
  ในปการศึกษา ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดพิจารณาคัดเลือกนิสิตเขารับทุน จากนิสิต
สวนกลาง วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  หองเรียน และหนวยวิทยบริการของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรทุนถวายนิสิต ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี  ต้ังแตช้ันปท่ี  ๑ -๔  ปการศึกษา  ๒๕๕๐  จํานวน  ๒๒๓  ทุน  ๆ ละ ๗,๐๐๐  บาท  
เปนเงิน  ๑,๕๖๑,๐๐๐  บาท       

ระดับปริญญาโท   จํานวน  ๘  ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐  บาท  เปนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๓  ทุน  ๆ ละ ๓๐,๐๐๐  บาท เปนเงิน    ๙๐,๐๐๐  บาท 
รวมทั้งสิ้น   ๒๓๔  ทุน  เปนเงิน   ๑,๗๗๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

 
--------------------------  

 
รายนามนสิิตผูไดรับทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉพาะนิสิตระดบัปริญญาตรี  ช้ันปท่ี   ๔   ปการศึกษา  ๒๕๕๐ 

เขารับทุนเลาเรยีนหลวงวนัที่  ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี ช่ือ – ฉายา / นามสกุล ระดับ 
การศึกษา สังกัด 

หมายเลข 
ทุน 

๑ พระธรรมโมลี ญาณวิสุทฺโธ ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย      ( ครบ ๓ ป งดใหทุน) ๔๗-๒-๐๐๑ 
๒ พระมหาประกาศิต อาจารปาลี ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย      (ครบ ๒ ป งดใหทุน) ๔๗-๒-๐๐๒ 
๓ พระมหาคําจันทร กตปฺุโญ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย      (ครบ ๒ ป งดใหทุน)  ๔๗-๒-๐๐๓ 
๔ พระมหาเสนห เมตฺตจิตฺโต ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย    (ครบ  ๒ ป งดใหทุน)  ๔๗-๒-๐๐๔ 
๕ พระสมชัย อนุตฺตโร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย     (ครบ ๒ ป งดใหทุน) ๔๗-๒-๐๐๕ 
๖ พระมหาชัชวินทร อธิเมธี ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร ๔๗-๒-๐๐๖ 
๗ สามเณรอนุสรณ จือปา ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร   ๔๗-๒-๐๐๗ 
๘ เจาอธิการอาคม  โชติวโร ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช ๔๗-๒-๐๐๘ 
๙ พระมหาสุนทร ธีรธโร ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ.เพชรบูรณ ๔๗-๒-๐๐๙ 
๑๐ พระมหาเสริมพันธ พฺรหฺมญาโณ ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ.สิงหบุร ี ๔๗-๒-๐๑๐ 
๑๑ พระมหาอุทัย วชิรเมธี ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ. ฉะเชิงเทรา ๔๗-๒-๐๑๑ 
๑๒ พระมหาเรวัตร ปภาสปฺโญ ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ. ฉะเชิงเทรา ๔๗-๒-๐๑๒ 
๑๓ พระมหาวิชัย สุคนฺโธ ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ. กาญจนบุรี ๔๗-๒-๐๑๓ 
๑๔ พระมหาแวนสนั พุทฺธสีโล ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ. กาญจนบุรี ๔๗-๒-๐๑๔ 
๑๕ สามเณรเกรียงศักด์ิ ประเสริฐสังข ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๔๗-๒-๐๑๕ 
๑๖ พระมหาธวัชชัย อตฺถยุตฺโต ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๔๗-๒-๐๑๖ 



 

๑๗ พระมหาธีระพล วชิรปฺโญ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๗-๒-๐๑๗ 
๑๘ สามเณรศุภเทพ เทพทุงหลวง ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๗-๒-๐๑๘ 
๑๙ พระมหาสุวิทย สุวิชโฺช ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๗-๒-๐๑๙ 
๒๐ สามเณรสุทธิพงษ บัวทองจันทร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๗-๒-๐๒๐ 
๒๑ พระมหาคมเพชร วชิรปฺโญ ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๗-๒-๐๒๑ 
๒๒ พระมหาพรชัย วรชโย ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๗-๒-๐๒๒ 
๒๓ พระมหาวิเชียร จนฺทสโร ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๗-๒-๐๒๓ 
๒๔ พระมหานคร วชิรเมธี ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๗-๒-๐๒๔ 
๒๕ พระมหากิตติวัตร กิตฺติเมธี ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๗-๒-๐๒๕ 
๒๖ พระปฏิพล สุทฺธจิตฺโต ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๔๗-๒-๐๒๖ 
๒๗ พระวัฒนา กุสลวฑฺฒโน ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๔๗-๒-๐๒๗ 
๒๘ พระอภินันทวุฒิ อติวุฑฺโฒ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครพนม ๔๗-๒-๐๒๘ 
๒๙ พระกฤติศักด์ิ สนฺติธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๗-๒-๐๒๙ 
๓๐ พระใบฎีกาเทวัน ธมฺมโชโต ปริญญาตรี หองเรียน จ.ปตตานี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๗-๒-๐๓๐ 
๓๑ พระประยุทธ ปวรฺู ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๗-๒-๐๓๑ 
๓๒ พระปยะพงษ สุวรรณ ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๗-๒-๐๓๒ 
๓๓ พระไกรสร โชติปฺโญ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆลําพูน ๔๗-๒-๐๓๓ 
๓๔ พระณรงค พลญาโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๗-๒-๐๓๔ 
๓๕ พระนาวิน ธนปฺโญ ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๗-๒-๐๓๕ 
๓๖ พระธนูเดช ชยวฑฺฒโน ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๗-๒-๐๓๖ 
๓๗ พระพูลสินธ ฐิตธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๔๗-๒-๐๓๗ 
๓๘ สามเณรณรงค นามจันทร ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๔๗-๒-๐๓๘ 
๓๙ พระมหาธีระพงษ   อริยเมธี ปริญญาตรี หองเรียน จ. รอยเอ็ด  วิทยาเขตขอนแกน ๔๗-๒-๐๓๙ 
๔๐ พระมหาบุญนิธิ สุภาจาโร ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๗-๒-๐๔๐ 
๔๑ พระจารุกิตต จารุวณฺโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๗-๒-๐๔๑ 
๔๒ พระนิยม  ธมฺมรกฺขิโต ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๗-๒-๐๔๒ 
๔๓ สามเณรจักรกฤษ ยุทธภัณฑ ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๗-๒-๐๔๓ 
๔๔ พระมหามานัส ธมฺมจารี ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๗-๒-๐๔๔ 
๔๕ พรมหาวิชิต วราโภ ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๗-๒-๐๔๕ 
๔๖ พระมหาอัครพล มหาวีโร ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๗-๒-๐๔๖ 
๔๗ พระมหาชัยวิชิต ขนติธโร ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๗-๒-๐๔๗ 
๔๘ พระพรสวรรค ฐิติญาโณ ปริญญาตรี หองเรียน จ.ศรีสะเกษ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๗-๒-๐๔๘ 



 

๔๙ พระวิญู อธิปฺโญ ปริญญาตรี วิทยาเขตแพร ๔๗-๒-๐๔๙ 
๕๐ พระศัสตราวุธ มหาปรกฺกโม ปริญญาตรี วิทยาเขตแพร ๔๗-๒-๐๕๐ 
๕๑ พระเกียรติพงษ อธิปฺโญ ปริญญาตรี หองเรียน จ. ลําปาง วิทยาเขตแพร ๔๗-๒-๐๕๑ 
๕๒ พระจักรกฤษณ ธีรธมฺโม ปริญญาตรี หองเรียน จ.ลําปาง วิทยาเขตแพร ๔๗-๒-๐๕๒ 
๕๓ พระมหาจักรกฤษ กวิวโํส ปริญญาตรี วิทยาเขตสุรินทร ๔๗-๒-๐๕๓ 
๕๔ พระมหากิตติพงษ กิตฺติวํโส ปริญญาตรี วิทยาเขตสุรินทร ๔๗-๒-๐๕๔ 
๕๕ พระเกรียงไกร ฐานสมฺปนฺโน ปริญญาตรี หองเรียน จ. บุรีรัมย วิทยาเขตสุรินทร ๔๗-๒-๐๕๕ 
๕๖ พระประยุทธ ฐานทตฺโต ปริญญาตรี วิทยาเขตพะเยา ๔๗-๒-๐๕๖ 
๕๗ พระประสพ ถาวโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.นาน วิทยาเขตพเยา ๔๗-๒-๐๕๗ 
๕๘ พระรุงเรือง สิรินฺธโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.เชียงราย วิทยาเขตพะเยา ๔๗-๒-๐๕๘ 
๕๙ พระประเทือง ขนฺติโก ปริญญาตรี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔๗-๒-๐๕๙ 
๖๐ พระมหาปทุม  คุณากโร ปริญญาตรี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๔๗-๒-๐๖๐ 

 
รายนามนสิิตผูไดรับทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นิสิตชั้นปท่ี  ๓   ปการศึกษา   ๒๕๕๐ 

เขารับทุนเลาเรยีนหลวงวนัที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๒.๓๐ น.  
ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําลําไทร  อาํเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ท่ี ช่ือ – ฉายา / นามสกุล ระดับ 
การศึกษา สังกัด 

หมายเลข 
ทุน 

๑ พระอํานาจ เขมปฺโญ ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย ๔๘-๒-๐๐๑ 
๒ พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย     (ครบ ๒ ป งดใหทุน) ๔๘-๒-๐๐๒ 
๓ พระมหามนูญ ธมฺมธโร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย     (ครบ ๒ ป  งดใหทุน) ๔๘-๒-๐๐๓ 
๔ พระประสิทธิ์ วิสุทฺธิสาโร ปริญญาโท วิทยาเขตเชียงใหม  (ครบ ๒ ป งดใหทุน) ๔๘-๒-๐๐๔ 
๕ พระมหาทิพยภวิษณ กิตฺติธโร ปริญญาโท วิทยาเขตขอนแกน  (ครบ ๒ ป  งดใหทุน) ๔๘-๒-๐๐๕ 
๖ พระบุญญวัฒน วรปฺโญ ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร ๔๘-๒-๐๐๖ 
๗ พระมหาวุฒิชัย ถาวโร ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ.เพชรบูรณ ๔๘-๒-๐๐๗ 
๘ สามเณรสุวิทย โนนงาม ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ.สิงหบุร ี ๔๘-๒-๐๐๘ 
๙ พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ.ฉะเชิงเทรา ๔๘-๒-๐๐๙ 
๑๐ พระครูสังฆรักษธีระเดช โฆสิตธมฺโม ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หองเรียน จ.กาญจนบุรี ๔๘-๒-๐๑๐ 
๑๑ พระธีรเดช ธีรเมธี ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร หนวยวิทยบรกิาร จ.สงขลา ๔๘-๒-๐๑๑ 
๑๒ สามเณรณรงคราช ครองเชื้อ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๔๘-๒-๐๑๒ 



 

๑๓ สามเณรอัษฎาวุฒิ พรมเนตร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๘-๒-๐๑๓ 
๑๔ สามเณรเอกชัย นนตรี ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๘-๒-๐๑๔ 
๑๕ สามเณรเอกชัย ขาวลวน ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๘-๒-๐๑๕ 
๑๖ พระสมศักด์ิ สิริสาโร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๘-๒-๐๑๖ 
๑๗ พระธีระพงศ สุเมโธ ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๘-๒-๐๑๗ 
๑๘ พระมหาสาธิต เมธวาที ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๘-๒-๐๑๘ 
๑๙ สามเณรเทอดพงศ เขียวโสภา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๘-๒-๐๑๙ 
๒๐ พระสุรสิทธิ ์ ญาณธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๘-๒-๐๒๐ 
๒๑ พระสมจิตต รตนโชโต ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๘-๒-๐๒๑ 
๒๒ สามเณรสาธิต พนารี ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๘-๒-๐๒๒ 
๒๓ พระปรีชา ปริชาโน ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช ๔๘-๒-๐๒๓ 
๒๔ สามเณรบุญโชติ สุนิกร ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช ๔๘-๒-๐๒๔ 
๒๕ พระการเวก อภินนฺโท ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช ๔๘-๒-๐๒๕ 
๒๖ พระนครธน กิตฺติญาโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๔๘-๒-๐๒๖ 
๒๗ สามเณรวิโรจน จันทะสิงห ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๔๘-๒-๐๒๗ 
๒๘ พระสมาน  อริยเมธี ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครพนม ๔๘-๒-๐๒๘ 
๒๙ พระภูชิต  รตนเมธี ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครพนม ๔๘-๒-๐๒๙ 
๓๐ สามเณรพรศักด์ิ ดวงเรือง ปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๘-๒-๐๓๐ 
๓๑ พระสุทธิศานต สุทฺธจิตฺโต ปริญญาตรี หองเรียน จ.ปตตานี วข.นครศรีธรรมราช ๔๘-๒-๐๓๑ 
๓๒ พระยุทธภูมิ ชยวุฑฺโฒ ปริญญาตรี หองเรียน จ.สุราษฏรธานี วข.นครศรีธรรมราช ๔๘-๒-๐๓๒ 
๓๓ พระสุชาติ กิตฺติวุฑฺโฒ ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๘-๒-๐๓๓ 
๓๔ พระพฤตินัย ภทฺทเมธี ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๘-๒-๐๓๔ 
๓๕ สามเณรยุทธชัย สมกําลัง ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๘-๒-๐๓๕ 
๓๖ สามเณรบุญญฤทธิ์ ศรีบาล ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๘-๒-๐๓๖ 
๓๗ พระมหาดุริยากรณ อุทคฺโค ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆลําพูน ๔๘-๒-๐๓๗ 
๓๘ พระสุภชัย สุภโร ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๘-๒-๐๓๘ 
๓๙ สามเณรสุพัฒน ศรีกงพาน ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๘-๒-๐๓๙ 
๔๐ พระมหาเสกสรร ชยานนฺโท ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๘-๒-๐๔๐ 
๔๑ สามเณรวรวรรธน อัตถาพร ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๘-๒-๐๔๑ 
๔๒ สามเณรอานนท สุขทองสา ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๔๘-๒-๐๔๒ 
๔๓ พระสุภะชัย อคฺคปฺโญ  ปริญญาตรี หองเรียน จ.รอยเอ็ด วข.ขอนแกน  ๔๘-๒-๐๔๓ 



 

๔๔ พระประจวบ โรจนญาโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๘-๒-๐๔๔ 
๔๕ สามเณรถาวร ภูษา ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๘-๒-๐๔๕ 
๔๖ สามเณรอนุกูล พิมพิคอ ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๘-๒-๐๔๖ 
๔๗ พระสมศักด์ิ ฉนฺทโก ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๘-๒-๐๔๗ 
๔๘ พระมหาพยุงศักด์ิ       ธมฺวิสุทฺธิเมธี ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา     ๔๘-๒-๐๔๘ 
๔๙ พระศิวเดช ญาณวโร ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๘-๒-๐๔๙ 
๕๐ สามเณรจันทจร กิมาพันธ ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๘-๒-๐๕๐ 
๕๑ พระขวัญชัย อาภากโร ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๘-๒-๐๕๑ 
๕๒ สามเณรทิพยชัย ดวงกันยา ปริญญาตรี หองเรียน จ.ศรีสะเกษ วข.อุบลราชธานี ๔๘-๒-๐๕๒ 
๕๓ สามเณรจักรกริช หน้ิวหยิ่น ปริญญาตรี วิทยาเขตแพร ๔๘-๒-๐๕๓ 
๕๔ สามเณรชัยชนะ ตระกูลวิจิตร ปริญญาตรี หองเรียน จ. ลําปาง วข. แพร ๔๘-๒-๐๕๔ 
๕๕ พระธรรมวุธ ธมฺมาวุโธ ปริญญาตรี วิทยาเขตสุรินทร ๔๘-๒-๐๕๕ 
๕๖ สามเณรสินชัย สําราญดี ปริญญาตรี วิทยาเขตสุรินทร ๔๘-๒-๐๕๖ 
๕๗ สามเณรวิเลียม ขยัญคิด ปริญญาตรี หองเรียน จ.บุรีรัมย  วข.สุรินทร ๔๘-๒-๐๕๗ 
๕๘ สามเณรสยมชัย ใจเที่ยง ปริญญาตรี วิทยาเขตพะเยา ๔๘-๒-๐๕๘ 
๕๙ พระโกศล พฺรหฺมปฺโญ ปริญญาตรี หองเรียน จ.นาน วข.พะเยา ๔๘-๒-๐๕๙ 
๖๐ พระสุพงษ ปฺญาวชิโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.เชียงราย  วข.พะเยา ๔๘-๒-๐๖๐ 
๖๑ พระมหาไพวรรณ ปภากโร ปริญญาตรี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ๔๘-๒-๐๖๑ 

 
รายนามนสิิตผูไดรับทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นิสิตชั้นปท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๐ 

เขารับทุนเลาเรยีนหลวง วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร  อาํเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี ช่ือ – ฉายา / นามสกุล ระดับ 
การศึกษา สังกัด หมายเลข 

ทุน 
๑ พระมหาชยันต พุทฺธธมฺโม ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย  ๔๙-๒-๐๐๑ 
๒ พระมหากวีศิลป วิสุทฺธิกุโล ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย ๔๙-๒-๐๐๒ 
๓ พระสิรภพ มหายโส ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย วข.เชียงใหม ๔๙-๒-๐๐๓ 
๔  พระมหามีชัย กิจฺจสาโร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย วข.ขอนแกน ๔๙-๒-๐๐๔ 
๕ พระศรีธีรวงศ   ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส ๔๙-๒-๐๐๕ 
๖ พระมหาเฉลิมเกียรติ ยโสธโร ปริญญาตรี   คณะพุทธศาสตร ๔๙-๒-๐๐๖ 



 

๗ พระมหาสมัย ฐิตาโภ ปริญญาตรี หองเรียน จ.เพชรบูรณ  คณะพุทธศาสตร ๔๙-๒-๐๐๗ 
๘ พระภูชิต ธีรวโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.สิงหบุรี  คณะพุทธศาสตร ๔๙-๒-๐๐๘ 
๙ พระมหาสิริชัย สิริคุตฺโต ปริญญาตรี หองเรียน จ.ฉะเชิงเทรา  คณะพุทธศาสตร ๔๙-๒-๐๐๙ 
๑๐ พระมหาพุทธิพงษ ธมฺมธโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.กาญจนบุรี  คณะพุทธศาสตร ๔๙-๒-๐๑๐ 
๑๑  พระมหาธีรศักด์ิ วชิราวโุธ ปริญญาตรี  หนวยวิทยบริการ จ.สงขลา คณะพุทธศาสตร ๔๙-๒-๐๑๑ 
๑๒ พระยุทธนา ฐิตเมโธ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๔๙-๒-๐๑๒ 
๑๓ สามเณรปรีชา เอียงสวาท ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๔๙-๒-๐๑๓ 
๑๔ พระมหาวโรดม ฐานวโร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๙-๒-๐๑๔ 
๑๕ พระมหาเกง ภทฺทจารี ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๔๙-๒-๐๑๕ 
๑๖ พระมหาสมคิด จารุโภ ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๙-๒-๐๑๖ 
๑๗ พระมหาปฐมพล วรญาณเมธี ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๙-๒-๐๑๗ 
๑๘ พระมหาขจรศักด์ิ จนฺทสาโร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๔๙-๒-๐๑๘ 
๑๙ พระสมุหบุญทิ้ง ฐิตสทฺโธ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๙-๒-๐๑๙ 
๒๐ พระพิศาล ปภสฺสโร ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๙-๒-๐๒๐ 
๒๑ สามเณรกิตติชัย ขัติวงศ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๔๙-๒-๐๒๑ 
๒๒ พระชัชวาลย สุเทนฺโต ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๔๙-๒-๐๒๒ 
๒๓ สามเณรวัชระ ออนชํายาง ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๔๙-๒-๐๒๓ 
๒๔ สามเณรนรินท วันหลอม ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๔๙-๒-๐๒๔ 
๒๕ พระมหาสมคิด อิสฺสรปฺโญ ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๔๙-๒-๐๒๕ 
๒๖ พระธานินทร ปภากโร ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๔๙-๒-๐๒๖ 
๒๗ พระปลัดสมหมาย กิตฺติโสภโณ ปริญญาตรี หนวยวิทยบริการ จ.สกลนคร วข.หนองคาย ๔๙-๒-๐๒๗ 
๒๘  พระมหาธราธิป ธีรภาณี ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครพนม ๔๙-๒-๐๒๘ 
๒๙ สามเณรสมชาย หวนยิ้มเสง ปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔๙-๒-๐๒๙ 
๓๐ พระสมมารถ ขนฺติสาโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.ปตตานี วข.นครศรีธรรมราช ๔๙-๒-๐๓๐ 
๓๑ พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร ปริญญาตรี หองเรียน จ.สุราษฎรธานี วข.นครศรีธรรมราช ๔๙-๒-๐๓๑ 
๓๒  พระอุทัย อริยวํโส ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๙-๒-๐๓๒ 
๓๓  พระพล สุมโน ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๙-๒-๐๓๓ 
๓๔  พระสุรินทร อินฺทวํโส ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๙-๒-๐๓๔ 
๓๕ สามเณรพงศกร เฮมู ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๔๙-๒-๐๓๕ 
๓๖ พระบุญเลิศ เตชปฺุโญ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆลําพูน ๔๙-๒-๐๓๖ 
๓๗ พระวิชยั ปฺญาธโร ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๙-๒-๐๓๗ 
๓๘ พระวรรณเศรษฐ อมรธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๙-๒-๐๓๘ 
๓๙  สามเณรศราวุฒิ อินธิจักร ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๙-๒-๐๓๙ 



 

๔๐ สามเณรเดนชัย พรมพันธหาว ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๔๙-๒-๐๔๐ 
๔๑ สามเณรอนุชิต ศรีราตรี ปริญญาตรี หองเรียน จ.รอยเอ็ด วข.ขอนแกน ๔๙-๒-๐๔๑ 
๔๒ พระอุทิศ อิสฺสโร ปริญญาตรี หนวยวิทยบริการ จ.มหาสารคาม วข.ขอนแกน ๔๙-๒-๐๔๒ 
๔๓ สามเณรนิพนธ สิงหแดง ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๔๙-๒-๐๔๓ 
๔๔ สามเณรพุทธา วงคหาจักร ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๔๙-๒-๐๔๔ 
๔๕ พระทนงศศักด์ิ ปภงฺกโร ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๔๙-๒-๐๔๕ 
๔๖ พระอธิการวินัย ธีรปฺโญ ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๙-๒-๐๔๖ 
๔๗ พระณัฐนันท นนฺทมโย ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔๙-๒-๐๔๗ 



 

๗ สามเณรราชัน ดวงทา ปริญญาตรี   คณะพุทธศาสตร ๕๐-๒-๐๐๗ 
๘ สามเณรโยธิน เกาพันธทอง ปริญญาตรี หองเรียน จ.เพชรบูรณ  คณะพุทธศาสตร ๕๐-๒-๐๐๘ 
๙ พระธีรวุฒิ ธีรวํโส ปริญญาตรี หองเรียน จ.สิงหบุรี  คณะพุทธศาสตร ๕๐-๒-๐๐๙ 
๑๐ พระมหาวชิรญาณ วชิรญาโณ ปริญญาตรี หองเรียน จ.ฉะเชิงเทรา  คณะพุทธศาสตร ๕๐-๒-๐๑๐ 
๑๑ รอชื่อจากคณะฯ   ปริญญาตรี หองเรียน จ.กาญจนบุรี  คณะพุทธศาสตร ๕๐-๒-๐๑๑ 
๑๒ พระศราวุธ โชติโก ปริญญาตรี  หนวยวิทยบริการ จ.สงขลา คณะพุทธศาสตร ๕๐-๒-๐๑๒ 
๑๓ สามเณรเฉลิมพล เชื้อคนหม้ัน ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๕๐-๒-๐๑๓ 
๑๔ พระมหาราวิน ตุฏฐจิตฺโต ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ๕๐-๒-๐๑๔ 
๑๕ สามเณรพิเชษฐ เกตุเพชร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๕๐-๒-๐๑๕ 
๑๖ สามเณรชัยณรงค สุวรรณเพ็ชร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ๕๐-๒-๐๑๖ 
๑๗ พระมหาวินิต จนฺทูปโม ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๕๐-๒-๐๑๗ 
๑๘ สามเณรธงชัย แซเทา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๕๐-๒-๐๑๘ 
๑๙ สามเณรสุรเชษฏ สิงหสขุสวัสด์ิ ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ๕๐-๒-๐๑๙ 
๒๐ พระมหาประกอบ โชติปฺุโญ ปริญญาตรี หนวยวิทยบริการ จ.ราชบุรี คณะสังคมศาตร ๕๐-๒-๐๒๐ 
๒๑ พระเดชภินันท ฉนฺทธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๕๐-๒-๐๒๑ 
๒๒ สามเณรตรีเนตร มานอย ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๕๐-๒-๐๒๒ 
๒๓ สามเณรณรงควิทย ทองอยู ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๐-๒-๐๒๓ 
๒๔ สามเณรเฉลิม กลิ้งกลอง ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๐-๒-๐๒๔ 
๒๕ สามเณรกิตติพงษ สุชาฎา ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๕๐-๒-๐๒๕ 
๒๖ พระมหาอาทิตย อาภานนฺโท ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๕๐-๒-๐๒๖ 
๒๗ พระณรงค ธมฺมทีโป ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย ๕๐-๒-๐๒๗ 
๒๘ สามเณรวสันต ยืนนาน ปริญญาตรี หนวยวิทยบริการ จ.สกลนคร วข.หนองคาย ๕๐-๒-๐๒๘ 
๒๙ พระครูศรีธรรมากร  ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครพนม ๕๐-๒-๐๒๙ 
๓๐ พระอดิศร สุพรรณเมือง ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆนครพนม ๕๐-๒-๐๓๐ 
๓๑ พระอัมรินทร สิริจนฺโท ปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕๐-๒-๐๓๑ 
๓๒ พระมหานพดล   สุจิณฺโณ  ปริญญาตรี หองเรียน จ.ปตตานี วข.นครศรีธรรมราช ๕๐-๒-๐๓๒ 
๓๓ พระครินทร ผลญาโณ ปริญญาตรี หองเรียน จ.สุราษฎรธานี วข.นครศรีธรรมราช ๕๐-๒-๐๓๓ 
๓๔ สามเณรอนุรักษ ใจใหญ ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๕๐-๒-๐๓๔ 
๓๕ สามเณรวิศิษฎ ใสยะ ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๕๐-๒-๐๓๕ 
๓๖ พระสัมพันธ วรปญโญ ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๕๐-๒-๐๓๖ 
๓๗ สามเณรวัชรากร ปญญาแกว ปริญญาตรี วิทยาเขตเชียงใหม ๕๐-๒-๐๓๗ 
๓๘ พระวิชยั เทวธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕๐-๒-๐๓๘ 
๓๙ สามเณรนัฐพล จี้ฟู ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆลําพูน ๕๐-๒-๐๓๙ 



 

๔๐ พระธีรพงษ นรินฺโท ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๕๐-๒-๐๔๐ 
๔๑ สามเณรสัตยา ภูสมบัติ ปริญญาตรี วิทยาเขตขอนแกน ๕๐-๒-๐๔๑ 
๔๒ พระมหาวิวัฒน อนาลโย ปริญญาตรี หองเรียน จ.รอยเอ็ด วข.ขอนแกน ๕๐-๒-๐๔๒ 
๔๓ สามเณรปติพงษ คําใฮ ปริญญาตรี หองเรียน จ.รอยเอ็ด วข.ขอนแกน ๕๐-๒-๐๔๓ 
๔๔ สามเณรอนุวัฒน ศรีบุญเรือง ปริญญาตรี หนวยวิทยบริการ จ.มหาสารคาม วข.ขอนแกน ๕๐-๒-๐๔๔ 
๔๕ สามเณรประทีป เหวาสําเนียง ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๕๐-๒-๐๔๕ 
๔๖ สามเณรหนึ่ง อุนชัย ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเลย ๕๐-๒-๐๔๖ 
๔๗ สามเณรรัฐภูมิ เบียยา ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๕๐-๒-๐๔๗ 
๔๘ สามเณรประชา วงคํา ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๕๐-๒-๐๔๘ 
๔๙ พระขุนเชิง ขนฺติธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาเขตนครราชสีมา ๕๐-๒-๐๔๙ 
๕๐ พระนันทนา กนโก ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๐-๒-๐๕๐ 
๕๑ สามเณรบุรินทร กลอนศรี ปริญญาตรี วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕๐-๒-๐๕๑ 
๕๒ พระณัฐพล ชาครธมฺโม ปริญญาตรี หองเรียน จ.ศรีษะเกษ วข.อุบลราชธานี ๕๐-๒-๐๕๒ 
๕๓ พระอนุสรณ กิตฺติวณฺโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตแพร ๕๐-๒-๐๕๓ 
๕๔ สามเณรพรหมพิพรรธน วงศใยมูล ปริญญาตรี หองเรียน จ.ลําปาง วข.แพร ๕๐-๒-๐๕๔ 
๕๕ พระมหาบรรจง ติสรโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตสุรินทร ๕๐-๒-๐๕๕ 
๕๖ พระสุทธี สุนฺทรธมฺโม ปริญญาตรี วิทยาเขตสุรินทร ๕๐-๒-๐๕๖ 
๕๗ พระราเมศ สุเมโธ ปริญญาตรี หองเรียน จ.บุรีรัมย วข.สุรินทร ๕๐-๒-๐๕๗ 
๕๘ สามเณรผดุงเกียรติ ผลมาก ปริญญาตรี วิทยาเขตพะเยา ๕๐-๒-๐๕๘ 
๕๙ พระมหาธีรวัฒน วชิรญาโณ ปริญญาตรี หองเรียน จ.นาน วข.พะเยา ๕๐-๒-๐๕๙ 
๕๐ สามเณรแปง นามนวล ปริญญาตรี หองเรียน จ.เชียงราย วข.พะเยา ๕๐-๒-๐๖๐ 
๕๑ พระมหาณรงคฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ ปริญญาตรี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๕๐-๒-๐๖๑ 
๖๒ พระครูอุปถัมภธรรมวัฒน  ปริญญาตรี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๕๐-๒-๐๖๒ 

 
ท่ีมา :   กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี หอง ๑๐๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๓๑, ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๙๓ 


