
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 ปฺฺาธโร หนองทราย แสงดาว อนัดบั 2

พช. 0617/2549 4417031886 พระปลดัสิทธิพล ภูริาโณ 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 ภทฺทราโณ สีข า จนัทร์ตะวนัออก 

พช. 0621/2549 4417031673 พระไพรศาล ภทฺรมุนี ทา้วเงิน จุฬามณี
พช. 0622/2549 4417011231 พระจุลนที โชติาโณ 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  
พช. 0633/2549 4417031860 พระสราวุธ พลาโณ เกตุเมฆ หนองกระด่ี  
พช. 0634/2549 4417011117 พระเจริญ ยติกโร จนัทพฒัน์ ท่ามะปราง  
พช. 0635/2549 4417011427 พระสมุห์สุพิน สุธีโร ม่วงอ่อน แสงดาว  

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก
สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

 วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา  ปรัชญา

รายนามพทุธศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๔๙
เขา้รับปริญญา  วนัท่ี  ๔  มิถุนายน  พทุธศกัราช  ๒๕๔๙

รุ่นท่ี  ๕๑  ปีการศึกษา   ๒๕๔๗



รวม รูป

รับรองตามนน้ี

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

อุปนายกสภามหาวทิยาลยั

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวทิยาลยั

หนังสือออก ระหัสประจ าตวั 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

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 สิริปฺฺโ หลาบค า จุฬามณี

พช. 1232/2549 4316160371 พระอ านาจ ชยวุฑฺโฒ ทา้วอานนท์ มะขามเต้ีย รุ่นท่ี 50

วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาองักฤษ

รับรองตามน้ี

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ
เสนอขออนุมตัปิริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วนัที ่ ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙

รุ่นที ่๕๑
 วทิยาลยัสงฆ์พุทธชินราช

พระธรรมโกศาจารย์ พระราชรัตนโมลี พระสุธีธรรมานุวตัร

อธิการบดี คณบดคีณะพุทธศาสตร์



อธิการบดี อุปนายกสภามหาวทิยาลยั คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวทิยาลยั

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระธรรมโกศาจารย์ พระราชรัตนโมลี พระครูกลัยณสิทธิวฒัน์


