กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕
วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
ลําดับที่

รหัสสมาชิก

หมายเหตุ

1. สํานักงานอธิการบดี

1

610200001003 พระราชปริยัติกวี(สมจินต์)

สมฺมาปญฺโญ(วันจันทร์)

2

610010002002 นาย หัฏฐกรณ์

แก่นท้าว

3

610010002003 พระมหา ไพรัชน์

ธมฺมทีโป

1.1 กองกลาง
4

610080001006 พระมหา สาธิต

สาธิโต (เมธีจรรยาภรณ์)

5

610040002004 นางสาว มณีมัญช์

เชษฐ์สกุลวิจิตร

6

610010002006 นาง มานิตา

ชูช่วย

7

610010002008 นางสาว ณภาส์ณัฐ

พิมพิลาลัย

8

610010002010 นางสาว ธารารัตน์

ศรีชุ่มอํานาจ

9

610010002014 นางสาว กมลวรรณ

ปั้นขาว

10

610010002017 พระมหาบุญยืน

ญาณโสภโณ (สมเพ็ชร)

11

610010002019 นางสาว วรรณา

นอกไธสง

12

610010002020 พระมหา ประยูร

ธีรวโร(ตระการ)

13

610010002021 พระปลัด โกมุท

สุธีโร(จีวัลย์)

14

610010002009 นาย ถวิล

คําโสภา

15

700005520001 นาย วิศรุต

จิมานัง

1.2 กองกิจการนิสิต
16

610600001010 พระมหา ราชัน

จิตฺตปาโล (มูลลา)

17

610020001002 พระมหา ประยูร

โชติวโร (คํามา)

18

610020001003 พระ ปรีดา

ปิติธมฺโม (ทานาแซง)

19

610020002001 นาย เกษม

ประกอบดี

20

610020002002 นาย บัญชา

นารี

21

610020002003 นาย สุรเชษฐ์

ตอรัมย์

22

610020002004 พระครูพิมลสรกิจ

ธมมฺวิตกฺโก(ใจยะสอน)

23

610020002005 พระธีรวีร์

คุตฺตจิตฺโต (ภูวนิธิธีรธรณ์)

24

700001110001 นาย ชัชวาลย์

เทียงเป

25

700001110002 นาย วิชัย

จันทร์ประโคน

1.3 กองกิจการวิทยาเขต
26

610300001004 นางสาว นาตยา

อินทร์กรุงเก่า

1.4 กองคลังและทรัพย์สิน
27

610040002003 นางสาว ลาวัลย์

วารินคีรีรัตน์

28

610040002009 นางสาว ณัฏฐ์ชิสา

เหลืองดอกไม้

29

610040002012 นางสาว สุรภา

ศรีวิชัย

30

610040002015 นาย สุนันทกิจ

เทียงเดช

31

610040002016 นางสาว สุทธิรัตน์

ชูเลิศ

32

610040002017 นาง กาญจนากร

แย้มปิ๋ว

33

610040002021 นางสาว ศุทธิรัตน์

ขันธไพรศรี

34

610040002022 นางสาว ลฎารัชณ์

เกษรบัว

35

610010002004 นาย ประเสริฐ

คํานวล

36

610040002025 นาย วิษณุ

สุวรรณทัต

37

610040002030 นางสาวพจมาน

หุยทุมา

38

610040002031 นาย ปัญญา

สามัญ

39

610040002032 นางสาว ศุภสี

นัยศิริ

40

700001120001 นางสาว สินจัย

บุญทศ

41

700001120003 นางสาวจตุพร

แน่นอุดร

1.5 กองนิติการ
42

610050002001 นางสาว สุภัทรา

ทองดี

43

610050002002 นาย ธวัช

แย้มปิ๋ว

44

610050002005 นายวีระวัฒน์

แสนชัย

1.6 กองแผนงาน
45

610500001007 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร)

จนฺทสาโร (หนองพร้าว)

46

610060002002 นาย ทักษิณ

ประชามอญ

47

610060002004 นางสาว ชฎารัตน์

ไชยบุญตา

48

610060002006 นาย บุญล้อม

วิปุระ

49

610060002007 นาย ธนิศร์

มีชื่อ

50

610060002008 นางสาว กิตฑามาศ

ศิริไชย

51

610060002009 นางสาว กาญจนา

นารี

52

610060002010 พระมหา บัณฑิต

ปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์)

53

610060002011 พระมหา ฉัตรชัย

ธมฺมวรเมธี (ทันบาล)

1.7 กองวิชาการ
54

610070002001 นาย สินชัย

วงศ์จํานงค์

55

610070002004 นาย สมบูรณ์

เพ่งพิศ

56

610070002006 นาย สุชญา

ศิริธัญภร

57

610070002010 นาย จิระศักดิ์

ธารสุขกระจ่าง

58

610400002012 พระ วิทูรย์

ฐานงฺกโร (เจือจันทร์)

59

610070002021 นางสาว สุจิตรา

ชวดรัมย์

60

610070002022 นาย ศักดิ์รพี

พันพา

61

610070002023 พระมหา ถาวร

ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง)

62

610070002024 พระมหา ขวัญชัย

ปุตฺตวิเสโส (บุตรวิเศษ)

63

610070002025 นาย เอกลักษณ์

เทพวิจิตร

64

610070002012 นาย สันทัด

จันทร์ทาทอง

1.8 กองวิเทศสัมพันธ์
65

610080001001 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สํารวย)

ขิปฺปาภิญฺโญ (เบญจศิลป์)

66

610200001023 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว)

โชติโก (ทํานา)

67

610080001002 พระมหา ศักดิ์ชาย

โกวิโท (ต้นไทรทอง)

68

610080001003 พระมหา ประยุทธ์

ภูริปญฺโญ (เรืองไร่โคก)

69

610080001005 พระมหา อนุชา

กาญฺจโน (ทองทา)

70

610080002003 นาย สาคร

ธระที

71

610080002004 พระมหา สุเทพ

สุวฑฺฒโน (เหลาทอง)

72

610080002005 พระมหา โกศล

ธีรปญฺโญ (มาดี)

73

610080002006 นาย สรวรรษ

ปรักกโมดม

74

610080002007 พระ ศุภกิจ

สุภกิจฺโจ(บุราณรมย์)

75

610080002008 พระ สิริวรรณะ

สิริวณฺโณ

76

610080002009 พระแสงเฮือง

นรินฺโท(ปัญญา)

1.9 กองสื่อสารองค์กร
77

610090001003 นางสาว นภัสสร

กัลปนาท

1.10 สํานักงานประกันคุณภาพ
78

610200001006 พระศรีศาสนบัณฑิต

ติสฺสรวาที (นักการเรียน)

79

610001001001 พระมหา สุระศักดิ์

ธีรวํโส (สันโดด)

80

610001002002 นางสาว ฐาณิชญาณ์

มัควัลย์

81

610001002003 นายไวพจน์

ปรารถนา

1.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน
82

610500001009 พระมหา สุเทพ

สุปณฺฑิโต (ผิวเผือด)

83

610001102001 นาง มาลีรัตน์

พัฒนตั้งสกุล

84

610001102002 นางสาว อโนทัย

บุญทัน

85

610001102003 นางสาว พัทยา

สิงห์คํามา

1.12 สํานักงานพระสอนศีลธรรม
86

611020001004 พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ)

โกวิโล (โหรวิชิต)

87

610001201001 พระครู สังฆรักษ์สุนทรกมล

มณิโชโต (แก้วมณี)

88

610001201003 พระมหา ณรงค์ราช

ปณิธานธิติ (ครองเชื้อ)

89

610001201005 นาย ขวัญตระกูล

บุทธิจักร

90

610001201007 นางสาว ดวงฤดี

ธนะสาร

91

610001201008 นางสาว รุ้งอําพร

บุญรอดด้วง

92

610001201009 นางสาว ฉัตรดาว

แผลงศรี

93

610001201010 นาย พีระพล

อ่อนลําเนาว์

94

700001140001 นางสาว ราตรี

รัตนโสภา

95

700001140003 นาย สดใส

เจือจันทร์

1.13 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
96

610010001001 พระครูวินัยธร สุกรี

สุจิตฺโต (ดําคํา)

97

610010002015 นางสาว ญาศุมินท์

อินทร์กรุงเก่า

98

610001302001 นาย สมคิด

น้ําเพชร

99

610013002001 นาย ธวัชชัย

ศรีสุข

100

700001200001 นางสาว รวีวรรณ

วงค์เดชานันทร์

1.14 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
101

610040001003 พระมหา พุทธศักดิ์

ฐานิสฺสโร (พรมกาล)

102

610040002028 พระ แสงสุรี

ธีรภทฺโท(ทองมาก)

103

610040002002 นางสาว นุสรา

พุฒซ้อน

104

610040002006 นาย พรมมา

โฮนอก

105

610040002007 นาย สมชาย

บุญสุ่น

106

610040002019 นาย เรืองยศ

หวังสุขใจ

107

610040002023 นาย วรวุฒิ

ระมั่งทอง

108

610040002026 นาย สมัย

เพ็งน้ําคํา

109

610040001401 นาย สมัคร

นามอรรถ

110

610040002029 นาย บรรจง

เพ็งน้ําคํา

111

700001130002 นาย มานิต

แน่นอุดร

112

700001130004 นาย มงคล

เพ็งน้ําคํา

113

700001130005 นาย สํารวย

เกิดไธสง

114

700001120002 นาย สมพงศ์

ไมตรีจิต

1.14 กองกิจการพิเศษ
115

610010002007 นางสาว วิไลวรรณ

อิศรเดช

116

610011402001 นางสาว วิภา

สิงห์คําคา

117

610011402002 นางสาว ณัฏฐา

เอี๊ยวคนอง

2. บัณฑิตวิทยาลัย
118

610010001003 พระมหา สันติ

ธีรภทฺโท (นาถาบํารุง)

119

610100002003 พระมหา นพรัตน์

อภิชฺชโว (แย้มแสง)

120

610100002004 นาย ภพปภพ

เทพธานี

121

610200001007 พระมหา กฤษณะ

ตรุโณ (บูชากุล)

122

610200001014 พระมหา สมบูรณ์

วุฑฺฒิกโร (พรรณนา)

123

610100001003 พระมหา ดนัยพัชร์

คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์)

124

610100001004 พระมหา พรชัย

สิริวโร (ศรีภักดี)

125

610200001019 แม่ชี กฤษณา

รักษาโฉม

126

610200002002 นาย ประพันธ์

ศุภษร

127

610200002016 นาย บุญเลิศ

โอฐสู

128

610100002002 นาย อุดม

จันทิมา

3. คณะพุทธศาสตร์

129

610200001002 พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์)

พฺรหฺมรํสี (อินทร์กรุงเก่า)

130

610200001004 พระครูวินัยธร สมุทร

ถาวรธมฺโม (ทาทอง)

131

610200001013 พระมหา ศตนนท

คมฺภีรเมโธ (กมศิลป์)

132

610100001002 พระมหา สมเกียรติ

กิตฺติญาโณ (พูลทอง)

133

610200001020 พระ เจริญ

วฑฺฒโน (มันจะนา)

134

610200001024 พระมหา สุริโย

อุตฺตมเมธี (อุดมพร)

135

610200001026 พระมหา มงคลกานต์

ฐิตธมฺโม (กลางพนม)

136

610200002006 นาย คําพันธ์

วงศ์เสน่ห์

137

610200002007 นาย สมควร

นิยมวงศ์

138

610200002008 นาย ไกรวุฒิ

มะโนรัตน์

139

610200002009 นาย สุเทพ

พรมเลิศ

140

610200002010 นาย กฤต

ศรียะอาจ

141

610200002011 นาย ธีร์

พุ่มทับทิม

142

610200002012 นาย อธิเทพ

ผาทา

143

610200002013 นาย แสวง

นิลนามะ

144

610200002014 นาย ณัทธีร์

ศรีดี

145

610200002015 นาย ดวงดี

โอฐสู

146

610100001005 พระมหา ยุทธนา

นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ)

147

610100001006 นาย คงสฤษฎ์

แพงทรัพย์

148

610100001007 พระเมธีวรญาณ(สายเพชร)

วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

149

610100001008 พระมหาบุญเกิด

ปญฺญาปวุฑฺฒี(เจริญแนว)

150

610100001009 พระมหา สุขสันติ์

สุขวฑฺฒโน(แก้วมณี)

151

610100001010 พระมหา จรูญ

กิตฺติปญฺโญ(ฤทธิทิศ)

152

610100001011 พระมหา จีรวัฒน์

กนฺตวณฺโณ(กันจู)

153

610100001012 พระมหา ไพศาล

วิสาโร(ดิษฐพันธ์)

154

610100001013 พระมหา นพดล

ปุญญสุวฑฺฒโก(สายสุตา)

155

610100001014 พระมหา ขวัญชัย

กิตฺตเมธี(เหมประไพ)

156

700000020001 นางสาว ปวีณา

สิงห์คําคา

4. คณะครุศาสตร์

157

610300001001 พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์)

อคฺคปญฺโญ (ชั่งแสง)

158

610300001002 พระมหา สวนทรา

ธมฺมจารี (สุจารี)

159

610300001007 พระมหา ภัทรวิชญ์

ปญฺญาวชิโร (สุพรรณโมก)

160

610300001008 พระ สรวิชญ์

อภิปญฺโญ (ดวงชัย)

161

610300001010 พระมหา บุญสุข

สุทธิญาโณ (ชนะชัย)

162

610300002003 นาย สุทธิพงษ์

ศรีวิชัย

163

610300002006 นาย สมชัย

ศรีนอก

164

610300002007 นาย กิตติศักดิ์

ณ สงขลา

165

610300002008 นาย สิน

งามประโคน

166

610300002009 นาย เกษม

แสงนนท์

167

610300002011 นาง พรทิพย์

วรรณวิโรจน์

168

610300002012 พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์

ภูริปญฺโญ(กัติยัง)

169

610300002013 นางสาว สายหยุด

มีฤกษ์

170

610300002014 นาย บุญมี

พรรษา

171

610080002001 นาย อุดร

เขียวอ่อน

172

610300002015 พระ ณรงค์

ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว)

173

700000910001 นาย พรชัย

เกาะรัมย์

4.1 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

174

610350001001 พระราชธีรคุณ (บุญเรียน)

ปุญฺญวิชโย (ฟากสระ)

175

610350001002 พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพลธ์)

ปญฺญาวโร (ครอบบัวบาน)

176

610350001003 พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา)

พลญาโณ (พลวงศ์ษา)

177

610350001004 พระ ทอง

ฐิตปญฺโญ (บุตรดี)

178

610350001006 พระมหา จิมก่าย

สุตญาโณ (ตะรุวรรณ)

179

610350001008 พระมหา อนุชิต

อนุจารี (ถนัดเลื่อย)

180

610350002005 นาย โสภณ

ปี่แก้ว

181

610350002006 นาย อานุภพ

ชายกวด

182

610350002009 นาย อรรถพล

จอมมงคล

183

610350002010 พระมหา บุญยงค์

ปุญฺญญาโณ(พลสิงห์)

184

610350002011 พระมหา ศุภชัย

ลือคําหาร

185

610350002012 พระมหา ธีรภัทร์

ญาณธีโร (ถ้วนสูงเนิน)

186

610350002013 นาย นิโรจน์

วงศ์เมืองแก่น

4.2 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

187

610360001006 พระ สมนึก

ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร)

188

610360001007 พระมหา สุเมธ

สุจิตฺโต (สามารถกิจ)

189

610200001018 พระมหา บุญทัน

ธีรงฺกุโร (จําปาทอง)

190

610360002002 นาย เทียนชัย

บุญทา

191

610360002005 นาย ถวิล

ทุมมี

192

610360002009 พระครู วินัยธรเอกชัย

ฐิตปญฺโญ (พลเดช)

193

610360002010 นาย ชุมพล

จันทนะสุคนธ์

194

610360002011 นาย ธงชัย

พลเยี่ยม

195

610360002012 นาง ธัญธร

ทิพย์สาโรจน์

196

610360002014 พระมหา สม

ติสฺสเทโว(อินต๊ะ)

5. คณะมนุษยศาสตร์

197

610400001001 พระเทพเวที (พล)

อาภากโร (ไชยวิชู)

198

610400001004 พระ เอกภัทร

อภิฉนฺโท (วิเศษหมื่น)

199

610400001005 พระมหา เผื่อน

กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน)

200

610400001007 พระมหา เฉลิมชัย

ชยมธี (ชยเมธีกุล)

201

610400001008 พระมหา สุเทพ

สุทฺธิญาโณ (ธนิกกุล)

202

610400002005 นาย สิริวัฒน์

ศรีเครือดง

203

610010002001 นาย สรายุทธ

อุดม

204

610400002007 นาย ประยูร

สุยะใจ

205

610400002008 นาย อดุลย์

คนแรง

206

610400002009 นาย ประดิษฐ์

เสนพนัสศักดิ์

207

610400002013 พระมหา วิเชียร

ปริชาโน (หวลโคกสูง)

208

610400002014 พระมหา จิรฉันท์

จิรเมธี(โลวะลุน)

209

610400002016 นาย ศักดิ์ชัย

โพธิ์สัย

210

700000810001 นาย วัชระ

สุวัฒน์

6. คณะสังคมศาสตร์

211

610500001002 พระครูปริยัติกิตติธํารง (ทองขาว)

กิตฺติธโร (ทองด้วง)

212

610500001006 พระ คมสัน

ฐิตเมธโส (เจริญวงค์)

213

610500002001 นาย เติมศักดิ์

ทองอินทร์

214

610500002002 นาย พิเชฐ

ทั่งโต

215

610500002003 นาย สุรพล

สุยะพรหม

216

610500002007 นาย โกนิฏฐ์

ศรีทอง

217

610500002008 นาย ธัชชนันท์

อิศรเดช

218

610500002010 นาย ภัทรพล

ใจเย็น

219

610500002011 นาย ยุทธนา

ปราณีต

220

610500002012 นาย เดช

ชูจันอัด

221

610500002013 นาย ผดุง

วรรณทอง

222

610500002014 นาง ลัดดาวัลย์

น่วมบาง

223

610500002015 นาย เกียรติศักดิ์

สุขเหลือง

224

610500002016 พระมหา พิสุทธิ์

สิทฺธิเมธี (ภารัง)

225

700008710010 นาย ธิติวุฒิ

หมั่นมี

226

610500002017 พระปลัดวีระศักดิ์

ธีรงฺกุโร (ปุกคํา)

7. สถาบันภาษา

227

610200001021 พระมหา สุรศักดิ์

ปจฺจนฺตเสโน (ประจันตะเสน)

228

610600001011 นาย ประสบ

สุระพินิจ

229

610600001013 นาย ธวัชชัย

จงสุขสันติกุล

230

610600001014 นาย รุ่งโรจน์

ศิริพันธ์

231

610600001015 นางสาว สุธิดา

มีเพียร

8. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

232

610700001002 พระมหา นันทวิทย์

ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี)

233

610200001016 พระสุธีรัตนบัณฑิต

อาภากโร (อบอุ่น)

234

610700001003 พระมหา สมยศ

สุทฺธิสิริ (คุ้มม่วง)

235

610700001004 พระมหา เสรีชน

นริสฺสโร (พันธ์ประโคน)

236

610700001005 พระมหา ชุติภัค

อภินนฺโท (แหมทอง)

237

610700002004 นาย ธนันท์รัฐ

ประเสริฐศิลป์

238

610700002005 พระมหา เกรียงศักดิ์

วิถีชัย

239

610700002006 นาย เดชฤทธิ์

โอฐสู

240

610700002007 นาย สุรัตน์

คําโสภา

9. สถาบันวิปัสนาธุระ

241

610200001008 พระราชสิทธิมุนี . วิ (บุญชิต)

ญาณสํวโร (สุดโปร่ง)

242

611020001012 พระใบฎีกาอภิชาติ

อภิชาโต (โต๊ะเตะ)

243

700000100001 นางสาว ปรีชญา

คมพยัคฆ์

10. สํานักทะเบียนและวัดผล
10.1 ส่วนทะเบียนนิสิต

244

610910001001 พระมหา ถวิล

กลฺยาณธมฺโม (สมตัว)

245

610910002001 นาย จเด็ด

โพธิ์ศรีทอง

246

610910002003 นาย คเชนทร์

สุขชื่น

247

610920002005 พระประจิรักษ์

มหาปญฺโญ(เมฆหมอก)

248

700007710001 นาย วิจารณ์

จันทร์สันต์

10.1 ส่วนประเมินผลการศึกษา

249 610920002001 นาย มาณพ

วิฤทธิ์ชัย

250 610920002004 นาย พิชิต

เชาว์ชาญ

251 610920002006 พระมหา โยธิน

โชติธมฺโม(พลดงนอก)

252 610920002007 นาย อภิวัฒน์

สันฐาน

11. สํานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
11.1 ส่วนงานบริหาร

253

611010001005 พระมหา บุญเกิด

กตเวที (มะพารัมย์)

254

610060001001 พระมหา ทองคํา

ฐิตเปโม (ยืนยิ่ง)

255

610060001003 พระมหา เพ็ชร

อธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)

256

611010002003 นาย วิโรจน์

หลอมนาค

257

611010002005 พระปลัด ปิยศักดิ์

ปิยธมฺโม (พีรมณีวงค์)

258

610400002003 นาย เมธาพันธ์

โพธิธีรโรจน์

259

610500002004 นาย พรรษา

พฤฒยางกูร

260

611010002006 นาย กรนัน

ขันวัง

261

611010002007 นางสาว ลัฐิกา

หวังสุขใจ

262

611010002008 นาย ณพนต์

ทองยวง

263

611010002010 นาย สุพันธ์

แสนสี

264

611010002011 นางสาว มินตรา

กาลนิล

265

611010002012 นางสาว สไบทอง

ลือจันดา

266

611010002013 นางสาว พัชรวรรณ

จันมะณีย์

267

611010002015 พระครูปลัด วิเชียร

ขวนปญฺโญ (ตุ้มทรัพย์)

268

700004410001 นาย ดอน

สตาเจริญ

269

700004410002 นางสาว จันทร์ฉาย

สีสมยา

270

700004410003 นาย ศราวุฒิ

สิงห์เดช

271

700004410004 นางสาว ทัศนีย์

อะโรคา

11.2 ส่วนธรรมนิเทศ

272

610820001001 พระครูภาวนาสารบัณฑิต

จนฺทสาโร (คําไหล)

273

611020001010 พระมหา ไพโรจน์

กนโก (นวลสําลี)

274

611020002001 นาง ชมชื่น

เกษาภรณ์

275

611020002004 พระมหา อุทัย

พลเทโว(พลเทพ)

11.3 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

276

611030001002 พระมหา ชัยวุฒิ

ชยวุฑฺโฒ (คลังวิเชียร)

277

611030002001 นาย จํารูญ

ธรรมดา

278

611030002002 นาย ชัยพร

วัชระสุขโพธิ์

11.4 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

279

611040001002 พระมหา ศุภชัย

ปิยธมฺมชโย (ติวาปี)

280

611040001003 พระ โกมิน

จนฺทาโภ (อินทร์อยู่)

281

611040001004 พระมหา สมเกียรติ

ยุตฺติโก (พวงใย)

282

611040001005 พระ อภินันท์

อภินนฺโท (เศรษฐกิจ)

12. สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

283

611120001001 พระมหา ชํานาญ

มหาชาโน (พูดเพราะ)

284

611110001003 พระ เทวา

รตนโชโต (เสนพันธ์)

285

611120003006 นาย ธนาชัย

บูรณะวัฒนากูล

12.1 ส่วนหอสมุดกลาง

286

611110002002 นางสาว สกุลเพ็ญ

น้อยใหญ่

287

611120002004 พระสมุห์ ธนพล

กิตฺติธโร (คําผัด)

288

611120002005 พระมหา ทองจันทร์

กตคุโณ (กลีบจําปา)

289

611120002006 นาง นวพร

เอะเวอร์เรทท์

290

611120002007 นางสาว เนตรนภา

จรรยา

291

611120002008 นางสาวศิรินภา

กองวัสกุลณี

292

611120002009 นายสุรวงศ์

ศรคํารณ

293

611120002010 นาง ณชิตา

แก้วทองใหญ่

294

611120002011 นางสาว ยศวดี

อารมณ์ดี

295

700005510001 พระจวน

สิริวฑฺฒโน(ยากับ)

12.1 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

296

611120002002 นาย ศรี

แก้วงาม

297

611120003001 พระมหา บุญมา

ฐิตธัมฺโม (ศรีดา)

298

611120003007 นาย อภิชาติ

รอดนิยม

299

611120003008 นาย อรรถพล

อิ่มวิไลวรรณ

13. ศูนย์อาเซียนศึกษา

300

610700001010 นางสาว มุกรวี

ฉิมพะเนาว์

301

611130001002 นางสาว ลําพอง

กลมกูล

14. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

302

610700001006 พระมหา นันทกรณ์

ปิยภาณี (เกษอินทร์)

303

610200001015 พระมหา หรรษา

ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)

304

610200001017 พระมหา สมพงษ์

คุณากโร (อัญโย)

305

610700001007 นาย สานุ

มหัทธนาดุลย์

306

610700001009 พระมหา อานนท์

อานนฺโท (ป่าด้าว)

307

610600001016 พระ บารมี

นนฺทธมฺมิโก(นนท์พละ)

15. วิทยาลัยพระธรรมทูต

308

610800001001 พระมหา นงค์

สุมงฺคโล (อับไพ)

309

610010001002 พระครูธรรมธร วรเดชา

อคฺคเตโช (พรหมเสนา)

310

610800001003 พระมหา ไพฑูรย์

ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร)

311

610800001004 พระมหา ยงยุทธ

กนฺตาโภ(เสริมจันทร์)

312

610800001005 พระมหา ภราดร

ภูริสฺสโร(สุวรรณรัตน์)

313

610800001006 พระมหา ทองเก็บ

ญาณพโล(สุขพล)

314

610800001007 พระมหา วิเชียร

สุธีโร(สิงห์คิบุตร)

16. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

315

610070001006 พระมหา ธิติ

อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)

316

610070001007 พระมหา สมเดช

ตปสีโล (ศรีลางัด)

317

610070002002 นาย ทศพร

ศรีคํา

318

610070002003 นาย สมควร

ถ้วนนอก

319

610070002005 นางสาว กนกอร

ล้ําเลิศ

320

610070002008 นาย สุทัศน์

สงค์สุข

321

610900001001 พระมหา เสฏฐวุฒิ

วชิรญาโณ(ปาสวน)

322

610900001002 พระมหา อภัย

ฐิตวีริโย(มูลสาร)

323

610900001003 พระมหา วินัย

วชิรเมธี(ศรีทอง)

324

610900001004 นาย ธนสิทธิ์

ฉัตรสุวรรณ

H. คณะสังคมศาสตร์

325

700008710001 นาย สุริยา

รักษาเมือง

326

700008710002 นาย ประเสริฐ

ธิลาว

327

700008710003 พระมหา สมนึก

ธีรปญฺโญ(กลับน้อม)

328

700008710004 นาย กรกต

ชาบัณฑิต

329

700008710005 นาย สุภัทรชัย

สีสะใบ

330

700008710006 นาย พลวัฒน์

สีทา

331

700008710007 นางสาว กาญจนา

บุญเรือง

332

700008710008 นางสาว สุมาลี

บุญเรือง

333

700008710009 พระมหา กฤษฎา

กิตติโสภโณ (แซ่หลี)

I.บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา)

334

700008810001 พระมหา ดวงเด่น

ฐิตญาโณ(ตุนิน)

335

700008810002 นาง ขันทอง

วัฒนะประดิษฐ์

336

700008810003 พระ เจตนิพิฐ

พุทฺธญาโณ(กาวิละ)

337

700008810004 นาง นันทิชา

ใยสุข

K. บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคพิเศษ)

338

700008920001 นาง ตวงเพชร

สมศรี

339

700008920002 นาย ไพฑูรย์

อุทัยคาม

340

700008920003 นาย สมคิด

เศษวงศ์

A. มหาจุฬาบรรณาคาร

341

610011002006 นาย ชัยรัตน์

งามประโคน

342

610011002007 นางสาว อรพิน

คํามูล

343

610011002008 นาย วิทยา

วิเดชวรการ

344

610011002011 นางสาว จินตนา

เก่งการรบ

345

610011002013 นางสาว สินีนาถ

กันแตง

346

610011002018 นายณรงค์ชัย

หนูประโคน

347

610011002003 นางสาว ประภัสสร

กําจัดภัย

348

610011002012 นางสาว กรธิดา

เรืองศิลป์

349

610011002016 นางสาวนัชชา

กุลวินิจฉัย

B. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

350

610012002002 นาง ประภา

ศรีสุทธิพันธิพร

351

610012002007 นางสาว กิ่งกาญจน์

หนูพุ่ม

352

610012002012 นางสาว จุรีภรณ์

อุดมสวัสดิ์

353

610012002013 นาย ประสิทธิ์

ไกรสุข

354

610012002020 นางสาว ละไม

อินทร์สกุล

355

610012002021 นาง จุฬาลักษณ์

ศรีใส

356

610012002024 นางสาว วารี

กันหาพันธ์

C. อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ

357

610013002004 นาง ชลิดา

คงสิมเสน

358

610013002006 นาง กาหลง

ขันดี

359

610013002007 นาง ลัดดา

เสือพาดกลอน

360

610013002010 นาง สุธาทิพย์

บุตรโพธิ์

361

610013002001 นาง ศศิธร

ทองขันธ์

D. มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

362

610014002002 นาย ศรายุทธ

ประการแก้ว

363

610014002003 นาง ณัฏฐ์ชุดา

กรแก่นท้าว

