
หนังสือออก รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

พล 0344/2550 4517011232 พระสุวรรณ์  สุทฺธาโส ปูนอ่อน ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั 1
พล 0345/2550 4517011003 พระมหาแล อาสโย ข าสุข โยธาธรรม อนัดบั 1
พล 0346/2550 4517011127 พระบุญเกิด ปุญฺาคโม 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 พนฺธาโณ นราวงษ์ คงคาเลียบ อนัดบั 2
พล 0351/2550 4517010970 พระมหาบุญมา ธมฺมวาที ล าซาว ชะเมา อนัดบั 2
พล 0352/2550 4517031179 พระมหาไชยา โชติว  โส บุญทนัเสน วงัตะวนัออก อนัดบั 2
พล 0353/2550 4517011151 สามเณรพลูพิพฒัน์ กวางทอง สามแพรก อนัดบั 2
พล 0354/2550 4517011216 พระศุภณฐั ปญฺาวชิโร เรืองอ่อง หนา้พระบรมธาตุ อนัดบั 2
พล 0355/2550 4517011054 พระโกศล สุธมฺมทสฺสี เพียสา ดินดอน อนัดบั 2
พล 0356/2550 4517011101 พระนิพนธ์ ปญฺาวชิโร 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 พระสุทศัน์ กิตฺติโก แจ่มแสง ตาประขาวหาย

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก
สาขาวิชาปรัชญา จ านวน รูป

รวม รูป

รับรองตามนนี้

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวชิา ปรัชญา

ศธ 6100.4./พล……………/2550

รายนามพทุธศาสตรบณัฑิต
อนุมติัปริญญา  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐

รับปริญญา  วนัอาทิตยท่ี์  ๑๐  มิถุนายน   พทุธศกัราช  ๒๕๕๐
รุ่นท่ี  ๕๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘



(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและวดัผล

นายกสภามหาวทิยาลัย

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ ฉายา นามสกุล วดั หมายเหตุ
นพ 1094/2550 4517031225 พระกฤษณะ กิตฺติปญฺโ ชุ่มเยน็ สระยายชี อนัดบั 1
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 อภิปุญฺโ ศิริรัตน์ จุฬามณี อนัดบั 2
นพ 1101/2550 4504360055 พระโชคทวี กนฺตวีโร นนัตา พระศรีรัตนมหาธาตุอนัดบั 2
นพ 1102/2550 4517031250 พระโชคชยั ชยวฑฺุโฒ 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 บุญรอด ศรีโสภณ
นพ 1108/2550 4504360152 พระเกียรติภูมิ สุเมโธ แหวนค า พระศรีรัตนมหาธาตุ
นพ 1109/2550 4517031268 พระทวีวงค์ อติธมฺโม แมน้อินทร์ สุดสวาท

รายนามพุทธศาสตรบัณฑติ
อนุมัติปริญญา  วนัที ่ ๓๐  มีนาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๐

อธิการบดี คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระธรรมโกศาจารย์              พระธรรมสุธี พระสุธีธรรมานุวตัร

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิา  ภาษาอังกฤษ

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
รับปริญญา  วนัที ่ ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐

รุ่นที ่ ๕๒



นพ 1110/2550 4517031152 พระชนาธิป สิริวฑฺฒโน ผาสีดา ปรือกระเทียม
นพ 1111/2550 4504360519 พระกรี กมโล ดาละ พระศรีรัตนมหาธาตุ
นพ 1112/2550 4517031187 พระฐิติเมธี านวฑฺุโฒ เสือสกุล นางพญา
นพ 1113/2550 4517011224 พระสุรสิทธ์ิ กิตฺติสาโร เน่ียมเช่ือม ธรรมจกัร
นพ 1114/2550 4761031395 พระมหาทวีป ธมฺมิโก บุญยก สวา่งสามคัคี เขา้ปี 3

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวดัพิษณุโลก

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน รูป

รวม รูป

รับรองตามน้ี

พระมหาขวญัชัย   ธมฺมปาโล
อธิการบดี นายกสภามหาวทิยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

(พระสมุทร   ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมสุธี


