
ลําดับที่ รหัสมาชิก 1.วิทยาเขตหนองคาย หมายเหตุ

364 611800001002 พระครูสมุห์  วีระพงษ์ สุเมธี   (พิมพัฒน์)

365 611800001003 พระมหา  ประหยัด ปญฺญาวโร (สุนนท์)

366 611800001004 พระมหา  สมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)

367 611800001006 พระ  ราเชนทร์ วิสารโท (ไชยเจริญ)

368 611800001007 พระครู  อุดมฐิติคุณ อนุตฺตโร (จําปาศรี)

369 611800002002 นาง  พิมพิศา ไชยชิน

370 611800002003 นาย  บุญส่ง สุวรรณรินทร์ 

371 611800002009 นาย  เจษฎา มูลยาพอ

372 611800002013 นาย  สมเดช นามเกตุ   

373 611800002018 นาย  ทองคํา ดวงขันเพ็ชร

374 611800002019 นาย  สุกันต์ แสงโชติ

375 611800002020 นาย  คิด วรุณดี

376 611800002022 นาย  ชนันวัฒน์ คําเหลือง

377 611800002023 นาย วิวัฒน์ ทองลาด

378 611800002024 พระ มหาประทีป อภิวฑฺฒโน(แถวพันธ์)

379 611800002025 นาย กัมพล นะวัน

380 611800002026 นางสาว ภัณฑิลา น้อยเจริญ

381 611800002027 นางสาว ธนัญชาภาว์ิ ชัยประภา

382 611800002028 พระครูภาวนาโพธิวิสุทธ์ิ (อุทิศ) โกวิโท (ตาตะมิ)

383 611800002029 พระ วันชัย ภูริทตฺโต(อนนตรี)

384 611800002030 พระ ศรีญาณวงค์ ปณฺฑิตเสวี(อุดม)

385 611800002031 พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์ สิริคุตฺโต(จันทะสูนย์)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

เลือกต้ังกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.



386 611800002032 พระครูสมุห์ (หัตถพร) ปิยธมฺโม(คําเพชรดี)

387 700009030001 นาย กมลลักษ์ ศรีวิรัตน์

388 700009030002 นางสาว เอมอร ไชยตะมาตย์

389 700009030003 นาย อภิวัฒชัย พุทธจร

390 700009030004 นาย อนันต์ คติยะจันทร์

391 700009030005 นาย อิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

392 700009030006 นาย สุวัตร์ ทวนท้าว

393 700009030007 นางสาว ณัฐณิชา หัสสา

394 700009030008 พระมหา นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน(วงศ์อนุ)

395 700009030009 ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

396 700009030011 นาง สุพรรณี พิสัยพันธ์

397 700009030012 นาง ณัฐธยาน์ พรมสวัสด์ิ

2. วิทยาเขตเชียงใหม่

398 612200001002 พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์) ธมฺมวโร (อินฟอง)

399 612200001005 พระมหา  อัมพร ชุตินฺธโร  (พันกา)

400 612200001006 พระครูสาทรธรรมสิทธ์ิ (สิทธิพันธ์) เตชธมฺโม (วันสูง)

401 612200001007 พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า) ธีรสํวโร (ไชยวงศ์)

402 612200001010 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ คุตฺตสีโล (บุญเทียม)

403 612200001011 พระ  บุญทรง ปุญฺญธโร (หมีดํา)

404 612200001013 พระครูกิตติภัทรานุยุต กิตฺติภทฺโท (มาชวน)

405 612200002002 นางสาว  ดวงเดือน ชัยชนะ

406 612200002003 นาย  ศรีมูล แสนเมืองมา

407 612200002007 นาง  อรนุช ไชยกาญจน์

408 612200002008 นางสาว  สุจิตตรา ต๊ะลือ

409 612200002012 นางสาว  วิมลฤดี เกศะรักษ์

410 612200002015 นาย  อรรถวุฒิ จันแทน

411 612200002018 นาย  พูนชัย ปันธิยะ

412 612200002020 นาย สําราญ ขันสําโรง

413 612200002022 นาย  ประเสริฐ ปอนถ่ิน

414 612200002025 นาย  วรวิทย์ นิเทศศิลป์



415 612200002026 นาง  รุ่งทิพย์ กล้าหาญ

416 612200002028 นาย  ธีรยุทธ วิสุทธิ

417 612200002029 นาง  ศิริกร ไชยสิทธ์ิ

418 612200002033 นาย  วิสุทธิชัย ไชยสิทธ์ิ

419 612200002035 นางสาว ณัฐฏ์พัฒน์ ปัญโญใหญ่

420 612200002036 นาย เทวัญ เอกจันทร์

421 612200002037 นาย นพดณ ปัญญาวีรทัต

422 612200002038 นายสงกรานต์ ปาดา

423 612200002040 นายจิตตกร จันทร์ศิลป์

424 612200002041 นางสาวราตรี วงค์เครา

425 612200002042 นางสาวอังคณา ไชยคําวัง

426 612200002043 นาย เดชา ตาละนึก

427 612200002044 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ อธิปญฺโญ(รสหวาน)

428 612200002045 พระ วิสิทธ์ิ ฐิตวิสิทฺโธ(วงค์ใส)

429 612200002046 นายเย้ือง ปั้นเหน่งเพ็ชร์

430 612200002047 นายภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม

431 612200002048 นาย บุญมี แก้วตา

432 612200002049 นางสาว กรรณิการ์ ทองเต็ม

433 612200002050 นาย วีระ สิริเสรีภาพ

434 612200002051 พระครูสุตพัฒโนดม จารุวณฺโณ(วรเมศร์)

435 612200002052 นางสาว สกุณา คงจันทร์

436 612200002053 พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท (โสภาราช)

437 612200002054 พระครูพิสุทธ์ิชยานุศาสตรก์ ฐิตปญฺโญ(สีดอกไม้)

438 612200002010 นาง อรศรี โยนิจ

3.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

439 612600001001 พระมหา  สมปอง ฐานิสฺสโร (นุ่มนุ่ม)

440 612600001003 พระครูโสภณรัตนบัณฑิต อริยวํโส (เรืองศรี)

441 612600001004 พระครูอรุณสุตาลังการ(ปรีดา) ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง)

442 612600001005 พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักด์ิ) ฐานิสฺสโร (มีสุข)

443 612600001006 พระมหา  สุพจน์ สุเมโธ (พานทอง)



444 612600001008 พระ  สุริยา สุริโย (คงคาไหว)

445 612600001010 พระครูสมุห์อนุกูล อนุวุฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)

446 612600002001 นาย  ณรงค์ ศรีวารินทร์

447 612600002003 นางสาว  ชุติกาญจน์ แก้วทอง

448 612600002004 นาง  ปวันรัตน์ พรหมพิทักษ์

449 612600002006 นาย  พีระพล สงสาป

450 612600002007 นางสาว  กัญญาวีร์ ชุมแก้ว

451 612600002008 นาย  สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

452 612600002010 นางสาว  อําภา ณ นคร

453 612600002011 นาง  ศรัทธา หนูเดช

454 612600002013 นาง  เกษรา ฉิมหาด

455 612600002016 นาย  บัญญัติ แพรกปาน

456 612600002018 นางสาว  ปุญญาดา จงละเอียด

457 612600002021 นางสาว  วไลพร ชี้แก้ว

458 612600002022 นาย ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

459 612600002023 นาย วัชรา อิทสุวรรณ์

460 612600002024 พระ สาโรจน์ ธมฺมสโร(แซ่อู้)

461 612600001007 พระมหา  จรูญศักด์ิ โฆสิตภาณี (ชูยงค์)

462 612600002015 นาย ไพรัตน์  ฉิมหาด

463 612600002020 นาย  พีระศิลป์ บุญทอง

464 612600001009 พระครูภาวนากิจสุนทร(ฉัตรชัย) อธิจิตฺโต(เดชจูด)

465 612600002025 นาย ทวีโชค เหรียญไกร

4.วิทยาเขตขอนแก่น

466 613000001001 พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ (บัวฮอง) กิตฺติธมฺโม (จํานงค์ศักด์ิ)

467 613000001003 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา) อรุโณ (ฮวดภักดี)

468 613000001004 พระมหา  ประทีป สุญฺญโม (พรมสิทธ์ิ)

469 613000001005 พระครูสุตธรรมภาณี (สํานวน) โอภาโส (ใยแก้ว)

470 613000001006 พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย) กนฺตสีโล (พังหม่ืนไว)

471 613000001010 พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล) ธมฺมวํโส (แสนพงษ์)

472 613000001012 พระมหา  ประมวล ฐานทตฺโต (บุลาลม)



473 613000001014 พระมหา  สําราญ กมฺมสุทโธ (โพธ์ิกลาง)

474 613000001015 พระมหา  โยธิน โยธิโก (ปัดชาสี)

475 613000001016 พระมหา  มิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว)

476 613000001018 พระมหา  ดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด)

477 613300002002 นาย  จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

478 613000002007 นาย  นิรันดร เลิศวีรพล

479 613000002009 นาง  สุพัตรา นาทัน

480 613000002010 นาง  ศุนิษฐา งาสง่า

481 613000002011 นางสาว  ฤดี แสงเดือนฉาย

482 613000002016 นางสาว  อรุณ แสนใจวุฒิ

483 613000002018 นาย  บุญส่ง นาแสวง

484 613000002019 นาย  สุรพร ตุ่นป่า

485 613000002034 นาง  ดิปติ วิสุทธางกูร

486 613000002038 นางสาว  ปาณจิตร สุกุมาลย์

487 613000002039 นาย  สุนทร เสนาซุย

488 613000002040 นาย  นิเทศ สนั่นนารี

489 613000002041 นาย  ศักธินันท์ ศรีหาบงค์

490 613000002042 นางสาว  อมรรัตน์ เตชะนอก

491 613000002045 นางสาว  ปิยนุช ไทยทองหลาง

492 613000002046 นางสาว  ยุภาพร เงาะเศษ

493 613000002047 นางสาว  จิตรลดา แก้วมงคล

494 613000002048 นาย  สุวิน ทองปั้น

495 613000002051 นาย สุรพล พรมกุล

496 613000002052 พระ รชต กตปุญฺโญ(มาตรสอน)

497 613000002053 นาย สุนทร สายคํา

498 613000002054 นาย ประกอบ มีโครตกอง

499 613000002055 พระมหา สมชาย กิตฺติปญฺโญ(จันทร์หอม)

500 613000002056 พระธีระพงษ์ นรินฺโท(แสนพงษ์)

501 613000002057 นางสาว อัญญาดา ตาเสาร์

502 613000002058 พระมหา ภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี(พันนาวา)



503 613000002059 นาย อภิวัฒน์ สาระบัน

504 613000002060 นาย ตะวัน พรมบุตร

505 613000002061 นาง เรียงดาว ทวะชาลี

506 613000002062 นางสาว สุกาญดา เทนอิสสระ

507 613000002063 นางสาว พิมวดี คํามูล

508 613000002064 นาย วัชรพงษ์ จันทร์ฎาโสภากุล

5.วิทยาเขตนครราชสีมา

509 613400001002 พระครูสังฆรักษ์  สมจิต พุทฺธวิริโย (เดชคุณรัมย์)

510 613400001005 พระครูสมุห์  คําภีร์ ภูริสีโล (พันจันดา)

511 613400001006 พระมหา  สุพร รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง)

512 613400001007 พระครูปลัดนายกวัฒน์ (บุญเร่ิม) จิรปุญฺโญ (ประสงค์กุล)

513 613400001008 พระ  ปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท (เลิศเกียรติธรรม)

514 613400001009 พระ  หัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง)

515 613400001010 พระ  วีรชน อุตฺตโร (ชัชวาล)

516 613400001014 พระปลัด วินัย วชิรญาโณ

517 613400002003 นาย  สุรพงษ์ คงสัตย์

518 613400002006 นาย  ศุภณัฐ เจริญสุข

519 613400002008 นาย  กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

520 613400002010 นาง  วาสนา เถาว์พุดซา

521 613400002014 นาย  พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน

522 613400002015 นาย  วินัย ภูมิสุข

523 613400002016 นาย  ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

524 613400002017 นางสาว  เบญจวรรณ์ เทียนขุนทด

525 613400002018 นาย  พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

526 613400002020 นาย  เสฐียร ท่ังทองมะดัน

527 613400002021 นายธนเดช เอื้อศรี

528 613400002023 นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

529 613400002024 นาย คม ณีสูงเนิน

530 613400002025 นาย พิชิต ปุริมาตร

531 613400002026 นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล



532 613400002027 นางสาว ศิริพร หาญพิชัย

533 613400002028 พระครูปลัดนิเวช จงแจ้งกลาง (ชินวโร)

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี

534 613700001004 พระมหา  คําพันธ์ ปภากโร (ภาคสิม)

535 613700001006 พระครูสมุห์  เฉวียน กตปุญโญ (ทิพวัน)

536 613700001007 พระมหา  จิตนเรศ วุฑฒิธมฺโม (ศรีปะโค)

537 613700001008 พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน (วงศ์ษา)

538 613700001009 พระใบฎีกา  สุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร)

539 613700001011 พระครูจินดาสารานุกูล จนฺทโก (หนองขุ่นสาร)

540 613700001016 พระ  สุภาพร เตชธโร (เสนคําสอน)

541 613700002002 นาย  ทองสุข พันธ์คูณ

542 613700002005 นาย  ณัฐพล ธาระวงศ์

543 613700002010 นาย  สุพิมล ศรศักดา

544 613700002011 นาย  วรวัฒน์ ราชิวงศ์

545 613700002017 นาย  สิปป์มงคล ป้องภา

546 613700002018 นาย  เกริก พิสัยพันธ์

547 613700002019 นาย  วัจกร ภูมิเขียว

548 613700002023 พระ ศิวเดชน์ ญาณวโร(สมโคตร)

549 613700002024 นาย ราชันย์ ทองคําพวง

550 613700002025 พระมหา สุริยันต์ อุตฺตโร (บึงทะเล)

551 613700002026 พระมหา สิงห์ณรงค์ เสียมทอง

7. วิทยาเขตแพร่

552 614100001003 พระราชเขมากร (ประยุทธ) ภูริทตฺโต (วงศ์ยศ)

553 614100001005 พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (ศรีทา)

554 614100001007 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม) สุเมโธ (บังเมฆ)

555 614100001008 พระปลัด  ปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท (สมเดช)

556 614100001010 พระ  ศักด์ิดา ฉนฺทโก (สุวรรณทา)

557 614100002001 นาย  สมจิต ขอนวงค์

558 614100002003 นาย  ธีรวัฒน์ จันทร์จํารัส

559 614100002004 นาย  มงคล มานพกวี



560 614100002005 นางสาว  อรอนงค์ วูวงศ์

561 614100002006 นางสาว  พิราวรรณ จักร์คํา

562 614100002007 นางสาว  พัฒน์นรี อัฐวงศ์

563 614100002014 นาย  เกรียงศักด์ิ ฟองคํา

564 614100002015 นาง  ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

565 614100002016 นาง  ชลธิชา จิรภัคพงค์

566 614100002018 ดร.  สายัณห์ อินนันใจ

567 614100002019 นาย  นวัชโรจน์ อินเต็ม

568 614100002022 นาย  กริช อินเต็ม

569 614100002023 นางสาว  ธันย์ธีรา ธรรมจักร

570 614100002024 นาย ปัญญา สุนันตา

571 614100002025 นาย สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

572 614100002026 พระ สมพงศ์ มหาปุญฺโญ(ข้ามสี่)

573 614100002027 นาง วลัยพรรณ อินเต็ม

574 614100002028 พระมหา สิมรัตน์ สิริธมฺโม(บุญเข่ือง)

575 614100002029 พระมหา สิทธิชัย ชยสิทฺธิ(ปัญญาไวย์)

576 614100002030 พระ อนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์)

8. วิทยาเขตสุรินทร์

577 614500001001 พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย) ฐานจาโร  (เดชกุลรัมย์)

578 614500001002 พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักด์ิ) เขมวีโร (แก้วตา)

579 614500001003 พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ วิริโย (ชอบมี)

580 614500001007 พระมหา  สมบัติ ฐานวโร  (รวดเร็ว)

581 614500001008 พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ) โสภณสีโล (ฝอยจันทร์)

582 614500001009 พระมหา  วิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)

583 614500001010 พระมหา  ยุทธพิชาญ โยธสาสโน (ทองจันทร์)

584 614500001011 พระ  วัชระ วชิรญาโณ (เกิดสบาย)

585 614500001013 พระมหา  บุญชอบ ปุญฺญสาทโร (อยู่ยืน)

586 614500001014 พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ (กิตศรีรุ่งโรจน์)

587 614500002004 นาย  ไชยรัตน์ ปัญญาเอก

588 614500002007 นาย  ธานินทร์ วรางกูร



589 614500002010 นาย  ธนู ศรีทอง

590 614500002012 นาย  ทวีศักด์ิ ทองทิพย์

591 614500002013 นาย  บรรจง โสดาดี

592 614500002014 นาย  อิทธิพล จํานงรักษ์

593 614500002015 นาย  เขมกร อุส่าห์ดี

594 614500002017 นาย  สุกิจ นามวัฒน์

595 614500002018 นางสาว  จันทิรา บุตรดี

596 614500002019 นางสาวอัมพร ดวงเกตุ

597 614500002020 นางสาวศิริลักษณ์ เติมกล้า

598 614500002021 พระครูสุนทรสีลวัฒน์ สีลสาโร(บุญปลอด)

599 614500002022 นางสาว ณัฐตพร บุญปก

600 614800001006 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย) สิริปญฺโญ (บูรณะ)

601 614500002023 นาย ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม

602 614600001001 พระครู สุธรรมกิจโกศลสุภทโท (สุพัฒน์ สูงสนิท)

603 614600001002 นาย สุภชัย ร้อยศรี

604 614600001003 นาย จันทา พวงศรี

605 614600001004 นาย ธนวรรษ ทวีเกิด

606 614600001006 นาย ชายชาญ วงศ์ภักดี

607 614600001007 นาง สิริทิพย์ สมวาจา

608 614600001008 นาง เภาวณา จันทะโสม

609 614600001009 นาง จารุณี นามวัฒน์

610 614600001010 นางสาว วาสนา ดวงศรี

611 614600001011 นาง นิชาภา จํานงรักษ์

612 614600001012 นางสาว จิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ

613 614600001013 นาย มนต์ศักด์ิ ร้ิวแดง

614 614600001015 นาง ผ่องใส ตรวจมรรคา

615 614600001016 นาง พิมพ์ คิดอยู่

616 614600001017 นางสาว ชยาภรณ์ เยาวลักษณ์

9.วิทยาลัยเขตพะเยา

617 614900001001 พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด) คมฺภีรญาโณ (อินต๊ะจันทร์)



618 614900001003 พระครูโสภณฺปริยัติสุธี (ศรีบรรดร) ถิรธมฺโม (ไชยวุฒิ)

619 614900001004 พระราชปริยัติ (สายัน) อรินฺทโม (ปินะดวง)

620 614900001005 พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน) ฐานิสฺสโร (ทิพย์นวล)

621 614900001007 พระครูธรรมธร  บุญเท่ียง พุทธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์)

622 614900001009 พระครูวรรณวิฑูรย์ อคฺควณฺโณ (ฟักแก้ว)

623 614900002002 นาง  จงจิตร แสงทอง

624 614900002003 นางสาว  อัมพรกัญ โคแพร่

625 614900002004 นาย  ณัฐพล วงศ์ไชย

626 614900002007 นาง  สุดฤทัย จันทรวงษ์

627 614900002012 นางสาว  เสาวนีย์ ไชยกุล

628 614900002013 นาง  พิสมัย วงศ์จําปา

629 614900002015 นาย  วันชัย พลเมืองดี

630 614900002018 นาย  ชูชาติ สุทธะ

631 614900002020 พระกันทวี ฐานุตโร (แก้วแปง)

632 614900002021 พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี (เทพนรินทร์)

633 614900002023 พระครูพิศาลสรกิจ สุทิโน (สิทธิกุลเมฆ)

634 614900002024 พระมหา พงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์(วิสุทฺธญาณเมธี)

635 614900002025 นาย คมจักร ศรีวิราช

636 614900002026 นางสาว สหัทยา วิเศษ

637 614900002030 นาย จรูญ ปัญญาวงค์

638 614900002031 ร.ต.ต.สมยศ ปัญญามาก

639 614900002032 นางสาว ศิริพร ศักด์ิสูง

640 614900002027 นาง อุมาพร โคกกรวด

641 614900002028 นางสาว ปาริชาติ เสมอเชื้อ

642 614900002029 พระมหา กิตติพงษ์ เผ่าต๊ะใจ

10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

643 615400001001 พระมหา  อุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง)

644 615400001002 พระมหา  โกมล กมโล (แก้วดึง)

645 615400001004 พระมหา  วิจิตร กลฺยาณจิตโต (ศรีจันทร์)

646 615400001005 พระเทพปริยัติมุนี วีรปญฺโญ (ตุวันโน)



647 615400001006 พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม) ญาณินฺโท (มุสุ)

648 615400001007 พระมหา  ชิต ฐานชิโต (โต้งกระโทก)

649 615400002007 นาย  เวทย์ บรรณกรกุล

650 615400002012 นางสาว ณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์

651 615400002013 นาย ทศพล ตันเสถียร

652 615400002014 พระศรีสุทธิเวที(ขวัญ) ถิรมโน(แดงหน่าย)

653 615400002015 นาย วิโรจน์ คุ้มครอง

654 615400002016 พระเทพสุวรรณเมธี (กิตฺติปญโญ) หวลจิตต์

655 615400002017 นาย ชัยชาญ ศรีหานู

656 615400002018 นาย ธานี สุวรรณประทีป

657 615400002019 นางสาว วรพร  ลีปอพราน

658 615400002020 พระมหา ปราโมทย์ วิริยธมฺโม(แก้วนา)

659 615400002021 นาย  สุรพล หยกฟ้าวิจิตร

660 615400002022 ว่าที่ ร.ต.อุทัย ภูมิประมาณ

661 615400002023 นาย สําราญ สีปอพราน

662 615400002001 นางสาว  บังอรวรรณ สวัสด์ิพ่ึง

663 615400002024 นางสาว นุชนาท มีสาวงษ์

664 615400002009 นางสาว  ชลิดา ประจําถ่ิน

665 615400002011 นางสาว  อรุณรัตน์ จูมจัตุรัส

666 700008930001 พระ โสภณวิชญ์  ภูริปญฺโญ(เอกพล)

667 700008930002 พระภาวนาพิศาลเมธี มนฺตเสวี(พรหมจันทร์)

668 700008930003 พระ ประเทือง  ขนฺติโก(ศรีสมบูรณ์)

669 700008930004 พระมหา สมพร สุทฺธินนฺโท(งามแฉล้ม)

670 700008930005 พระ สมัย ติกฺขวีโร(สิงห์หัน)

671 700008930006 นาย ภานุมาตร์ เนโส

14. วิทยาเขตนครสวรรค์

672 611500001001 พระเทพปริยัติเมธี (สฤษด์ิ) สิริธโร (ประธาตุ)

673 611500001004 พระราชรัตนเทวี โชติธมฺโม (สิทธิอินทร์)

674 611500001005 พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี) สุขโชโต (สุขแจ่ม)

675 611500001006 พระครูสิริภูรินิทัศน์ ฐิตสคฺโค (ดิษสวรรค์)



676 611500002002 นาย  สุพรต บุญอ่อน

677 611500002003 นาย  วรกฤต เถ่ือนช้าง

678 611500002005 นาย  เนาวรัตน์ หอมขจร

679 611500002006 นาย  ศศิกิจจ์ อํ่าจุ้ย

680 611500002009 นาย  ทรงเกียรต์ิ เม่นสุวรรณ

681 611500002010 นาย วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

682 611500002011 นางสาว สุกัญญาณัฐ อบสิณ

683 611500002012 พระมหา อุดร อุตฺตโร (มากดี)


