์ิชยั
นค 1234/2550 4542512614 พระแสงอรุณ จนฺทสีโล เนืองมจัฉา โพธ์ิศรี
นค 1235/2550 4542512622 พระนิติวติั นิติวฒฺฑโก นาโควงค์ วิชยัพฒันาราม
นค 1236/2550 4542511952 พระธนกฤต ขนฺติสาโร อดกลั้น ศรีสะอาด
นค 1237/2550 4542511979 พระวรายุ ติกฺขปญฺโ ชยัสวสัด์ิ โพธ์ิทอง
นค 1238/2550 4542512657 สามเณรโสภณ ราชาจกัร์ หายโศก

วทิยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง



นค 1239/2550 4542512436 สามเณรถาวร หลวงประเสริฐ มงคลศิลาคุณ
นค 1240/2550 4542512592 สามเณรสุคต ยาวาปี มชัฌิมาวาส
นค 1241/2550 4542616436 พระจุน อภิปญฺุโ อนนัตพฒัน์ พระไชยเชษฐา
นค 1242/2550 4542512479 พระธีรพงษ์ วรธมฺโม ทองปอ ยางสีสุราช
นค 1243/2550 4542512606 พระสุมน กสุลจิตฺโต ลือจนัดา วนาภิรมณ์
นค 1244/2550 4542616479 พระวีระพงศ์ ติกฺขวีโร ไกยแสง ตระพงัทอง
นค 1245/2550 4542512461 พระธีรยทุธ วรมงฺคโล ทองปอ ยางสีสุราช
นค 1246/2550 4542512444 พระเทียนชยั วิริยชยฺโย จ าปาแกว้ ศรีสะอาด
นค 1247/2550 4542512037 พระบญุทวี ปญฺ าวโร ผลสวสัด์ิ มีชยัทา่
นค 1248/2550 4542511995 พระเกียรติชยั ภูริปญฺโ สีคลงั ศรีษะเกษ
นค 1249/2550 4542512002 พระเจริญศกัด์ิ ตยตฺุโต แพงตาแกว้ โพธ์ิชยั
นค 1250/2550 4542512533 พระวีระยทุธ ติกฺขปญฺโ มัง่มี ค  าแค
นค 1251/2550 4542512550 พระสถิต านวีโร นิตยไ์ธสง หายโศก
นค 1252/2550 4542512631 พระแสนชยั ชยปญฺโ บวับาน สามคัคี
นค 1253/2550 4542512525 พระวิรัต ปริชาโน วงพงค า ธรรมสามคัคี
นค 1254/2550 4542512321 พระสายนัต์ สิรินฺทโร ประเสริฐสงัข์ โพธ์ิชยั
นค 1255/2550 4542512649 พระสรเพชร ธมฺมธโร ศรีลาพนั ราษฎร์บ ารุง
นค 1256/2550 4542512011 พระชนะไพร กิตฺติปญฺโ สินพลู มีชยัทุง่
นค 1257/2550 4742516443 พระเดชนคร อิทฺธิเตโช หลวงโมวิหาร สว่าง  เขา้ปี 3
นค 1258/2550 4742516464 พระปัต อธิปญฺโ ชยับงั เขาหว้ยแหง้ เขา้ปี 3
นค 1259/2550 4742516508 พระสุพรหม ถิร าโณ ชาววาปี ใหม่สงเปลือย เขา้ปี 3

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ

นค 1260/2550 0045020715 พระยศธรรม ยสธมฺโม จนัทรภกัดี โยธาธรรม อนัดบั 1
นค 1261/2550 0045020728 พระสมชาย ชิตมาโร นองเนือง ชะเมา อนัดบั 2
นค 1262/2550 0045020714 พระเชาวลิต ขตฺติ าโณ มุสิกวงศ์ พรหมโลก อนัดบั 2
นค 1263/2550 0045020722 พระปิยชาติ ปิยธมฺโม พรมทองแกว้ ทา้ยโนต
นค 1264/2550 0045020719 พระประเทืองทิพย์ ปญฺ าคโม หว้ยแกว้ ควนเกย
นค 1265/2550 0045020716 พระกรวิทย์ สทฺธาธิโก แซ่ล่ิม คงคาเลียบ
นค 1266/2550 0045020731 พระจเร อาภาธโร ขนุอินทร์ ชะเมา
นค 1267/2550 0045020721 พระเอกชยั ตเมโธ ศรีมาลา วงัตะวนัออก
นค 1268/2550 0045020732 พระทรงธรรม ปิยธมฺโม เอียดชะตา วงัตะวนัตก ปี 3
นค 1269/2550 0047020926 พระสายนั มหาปญฺโ สุขอินทร์ สามแพรก ปี 3
นค 1270/2550 0047020924 พระวิวฒัน์ วิวฑฺฒโณ ศรีขวญัแกว้ หน้าพระบรมธาตุ ปี 3
นค 1271/2550 0047020927 พระพรหมดวง ปญฺ าวโร แดงจร ดินดอน ปี 3
นค 1272/2550 0047020925 พระสงกรานต์ พฺรหฺม าโณ วิทยาพล จนัทราม ปี 3

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม 1273/2550 4504480115 พระแกว้ชยั ชยธมฺโม แซ่ทา้ว ศรีโสดา อนัดบั 1
ชม 1274/2550 4504480093 พระอินทรีย์ สิริธมฺโม คมัภีรปัญญากลุ ศรีโสดา อนัดบั 1
ชม 1275/2550 4504360063 พระธีรพงค์ ธีรปญฺโ วรรณสอน ป่าแดงมหาวิหาร อนัดบั 2 
ชม 1276/2550 4504480107 พระบณุยกร ปิยสีโล ไกยะฝ่าย ศรีโสดา อนัดบั 2 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

วทิยาเขตเชียงใหม่



ชม 1277/2550 4504480301 พระเม่ง มหาธีโร แซ่กู ศรีโสดา อนัดบั 2 
ชม 1278/2550 4504480077 พระสุภทักร สุภทฺโท ไพรแสนเมือง ศรีโสดา อนัดบั 2
ชม 1279/2550 4504370093 พระจรัส านวีโร แสนสา สวนดอก อนัดบั 2
ชม 1280/2550 4504480026 พระชาตรี ชยานนฺโท สตัพนัธ์ ศรีโสดา อนัดบั 2
ชม 1281/2550 4504480034 พระสมัพนัธ์ สญฺ โม คีรีงาม ศรีโสดา อนัดบั 2
ชม 1282/2550 4504480247 พระชินภทัร ชินภทฺโท วิทยารุ่งเรือง ศรีโสดา อนัดบั 2
ชม 1283/2550 4504470187 พระชยัณรงค์ สิริภทฺโท คนการ สวนดอก
ชม 1284/2550 4504480182 พระกฤษติภรณ์ ภูริปญฺโ นอ้ยมูลยา่ ศรีโสดา
ชม 1285/2550 4504480131 พระสมปอง สิริจิตฺโต โพธิกรกระจ่าง ศรีโสดา
ชม 1286/2550 4504480204 พระธงชยั ธีรภทฺโท วินยัเงินทอง ศรีโสดา
ชม 1287/2550 4504480255 พระสญัชยั สุภชโย ค าแคว่น ศรีโสดา
ชม 1288/2550 4504480051 พระทวีศกัด์ิ ปญฺ าธโร พนาพิหาร ศรีโสดา
ชม 1289/2550 4504480191 พระภูธร ขนฺติธมฺโม ร้องหมอดี ศรีโสดา
ชม 1290/2550 4504480085 พระทองค า สุวณฺโณ ก่อหร่างทู ศรีโสดา
ชม 1291/2550 4504360420 พระธวชัชยั ธมฺมานนฺโท ดอกพทุธา สวนดอก
ชม 1292/2550 4504480166 พระวุฒิพงษ์ ชยวุฑฺโฒ ญาตินิกลม ศรีโสดา
ชม 1293/2550 4504480018 พระพรชยั วรมงฺคโล อุดมบญุลาภ ศรีโสดา
ชม 1294/2550 4504480174 พระมหาสิทธิศกัด์ิ สิทฺธิสกฺโก ศิริพิพฒันธ์นกลุ ศรีโสดา
ชม 1295/2550 4504470276 สามเณรศรีสุวรรณ เพชรบรีู ข่วงสิงห์ 
ชม 1296/2550 4504480221 พระสุกา ปญฺุ ธโร ธารายืนยง ศรีโสดา
ชม 1297/2550 4504480212 พระวชัรพล ปญฺ าพโล แซ่ทา้ว ศรีโสดา
ชม 1298/2550 4504480123 พระสุวิวฒัน์ สุวฑฺฒโน แสงยา ศรีโสดา
ชม 1299/2550 4504470101 พระเศรษฐวุฒิ ปญฺ าวุฑฺโฒ สอนใจ สวนดอก



ชม 1300/2550 4504240211 พระสมพงษ์ ธมฺมวิริโย บญุชยั ศรีสกรณ์
ชม 1301/2550 4504480298 พระเตอ้ กตกิจฺโจ เตรียมพยงุ ศรีโสดา
ชม 1302/2550 4504480069 พระคเณศวร วรธมฺโม น่านโพธ์ิศรี ศรีโสดา
ชม 1303/2550 4504480310 พระมัน่จิต ฐิตธมฺโม เวียงงามทอง ศรีโสดา
ชม 1304/2550 4504480158 พระบญุชยั อภิปุญฺโญ เขตเนาวอ์นุรักษ์ ศรีโสดา
ชม 1305/2550 4504360446 พระโสดา ญาณวีโร มูลแกว้ เจ็ดยอด
ชม 1306/2550 4504480280 พระวิมล วิมโล สุขโพธิญาณ ศรีโสดา
ชม 1307/2550 4504480271 พระอดิศร อภิวฑฺฒโน ปานนัท์ ศรีโสดา
ชม 1308/2550 4404480041 พระปิยะพงค์ ปญฺ าวชิโร เอ่ียมกลุ ศรีโสดา อนัดบั 2 รุ่น 51

ชม 1309/2550 4404480415 พระบญุแทน ปญฺุ มโน ยายลอย ศรีโสดา อนัดบั 2 รุ่น 51

ชม 1310/2550 4404110235 พระโกเมศ  ภูริ าโณ สุดใจ หนองเหียง รุ่น 51
ชม 1311/2550 4404110227 พระทองดี   วรธมฺโม ค าปิว หนองป่าคร่ัง รุ่น 51
ชม 1312/2550 4404480270 พระอนุสรณ์ อาภสฺสโร ยินดีมาก ศรีโสดา รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ชม 1313/2550 4504470055 พระมหาศรีบญุแสง สิริปุญฺโญ โกดแกว้ เชียงยนื อบัดบั 2
ชม 1314/2550 4504370077 พระภิกิจ อริยว  โส อริยศ เจ็ดลิน 
ชม 1315/2550 4504470071 พระสุรีย์ อติพโล พกุษา อุโมงค์
ชม 1316/2550 4504470136 พระพงษศ์กัด์ิ พุทฺธญาโณ ชนะมาร ร ่ าเปิง
ชม 1317/2550 4504470195 พระประดิษฐ์ รตนโชโต ใจปิง อุปคุต 
ชม 1318/2550 4504470144 พระไมตรี อภินนฺโท ค าจอ้ย ป่าเห็ว

วทิยาเขตเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา



ชม 1319/2550 4504470128 พระขวญัชยั จรณสมฺปนฺโน  ฝ้ายเทศ พนัอน้
ชม 1320/2550 4504470292 พระแปง กิตฺติภทฺโท มณีวรรณ ขะจาว
ชม 1321/2550 4504470306 พระวีระพงษ์ ญาณวุฑฺโฒ ค ามาเร็ว เจดียแ์ม่ครัว
ชม 1322/2550 4504470268 พระอคัรพล อคฺคธมฺโม อยูส่อนธรรม บุพพาราม
ชม 1323/2550 4404480938 พระนคร อตฺถกาโร ค าลือ แม่ขา้วตม้ทา่สุด อนัดบั 2 รุ่น 51

ชม 1324/2550 4404110146 สามเณรถนอมศกัด์ิ ยวุะบตุร พนัหลงั อนัดบั 2 รุ่น 51

ชม 1325/2550 4404110251 พระสทิศ ตส วโร สมอ่อน พนัหลงั  รุ่น 51
ชม 1326/2550 4404470304 พระสมพงษ์ สิริว  โส ศรีนุช ป่าแดด  รุ่น 51
ชม 1327/2550 4404470088 พระภาณุพงศ์ กลฺยาโณ ยานะธรรม พนัหลงั  รุ่น 51
ชม 1328/2550 4404360347 พระพทัรพงษ์ าณโสภโณ อุดค า ใหม่หว้ยทราย  รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก 1329/2550 4505410064 พระนพดล     จนฺทสโร เติมพรมราช หนองนกเขียน อนัดบั 2
ขก 1330/2550 4505410293 พระเกรติศาสตร์    กิตฺติโสภโณ ปัตตะเน ทรงศิลา อนัดบั 2
ขก 1331/2550 4505410501 พระสุทศัน ์    สุทสฺสนีโย วานนท์ เตาปนู อนัดบั 2
ขก 1332/2550 4505410561 พระมนตช์ยั  มนฺตชโย สอนบญุตา สงัขปทมุมาลา อนัดบั 2
ขก 1333/2550 4505410650 พระบรรจง  โสรสสฺธมฺโม บดุทะสี พระธาตุนาดูน อนัดบั 2
ขก 1334/2550 4505410633 พระมหาธราวุฒิ  สิริชโย หงษสิ์ริ พระธาตุนาดูน อนัดบั 2
ขก 1335/2550 4505410552 พระอุทิศ      คนฺธวโร คงสมบติั โนนรัง อนัดบั 2
ขก 1336/2550 4505410641 พระมหาอภิวฒัน ์ รวิวณฺโณ พิมภูค  า พระธาตุนาดูน อนัดบั 2
ขก 1337/2550 4505410145 พระมนสั  ตเมโธ ธาระพนัธ์ บา้นหนองแวง อนัดบั 2

วทิยาเขตขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง



ขก 1338/2550 4505410404 พระประพนัธ ์  ยโสธาโร แกว้ดอกรัก พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
ขก 1339/2550 4505410056 พระทวี      จิรวฑฺฒโน ชาวเหนือ ทา่พระ
ขก 1340/2550 4505410081 พระบรรจง   อุปคุตฺโต ทบัผา เกาะเชิงหวาย
ขก 1341/2550 4505410099 พระประมวล    ตเมโธ ค าพระแย ซบัดินด า
ขก 1342/2550 4505410218 พระสนัติ    สนฺติโก ปัญจะพนัดอน หนองอ่างทอง
ขก 1343/2550 4505410617 พระคมสรรณ์   อุตฺตรภทฺโท ภูเพง็ใจ ศรีนวล
ขก 1344/2550 4505410625 พระพิพฒันชยั กา จนทีโป ค าสงคราม สามคัคีธรรม
ขก 1345/2550 4505410676 พระจตุพล  าณเมธี ปริพทุ เหล่าคอ้
ขก 1346/2550 4505410030 พระชุมพร    ตสีโล บ ารุงลี พยคัฆภูมิวราราม
ขก 1347/2550 4505410196 พระสมบรูณ์   าณวีโร ชา้งเกวียน ทางพาด
ขก 1348/2550 4505410102 พระประหยดั    จนฺทโชโต กาวไธสง เตาปนู
ขก 1349/2550 4505410609 พระวสนัต ์ กรุณิโก มะลาวนั ดงเมืองนอ้ย
ขก 1350/2550 4505410447 พระวิหาร   ธมฺมทีโป คงเชียงชา ดงเมืองนอ้ย
ขก 1351/2550 4505410269 พระหลอย  เตชธมฺโม สีผา ธาตุ
ขก 1352/2550 4505410439 พระไพโรจน ์  ปภาโส สุดดี สาริการาม
ขก 1353/2550 4505410579 พระสมเพียน  สิริมงฺคโล แกว้ปึ สาริการาม
ขก 1354/2550 4505410391 สามเณรบญุเพง็     ชิณวรรณ อดุลแกว้มอดี
ขก 1355/2550 4505410587 พระสุราษฎร์ กลฺยาณธมฺโม ลาขาว สาริการาม
ขก 1356/2550 4505410188 พระสมบรูณ์   ภูริปญฺโ กดุทองดี สมศรี
ขก 1357/2550 4505410455 พระวีระเดช     อธิปญฺโ ภูเด่นผา สุวรรณาราม
ขก 1358/2550 4405410038 พระขจรศกัด์ิ กลฺยาณธมฺโม สอนสมนึก สิทธิบงัคม รุ่น 51
ขก 1359/2550 4405410330 พระเชิดศกัด์ิ สิริปญฺโ เกไธสง ดงเมืองนอ้ย รุ่น 51
ขก 1360/2550 4405410593 พระชาตรี ขนฺติธมฺโม การเลิศ ธาตุ รุ่น 51



ขก 1361/2550 4405410011 พระกฤษณะ ตวโร เตือนศรี ธาตุ รุ่น 51
ขก 1362/2550 4305410371 สามเณรจารึก ประกอบนนัท์ สนธิบงัคม รุ่น 51
ขก 1363/2550 4405410101 พระบญุชู วีตสโก โพธ์ิหลา้ เหล่าคอ้ รุ่น 51
ขก 1364/2550 4405410143 พระทรงกฤษณ์ ปริสุทฺโธ บญุวรณ์ พระธาตุนาดูน รุ่น 51
ขก 1365/2550 4405410194 พระเรวฒั วิจิตฺโต เวียงฆอ้ง ดงรัง รุ่น 51
ขก 1366/2550 4405410224 พระวิภู ทีปธมฺโม นาอุดม คอ้วงั รุ่น 51
ขก 1367/2550 4405410461 พระศิริชยั ถิร าโณ สาคร สมศรี รุ่น 51
ขก 1368/2550 4405410275 พระมหาสุนิตย์ มหาปญฺโ เศษภกัดี สว่างอารมณ์ รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
ขก 1369/2550 4505420094 พระวิระพงค ์ วชิร าโณ อินธิราช ทุง่ อนัดบั 1
ขก 1370/2550 4505420159 พระพสิษฐ ์  ธมฺมปาโล ดา้นเนาลา พระยาสุเรนทร์ อนัดบั 2
ขก 1371/2550 4505420230 พระเพชร  โสภณปญฺโ กระโพธ์ิ โบสถ์ อนัดบั 2
ขก 1372/2550 4505420221 พระนิรุธ  นิติสาโร ค าอน้ หนองแซง อนัดบั 2
ขก 1373/2550 4505420191 พระพิพฒัน ์ วิวฑฺฒโน แกว้ใส ปลูกศรัทธา อนัดบั 2
ขก 1374/2550 4505420167 พระมหาปภพ  ธีรปญฺโ ประกอบแจ่ม เขตสว่าง อนัดบั 2
ขก 1375/2550 4505420205 พระเทวฤทธ์ิ  วิสุทฺโธ แสนค า โบสถ์ อนัดบั 2
ขก 1376/2550 4505420116 พระจุฬา  จารุวณฺโณ สีนอนิล คลองม่วงเหนือ
ขก 1377/2550 4505420248 พระสมคัร  อานนฺโท อกัษร คลองม่วงเหนือ
ขก 1378/2550 4505420183 พระศรเพชร  อิสฺสรธมฺโม ศรีสุราช คลองม่วงเหนือ
ขก 1379/2550 4505420141 พระอิทธิพงษ ์ ปิยวณฺโณ พาพวย หนองจอกใหญ่

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
วทิยาเขตขอนแก่น

รบัรอ

รบัรอ

รบัรอ

รบัรอ



ขก 1380/2550 4505420132 พระจนัทร์ที  สิริสาโร ขนัทวี สปป.ลาว
ขก 1381/2550 4505420035 พระสวสัดี  สนฺตจิตฺโต อินทิราฃ วิทยาเขตขอนแก่น
ขก 1382/2550 4505420060 พระเทพพร  เทวธมฺโม แกว้น ้า ทุง่
ขก 1383/2550 4505420108 พระศรีพนัธ์ุ  จนฺทว  โส ส าลีบญุ ซ าผกัแพง
ขก 1384/2550 4505420256 พระปกรณ์ ฉินฺนาลโย เพ่ิมพูน พระธาตุเชิงชุม
ขก 1385/2550 4405420033 พระมหาเลิศศกัด์ิ อคฺคธมฺโม ทองโคตร เข่ือนอุบลรัตน์ รุ่น 51
ขก 1386/2550 4405420149 พระมหาวารินทร์ มหาปญฺโ การพนัธ์ รุ่น 51
ขก 1387/2550 4405420076 สามเณรนนัท์ สงักะพนั ศรีหว้ยทบัทนั รุ่น 51
ขก 1388/2550 4405420050 พระสุวรรณ์ คมฺภีรธมฺโม สุทธิประภา รุ่น 51
ขก 1389/2550 4505420124 พระปัณณวฒัน์ อริยว  โส เช้ือวงัค  า พระธาตุเชิงชุม เขา้ปี 3

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นม 1390/2550 4506370198 พระมหาวุฒิชยั วุฑฺฒิเมธี จิตเงิน พายพั อนัดบั 1 
นม 1391/2550 4506410670 พระณภทัร คุณสมฺปนฺโน พนมกลุ ศรีสุวรรณาราม อนัดบั 2
นม 1392/2550 4506410360 สามเณรอารมณ์ ค าจอมษี พายพั อนัดบั 2
นม 1393/2550 4506410611 พระทกัษิณ โสภณปญฺโญ ส่ิวก าปัง หนองบวัรอง อนัดบั 2
นม 1394/2550 4506410548 พระมหาสญัญา สุสญฺ โต ศรีตะวนั พายพั อนัดบั 2
นม 1395/2550 4506410629 พระเสฏฐวุฒิ ธมฺมวโร ลาดนอก หนองหญา้งาม อนัดบั 2
นม 1396/2550 4506410572 พระอภินนัท์ อภิวฑฺฒโน หวัขอ้ สระประดู่ อนัดบั 2
นม 1397/2550 4506410696 พระมหาไพบลูย ์ กิตฺติคุโณ แห่วไธสง อิสาน อนัดบั 2

วทิยาเขตนครราชสีมา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง

รบัรอ



นม 1398/2550 4506410211 พระมหาสมทรง ติสฺสโร บีกขนุทด หนองบวัตะเกียด อนัดบั 2
นม 1399/2550 4506110684 พระมหาสุรัตน์ กาญฺจนธโร สถิระรัตน์ สะแกแสง
นม 1400/2550 4506410149 พระภูดิศ สุเมโธ โมง้ปราณีต ใหม่บา้นดอน
นม 1401/2550 4506410203 พระมหาวิกรเมศวร์ เตชปญฺโ ประยงคก์ลุ หนองไผล่อ้ม
นม 1402/2550 4506410637 พระอโณทยั ธมฺมานนฺโท เถ่ือนหม่ืนไวย บา้นฝ้าย
นม 1403/2550 4506410521 พระศราวุธ ธมฺมาวุโธ แกว้เอก คลองตาลอง
นม 1404/2550 4506410459 พระมหาพฒิุพงศ์ ปริสาสโก สมบรูณ์ผล ศรีอุทมุพร
นม 1405/2550 4506410238 พระสมยศ ธมฺมทีโป ลอยประโคน ดอนหวาย
นม 1406/2550 4506410483 พระสมฤทยั โอปายิโก วรรณทอง อมัพวนาราม
นม 1407/2550 4506410602 พระโกศล คเวสโก เทียบมาก หนองหอย
นม 1408/2550 4506410173 พระปลดัมงคล ภูริปญฺโ ดงแดง นอก
นม 1409/2550 4506410220 พระสมพต อาภสฺสโร ทิวพดุซา ตาลโหรน
นม 1410/2550 4506410408 พระฐิติวจัน์ อภิวโร บขุนุทด หนองจะบก
นม 1411/2550 4506410432 พระมหาขวญัชยั วรธมฺโม พลเยีย่ม ศิริมงคลธรรม
นม 1412/2550 4506410131 พระอภิสิริภพ ติกฺข าโณ สนนา สามคัคีธรรมราม
นม 1413/2550 4506370066 พระสมเบือน สจฺจเปโม แงด ประมวลราษฎร์
นม 1414/2550 4506410505 พระวรรณชยั ชยวฑฺฒโน คงสอง ยองแยง
นม 1415/2550 4506370074 พระสมมาศ วิสุทฺโธ กิจขนุทด สวนพริกไทย
นม 1416/2550 4506410441 พระมหาจอม ปญฺุ าธโร เจาะพรมมา บรรพตรัตนาราม
นม 1417/2550 4506410106 พระศุภกฤต ขนฺติปญฺโ พิมพง์าม บา้นเกาะ
นม 1418/2550 4506370112 พระบญุจนัทร์ กตปญฺุโ บญุสุข บา้นกาเจาะ
นม 1419/2550 4506410254 พระส าราญ ธมฺมทินฺโน โอภาพ ยางนอ้ย
นม 1420/2550 4506410246 พระมหาพสิษฐ์ สุวโจ ด่ืมขนุทด วารีสุทธาราม



นม 1421/2550 4506410564 สามเณรสุวฒัน์ ปัตตานงั บึง
นม 1422/2550 4506410068 พระณรงคเ์ดช กนฺตสีโล หมู่สูงเนิน มะเกลือใหม่
นม 1423/2550 4506410025 พระคมสนัต์ สิริจนฺโท ลีสูงเนิน ราษฎร์บ ารุง
นม 1424/2550 4506410076 พระวศิโรจน์ ถิรจิตฺโต ยวงเอ่ียมใย โคกว่าน
นม 1425/2550 4506410262 พระสุนทร นิภากโร สระอุรัมย์ หงษาราม
นม 1426/2550 4506410092 พระภทัรพล รตน าโณ ผกัไหม ทุง่สว่าง
นม 1427/2550 4506410416 พระบญุเชิด เขมวีโร ถินผกัแว่น มะค่า
นม 1428/2550 4506410033 พระชยานนท์ มหาปญฺโ ฉุนกระโทก บึงพระ
นม 1429/2550 4506410122 พระปฎิภาณ านิสฺสโร ดาวเรรัมย์ หลกัร้อย
นม 1430/2550 4506410726 พระสมาน ภูริทสฺสี เงียบกระโทก พายพั เขา้ปี 3
นม 1431/2550 4506410661 พระดวงจนัทร์ ธมฺมจิตฺโต พรรณวงศส์า นาไชย เขา้ปี 3
นม 1432/2550 4506410718 พระพรชยั วิชโย นามสูงเนิน บา้นหนองพยอม เขา้ปี 3
นม 1433/2550 4506410742 พระสงัขพงศ์ เมตฺตจิตฺโต วงศส์นัติราษฎร์ โนนหมนั เขา้ปี 3
นม 1434/2550 4506410700 พระไพโรจน์ สิริวณฺโณ เกตุเพง็ นครกบินทร์ เขา้ปี 3
นม 1435/2550 4406410562 พระศิลา รตนวณฺโณ ดินโคกสูง หนองตาคง รุ่น 51
นม 1436/2550 4406410171 สามเณรรสสรร  คมกลา้ นากลาง รุ่น 51
นม 1437/2550 4406410473 พระทศันยั จกฺกวโร บญุพนัธ์ุ โคกสามคัคี รุ่น 51
นม 1438/2550 4406410074 พระสุเธียร อภินนฺโท แป้นนรินทร์ หนองหญา้งาม รุ่น 51
นม 1439/2550 4406410139 พระสิรภพ สุเมโธ พดัทะเล ต่างตา รุ่น 51
นม 1440/2550 4406410376 พระสนัน่ สิริปญฺโญ มิมขนุทด ศาลาลอย รุ่น 51

วทิยาเขตอุบลราชธานี
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การบริหารรัฐกจิ



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
อบ 1441/2550 4507040558 พระประยรู เขมปญฺโ กางกั้น ทา่วงัหิน อนัดบั 2
อบ 1442/2550 4507040205 พระวินยั ทนฺตจิตฺโต ทองลอง นาส่วงเหนือ อนัดบั 2
อบ 1443/2550 4507040574 พระประสิทธ์ิ ตว  โส จนัทร์แดง มณีวนาราม อนัดบั 2
อบ 1444/2550 4507040051 พระใจเพชร ธมฺมทินฺโน ขนัชะลี ทุง่ศรีวิไล อนัดบั 2
อบ 1445/2550 4507040035 พระวินยั เมธิโก ดวงตา หลวง อนัดบั 2
อบ 1446/2550 4507040353 พระสมยั สุจิณฺณธมฺโม สมาวตัร มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2
อบ 1447/2550 4507040141 พระมนตช์ยั จตฺตมโล ชยันาม กดุลาด อนัดบั 2
อบ 1448/2550 4507040272 พระริน จนฺทโก พิมราช สิทธิวราราม อนัดบั 2
อบ 1449/2550 4507040060 พระชวลิต สิริภทฺโท ตน้สิน เกษตรพฒันา อนัดบั 2
อบ 1450/2550 4507040311 พระวิชิตพงษ ์   ติกฺขปญฺโ ภาวะพงษ์ ดอนมดแดง อนัดบั 2
อบ 1451/2550 4507040434 พระพิเชษฐ์ จนฺทโชโต คุณารักษ์ มหาวนาราม อนัดบั 2
อบ 1452/2550 4507040833 พระอธิการสุระชยั อุปสโม สายยืน ดอนยงุ
อบ 1453/2550 4507040027 พระชินวร ชินวโร นนพิภกัด์ิ ม่วงสามสิบ
อบ 1454/2550 4507040655 พระมานพ ธมฺมวโร ถ่ินโนรส หนองปลาปาก
อบ 1455/2550 4507040299 พระมหาศกัด์ิกรี โชติปญฺโ มงคลน า กลาง
อบ 1456/2550 4507040426 สามเณรณฐัพล วงศสุ์วรรณ์ ไชยมงคล
อบ 1457/2550 4507040418 พระมหาบญุยสิทธ์ิ ปญฺุ ธโร บญุสวสัด์ิ ปากนํ้า
อบ 1458/2550 4507040019 พระอาทิตย์ ธมฺมวุฑฺโฒ ช่ืนชม กดุลาด
อบ 1459/2550 4507040663 พระใบฎีกาสมาน อคฺคเตโช สร้อยทอง ทา่วงัหิน
อบ 1460/2550 4507040914 พระจนัทา กิตฺติวณฺโณ ทองทอ่น ใหม่ทองสวาง
อบ 1461/2550 4507040281 พระจิรวฒัน์ านวโร ศรีราชา ศรีโพธ์ิชยั
อบ 1462/2550 4507040591 พระอุดร      ธีรธมฺโม กงลอ้ม  หนองบวัใหญ่



อบ 1463/2550 4507040248 พระสงัวาน เขมปญฺโ สายเนตร ศรีประดู่
อบ 1464/2550 4507040540 พระอุดม    เอกวณฺโณ จิตตธรรม สุมงัคราราม
อบ 1465/2550 4507040078 พระนเรศ สิริสาโร เสอุดม ศรีแสงทอง
อบ 1466/2550 4507040361 สามเณรณรงคฤ์ทธ์ิ ทีอุทิศ ปากนํ้า
อบ 1467/2550 4507040647 สามเณรพินิตย์ คงวิเศษ ปากนํ้า
อบ 1468/2550 4507040329 พระศกัดา รตนว โส พงษแ์กว้ ผาสุการาม
อบ 1469/2550 4507040876 พระเลิศฤทธ์ิ กิตฺติโก ถึงปัดชา เลียบวิลยั
อบ 1470/2550 4507040850 พระศุภชยั สุภาจาโร   พอ่กวา้ง ม่วงสามสิบ
อบ 1471/2550 4507040582 พระประจวบ ปสาโท เจริญราช ม.จร.วิทยาเขตอุบลฯ
อบ 1472/2550 4507040337 สามเณรอนุสรณ์ - นาโสก มงคลโกวิทาราม
อบ 1473/2550 4507040264 พระวีรศกัด์ิ อาภสฺสโร ยิง่ยง แจง้
อบ 1474/2550 4507040086 พระปริญญา โชติปญฺโ หาทรัพย์ โพธ์ิศรีเหนือ
อบ 1475/2550 4507040442 พระสมยั อภิปญฺุโ มิลานนัท์ ม.จร.วิทยาเขตอุบลฯ
อบ 1476/2550 4507040191 พระจนัทร์ดี ธมฺมาภินนฺโท ทองเมียะ สารพฒันึก
อบ 1477/2550 4507040817 พระเด่น ตเมโธ หาทรัพย์ หนองอุดม
อบ 1478/2550 4507040612 พระบนุใส ถิร าโณ   แสงจนัทร์ ป่าแสนอุดม
อบ 1479/2550 4507040183 พระนรินทร์ นรินฺโท ทองศูรย์ กดุลาด
อบ 1480/2550 4507040400 พระสมบติั อตฺตคุตฺโต ค าวงษษ์า ใตพ้ระเจา้ใหญ่
อบ 1481/2550 4507040507 พระสุรชยั อาภากโร แซ่ล้ี   พลแพน
อบ 1482/2550 4507040566 พระสุขสรรค์ สุภาจาโร   ตาทา้ว ปลาดุก
อบ 1483/2550 4507040825 พระกิตติศกัด์ิ านิสฺสโร แจง้จิตร บรีุรัฐ
อบ 1484/2550 4507040621 สามเณรดอกแกว้ วงคค์  าซาว  สุทศันาราม
อบ 1485/2550 4507040949 พระนาวิน ถิรจิตฺโต สายทอง เส่ืองขา้ว



อบ 1486/2550 4507040892 พระสมพร ส วโร สุรินทร สุทศันาราม
อบ 1487/2550 4507040094 พระปฏินกร กิตฺติปาโล กา้นค า เลียบ
อบ 1488/2550 4507040884 พระพิเชษฐ์ ธมฺมธโร มีธรรม หนองปลาปาก
อบ 1489/2550 4507040370 พระไพบลูย์ สิรภทฺโท สุขอว้น ป่าแสนอุดม
อบ 1490/2550 4507040523 พระวิศาล ผลปญฺุโ บญุอุย้ ทุง่พาย
อบ 1491/2550 4507040906 พระมนูญ สุขวฑฺฒโก สายยืน โพธ์ิศรีเหนือ
อบ 1492/2550 4507040451 พระฤทธ์ิ ปญฺ าวโร ไชยนาท ปทมุมาลยั
อบ 1493/2550 4507040469 พระคฑาวุธ คมฺภีโร ค าวงษษ์า พลแพน
อบ 1494/2550 4407040041 พระมหาวรรณกร สุเมธี แก่นสาร มงคลโกวิทาราม อนัดบั 2 รุ่น 51

อบ 1495/2550 4407040220 พระไชยา ปญฺ าธโร ตาแสง ป่าแสนอุดม อนัดบั 2 รุ่น 51

อบ 1496/2550 4407040211 พระศรีสุนทร ขนฺติธมฺโม การพาส ศรีบญุเรือง รุ่น 51
อบ 1497/2550 4407040335 พระจุมพล เตชปญฺโ สุตญัตั้งใจ กดุผกัตบ รุ่น 51
อบ 1498/2550 4407040238 พระสุปัต สิริปญฺุโ พรรณา ศรีประดู่ รุ่น 51
อบ 1499/2550 4407040033 พระดนุธรณ์ ชุตินฺธโร จาํปาโท โนนมะเขือ รุ่น 51
อบ 1500/2550 4407040971 พระนิคม านธมฺโม โลนะจิตร ธรรมิกาวาส รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พร 1501/2550 4508040047 พระณฐัพล ปญฺ าพโล ใจแถะ นิวิฐศรัทธาราม อนัดบั 1
พร 1502/2550 4508040519 พระมหาชวนากร วชิร าโณ นิดตา สองแคว อนัดบั 1
พร 1503/2550 4508040101 พระพิทกัษ์ วชิร าโณ สายบวั สระบอ่แกว้ อนัดบั 2
พร 1504/2550 4508040209 พระศุภชยั สุภชโย บวัทอง สระบอ่แกว้ อนัดบั 2

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง
วทิยาเขตแพร่



พร 1505/2550 4508040055 พระดาํเนิน ตวิริโย หมายดี ทุง่กวาว อนัดบั 2
พร 1506/2550 4508040179 พระวีรพงษ์ วชิรเมธี ทองคาํ เมธงักราวาส อนัดบั 2
พร 1507/2550 4508040543 พระอาํนาจ นนฺทปญฺโ มัน่ปาน เมธงักราวาส อนัดบั 2
พร 1508/2550 4508040276 พระมหาสุวิญโญ ชุติปญฺโ ขนัทอง สระบอ่แกว้ อนัดบั 2
พร 1509/2550 4508040187 พระอาํนาจ ขนฺติธโร ดวงสุวรรณ์ พนัเชิง อนัดบั 2
พร 1510/2550 4508040144 พระรัฐวิทย์ วิปสฺสีวโร แกว้ทารมณ์ ทอ่สมาน อนัดบั 2
พร 1511/2550 4508040314 พระอภิศกัด์ิ สิริมงฺคโล ตนภู เมธงักราวาส
พร 1512/2550 4508040217 พระสมนึก ตคุโณ สงัชยัภูมิ ศรีภูมิ
พร 1513/2550 4508040233 พระสาคร สุวฑฺฒโน วฒันา ชยัมงคล
พร 1514/2550 4508040195 พระศราวุธ ชุตินฺธโร มูลสวสัด์ิ ศรีดอนคาํ
พร 1515/2550 4508040039 พระยงยทุธ เขมปญฺโ คาํนนท์ เสด็จ
พร 1516/2550 4508040161 พระวิราช อตฺถยตฺุโต ศรีสุวรรณ ศรีดอนมูล
พร 1517/2550 4508040284 พระณฐัสิทธ์ิ ตวโํส เข่ือนเขต ป่าเลา
พร 1518/2550 4408040177 พระรัตติกรณ์ ภูริปญฺโ มอยมี จอมสวรรค์ อนัดบั 1 รุ่น 51

พร 1519/2550 4408040053 พระวุฒินนัท์ ธมฺมวุฑฺโฒ อุเทน เมธงักราวาส อนัดบั 2 รุ่น 51

พร 1520/2550 4408040215 พระวีระพงษ์ สุเมโธ ประยศ ดอนแกว้ อนัดบั 2 รุ่น 51

พร 1521/2550 4408040169 พระสมศกัด์ิ ธีรปญฺโ อินตะโน ชยัมงคล อนัดบั 2 รุ่น 51

พร 1522/2550 4408040088 พระเกียรติศกัด์ิ สกฺกทตฺโต ดินแดง ทุง่โหง้ใต้ อนัดบั 2 รุ่น 51

พร 1523/2550 4408040037 พระสุริพงค์ ปญฺ าธโร วงคน์อ้ย จอมจนัทร์ อนัดบั 2 รุ่น 51

พร 1524/2550 4408040061 พระสิงห์คาร รตฺนปญฺโ หลกักนัทา มหาโพธ์ิ อนัดบั 2 รุ่น 51

พร 1525/2550 4408040185 พระอรรถพล ภูริปญฺโ เครือเหมย แม่ปาน รุ่น 51
พร 1526/2550 4408040070 พระกณวรรธน์ อมโร ถ่ินทิพย์ วงัหงษเ์หนือ รุ่น 51



ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร 1527/2550 4590408503 พระมหาวนัชยั สีลเตโช กา้นอินทร์ จาํปา อนัดบั 1
สร 1528/2550 4590208989 พระมหาเข่ือน ปญฺ าวุโธ อิม โคกบวัราย อนัดบั 1
สร 1529/2550 4590209021 พระมหาสุเทพ ปณฺฑิโต แขง็กลา้ พนัษี อนัดบั 2
สร 1530/2550 4590209047 พระอรรถพงษ์ ขนฺติพโล คาํเสียง โคกตาล อนัดบั 2
สร 1531/2550 4590408465 พระอุทยั ติกฺขปญฺโ ใจงาม อุดมรังสี อนัดบั 2
สร 1532/2550 4590408546 พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน แกว้หอม โยธาประสิทธ์ิ อนัดบั 2
สร 1533/2550 4590109395 พระมหาณรง พทฺุธวณฺโณ ดูงาม สุวรรณวิจิตร อนัดบั 2
สร 1534/2550 4790411125 พระอธิการวิเชียร กนฺตวีโร สินศิริ บา้นเพชรนอ้ย อนัดบั 2
สร 1535/2550 4590408687 พระพสุธา สุทสฺสโน แยม้งาม หว้ยสาํราญ อนัดบั 2
สร 1536/2550 4590408538 พระมหาติกขเวทย์ โชติโก สมยิง่ โยธาประสิทธ์ิ อนัดบั 2
สร 1537/2550 4590408414 พระโกสนธ์ โกสลวโํส เพียรเสมอ ศาลาลอย อนัดบั 2
สร 1538/2550 4590408554 พระนิติ อนุตฺตโร หน่ึงใจ โพธ์ิบลัลงัก์
สร 1539/2550 4590408741 พระอธิการสุริยวงค์ อินฺทวโํส สาํฤทธ์ิ บา้นไทร
สร 1540/2550 4590408635 พระสมชาย มหานาโม สงัขบตุร พนัษี
สร 1541/2550 4490208308 พระอธิการชาญ อนาลโย โคณบาล บา้นกระโพธ์ิช่างหมอ้

สร 1542/2550 4590408821 พระสงา่ อาสโภ บญุศรี โสนกลาง
สร 1543/2550 4590408775 พระอธิการส  าเรจ็ ญาณธมฺโม สีสิงห์ โคกตาล
สร 1544/2550 4590408791 พระอธิการสวสัดิ์ วรธมฺโม วงษข์นัธ์ ตาเบ่ะเกษมมงคล

สร 1545/2550 4590408759 พระอธิการพนมไพร พล าโณ พนัธแ์ก่น บา้นคอก
สร 1546/2550 4590408813 พระศิริ าณวีโร ดอนเหลื่อม บา้นพระโกฏิ

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง



สร 1547/2550 4490408731 พระภคัพล กิตฺติปาโล ยืนยง เพ้ียราม อนัดบั 2 รุ่น 51

สร 1548/2550 4490408846 พระอธิการใจ โชติธมฺโม ไตรพรม จ าปาสาละวนั อนัดบั 2 รุ่น 51

สร 1549/2550 4490207999 พระสินธนา มหาสิปโฺป จารัตน์ ศูนยท์บัทิมนิมิต อนัดบั 2 รุ่น 51

สร 1550/2550 4490208049 พระมหาสมควร สมจิตฺโต บญุเพง็ พนัษี รุ่นท่ี 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
สร 1551/2550 4590408597 พระฐาปนภทัร ตธมฺโม คาํเสียง สนาย อนัดบั 2
สร 1552/2550 4590408406 สามเณรบญุทนั ฉิมมาบล พนัษี อนัดบั 2
สร 1553/2550 4590408481 พระสุชาติ อุฎ านยตฺุโต วิสารัตน์ พรหมสุรินทร์ อนัดบั 2
สร 1554/2550 4590109336 พระมหาทวิช อภิชฺชโว ดีเลิศ จุมพลสุทธาวาส อนัดบั 2
สร 1555/2550 4790410684 สามเณรสิทธิเชฏฐ์ เกตุนา จาํปา อนัดบั 2
สร 1556/2550 4590209314 พระแดง สีลเตโช แกว้ตา หนองบวั อนัดบั 2
สร 1557/2550 4590209012 พระพรสุข วรสีโล ไขจนัทร์ บรูพาราม อนัดบั 2
สร 1558/2550 4590209195 พระวิทยา จารุวณฺโณ คาํเสียง โนนดู่ อนัดบั 2
สร 1559/2550 4590408392 พระมหาชุมพล สุพโล กระจ่างดี พรหมสุรินทร์
สร 1560/2550 4590209187 พระศกัด์ินฤน สุจิตฺโต ทองดี สนาย
สร 1561/2550 4590408431 พระสนอง ฌานสิริ จนัทร์งาม ศาลาลอย
สร 1562/2550 4590209161 พระจกัรี จกฺกมโร พอกเพ่ิมดี รัตนมุนีวรรณ
สร 1563/2550 4590408562 สามเณรสนัติ ดีดว้ยใจ พรหมสุรินทร์
สร 1564/2550 4690409439 พระยทุธศกัด์ิ อภินนฺโท คาํป้อง โคกปราสาท
สร 1565/2550 4590408694 พระประดาว จิตฺตทนฺโต โคตะมา โคกตาล

วทิยาเขตสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การบริหารรัฐกจิ



สร 1566/2550 4590408767 พระอธิการสิทธิศกัด์ิ สิริภทฺโท บรูณะ โคกปราสาท
สร 1567/2550 4590408783 พระมหาสุพจน์ อภิปญฺุโ พะนิจรัมย์ โนนสมบรูณ์
สร 1568/2550 4490208171 พระปรัชญา จนฺทสาโร บรูณ์เจริญ โพธาราม รุ่น 51
สร 1569/2550 4590408872 พระอมัรินทร์ เอกวณฺโณ สุขประเสริฐ กลางโคคาราม รุ่น 50 เขา้ปี 3

สร 1570/2550 4790410633 พระสมภพ ขนฺติโก ตรีเวชรัตน์ ประทมุธรรมชาติ เขา้ปี 3

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
พย 1571/2550 4510041551 พระวรเชษฐ์ วรเชฏฺโฐ ชยัพิพฒัน์ ดอนมูล อนัดบั  1
พย 1572/2550 4510041187 พระมหาถนดั สุทฺธสีโล สายสอน ภูมินทร์ อนัดบั  1
พย 1573/2550 4510041454 พระมหาณฐัพนัธ์ สุทสฺสนีโย ดู่ข่ึง ภูมินทร์ อนัดบั  2
พย 1574/2550 4510041624 พระมหาณฐัพงษ์ สุธมฺมทสฺสี ดู่ข่ึง ภูมินทร์ อนัดบั  2
พย 1575/2550 4510041420 พระจรัญ สุทฺธสีโล สุทธเขต อรัญญาวาส อนัดบั  2
พย 1576/2550 4510041535 พระรุ่งโรจน์ โรจนธมฺโม ก๋าวงศ์ อรัญญาวาส อนัดบั  2
พย 1577/2550 4510041071 พระเอนก จิตฺตส วโร สมตุย้ ใหม่นนัทะวงษ์ อนัดบั  2
พย 1578/2550 4510041586 พระคณสันนัท์ คุณส วโร กลุณาวงค์ น ้าครกใหม่ อนัดบั  2
พย 1579/2550 4510040652 พระนเรศ สิริมงฺคโล อภิวิชญ์ ทศันาราม อนัดบั  2
พย 1580/2550 4510041527 พระมนตรี อิฏฺ วณฺโณ สารใจ เชียงแขง็ อนัดบั  2
พย 1581/2550 4510040709 พระประทิน สุทฺธปญฺโ สีตา ดงน ้าลอ้ม อนัดบั  2
พย 1582/2550 4510040873 พระสงกรานต์ ตสาโร โรงทา บา้นข่อย อนัดบั  2
พย 1583/2550 4510040920 พระส าราญ กลฺยาโณ เมืองกอ้น ไชยอาวาส อนัดบั  2
พย 1584/2550 4510041098 พระธวชัชยั ปริปณฺุโณ ค ามี ศรีบญุชุม อนัดบั  2

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง
วทิยาเขตพะเยา



พย 1585/2550 4510041039 สามเณรอ าพล ศรีใจยา สนัตน้เปา อนัดบั  2
พย 1586/2550 4510041063 พระเอนก พทฺุธวิริโย บญุหลา้ ราชคฤห์ อนัดบั  2
พย 1587/2550 4510041021 พระอาทิตย์ อาธิปญฺโ ค าสม สนัก าแพง อนัดบั  2
พย 1588/2550 4510040806 พระวิรัตน์ ตวิริโย เนวะลา บา้นข่อย อนัดบั  2
พย 1589/2550 4510040482 พระเกียรติศกัด์ิ วิสุทฺโธ กองบญุเรือง ป่าแดด อนัดบั  2
พย 1590/2550 4510040296 พระอ านาจ อาภากโร ศรีใจยา ราชคฤห์ อนัดบั  2
พย 1591/2550 4510040385 พระฤทธิรงค์ วชิรเมธี บตุรพรม ทา่มะโอ อนัดบั  2
พย 1592/2550 4510040539 พระจิตติศกัด์ิ อาภาโส แสนศิริ เกษศรี อนัดบั  2
พย 1593/2550 4510040661 พระนิคม มหาคมฺภีโร แสวงงาม สนัเวียงใหม่ อนัดบั  2
พย 1594/2550 4510040695 พระประทวน กิตฺติภทฺโท คนตรง แสนเมืองมา
พย 1595/2550 4510040822 พระวีระชน สิรินฺธโร ค านวณ ป่ารวก
พย 1596/2550 4510040768 พระมนตรี จรณสมฺปนฺโน ศรีวิลยั หยว่น
พย 1597/2550 4510041683 พระภิญโญ อิสฺสโร แกว้ยอด ศรีมงคล
พย 1598/2550 4510040431 พระอุเทน อาภาทโร แปงสาย สนัมะเหมา้
พย 1599/2550 4510041632 พระพิชิต วชิร าโณ นวลทา ตาลชุม
พย 1600/2550 4510041616 พระธีรศกัด์ิ จิตฺตส วโร อุดอาจ แสงดาว
พย 1601/2550 4510041594 พระจารุภทัร อาภสฺสโร ทา้วเงิน มงคล
พย 1602/2550 4510040555 พระจุมพล กตปญฺุโ ชุ่มอูป ก าแพงหิน
พย 1603/2550 4510041411 พระขจรศกัด์ิ ยสินฺธโร ค ากาน ศรีพนัตน้
พย 1604/2550 4510040628 พระนพดล าณร สี ก๋าทอง ไชยอาวาส
พย 1605/2550 4510040491 พระคมกฤษ คมฺภีรปญฺโ สิทธิกนั ศรีทรายมูล
พย 1606/2550 4510041560 พระสมิง ธมฺมธโร นิลคง พระธาตุจอมกิตติ
พย 1607/2550 4510040075 พระทวี ปญฺญาวชิโร สวยสด ราชคฤห์



พย 1608/2550 4510041306 พระวรพงษ์ วรวชิโร อุทธิยา นาปัง
พย 1609/2550 4510041667 พระต๋อย ปญฺ าวชิโร เบิกบาน ดอนไชย
พย 1610/2550 4510040857 พระศุภกาญจน์ สุภาจาโร ขติัยะ ก าแพงหิน
พย 1611/2550 4510040881 พระสถาพร เตชปญฺโญ สุวนัโน ทุง่ตน้ศรี
พย 1612/2550 4510040865 พระสงกรานต์ จนฺทสีโล ศิริสุวรรณ ป่าคา
พย 1613/2550 4510040580 พระชูชีพ ขนฺติธโร ไชยวาสน์ ป่าตุม้
พย 1614/2550 4510040946 พระสุพรรณ ตว โส พงษข์จร แม่ต  ๋า
พย 1615/2550 4510040601 พระณฐัวุฒิ จิตฺปญฺโ อินตะ๊สาร พระธาตุจอมศีล
พย 1616/2550 4510040997 พระเสน่ห์ สุทฺธิปภาโส จงปลูกกลาง ดงสุวรรณ
พย 1617/2550 4510040547 พระจีรพนัธ์ อคฺคปญฺโ วงคปิ์น สนัป่าเหียง

พย 1618/2550 4510040521 พระจกัรกฤษณ์ ปญฺ าวชิโร มหาวงค์ ก  าแพงหิน
พย 1619/2550 4510040784 พระวรเชษฐ์ ยสวฑฺฒโก ธิมา ร่องชุมภู
พย 1620/2550 4510041004 พระหาญชยั จิตฺตส วโร บญุสม ราชคฤห์
พย 1621/2550 4510040792 พระวินสั มหาวีโร ไชยวงค์ สีมา
พย 1622/2550 4510040725 พระพรไพศาล เตชปญฺโ รักวงค์ ร่องหา้
พย 1623/2550 4510041659 พระสุวิทย์ อนิญฺชิโต สุต๋า คนันา
พย 1624/2550 4510040563 พระเจษฎา กิตฺติ าโณ อบรม ร่องหา้
พย 1625/2550 4510041012 พระพิรุณ านกโร โลหะกิจ ศรีอุโมงคค์  า
พย 1626/2550 4510040733 พระพลรบ ถิรสทฺโท เกษอ่อน ก่ิงแกว้
พย 1627/2550 4510040971 พระสุรินทร์ านิสฺสโร โพธิยอด สนัป่าถ่อน
พย 1628/2550 4510040512 พระจกัรพงษ์ เมธิโก ศิริสอ ป่าหดั
พย 1629/2550 4510041055 พระเอกนรินทร์ ถิรวิริโย ในยา สนัป่าสกั
พย 1630/2550 4510040911 พระสมพร ปญฺ าวโร บญุเทศ พระธาตุจอมศีล



พย 1631/2550 4710041748 พระกิตติพงษ์ ชุตินฺธโร สิงห์กดั พระธาตุรัตนศรีสุดาราม ปี 3
พย 1632/2550 4410040715 พระพิศิษฐ์ วชิร าโณ เหมยนอ้ย ตาลถอ้ย อนัดบั 2 รุ่น 51

พย 1633/2550 4410040707 พระพิศิษฐ์ สิริวฑฺฒนเมธี จาสม ตาลถอ้ย อนัดบั 2 รุ่น 51

พย 1634/2550 4410040928 พระอนุชิต กิตฺติสาโร เอกสะพงั หลวงราชสณัฐาน อนัดบั 2 รุ่น 51

พย 1635/2550 4410041061 พระนนทิพฒัน์ สิริภทฺโท ละอองอ่อน ฝ่ังหม่ิน รุ่น 51
พย 1636/2550 4410041045 พระเกียรติภูมิ านวีโร กองแกว้ ป่าคาใหม่ รุ่น 51
พย 1637/2550 4410040880 พระอน่ึง สมนฺตปาสาทิโก จงปลูกกลาง ศรีบญุเรือง รุ่น 51
พย 1638/2550 4410040847 พระสุรศาสตร์ อนุตฺตโร สุขสบาย ราชคฤห์ รุ่น 51
พย 1639/2550 4410040839 พระสุรพล ตว โส ล านอ้ย สงัคหะราษฎร์ รุ่น 51
พย 1640/2550 4410041062 พระจิรันธนิน อินฺทวณฺโณ ขนัธะ แสนเมืองมา รุ่น 51
พย 1641/2550 4410040537 พระจิรายทุธ สิริภทฺโท รวมสุข แสนเมืองมา รุ่น 51

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ วดั หมายเหตุ
นส 1642/2550 4509030819 พระมหาไพฑูรย ์ วชิรสุธี พลอาจ ตากฟ้า อนัดบั 1
นส 1643/2550 4509031009 พระสุพล  ขนฺติธมฺโม นนัทสิงห์ ราษฎร์เจริญ อนัดบั 2
นส 1644/2550 4509030720 พระปลดันิติพล  สุภทฺโท ก่อแกว้ มฤคทายวนั อนัดบั 2
นส 1645/2550 4509030797 พระพหสัชยั  ปญฺญาวชิโร หาปัน ราษฎร์เจริญ อนัดบั 2
นส 1646/2550 4509030738 พระครูนิวิฐศีลขนัธ์ ตวฑฺฒโน เช้ือศรี มฤคทายวนั อนัดบั 2
นส 1647/2550 4509030827 พระอธิการกิตติพฒัน์ สจฺจวีโร รัศมี หนองสะเดา อนัดบั 2

วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิา  รัฐศาสตร์  วชิาเอก  การเมืองการปกครอง



นส 1648/2550 4509030959 พระครูสิริคีรีรักษ์ กนฺตธมฺโม พุม่ทเุรียน จอมคีรีนาคพรต อนัดบั 2
นส 1649/2550 4509030703 พระมหาทรงเกียรติ  กิตฺติเมธี เม่นสุวรรณ นครสวรรค์ อนัดบั 2
นส 1650/2550 4509010273 พระสุริยะ  พทฺุธสโร ไชยศรี โพธ์ิศรีศรัทธาธรรม อนัดบั 2
นส 1651/2550 4509030801 พระพานิชย ์  วราสโย โกทนั ตากฟ้า อนัดบั 2
นส 1652/2550 4509030991 พระสุบณัฑิต  สุปณฺฑิโต จนัทร์สว่าง ทา่พระเจริญพรต อนัดบั 2
นส 1653/2550 4509030746 พระบญุเรือน  เตชธมฺโม รุ่งหวัไผ่ หนองไผ่ อนัดบั 2
นส 1654/2550 4509030789 พระสุปัณณรัตน ์ สุปณฺณโร เช้ือรอด หนองเตง็รัง อนัดบั 2
นส 1655/2550 4509030924 พระมหาวุฑฒิกร  ธีรเสวี ทองค า ตากฟ้า อนัดบั 2
นส 1656/2550 4509031017 พระมหาอดุลย ์ อนาลโย ศรีกิจ มณีสถิตกปิฏฐาราม อนัดบั 2
นส 1657/2550 4509030932 พระศราวุธ  รตนโชโต หนูดี วงับงก์ อนัดบั 2
นส 1658/2550 4509031041 พระร้อยเพรงรัก  สิริภทฺโท ศรีมงักร สนัคู อนัดบั 2
นส 1659/2550 4509010028 พระถา ปาลิตธมฺโม ปราชญ์ จอมคีรีนาคพรต อนัดบั 2
นส 1660/2550 4509030681 พระมหาชวลิต  คมฺภีรเมธี ยาวิเลิง โพธาราม อนัดบั 2
นส 1661/2550 4509030665 พระจรรยา  จนฺทสาโร ลินลา จอมคีรีนาคพรต อนัดบั 2
นส 1662/2550 4509030860 พระมหายอดธง  สุวณฺณร สี ทองปรางค์ ตากฟ้า อนัดบั 2
นส 1663/2550 4509010303 พระอชิรวฒัน์ อนุภทฺโท ศรจนัทร์ มหาโพธิเหนือ อนัดบั 2
นส 1664/2550 4509030771 พระประเสริฐ  โชติวโร มัน่ศรี ตากฟ้า อนัดบั 2
นส 1665/2550 4509030908 พระมหาโกเมศ  วชิรกวี เนียมจิตร ตากฟ้า
นส 1666/2550 4509010290 พระอดุลย ์ ปภาโส ทมุมานาม สนัติธรรม
นส 1667/2550 4509030967 พระมหาสมพร  จารุธมฺโม ไกรยงค์ นครสวรรค์
นส 1668/2550 4509010338 พระฮั้ว  เขมธมฺโม ฮุม ปากน ้าโพใต้
นส 1669/2550 4509030894 พระมหาวินยั  กิตฺติธารี ศรียะนยั ตากฟ้า
นส 1670/2550 4509030941 พระศกัด์ิชยั  ว  สร สี มนตรีวงษ์ ตากฟ้า



นส 1671/2550 4509030690 พระชยัวฒัน ์ อรุโณ พรหมศกัด์ิ โพธาราม
นส 1672/2550 4509010222 พระสมชาย  อติพโล อินทร์จนัทร์ สนัติธรรม
นส 1673/2550 4509030851 พระวรวฒัน ์ วรวฑฺฒโน บญุเงิน นครสวรรค์

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ ประเทศ หมายเหตุ

กท 1674/2550 2036101143 Mr. Cheol-hwang  Kim เกาหลี
กท 1675/2550 2036101011 Bhikkhuni Myung-sook   Mi-gwang Cho เกาหลี
กท 1676/2550 2036101097 Mr. Ji-chul Kim เกาหลี
กท 1677/2550 2036101038 Ven. Young-ho   Myeong-am Jeon เกาหลี
กท 1678/2550 2036101089 Mrs. Hee-seon Jeon เกาหลี
กท 1679/2550 2036101062 Ven. Chang-heon  Hyeon-o Jung เกาหลี
กท 1680/2550 2056101017 Mrs. Sung-ja Kim เกาหลี  เขา้ปี 3
กท 1681/2550 2056101018 Mrs. Myoung-hee Hwang เกาหลี เขา้ปี 3

8

ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกลุ ประเทศ หมายเหตุ

กท 1682/2550 0303201004 Bhikkhu Jen-Feng Tien Jin Tsai ไตห้วนั
กท 1683/2550 0303201005 Bhikkhuni Chiung-Yi Huei Kuan Hsieh ไตห้วนั
กท 1684/2550 0303201006 Bhikkhuni Mei-Hui Li Hong Chang ไตห้วนั
กท 1685/2550 0303201010 Bhikkhuni Fu-Hsiang Wu Kuo Fan ไตห้วนั

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา มหายานศึกษา

วทิยาลยัพระพุทธศาสนาดองกกุ ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
สาขาวชิา พระพุทธศาสนา

มหาวทิยาลยัสงฆ์ชิง จู สาธารณรัฐไต้หวนั



กท 1686/2550 0303201012 Bhikkhuni Ching-Hui Zong Da Chiu ไตห้วนั
กท 1687/2550 0303201015 Bhikkhuni Kong-Seong Kong Seong Sek ไตห้วนั
กท 1688/2550 0303201016 Bhikkhuni Li-Hua Di Zang Hong Hornell ไตห้วนั
กท 1689/2550 0303201017 Bhikkhuni Yu-Chiao Fa Ding Hsu ไตห้วนั
กท 1690/2550 0303201030 Bhikkhuni Sau-Chun Chi Man Law ไตห้วนั
กท 1691/2550 0303201027 Bhikkhuni Chiu-Mei Wu Chun Liu ไตห้วนั

คณะสังคมศาสตร์  

ส่วนกลางทุกสาขาวชิา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวมส่วนกลาง รวม รูป

วทิยาเขตหนองคาย

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ รูป



รวม รูป

วทิยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตแพร่

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

ห้องเรียนจังหวดับุรีรัมย์

สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหาร) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาเขตพะเยา

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป

รวม รูป

วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมือง) จ านวน รูป



รวม รูป

วทิยาเขต/วทิยาลยัสงฆ์/ห้องเรียน จ านวน รูป

คณะสังคมศาสตร์ รวมส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียนทั้งส้ินจ านวน รูป

อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลยั คณบดคีณะสังคมศาสตร์

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมสุธี พระครูปุริมานุรักษ์
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