
ที่ รหัส ช่ือ ฉายา นามสกลุ วดั หมายเหตุ

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

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 ติกฺขปํฺโญ เขียวอรุณ คูหาสุวรรณ

พล. 0533/2548 4316160508 พระกมล วรปํฺโญ 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

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต
ปีการศึกษา  ๒๕๔๖

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘
รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๘  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

รุ่นท่ี  ๕๐
วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช   จงัหวดัพิษณุโลก



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 ปํฺญาธโร จนัทรัตน์ สระไมแ้ดง

พล. 0548/2548 4316160494 พระครูประจกัษส์ารธรรม อตฺตมโน ชาบวัน้อย ป่าคาย

พล. 0549/2548 4316160702 พระวิเชียร ปํฺญาพโล 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

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก
สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป

รับรองตามนน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระราชรัตนโมลี

อุปนายกสภามหาวิทยาลยั

ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั

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

ปีการศึกษา  ๒๕๔๖
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘

รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๘  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘
รุ่นท่ี  ๕๐

วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวิชาภาษาองักฤษ

พระเทพโสภณ พระสุธีธรรมานุวตัร

อธิการบดี คณบดีคณะพุทธศาสตร์

รายนามพุทธศาสตรบณัฑิต



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   สิริปุํฺโญ หวงัชนะ จุฬามณี

พล. 1262/2548 4316160028 พระจ าเริญ    ยตฺุติโก ค าแกว้ จุฬามณี

13

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

พระครูกลัยณสิทธิวฒัน์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลยั

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระเทพโสภณ พระราชรัตนโมลี

อธิการบดี อุปนายกสภามหาวิทยาลยั


