ภาคผนวก
รายพระนาม รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๔
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รายพระนาม รายนาม
ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๔
ที่ พ.ศ.

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

๑. ๒๕๒๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร)
วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
๒. ๒๕๒๒ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร)
วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
๓. ๒๕๒๒ พระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร)
วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
๔. ๒๕๒๒ พระเทพวิสุทธิเมธี (อินฺทปญฺเถร)
วัดบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
๕. ๒๕๒๓ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จนฺทสิริมหาเถร)
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๖. ๒๕๒๓ พระราชนันทมุนี (ปญฺานนฺทเถร)
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
๗. ๒๕๒๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (อุปเสณเถร)
วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
๘. ๒๕๒๕ พระธรรมโกศาจารย์ (อนุจารีเถร)
วัดราษฎร์บ�ำรุง ชลบุรี
๙. ๒๕๒๖ พระธรรมญาณมุนี (กิตฺตินนฺทเถร)
วัดกวิศราราม ลพบุรี
๑๐. ๒๕๒๖ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
๑๑. ๒๕๒๘ พระเทพปริยัติมุนี (อุตฺตมเถร)
วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง
๑๒. ๒๕๒๙ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (กิตฺติสารเถร)
วัดพระนารายณ์ฯ นครราชสีมา
๑๓. ๒๕๒๙ พระเทพวิริยาภรณ์ (กตสารเถร)
วัดพระบาทมิ่งเมือง แพร่
๑๔. ๒๕๓๐ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (เขมจารีมหาเถร)
วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
๑๕. ๒๕๓๐ พระอาจารย์ภัททันตะ (อาสภมหาเถร)
วิเวกอาศรม ชลบุรี
๑๖. ๒๕๓๐ พระเทพคุณาธาร (จิรปุญฺเถร)
วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๑๗. ๒๕๓๐ พระเทพรัตนโมลี (กนฺโตภาสเถร)
วัดพระธาตุพนม นครพนม
๑๘. ๒๕๓๑ พระวิสุทธาธิบดี (ตวีรเถร)
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๑๙. ๒๕๓๑ พระพุทธิวงศมุนี (สุวณฺณโชติเถร)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
๒๐. ๒๕๓๑ พระมหานายกอมริตา (นนฺทมหาเถร)
เมืองตันแสน ประเทศเนปาล
๒๑. ๒๕๓๒ พระธรรมปัญญาบดี (วรปุญฺเถร)
วัดปากน�้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๒. ๒๕๓๒ พระเทพวรเวที (อินฺทปญฺเถร)
วัดไร่ขิง นครปฐม
๒๓. ๒๕๓๒ พระเทพมุนี (าณวรเถร)
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๒๔. ๒๕๓๒ พระราชวีรมุนี (จนฺทเถร)
วัดศรีบุญเรือง เลย
๒๕. ๒๕๓๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒๖. ๒๕๓๔ พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ)
วัดไชยชุมพลฯ กาญจนบุรี
๒๗. ๒๕๓๕ พระเทพญาณเวที (บุญมา าณวิมโล)
วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
๒๘. ๒๕๓๕ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท)
วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
๒๙. ๒๕๓๕ พระราชกิตติเวที (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
๓๐. ๒๕๓๕ พระราชอุดมมงคล (อุตตมะ อตฺตโม)
วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี
๓๑. ๒๕๓๖ พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี)
วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๓๒. ๒๕๓๖ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (มงคล วิโรจโน)
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
๓๓. ๒๕๓๖ พระราชสุวรรณมุนี (บุญรวม สีลภูสิโต)
วัดมหาธาตุ เพชรบุรี

สาขาวิชา
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
มนุษยศาสตร์
พุทธศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
สังคมศาสตร์
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๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.

๒๕๓๖
๒๕๓๖
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระราชสิทธิญาณมงคล (จรัญ ตธมฺโม)
วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
พระสุพรหมญาณเถร (ทอง สิริมงฺคโล)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ้นเจี้ยว)
วัดกุศลสมาคร กรุงเทพมหานคร
พระสุธรรมญาณเถร (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต๊ก)
วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร
พระภิกษุมาปาลาคาม วิปุลสารเถระ
วัดบรมเจดีย์ปิริเวณะ ศรีลังกา
พระราชธีราจารย์ (ค�ำบ่อ อรุโณ)
วัดโพธิ์ชัย หนองคาย
พระอุดมกิตติมงคล (กุศล คนฺธาโร)
วัดบุปผาราม เชียงใหม่
พระสิริธรรมโสภณ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดสะแก นครราชสีมา
พระดร.เชียว กุงโบ
ประเทศเวียดนาม
พระราชวรเวที (ประเทศ กวิธโร)
วัดช่องลม ราชบุรี
พระวิสุทธิสีลคุณ (คลิ้ง จิตฺตปาโล)
วัดบุญญาราม มาเลเซีย
พระเทพญาณโมลี (ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม)
วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
พระเทพประสิทธิมนต์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
พระอุดมประชานาถ (เปิ่น ตคุโณ)
วัดบางพระ นครปฐม
พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
พระก๊ก กวง (Ven. Kok Kwong)
วัดกุนชุงฝันหลิง จีนฮ่องกง
พระภัททันตะ ธัมมานันทะ
วัดท่ามะโอ ล�ำปาง
พระดร.ติก มินท์ เจา (Ven.Dr.Thick Minth Chow) วัดอันฮันห์ ประเทศเวียดนาม
พระราชพัชราภรณ์ (ไพฑูรย์ อคฺคธมฺโม)
วัดไพรสณฑ์ศักราราม เพชรบูรณ์
พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สุวฑฺฒนมหาเถร)
วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
พระดร.เกียวเซ เอ็นชินโจ (Ven. Kyuse Enshinjoh) ประเทศญี่ปุ่น
พระปัญญานันทะ (Ven Pannananda)
ประเทศศรีลังกา
พระมงคลเทพโมลี (พูนทรัพย์ โชติโก)
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พระสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม)
วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม
พระพิพัฒนปริยัตยานุกูล
วัดชากมะกรูด ระยอง
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (ญาณสํวรเถร)
วัดเทพธิดาราม
พระปุนชี มหาตมายา อานันทไมตรี
ประเทศศรีลังกา
พระภัททันตะ สุมังคลาลังการะ
ประเทศพม่า
พระราชสุธรรมเมธี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินฺตาอินฺโท)
วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
พระราชพิพัฒน์โกศล (โกศล มหาวีโร)
วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิจิตร วีรญาโณ
วัดพระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์
พระมะดิเฮ ปัญญาสีหะ มหานายกเถระ วชิรญาณ ประเทศศรีลังกา
พระลามะ ดูบูม ตุลกุ
Tibet House, Delhi, India
พระ ดร. ชินไก โกริ
ประเทศญี่ปุ่น
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ)
วัดโมลีโลกยาม กรุงเทพมหานคร
พระเทพรัตนมุนี (สุทัศน์ สุทสฺสโน)
วัดพระแก้ว เชียงราย
พระเทพคุณาภรณ์ (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)
วัดวังตะภู นครปฐม
พระญาณโพธิ (บุญมี โคตฺตปุญฺโ)
วัดอัมพวัน กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
สังคมศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ครุศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
สังคมศาตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
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รายพระนาม/รายนาม

๗๕. ๒๕๔๓ พระครูสุตปัญญาวุฒิ (วน สิริปญฺโ)

๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.

๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๘
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๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

ที่อยู่

วัดแลง ระยอง

พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระเทพรัตนกวี (บ�ำรุง านุตฺตโร)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
พระเทพปริยัติโมลี (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)
วัดพระพุทธบาท สระบุรี
พระ เค. ศรีธรรมานันทะ นายกมหาเถระ
พุทธมหาวิหาร กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
พระเมทคมะ วชิรญาณ มหาเถระ
ลอนพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ
พระธรรมาจารย์ ชิง ชิน
วัดกวงเต่อ จีนไต้หวัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม)
วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร)
วัดพระสิงห์วรวิหาร เชียงใหม่
พระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมฺมปญฺโ)
วัดศรีโคมค�ำ เชียงราย
พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี
พระธรรมาจารย์ชิง หวิน
วัดโฝวกวงซาน จีนไต้หวัน
พระคิม มิน - ฮี
วัดอุนฮะชา ประเทศเกาหลีใต้
พระอกุรติเย อมรวังสะ มหาเถระ
ประเทศศรีลังกา
สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (สมฺโพธงฺคิโก เทพวงศ์) วัดอุณณาโลม พนมเป็ญ กัมพูชา
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)
วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
พระธรรมาจารย์ เซิ่ง เหยียน
วัด ฝา กู่ ซาน จีนไต้หวัน
พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน)
วัดธาตุ ขอนแก่น
พระเทพเมธี (พีร์ สุชาโต)
วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พระราชวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
พระราชมงคลวุฒาจารย์ (สุธีร์ สุนฺทโร)
วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
พระอุดมประชาทร (อลงกต กิตฺติปญฺโ)
วัดพระบาทน�้ำพุ ลพบุรี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)
วัดพระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา
พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
พระราชกิตติรังษี (ทองสา วราโภ)
วัดธาตุ ขอนแก่น
พระราชปริยัติสุนทร (นรินทร์ นรินฺโท)
วัดหัวล�ำโพง กรุงเทพมหานคร
พระปัลเลคมะ สิริสุมนะ ธัมมรักขิตะ สิรินิวาสะ นายกเถระ ประเทศศรีลังกา
พระสิตคู สยาดอ อาชิน ญาณัสสะ
ประเทศพม่า
พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง
จีนไต้หวัน
พระธรรมาจารย์ซุง กัก
ประเทศเกาหลีใต้
พระธรรมาจารย์ซิ มิ่ง ยี่
ประเทศสิงคโปร์
Most Ven. Bhaddanta
Lummara Committee Myanmar
Most Ven. Tibbatuwawe Sri Siddhartha   Sri Lanka
พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโ)
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
พระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตฺตโสภโณ)
วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง

สาขาวิชา

ครุศาสตร์

บาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
จริยศึกษา
ธรรมนิเทศ
จริยศึกษา
รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปรัชญา
ธรรมนิเทศ
การสอนพระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Buddhist Studies
Buddhist Studies
การบริหารการศึกษา
บาลี
พระพุทธศาสนา
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๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
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๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
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๒๕๕๐
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๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๐
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๒๕๕๑
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๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

พระธรรมกิตติมุนี (สาย านมงฺคโล)
พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ตาจาโร)
พระราชวิมลเมธี (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ)
Most Ven. Sheng Hui
Most Ven. Ji Swang
พระเทพวิสุทธิเมธี (เที่ยง อคฺคธมฺโม)
พระเทพญาณมุนี (วิศิษฎ์ ปญฺาปชฺโชโต)
พระราชพุทธิวิเทศ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต)
พระราชธีราจารย์ (ส�ำลี ปญฺาวโร)
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
พระสมณานัมธีราจารย์ (ณรงค์ ดิ่มเรียน)
พระอมรเวที (วรรณ เขมจารี)
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
อุบาสิกาบงกช สิทธิผล
คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร (บัวชาติ)
นายสิริ เพ็ชรไชย
ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก
Most  Ven. Jig Kwan
Most  Ven. Xue Chen

ที่อยู่

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี
วัดบ้านบัว บุรีรัมย์
วัดศรีโสดา เชียงใหม่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศเกาหลีใต้
วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
วัดวรนาถ กรุงเทพมหานคร
วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
วัดพระธาตุพนม นครพนม
วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี
วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร
วัดสวนดอก เชียงใหม่
เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
เกาะมหามงคล กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
S. Korea
S. Korea
Most  Ven. Jnanastee Nahathera  Mahatthera Bangladessh
Most Ven. Enami Kakuhan
Japan
Ven. Tipitakadhara Sirindabhivvamsa Mynmar
Most  Ven. Son Young Dong
S. Korea
Ven. Shion Ito
Japan
Ven. Tssung  Tzu
Chinese Taipei
พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธมฺโม)
วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร)
วัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร น่าน
พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโ)
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก)
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร
พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส)
วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต)
วัดศาลาปูน อยุธยา
พระราชปริยัติสุธี (สอิ้ง สิรินนฺโท)
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
องคสุตบทบวร (เดชาธร เกวิ๊กซัน)
วัดถาวรวราราม กาญจนบุรี
Most Ven.Saly Kantasilo
Laos
Most Ven.Prof.Dr.Thich Tri Quang
Vietnam
Phrakhruba Luang Jom Munag Vannsiri China
Most Ven.Shunan Noritake
Japan
Most Ven. Master Ching Liang
Chinese Taipai
Most Ven. Shi Fa Zhao
Singapore
Bhikkhuni Dr.Myung Sung
S. Korea
ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Social Works
Teaching of Buddhism
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
มหายานศึกษา
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
การสอนพระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บาลี
พระพุททธศาสนา
Educational Adminnistation
Educational Adminnistation
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Buddhist Sutdies
Buddhis Sutdies
Educational Adminnistation
Educational Adminnistation
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
จริยศึกษา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Dhamma Communication
Buddhism Teaching
Educational Administration
Mahayana Studies
Buddhist Management
Social Work
Buddhist Studies
รัฐประศาสนศาสตร์
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค
กรุงเทพมหานคร
นายสนั่น ไชยานุกูล
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ตรีธา เนียมข�ำ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรีเพ็ญ จัตุทะศรี
กรุงเทพมหานคร
นายศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี
กรุงเทพมหานคร
พระพรหมจริยาจารย์(สงัด  ปญฺาวุโธ)
วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง
พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน)
วัดทินกรนิมิต นนทบุรี
พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโ)
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระเทพกิตติโมลี (ทองสูร  สุริยโชโต)
วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอแลนด์
พระเทพปริยัติวิมล (แสวง  ธมฺเมสโก)
วัดบวรนิเวศวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระราชวรนายก (ส�ำรวม  ปิยธมฺโม)
วัดอุดมธานี นครนายก
พระพิพัฒนปริยัติสุนทร (ประสาร เตชสีโล) วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
พระครูประสาทพรหมคุณ (หงษ์ พฺรหฺมปญฺโ) วัดเพชรบุรี สุรินทร์
Most.Ven,Shogen Miyabayashi
Japan
Most.Ven.Thich Thien Nhon
Vietnam
Most.Ven.Phrakhrubasangla
Myanmar
Ven.Gandamala Lankara
Myanmar
Ven.Hui Kong
Chinese Taipei
Ven.Dr.T.Dhammaratana
France
Most Ven. Master Shi Yong Xin
China
Ven.Yi Sun
China
แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
กรุงเทพมหานคร
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
กรุงเทพมหานคร
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
กรุงเทพมหานคร
ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
ผศ.บุญมี แท่นแก้ว
กรุงเทพมหานคร
ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส
เชียงใหม่
นางจุฬารัตน์ บุณยากร
กรุงเทพมหานคร
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
กรุงเทพมหานคร
Mr. Hiroshi Matsumoto
Japan
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก)
วัดไผ่ล้อม จันทบุรี
พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร
พระเทพสิทธิเมธี (เฉลิม พนฺธุรํสี)
วัดจันทาราม กรุงเทพมหานคร
พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)
วัดหนองแวง ขอนแก่น
พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี)
วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
พระเทพปริยัติวิธาน (อ�ำนวย  จนฺทสโร)
วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
พระเทพวรเวที  (วิน  โฆสิโต)
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา
พระเทพคุณาธาร (อารีย์ เขมจาโร)
วัดดุลยาราม สตูล

สาขาวิชา

รัฐศาสตร์
ปรัชญา
พุทธจิตวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Buddhist Studies
Buddhist Management
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Dhamma Communication
Buddhist Studies
Buddhist Studies
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
ปรัชญา
ปรัชญา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Social Work
ธรรมนิเทศ
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
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๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.

๒๕๕๓
๒๕๕๓
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระเทพมงคลรังษี (เฉลียว ตปุญฺโ)
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร)
วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
พระราชปริยัติโยดม (โอภาส โอภาโส)
วัดจองค�ำ จังหวัดล�ำปาง
พระราชรัตนรังษี  (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย
พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิรญาโณ)
วัดศรีสะเกษ  หนองคาย
พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ)
วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
พระราชมงคลรังษี (วิ.) (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
พระสิริสุทัศนธรรมาภรณ์ (สุพจน์ วิจิตฺโต)
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต)
วัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา
พระศรีวิสุทธิเมธี (เชฏฐา ฉินฺนาลโย)
วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร)
วัดพุทธาวาส สหรัฐอเมริกา
H.H.Dr.Dharmasen Mahathero (Dharmeswar) Bangladessh
H.H. Samdech Preah Maha
Somedhadhipatey (Nount Nget)
Combodia
Most Ven. Matster Jue Xing
วัดพระหยก Chaina
Most Ven. Dr.Ja-Woo
Korea
Most Ven. Yuan Tsung
Chainese Taipei
Most Ven. Pannyananda
Mynmar
Most Ven. Pong Piyadhiro (Samaleuk) Laos
Ven. Shi Hui Soing
Indonisia
Ven. Manzushir Buza Rembochi
Mongolia
Most Ven. Thich Giac Toan
Vietnam
Phra Dr.Khammai Dhammasami
England
Ven. Prof.Dr.Le Manh That
Vietnam
แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน
สถาบันแม่ชีไทย ราชบุรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ประกิต  บัวบุศย์
กรุงเทพมหานคร
ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช
กรุงเทพมหานคร
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ  วะสี
กรุงเทพมหานคร
นายธนินทร์ เจียรวนนท์
กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี
กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ�ำไพ สุจริตกุล
กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ กรุงเทพมหานคร
นายสุขวิช  รังสิตพล
กรุงเทพมหานคร
นายสมพร  เทพสิทธา
กรุงเทพมหานคร
พลเอกเสรี  พุกกะมาน
กรุงเทพมหานคร
คุณหญิงสุภัทรา  ตันติพิพัฒน์พงศ์
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานนท์
กรุงเทพมหานคร
นายแสวง อุดมศรี
กรุงเทพมหานคร
นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
วิปัสสนาภาวนา
การสอนพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
Dhamma Communication
Buddhist Studies
Dhamma Communication
Philosophy
Buddhist Studies
Pali Language
Educational Administration
Social Work
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Philosophy
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
เศรษฐศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวติ
การสอนพระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
สงเคราะห์สงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาษาสันสกฤต
พุทธศิลปกรรม
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

288
ที่พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔

๒๖๐. ๒๕๕๔
๒๖๑. ๒๕๕๔
๒๖๒. ๒๕๕๔
๒๖๓. ๒๕๕๔
๒๖๔. ๒๕๕๔
๒๖๕. ๒๕๕๔
๒๖๖. ๒๕๕๔
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.

๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔

ที่อยู่

นางจิราภรณ์  ฉายแสง

ฉะเชิงเทรา

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)
พระธรรมรัตนดิลก  (เชิด  จิตฺตคุตฺโต)
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์  ญาณวีโร)
พระเทพสุธี (สงคราม อสิาโณ)
พระเทพจันทมุนี  (ปิยะ เกตุธมฺโม)  
พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต)
พระเทพชลธารเมธี (ประจวบ ปาสาทิโก)
พระราชกิตติรังษี  (บุญทัน  สนฺตจิตฺโต)
พระราชปรีชาญาณมุนี  (หลอม  มหาวิริโย)
พระราชธรรมวาที  (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
พระราชพัฒโนดม  (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต)
พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร)
พระมงคลวิสุทธิ์ (สุภา  กนฺตสีโล)
พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต)
พระปัญญานันทมุนี (สง่า  สุภโร)
พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ศรีนวล  ปณฺฑิโต)  
พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺาธมฺโม)

วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

Hon. Pradeep Nitanga Dela Diyawadana Nilame ศรีลังกา
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต  ถาวโร)
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
ภาษาไทย

วัดไตรธรรมาราม  สุราษฎร์ธานี  
วัดใหม่  จันทบุรี    
วัดอภิสิทธิ์ มหาสารคาม
วัดบ่อทองราษฎร์บ�ำรุง ชลบุรี
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ
อาวาสวัดบ่อชะเนง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วัดพุทธานุสรณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัดสีลสุภาราม ภูเก็ต
วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี
วัดกลาง ศรีสะเกษ
วัดพิชัยธาราม กรุงเทพมหานคร
Venerable Phramaha Chandaphone Chackkavaro Wat Lao Buddhavong,
Washington, D.C., USA
Buddhist studies
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ (ฌอน ชิเวอร์ตัน) วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี
ธรรมนิเทศ
Most Ven.  Chuan Yin
Buddhist Association of China and
Buddhist Academy of China,
People’s Republic of China
Buddhist studies
Most Ven. Thit Nhat Hanh
Plum Village ande Zen Master,
The French Republic
Buddhist Psychology
Most Ven. Phramaha Vet Masenai (Cittakaro) Buddhist Fellowship Organization
Lao People’s Democratic Republic Buddhist studies
His Holiness Kojun Handa
President of Tendai Shuki-komon-kai
(Advisory Council to Zasu), Japan Buddhist studies
Most Ven. Chih Huang
Miao Yin Temple, Malaysia
Buddhist studies
Most Ven. Bhanddanta Agghiya Mahathera Mahavisuddharama Jayamedani,
Mandalay, the Union of Mynmar Buddhist studies
Most Ven. Wing Sing
Hong Kong Buddhist Association, Hong Kong Social Work
Most Ven. Suit Woo Foong
Kwan yam Theng Buddhist Temple, Singapore
Buddhist studies
Most Ven. Sik Kwang Sheng
Kong Meng San Phor Kark See Temple, Singapore EducationalAdministration
Most Ven. Dr Thich Thien Tam (Kusalacitto) Pho Minh Pagoda, Socialist Republic of Vietnam Buddhist studies
Ven. Yi Yin
Tainan Wu De temple, Chinese Taipei
Buddhist studies
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

๒๗๒. ๒๕๕๔ His Holiness Aggamahapanditha Bellana
Gnanavimala Mahanayaka Thero
Kotte chapter, Sri Lanka
๒๗๓. ๒๕๕๔ Venerable Godakalana Gunaratana (Chao Chu) Rosemead Buddhist Monastery, U.S.A.
๒๗๔. ๒๕๕๔ Most Venerable Ben Huan
Hong Fa Temple, Guang Dong, China
๒๗๕. ๒๕๕๔ Venerable Bhikkhuni Tzu Chuang
Fu Guang Shan Monastery, Chinese Taipei
๒๗๖. ๒๕๕๔ ภิกษุนีเสกกวงเซง  (วราภรณ์ เลิศรังษี)
ต�ำหนักพระแม่กวนอิมฯ กรุงเทพมหานคร
๒๗๗. ๒๕๕๔ แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ) ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกฯ เชียงใหม่
๒๗๘. ๒๕๕๔ นายชัย ชิดชอบ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุรีรัมย์
๒๗๙. ๒๕๕๔ นายโสภณ  ซารัมย์
รมต. กระทรวงคมนาคม บุรีรัมย์
๒๘๐. ๒๕๕๔ ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร
๒๘๑. ๒๕๕๔ ศ.พิเศษ อดิศักดิ์  ทองบุญ
ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร
๒๘๒. ๒๕๕๔ รศ. ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร
ม. ราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
๒๘๓. ๒๕๕๔ รศ.ชูศักดิ์  ทิพย์เกษร
กรุงเทพมหานคร
๒๘๔. ๒๕๕๔ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
บริษัทกรุงเทพ - ดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
๒๘๕. ๒๕๕๔ พลเอก ณพล บุญทับ
สมุหราชองครักษ์ กรุงเทพมหานคร
๒๘๖. ๒๕๕๔ นายณัฐพัชร์ (อ�ำนวย) อินทุภูติ
สภาสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
๒๘๗. ๒๕๕๔ ดร.อ�ำนาจ  บัวศิริ
ส�ำนักงานพุทธมณฑล  นครปฐม  
๒๘๘. ๒๕๕๔ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
๒๘๙. ๒๕๕๔ นางสาวสนธยา  กล่อมเปลี่ยน
บ.สมิทธิพล จ�ำกัด กรุงเทพมหานคร
๒๙๐. ๒๕๕๔ นางสุดาวรรณ   เตชะไกรศรี
บ. สหไทยพืชผล จ�ำกัด สมุทรปราการ
๒๙๑. ๒๕๕๔ นางจวงจันทร์ ประวัติรุ่งเรือง
ม.นอร์ทกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร
๒๙๒. ๒๕๕๔ นางจรรย์สมร  วัธนเวคิน
ธนาคารเกียรตินาคิน กรุงเทพมหานคร
๒๙๓. ๒๕๕๔ นางพิมใจ มัสซูโมโต้
ผู้จัดการบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร
๒๙๔. ๒๕๕๔ นางเมตตา  อุทกะพันธุ์
บ. อมรินทร์พริ้นติ้งฯ กรุงเทพมหานคร
๒๙๕. ๒๕๕๔ คุณอรุณี   ภิรมย์ภักดี
กรุงเทพมหานคร
๒๙๖. ๒๕๕๔ นายธีระ  จาตุรนต์รัศมี
บ.คณิตเอ็นจิเนียริ่งฯ  กรุงเทพมหานคร
๒๙๗. ๒๕๕๔ นายจุลพันธ์  ทับทิม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก�ำแพงเพชร
๒๙๘. ๒๕๕๔ นางสุนีย์  ตริยางกูรศรี
บ. ก้าวหน้าไก่สดฯ อุบลราชธานี
๒๙๙. ๒๕๕๔ Mr.Tao Chuo Len
The Buddhist Association of China, China
๓๐๐. ๒๕๕๔ คุณหญิงสุวรรณ โห (Suvann Ho)
OITCH ANGKOR Foundation, Cambodia
๓๐๑. ๒๕๕๔ Prof. Dr. Jens Braarvig
The Norwigian Institute
				
of Paleography and Historical Philosophy
๓๐๒. ๒๕๕๔ Prof. Lance Selwyn Cousins
Wolfson College, Oxford, England
๓๐๓. ๒๕๕๕ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)
วัดเบญจมบพิตรร  กรุงเทพมหานคร
๓๐๔. ๒๕๕๕ พระพรหมเมธี (จ�ำนงค์ ธมฺมจารี)
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
๓๐๕. ๒๕๕๕ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิตรสถิตสีมาราม กรุงเทพฯ
๓๐๖. ๒๕๕๕ พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
๓๐๗. ๒๕๕๕ พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.(ธงชัย ธมฺมธโช)
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
๓๐๘. ๒๕๕๕ พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์  อจฺจาทโร)
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
๓๐๙. ๒๕๕๕ พระเทพเมธี (สมเกียรติ  โกวิโท)
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
๓๑๐. ๒๕๕๕ พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ)
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่

สาขาวิชา
Buddhist studies
Buddhist studies
Philosophy
Buddhist studies
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญา
การบริหารการศึกษา
บาลีสันสกฤต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Educational Administration
Social Work
Buddhist studies
Buddhist studies
จริยศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
การบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
พุทธบริหารการศึกษา
วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
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๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์  ชุตินฺธโร)
วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ  โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ
พระเทพรัตนากร (นพปฎล กตสาโร)
วัดพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ) วัดพระธาตุเชิงชุมสกลนคร
พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฎ์ กนฺตสิริ)
วัดประชุมโยธี พังงา
พระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว  อุตฺตโม)
วัดมหาธาตุ เพชรบุรี
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร าณสุนฺทโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
พระราชภาวนาวราจารย์ (บุญมา  ปุญฺาภิรโต) วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ
พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี  ปริปุณฺโณ)
วัดท่าหลวง พิจิตร
พระราชปริยัติกวี (สุพจน์  โชติาโณ)
วัดกลาง (พระอารามหลวง) บุรีรัมย์
พระราชรัตนวิมล (พยุง ตสีโล)
วัดกาญจนบุรีเก่า กาญจนบุรี
พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินธโร)
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง นครปฐม
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) วัดแขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พระพิพิธพัฒนาทร (สมชาย  ฉนฺทสโร)
วัดปริวาศ กรุงเทพมหานคร
พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตฺโต)
วัดศิริธรรมิกาวาส ขอนแก่น
พระมิตซูโอะ  คเวสโก
วัดสุนันทาวนาราม กาญจนบุรี
Most  Ven. Bhaddanta  Jatila
Mynmar
Most Ven. Acharya Buddharakkhita Maha Bodhi Society, Bengalor India
Most Ven. Miao Ling  (เมี่ยวหลิง)
Shanghai, China
Most Ven.Zhi Hui  (จื่อฮุ้ย)
Chainese Hong Kong
Most Ven. Maha Bouakham SARIBOUTH (บัวค�ำ สารีบุด)   Laos
Most Ven.Seo Eui-Hyun
(Seo Hwang-Yong)  (เซโอ เออี-ฮัน)
S. Korea
Most Ven.Thich Dat Dao (ติช นัท  เดา) Vietnam
Most Ven.Ming Sheng
China
Ven. Andhanavira Maha Sthavira  
Jakata, Indonisia
Most Ven.Ming Kuang  (หมิง กวง)  
Chinese Taipei
Most Ven.Chun Yi (ชุน ยี่)
China
Ven. Shi Yin Le (ซื่อ ยิ่น เล่อ)
China
Bhikhuni Dharma Master Cheng yen Chinese Taipei
Prof.Dr. Richard Gombrich
England
นายแผน วรรณเมธี
กรุงเทพมหานคร
นายวิทยา บุรณศิริ
พระนครศรีอยุธยา
นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์
กรุงเทพมหานคร
ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ
กรุงเทพมหานคร
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
เพชรบุรี
นายสัมพันธ์  ทองสมัคร
นครศรีธรรมราช
ดร.รุ่ง  แก้วแดง
กรุงเทพมหานคร
นายวิทยา  ผิวผ่อง
พระนครศรีอยุธยา
ศ.บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ
กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

ธรรมนิเทศ
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
ธรรมนิเทศ
วิปัสสนาภาวนา
พุทธจิตวิทยา
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศิลปกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
Insight  meditation
Pali  
Dhamma  Communication
Buddhist Studies
Dhamma  Communication
Buddhist  Management
Educational  Administration
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Buddhist  Management
Buddhist Studies
Social  Work
Social  Work
Buddhist Studies
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พุทธบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
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๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
รศ.ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว
รศ.ประณต   นันทิยะกุล
พลตรีทองขาว พ่วงรอดพันธุ์
พลตรีไชยนาจ  ญาติฉิมพลี
พันเอกนายแพทย์ด�ำรง เชี่ยวศิลป์

๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖

คุณหญิงจ�ำนงศรี  หาญเจนลักษณ์
นางสมบูรณ์  พวงมณี
นางทัศนีย์  ไผทฉันท์
นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง
นางพวงผกา ตั้งบรรยงค์
นางศุลีมาศ  สุทธสัมพัทน์
นายสันติ  ภิรมย์ภักดี
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงษ์ ชาตรี)
นางดาวใจ ไพจิตร  สุจริตกุล
นายโอภาส เพชรมุณี
นายสุทธิเดช ศิริจินดาพันธ์
นางศิรินลักษณ์ พลางกูร
นายมนต์ชัย  เอี่ยมรัตนโชติกุล
ดร.กัลยาภา  เลขวณิชธรรมวิทักษ์
นายศรีสุข  รุ่งวิสัย
นายนิรัตติศัย  กัลย์จาฤก
นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี
พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ตธมฺโม)
พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก)
พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง  ชินวํโส)
พระราชสุตาลังการ (สมควร ปิยสีโล)
พระกิตติรามมุนี(สนิท อคฺคจิตฺโต)
พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (รวย ปาสาทิโก)

ที่อยู่

นครสวรรค์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร  
ชุมพร
วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
วัดบุญยประดิษย์ กรุงเทพมหานคร
วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
วัดโพธิ์นิมิต นครราชสีมา
วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
พระธรรมาจารย์ ธิช ดัก ธัน (Ven. Thich  Duc Thanh) วัดเบาคุก ประเทศเวียดนาม
พระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม)
United  Kingdom
พระภิกษุสัตยปาล (Ven.Bhikshu Stayapala) India
พระธรรมาจารย์ ชาง จาง (Ven.Shi Chang Zang) วัดหลิงกวง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภิกษุณีธรรมาจารย์เสี่ยวจือ
จีนไทเป
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
กรุงเทพมหานคร
Dr.Khin Shwe
Myanmar
นายไพจิต ศรีวรขาน
นครพนม
คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
นายแถมสิน  รัตนพันธุ์
กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา
พุทธจิตวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
ธรรมนิเทศ
รัฐศาสตร์
จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา
และการแนะแนว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระอภิธรรม
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
ธรรมนิเทศ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
พุทธบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
พุทธบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
จริยศึกษา
พุทธบริหารการศึกษา
วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
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๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.

๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘

รายพระนาม/รายนาม

นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
นายยุทธนา ทัพเจริญ
นายสนั่น อังอุบลกุล
นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์
นางจันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย
พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร)
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺาสิริ)
พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก)
พระราชพุทธิรังสี (บุญเพ้ง กตปุญฺโญ)
พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร)
พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร)
พระสิริธรรมวิเทศ
พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท)
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายประทีป กีรติเรขา
ดร.สุนันท์ สิงห์สมบุญ
นางสาวอุไรศรี คนึงสุขเกษม
นางวรัญญา จันทรประเสริฐ
ดร.กนก แสนประเสริฐ
นายธีระศักดิ์ ไพโรจน์สถาพร
แพทย์หญิงชนัญญา เครืองาม
นางพรเพ็ญ เดชวิไลศรี
นางพัชรา หวังว่องวิทย์
นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
พระภัททันตะ ปัญญาทีปะ
พระมัตซูนากะ ยูไก
พระอากูรติเย นันทะ
พระธรรมาจารย์เต้า ซือ
พระธรรมาจารย์โก่ว ด้ง
พระปสันโน
นายตุน ตุน อู
นายมาร์ติน สเคอเยน
นายมาร์ติน สเคอเยน
พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร)
พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ์ ยุตฺตธมฺโม)
พระราชวิมลโมลี (ด�ำรง ทิฏฺธมฺโม)
พระราชสุวรรณเวที (ประถม กนฺตสีโล)
พระราชปริยัติโสภณ (ถนอม ชินวํโส)
พระราชปัญญาโมลี (จ�ำรัส ทตฺตสิริ)

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วัดคูยาง ก�ำแพงเพชร
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
วัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช
วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพปูรณาราม ขอนแก่น
วัดไทยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
แพร่
ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
รัฐมอญ สหภาพเมียนม่าร์
วัดโคยะซัง ญี่ปุ่น
วิทยาลัยบาลี  ศรีลังกา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนไต้หวัน
วัดอภัยคีรีวิหาร สหรัฐอเมริกา
ย่างกุ้ง สหภาพเมียนม่าร์
ประเทศนอร์เวย์
ประเทศนอร์เวย์

สาขาวิชา

การพัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
พุทธจิตวิทยา
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
วิปัสสนาภาวนา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
สังคมวิทยา
สังคมวิทยา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม กรุงเทพมหานคร พุทธจิตวิทยา
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สิงห์บุรี
พระพุทธศาสนา
วัดพายัพ นครราชสีมา
พระพุทธศาสนา
วัดต้นสน อ่างทอง
การบริหารการศึกษา
วัดหนองกุง ขอนแก่น
พุทธบริหารการศึกษา
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ล�ำพูน การบริหารการศึกษา
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๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙

รายพระนาม/รายนาม

พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกขวีโร)
พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
ภิกษุณีกตัญญุตา (พิศเพลิน ผลเจริญ)
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
พลต�ำรวจโทวรศักดิ์ นพสิทธิพร
ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง
นายอมร กาญจนะ
นายวิชัย ศรีวัฒนประภา
นางสาวภิญญลักษณ์ กีรติพัฒนนนท์
นายสลา คุณวุฒิ
นางดวงพร จาตุรนต์รัศมี
นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาศ
นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
Most.Ven.Win Sein Sayadaw
Most.ven.Bhamaw Sayadaw

ที่อยู่

วัดโพธาราม นครสวรรค์
วัดอมรทายิการาม กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ
ธรรมนิเทศ
สวนพุทธธรรมขวัญสวัสดิ์ พระนครศรีอยุธยา การสอนพระพุทธศาสนา
กรุงเทพมหานคร
รัฐประศาสนศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
รัฐศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
เชียงใหม่
พุทธศิลปกรรม
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
สมุทรปราการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
การสอนภาษาไทย
นครปฐม
พระพุทธศาสนา
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
Myanmar
พุทธจิตวิทยา
Myanmar
พระพุทธศาสนา
Most.Ven.Pharmaha Bounma Simmaphom Laos
พระพุทธศาสนา
Most.Ven.Prof.Dr.Thich Chon thien เวียดนาม
พระพุทธศาสนา
Ven.Shi Kwang Phing
สิงคโปร์
พระพุทธศาสนา
Ven.Dr.Godagama Mangala
ศรีลังกา
พระพุทธศาสนา
Ven.Kusalasasana Mahastha
อินโดนีเซีย
พุทธบริหารการศึกษา
Ven.Chun Fa
สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุทธศิลปกรรม
พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺาวุโธ)
วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร
พระพุทธศาสนา
พระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย)
วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
พุทธบริการการศึกษา
พระราชสิทธินายก (สมอิง โชติกโร)
วัดเนินพระ ระยอง
การจัดการเชิงพุทธ
พระมงคลวัฒน์ (ก�้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบญเกิด พะเยา
จริยศึกษา
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)
วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย กิตฺติโก)
วัดศรีนคราราม อุดรธานี
พุทธบริหารการศึกษา
พระวิมลสุตาภรณ์ (สุธีโร)
วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
การจัดการเชิงพุทธ
แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา ฉะเชิงเทรา พระพุทธศาสนา
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
กรุงเทพมหานคร
การสอนภาษาอังกฤษ
นายจรินทร์ จักกะพาก
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
ดร.กฤษศณพงษ์ ศิริ
กรุงเทพมหานคร
รัฐประศาสนศาสตร์
พลอากาศตรี นพ.เฉลิมชัย เครืองาม
กรุงเทพมหานคร
รัฐศาสตร์
นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
นายเกษม เกษมปัญญา
ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร
นิติศาสตร์
ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น
ราชบุรี
บริหารการศึกษา
นางบังอร ตระกูลดิษฐ์
นครศรีธรรมราช
พระพุทธศาสนา
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๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.

๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙

๔๘๓. ๒๕๕๙
๔๘๔. ๒๕๕๙
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.

๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐

รายพระนาม/รายนาม

นางอรวรรณ กิตติกุลสวัสดิ์
นายประจักษ์ แสวงสว่าง
นายชวลิต วิชยสุทธิ์
นางสาวพิไลพรรณ ธนชาต
นางจันทร์เพ็ญ บัวทอง
นางจันทราวดี วิทยานุกรณ์
นางสิรรมย์ นาคะเกศ
นายสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล
นายสมชัย ธนสายศิลป์
พระราชกิยปัณฑิตะกาลัคมะ ธัมมสิทธิ
ศรีธัมมานันทะ อัตถะทัสสีเถระ
พระมหางอน ด�ำรงบุญ
พระภัททันตะ สัทธรรมกิตติสาระ
มหากัมมัฏฐานาจริยะ
พระซื่อ ยัน เจี๋ย
พระศรีปัญญาวโรมหาเถร
พระญาณโปณิกะ
สยาดอภัททันตะวิโรจนะ
พระติท นัท ตือ
ฯพณฯ ดร.สาย มอก ค�ำ
Mr.Qin Yusen
พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ)
พระราชพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร)
พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร)
พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร)
พระราชสิทธิชัยสุนทร (ฉวี มหทฺธโน)
พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ตธมฺโม)
พระภาวนาวิสุทธิคุณ (สมบัติ ฉนฺทชาโต)
นายวิชัย  ธรรมชอบ
นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี  
นายรุจิระ  บุนนาค  
ผศ.พิเศษ สายสมร  วิทยศิริ
นางวรรณี  ตติยกวี
นางเอมอร  ศรีวัฒนประภา
ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์
นางกุหลาบ  แซ่เตีย
นางยาใจ  จารุวัฒนะ
นางเจียมจิตต์  จิราธิวัฒน์
นายสมศักดิ์  ลาภมหานนท์

ที่อยู่

สาขาวิชา

ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
สหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

ศรีลังกา
สปป.ลาว

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

เมียนมาร์
จีน
อินโดนีเซีย
เนปาล
เมียนมาร์
เวียดนาม
เมียนมาร์
สถานทูตจีนประจ�ำประเทศไทย
วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
วัดพราหมณี นครนายก
วัดสระแก้ว สระแก้ว
วัดบัวขวัญ นนทบุรี
วัดไพรีพินาศ ชัยภูมิ
วัดลี พะเยา  
วัดเกตุมวดีศรีวราราม สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
แพร่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช

วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
บาลี
วิปัสสนาภาวนา
ปรัชญา
พุทธบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
นิติศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การพัฒนาสังคม
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

๕๑๒. ๒๕๖๐ นางภาวินี ชนะพันธ์
กรุงเทพมหานคร
๕๑๓. ๒๕๖๐ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
กรุงเทพมหานคร
๕๑๔. ๒๕๖๐ Most Venerable Warakagoda Dhammasiddhi
Sri Pannananda Gnanarathanabhidhana
Mahanayaka Thero
Srilanka
๕๑๕. ๒๕๖๐ Most Venerable Bhaddanta Acinna Myanmar
๕๑๖. ๒๕๖๐ Venerable Sik Kin Chiu
China
๕๑๗. ๒๕๖๐ Bhikkhuni Ru Rui
China
๕๑๘. ๒๕๖๐ Venerable Hwang Young Dae
Korea
๕๑๙. ๒๕๖๐ Venerable Bhaddanta Nagra Depa Myanmar
๕๒๐. ๒๕๖๐ Venerable Dutavira Sthavira
Indonesia
๕๒๑. ๒๕๖๐ Venerable Shi Pu En
Singapore
๕๒๒. ๒๕๖๐ Mrs. Daw Than Sein (a) Daw Ni
Myanmar
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

สาขาวิชา

พุทธจิตวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Buddhist Studies
Vipassanabhavana
Social Work
Buddhist Studies
Dhamma Communication
Buddhist Art
Buddhist Studies
Buddhist Management
Buddhist Educational Administration
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ)
วัดศรีอุโมงค์ค�ำ พะเยา
พระพุทธศาสนา
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
วัดมหาชัย มหาสารคาม
พุทธบริหารการศึกษา
พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโ) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพ ฯ ธรรมนิเทศ
พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม) วัดบ้านเปลือยใหญ่ ร้อยเอ็ด
การจัดการเชิงพุทธ
พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว)
วัดสุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร
พุทธจิตวิทยา
พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปญฺาวโร) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่ วิปัสสนาภาวนา
พระนิโครธธรรมธาดา (ลาภ โอภาโส)
วัดนิโครธาราม รัฐเคดาร์ มาเลเซีย
พระพุทธศาสนา
พระวิมลศาสนวิเทศ (ส�ำรวจ กมโล)
วัดไทยนอร์เวย์ นอร์เวย์
ธรรมนิเทศ
พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินโน)
วัดพุน้อย ลพบุรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
พลโทสนธยา ศรีเจริญ
นครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
นนทบุรี
ปรัชญา
นายมานัส ทารัตน์ใจ
กรุงเทพมหานคร
รัฐประศาสนศาสตร์
นายถนอม เดชศรี
ก�ำแพงเพชร
การจัดการเชิงพุทธ
นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์
นครสวรรค์
รัฐประศาสนศาสตร์
นายบุญส่ง น้อยโสภณ
กรุงเทพมหานคร
นิติศาสตร์
นางอโนมา วิจิตรวิกรม
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก
กรุงเทพมหานคร
พุทธจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สมพร หาญพาณิชย์ สระบุรี
พุทธบริหารการศึกษา
นายนคร คันธอุลิส
ปทุมธานี
การพัฒนาสังคม
นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์
สหรัฐอเมริกา
พุทธจิตวิทยา
นางสุพรรณี นพสิทธิพร
กรุงเทพมหานคร
รัฐประศาสนศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ ธีระมงคลกุล
สมุทรปราการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นางรัตนา ศิริจิตร
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
นางจิดาภา นารายณ์ทอง
นนทบุรี
พระพุทธศาสนา
นางธนวรรณ เยี่ย
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา

296
ที่ พ.ศ.

๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

รายพระนาม/รายนาม

ชลบุรี
China
Myanmar
Most Venerable Maha Khamma Panyavichit Laos
Most Venerable Sobhana
(Shweminwun Sayadaw)
Myanmar
๕๕๕. ๒๕๖๑ Most Venerable Dr.Bhikkhu Maitri
(Kiran Chandra Kumar Shakya)
Nepal
๕๕๖. ๒๕๖๑ Most Venerable Somdech
Bodhivamsa Am Lim Heng
Cambodia
๕๕๗. ๒๕๖๑ Venerable Dr. Bhaddanta Eikdibala
(Itthibala)
Myanmar
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๖.

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒

๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.

๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒

นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล
Most Venerable Shi Yuan Shan
Most Venerable Baddanta Vasana

ที่อยู่

สาขาวิชา

การพัฒนาสังคม
Buddhist Studies
Vipassana Meditation
Buddhist Management
Social Work
Buddhist Studies
Buddhist Studies

Buddhist Educational
Administration
Mr. Yu Seng Shin
Chinese Taipei
Buddhist Management
Dr. Francisco Rojas-Aravena
Costa Rica
Peace Studies
Prof. Em.Dr. Peter Harvey
United Kingdom
Buddhist Studies
Dr. Hur Sung Yun
Republic of Korea
Buddhist Educational
Administration
H.E. Janos Jelen
Hungary
Buddhist Studies
Mr. Kyaw Win
Myanmar
Buddhist Studies
พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ตปุญฺโ)
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
การจัดการเชิงพุทธ
พระราชวิสุทธิวิเทศ (วิสุทธิ์ โชติาโณ)
วัดไทยเบลเยี่ยม
พระพุทธศาสนา
พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ล�ำปาง พระพุทธศาสนา
พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ านสิริ)
วัดมิ่งเมือง  น่าน
ธรรมนิเทศ
พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ)
วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
การจัดการเชิงพุทธ
พระมงคลวโรปการ (ช�ำนาญ อุตฺตมปญฺโ) วัดชินวราราม  ปทุมธานี
การสอนพระพุทธศาสนา
พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี)
วัดป่าธรรมรัตน์  สหรัฐอเมริกา
ธรรมนิเทศ
พระโพธิคุณวิเทศ (พะยอม สุทสฺสโน)
วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
พระพุทธศาสนา
พระครูอรรถสารเมธี (จ�ำนง อติเมโธ)
วัดวุฒาราม  ขอนแก่น
พระพุทธศาสนา
Ven. Kruba Zao Deng Dai
Po Lin Temple Chinese Hong Kong Buddhist Studies
Ven. Dr.Jing Yin
Po Lin Temple Chinese Hong Kong Buddhist Studies
Ven. Ji Hyun
Kwaneumsa Temple Busan
Republic of Korea
Buddhist Studies
Most Ven. Thich Thanh Nhieu
Hanoi Vietnam
Buddhist Studies
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรุงเทพมหานคร
รัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา
นครปฐม
พระพุทธศาสนา
รองศาสตราจารย์ บ�ำรุง สุขพรรณ์
กรุงเทพมหานคร
ธรรมนิเทศ
รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์
กรุงเทพมหานคร
พุทธจิตวิทยา
นายสนิท ไชยวงศ์คต
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ สมุทรสงคราม
การพัฒนาสังคม

297
ที่ พ.ศ.

๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.

๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

นายอภิชาติ  เจนสถิตวงศ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวเพ็ญศรี จารุวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
นางพรทิพย์ โรจตระการ
กรุงเทพมหานคร
นายศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
นายศราวุฒิ พันธุวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสงวนศรี เข็มสม
กรุงเทพมหานคร
นางนาถนภา ทัตติยโชติ
กรุงเทพมหานคร
นางนิภา อ�่ำบ�ำรุง
ฉะเชิงเทรา
นางกัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล
ศรีสะเกษ
Prof.Dr.Nguyen Kim Son
Vietnam
Dr.Upali Mohottige Sedere
Sri Lanka
H.E. Thura U Aung Ko
Myanmar
Dr.Sarah Marie Ekdawi
England
Suri Sudhamma Singi Daw Sandar Win
Myanmar
Mrs.Daw Nang Shwe Hmon
Myanmar
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺโต)
วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ)
วัดท่าตอน เชียงใหม่
พระราชสิทธาจารย์ วิ. (ทองใบ ปภสฺสโร)
วัดนาหลวง อุดรธานี
พระราชวชิรธาดา (วีระ นิรุตฺติเมธี)
วัดศรีสระแก้ว หนองบัวล�ำภู
พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตาโณ)
วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
พระวิโรจน์รัตโนบล (จันทร์ จนฺทสโร)
วัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
พระสุขุมธรรมวาที (บุญ อคฺควณฺโณ)
วัดจระเข้หิน นครราชสีมา
พระรัตนสุธี (รวม สุเมธี)
วัดไร่ขิง นครปฐม
พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส)
วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย
พระครูสาครธรรมโสภณ (สง่า เมธิวํโส)
วัดโสภณาราม สมุทรสาคร
พระครูพิพัฒน์วรคุณ (ส�ำราญ พฺรหมฺสโร)
วัดมะกอก กรุงเทพมหานคร
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ธมฺมทตฺโต)
วัดพะยอม พระนครศรีอยุธยา
พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ล�ำปาง
พระอาจารย์อ่อนแก้ว สิทธิวงศ์ (Ven.Onekeo Sittivong) วัดป่าผาโอ  ประเทศลาว
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กรุงเทพมหานคร
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตรจารย์ ดร.จินดา จันทร์แก้ว
เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์อุดม บัวศรี
ขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล
กรุงเทพมหานคร
นายสมชาย อัศวเศรณี
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์
สหรัฐอเมริกา
นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
ราชบุรี

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์
การพัฒนาสังคม
วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
Buddhist Studies
Buddhist Management
Public Administration
English Teaching
Buddhist Studies
Buddhist Psychology
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
การจัดการเชิงพุทธ
วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ปรัชญา
ปรัชญา
พุทธบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
พุทธจิตวิทยา
พระพุทธศาสนา
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๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.
๖๔๙.
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.

๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

สาขาวิชา

ดร.เภสัชกร สุรเดช เอกปัญญาสกุล
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
ดร.นิภา สุพิชญางกูร
นครสวรรค์
รัฐประศาสนศาสตร์
นางทองเล็ก ไม้ตราวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายไชยธวัช เสถียรศรี
สระบุรี
พระพุทธศาสนา
นายจิมมี่ ชวาลา
นครศรีธรรมราช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นางนงลักษณ์ ไชยเสโน
นนทบุรี
พุทธจิตวิทยา
นางสาวสมศรี ธรรมสารโสภณ
กรุงเทพมหานคร
การสอนภาษาอังกฤษ
นายธาม วงศ์สรรคกร
กรุงเทพมหานคร
พุทธจิตวิทยา
นายพัฐธนนท์ ตันตยานุกรณ์
สมุทรปราการ
การพัฒนาสังคม
นางกนกวรรณ รอดโฉม
สหรัฐอเมริกา
พระพุทธศาสนา
Most. Ven. Lama Hu Xue Feng
China
Buddhist Studies
Somdech Preach Sakachakmuni
Cambodia
Buddhist Studies
Most. Ven. Master Jing Yao
Chiness Taipei
Buddhist Management
Most. Ven. Kohgi KASSAI
Japan
Vipassanabhavana
Most. Ven. Bhaddhanta Chandimabhivamsa Myanmar
Buddhist Studies
Ven. Jin Kyun Lee (Dong Bong)
Korea
Educational Administration
Most. Ven. Ri Heng
Malaysia
Buddhist Studies
Most. Ven. Somdech Pheach Buddhajayamuni (Khim Son)  Cambodia
Buddhist Studies
Most. Ven. Dr. Thich Duc Thien
Veitnam
Buddhist Studies
Ven. Vanna Thera
Myanmar
Peace Studies
Maharaja Bahadur H.M. Mrigendra Pratap Shahi  India
Buddhist Studies
H.E. Mr. Xaysomporn Phomvihan
Laos
Buddhist Studies
H.H. Prince Dr. Sisowath Rithyravong
Cambodia
Buddhist Management
Assoc. Prof. Dr. Shantipal Suresh Ohol
India
Buddhist Studies
Mrs. Myint Myint Win
Myanmar
Educational Administration
Mr. Sorphorn Ouk
Cambodia
Public  Administration
Mrs. Yin Yin Win
Myanmar
Public  Administration
Ms. Nang Lang Kham
Myanmar
Educational Administration
พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต)
วัดคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์
การจัดการเชิงพุทธ
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวณฺโณ)
วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร วิปัสสนาภาวนา
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร)
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา
พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี)
วัดมงคลรัตนารมม สหรัฐอเมริกา ธรรมนิเทศ
พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ  รตนโอภาโส)
วัดแจ้งวรวิหาร นครศรีธรรมราช
การจัดการเชิงพุทธ
พระภาวนาวชิรปราการ  (ปารมี  สุรยุทฺโธ)
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ วิปัสสนาภาวนา
พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)
วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) เชียงราย พระพุทธศาสนา
พระครูมงคลจันทโชติ (จันทร์  โชติโก)  
วัดน�้ำแป้งวนาราม พะเยา
จริยศึกษา
พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต)
วัดโพธิสมภาร  หนองคาย
พุทธบริหารการศึกษา
แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี
ศรีสะเกษ
พระพุทธศาสนา
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๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.

๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
ชลบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สยมพร  ศิรินาวิน  กรุงเทพมหานคร
พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
นครราชสีมา
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
พะเยา  
นายมุข โรจนตระการ
กรุงเทพมหานคร
นางพรรณี โชตมั่นคงสิน
กรุงเทพมหานคร
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
นนทบุรี   
นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์
กรุงเทพมหานคร
นางอิ่มพร หิมจันทร์
ปัตตานี
นางภัสส์กุญช์  โสภณอนันต์กิจ
หนองแขม  กรุงเทพมหานคร  
นายสมบัติ อุไรธรากุล
นครราชสีมา
นายปรีชา นิพนธ์พิทยา  
นครปฐม
นายสมเกียรติ ถึกเจริญ
กรุงเทพมหานคร
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
นนทบุรี
นายช�ำนาญ ประติมากรรม
นครปฐม
นางวิไลตา จันทนพิมพ์
ขอนเเก่น
นายสุรวุฒิ   พัฒนบัณฑิต
นนทบุรี  
นายรังสีพรหม  ปริยัติ
กรุงเทพมหานคร
นายอธิชาติ  ชุมนานนท์
กรุงเทพมหานคร
นายไพศาล คุนผลิน
กรุงเทพมหานคร
นางอรสา มณีรัตน์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง
สมุทรปราการ
นายศิลา เยี่ย
กรุงเทพมหานคร
นายอุดม  โปร่งฟ้า
สุพรรณบุรี
นางผ่องอ�ำไพ  สังวรลิ
สมุทรปราการ
นางพิมพ์วรัชญ์  คล้ายคลึง
กรุงเทพมหานคร
นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ
สุพรรณบุรี
นายเสมา สมบูรณ์
อ่างทอง
Most.Ven.Dr.Samdech PreahMahaAriyavamsa Cambodia
Ven.Khruba Kham Thin, (YAN.HANMAN) China
Most.Ven. Sayadaw KumaraThera
Myanmar
Most.Ven. Thach On
Vietnam
Most.Ven. Chuan Yin  
Philippines
Ven. Dr.Gallelle  Sumanasiri  Thero
Sri Lanka
Ven. Buddharakhita (Steven Kaboggoza) Uganda
Ven.Phongsavanh  Santachitto
Lao
Ven.Bhikkuni Shi Rui Zhen
Singapore
H.E.Mr. Somsavat Lengsavad
Lao

สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
พุทธจิตวิทยา
ภาษาบาลี
พุทธบริหารการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
พุทธจิตวิทยา
สังคมศึกษา
การพัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์
พุทธศิลปกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การพัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธจิตวิทยา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การพัฒนาสังคม
นิติศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
Buddhist Studies
Vipassanabhavana
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Buddhist Studies
Pali
Buddhist Studies
Social work
Social Development
Buddhist Management
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๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.

๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔

รายพระนาม/รายนาม

Mr. Teo Choo Guan
Mr.Egil Lothe
Mrs. Nan Mouk Laung Saing
Mr. Moe Kyaw Thu
Mr. Tin lin Pyi
Mr. GAO QIANG

ที่อยู่

Malaysia
Norway
Myanmar
Myanmar
Myanmar
China

สาขาวิชา

Social work
Buddhist Studies
Dhamma  Communication
Social Development
Buddhist  Studies
Buddhist Educational Administration

301
รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๖๔
ที่ พ.ศ.

๑. ๒๕๓๔
๒. ๒๕๓๕
๓. ๒๕๓๕
๔. ๒๕๓๕
๕. ๒๕๓๖
๖. ๒๕๓๖
๗. ๒๕๓๖
๘. ๒๕๓๗
๙. ๒๕๓๗
๑๐. ๒๕๓๗
๑๑. ๒๕๓๗
๑๒. ๒๕๓๘
๑๓. ๒๕๓๘
๑๔. ๒๕๓๘
๑๕. ๒๕๓๘
๑๖. ๒๕๓๘
๑๗. ๒๕๓๙
๑๘. ๒๕๔๐
๑๙. ๒๕๔๐
๒๐. ๒๕๔๐
๒๑. ๒๕๔๐
๒๒. ๒๕๔๐
๒๓. ๒๕๔๐
๒๔. ๒๕๔๑
๒๕. ๒๕๔๑
๒๖. ๒๕๔๑
๒๗. ๒๕๔๑
๒๘. ๒๕๔๒
๒๙. ๒๕๔๑
๓๐. ๒๕๔๒
๓๑. ๒๕๔๒
๓๒.๒๕๔๒
๓๓.๒๕๔๒
๓๔. ๒๕๔๒
๓๕. ๒๕๔๒
๓๖. ๒๕๔๒

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระราชญาณรังสี (จันทร์ คเวสโก)
วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
พระวชิรราชมานิต (โกศล มหาวีโร)
วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร
พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทฺธสีโล)
วัดสามัคคี สุรินทร์
พระครูปริยัตยาทร (ผาง ชนาสโภ)
วัดบัวงาม ราชบุรี
พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนค�ำ อตฺตสนฺโต) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ล�ำพูน
พระครูอรัญญประเทศคณารักษ์ (สุนาถ ติกฺขวีโร) วัดหลวงอรัญญ์ ปราจีนบุรี
พระมหาสุดใจ ยโสธโร
วัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี
พระครูสังขปุรานุรักษ์ (สมพงษ์ กนฺตสีโล) วัดทักษิณวารีสิริสุข สุรินทร์
พระครูวิสุทธิพรตธ�ำรง (เขียว สนฺตจิตฺโต) วัดเดิม นครราชสีมา
พระอธิการพยอม กลฺยาโณ
วัดสวนแก้ว นนทบุรี
พระอนัมพรตเมธาจารย์ (ถนอม เถื่อนถึก) วัดสมุทรประดิษฐ์ อุดรธานี
องพจนกรโกศล (โผมั้น เกวิ๊กซัน)
วัดถาวรวราราม กาญจนบุรี
พระโสภณปริยัติธรรม (ณรงค์ ปภสฺสโร) วัดธรรมจักร พิษณุโลก
พระพิศาลพัชรกิจ (สมนึก อุตฺตรภทฺโท)
วัดศรีมงคล เพชรบูรณ์
พระคณาจารญ์จีนธรรม วิริยาจารย์ (เย็นเขี้ยว) วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
พระครูมงคลสารนิเทศ (น้อย วุฑฺฒิญาโณ) วัดกลาง ขอนแก่น
พระครูนิวิฐกิจจาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวล�ำโพง กรุงเทพมหานคร
พระพิศาลพัฒโนดม (สุชาติ วิสุทฺธาจาโร) วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พระปริยัติวิธานโกศล (สมาน กิตฺติโสภโณ) วัดท่าตอน เชียงใหม่
พระปิฎกคุณาภรณ์ (จ�ำรัส อภิชโย)
วัดพระธาตุหริภุญชัย ล�ำพูน
พระพิศาลพิพัฒน์พิธาน (ผัน ปสนฺโน)
วัดทรายขาว สงขลา
พระครูสรภาณอนัมพจน์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร
พระครูธวัชโพธิคุณ (สนิท อคฺคจิตฺโต)
วัดโพธินิมิตร นครราชสีมา
พระกิตติรามมุนี (นวล เขมสจฺจวาที)
วัดบึง นครราชสีมา
พระราชวิริยสุนทร (ธงชัย ตปุญฺโ)
วัดราชคฤห์ พะเยา
พระรัตโนภาสวิมล (ชาลี โชติธมฺโม)
วัดกลางรัตนบุรี สุรินทร์
พระราชมหาเจติยาภิบาล (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล) วัดพระธาตุหริภุญชัย ล�ำพูน
พระครูพิพัฒน์สาครธรรม (บุญธรรม คุณสมฺปนฺโน) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร กรุงเทพมหานคร
พระครูอาทรสุทธิวัฒน์ (ประสาร เตชสีโล) วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
พระราชวรนายก (เกตุ สิริวฑฺฒโน)
วัดอุดมธานี นครนายก
พระราชธรรมนิเทศ (อมรวุฒิ อมโร)
วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
พระสุธีธรรมโสภณ (วิศิษฏ์ ปญฺาปชฺโชโต) วัดวรนาถบรรพต นครสวรรค์
พระโสภณวราภรณ์ (เฉลียว ตปุญฺโ)
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
พระโสภณธรรมวงศ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) วัดอินทร์ กรุงเทพมหานคร
พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโ)
วัดกลาง สุรินทร์
พระครูวาปีคณารักษ์ (สีคาน าณวโร)
วัดศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี

สาขาวิชา

มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
พุทธศาสตร์
ธรรมนิเทศ
รัฐศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
จริยศึกษา
พุทธศาสตร์
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๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.

๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๘

รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระโกศัยธรรมคณี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ)
วัดทุ่งกวาง แพร่
พระสุนทรปริยัติเมธี (พรหมา จนฺทสโร)
วัดศรีวิชัยวนาราม เลย
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พระครูศรีโชติญาณ (แสวง โชติปาโล)
วัดศรีประวัติ นนทบุรี
พระครูภาวนาภิรักษ์ (เคน ปญฺาสาโร)
วัดอุดมไพรสัณฑ์ ร้อยเอ็ด
พระครูอนุศาสน์โสภณ (ประถม กนฺตสีโล) วัดต้นสน อ่างทอง
พระสมพงษ์ มหาปุญฺโ
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
พระราชรัตนาภรณ์ (ถมยา อภิจาโร)
วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ
พระปริยัติสุนทร (โอภาส โอกาโส)
วัดจองค�ำ ล�ำปาง
พระครูสารธรรมนิเทศ (มา าณวโร)
วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด
พระครูสุนทรปริยัติคุณ (โพธิ์ จนฺทสาโร) วัดบัวงาม ราชบุรี
พระครูฌานวิรัติ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโ)
วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
พระครูจริยาภิวัฒน์ (ทองใบ ชุติธมฺโม)
วัดเจดีย์ทอง นครนายก
พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก
วัดบางไส้ไก่ กรุงเทพมหานคร
พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองค�ำ อิฏฺาสโภ) วัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี
พระราชปริยัตยาภรณ์ (ปั๋น สิกฺขาสโภ)
วัดพระบาทมิ่งเมือง แพร่
พระสิริธรรมมุนี (ทองย้อย โชติวโร)
วัดศรีบุรีรัตนาราม สระบุรี
พระศีลวิสุทธาจารย์ (พรหมา าณจารี) วัดเหนือ อุบลราชธานี
พระพิพัฒน์วราภรณ์ (แวว กตสาโร)
วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา
พระครูภาวนาวิรัช (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) วัดร�่ำเปิงตโปทาราม เชียงใหม่
พระครูธรรมรสสุนทร (เมธ ปญฺาวโร)
วัดปราสาท สุรินทร์
พระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนฺธสโร)
วัดกระทิง จันทบุรี
พระประจาก สิริวณฺโณ
วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
พระสุบิน ปณิโต (สัมมา)
วัดไผ่ล้อม ตราด
พระมงคลวัฒน์ (ก�้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด พะเยา
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)
วัดป่าวิเวก อุบลราชธานี
พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. (ประสาท สุปณฺฑิโต) วัดกลาง สุพรรณบุรี
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ
พระครูโฆสิตสารธรรม (สว่าง โฆสโก)
วัดวุฒาราม ขอนแก่น
พระครูโสภณบุญญาภรณ์ (ทอง สุวณฺโณ) วัดโสภณาราม เชียงใหม่
พระครูบริหารขาณุลักษ์ (ผดุง กิตฺติธโร)
วัดพัฒนราษฎร์บ�ำรุง ก�ำแพงเพชร
พระครูขันติธรรมวัฒน์ (พรชัย ขนฺติพโล) วัดพรชัยยาราม สิงคโปร์
พระครูวิสุทธิธรรมากร (สุชาติ านิสฺสโร) วัดกษัตราธิราช อยุธยา
พระครูกาชาด (เจียม กิตฺติสาโร)
วัดหน้าพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
พระครูมงคลธรรมวุฒิ
วัดพระพุทธบาทพนมดิน สุรินทร์
พระราชสิทธิวิมล (สุดใจ กนฺตจารี)
วัดโสธรวราราม ฉะเชิเทรา
พระราชวชิราภรณ์ (สีนวล ปญฺาวชิโร) วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
พระราชสิทธิโกศล (ใหญ่ ชวโน)
วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
พระวิสุทธาจารคุณ (พิมพ์ จนฺทสีโล)
วัดพระพุทธบาท สระบุรี
พระสุวรรณโมลี (บุญชู ปุญฺกาโม)
วัดโพธาราม สุพรรณบุรี
พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (บุญส่ง โกวิโท) วัดเนินพรรณาวนาราม หนองคาย

สาขาวิชา

ปรัชญา
ปรัชญา
ธรรมนิเทศ
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
ธรรมนิเทศ
ธรรมนิเทศ
ธรรมนิเทศ
บริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระอภิธรรม
เศรษฐศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การสอนพระพุทธศาสนา
พระอภิธรรม
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์
จริยศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม)
วัดน�้ำบ่อหลวง เชียงใหม่
พระครูสุวัตถิธรรมรัต (พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติาโณ) วัดสามัคคีธรรม พังงา
พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี คุณวีโร)
วัดโพธิการาม ร้อยเอ็ด
พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
พระครูโสภณปัญญาวุธ (แย้ม กิตฺติธโร)
วัดไร่ขิง นครปฐม
พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ (ไพฑูรย์ เขมจาโร) วัดสระแก้ว อ่างทอง
พระมหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล
วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พระครูธรรมโกศล (อินเหลา สุจิตฺโต)
วัดร้องวัวแดง เชียงใหม่
พระครูสิริพัชราศาสน์ (ทองเลื่อน สิริวณฺโณ) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เพชรบุรี
พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโ)
วัดพระธาตุหริภุญชัย ล�ำพูน
พระราชรัตนสุธี (สมเกียรติ โกวิโท)
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
พระราชวิสุทธิเมธี (ประจวบ ปาสาทิโก)
วัดบ่อทองราษฎร์บ�ำรุง ชลบุรี
พระราชพัชราภรณ์ (สุรินทร์ ชุตินฺธโร)
วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์
พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺาสิริ)
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พระราชปริยัติโสภณ (ถนอม ชินวํโส)
วัดบ้านหนองกุง ขอนแก่น
พระวิสุทธิรังษี (พยุง ตสีโล)
วัดกาญจนบุรีเก่า กาญจนบุรี
พระมงคลภัทราจารย์ (แถม วิสุทฺธสีโล)
วัดทองพุ่มพวง สระบุรี
พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโ) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตฺโต) วัดพยัคฆาราม สุพรรณบุรี
พระครูปริยัติธีราภรณ์ (ประจวบ สุธีโร)
วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
พระครูวิชาญพัฒนกิจ (ดิเรก จนฺทสโร)
วัดท�ำนบ อ่างทอง
พระครูศรีมงคลชยาภรณ์ (สัมฤทธิ์ สุภาจาโร) วัดชัยมงคล แพร่
พระครูสุนทรคุณวัฒน์ (บุญช่วย นิรามโย) วัดป่านาโคก เลย
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (อินทร ปญฺญาวฑฺฒโน) วัดสันป่ายางหลวง ล�ำพูน
พระครูพุทธวราธิคุณ (สุทธิพงษ์ พุทฺธสโร) วัดพระโต อุบลราชธานี
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
วัดจากแดง สมุทรปราการ
พระมหาประกอบ ปภงฺกโร
วัดโนนเกษตร นครราชสีมา
พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี
พระราชปริยัตยาทร (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
วัดปัจฉิมทัศน์ มหาสารคาม
พระโสภณพัฒโนดม (ศรีเหลา อคฺคปญฺโ) วัดโพธาราม พะเยา
พระพิศาลพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต) วัดยาง กรุงเทพมหานคร
พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์ (ผูก ผาสุกาโม)
วัดเลา กรุงเทพมหานคร
พระพิมลพัฒนาทร (พวน วรมงฺคโล)
วัดมงคลรัตน์ สุรินทร์
พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร)
วัดบัวขวัญ นนทบุรี
พระครูพัชรคณาภิบาล (แคล้ว านิสฺสโร) วัดเขาค้อพัฒนาราม เพชรบูรณ์
พระครูมหานคราภิรักษ์ (สมคิด จินฺตยโส) วัดมเหยงค์ อยุธยา
พระครูอุดมธรรมวาที (ส�ำราญ อคฺควโร) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร) วัดหัวล�ำโพง กรุงเทพมหานคร
พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (รวม สุเมธี)
วัดไร่ขิง นครปฐม
พระครูประสิทธิวิหารคุณ (ส�ำรอง ตธมฺโม) วัดมุจลินทสราราม สระบุรี
พระครูภัทรธรรมากร (บุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท) วัดมนตมาวาส นครราชสีมา

สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จริยศึกษา
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
การบริหารการศึกษา
พระอภิธรรม
รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
การจัดการเชิงพุทธ
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การสอนพระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
จริยศึกษา
พระอภิธรรม
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รายพระนาม/รายนาม

พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์ สิริจนฺโท)
พระครูอมรธรรมทัต (บุญส่ง อมรทตฺโต)
พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร
พระราชพุทธิรังษี (บุญเพ็ง กตปุญฺโ)
พระราชนันทมุนี (ส�ำรวย อาภากโร)
พระมงคลสิทธาจารย์ (ยะ เขาปาโล)
พระอมรสุธี (โกศล อคฺคจิตฺโต)
พระโสภณสมุทรคุณ (ทองหล่อ พลภทฺโท)
พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน (อุทัย อุทโย)
พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (สมพงษ์ กิตฺติสาโร)
พระพิพิธพัฒนาทร (สมชาย ฉนฺทสาโร)
พระพิมลศีลาจาร (อุดม สุทฺธสีโล)
พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโ)
พระโพธิรังษี (พายัพ ตปญฺโ)
พระครูวชิรปริยัติคุณ (ชุมพล เขมปญฺโ)
พระครูวินิจสุภาจาร (ชัยวรรณ สุภาจาโร)
พระครูวิจิตรสุธาการ (อ�ำนวย สิริจนฺโท)
พระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร ขนฺติโก)
พระครูอุดมธรรมานุกูล (สุนทร อุตฺตโม)
พระครูโอภาสวรการ (วิโรจน์ วิโรจโน)
พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา ภูริจิตฺโต)
พระครูสัจจานุรักษ์ (เทียง ปภงฺกโร)
พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ ฉนฺทชาโต)
พระครูศรีบุญญาคม (บุญสม ตปุญฺโ)
พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท
นายจ�ำลอง แก้วมี
นางกมลา สิทธิไชย
พระราชสิทธิเวที (สมบูรณ์ ปญฺาวุโธ)
พระราชชัยมุนี (ประจักษ์  โชติโก)
พระมงคลวรญาณ (นิตย์ จตฺตาวิโล)
พระรัตนเมธี (บุญช่วย กมฺมสุโภ)
พระสุนทรกิจโสภณ (เฉลิม  อาจาโร)
พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (ทองใบ ปภสฺสโร)
พระสุธรรมเมธี (บุญเลิศ ธมฺมกาโม)
พระเกศีวิกรม (กอง  ติกฺขวีโร)
พระสิทธินิติธาดา (ชลัช  โชติทตฺโต)
พระญาณวีรากร (จันทิมา  จิตฺตสํวโร)
พระครูสิริภัทรกิจ (สมศรี  ปริสุทฺโธ)
พระครูอดุลธรรมคณี (นิรันตร์ ธมฺมวิจาโร)
พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงโต ติสฺโส)

ที่อยู่

วัดเพลง กรุงเทพมหานคร
วัดพันอ้น เชียงใหม่
วัดหนองพะยอม พิษณุโลก
วัดท่ามะโอ ล�ำปาง
วัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช
วัดละหาร นนทบุรี
วัดท่าข้าม นครปฐม
วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
วัดคันลัด สมุทรปราการ
วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
วัดคลองเตยใน กรุงเทพมหานคร
วัดปริวาศ กรุงเทพมหานคร
วัดประสิทธิเวช นครนายก
วัดพระนารายณ์ฯ นครราชสีมา
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดบุญมั่นศรัทธาราม ก�ำแพงเพชร
วัดสันก�ำแพงหลวง เชียงใหม่
วัดธรรมิการาม ลพบุรี
วัดท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
วัดภูพานอุดมธรรม นครพนม
วัดเมธังกราวาส แพร่
วัดเกตุสโมสร ฉะเชิงเทรา
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง บุรีรัมย์
วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร
วัดกลาง กาฬสินธุ์
วัดภัททันตะอาสภาราม ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร
วัดชัยสามหมอ ชัยภูมิ
วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี กรุงเทพฯ
วัดคณิกาผล กรุงเทพฯ
วัดนาหลวง อุดรธานี
วัดเจดีย์งาม เชียงใหม่
วัดโพธาราม นครสวรรค์
วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ
วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน
วัดหน้าพระลาน สระบุรี
วัดบ้านโฮ่งหลวง ล�ำพูน
วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ

สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บาลีพุทธศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
รัฐศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศิลปกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
การสอนพระพุทธศาสนา
พุทธจิตวิทยา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
วิปัสสนาภาวนา
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
รัฐศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
จริยศึกษา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระครูโสภณพิทักษ์ (วิโรจน์  ถามวโร)
วัดโสภาราม ปทุมธานี
พระครูบัณฑิตานุกูล (เมธี  ปณฺฑิโต)
วัดดงลาน แพร่
พระครูวรกิจวิธาน (สมชัย  ธุรวาโห)
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารมโย) วัดเดชานุสรณ์ นครปฐม
พระครูมานิตบุญญาคม (บุญมา  มานิโต) วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย
พระครูโสภณพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร) วัดพราหมณี นครนายก
พระครูกัลยาณานุโยค (แกล้ว กลฺยาณเมธี) วัดห้วยลุง นครราชสีมา
พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ (บัณฑร ชินวํโส)
วัดกลาง บุรีรัมย์
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
พระครูกิตติวัชราภรณ์ (มานพ  กิตฺติวณฺโณ) วัดโพธิ์ทัยมณี เพชรบุรี
พระครูวิมลวิหารกิจ (ฉลอม วีตมโล)
วัดลาดปลาเค้า กรุเงทพฯ
องอนนตสรภัญ เหว่ตี้
วัดเขตร์นาฯ จันทบุรี
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ
พระครูสังฆรักษ์ปรานพ ตคนฺโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม สงขลา
พระลี อตุโล
วัดจันทร์ตะวันตก พิษณุโลก
นางประทุม เตมิยสูต
กรุงเทพมหานคร
นายสมบูรณ์ กันทะปา
เชียงใหม่
พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร)
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พระราชปริยัตยาลงกรณ์ (ช้วน ชวนปญฺโ) วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
พระบวรปริยัติกิจ (เพชร สุวิชาโน)
วัดสว่างสุวรรณาราม นครพนม
พระวิสุทธิกิตติสาร (ศรี ติสฺสวโร)
วัดเจริญจิตร อ�ำนาจเจริญ
พระพิมลสมณคุณ(ปราณี อินฺทวํโส)
วัดไร่ขิง นครปฐม
พระพิพัฒนศาสนธ�ำรง (ณรงค์ ปสนฺโน)
วัดม่วง กรุงเทพมหานคร
พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺาวชิโร) วัดพระธาตุผาเงา เชียงราย
พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล ปุรินฺทโก)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล กระบี่
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (ถาวร ถาวโร)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ
พระปริยัติธรรมสุนทร (ชวลิต สีลเตโช)
วัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร
พระสุนทรปริยัติวิธาน (สายัณห์ จนฺทสโร) วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) ปัตตานี
พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หวล ภูริภทฺโท) วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
พระพิศาลพัฒนาทร (วินัย าณวินโย)
วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร
พระเมธีปริยัติโยดม(อุทัย าโณทโย)
วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
พระนิภากรโสภณ (ไกร านิสฺสโร)
วัดหนองกลับ นครสวรรค์
พระครูเทพสถิตคณารักษ์ (ณรงค์ อคฺคสุวณฺโณ) วัดวะตะแบก ชัยภูมิ
พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร
พระครูอดุลชัยคุณ (สมาน อตุโล)
วัดศิริชัย นครราชสีมา
พระครูพรหมวีรสุนทร (อินผล พฺรหฺมวีโร) วัดนิโครธาราม น่าน
พระครูปริยัติกิจ (พรหมา มณีทัพ)
วัดกลาง มหาสารคาม
พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺาภรโณ) วัดบ้านตอง ล�ำพูน
พระครูนิวิฐศุภการ (เฉลิม ทีปธมฺโม)
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
พระครูภาวนาพิลาศ (วัชรชัย อินฺทวํโส)
วัดเขาวง สระบุรี
พระครูโสภณรมณียกิจ (แสวง รมณีโย)
วัดทักษิณาวาส บุรีรัมย์

สาขาวิชา

การสอนพระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระอภิธรรม
พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวติ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
ศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระอภิธรรม
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศิลปกรรม
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
การจัดการเชิงพุทธ
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระครูพิทักษ์ปทุมากร (ณรงค์ ปญฺาวโร) วัดใหม่สระประทุม นคราชสีมา
พระครูปริยัติปัญญาภรณ์ (สมร ปญฺาโชโต) วัดศิริพงษาวาส ชัยภูมิ
พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวณฺโณ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ล�ำพูน
พระครูวุฒิธรรมาทร (อาบ สุวุฑฺโฒ)
วัดโบสถ์วรดิต อ่างทอง
พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ (สุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส) วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เดนมาร์ก
พระครูวิบูลธรรมานุกิจ (จรัล สิริธมฺโม)
วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
พระครูวิมลปัญญารัตน์ (วุฒิไกร ตปญฺโ) วัดป่าแดง แพร่
พระครูปทุมวรกิจ (ช�ำนาญ อุตฺตมปญฺโ) วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี
พระครูสุวรรณศาสนคุณ (นาม สาสนปชฺโชโต) วัดน้อยชมภู่ สุพรรณบุรี
พระครูโกศลธรรมคุณ (ส�ำลี สิริกาญฺจโน) วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
พระครูวิสุทธิ์กิตติญาณ (คีย์ กิตฺติาโณ) วัดศรีล�ำยอง สุรินทร์
พระครูสีลคุณากร (สุรสิทธิ์ สีลคุโณ)
วัดโสภณพัฒนราม กาฬสินธุ์
พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์ (ยกถิ้ว ธมฺมธโร) วัดเทพชุมนุม สงขลา
พระครูโสภิตบุญรังสี (บุญเรือง อินฺทสโร) วัดปากน�้ำฝั่งใต้ กรุงเทพมหานคร
พระครูมนูญกิจจานุกิจ (สมจิตร ติกฺขวีโร) วัดศรีโสดา เชียงใหม่
พระครูปลัดรัตนวัฒน์ (จรูญ านธมฺโม)
วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
พระครูปลัดอนันต์ พุทฺธญาโณ
วัดท่าซุง อุทัยธานี
พระครูสมุห์ปรีดา สุมงฺคลคุโณ
วัดอัมพวันอเมริกา สหรัฐอเมริกา
พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ
แม่ชีวชิรญาณี แป้นน้อย
เชียงใหม่
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
แพร่
นายยุทธนา บัณฑิตเสาวภาคย์
กรุงเทพมหานคร
นางพวงผกา ดโนทัย
กรุงเทพมหานคร
นางอุทุมพร มุลพรม
กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุธาสินี พงศกรวิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
นางเจริญรัตน์ เจืออุปถัมย์
กรุงเทพมหานคร
นายทองรัตน์ พลศรี
นนทบุรี
พระราชปรีชามุนี (ปราชญ์ อกฺกโชโต)
วัดกลาง พระอารามหลวง กาฬสินธุ์
พระราชจินดานายก (ค�ำอ้าย สิริธมฺโม)
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ล�ำปาง
พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ สุปญฺโ)
วัดภูมินทร์ น่าน
พระราชสุธรรมาภรณ์ (วิวัฒน์ ตเปโม)
วัดป่าโมก อ่างทอง
พระสุนทรธรรมานุวัตร (ละเอียด อินฺทวํโส) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว)
วัดสุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร
พระศรีปริยัตยาภรณ์ (กลีบ วรปญฺโญ/ศรีหนูสุด) วัดพัฒนาราม สุราษฏร์ธานี
พระพิพัฒนวราภรณ์ (เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน) วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร
พระอาทรปริยัติกิจ (สมพร วรวุฑฺโฒ)
วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ)
วัดบึงกอก พิจิตร
พระครูสิริปัญญากร (วันดี สิริปญฺโ)
วัดเหนือ ร้อยเอ็ด
พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม อตฺตทีโป) วัดป้อมแก้ว พระนครศรีอยุธยา
พระครูอดุลพัชราภรณ์ (อ�ำคา ถาวโร)  
วัดประชานิมิต เพชรบูรณ์

สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ
การจัดการเชิงพุทธ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วิปัสสนาภาวนา
สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
ภาษาบาลี
พระพุทธศาสนา
จริยศึกษา
วิปัสสนาภาวนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
จริยศึกษา
พระพุทธศาสนา
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโ)
วัดวิเชียรธรรมาราม ชัยภูมิ
พระครูญาณกิตติคุณ (ณรงค์ กิตฺติาโณ) วัดกู่ เชียงใหม่
พระครูศุภธรรมคุณ(ส�ำอางค์ คุณธมฺโม)
วัดมะขามเรียง สระบุรี
พระครูกิตติวรโสภิต (เสนียน วิสารโท)
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ
พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฏฺโ)
วัดกลางปักธงชัย นครราชสีมา
พระครูสันติธรรมธัช (เสวตฉัตร สนฺติธมฺโม) วัดโพธาราม นครศรีธรรมราช
พระครูโกมุทสุคนธศีล (กมล ปิยธโร)
วัดลาดบัวหอม สุพรรณบุรี
พระครูสุนทรพัฒนพิมล (พิทักษ์ ภาวรคุโณ) วัดมหาบุศย์ กรุงเทพมหานคร
พระครูบวรคุณาธาร (ไสว อคฺควํโส)
วัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
พระครูสมุทรกิจวิบูลย์ (ชั้น นาถสีโล)
วัดบางแคกลาง สมุทรสาคร
พระครูธรรมวิมล (ทองสุข ธมฺมกุสโล)
วัดมะลิ กรุงเทพมหานคร
พระครูไพศาลสุวรรณกิจ (ส�ำราญ ติกฺขวีโร) วัดกกม่วง สุพรรณบุรี
พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญจนาโภ)
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม กรุงเทพฯ
พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ อุตฺตมาโณ) วัดพระไกรสีห์ (น้อย) กรุงเทพฯ
พระครูถาวรพัฒนาคุณ (สนิท ถาวรสีโล) วัดราษฎร์บ�ำรุงวนาราม ฉะเชิงเทรา
พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
พระครูถาวรปัญญาคุณ (ปั๋น ฐิตปญฺโ)
วัดหนองแขม แพร่
พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต/สิงหะมาตย์) วัดโพธิสมภาร หนองคาย
พระครูโสภณคุณาทร (สมปอง อชิโต)
วัดคลองเปล สงขลา
พระครูสุวัตรประชากร (เสงี่ยม กตปุญฺโ) วัดบ้าน บุรีรัมย์
พระครูวิมลธรรมธาดา (สวง ยุตฺตธมฺโม)
อาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
พระครูโสภณจิตตาภิรักษ์ (สมชาย สมจิตฺโต) วัดสวนดอก จ.ล�ำพูน
พระครูประภัทรธรรมทิน (ทิน สุทินฺโน)
วัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี
พระครูประโมทย์ประชานุกูล (อานันท์ อานนฺโท) วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่
พระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม นนฺทโก)
วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร
พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ (บารัว สุมณติสสะ) วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
พระครูโสภณสุตนิเทศ (จิตติก์ าณชโย) วัดพุทธาราม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
พระครูวิเทศธรรมวิทิต (ส�ำรวจ กมโล)
วัดไทยนอร์เวย์ นอร์เวย์
พระครูวิธานอมรกิจ (วิชัย ธมฺมทินฺโน)
วัดอมรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
พระครูปลัดรัตนวัฒน์ (คล่อง านุตฺตโม) วัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
พระครูธรรมธรค�ำรณ คุณงฺกโร
วัดดอนขนาก นครปฐม
พระอาจารย์บุญทวี วิจิตฺตธมฺโม
วัดจอมทองวนาราม สปป. ลาว
พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (สมาน กลีบเมฆ) วัดอนัมนิกายาราม กรุงเทพมหานคร
พระมหาจันทร์ คุณวุฑฺโฒ
วัดบึงพระ พระนครศรีอยุธยา
นางสุภาพ เกตุม่วง
กรุงเทพมหานคร
นายอุดม ธราวิจิตรกุล
ข้าราชการบ�ำนาญ เชียงใหม่
นายบุญยืน นาคดี
ต�ำบลบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ
นางนวรัตน์ ศรีสว่างวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
นายไพรัตน์ ตันบรรจง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นางกฤษณา หาระสาร
บริษัท คีรีโวยาจ จ�ำกัด นนทบุรี

สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จริยศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
จริยศึกษา
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
พระพุทธศาสนา  
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธจิตวิทยา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
ธรรมนิเทศ
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา   
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

นางไพบูรณ์ รุ่งเรือง
บ. ช.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ นนทบุรี
พระราชรัตนากร (ธวัช ธมฺมเตโช)
วัดธาตุเรณู นครพนม
พระราชสารคามมุนี (บัวพันธ์ ปญฺาวโร) วัดขวัญเมืองระบือธรรม มหาสารคาม
พระศรีวิสุทธิดิลก (วัน อุตฺตโม)
วัดวิเศษการ กรุงเทพมหานคร
พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ)
วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
พระเมธีรัตโนดม (วันชัย กนฺตจารี)
วัดบึง นครราชสีมา
พระสิทธิพัฒนาทร (ไพโรจน์ ชุติคุโณ)
วัดทรงธรรมวรวิหาร สมุทรปราการ
พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโ) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร กรุงเทพฯ
พระครูพิศิษฎ์นันทการ (บุญทา ถาวโร)
วัดสุนันทาราม ร้อยเอ็ด
พระครูจักษุธรรมประจิต (ตา ยโสธโร)
วัดเหนือ สุรินทร์
พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (ทองพูน ตสีโล) วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว) วัดศรีนวล ขอนแก่น
พระครูสิริปัญญาวงศ์ (จ�ำลอง สิริปญฺโ) วัดสวมมะม่วง จันทบุรี
พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ) วัดเขาป่าแก้ว สระแก้ว
พระครูวรธรรมคณารักษ์ (นิคม สีลสํวโร) วัดดวนใหญ่ ศรีสะเกษ
พระครูวิมลญาณประยุต (บุญชู ปญฺาปชฺโชโต) วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
พระครูสิริธรรมโกวิท (สายทอง ร่วมศรี)
วัดดอนเกลือ ร้อยเอ็ด
พระครูพิทักษ์นันทคุณ (สงวน จารุวณฺโณ) วัดอรัญญาวาส น่าน
พระครูอนุศาสก์วรธรรม (เมธี ปญฺาธโร) วัดบุญวาทย์วิหาร ล�ำปาง
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ธมฺมทตฺโต) วัดพะยอม พระนครศรีอยุธยา
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก
วัดบุญยืน น่าน
พระครูศรีรัตนาภิราม (จรูญ รตนราโม)
วัดควนสบาย กระบี่
พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต) วัดสาลี สุพรรณบุรี
พระครูประโชติสังฆกิจ (จ�ำรัส โชติธมฺโม) วัดห้วยพรหม นครราชสีมา
พระครูสิริธรรมปัญญา (พิทักษ์ สิริปุญฺโ) วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงค�ำ านิสฺสโร) วัดป่าไม้แดง เชียงใหม่
พระครูศรัทธาธิคุณ (ชม ติคุโณ)
วัดกุสุมภ์สัทธาราม นครราชสีมา
พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
พระครูวิจิตรวรวัฒน์ (บุญลือ จิตฺตคุตฺโต) วัดห้วยแก้ว เชียงใหม่
พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (ส�ำรอง กวิวํโส) วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร
พระครูวิบูลพัชรธรรม (สุรินทร์ ธมฺมนาโถ) วัดเสาธงทอง เพชรบูรณ์
พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร) วัดภาษี กรุงเทพมหานคร
พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฎิ์ ธมฺมานนฺโท) วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร
พระครูจันทรัตนาภรณ์ (ค�ำภา จนฺทโชโต) วัดรัตนาราม อุดรธานี
พระครูมงคลคุณาทร (ประสิทธิ์ ปวฑฺฒโก) วัดศรีโสดา เชียงใหม่
องอนันตสรนาท (ประดิษฐ์ อี้สี)
วัดอุภัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา
พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย)
วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร
พระครูสิริดิสวัฒน์ (เสงี่ยม ปูริตสีโล)
วัดดิสานุการาม  กรุงเทพมหานคร
พระครูพิพัฒน์วรคุณ (ส�ำราญ พฺรหฺมสโร) วัดมะกอก  กรุงเทพมหานคร
พระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธิ์ สุคนฺธโร)
วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา

สังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จริยศึกษา
พระพุทธศาสนา
จริยศึกษา
การบริหารการศึกษา
การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
การสอนพระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
การจัดการเชิงพุทธ
การจัดการเชิงพุทธ
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิปัสสนาภาวนา
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
การพัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
สังคมศึกษา
พุทธบริหารการศึกษา
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

สาขาวิชา

พระครูโชติธรรมาทร (ส�ำราญ โชติธโร)
วัดเสน่หา นครปฐม
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม
วัดจันทรสุข ปทุมธานี
วิปัสสนาภาวนา
พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ (สุขสันต์ พุดขุนทด) วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เชียงใหม่
วิปัสสนาภาวนา
พระมหาสุวรรณ จันทราช
ประธานศึกษาสงฆ์แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว การบริหารการศึกษา
พระครูโสภิตธรรมรังสี (บุญส่ง ธมฺมรํสี)
วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิาโณ) วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูสิทธิคีรีรักษ์ (ประเชิญ ปสนฺนชวนจิตฺโต) วัดเขาทุเรียน จังหวัดนครนายก
การพัฒนาสังคม
พระครูธรรมธรสมรักษ์ อนาลโย
วัดสุทธาวาสวิปัสสนา พระนครศรีอยุธยา วิปัสสนาภาวนา
พระอธิการสุโข กตปุญฺโญ (ทะเชนชัด)
วัดสุพรรณรัตน์ (พราน) ศรีสะเกษ
ธรรมนิเทศ
พระครูไพบูลย์พัชรสุนทร (ประสิทธิ์ านสมฺปนฺโน) วัดซับอุดมมงคลธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ สังคมศึกษา
นางเมฆินทร์ เอื้ออนันต์
ปธ. บ. เมฆินทร์สากล จ�ำกัด กรุงเทพฯ
การพัฒนาสังคม
นายวรพงษ์ พรหมสาขันธ์
ข้าราชการบ�ำนาญ สกลนคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายวิรัติ วรินทรางกูร
ข้าราชการบ�ำนาญ สุพรรณบุรี
การสอนพระพุทธศาสนา
นายโรแนลด์ สะเตล
บริษัท กอสร้างดีเสิร์ทพาร์ค จ�ำกัด USA พระพุทธศาสนา
นายประเสริฐ ชัยพิกุสิต
ข้าราชการบ�ำนาญ จังหวัดเชียงใหม่
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นางเพ็ญแข ติลกมนกุล
ปธ.บริษัท Royal Thai Cuisine จ�ำกัด USA พระพุทธศาสนา
นายสมพร เจืออุปถัมย์
มูลนิธิ ร.ร.พอ. มจร กรุงเทพฯ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายเบนนี่ แซ่อึ้ง
ปธ.กก.บ.กวม อลุมิเนียม จก.เกาะกวม USA พระพุทธศาสนา
นางสิริพร ตั้งสิน
ปธ.กก.ผจก.บ.ไทย-ฮอรอซอน จก.กรุงเทพฯ การจัดการเชิงพุทธ
นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล
นายกสโมสรโรตารี่แพร่
รัฐศาสตร์
นางสุพรรณี นพสิทธิพร
กก.บริหาร บ.ไทย-เอเชียฟู้ด จก.กทม.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นางวัชราภรณ์ ผ่องใส
สมาชิก อบจ.ขอนแก่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายเสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์
สหรัฐอเมริกา
การสอนพระพุทธศาสนา
พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร)
วัดพรหมสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
พุทธบริหารการศึกษา
พระสุธีธรรมนาถ (สุนันท์ สุนนฺโท)
วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูวิมลธรรมาภิรม (บุญเชิด จกฺกธมฺโม) วัดเที่ยงพิมลสุข ฉะเชิงเทรา
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูอรุณปัญญาธร (สวน ปญฺาธโร)
วัดสว่างธรรมาวาส หนองคาย
พระอภิธรรม
พระครูสุนันทโชติ (นิ่ม โชติธมฺโม)
วัดพุทธมงคล สุพรรณบุรี
การสอนพระพุทธศาสนา
พระครูสาครธรรมโสภณ (สง่า เมธิวํโส)
วัดโสภณาราม สมุทรสาคร
พระธรรมนิเทศ
พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์  รุจิธมฺโม)
วัดปรงธรรมโชติการาม ฉะเชิงเทรา
การพัฒนาสังคม
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล)
วัดลานแซะ  พัทลุง
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูวิภัชอรรถวาที (สุชิณวัชร์ ปญฺาปชฺโชโต) วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
ธรรมนิเทศ
พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) วัดชัยมงคล ชลบุรี
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูโสภิตธรรมานุรักษ์ (โสภณ นาถกโร) วัดไทยอูบิน สิงคโปร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระครูปลัดศรีไว คุณวํโส
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร กรุงเทพฯ
พุทธบริหารการศึกษา
แม่ชีณัฐญาวรรณ (โพธิวัณณา) เปรมสกุล
มูลนิธิโพธิวัณณา ฉะเชิงเทรา
พระพุทธศาสนา
แม่ชีบุญมี  นิวงษา
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายจ�ำรัส พรหมบุตร
นนทบุรี
สังคมศึกษา
นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์
มูลนิธิร่วมกตัญญู กรุงเทพฯ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น รตนโชโต)
วัดสะแก นครราชสีมา
พระพุทธศาสนา
พระครูสาครวิริยาภรณ์ (ส�ำราญ สปฺปุญฺโญ) วัดใหญ่บ้านบ่อ สมุทรสาคร
พระพุทธศาสนา
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รายพระนาม/รายนาม

พระครูสันทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
พระครูวิสุทธิ์ปิยากร (สอาด ปิยธมฺโม)
พระครูสุวรรณธรรมวงศ์ (เสียง ธมฺมวํโส)
พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด อาภสฺสโร)
พระครูโกศลสุภกิจ (จ�ำนง ตเวโท)
พระครูสุวรรณกิจโสภณ (ทองคิด วิชโย)

ที่อยู่

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร
วัดบุญสัมพันธ์ ชลบุรี
วัดสุวรรณมาตร ฉะเชิงเทรา
วัดโคกกรม สุรินทร์
วัดวังยาว ประจวบคีรีขันธ์
วัดข่าโคม อุบลราชธานี

สาขาวิชา

การสอนพระพุทธศาสนา
การสอนพระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา
และการแนะแนว
พระครูปัญญาธุราทร (ทองลี ปญฺาธโร) วัดป่าอัมพวัน อุดรธานี
พระพุทธศาสนา
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล
น่าน
การบริหารการศึกษา
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
กรุงเทพมหานคร
รัฐประศาสนศาสตร์
นายมงกุฏเพ็ชร์ ตะวันเดือน
ขอนแก่น
พระพุทธศาสนา
นางอารีย์ แซ่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายสายัณ  วงษ์รักษ์
สมุทรปราการ
พุทธศิลปกรรม
นางสุพัตรา สิรินานากุล
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
พระครูสุนทรบุญเขต (สงวน อาสโภ)
วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูโกศลเวทย์ (ณัฐวุฒิ)
วัดแหลม นครศรีธรรมราช
พระพุทธศาสนา
พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต อคฺควณฺโณ) วัดป่าห้วยเสนง สุรินทร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (ถนัด กนฺตจาโร)
วัดหนองปรือ ชลบุรี
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (จ�ำนง ชยวํโส) วัดทุ่งตาอิน จันทบุรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระครูอุดมมัชฌิมนิคม (เหลื่อม อนุตตโร) วัดบ้านกลาง อุบลราชธานี
วิปัสสนาภาวนา
พระครูปุณยาภิรักขิต (อภิรักษ์ อภิรกฺขิโต) วัดช่องลม แพร่
การสอนพระพุทธศาสนา
พระครูภาวนาวีรคุณ (องอาจ อาภากโร) วัดวีรโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
วิปัสสนาภาวนา
พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (ประทวน อตฺตทีโป) วัดหนองพลวงน้อย นครราชสีมา
พระพุทธศาสนา
พระครูสุเมธีวรคุณ (สุธิต อาภรโณ)
วัดสามัคคีประชาราม ชลบุรี
การสอนพระพุทธศาสนา
พระครูอุดมปัญญาสาร (พุทธ านุตฺตโร) วัดบ้านหนองเรือ ร้อยเอ็ด
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) วัดพระธาตุดอยสุเทพ สหรัฐอเมริกา
ธรรมนิเทศ
นายวรวิทย์ บุรณศิริ
พะเยา
รัฐประศาสนศาสตร์
นายเรืองชัย จิตรสกุล
เชียงราย
พระพุทธศาสนา
นายมนัฐศิวัช กูลศิริวัฒน์
นครสวรรค์
พัฒนาสังคม
นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์
กรุงเทพมหานคร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย) วัดต้นธงชัย ล�ำปาง
การจัดการเชิงพุทธ
พระครูประโชติสารธรรม (สมจันทร์ อินฺทปญฺโญ) วัดโคกสว่าง ปราจีนบุรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร) วัดโสมนัสประดิษฐ์ มหาสารคาม
พระพุทธศาสนา
พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว จนฺทาโภ) วัดป่าบ้านตรวจ สุรินทร์
วิปัสสนาภาวนา
พระครูวิภัชธรรมคุณ (บุญ อคฺควณฺโณ)
วัดจระเข้หิน นครราชสีมา
ธรรมนิเทศ
พระครูวิเทศสุตคุณ (ปรีชา ธมฺมจารี)
วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ธรรมนิเทศ
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายสถาพร เชาวนสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสนา
ก�ำนันประยุทธ์ มีฤกษ์
สุพรรณบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์
นายเตียว วุย ฮวด
สงขลา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์
กรุงเทพมหานคร
พุทธจิตวิทยา
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รายพระนาม/รายนาม

ที่อยู่

พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท)
วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี
พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (นิเวศน์ กิตฺติเชฏฺโ) วัดแม่สารป่าขาม ล�ำพูน
พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
วัดเกาะแก้ว ขอนแก่น
พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท)
วัดสว่างอารมณ์ สุรินทร์
พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
นางจ�ำรัส พลสมัคร
กรุงเทพมหานคร
นายอดุลย์ พานิช
อุดรธานี
นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์
นนทบุรี
Mr.Teo Choo Guan
Malaysia
พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร)
วัดหนองเชียงทูน ศรีสะเกษ
พระครูสุนทรธรรมสาธิต (ถาวร ถาวรธมฺโม) วัดชาวพุทธ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย มหาวีโร) วัดธรรมสาทิส สิงคโปร์
พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร)
วัดป่าดอนบาก อุบลราชธานี
พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส)
วัดโนนไทย นครราชสีมา  
พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร
วัดท่าสะแบง ร้อยเอ็ด
นายอาสา เม่นแย้ม
เชียงราย
นางล�ำไย ฉลองนิติติ์กุล
ระยอง
พระครูมงคลอุดมธรรม (อุดม อุตฺตโม)
วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม เลย
พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ เขมจาโร) วัดอุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด
พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ อนาลโย) วัดหิมวันบรรพต สุรินทร์
พระครูภัทรสรคุณ (ไพบูลย์ ปภสฺสโร)
วัดเวฬุวัน ระนอง
พระครูดิตถ์วรรักษ์ (ดิเรก อุปคุตฺโต)
วัดท่าโขลง ลพบุรี
นางอินทร์ นาประกอบ
เพชรบูรณ์
Mrs.Gan Hooi Kim Johor
Malaysia
พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย
พระครูวิธานกิจจาทร (ประเสริฐ กิตฺติสาโร) วัดมหาบุศย์ กรุงเทพมหานคร
พระครูสังฆรักษ์ธง านวีโร
วัดโคกรังน้อย เพชรบูรณ์
พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี
วัดทอง กรุงเทพมหานคร
พระสมุห์สุริยา สุภทฺโท
วัดศิริมงคล ร้อยเอ็ด
อุบาสิกากาญจนา อ้นทับ
ปทุมธานี
นายธนพล หิรัญธนารมย์
พิษณุโลก
พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์  กิตฺติโก)
วัดสุวรรณมงคล  มหาสารคาม
พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม  สีลสํวโร) วัดป่าเมตตาธรรม   ร้อยเอ็ด
พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม) วัดกอประจ�ำโฮง  เชียงใหม่
พระมหาสนม  ฉวิวณฺโณ
วัดสง่างาม  สุรินทร์
พระปลัดเตชินท์ ชินเตโช   
วัดแหลมเสด็จ(สาขาวัดเขาสุกิม)
นางชุติมา  ตั้งรัตคณะ
จังหวัดชัยภูมิ

สาขาวิชา

การสอนพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศิลปกรรม
การสอนพระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศึกษา
Buddhist Studies
วิปัสสนาภาวนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
การสอนสังคมศึกษา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธจิตวิทยา
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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๑. ๒๕๓๔
๒. ๒๕๓๗
๓. ๒๕๓๗
๔. ๒๕๔๐
๕. ๒๕๔๐
๖. ๒๕๔๐
๗. ๒๕๔๑
๘. ๒๕๔๑
๙. ๒๕๔๑
๑๐. ๒๕๔๑
๑๑. ๒๕๔๑
๑๒. ๒๕๔๒
๑๓. ๒๕๔๒
๑๔. ๒๕๔๓
๑๕. ๒๕๔๓
๑๖. ๒๕๔๓
๑๗. ๒๕๔๔
๑๘.๒๕๔๔
๑๙. ๒๕๔๔
๒๐. ๒๕๔๖
๒๑. ๒๕๔๖
๒๒. ๒๕๔๖
๒๓. ๒๕๔๖
๒๔. ๒๕๔๗
๒๕. ๒๕๔๗
๒๖. ๒๕๔๗
๒๗. ๒๕๔๘
๒๘. ๒๕๔๘
๒๙. ๒๕๔๘
๓๐. ๒๕๔๘
๓๑. ๒๕๔๘
๓๒. ๒๕๔๘
๓๓. ๒๕๔๘
๓๔. ๒๕๔๙
๓๕. ๒๕๔๙
๓๖. ๒๕๔๙
๓๗. ๒๕๔๙

รายนาม

ที่อยู่

พระครูสรภารพิสุทธ (สุชาติ วิสุทฺธาจาโร) วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พระครูพิพัฒน์สาครธรรม (บุญธรรม คุณสมฺปนฺโน) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร
พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
วัดหลักหกรัตนาราม ราชบุรี
พระครูวิมลวิหารกิจ (ฉลอม วีตมโล)
วัดลาดปลาเคล้า กรุงเทพมหานคร
พระครูภาวนาสุนทร (บุญสิน านสุนฺทโร) วัดปลายคลอง จันทบุรี
เจ้าอธิการทองค�ำ คมฺภีโร
วัดป่าอุทยานวิปัสสนา
พระครูโสภณปัญญาวุธ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง นครปฐม
พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตฺโต) วัดพยัคฆาราม สุพรรณบุรี
พระครูวิสาลเขมคุณ (บุญเรือง วิสารโท)
วัดพิชโสภาราม อุบลราชธานี
พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ใจเที่ยง)
วัดสิริธรรมิกาวาส ขอนแก่น
พระครูเมตตานุรักษ์ (วิชา อภิชาโต)
วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
พระครูศิริพัชโรบล (วิรัช ปญฺญาปโชโต)
วัดสารพัดนึก
พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร) วัดหัวล�ำโพง กรุงเทพมหานคร
พระครูสุนทรวีรวัฒน์ (เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน) วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร
พระครูสุทธิศีลคุณ (อุดม สุทฺธสีโล)
วัดประสิทธิเวช นครนายก
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร
ส�ำนักปฏิบัติธรรมสารัตถวโนทยาน
พระครูศรีชยาภรณ์ (สุรชัย สุจิตฺโต)
วัดโตนด พระนครศรีอยุธยา
พระครูธรรมสุตาภรณ์ (บุญมี คุณสาโร)
วัดสุตธรรมาราม นครนายก
เจ้าอธิการกุ้ยไฮ้ ชุตินฺธโร
วัดถ�้ำสิงโตทอง ราชบุรี
พระครูโกศลธรรมคุณ (ส�ำลี สิริกาญฺจโน) วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
พระครูสิริศุภวัตร (ศุภกร สิริธโร)
วัดบ้านชั่ง เชียงใหม่
พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พระปลัดวินัย ปโชโต
วัดทุ่งบ่อแป้น ล�ำปาง
พระครูอาทรธรรมโชติ (ชัยวุฒิ โชติวโร)
วัดหนองบัว เชียงใหม่
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิาโณ) วัดอ่างทองวรวิหาร อ่างทอง
พระครูใบฎีกาชฑิล อมรปญฺโญ (ทับเพชร) วัดสุชัยคุณาราม นครราชสีมา
พระครูอรรถสารเมธี (จ�ำนง อติเมโธ)
วัดวุฒาราม ขอนแก่น
พระครูกิตติสารโกวิท (สุเทพ สุกฺกธมฺโม) วัดบ้านเปลือยใหญ่ ร้อยเอ็ด
พระครูวิจิตรสารสุนทร (ฉัตรชัย อคฺคปญฺโ) วัดหัวข่วง แพร่
พระครูวิภัชธรรมคุณ (บุญ อคฺควณฺโณ)
วัดจระเข้หิน นครราชสีมา
พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ (ศักดิ์ดา เขมจาโร) วัดท่าเสด็จ กาญจนบุรี
พระครูอาทรสังฆกิจ (อวบ ตจาโร)
วัดศรีประชา อยุธยา
พระครูวิเชียรปัญญา (ณรงค์ คุณสํวโร)
วัดป่างิ้ว เชียงใหม่
พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
วัดเกาะแก้ว ขอนแก่น
พระครูไพศาลธีรคุณ (สุเทพ ธีรภทฺโท)
วัดต้นแก้ว ล�ำพูน
พระครูโอภาสพิพฒ
ั น์ (จันทา วฑฺฒโน)
วัดเสมาท่าค้อ ร้อยเอ็ด
พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร)
วัดหนองเชียงทูน ศรีสะเกษ

สาขาวิชา

สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
พุทธศาสตร์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
พระพุทธศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พุทธจิตวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
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๓๘.
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๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒

รายนาม

พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺาธโร)
พระครูวิมลสันติธรรม (จรัล สิริทตฺโต)
พระครูปลัดจ�ำรูญ ฐานธมฺโม
พระครูปลัดนิสิต านสมฺปนฺโน
พระครูวินัยธรนิคม สิริวฑฺฒโน
องวินัยธรไพรัตน์ เหว่ตี้
พระครูวิสุทธิประยุตต์ (บุตรดี วิสุทฺธสีโล)
พระครูวรคุณประยุต (พิพัฒน์มงคล คุณยุตฺโต)
พระครูภัทรธรรมโกศล (กุศล อคฺควโร)
พระครูสิริปริยัตยากร (ศุภชัย สุจิตฺโต)
พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ สุภทฺโท)
พระครูโสภณคุณาธาร (สิงโต ปสนฺนจิตฺโต)
พระครูสวัฒน์ชยาทร (เงียบ อาภรโณ)
พระครูนิเทศธรรมรส (ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม)
พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ (สนิท พุทฺธวํโส)
พระครูศีลปัญญากร (อเนก จนฺทปญฺโ)
พระครูอนุกูลธัญกิจ (ชัยรัตน์ จนฺทสาโร)
พระครูปลัดอารยเดช จารุวณฺโณ
พระครูปลัดศุภกิตติ์ สุทฺธิญาโณ
พระครูวินัยธรธนวัฒน์ จนฺทโชโต
พระครูสถิตธรรมารักษ์ (ดวงค�ำ านิสฺสโร)
พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก่น อนงฺคโณ)
พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร)
พระครูพิศาลกิจจาทร (ภุชชงค์ ชวนปญฺโญ)
พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย กนฺตสีโล)
พระครูสิทธิชัยวัฒน์ (เลิศรบ ปญฺาคโม)
พระครูสุธรรมประโชติ (ค�ำผอง ตปุญฺโ)
พระครูพิมลธรรมานุยุต (จะเด็ด ญาณุตฺตโร)
พระครูปทุมวรกิจ (ช�ำนาญ อุตฺตมปญฺโ)
พระครูสิริปัญญาคม (ค�ำสิงห์ อตฺตาคโม)
พระครูพิทักษ์นันทคุณ (สงวน  จารุวณฺโณ)
พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร)
พระครูอมรพุทธิคุณ (สมพร ปญฺาปสุโต)
พระครูนิมิตธรรมาภินันท์ (บุญเลิศ สุวีโร)
พระครูปภัศร์ธรรมรังสี (ศรศักดิ์  จนฺทรํสี)
พระครูสาครธรรมโสภณ (สง่า เมธิวํโส)
พระครูพิทักษ์ธรรมากร (สวัสดิ์  สีลสํวโร)
พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม  อตฺตมโน)
พระครูพิพัฒน์วรคุณ (ส�ำราญ  พฺรหฺมสโร)
พระครูสุจิตวิมล (จวง  สุจิตฺโต)
พระครูบวรสีลวัตร (ประเสริฐ รกฺขิตสีโล)

ที่อยู่

วัดประมวลราษฎร์ นครราชสีมา
วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร์
วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
วัดซับน้อยพัฒนา เพชรบูรณ์
ส�ำนักสงฆ์ป่าสมบูรณ์ นครราชสีมา
วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี
วัดประชาคมาราม นครราชสีมา
วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย
วัดพระร่วง แพร่
วัดตาลเรียง ขอนแก่น
วัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร
วัดสาลี สุพรรณบุรี
วัดบุไผ่ นครราชสีมา
วัดโลห์สุทธาวาส อ่างทอง
วัดห้วยบง ล�ำพูน
วัดคลองศิลา จังหวัดเชียงใหม่
วัดแสงสรรค์ ปทุมธานี
วัดทอง กรุงเทพมหานคร
วัดพระเจ้าโท้เมืองฮอด เชียงใหม่
วัดโคกเจ้าหล่า กรุงเทพมหานคร
วัดป่าไม้แดง เชียงใหม่
วัดหนองหัวแรต นครราชสีมา
วัดป่าดอนบาก อุบลราชธานี
วัดเกาะแก้วอรุณคาม สระบุรี
วัดหนองนางเลิ้ง กาญจนบุรี
วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
วัดป่าพิทักษ์ธรรม นครราชสีมา
วัดธรรมจักรัตนาราม สิงคโปร์
วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี
วัดมิ่งเมืองพลาราม ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส น่าน
วัดป่าเมตตาธรรม ร้อยเอ็ด
วัดร่องซ้อ แพร่
วัดเนรมิตวิปัสสนา เลย
วัดกู่เต้า เชียงใหม่
วัดโสภณาราม สมุทรสาคร
วัดบ้านแจ่ม ล�ำพูน
วัดกระโจมทอง กรุงเทพฯ
วัดมะกอก กรุงเทพฯ
วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
วัดเลิศสวัสดิ์ นครราชสีมา

สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศึกษา
มานุษยวิทยา
ธรรมนิเทศ
การสอนพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
พุทธศิลปกรรม
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
พุทธจิตวิทยา
การจัดการเชิงพุทธ
ธรรมนิเทศ
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
ธรรมนิเทศ
พุทธจิตวิทยา
การบริหารการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
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๒๕๕๕
๒๕๕๕

รายนาม

พระครูสุคนธ์สีลคุณ (แสวง  คนฺธสีโล)
พระปลัดประดิษฐ์ อี้สี
พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์  รุจิธมฺโม)
พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล (ทวี  อาภากโร)
พระมหานิพนธ์ จิตฺตวุฑฺโฒ
พระปลัดทวน อาภาธโร
พระมหาชอบ พุทฺธสโร
พระครูธรรมรัต  (ธงชัย  ชวนปญฺโ)
พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม)
พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์ (สนิท สุธมฺโม)
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ กตสาโร)
พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์  (ค�ำพอง คมฺภีโร)
นางบัวชม กันทะปา
นายฉะโอด รุ่งเรือง
นายอภิวิชญ์  อภิโชติศาสตร์
พระครูนีลบรรพตคณารักษ์ (บุญตา อริยวํโส)
พระครูสันตจิตตาภิบาล (เกียรติศักดิ์  สนฺตจิตฺโต)
พระครูสิทธิสีรีรักษ์ (ประเชิญ  ปสนฺนชวนจิตฺโต)
พระครูวรเวทย์สังฆกิจ (นิพนธ์ ภทฺทธมฺโม)
พระครูอานันทกิจจานุกูล (สุริยา คุณวโร)
พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก  (เพียงพิมาย)   
พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (ประเสียร อโนมคุโณ)
พระมหาชวน  ชยกโร
พระปลัดพิศาล ธมฺมธโร
พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม
พระใบฎีกาศุภชัย  สีลเตโช
อุบาสิกาพรลพัชร นรารัตน์วันชัย  
นางชวนพิศ บุญทอง
นายชะลัต เชาวนสวัสดิ์
นายบุญชู  กัลยาวุฒิพงศ์
พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย วิชโย)
พระครูสุนทรพุทธิคุณ (สงบ กตสนฺโต)
พระครูโกวิทธรรมโสภณ (ศรีผ่อง โกวิโท)
พระครูวิเทศกิตติธรรม (กิตติ กิตฺติภทฺโท)
พระครูมงคลธรรมรักษ์ (สงวน สุมงฺคโล)
พระครูวิสุทธิเขมรัต (เกษม เขมจาโร)
พระครูอุปถัมภ์นันทวัฒน์ (อรรถพล กิตฺติโสภโณ)
พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ (อรุณ อมรธมฺโม)
พระครูพิศิษฎ์สรการ (เอกนรินทร์ คมฺภีโร)
พระครูศรีกาญจนกิตติ (จันทร์ กิตฺติจนฺโท)

ที่อยู่

วัดชมนิมิต นครราชสีมา
วัดอุทัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา
วัดบางปรงธรรมฯ ฉะเชิงเทรา
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
วัดพิกุล กรุงเทพฯ
วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร์
วัดพิชโสภาราม อุบลราชธานี
วัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร
วัดเกษมส�ำราญ อุบลราชธานี
วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดเอนกดิษฐาราม นนทบุรี
วัดปงท่าข้าม แพร่
วัดสระพังทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
วัดนครบาล ชัยภูมิ
วัดหัวริน เชียงราย
วัดเขาทุเรียน นครนายก  
วัดเมธังกราวาส แพร่
วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์
วัดศาลา นครราชสีมา
วัดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร
วัดพลงช้างเผือก ระยอง
วัดหนองว่านเหลือง ฉะเชิงเทรา
วัดม่วง กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่กระทุ่มล้ม กรุงเทพมหานคร
วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี  
ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ข้าราชการบ�ำนาญ กรุงเทพมหานคร
บริษัท พสุเพิ่มทรัพย์ฯ นครปฐม
วัดกกต้อง นครพนม
วัดต�๊ำน�้ำล้อม พะเยา
วัดร้องเม็ง เชียงใหม่
วัดคีรีวิหาร สิงคโปร์
วัดคุ้มครองธรรม แพร่
วัดป่าตึง เชียงใหม่
วัดสมุน น่าน
วัดบ้านเส้ง ล�ำพูน
วัดอุดมไพรสณฑ์ ร้อยเอ็ด
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี

สาขาวิชา

พุทธศิลปกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พุทธจิตวิทยา
พระพุทธศาสนา
สังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การบริหารการศึกษา
รัฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
ภาษาบาลี
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม
พุทธศิลปกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิปัสสนาภาวนา
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๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
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๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

รายนาม

พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท (พูลค�ำ)
พระครูสถิตญาณธรรม (บุญเกื้อ ถิราโณ)
พระครูวิทิตธรรมโกศล (บุญอยู่ ธมฺมโกสโล)
พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (ชุ่ม ปิยนนฺโท)
พระครูคีรีธรรมสุนทร (สินสมุทร สุนฺทราจาโร)
พระปลัดปพน กิตฺติธโร
พระครูใบฎีกาสุวรรณชัย จารุวณฺโณ
พระครูปลัดสุริยัณ จนฺทวณฺโณ
นางสาวเพ็ญฉาย สิโรรส
นายชะโอด พันธุ์หว้า
นางละเอียด ตั้งธรรมพูนผล
นางอ�ำไพ สายหยุด
นายสมนึก โยธาราษฎร์
นายสัมฤทธิ์ ไชยสมเดช
นางผ่องอ�ำไพ สังวรลิ

ที่อยู่

วัดท่าสะต๋อย เชียงใหม่
วัดบุญญาราม ประเทศสิงคโปร์
วัดวังหงส์ แพร่
วัดสัทธาปูชนียาราม สิงคโปร์
วัดห้วงหิน ระยอง
วัดชัยมงคล สิงคโปร์
วัดใหม่ช่องลม กรุงเทพมหานคร
วัดฉัพพัณณรังสี ชัยภูมิ
กรรมการวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
มหาสารคาม
นนทบุรี
สมุทรปราการ

สาขาวิชา

ธรรมนิเทศ
การพัฒนาสังคม
ธรรมนิเทศ
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การพัฒนาสังคม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๔
ที่ พ.ศ. รายนาม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

๒๕๒๒ ขุนวิทยาวุฑฒิ (นวม ชัยรัตน์)
๒๕๒๒ นายเกษม  บุญศรี
๒๕๒๒ ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียร พันธรังษี
๒๕๒๓-๒๔  นายสวัสดิ์ พินิจจันทร์
๒๕๒๓-๒๔  นายบรรเทิง  ศรีทรงผล
๒๕๒๕ นายพร รัตนสุวรรณ
๒๕๒๖ ศาสตราจารย์พิเศษ ประกิต(จิตร) บัวบุศย์ ราชบัณฑิต
๒๕๒๘ นายศรีพัท มีนะกนิษฐ
๒๕๒๘ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร
๒๕๒๙ นายประหยัด ไพทีกุล
๒๕๒๙ นายวิจิตร สมบัติบริบูรณ์
๒๕๓๐ นายปลื้ม โชติษฐยางกูร
๒๕๓๐ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ
๒๕๓๑ ศาสตราจารย์พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
๒๕๓๑ รองศาสตราจารย์ ดร. จ�ำลอง สารพัดนึก
๒๕๓๒ นายกรุณา กุศลาสัย
๒๕๓๒ นายอดิศักดิ์ ทองบุญ
๒๕๓๒ นายสุวรรณ แสงสุดใจ
๒๕๓๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ
๒๕๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
๒๕๓๓ นายทรงวิทย์  แก้วศรี
๒๕๓๔ นายพล ผลาพิบูลย์
๒๕๓๔ นางสาวตรีธา เนียมข�ำ
๒๕๓๔ นายสนิท  ไชยวงศ์คต
๒๕๓๕ นางกมลา สิทธิไชย
๒๕๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธวิทยา
๒๕๓๕ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
๒๕๓๕ นายยิ้ม ปัณฑยางกูร
๒๕๓๖ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
๒๕๓๖ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
๒๕๓๖ นายสวัสดิ์ ค�ำประกอบ
๒๕๓๖ นายธนิต อยู่โพธิ์
๒๕๓๖ นายจารุมุกต์ เรืองสุวรรณ
๒๕๓๖ นายส�ำราญ ทองแพง
๒๕๓๗ นายมารุต บุนนาค
๒๕๓๗ นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
นครนายก
กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร
ม.ศิลปากร  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ม.มหิดล ศาลายา
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
วัดปากน�้ำ กรุงเทพมหานคร
ม.มหิดล  นครปฐม
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร
ม.ศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
นครพนม
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
ม.นเรศวร
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
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๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๘

นายสิริ เพ็ชรไชย
นายเฉลิมชัย เมืองงาม
นางสิริ กรินชัย
นางดวงพร แพรพริ้วงาม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
นายสมศักดิ์ สายหยุด
นายอรุณ เฉตตีย์

๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.

๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒

นายณัฐพงษ์ ปรุเขตร์
นางไตรพิตรา สารเศรษฐศิริ
นางเพ็ญศรี จงภักดี
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่
นายสุชาติ เมืองแก้ว
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม
นางจินดาภา จันทภาษา
นายปรีด์ วังศกาญจน์
พลเอกนพ พิณสายแก้ว
ร้อยเอกอดุลย์ รัตตานนท์
นายสุทัศน์ ทิวทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ชิโนกุล
นายโสบิน นามโท
นายอวยชัย สิงคารวนิช
นายไสว แก้วขาว
นายพนากร ศักดิ์ศิริฤทัย
นางสาวสุภาภรณ์ หวังนิตย์สุข
นางสาวประยูร จันทร์สว่าง
นายวิรัช รัตนเศรษฐ์
นางประทุม เตมิยสุต
นายกุศล บุญเสมอ
นาวาอากาศโทหญิง เอ็นดู นิลกุล
นางสาวฟองแก้ว  สายใจ
นายวัชรา หงส์ประภัศร
นายธีรศักดิ์ ไพโรจน์สถาพร
ดร. ประภา ภักดิ์โพธิ์
นางวาด สุขส�ำราญ
นายสนั่น  ไชยานุกุล
พันเอก แสง สมบุญ
นายวิจิตร รัตนธีรศักดิ์
นายอนุรุธ ว่องวานิช
นางสาวฐิติพร น�้ำเงิน

ที่อยู่

หนองแขม กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ข้าราชการ เอกอัครราชทูตอินเดีย
ประจ�ำประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
มลรัฐมิชิแกน อเมริกา
กรุงเทพมหานคร
เสถียรธรรมสถาน  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร
ผอ.กองนิติการ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
บ้านบึง ชลบุรี
ราฏษร์บูรณะ กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
โนนสูง นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
แพร่
นครศรีธรรมราช
นครปฐม
ขอนแก่น
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
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๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.

๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕

นางจุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์
นายสมพงษ์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
นายฉลี มูลมั่ง
พันเอก ดร. วีระ วงศ์สรรค์
นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร
นางสมปอง วรรณิสสร
นายสัมฤทธิ์ พันธุ์ค้า
รองศาสตราจารย์ ดร. จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ อุดม บัวศรี
นายวินัย อัศวศิวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งเรือง บุญโญรส
นายยุทธนา บัณฑิตเสาวภาคย์
นางนิศา เชนะกุล
นางสุปราณี คาร์ลสัน
นางพวงจันทร์ ตุมราศวิน
ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต  
นางยุวรี  เอื้อกาญจนวิไล
นายทวีศักดิ์ เล่าตระกูล
นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิรมย์ จั่นถาวร
ดร.อ�ำนวย เดชชัยศรี
นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง
นางสาวจันทร์ขจร ศรีสาร
นายทองสุก ปิงเมือง
นายทองอุ่น สิทธิไกรพงษ์
นางสาวสะอิ้ง กฤษณะภักดี
นายจ�ำนงค์ สวมประค�ำ
พลเอกเสรี พุกกะมาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์กร
นายเกรียง กัลป์ลินันท์
นายสุเทพ พรมพันห่าว
รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์
พันเอกพิเศษเลื่อน สุนทรเศวต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี แท่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
นายช�ำนาญ นิศารัตน์
ดร.ทรงศักดิ์ เอาฬาร
นางส่งศรี ชมพูวงศ์
นางเพ็ญแข ติลกมนกุล
นายสมควร พิชัยกุล

ที่อยู่

พระนคร กรุงเทพฯ
อุบลราชธานี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กทม.
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ลอสแอนเจลีส อเมริกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ม.ศรึประทุม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ขอนแก่น
สามพราน นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
สกลนคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
สกลนคร
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๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.

๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๔๗

นางละออ จองอยู่
นายศึกษา ศรียาภัย
นายศุภวัตร ภูวกุล
นายรัตน์ พนมขวัญ
นางอัจฉรา ปัญญาธร
นางสุนันทา ลิมปะวัฒนะ
นางมาลัย มีเสมา
นายพินิจ จารุสมบัติ
ดร.สิริกร มณีรินทร์
นายสุทธิวงศ์   ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
นายสิทธิกร บุญฉิม
รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี
นางดาวใจไพจิตร สุจริตกุล
รองศาสตราจารย์บ�ำรุง  สุขพรรณ์
นายสุดใจ นิลวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณ์ เกตุทัสสา
พันเอก(พิเศษ)ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี แนวณรงค์
ดร.บัว  พลรัมย์
นายถาวร  เสาร์ศรีจันทร์
นายจงกล จันทมงคล
นางสมศรี  ธรรมสารโสภณ
นางมยุรี ศรีส�ำอาง
นางสุดา แซ่เจี่ย
นางบุญเพ็ง สืบภา
คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ล�ำพูน
ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร
พันโทนายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์
นายทวี หนุนภักดี
นางทัศนีย์ บุรุษพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชุดา หุ่นวิไล
นายอมร กาญจนะ
ดร. บุณย์ นิลเกษ
รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
รองศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา
นายทศพร ศิริกร
นายนพ สมโลก
นายสุพจน์ วิสุทธิกันต์
นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์

ที่อยู่

สุรินทร์
ชุมพร
เชียงใหม่
แพร่
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร
กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ม.บูรพา ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ม.ธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณราชมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
บางแค  กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
สุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
ล�ำพูน
กรุงเทพมหานคร
รพ.วิชัยยุทธ กทม.
นครราชสีมา
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
เปริยญธรรมสมาคม วัดสามพระยา กทม.
ประธานกรรมการตลอดหลักทรัพย์ฯ
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๑๖๘.
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๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
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๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙
๒๕๔๙

นายเสน่ห์ นามพิลา
นายโยธิน กิติคุณ
นางปลั่งศรี  มูลศาสตร์
นายสุขุม กันถา
นายสุริยา สุริยวงศ์
นางดารา กมลาศน์ ณ อยุธยา
นางอ�ำพัน ต๊ะวิชัย
นายสมบูรณ์ กันทะปา
ดร.อดิศร เพียงเกษ
นายบุญเรือง บูรภักดิ์
นายชัย ชิดชอบ
นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
นายจีรศักดิ์ เกษณีบุตร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุวัฒน์
นายมุข วงษ์ชวลิตกุล
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
นายแพทย์ชาญชัย ศิลปะอวยชัย
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
นายศุภกร เตชะไกรศรี
นายถนอม พุฒค�ำ
นางเสาวภา  จันทนาคม
นางสาวศรีวิไล ปริชญากร
นางจรูญ เธียรธัญญกิจ
นางสุวรรณา เตชะวิบูลย์
นายเฉลิม พิมพโมทย์
นางชลิกา โรจนโกศล
นายกฤษณะ กอนทูจิ จุมบาเด้
แม่ชีทศพร บุญเทวาพิทักษ์
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
ร้อยโท ดร. กุเทพ ใสกระจ่าง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุตติ จันทนะทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรเชต วรคามวิชัย
นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
พันเอก อรุณ ศุภรัตนดิลก
นางสุดาวรรณ เตชะไกรศรี

ที่อยู่

ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
แพร่
หนองคาย
ประจวบคีรีขันธ์
ล�ำปาง
เชียงใหม่
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
เชียงใหม่
ประเวศ  กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
ม.วงศ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา
เชียงราย
แพร่
น่าน
ม.เอแบค
บางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร
ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
ญี่ปุ่น
วัดพิชยญาติการาม
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
เชียงใหม่
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
สุรินทร์
นครศรีธรรมราช
สมุทรปราการ
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นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นางไพลิน  สัจจวณิชย์
ดร.จรัล  ทองเกษม
นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี
นางสายสวาท  สุริยกุล ณ อยุธยา
นางกนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์
นางบัวชม  กันทะปา
นายอุดม  วัฒนสุข
นายวิบูลย์  แมนสถิตย์
นางกัญญพัฒน์  หงส์กุลเศรษฐ์
นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน์
นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นายประสาน  จันทมาลา
นายรชต์เขตต์  โรจนมณเฑียร
นางกฤษณา  วรรณสุทธิ์ (บุญแสน)
นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล
พลโทจรัล วรพงศ์
นายไพจิต  ศรีวรขาน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายยุทธนา  ศรีตะบุตร
นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์
ศาสตราจารย์บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ประณต  นันทิยะกุล
นายศักดิ์ชัย  เตชะไกรศรี
ดร.สมหมาย  จันทร์เรือง
พันเอก(พิเศษ) ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี
พันเอก(พิเศษ)หญิง ดร.ศรีศรัณย์  ธีรธ�ำรง
นางพิกุล  ดวงมาลา
นางทัศนีย์  เทียนทอง
นางเชาวลักษณ์  พฤกษะวัน
นางสุรีย์  มีผลกิจ
นายสันต์  เทพมณี
นายเกษม  ณ กรม
นายบุญคิด  วัชรศาสตร์
นางสาวมาลี  นันทสาร
นางรีเกียง  แซ่ตั้ง
นางล�ำไย  คงเมือง
นางเฉลิม  ยิ้มจันทร์
นางเสริมสุข  ปัทมสถาน
นายวัลลภ  สหุนาฬุ
นายพฤฒิ  รัตนพัฒนากุล

ที่อยู่

ขอนแก่น
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พญาไท กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
หนองคาย
สกลนคร
นครราชสีมา
เลย
กรุงทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
นครพนม
น่าน
หนองคาย
อดีดอธิบดีกรมชลประทาน
กรุงเทมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ม.สยาม
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์พิเศษ มจร
ขอนแก่น
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ล�ำพูน
พิษณุโลก
เชียงใหม่
แพร่
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
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นายปรีชา  ลิ้มอั่ว
นายครรชิต  จามรมาน
นายศุภชัย  ผ่องสวัสดิ์
นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี
ร้อยต�ำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ตันยะ
ร้อยเอก ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา  กวางทอง
ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
นายสญชัย เกษมสวัสดิ์
นายบ�ำรุง พันธุ์อุบล
นายพงษ์เทพ มนัสตรง
นางธีรพร ชัยวัชราภรณ์
นายเคลื่อน พุ่มพวง
นางชวนชื่น บุญเสรฐ
พันจ่าเอกภานุวัตร์ สุขอ�ำนวย
นางสาวสุวรีย์ งามชาติ
นายสุรวุฒิ วนาภรณ์
นายบุญเลี้ยง ขจีฟ้า
นางสายสมร วิทยศิริ
นางธนี พหลโยธิน
นางผิวผ่อง รังสิตพล
นางวรรณี สุสมบูรณ์
นางส�ำฤทธิ์ จ�ำปาวงษ์
นางอรุณวัน แพงขวา
นายบัญญัติ เจริญทรัพย์
นางสิริพิชญ์ เตชะไกรศรี
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
นางรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์
นางผ่องศรี ส�ำรองพันธ์
นายบุญชู กัลยาวุฒิพงศ์
นายสด แดงเอียด
นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
นายวิชช์ จีระแพทย์
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล

ที่อยู่

นครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์พิเศษ มจร
อาจารย์พิเศษ มจร
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
ล�ำพูน
กรุงเทพมหานคร
ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
เชียงราย
บุรีรัมย์
แพร่
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
ขอนแก่น
หนองคาย
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
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๒๘๒. ๒๕๕๒
๒๘๓. ๒๕๕๒
๒๘๔. ๒๕๕๒
๒๘๕. ๒๕๕๒
๒๘๖. ๒๕๕๒
๒๘๗.๒๕๕๒
๒๘๘. ๒๕๕๒
๒๘๙. ๒๕๕๒
๒๙๐. ๒๕๕๒
๒๙๑. ๒๕๕๒
๒๙๒. ๒๕๕๒
๒๙๓. ๒๕๕๒
๒๙๔. ๒๕๕๒
๒๙๕. ๒๕๕๒
๒๙๖. ๒๕๕๒
๒๙๗. ๒๕๕๒
๒๙๘. ๒๕๕๒
๒๙๙. ๒๕๕๒
๓๐๐. ๒๕๕๒
๓๐๑. ๒๕๕๒
๓๐๒. ๒๕๕๒
๓๐๓. ๒๕๕๒
๓๐๔. ๒๕๕๒
๓๐๕. ๒๕๕๒
๓๐๖. ๒๕๕๒
๓๐๗. ๒๕๕๒
๓๐๘. ๒๕๕๒
๓๐๙. ๒๕๕๒
๓๑๐. ๒๕๕๒
๓๑๑. ๒๕๕๒
๓๑๒. ๒๕๕๒
๓๑๓. ๒๕๕๒
๓๑๔. ๒๕๕๒
๓๑๕. ๒๕๕๒
๓๑๖. ๒๕๕๒
๓๑๗. ๒๕๕๒
๓๑๘. ๒๕๕๓
๓๑๙. ๒๕๕๓
๓๒๐. ๒๕๕๓
๓๒๑. ๒๕๕๓
๓๒๒. ๒๕๕๓

พล.อ.ศิริ ทิวะพันธุ์
นายอุดร ตันติสุนทร
นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค�ำ พาหอม
พันโทปาริชาติ ขยายวงศ์
พันต�ำรวจเอกคะนอง ไข่ทา
นาวาอากาศเอก ดร.สมจิตร แก้วนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรีย์ ยอดฉิม
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
Dr.Phabhakar Bansod
นายประสิทธิ์ แสงทับ
นางจินดา กฤษณะเศรณี
นายสุรินทร์ สุธาชัย
นางภูษา โพล (มิรินทรเลข)
นายวิรันตร์ สีหวาทะ
นายสมบูรณ์ โคศรีเพชร
นางจินดา รัตนอังกูร
นายสวัสดิ์ โตแก้ว
นายทินกร เพชรดี
นางประภาพร เฮียบสุวรรณ
นางสาวศรีอ่างทอง ระวิวรรณ
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล
นางกรองทอง นิลกระจ่าง
นายศิริวัฒน์ ภูสวัสดิ์รัตนา
นายประมวล สุระสา
นางวิไลตา จันทนพิมพ์
นายภูริสร์ วิภูษิตานนท์
นางศมานันท์ ถนัดธรรมกุล
นางปานทิพย์ ควรทรงธรรม
นายช�ำนาญ น�ำนาผล
นายสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจ
นางศุภลักขณ์ อภิโชติศาสตร์
นายสมนึก  พิมลเสถียร
นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์
นางบุญศรี  พานะจิตต์
นายเขมชาติ  เทพไชย
หม่อมหลวง วิณา  สุบรรณ

ที่อยู่

พิษณุโลก
ตาก
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
อุบลราชธานี
พะยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
India
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชัยภูมิ
หนองคาย
ล�ำพูน
กาญจนบุรี
นนทบุรี
บุรีรัมย์
หนองคาย
น่าน
แพร่
เลย
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
สงขลา
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
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๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�ำ
ดร.วิชัย  ไทยถาวร
รองศาสตราจารย์ วรรณวดี  ม้าล�ำพอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  อยู่โพธิ์
นายกฤษศญพงศ์  ศิริ
ว่าที่ร้อยเอก ดร.สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล
นายเกริกเกียรติ  เอกพจน์
นางสุภรณ์  สภาพงศ์
ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
ดร.อัญชลี  กิ๊บบิ้นส์
ดร.อัมพร  ทองเหลือง
ดร.วิไล  จุฑางกูร
ดร.ค�ำเอียง  กองสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผชาติ  พันธุ์ศรี
นางสุภาพ  เกตุม่วง
นายธ�ำรงวาท  วงค์ใหญ่
นายสมจิตร  เล็กสุทธิ์
นายชาตรี  ยศสมแสน
นายสุวรรณ  เกษทอง
นายวิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ
นายอากร  ทองธวัช
นายหนู  งอกงาม
นายสราวุฒิ  พันธุชงค์
นายอุฤทธิ์  บุนนาค
นางอัมพร  รัตนวิทย์
นางประทีป  พุฒค�ำ
นางสาวอาภรณ์  สุวรรณเทน
นางสาวพรเพ็ญ  เดชวิไลศรี
นางสุขไกล  จันทร์สว่าง
นางวราภรณ์  กึกก้อง
นางนพวรรณ  ไววิทย์ลิขิต
นายบุญเติม  สีบุญเฮือง
นางประคอง  ภวภูตานนท์
นางบุญสม  สารสิทธิธรรม
นายอุทัย  มูลแก้ว
นายกิตติ พิชิตผองกิจ
นางกานดา  ไพบูลย์พูนผล
นางชนิดา  โพธิ์พิจิตร
นายโอภาส  พรพิบูลย์
นายรุจิระ  บุนนาค

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
ล�ำพูน
ล�ำปาง
นครพนม
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
หนองคาย
สมุทรปราการ
เลย
แพร่
กรุงเทพมหานคร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
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๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔

นายวสุ  แสงสิงห์แก้ว
นางมณฑิรา  หรยางกูร อูนากูล
นายก�ำภู  ภูริภูวดล
Dr.Dinesh Sudama Janbandhu
นายธนาคม  บรรเทากุล
นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์
นายอุดม  พัวสกุล
นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
นายโอภาส  เพชรมุณี
ดร.สมชอบ  นิติพจน์
นาวาอากาศเอก สุรินทร์  คุ้มจั่น
ร้อยเอก สุรเชฏฐ์  โพธิ์คาศรี
รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
รศ.วรวรรณ    เสนาวงศ์
รศ.ดร.ประสาร  บุญเสริม
รศ.กิติมา  สุรสนธิ
ผศ.ดร.ไพโรจน์  ชลารักษ์
Dr.Vimal  Bansod
ดร.ศุลีพร  เศวตพงษ์
ดร.มารุต  พัฒผล
พ.ต.ท. ชญาณ์นนท์   อุ่นแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฏ์  ตุลาธร
นายละม่อม  ชัยโย
นางวาสนา  ธรรมจักร
นางจินตนา ทับทิมทอง
นายสงวน   สาริมาตย์
นายธนวัต  หล่มศรี
นายประสิทธิ์  สิริศรีสกุลชัย
นางสาวเอมอร  ญาณวุฒิ
นางยุคนธร  ณ  น่าน
นางลั่นทม ประสมทรัพย์
นางวิภาดา  เชวงชัยยง
นางยุพิน   เข็มมุกด์
นายท�ำนอง  มหาโกษี
นางสุดา  แซ่กล้วย อึ้ง
นายสุรสีห์  สุภา
นางสาววรภรณ์  หยกอุบล
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร
นางเพลินจิต  เมธิยนนท์
นายนพพร  โชคไพรศรี

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
India
กรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมทางหลวง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมเจ้าท่า
ผู้อ�ำนวยการ องค์การขนส่งมวลชน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ผู้อ�ำนวยการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อนุศาสนาจารย์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สาขาบริหารการศึกษา ม. ธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ กาญจนบุรี
Head of the Department of Psychology, India.
อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
พะเยา
สุรินทร์
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร พระนครศรีอยุธยา
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ค่ายบกหวาน จ. หนองคาย
นายกเทศมนตรีต�ำบลหนองสองห้อง ขอนแก่น
ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดล�ำปาง ล�ำปาง
เชียงใหม่  
ข้าราชการบ�ำนาญ อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
อุดรธานี
ผู้สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศมนตรี ต�ำบลหนองอ้อ-โนนหวาย อุดรธานี
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ำกัด พิษณุโลก
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลตูม นครราชสีมา
บริษัท เทผดุงพรมะพร้าว กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ผู้จัดการบริษัท เซ็นเทรัลเทรดดึ้ง จ�ำกัด แผนก ๔ นนทบุรี
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๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.

๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

นายสุเทพ  พิชิตผจงกิจ
นายชูศักดิ์ คุณอมรเลิศ
นายพนม   ศรีแสนปาง
นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์
นายชนินทร์  ตันมันทอง
นายระธี   ไชยพรพัฒนา
นายสมบูรณ์  แย้มสี
นางทองเล็ก ไม้ตราวัฒนา
นางลักขณา  งามอภิชน  
นางนฤมล  รุ่งเรือง
นายณัฐพล  แก้วขัน
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน
ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง
ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
รศ.ดร.สมพร แสงชัย
รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น
นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์
นายแพทย์ณรงค์ อึ้งตระกูล
พลโทนริศ ศรีเนตร
ผศ.จรูญ รัตนกาล
ดร.ประมูล สารพันธ์
นายยงยุทธ จันทร์ตรี
ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล
ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง
นายบุญส่ง ธนะจันทร์
นายสุชาติ  โคตรทุม
นายคมข�ำ อัตโถปกรณ์
นางณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
นางอุไร ปั้นตระกูล
นายวิชัย บ�ำรุงสาลี
นายสุรชัย บุญญานุสิทธิ์
นายบุญส่ง สินธุ์นอก
ผศ.นิภา ไชยเศวต
ผศ.ประกอบ อยู่ชมบุญ

ที่อยู่

ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ นครปฐม
บริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ ออฟฟิศ  จ�ำกัด
บริษัทศรีแสงดาว (สุวรรณภูมิ) จ�ำกัด ร้อยเอ็ด
บริษัท สุรินทร์  ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิตะวันฉาย เชียงใหม่
สิงห์บุรี
ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารบริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.
สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น
ผู้ด�ำเนินการวิทยุ (รายการธรรมะ) วิทยุ F.M. ๑๐๖
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมิคอล จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ล�ำพูน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
ล�ำปาง
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา
อุดรธานี
ยะลา
เชียงราย
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๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖

พันโทพงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล
นางเพ็ญณี สมบัติมี
นางเตือนจิต หักกะยานนท์
นายสุพจน์ บัวชาติ
นายสวัสดิ์  กฤตรัชตนันต์
นางวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่
นางค�ำปัณ ปิณฑรัตน์
นางภัสส์กุญช์  โสภณอนันต์กิจ
นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ
จ่าสิบเอกพร้อมพันธ์ กุลภา
นางสายทอง กินนะรีศรี
นางบุญถึง ดอกดวง
นายอดุลย์ พานิช
นางจวงจิรา สุริยวนากุล
ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์
นายสุทัศน์  เลิศรัตนชัยกิจ
นางอนัญญดา ตระกูลทองวัฒนา
นายสมชัย ยาจันทร์ทา
นางบัวแก้ว วาระเลิศ
นายศักดิ์ชัย ทองศิริพณิช
นายศราวุฒิ พันธ์วัฒน์
นายธีรพงษ์ จันทร์เขียว
นายสุรพงษ์ ศุภจรรยา
นายทศพล สถิตวิทยากุล
นางมาลี กลิ่นบุบผา
นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน์
นายบิณฑ์  บันลือฤทธิ์
นายเอกพันธ์  บันลือฤทธิ์
นางสาวชีวนันท์  วีระคัณโฑ
นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง
ร้อยโทหญิงชลรัศมี งาทวีสุข
นางณัฐวรรณ  ตั้งวิจิตร
นายสุพัฒน์  อินทรสามรัตน์
นางสาวอนงค์  ทีปสุวรรณ
นางบิน  หลวน
นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
นายขจรชัย วัฒนาประยูร  
นายธีรกุล หาญบาง
นายสถาพร  เชาวนสวัสดิ์
แม่ชีภิชมาภรณ์ อิทธิรัตน์ภาธรรม

ที่อยู่

น่าน
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี  
นครศรีธรรมราช
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
นครพนม
เลย
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
แพร่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
กรุงเทพมหานคร
เดนมาร์ก
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
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๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.

๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖

แม่ชีทองค�ำ สายหยุด
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
นายบุญยรงค์ นิลวงศ์
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์
ดร.กนก แสนประเสริฐ
รศ.พนิดา สินสุวรรณ
รศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
รศ.นพพร สโรบล
ผศ.สาระ มุขดี
ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก
พันเอกส�ำราญ ก้านพลูกลาง
ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา
ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์
ดร.ธีรพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.นลินี ณ นคร
ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
ดร.พิสิฐ  โคตรสุโพธิ์
ดร.บุญรอด บุญเกิด
เรืออากาศเอกยุทธนา เพ็งปาน
นายปราโมทย์ อ่อนลออ
นายธงชาติ  พร้อมพันธุ์
นายพิพัฒน์  ชื่อทรงธรรม
นางอินทร์  นาประกอบ
นางสิรรมย์ นาคะเกศ
นางสมพร จิตเที่ยง
นายสุรชัย ขยัน
นางสาวพิกุล ห้อยดอกหอม
นางปี วรรณคีรี
นายสมบัติ อุไรธรากุล
นายเอกราช ช่างเหลา
นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี
นายพุธทรัพย์  มณีศรี
นายหาญยุทธ สรไกรกิติกูล
นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
นางสาวรัตนา ฐานะวร
นายประกาศิต โสไกร
นายศิริชัย จันทร์สว่าง

ที่อยู่

วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ล�ำพูน
...
เชียงใหม่
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สกลนคร
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
ชลบุรี
อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
นครราชสีมา
เชียงใหม่
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
น่าน
ชัยภูมิ
แพร่
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
ล�ำพูน
เพชรบูรณ์
อุดรธานี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
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๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.

๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗

นายมานะ กลิ่นเนียม
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
นางอรุณี สุวรรณรักษ์
นางมีนา รอดคล้าย
นางสาวนฤมลกชพรรณ  จันทรผ่องจินดา
นางภาวิณี ปาลวัฒน์
นางพรรณี โชติมั่นคงสิน
นางสาวมณฑา สิริโรจนากร
นางปรางรัตน์  เกียรติทรงศักดิ์
นางสาวพัชรินทร์ ไทยบัณฑิตย์
นางสาววทัญญู ศิริพัฒนบูลย์
นายสตีเฟ่น อีแวนส์
นางอารีย์ แซ่ตั้ง
นายสมพงษ์ นิยมตรง
นางจันทร์ทิพย์ วิริยะพันธ์
นายไพจิตร โพธิ์จันทร์
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
รศ.อุเทน ปัญโญ
รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี
นายประสงค์  จักรค�ำ
ผศ.ดร.วัจนา สุริยธรรม
ผศ.ดร.จ�ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล
ผศ.ลัดดา ปานุทัย
ดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ
ดร.ธเนส เตชะเสน
นายเอกชัย ศิริอักษร
นางบังอร พรหมบุตร
นายแพทย์รัตนพันธุ์  อินเจริญศักดิ์
นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี
นางสุภา ชัยภูมิ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายสมศักดิ์ วุฒิสารวัฒนา
นายยงยุทธ์ วุฒิศิริศาสตร์
นายทิม วันศรี
นายบุญทรัพย์ กองค�ำ
นายอุดม ล้อทวีรักษ์
นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ
นางฉวีวรรณ สวนช่วย
นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล

ที่อยู่

ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
...
กรุงเทพมหานคร
โอเรกอน สหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อ.เมือง จ.สุรินทร์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จ.พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
ม.เชียงใหม่
ม.เกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
ม.ธรรมศาสตร์
นครราชสีมา
มสธ.นนทบุรี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
พะเยา
แพร่
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
น่าน
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
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๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.

๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๘
.๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘

นายกู้เกียรติ กิ่งเกษม
นายวีระวัฒน์ อนุชิตไพลิน
นายอธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายฝันดี จรรยาธนากร
นายฝันเด่น จรรยาธนากร
นางสาวสายธาร นิยมการณ์
นางสาวปิยะนันนท์ สุวรรณนภาศรี
อาจารย์สุณีรักษ์ สุขถาวรากร
Mrs.Bounheng Inversin
นายชวลิต วิชยสุทธิ์
นางเฉียบ คงชาญแพทย์
นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์
นางดรุณี พาลุสุข
นายประสิทธิ์ ชูเมือง
นายจิตร ชนะสงคราม
นางเกตุสุดา ศิรประภาพรสกุล
นางบุญล้อม พานิช
นางวีรยา ศรีสุวรรณ
นางมาลี โพธิ์ชวัง
นายประยูร ช่วยแก้ว
นางจรีพร เทพผดุงพร
นางผานิต อัตวีระพัฒน์
นายอาณัติ เล้าอารยะรักษ์
นายสุขุม แสงสมชัยพิพัฒน์
นายสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล
นายประพจน์ คุณวงศ์
นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
นายทองสา หนองพร้าว
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
รศ.ดร.ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา
รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ผศ.นฤมล ปิยวิทย์
ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
ดร.จรรยา อินทร์อ๋อง
ดร.บุญเพ็ง สืบพา
ดร.พงศ์ สุภาวสสิทธิ์

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
USA
นนทบุรี
สระบุรี
เพชรบุรี
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
ล�ำปาง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
นนทบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นนทบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
เชียงใหม่
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๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.
๖๔๙.
๖๕๐.

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘

นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์
นายแพทย์รณชัย ตั้งมั่นอนันตกุล
นายแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
นายสดใส โรจนวิชัย (สดใส รุ่งโพธิ์ทอง)
นายธีระ ด้วงสิน
นางอุไรวรรณ์ จิระพัฒน์พงศา
นายวรากร เจียรเสริมสิน
นายสิทธิชัย มหาวิริโยทัย
นายสมบูรณ์ น้อยหมอ
นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก
นางไข่มุก ณ น่าน
นางจงกลนี สุวรรณพัชร์
นายเจริญ พรหมศร
นายยิ่งยศ พร้อมพันธุ์
นายวัฒนา ผาทอง
นายสิทธิเดช ชวนะเวสน์
นางสาวลาวัลย์ ชัชชญา
นางจ�ำรัส พลสมัคร
นางละมัย สุวรรณน้อย
นางดวงกมล มะโนวงศ์
นางธนวรรณ เยี่ย
Mar Mar Siha Sudhamma Seingi (สีหสุธัมมสิงคี)
นายชินโชติ แก้วกันหา
นายพิชัย เรืองไพศาล
นางสาวปรศนา หงส์ทอง
นางสาวสุพรรณี ไชยรังสฤษฎิ์
นางสุภาพร วงษ์ชาลี
นางนภาพร อานันทนสกุล
นางอุทัยวรรณ พันธุ์ศิลา
นางสุพรรณรัตน์ ลือชา
นายประโยชน์ รัตนคุปต์
นายปรีชา แก่นสา
นายรัชดา จิวาลัย
นายนที วงศ์ผดุงเกียรติ
นางมนพัทธา วงศ์ผดุงเกียรติ
นางสาวอรุณี ไทยบัณฑิต
นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์)
นายชัยยศ เศวตฉายา
นายสมชาติ ณ บางช้าง
นางวราภรณ์ ผาติสุวัณณ
นางสาวกรรณาภรณ์ เจริญศักดิ์กุล

ที่อยู่

สุรินทร์
รพ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นครศรีธรรมราช
หนองคาย
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
พะเยา
น่าน
นครราชสีมา
แพร่
กรุงเทพมหานคร
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
เมียนมาร์
นครราชสีมา

ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร

สุพรรณบุรี
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๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙

นางสาวอรทัย ดาบค�ำ
นางผ่องผิว พัฒนาประภาพรรณ
นางบวรลักษณ์ ภคภพวรธันย์
นายมิ่ง เพลิศพราว
นางสาวขวัญตา อินทร์แก้ว
นางนันธนงศักดิ์ ภูชุม
นายโก๊ะ เส็ง ชัย
ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์
ศ.ดร.วารี นาสกุล
ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี
นายชยพล พงษ์สีดา
นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
รศ.ดร.กัณตภณ หนูทองแก้ว
ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์
ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
ผศ.แพทย์หญิงกวิณัณณ์ วีรกุล
ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
รศ.ดร.กอบกุล พันธุ์เจริญวรกุล
ผศ.พิเศษ พูล พัฒใหม่
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์
ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล
ดร.เพ็ญศรี จารุก�ำเนิดกนก
นายกนก ปิ่นแสง
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
นางชาลอต โทณวณิก
ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
นายสมพงษ์ ยอดเมือง
นายอัศนีย์ นันทชัยพันธ์
นางส�ำเนา รัตนพงษ์
นายวสันต์ บรรจงพาณิชย์
นายษฐา ขาวข�ำ
นางคูณ นาสพัส
ผู้ใหญ่ทองปาน หนองพร้าว
นางบุญชู ฤกษ์ดี
นางอิงอร ส�ำเภาแก้ว
นายสนาม ผดุงฉัตร
นางทองเลื่อน พรหมบุตร
นายสิทธิ์ชานนท์ ธนินเปรมอนันต์
นายกิตต์ มักการุณ

ที่อยู่

มาเลเซีย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
นนทบุรี
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
พะเยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
แพร่
เชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา
ล�ำปาง
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
อุบลราชธานี
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๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.

๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐

นายถวิล สุรนารท
นายชินกร บุญแสง
นางสาวปรธภร ปุระกัน
นายครุฑ สมบัติใหม่
นายเอื้อ มูลสิงห์
นายมงคล ตันสุวรรณ
นางนิจนภา ทองทรัพย์
นางสาวญาดา มนทมาส
นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์
นางวศิณี วนาพิทักษ์กุล
นายสมเกียรติ สุขศิริกุล
นางวลัยพร ปัญญา
นางสาวณัฏฐวี พานค�ำ
นางพันธนัทภ์ หล่มศรี
นางสาวมาลี ค�ำแพงศรี
นางจันทนา ถิโรภาส
ดร.ยอดยิ่ง จันทรพิมพ์
ดร.สุดใจ ดิลกทรรศนนท์
นายรัตน์ ปาละพงศ์
ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
นายไพฑูรย์ ปานประชา
ดร.สมบัติ เมทะนี
นางสาวศรีสมร จิรกิติ
ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
นายเจอด กลางประพันธ์
นายอเนก จงเสถียร
นางสาววล ใบโพธิ์
นายบุญส่ง พลมณี
นางสาวณมน โกศลวิจิตร์
นายยอดยุทธ ทรงกลด
นางสาวเกศริน เอกธวัชกุล
นางสาวอุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
นายวิรุฬห์ สมพันธ์สานิตย์
นายสุชาติ ศุภวรรณ
นางครศรี นิวงษา
นายประเวช ไกรเทพ
แม่ชีหลิว เซี่ยว นั้ว
แม่ชีธัญญาธร ณัฐพงษ์
นายชยาวุธ จันทร

ที่อยู่

ศรีษะเกศ
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
สหรัฐอเมริกา
นครพนม
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
ล�ำพูน
สุรินทร์
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
ปทุมธานี
หนองคาย
หนองคาย
ขอนแก่น
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
นครพนม
ตรัง
ปักกิ่ง จีน
หนองคาย
อุดรธานี
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๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.
๗๕๔.
๗๕๕.
๗๕๖.
๗๕๗.
๗๕๘.
๗๕๙.
๗๖๐.
๗๖๑.
๗๖๒.
๗๖๓.
๗๖๔.
๗๖๕.
๗๖๖.
๗๖๗.
๗๖๘.
๗๖๙.
๗๗๐.
๗๗๑.
๗๗๒.
๗๗๓.

๒๕๖๐ นายมานัส ทารัตน์ใจ
๒๕๖๐ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
๒๕๖๐ นางสาวประนอม คงพิกุล
๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล
๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมพร หาญพานิชย์
๒๕๖๐ ดร.บุญเลิศ โสภา
๒๕๖๐ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์
๒๕๖๐ ดร.ถนอมวงศ์ ล�้ำยอดมรรคผล
๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสถียร วิพรมหา
๒๕๖๐ ดร. ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ
๒๕๖๐ นายชาลี ลาสา
๒๕๖๐ นางเฉลิม เทศพานิช
๒๕๖๐ นายไตรสิทธิ์ กงจักร
๒๕๖๐ Mr. David John Freyer
๒๕๖๐ คุณอากร ใจประจง
๒๕๖๐ นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ
๒๕๖๐ นางสมจิตร เพชรรัตน์
๒๕๖๐ นายบรรจง เตชะศิวาลัย
๒๕๖๐ นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล
๒๕๖๐ นายวินัย ภาพพิมาย
๒๕๖๐ นายชัยมงคล ศรีทองแดง
๒๕๖๐ นายมนตรี เจียมปัญญารัช
๒๕๖๐ นางนาถนภา ทัตติยโชติ
๒๕๖๐ นางอดิสัย วิเศษวัชร์
๒๕๖๐ นางสุขาวดี วังค�ำ
๒๕๖๐ นายเริงฤทธิ์ โมทะจิต
๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยันต์ สุวรรณราช
๒๕๖๐ นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์
๒๕๖๐ นางละออ เดชะวงศ์อนันต์
๒๕๖๐ นางวรรณวรางค์ มัลลิกะมาลย์
๒๕๖๐ นางนันทศรี ประกอบมี
๒๕๖๐ นางวิไล ยันตรัตน์
๒๕๖๐ ร้อยต�ำรวจตรี ดร.สนุ๊ก สิงห์มาตร
๒๕๖๐ นางอนัญญา พงษ์พฤกษา
๒๕๖๐ นางธนภร แหวนทอง
๒๕๖๐ นางพราวนภา ทับทอง
๒๕๖๐ นายวัชระ บุญปลอด
๒๕๖๐ นางประเทือง นภาวรรณ
๒๕๖๐ นายสมนึก มณีโชติ
๒๕๖๐ นางสุภาพ แสนล้อม

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
พะเยา
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ล�ำพูน
อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
น่าน
แพร่
ศรีสะเกษ
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
ยโสธร
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
ชัยภูมิ
พะเยา
ล�ำปาง
ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
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๗๗๔.
๗๗๕.
๗๗๖.
๗๗๗.
๗๗๘.
๗๗๙.
๗๘๐.
๗๘๑.
๗๘๒.
๗๘๓.
๗๘๔.
๗๘๕.
๗๘๖.
๗๘๗.
๗๘๘.
๗๘๙.
๗๙๐.
๗๙๑.
๗๙๒.
๗๙๓.
๗๙๔.
๗๙๕.
๗๙๖.
๗๙๗.
๗๙๘.
๗๙๙.
๘๐๐.
๘๐๑.
๘๐๒.
๘๐๓.
๘๐๔.
๘๐๕.
๘๐๖.
๘๐๗.
๘๐๘.
๘๐๙.
๘๑๐.
๘๑๑.
๘๑๒.
๘๑๓.
๘๑๔.

๒๕๖๐ นายพิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ
๒๕๖๐ นายเดชา เดชนที
๒๕๖๐ นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม
๒๕๖๐ นายสุคนธ์ เนียมพูล
๒๕๖๐ นายวรธนัท อัศวกุลโกวิท
๒๕๖๐ นางจรรยา อยู่วิมลชัย
๒๕๖๐ นายวีระ กลีบลัดดาวัลย์
๒๕๖๐ นางมณฑา โหรวิชิต
๒๕๖๐ นางเมทินี ดีมั่นคงวณิช
๒๕๖๐ นายธนเดช อุบลรัตน์
๒๕๖๐ นายบุญเสริม ศุภศรี
๒๕๖๐ นายชาญวิสิษฐ์ จงพัฒนรัชต์
๒๕๖๐ นายเกียรติคุณ วีรพงษ์ประดิษฐ์
๒๕๖๐ นางภาสวรรณ ชนปทาธิป
๒๕๖๐ Mr. Kyaw Win
๒๕๖๐ Mr. Eang Tan
๒๕๖๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม
๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์
๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เชิดชัย ตันติศิรินทร์
๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร
๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
๒๕๖๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรญา ทองอุ่น
๒๕๖๑   นายแพทย์บุญยงค์ พฤฒิธาดา
๒๕๖๑   นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์
๒๕๖๑   พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ
๒๕๖๑   พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ
๒๕๖๑   พลโทปชัญญ์ ตุลยานนท์
๒๕๖๑   พลอากาศตรีสนอง กัลปนาท
๒๕๖๑   พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์
๒๕๖๑   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
๒๕๖๑   นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล
๒๕๖๑   นายสมเกียรติ ธงศรี
๒๕๖๑   ดร.นงลักษณ์ สวานนท์
๒๕๖๑   ดร.วราวุธ ตีระนันท์
๒๕๖๑   ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง
๒๕๖๑   ดร.นิภา สุพิชญางกูร
๒๕๖๑  ดร.ภาส ภาสสัทธา

ที่อยู่

ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
Myanmar
USA
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มหาสารคาม
เชียงใหม่
ขอนแก่น
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
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๘๑๕.
๘๑๖.
๘๑๗.
๘๑๘.
๘๑๙.
๘๒๐.
๘๒๑.
๘๒๒.
๘๒๓.
๘๒๔.
๘๒๕.
๘๒๖.
๘๒๗.
๘๒๘.
๘๒๙.
๘๓๐.
๘๓๑.
๘๓๒.
๘๓๓.
๘๓๔.
๘๓๕.
๘๓๖.
๘๓๗.
๘๓๘.
๘๓๙.
๘๔๐.
๘๔๑.
๘๔๒.
๘๔๓.
๘๔๔.
๘๔๕.
๘๔๖.
๘๔๗.
๘๔๘.
๘๔๙.
๘๕๐.
๘๕๑.
๘๕๒.
๘๕๓.
๘๕๔.
๘๕๕.

๒๕๖๑  ดร.อรชร ไกรจักร
๒๕๖๑  ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล
๒๕๖๑  นางสาวเยาวพา ภัทรธีรนนท์
๒๕๖๑  นางสุนีย์ สุขเสรี
๒๕๖๑  นางสมบัติ แก้วบัณฑิตย์
๒๕๖๑  นางพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล
๒๕๖๑  นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงษ์
๒๕๖๑  นางสุชาดา แสงอิน
๒๕๖๑  นางส�ำเนียง หนูสิงห์
๒๕๖๑  นางสละ แย้มยวน
๒๕๖๑  นายพิชัย การช่าง
๒๕๖๑  นางรัตนา เตชะสมบูรณากิจ
๒๕๖๑  นางทัศนา ชูจิตรสกุล
๒๕๖๑  นายจักรทอง เบ้าจรรยา
๒๕๖๑  นายวสันต์ สิงหราช
๒๕๖๑  นางประภา แสนโภชน์
๒๕๖๑  นายธนกฤต จุรีมาศ
๒๕๖๑  นางสาวสุวิชา พูลเกษ
๒๕๖๑  นางวรรณารัตน์ กลีบลัดดาวัลย์
๒๕๖๑  นางณัฐสินี เทพไพสรรค์
๒๕๖๑  นางเบญจมาศ เบสท์ บุญเสน่ห์
๒๕๖๑  นางดารณี ชัยนิชยกุล
๒๕๖๑  นางปริศนา วงศ์ศิริ
๒๕๖๑  นางบังอร ไกรกาญจน์
๒๕๖๑  นางสาววารุณี ประมาภรณ์
๒๕๖๑  นางเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย
๒๕๖๑  นางสมนึก เขมาชีวะ
๒๕๖๑  นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช
๒๕๖๑  นางมาริษา คุวานันท์
๒๕๖๑  นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี
๒๕๖๑  นายสุริยา ศิลปราเมศวร์
๒๕๖๑  นางสุภวัลย์ นิธิปุญญวงศ์
๒๕๖๑  นางธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์
๒๕๖๑  นายสุทธิวัตต์ ต่ายวัลย์
๒๕๖๑  นายพอพล อุบลพันธ์
๒๕๖๑  นางวิไล สุวรรณศรี
๒๕๖๑  นางรัตนาวดี สุริยวนากุล
๒๕๖๑  นายธเนศ จันมาธิกรกุล
๒๕๖๑  นางพีรนุช เกียรติสมมารถ
๒๕๖๑  นางนัยนา นาควัชระ
๒๕๖๑  นายสุชาติ คงชุม

ที่อยู่

สมุทรปราการ
นนทบุรี
ล�ำพูน
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
ตาก
สุรินทร์
นครพนม
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ตราด
สหรัฐอเมริกา
แพร่
นนทบุรี
มหาสารคาม
สระบุรี
แพร่
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
ล�ำปาง
นครราชสีมา
เลย
เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
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๘๕๖.
๘๕๗.
๘๕๘.
๘๕๙.
๘๖๐.
๘๖๑.
๘๖๒.
๘๖๓.
๘๖๔.
๘๖๕.
๘๖๖.
๘๖๗.
๘๖๘.
๘๖๙.
๘๗๐.
๘๗๑.
๘๗๒.
๘๗๓.
๘๗๔.
๘๗๕.
๘๗๖.
๘๗๗.

๘๗๘.
๘๗๙.
๘๘๐.
๘๘๑.
๘๘๒.
๘๘๓.
๘๘๔.
๘๘๕.
๘๘๖.
๘๘๗.
๘๘๘.
๘๘๙.
๘๙๐.
๘๙๑.
๘๙๒.
๘๙๓.
๘๙๔.

๒๕๖๑  นายภลภัทร สีแดง
๒๕๖๑  นางรุ่งฟ้า ว่องทวีทรัพย์ดี
๒๕๖๑  นายธนพล หิรัญธนารมย์
๒๕๖๑  นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์
๒๕๖๑  นายอัครเดช ยอดจ�ำปา
๒๕๖๑  นางสาวรัชนีย์ สุทธิธรรม
๒๕๖๑  นางกนกวรรณ รอดโฉม
๒๕๖๑  นางตุ๊กตา มาร์
๒๕๖๑  นางสาวอัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี
๒๕๖๑  นายฐิติกร เศวตนันทน์
๒๕๖๑  นายสมบัติ บัญชาเมฆ
๒๕๖๑  นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์
๒๕๖๑  นางสาวอุทัยวรรณ แก้วพิจิตร
๒๕๖๑  H.E.Mr. Neak Sambo
๒๕๖๑ Ms.Khounmy Panyanouvong
๒๕๖๑  Dr.Ye Aung
๒๕๖๑  Mr.Wang Li
๒๕๖๑  Mr.Gamini Ranjith Bandara
๒๕๖๑  Mr.Uethuji Hidenori
๒๕๖๑  Mr.Mi Xiong
๒๕๖๑  SIRI SUDDHAMMA SING DAW SANDAR WIN
(Mrs.Sandar Win)
๒๕๖๑  AGGA MAHA SIRI SUDDHAMMA SINGI DAW
MYINT MYINT WIN (Myint Myint Win)
๒๕๖๑  Mr.Teo Guek Hong (Martin Teo)
๒๕๖๑  Mr.Bounthavy Phonethasine
๒๕๖๑  Mrs. Teo Siao Wei
๒๕๖๑  Ms. CHEUNG Shuk Fung
๒๕๖๑  Ms. Wong Lai Yee
๒๕๖๒ แม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล
๒๕๖๒ แม่ชีประทิน อ�่ำบ�ำรุง
๒๕๖๒ ดร.สุนันทา นิตยะประภา
๒๕๖๒ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
๒๕๖๒ ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น
๒๕๖๒ ดร.สุพัตรา ชั้นสุวรรณ
๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราภูมิ สุวะโสภา
๒๕๖๒ ดร.กุลภัสสรณ์ อัครบาล
๒๕๖๒ ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
๒๕๖๒ นางรัมภา สันติธรรม
๒๕๖๒ นางสิริลักษ์ ประเสริฐ
๒๕๖๒ นางอ�ำภา สวาทยานนท์

ที่อยู่

ล�ำพูน
นครสวรรค์
พิษณุโลก
หนองคาย
สกลนคร
กรุงเทพมหานคร
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สุรินทร์
สมุทรปราการ
ลพบุรี
กัมพูชา
Laos
Myanmar
China
Sri Lanka
Japan
Myanmar
Myanmar
Myanmar
Malaysia
Laos
Malaysia
Hong Kong
Hong Kong
ส�ำนักปฏิบัติธรรมรัชตะธรรมสถาน ล�ำพูน
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สมุทรปราการ
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๘๙๕.
๘๙๖.
๘๙๗.
๘๙๘.
๘๙๙.
๙๐๐.
๙๐๑.
๙๐๒.
๙๐๓.
๙๐๔.
๙๐๕.
๙๐๖.
๙๐๗.
๙๐๘.
๙๐๙.
๙๑๐.
๙๑๑.
๙๑๒.
๙๑๓.
๙๑๔.
๙๑๕.
๙๑๖.
๙๒๐.
๙๒๑.
๙๒๒.
๙๒๓.
๙๒๔.
๙๒๕.
๙๒๖.
๙๒๗.
๙๒๘.
๙๒๙.
๙๓๐.
๙๓๑.
๙๓๒.
๙๓๓.
๙๓๔.
๙๓๕.
๙๓๖.
๙๓๗.
๙๓๘.

๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓

นางวิบูลย์ จิรัปปภา
นางเฉลียว พงษ์พันธุ์
นางชุติมา ตั้งรัตคณะ
นายไพศาล คุนผลิน
นางวีระวรรณ พราพงษ์
นายสมนึก จันทร์ศรีทอง
นางขัตติยา ด้วงส�ำราญ
นางรัตนา กิตติบรรลุ
นางรัศมี ทินกรวงศ์
นายสวิต มัคราช
นางนงลักษณ์ ไชยเสโน
นายดนัย กิตติจันทรโรจน์
นางบัวล้อม หาญต๊ะ
นางรุจิกาญจน์ ทันใจ
นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายเพทาย สดทรงศิลป์
นางมณีย์ ไชยชนะ
นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์
นางสาวเพ็ญภัค  รัตนค�ำฟู
นายโอฬาร  กิจเลิศ
นายอัญวุฒิ โพธิ์อ�ำไพ
นายกวี  ยามเย็น
นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว
นางคมข�ำ นาวีรัตนวิทยา
Daw Nang Mouk Laung Saing
Daw Yin Yin Win
Mr.Chaisompon Pomvihan
Mrs.Lee Sung Soon
Mr.U Zaw Ngwe Lwin
Ms.Daw Khin Thandar Oo
Mr.Sangat Choulamany
Mr.Lalist Kumar Bakshi
Mr.Raminder Sing Sajatep
Ms.Teo Siao Ki
นายศุภชัย สมเจริญ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์
ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
ดร.ประยูร อรัญรุท

ที่อยู่

นครพนม
พระนครศรีอยุธยา
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
น่าน
แพร่
ขอนแก่น
สุรินทร์
มหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
ล�ำปาง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
นครนายก
สมุทรปราการ
India
Myanmar
Myanmar
Laos
South Korea
Myanmar
Myanmar
Laos
Japan
India
Malaysia
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เลย
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๙๓๙.
๙๔๐.
๙๔๑.
๙๔๒.
๙๔๓.
๙๔๔.
๙๔๕.
๙๔๖.
๙๔๗.
๙๔๘.
๙๔๙.
๙๕๐.
๙๕๑.
๙๕๒.
๙๕๓.
๙๕๔.
๙๕๕.
๙๕๖.
๙๕๗.
๙๕๘.
๙๕๙.
๙๖๐.
๙๖๑.
๙๖๒.
๙๖๓.
๙๖๔.
๙๖๕.
๙๖๖.
๙๖๗.
๙๖๘.
๙๖๙.
๙๗๐.
๙๗๑.
๙๗๒.
๙๗๓.
๙๗๔.
๙๗๕.
๙๗๖.
๙๗๗.
๙๗๘.
๙๗๙.

๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓

ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์
ดร.ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
ดร.สุธาสินี สุพิชญางกูร
ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ
ดร.สุมนา สวนศิลป์พงศ์
อาจารย์ชื่นจิตต์ อินทรรัสมี
นายมุข โรจตระการ
นางอัมพวัลย์ พรรณขรรค์
พันตรี ธีระ สวนช่วย
นายพิสิทธิ์ จันทสาร
นางเข็มมา ประเสริฐสังข์
นางประกาย ทัศไนยวงศ์
นางบุษบา ปัตตรัย
นายธรรมรักษ์ พิชญกุล
นางประนอม ทิวะพันธุ์
นายประสิทธิ์ บุญเจริญ
นายประเสริฐ สุขวงศ์
นายธรธรรม์ ชินโกมุท
นางปานตา คุนผลิน
นางกฤษณา อุทัยกาญจน์
นางอนุรัตน์ ธัมมอัญญา
นางชลิดา เอกชัยพัฒนกุล
นางชไมมาศ ชาติเมธากุล
นางศิริวิช ดโนทัย
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วปลั่ง
นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม
นางสาวศิริพร อ�ำเคน
นายมานพ ค�ำตัน
นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์
นายกมล ศรีประภา
นางมารยาท มาลยมาน
นายฤกษ์ วรจิต
นางสาวพลอยทองล้อมเพ็ชร์ ธรรมโชติ์มงคล
นายสุนันท์ ธรรมพิทักษ์สุข
นายปฏิญญา วิบูลย์นันท์
นายศิริเวช รัตนเทพสถิตย์
นางอรวรรณ เพศประเสริฐ
นายชัชวาล แก้วกระจาย
นางส�ำรวย เกตุคง
H.H. Ms. Guo Wei
Mr. Milton Liao / Liau Yee Cheng

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สหรัฐอเมริกา
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
มหาสารคาม
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
ขอนแก่น
ปทุมธานี
สระแก้ว
ล�ำปาง
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา  
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
แพร่
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สหรัฐอเมริกา
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
China
Chinese Taipei
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ที่ พ.ศ. รายนาม

๙๘๐. ๒๕๖๓
๙๘๑. ๒๕๖๓
๙๘๒. ๒๕๖๓
๙๘๓. ๒๕๖๓
๙๘๔. ๒๕๖๓
๙๘๕. ๒๕๖๓
๙๘๖. ๒๕๖๓
๙๘๗. ๒๕๖๓
๙๘๘. ๒๕๖๓
๙๘๙. ๒๕๖๓
๙๙๐. ๒๕๖๓
991. ๒๕๖๔
992. ๒๕๖๔
993. ๒๕๖๔
994. ๒๕๖๔
995. ๒๕๖๔
996. ๒๕๖๔
997. ๒๕๖๔
998. ๒๕๖๔
999. ๒๕๖๔
1000. ๒๕๖๔
1001. ๒๕๖๔
1002. ๒๕๖๔
1003. ๒๕๖๔
1004. ๒๕๖๔
1005. ๒๕๖๔
1006. ๒๕๖๔
1007. ๒๕๖๔
1008. ๒๕๖๔
1009. ๒๕๖๔
1010. ๒๕๖๔
1012. ๒๕๖๔
1022. ๒๕๖๔
1013. ๒๕๖๔
1014. ๒๕๖๔
1015. ๒๕๖๔
1016. ๒๕๖๔
1017. ๒๕๖๔
1018. ๒๕๖๔
1019. ๒๕๖๔
1020. ๒๕๖๔

Mr. U Pan Hmwe
Mr. Nobuo Toyoda
Mr. Nguyen Xuan Truong
Mr. Anil Kumar Bakshi
Prof. Dr. Martin Siegfried Seeger
Mr. U Moe Kyaw Thu
Mrs. Thi Tham Nguyen
Mr. U Tin Lin Pyae
Mr. Zay Thiha  
Mr. Low Junsheng (Johnsen)
Mrs. Somchit Berg / นางสมจิตร์ เบอร์ก
ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ
รองศาสตราจารย์ เพทาย พงศ์เพียจันทร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล
พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้
นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช
นายประดิษฐ์ ไกรสร
นางวัฒนา ชนินทรลีลา
นางสุดารัตน์ ศุภวาณิชยานนท์
นางสาวเพ็ญศรี ชั้นบุญ
นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ
นางมาลัยจรัส ศรีรินทร์
นายภิญโญ หิตโกเมท
นายประเสริฐ วรปัญญา
นางพรเพ็ญ เดชวิไลศรี
นางละออง บุญประเสริฐ
นายตะวัน สวนนันท์
นางดวงจันทร์ ประสาวะเท
นางนัทธอร ดวงมณี
นายจ�ำรัส ตั้งตระกูลธรรม
นายพรชัย ก�ำริสุ
นายอ�ำนาจ สอนจันทร์
นางพรพิมล แก้วศรีงาม
นายเอกภพ โตมรศักดิ์
นางสาวสงกรานต์ เกตุดี
นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์

ที่อยู่

Myanmar
Japan
Vietnam
India
UK
Myanmar
Vietnam
Myanmar
Myanmar
Singhapore
Norway
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ชลบุรี
นนทบุรี
ขอนแก่น
พิจิตร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครนายก
ล�ำพูน
มหาสารคาม
นครสวรรค์
แพร่
สมุทรปราการ
อุดรธานี
น่าน
ขอนแก่น
พิษณุโลก
นครปฐม
อุดรธานี
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
นครราชสีมา
พิษณุโลก
เลย
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ที่ พ.ศ. รายนาม

1021. ๒๕๖๔
1022. ๒๕๖๔
1023. ๒๕๖๔
1034. ๒๕๖๔
1025. ๒๕๖๔
1026. ๒๕๖๔
1027. ๒๕๖๔
1028. ๒๕๖๔
1029. ๒๕๖๔
1030. ๒๕๖๔
1031. ๒๕๖๔
1032. ๒๕๖๔
1033. ๒๕๖๔
1034. ๒๕๖๔
1035. ๒๕๖๔
1036. ๒๕๖๔
1037. ๒๕๖๔
1038. ๒๕๖๔
1039. ๒๕๖๔
1040. ๒๕๖๔
1041. ๒๕๖๔
1042. ๒๕๖๔
1043. ๒๕๖๔
1044. ๒๕๖๔

นายธีรพล เจียงจตุรภัทร์
นายสรชัด สุจิตต์
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
นายสิทธิอัต บัวทอง
นายศิริพงษ์ ไหวดี
นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร
นายจิระเดช อุบล
นายรัชพล ภู่โอบอ้อม
นายวิทยา ตันฑอาริยะ
นางวิภาศิริ มะกรสาร
นายสมปอง สงวนบรรพ์
นางสมสมร หนูมา
นางสาวศุขศรี ชินะกุล
นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์
นางสาวบุบผา ทิมถาวร
นางเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา
นางกชพร ชื่นเจริญวงศ์
Mrs. Nali Sisulid
Mr. Kham Nan
Mr. Neal Murata
Nang Khin Myint Yee
Miss The Noe San (a) Thazin Kyaw Win
Mr. Phone Myint Thu
Miss Teo Siao Ee

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
พะเยา
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
USA
กรุงเทพมหานคร
Laos
China
USA
Myanmar
Myanmar
Myanmar
Malaysia

รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทาน และผู้อุปถัมภ์
งานพิธีประสาทปริญญา ประจำ�ปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
**************

ที่
รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทาน ปี ๒๕๖๔
๑ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒ พระชลญาณมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน�้ำ)
๓ พระครู พิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
๔ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�ำเพ็ญ และคณะ
๕ มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารตลอดงาน
๖ ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
๗ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘ ป้าน้อย อาหารเจ
๙ บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จํากัด
๑๐ โรงทานปัญจศรี
๑๑ พระราชมหาเจติยาภิบาล วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี
๑๒ พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ ส�ำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนพเก้า
คณะศิษย์พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ วัดสุทธิวนาราม จ.บึงกาฬ
๑๓ พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ คณะศิษย์ (ศูนย์พุทธบริษัทสากล)
๑๔ วัดหนองริวหนัง ต.ล�ำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
น�ำโดย แม่ชีบุญศรี อรรคศรี
๑๕ บมจ. พีจีที  เอ็นเนอยี่  
๑๖ ครอบครัวคุณลั่นทม บุญคุ้ม ครอบครัวคุณรันทม ผิวด�ำดี
ครอบครัวแม่ตุ๊กและน้องหญิง
๑๗ ลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูปทุมภาวนาจารย์ วัดป่าเจริญราช คลอง 11
๑๘ คุณส�ำราญ นวพานิชย์ และครอบครัว - คุณแดง - คุณหน่อย
๑๙ ศ.ดร.ศุลีมาศ  สุทธิสัมพัทน์
๒๐ พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายการอาหาร
ขนมจีน
บริจาคปัจจัย
บริจาคปัจจัย
อาหารตลอดงาน
อาหารตลอดงาน
ข้าวเหนียว, ส้มต�ำ
ก๋วยเตี๋ยว
อาหาร, น�้ำแข็งใส
ก๋วยเตี๋ยว
อาหาร, ขนม
ข้าวเหนียว, ส้มต�ำ
ขนมจีนน�้ำยาป่า แกงเขียวหวาน, ไก่ทอด
ถวายปัจจัย
น�้ำดื่ม
ขนมหวาน
ข้าวเหนียว, ไก่ทอด
เฉาก๊วย, ก๋ยวเตี๋ยวหลอด
ไอศครีมเพื่อสุขภาพ

