
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761011254 พระครูสุมณฑธ์รรมธาดา จนฺทวโํส บวบขม คลองกระจง อนัดบั 1

2 4761011211 พระครูอดิสัยศีลวตัร อติสโย จนัทร์ทุ่ง เนินยาง อนัดบั 2

3 4761011165 พระครูสิทธิธรรมนาถ อคฺคธมฺโม จุย้เส็ง ฤทธ์ิศิริราษฎร์เจริญธรรม อนัดบั 2

4 4761011203 พระมหาสมพงษ์ จนฺทวโํส อุนานุยา นาตาดี อนัดบั 2

5 4761011084 พระครูสทัธาพชัราภิรัต อภิาโณ ดวงสุวรรณ อรัญญาวาส อนัดบั 2

6 4761011017 พระครูพิทกัษบ์ุรีเขต ปทุมวณฺโณ วงคด่์อน นาเมือง อนัดบั 2

7 4761011190 พระครูสงัฆรักษส์มบติั ปิยธมฺโม หงษสุ์ข โพธาราม อนัดบั 2

8 4761011068 พระสมุห์ทวีป ฉนฺทชาโต ยอดเกตุ นครไทยวราราม อนัดบั 2

9 4761011157 พระครูวิลาศเขมากร เขมวีโร เป็นพุ่ม สวา่งอารมณ์ อนัดบั 2

10 4761011297 พระอธิการอาํนาจ ยสชาโต เลขะวฒันะ ทุ่งรวงทอง อนัดบั 2

11 4761011122 พระครูวรธรรโมทยั เขมวโร ไกรบุตร กระชงคาราม อนัดบั 2

12 4761011149 พระครูประภาตธรรมานนัท์ วรธมฺโม วารี บา้นนา อนัดบั 2

13 4761011050 พระครูโอภาสธรรมรักษ์ ถิรปญฺโ เจียระนยั ท่าเกย อนัดบั 2

14 4761011033 พระปลดัจิรสิน รจิธมฺโม ทศดร โสภาราม อนัดบั 2

15 4761011076 พระปลดัแนม ปริชาโน เกิดเกตุ ศรีมหาโพธ์ิ อนัดบั 2

16 4761011271 พระอธิการอฏัฐวิชญ์ อกฺกโชโต ด่านภูวนาท เนินพลวง อนัดบั 2

17 4761011106 พระยงยทุธ อนาลโย โคทอง มหาธาตุ อนัดบั 2

18 4617011722 พระอุเทน อุตฺตโม ใจซ่ือ เนินกุ่ม อนัดบั 2

19 4761011238 พระครูสิริบุญธาดา สิริปุญฺโ นนทป์ระสาท บา้นขวาง
20 4761011092 พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ วิสารโท อน้อยู่ ลานหอย
21 4761011041 พระครูปลดัชาญณรงค์ โชติธมฺโม อินทร์เรือง คูหาสุวรรณ
22 4761011131 พระครูวิธานธรรมประสิทธ์ิ ธมฺมวโร ทองสวา่ง ลาย

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวชิาปรัชญา
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23 4761011114 พระอธิการละเอียด ปิยวณฺโณ อาชาพล ทุ่งนํ้าตก
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
24 4761011246 พระครูสุนทรกิจวิธาน ชวโน ป้อมสาหร่าย ใหม่อภยัยาราม
25 4943010318 พระบาํรุง เตชธมฺโม พรมเยีย่ม ท่าฬ่อ ต่อเน่ือง

26 4943010288 พระสุรสิทธ์ิ สุขวฑฺฒโน สุขใส สวรรคาราม ต่อเน่ือง

27 4943010300 พระสุขมุ ปญฺาวโร มีระหงษ์ นางพญา ต่อเน่ือง

28 4843010375 พระพรชยั กิตฺติภทฺโท แซ่ก๊วย โพธาราม ต่อเน่ือง
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761020903 พระสมพงษ์ ปญฺาวโร นอ้ยคาํ เชิงคีรี อนัดบั 2
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
2 4761020890 พระสมควร สุธมฺโม คุม้สุวรรณ ท่าถนน อนัดบั 2
3 4761020920 เจา้อธิการอาคม โชติวโร ทองดอนงา้ว คุยพยอม อนัดบั 2
4 4761020822 พระครูใบฎีกาจเร ขนฺติโก มีเทศ สวรรคาราม
5 4761020881 พระวฒิุพงษ์ ปณฺฑิโต สาํราญ มะขามเต้ีย
6 4761020865 พระไพฑูรย์ านวฑฺุโฒ ช่ืนชม สนามไชย
7 4761020831 พระอรรถชยั ปภากโร นาคแทน ราษฎร์ศรัทธาราม

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)
รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

วทิยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช
คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาจริยศึกษา

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

1 4761031263 พระอาทิตย ์ อตฺตานุรกฺขี ศรีผู วินยัทรงธรรม อนัดบั 1
ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ

2 4761031298 พระชาญนฏัฐ์ อุทาโน เสือเล็ก สระส่ีเหล่ียม อนัดบั 2
3 4761031221 พระเดช สิริธมฺมุนี ไกยะฝ่าย ราชบูรณะ อนัดบั 2
4 4761031328 พระวีระชยั วชิราโณ อคัรโสภา นิมิตรธรรมาราม อนัดบั 2
5 4761031271 พระอุทิศ สมฺมาภาณี แท่งทอง ราชบูรณะ อนัดบั 2
6 4761031310 พระวิศรุต ถิรสวํโร มุ่งนวล สวา่งอารมณ์
7 4761031387 พระหสันยั ถิรคุโณ โตน่ิม กลาง
8 4761031361 พระมหาสิงห์ ปภากโร อ่อนนอ้ม พระศรีรัตนมหาธาตุ

9 4711112316 พระพาฤทธ์ิ รตนปญฺโ โดส จนัทร์ตะวนัตก
10 4943030297 พระอุเทน ปญฺาวโร ทองแจ่ม บึงภูเต่า ต่อเน่ือง
11 4943030301 พระปรีชา สนฺตจิตฺโต ตรงดี ราชบูรณะ ต่อเน่ือง

รักษาการผูอ้  านวยการกองทะเบียนและวดัผล

วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

รับรองตามน้ี

(พระสมุทร  ถาวรธมฺโม Ph.D.)

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

วนัที่  30   มนีาคม  พุทธศักราช   2552
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ที่ รหัส   ช่ือ    ฉายา   นามสกุล วดั หมายเหตุ
1 4761031247 พระสุชาติ  สุเมธาวี จนัทะคุณ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
2 4761011548 พระพทุธิสาสน์  สาสนเมธี พานิชโภไคยนนัท์ ราชบูรณะ อนัดบั 2
3 4761011564 พระสมพงษ ์ กิตฺติภทฺโท ตุม้ทอง พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
4 4761011530 พระบุญส่ง ติเมธี มูลแก่น พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
5 4761011432 พระมหาอาํนาจ  จิตฺตปญฺโ ทาปิน เกาะตาเถียร อนัดบั 2
6 4761011637 พระใบฏีกาพนมไพร ชุติปญฺโ ทองคาํนุช แสงดาว อนัดบั 2
7 4761011700 พระวีระชน  จนฺทธมฺโม ศิริวฒัน์ ดงเสือเหลือง อนัดบั 2
8 4761011521 พระบุญรักษ ์ ปุญฺานุรกฺขี ทองอยู่ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
9 4761011491 พระทวิศกัด์ิ  จิตฺตานุรกฺขี ยรรยงค์ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
10 4761011581 พระอุทยั  อุทยเมธี มะโนรัตน์ เทพกุญชร อนัดบั 2
11 4761011751 พระสุริยา  เขมจาโร บูระพา หนองโวง้ อนัดบั 2
12 4761011301 พระมหาจกัรพนัธ์  จกฺกวโร นะวะแกว้ หวัเดียด อนัดบั 2
13 4761011572 พระอิทธิรัตน์  อิทฺธิปุญฺโ ทองเน้ืออ่อน พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
14 4761011475 พระณฐัพนธ์  สิริธารี สุอคัคนิธิ พระศรีรัตนมหาธาตุ อนัดบั 2
15 4761011742 พระสุบิน  จิณฺณธมฺโม ปองเพชร ศรีรัตนาราม อนัดบั 2
16 4761011696 พระวชัรพงษ ์ วชิรปญฺโ ปลอ้งขนั ม่ิงเมือง
17 4761011793 พระอุดมศกัด์ิ  อุตฺตมชาโต ชูยิม้ ศรีมหาโพธ์ิ
18 4761011645 พระพร  ธนพโล อ่วมบุญ ราชพฤกษ์
19 4761011599 พระเงิน  กตสาโร อินเล้ียง แกว้สุริยฉ์าย
20 4761011670 พระยทุธพงษ ์ กิตฺติธโร กอ้นสันทะ ท่าถนน
21 4761011718 พระสมยง  ปริชาโน ประทุมชยั อรัญญาวาส
22 4761011513 พระนรินทร์  นรินฺทจารี คงดอนทอง พระศรีรัตนมหาธาตุ

คณะสังคมศาสตร์   สาขาวชิารัฐศาสตร์  วชิาเอกการบริหารรัฐกิจ
วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  54

เสนอขออนุมตัิปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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23 4761011602 พระเฉลย  ฉนฺทโก อ้ิมทบั เตง็สาํนกั
24 4761031344 พระสมาน ธมฺมวโร เอ่ียมสนาม คูหาสุวรรณ
25 4617031693 พระสันต ์  ตปสาโท ยศบุตร พิพฒัน์มงคล
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พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๑ คณะพทุธศาสตร์ ๖๗ ๖๗
๒ คณะครุศาสตร์ ๖๕ ๖๕
๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๘๒ ๘๒
๔ คณะสงัคมศาสตร์ ๘๖ ๘๖
๕ วิทยาเขตหนองคาย - ๑๔ ๑๕ ๒๑ ๕๐
๖ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๑ ๕ - ๔ ๒๐
๗ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๐ ๗ ๔๓ ๓๓ ๑๐๓
๘ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕ ๑๒ ๑๓ ๕๓ ๑๐๓
๙ วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๐ ๑๓ ๒๒ ๗๔ ๑๔๙

๑๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๙ ๓๗ - ๓๒ ๙๘
๑๑ วิทยาเขตแพร่ ๖ ๑๓ - ๓๗ ๕๖
๑๒ วิทยาเขตสุรินทร์ ๒ ๑๔ - ๔๓ ๕๙
๑๓ วิทยาเขตพะเยา ๑๑ ๑๐ - ๒๒ ๔๓
๑๔ วิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ ๕๓ - - ๓๔ ๘๗
๑๕ วิทยาลยัสงฆเ์ลย ๑๑ ๑๗ - ๔ ๓๒
๑๖ วิทยาลยัสงฆน์ครพนม - - ๑๔ ๑๗ ๓๑
๑๗ วิทยาลยัสงฆล์าํพนู ๖ ๙ - - ๑๕
๑๘ วิทยาลยัสงฆน์ครสวรรค์ ๒๗ ๑๙ - ๓๑ ๗๗
๑๙ วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช ๒๘ ๗ ๑๑ ๒๕ ๗๑
๒๐ ห้องเรียนจงัหวดัร้อยเอ็ด ๑๔ - - ๑๒ ๒๖
๒๑ ห้องเรียนจงัหวดับุรีรัมย์ ๓๔ - - - ๓๔
๒๒ ห้องเรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ ๑๐ - - - ๑๐
๒๓ ห้องเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี ๓๕ - - - ๓๕
๒๔ ห้องเรียนจงัหวดัลาํปาง ๓๓ - - - ๓๓
๒๕ ห้องเรียนจงัหวดัน่าน - - - ๑๒ ๑๒
๒๖ ห้องเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ ๒๒ - - - ๒๒
๒๗ ห้องเรียนจงัหวดัปัตตานี ๑๖ - - - ๑๖
๒๘ ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ๑๔ - - - ๑๔
๒๘ ห้องเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ๗๑ - - - ๗๑
๒๙ ห้องเรียนจงัหวดักาญจนบุรี ๕๒ - - - ๕๒

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตบัณฑติ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

ที่ ส่วนงาน จ านวน รวม



พุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ที่ ส่วนงาน จ านวน รวม

๓๐ ห้องเรียนจงัหวดัเชียงราย ๒๒ - - - ๒๒
๓๑ สถาบนัสมทบ(เกาหลีใต)้ ๕ - - - ๕
๓๒ สถาบนัสมทบ(ไตห้วนั) ๑๐ - - - ๑๐
๓๓ สถาบนัสมทบมหาปัญญาฯ ๕ - - - ๕

๖๗๙ ๒๔๒ ๒๐๐ ๕๔๐ ๑๖๖๑รวมทั้งส้ิน


