
ลําดับที่ รหัสมาชิก 11. วิทยาลัยสงฆ์เลย หมายเหตุ

684 613300001001 พระมหา  สุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม)

685 613300001005 พระครูปริยัติคุณรังษี รตนรํสี (คําหงษา)

686 613300002001 นาย  ประสงค์ หัสรินทร์

687 613300002003 นาย  ธงชัย สิงอุดม

688 613300002007 พระมหา ประพันธ์ สิริปญโญ (ไทยใหญ่)

689 613300002008 นาย พัทธนันท์ นวลน้อย

690 613300002009 นาย ศตวรรษ สงกาผัน

691 613300002010 นายจารุกิตต์ิ พิริยสุวัฒน์

12. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

692 612100001001 พระมหา  วรรณชัย ชยวณฺโณ (ดาเพ็ง)

693 612100001002 พระมหา  สนอง ปจฺโจปการี (จํานิล)

694 612100002002 นาย  ลิขสิทธ์ิ  สิงห์งอย

695 612100002003 นาย  ปรีชา บุญทวี

696 612100002004 นาย  ศตพล ใจสบาย

697 612100002008 นาย ณัฐพงษ์ เปี้ยคํา

698 612100002009 นาย ณลิณ ควรครู

699 612100002010 นาย พัชรกุล นารีนุช

700 612100002011 นางสาว ศศิธร  ล่องเลิศ

13. วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน

701 612500001002 พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน) จนฺทรํสี (ตาติญญา)

702 612500001004 พระมหา  ไกรสร โชติปญฺโณ (แสนวงค์)

703 614100001006 พระครูโกวิทอรรถวาที (อุดร) อุตฺตรเมธี (แสงแก้ว)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

เลือกต้ังกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.



704 612500002001 นาย  ปรีชา ศรีสอนใจ

705 612500002003 นาย  เสน่ห์ ใจสิทธ์ิ

706 612500002004 นาย  จักรพงศ์ เพ็ญเวียง

707 612500002005 นาย  บุญเพลิน ยาวิชัย

708 612500002006 นาย  ไพรินทร์ ณ วันนา

709 612500002007 นางสาว นฤมล กันทะอุโมงค์

710 612500002008 นาย  กฤษฎากานต์ น้อยหม้อ

711 612500002009 นาย อาเดช อุปนันท์

712 611600001001 พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี) ฐานวโร (อ่อนปัสสา)

713 611600001002 พระใบฎีกา  สุทศ ปฎิภาโณ (ศรีแดง)

714 611600001003 พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก) มหาวายาโม (เกษรบัว)

715 611600001004 พระ  ดํารงค์ ภทฺทมุนี (แคนศิลา)

716 611600001005 พระครูพิพิธจารุธรรม(ชุมพร) จารุวรรณโณ (กวางทอง)

717 611600001006 พระมหา  ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน (โพธ์ิทอง)

718 611600002002 นาย  ปัญญา นามสง่า

719 611600002003 นาย  สุทัศน์ อาสนาชัย

720 611600002004 นาย  ชานนท์ วงศ์นวล

721 611600002005 นางสาว  วรรณา ต้ังใจ

722 611600002006 นาง  พิรญาณ์ นวลมะ

723 611600002007 นาย  ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

724 611600002009 นาย  วรพล วรสุวรรณโรจน์

725 611600002010 นาง  สิริกมล ทองเชื้อ

726 611600002011 พระครู สุมณฑ์ธรรมธาดา(สายัน) จนฺทวํโส(บวบขม)

727 611600002012 นาย ไสว เทศกุล

728 611600002013 นางสาว สุดธิดา พ่วงเฟื่อง

729 611600002014 นาย จุมพต อ่อนทรวง

730 611600002015 นาย ดอนล่าร์ เสนา

731 611600002016 นางสาว ปรานอม ดีอาจ

732 611600002017 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ(สุเทพ) สุเทวเมธี(ดีเย่ียม)

15. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จ.พิษณุโลก



733 611600002018 นาย สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล

16. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

734 614800001001 พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา) ฐานิสฺสโร (ชาติดําดี)

735 614800001003 พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง) ปญฺญาวชิโร (เจนทร)

736 614800001004 พระมหา  อํานาจ พลปญฺโญ (สวัสดี)

737 614800001005 พระมหา  ถนอม อานนฺโท (ชิดรัมย์)

738 614800001008 พระมหา พจน์ สุวโจ (พยัคฆ์พิทยางกูร)

739 614800001009 พระ ก้าน กนตวณฺโณ (อะโรคา)

740 614800001011 พระครูสุนทรวีรบัณฑิต เขมวีโร (มาลาไธสง)

741 614800002001 นาย  ปิยวัฒน์ คงทรัพย์

742 614800002002 นาย  ไว ชึรัมย์

743 614800002006 นาย  วีรพล พิชนาหะรี

744 614800002010 นาย  ทิพย์ ขันแก้ว

745 611600002008 นาย  วิรัตน์ ภูทองเงิน

746 614800002012 นาย  ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

747 614800002015 นางสาว  ฉวีวรรณ ยอดสีมา

748 614800002007 นาย  รัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญ

749 614800002004 นาย  รุ่งสุริยา หอมวัน

750 614800002013 นาง  นิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล

17. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

751 612900001001 พระมหา  วิเชียร วชิรธมฺโม (กุลมณี)

752 612900001003 พระสิริจริยาลังการ (ชรัช) อุชุจาโร (เอ่ียมวิวัฒน์กิจ)

753 612900001004 พระครูสุวรรณสุตาลังการ (เติม) จารุวณฺโณ (โทบุรี)

754 612900001005 พระมหา สมคิด สมปนฺโน (อินทร์แก้ว)

755 612900002001 นาย จารึก ศิรินุพงศ์

756 612900002002 นาย อําพร มณีเนียม

757 612900002003 พระปลัดนําชัย ปิยทสฺโส (แดงรุ่งเรือง)

758 612900002004 นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช

759 612900002005 นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ

760 612900002006 นาย ชนิศน์ ชูเลื่อน



761 612900002007 นาย ไชยยุทธ์ อินบัว

18. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

762 615200001003 พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร) จรณธมฺโม (ณ น่าน )

763 615200001004 นาย วรปรัชญ์ คําพงษ์

764 615200001006 พระปลัด  นฤดล กิตฺติภทโท (ไชยประสิทธ์ิ)

765 615200001007 พระปลัด  วัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ (ดวงเมือง)

766 615200002002 นาย  สมคิด นันต๊ะ

767 615200002003 นางสาว  ฐิติพร สะสม

768 615200002005 นางสาว อุษา เลาดี

769 615200002006 นาง กัญจนพร เกิดช่อ

770 615200002007 นาย เอ้ือ เจริญสุข

771 615200002008 นาง ขวัญดาว วิญญูชาคริต

19. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

772 611700001004 พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ เตชวณฺโณ (ฉัตรแก้ว)

773 611700002001 นาย จตุพล พรหมมี

774 611700002002 นาย ภูริทัต ศรีอร่าม

775 611700002003 พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี (เดชจักร์บดินทร์)

776 611700002005 พระมหาประสพสุข ปิยภาณี  (สุขล้วน)

777 611700002006 พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโล (สุนทรชัย)

778 611700002007 นาย  สมภพ สายหยุด

779 611700002008 นาง  น้ําทิพย์ ม่ังคั่ง

780 611700002009 นางสาว  นฤมล โพธิ์ทอง

781 611700002010 พระมหา วิเชียร สิริวฑฒโน(ไกรฤกษ์ศิลป์)

782 611700002011 พระมหา ปิยะบุตร ปญฺญาวฑฒโน(วงศ์กันทราภัย)

783 611700002012 พระมหา เกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ(ใจสว่าง)

20. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

784 615300001002 พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์) กิตติเมธี (ดวงดี)

785 615300001005 พระ เรวัฒน์ เรวโต (เจริญเศรษฐวงศ์)

786 615300001006 พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์) สิริมงคโล (พอกพูน)

787 615300002003 นาย ธํารงค์ ไหมทอง



788 615300002004 นาย ไกรวิทย์ กฤตยชญ์

789 615300002005 นาย ฤทธิชัย แกมนาค

790 615300002001 นาย ดําเนิน ปัญญาผ่องใส

791 615300002007 พระ อักขราภิศุทธ์ิ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน)

21. วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง

792 614400001003 พระครูสิริธรรมบัณฑิต ปฎิภาณเมธี  (แสนคํา)

793 614400001005 พระมหา  กีรติ วรกิตติ (ฉัตรแก้ว)

794 614400002006 นาย  ณรงค์ ปัดแก้ว

795 614400002009 พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน(คําชุม)

796 614400002010 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์

797 614400002011 นางสาว ศิริพร สุทะปา

22. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

798 614000001001 พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร) สณหวฑฺฒโน (จันเหลือง)

799 614000001003 พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย) โชติวโร (เทาศิริ)

800 614000001004 พระครูสุตภัทราภรณ์  (สัณหวัช) สุภทฺโท (ขวัญสูนู)

801 614000001005 พระ  ทองเลื่อน โชติปญฺโญ (ยอดแก่น)

802 614000002001 นาย  เกษม ประอาง

803 614000002002 นาย  ธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์

804 614000002005 นางสาว  ฐานิดา ม่ันคง

805 614000002006 พระมหา ขุนทอง เขมสิริ(ขุนทอง แก้วสมุทร์)

806 614000002007 นาย สมปอง ทิพย์สมบัติ

23. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

807 615000001000 นาย จิณณะ พิภัชเกษมสุข

808 615000001001 นางสาว ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์

809 615000001002 พระครู สังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต(ภิรมย์พร)

810 615000001004 นางสาว ภัคสิริ แอนิหน

811 615000001005 นาย จิรพจน์ ภูธํารง

812 615000001007 นาย มนตรี วรภัทรทรัพย์

813 615000001008 พระครูวิสุทธานันทคุณ วิสุทฺธาจาโร(ครุฑธา)

814 615000001009 พระมหา กังวาล ธีรธมฺโม(ศรชัย)



815 615000001010 พระมหา คําพันธ์ุ รณญชโย(แสนยโยธิน)

816 700008910001 นาย สมชาย ชูเมือง

817 700008910002 นาย ก้องเกียรติ บุญสมบัติ

818 700008910003 นางสาว ไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์

819 700008910004 นางสาว อุษา กุสลางกูรวัฒน์

820 700008910005 นางสาว นัทธ์ฤพร อุ่นร้ัว

24. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

821 616024001001 พระ มหาธวัชชัย ธมฺมรํสี(สุวรรณผา)

822 616024001002 พระปลัด วุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ(ผลไม้)

823 616024001003 นาย สุพล ศิริ

824 616024001004 นาย ปัญญา กันภัย

825 616024001006 นาง ฐาปนี ศิริ

826 616024001007 นาง บุณยนุช สุนประโคน

827 616024001008 นาง เทวา กันภัย

828 616024001009 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ(สร้อยศรี)

829 616024001010 พระปลัด พีระพงศ์   ฐิตธมฺโม(โชตินอก)

830 616024001011 นาย ปิยวัช ละคร

25. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

831 617024001001 พระครูวาปีจันทคุณ จนฺทวณฺโณ(พันธ์แก้ว)

832 617024001002 พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร(เป้งไชยโม)

833 617024001003 พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ ฐิตวีโร(วงค์ธรรม)

834 617024001004 พระครูปริยัติวรเมธี อริยเมธิโก(ทิพย์มณี)

835 617024001005 นาย ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

836 617024001006 นาย สุทธิพันธ์ อรัญญวาส

837 617024001007 นาง รมิดา สวนมะไฟ

838 617024001008 นางสาว อภิชญา พรรณศรี

839 617024001009 พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ จิรสุโภ(ภูมิพฤกษ์)

840 617024001011 นางสาว สุกานดา จันทวารีย์

841 613000002043 นาย สยามพร พันธไชย

26. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี



842 618026001001 พระมหา ประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)

843 618026001002 พระครู ใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม(ภู่โคกหวาย) 

844 610500001008 พระมหา  บุญเลิศ จนฺทูปโม(ภู่โคกหวาย) 

845 618026001003 นางสาว พัชราวลัย ศุภภะ 

846 618026001004 นางสาว กมลพร  คิ้มแหน

847 618026001005 นางสาว ณัชชา ณัฐโชติภคิน

848 618026001006 นางสาว พิชาณันช์ เตชะประสิทธิวานิช

849 618026001007 นาย  โยตะ ชัยวรมันกุล

850 618026001008 นาย อุบล วุฒิพรโสภณ

851 618026001009 พระครูปลัด ประวิทย์ วรธมฺโม(ทรัพย์อุไรรัตน์)

852 618026001010 พระครูใบฎีกา อภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ(พรสุทธิชัยพงษ์)

853 618026001011 นาย สัญญา สดประเสริฐ

27. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

854 618027001001 พระมหาสังคม ชยานฺนโท(ช่างเหล็ก)

855 618027001002 พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท(ก่ําชัยภูมิ)

856 618027001003 พระศรีสัจญาณมุนี ยติกโร(ก่อบุญ)

857 618027001004 พระมหา วิฑูรย์ สิทธิเมธี(บังสันเทียะ)

858 613000002049 นาย  ปัญญา คล้ายเดช

859 618027001005 พระมหา นรินทร์ สุรปญฺโญ/เอมพันธ์

28. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

860 618028001001 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ปุญฺญกาโม(นนท์แก้ว)

861 618028001002 พระครูโสภณวีรานุวัตร ณฏฐวโร(เกตุคง)

862 618028001003 นาย มานพ ปานสุวรรณ

863 618028001004 พระมหา สมมาส ชุติมนฺโต(พงษ์สุพรรณ)

864 618028001005 นาย ปัณณวิชญ์ แสงหล้า

865 618028001006 นาง เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

866 618028001007 นางสาว ดาววรินทร์ แก้ววิชิต

867 618028001008 นางสาว วิกานดา ศรีศักดา

29. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

868 618029001001 พระสมุห์อาคม อาคมธีโร (กุญแจนาค)



869 618029001002 นาย อนุชา พละกุล

30. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

870 618030001001 พระครูรัตนากรวิสุทธ์ิ จนฺทโก(สนิทวาจา)

871 618030001002 พระมหา บุญรอด อมรทตฺโต(สุวรรณโชติ)

872 618030001003 พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ จนฺทวณฺโณ(เกษรศิริ)

873 618030001004 พระครูเกษมอรรถากร อุปสนฺโต(หนาแน่น)

874 618030001005 นาย กฤษณะ เชี่ยวเวช

875 618030001006 นาย สุเทพ เชื้อสมุทร

876 618030001007 นางสาว ศิริพรรณ วัฒนวรรณ

877 618030001008 นางสาว สมหญิง ไทยพล

31. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

878 618031001001 พระครูอุทัยกิจจารักษ์(สุรางค์) สุจิณฺโณ(จันทร์งาม)

879 618031001002 พระราชสิทธิเวที(วิรัติ) วิโรจโน(วะสะศิริ)

880 618031001003 พระครูวิโชติสิกขกิจ(ณรงค์) กิตฺติธโร(เด่นประเสริฐ)

881 618031001004 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์(นพณัช) กิตติปญโญ(คล้ายผึ้ง)

882 618031001005 พระครูพิจิตรวรเวท(มนัส) จนทสีโล(มารยาท)

883 618031001006 นางสาว สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี

884 618031001007 นางสาว วรรณวรางค์ โพธิคามบํารุง

885 618031001008 นางสาวกมลวรรณ อ่องเภา

32. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

886 618032001001 พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโส(กล่ําทวี)

887 618032001002 นาย ประคอง มาโต

888 618032001003 นางสาว เมธาวรินทร์ วิลพรรณ์


