ตอนที่ ๒

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บรรพชิต) รุ่นที่ ๑๗
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คฤหัสถ์) รุ่นที่ ๑๗
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชิต) รุ่นที่ ๓๑
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (คฤหัสถ์) รุ่นที่ ๓๑
- พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖
- คณะพุทธศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- พุทธศาสตรบัณฑิต (คฤหัสถ์)
- พุทธศาสตรบัณฑิตจากสถาบันสมทบ
สถิติผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
สรุปสถิติผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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รายนามพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ กลุ่มบรรพชิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่			 ชื่อ
๑ พระกฤษณะพงษ์
๒ พระมหาถนอม
๓ พระวินย์
๔ พระมหาชิด
๕ พระมหาชูชาติ
๖ พระมหาไสว
๗ พระปลัดสมภาร

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ฉายา
ิตมานโส
านวโร
สิริวฑฺฒโน
วชิราโณ
จิรสุทฺโธ
สนฺตมโน
สมภาโร

นามสกุล
มังกร
พิมพ์สุวรรณ
เมฆไตรภพ
ศรีวิริยกุลชัย
ธรรมมุทิศ
ฤทธิ์วิชัย
ทวีรัตน์

ที่			 ชื่อ
๑ พระมหานพพร
๒ พระมหาธีระยุทธ

สาขาวิชาสันติศึกษา
ฉายา
ปุญฺชโย
จิตฺตปุญฺโ

นามสกุล
บุญญธรรม
แบนเสมอ

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูธรรมสารโกศล
ธมฺมสนฺติโก
พันธุ์จิรพัฒน์
๒ พระครูสุจิตตานันท์
หิตจิตฺโต
ทินโพธิ์วงค์
๓ พระมหาชัยชนะ
พุทฺธเมธี
กิรัมย์
๔ พระมหานครินทร์
อนาลโย
สุขราช
๕ พระมหาวาสุเทพ
าณเมธี
น�้ำพุ
๖ พระมหาวิชาญ
สุวิชาโน
บัวบาน
๗ พระมหาสันติชัย
อภิสนฺติ
โพนศรีสม
๘ พระมหาสิริ์ยส  
สิริยโส
ชาลีเปรี่ยม
๙ พระครูปลัดศักดิ์
มหาวีโร
โกศลสุภวัฒน์
๑๐ พระครูปลัดสังวาลย์
เทวสโร
ศรีสุข
๑๑ พระปลัดสมเกียรติ
อํสุธโร
อัมไพพันธ์
๑๒ พระครูสมุห์นพดล
ปิยธมฺโม
เขาแก้ว
๑๓ พระสมุห์กันตพัฒน์
สุภทฺโท
เจริญจรัสวาศน์
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๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

สูจิบัตร
พระสมุห์โกมิน
พระชูศักดิ์
พระภูมิปัญญา 
พระวัชระ
พระสมพร

จนฺทาโภ
ถิรธมฺโม
อธิมุตฺโต
เทวสิรินาโค
ปภสฺสโร

อินทร์อยู่
เล้าเฮง
งามพร้อม
เลขาลักษณ์
แก้วมณี

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระโสภณวชิราภรณ์
โชติโก
ท�ำนา
๒ พระสมุห์โชคดี
วชิรปญฺโ
ราโชกาญจน์
๓ พระครูปลัดอรรณพ
ปญฺาสาโร
ฟักสังข์
๔ พระอนันตชัย
อภินนฺโท
ขันโพธิ์น้อย
๕ พระมหาถาวร
ถาวโร
หนูอิน
๖ พระพรชัย  
อาสโภ
เทพสาร
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูชิโนวาทธ�ำรง
ปีติธมฺโม
ทานาแซง
๒ พระมหาพิษณุ  
สญฺเมโธ
สัญญขันธ์
๓ พระศรีสิทธิมุนี
ชยเมธี
ชยเมธีกุล
ที่			 ชื่อ
๑ Phra Bandit
๒ Nawseng

สาขาวิชา Linguistics คณะมนุษยศาสตร์
ฉายา
นามสกุล
Pandito
Krongbuabun
Aggasena

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระอุทิศ  
อาสภจิตฺโต
สุขแสง
๒ พระมหาฉัตรเทพ  
พุทฺธชาโต
พุทธชูชาติ
๓ พระครูใบฎีกาธีรยุทธ
จนฺทปโม
ภู่โคกหวาย
๔ พระมหาทองสุข
วิสุทฺธสีโล
อังคศุภรกุล
๕ พระปลัดวีระศักดิ์  
ธีรงฺกุโร
ปุกค�ำ
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระฉัตรชัย
อธิปญฺโ
ดวงศรี
๒ พระครูบวรกิจคุณาธาร
วรปญฺโ
พฤกจันทร์
๓ พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ภูมิปาโล
หามนตรี
๔ พระครูพิจิตรวรเวท
จนฺทสีโล
มารยาท
๕ พระมหาธงไชย  
วิสุทฺโธ
จันทสิทธิ์
๖ พระมหานารทะ
จริยเมธี
แก้วนิล
๗ พระครูสังฆรักษ์อนันต์
สุทฺธิมโน
บู่บาง
๘ พระครูสมุห์ไพทูรย์
สิริภทฺโท
พนมสวย
๙ พระอธิการสุรศักดิ์
สุขุมาโล
คงเมือง
๑๐ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม    กลฺยาณธมฺโม
ค�ำโอด
๑๑ พระครูวิวิธธวัชชัย  
วรปุญฺโ
วระดี
๑๒ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์    กิตฺติปญฺโ
คล้ายผึ้ง
๑๓ พระครูศรีเมธาภรณ์    
ิตธมฺโม
สายแก้วดี
๑๔ พระปลัดทัศนพล   
เขมจาโร
พรหมมา 
๑๕ พระครูพิทูรนคราภิรักษ์   
นรินฺโท
อยู่ยิ่ง
๑๖ พระมหาจรูญ     
อภิธมฺมจิตฺโต
กิมซุ่นฮวด
๑๗ พระครูสังฆรักษ์สงัด  
ภทฺทธมฺโม
ภักดีบ�ำรุง
๑๘ พระใบฎีกาสมคิด   
นาถสีโล
สุขนิล
๑๙ พระสุทิน     
อธิปญฺโ
สุดวิจิตร
๒๐ พระราชวัลภาจารย์   
อาจารคุโณ
คุณเมฆ
๒๑ พระศรีรัตนวิมล    
รตนปญฺโ
มีแก้ว
๒๒ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  
วชิรวุฑฺโฒ
ลิ้นทอง
๒๓ พระครูจริยธรรมานุรักษ์     จริยธมฺโม
ตรงศิริ
๒๔ พระครูอาทรวรธรรม   
อุปสนฺโต
หมื่นคลัง
๒๕ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์     เตชปุญฺโ
เมืองเกษมพงสี
๒๖ พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์   
สมฺปุณฺโณ
พลอยทรัพย์
๒๗ พระครูภาวนาคุณาภรณ์     กิตฺติธโร
จรูญรัศมีโรจน์
๒๘ พระมหาเฉลิมพล     
อชิโต
โชคโภคาสมบัติ
๒๙ พระมหาอัครวัฒน์  
กิตฺติาโณ
เหมือนพันธ์
๓๐ พระครูปลัดพนมชัย
มหาวชิโร
กิตติศักดิ์
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44
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

สูจิบัตร
พระครูสมุห์ดิฐภูมิ
พระครูสมุห์วิโรจน์    
พระสมุห์วศิน    
พระครูสังฆรักษ์มุนินทร์   
พระสมุห์ธงชัย   
พระธงชัย
พระมหาทวี

จิรธมฺโม
คุณวีโร
วิสุทฺโธ
มุนินฺทโร
สุนฺทราจาโร
ขนฺติธโร
โพธิเมธี

อินทชาติ
ตันบริบูรณ์
พงษ์ศักดิ์
กองจันทร์ดี
ธนวัฒนกุล
มนตรีวงศ์
โพธิ์ตาด

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาสุพัฒน์
นนฺทปญฺโ
ศรียอด
๒ พระครูปลัดชาติชาย
าณโสภโณ
ขุมเงิน
๓ พระมหาสุริยา 
อภิวฑฺฒโน
มะสันเทียะ
๔ พระครูสุชัยพัชรมงคล
ตปสมฺปนฺโน
คงเวิน
๕ พระมหาธีรวัฒน์
เสสปุญฺโ
สันยศติทัศน์
๖ พระสมนึก
ธีรปญฺโ
กลับน้อม
๗ พระครูปลัดสิทธิชัย
วิสุทฺโธ
หว่านผล
๘ พระมหาวิเศษ
กนฺตธมฺโม
มั่งคั่ง
๙ พระมหาสุริยะ
มททโว
มาธรรม
๑๐ พระพงษ์ศักดิ์
สนฺตมโน
เกษวงศ์รอด
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหานรินทร์
สุรปญฺโ
เอมพันธ์
๒ พระครูธรรมธรบุญเที่ยง
พุทฺธสาวโก
ลักษณ์พลวงค์
๓ พระมหาพิพัฒพงศ์
ิตธมฺโม
วงษ์ชาลี
๔ พระเทพปริยัติเมธี
สิริธโร
ญาณสิทธิพัฒน์
๕ พระเมธาวินัยรส
ปวิสิโก
พุทธจรรยา
๖ พระมหาเอกกวิน
ปิยวีโร
อะซิ่ม
๗ พระครูวินัยธรอธิษฐ์
สุวฑฺโฒ
สุขพานิช
๘ พระชินกร
สุจิตฺโต
ทองดี
๙ พระธงชัย
วชิราโณ
พิชัย
๑๐ พระภิญโญ
ตสฺสนาโม
มีสมบัติ

02.

2

(39-86).indd 44

1/12/2564 10:34:42

พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี ๒๕๖๔

45

สาขาวิชา Public Administration คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
1 Phra Jakkapong
Balavaro
Mongkolchairuek
2 Ahsin Aggacara
สาขาวิชา Buddhist Studies วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
1 Kuvera
2 Obhasalankara
3 Nguyen Van Nam
4 Thach Keo Via Sa Na
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ
ยโสธโร
ไพรสมุทร
๒ พระมหาเศรษฐศิริ
ปภสฺสโร
ทิตา
๓ พระพิภพ
สีลสมฺปนฺโน
ใจดี
๔ พระมหาจักรพันธ์
สุรเตโช
สุระโพธา
๕ พระมหาทองล้อม
สุเมโธ
อินทะสร้อย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์
ยโสธโร
เมืองนนท์
๒ พระครูโพธิมานุศาสก์
ธมฺมานนฺโท
รักษาภักดี
๓ พระครูพิมลธรรมาภรณ์
อคฺคธมฺโม
ศรีจันทร์ก�่ำ
๔ พระครูศรีวุฒิเมธี
อารยธมฺโม
ศรีสงภา
๕ พระศรีสิทธิวิเทศ
ธมฺมชโย
รสเลิศ
๖ พระรุ่งธรรม
โชติธมฺโม
หลักค�ำ
๗ พระมหาก้องไพร
สาคโร
เกตุสาคร
๘ พระมหาวีรยุทธ
กุสลจิตฺโต
ค�ำโสกเชือก
๙ พระครูอุดมประชานุกูล
อุตฺตโม
สิงห์ทองบุญ
๑๐ พระมหาสุพล
สุพโล
สุขดา
๑๑ พระมหานพดล
นวตลปญฺโ
ยมสีด�ำ
๑๒ พระสุนันท์
สุธมฺโม
โยธนามิ
๑๓ พระครูผาสุกวิหารธรรม
ผาสุโก
ธานุมาตย์
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สูจิบัตร

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ
จนฺทาโภ
พานิช
๒ พระนราศักดิ์
วรธมฺโม
ธรรมศรีใจ
๓ พระยงค์ยุทธ
เทวธมฺโม
จันทะอ่อน
๔ พระอัฉริยะ
อรุโณ
ปัญโย
๕ พระมหาอรรถพงษ์
สิริโสภโณ
ศรีระวงษ์
๖ พระครูปริยัติวราภิรม
ปภสฺสโร
ภูมิภาค
๗ พระมหาจิณกมล
อภิรตโน
เป็นสุข
๘ พระครูปลัดรังสรรค์
คุณสาโร
ตุ้มม่วง
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูวาปีชัยธรรม
รวิวณฺโณ
ไชโย
๒ พระครูภัทจิตตาภรณ์
ภทฺรจิตฺโต
ศรีสว่าง
๓ พระปลัดวัชระ
วชิราโณ
เกิดสบาย
๔ Sokchea
Pech
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตพะเยา
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระสุนทรกิตติคุณ
อินฺทปญฺโ
บุญก�้ำ
๒ พระครูสุภัทรพรหมคุณ
พฺรหฺมจาโร
ค�ำประเสริฐ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาเดชาธร
สุภชโย
กนกรัตนาพรรณ
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูใบฎีกามณฑล
เขมโก
ชูโตศรี
๒ พระครูสิริภูรินิทัศน์
ิตสคฺโค
ดิษสวรรค์
๓ พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์
ชนาสโภ
สุขแจ่ม
๔ พระครูนิเวศน์สีลากร
สุจิตฺโต
ธนะคูณ
๕ พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย
ิตธมฺโม
มัธวรัตน์
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รายนามพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ กลุ่มคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่			 ชื่อ
๑ นางอภิสร
๒ นางกรกนก
๓ นายธนบดี
๔ นายพงษธรณ์
๕ นายอ�ำนาจ
๖ นางสาวเทียมจิตร์
๗ นางอัญชฎา
๘ นางอลิศา
๙ นางสาวพิชญานันต์
๑๐ นางนนทิวัต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นามสกุล
มีผล
รุจินาม
ครองยุติ
พิลึก
มลสิน
พ่วงสมจิตร์
พูลทัศฐาน
ริมดุสิต
พงษ์ไพบูลย์
ไล้เลิศ

ที่			 ชื่อ
๑ นางสาวอิษฎาณิศ

สาขาวิชาปรัชญา
นามสกุล
ตันติชุติ

ที่			 ชื่อ
๑ นางชนาภา
๒ นายวราวุฒิ์
๓ นางสาวนรารัตน์
๔ นางสาวมาลินี
๕ นางสาวณวรัน
๖ นายทวีชัย
๗ นายณัฐสันต์
๘ นายมนูญ
๙ นางสาวณัฎฐนันท์
๑๐ พันต�ำรวจเอก ธีรพันธ์   
๑๑ นางสาวพรชนก
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นามสกุล
ศรีวิสรณ์
บูลกุล
สงวนทรัพย์
ยมกวาง
เรืองศิริ
พลอามาตย์
แก้วโสวัฒนะ
ส�ำเร็จ
คุณาจิระกุล
นิธิภณยางสง่า
เธียรกิตติ์ธนา
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๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

สูจิบัตร
นางเจริญจิต
นายนนท์ปวิชช์
นางสาวพิมพ์นิภา
เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์
นางสาวบุษบา
นางลัดดา   

งามทิพยพันธุ์
สุจริต
จินตานพันธ์
วัฒนศิริธร
ฉิมพลิกานนท์
เฉลิมกาญจนา

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)
สาขาวิชา Buddhist Studies
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
1 Miss Usa
Wongsangkul
2 Mr.Santhad
Chanthathong
3 Mr.Chaiyen
Ratnavijarn
4 Mr.Manonthep
Phornprapha
ที่			 ชื่อ
1 Mrs.Chanida

สาขาวิชา Peace Studies
นามสกุล
Wongchanglor

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายทศพร
น้อยสุขะ
๒ นายรุ่งทวี
พรรณา
๓ นางสาวฉันทนา   
ภุมมา
๔ นางสาวธนัญชาภาวิ์
ชัยประภา
๕ นางสาวนิภาภัทร
ปรากฎผล
๖ นางบุญฤดี  
อุดมผล
๗ นางสาวโยธิกา 
เลิศรัตยากุล
๘ นางสาวรวีวรรณ
วงค์เดชานันทร์
๙ นางสมหมาย  
ปวะบุตร
๑๐ นางสาวสุวรรณา 
สุดปรึก
๑๑ นางสาวราตรี
รัตนโสภา
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สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวรุ่งนะภา
ค�ำภูษา
๒ นายชายะ
มัณฑนาจารุ
๓ นางสาวสายหยุด
มีฤกษ์
๔ นางสาวมนัสชนก
เมืองเงิน
๕ นางสาวสุพิศ
ผ่องศิริ
๖ นางสาวนันทนา 
วงษ์สวัสดิ์
๗ นางสาวโมลี  
เขียวสะอาด
๘ นายพรมงคล  
ฉันท์รัตนโยธิน
๙ นางสาววริทธิ์ตา  
จารุจินดา
๑๐ นางสาวทิพย์ธิดา  
ณ นคร
๑๑ นางสาวพันทิวา  
กฤษฎาชาตรี  
๑๒ นางสาวสุทธิรัตน์   
ชูเลิศ
๑๓ นายจ�ำรัส  
พรหมบุตร
๑๔ นายชยพล  
มั่นจิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวรุ่งรัชนี
พร้อมเพรียง
๒ นางขนิษฐา 
น้อยบางยาง
๓ นายกันต์ภูษิต
วิโรจะ
๔ นายธนาภัสสร์
สนธิรักษ์
ที่			 ชื่อ
1 Miss Lalita

สาขาวิชา Linguistics คณะมนุษยศาสตร์
นามสกุล
Pimrat

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางจารุณี  
จันทร์เปล่ง
๒ นาวาอากาศเอกหญิง นงนุช   โกมลหิรัณย์
๓ นายพงศ์วณัฐ
คงทรัพย์
๔ นางวาสนา
แก้วหล้า
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๕
๖
๗
๘
๙

สูจิบัตร
นางนภัสสรณ์
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวอรศิริ   
พันต�ำรวจโท สุภชัย
นายวัลลภ

ศิริวสุพันธ์
อิศรเดช
ไม้ทอง
หนูแก้ว
สุรทศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ พันเอก สาธิต  
ทิพย์มณี
๒ นายวิศิษฎ์สร
เอกกิตตินันท์
๓ นางสาวปัญม์ณิสาธ์  
องค์ปรัชญากุล
๔ นางสาวพัทธนัญพร
พิพิธวรโภคิน
๕ พันต�ำรวจเอก ภูษิต
วิเศษคามินทร์
๖ นายมนตรี
พรมวัน
๗ นางสาวอภิญญา
ฉัตรช่อฟ้า
๘ นายเจริญชัย
กุลวัฒนาพร
๙ นายธีรพล
บุญตาระวะ
๑๐ นายบวร
ขมชุณศรี
๑๑ นางสาวณัชชา
อมราภรณ์
๑๒ นายไพรัฐ
พานิชย์สกุลชัย
๑๓ นางสาวสิริปภา
ภาคอัตถ์
๑๔ นายกอปรลาภ
อภัยภักดิ์
๑๕ นางสาวกชนิภา
อินทสุวรรณ์
๑๖ นางสาวถนอมขวัญ
อยู่สุข
๑๗ นางสาวทัศมาวดี
ฉากภาพ
๑๘ นางปนัดดา
รักษาแก้ว
๑๙ นายประยูร
เจนตระกูลโรจน์
๒๐ นายวีระ
อินทรโสภา
๒๑ นางสาวศศิธร
อนันตพันธุ์พงศ์
๒๒ นางศศิพัชร์
วัฒนรวีวงศ์
๒๓ นายสุวรรณ์
แก้วนะ
๒๔ นางสาวทัศนีย์
ปิยะเจริญเดช
๒๕ นางสาวบุญชิรา
ภู่ชนะจิต
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๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายอภิวัฒน์
พลเอก ปกิตน์
นายณัฎฐ์
นางสาวณัฐกานต์
นายกิตวิชัย

จ่าตา
สันตินิยม
รุ่งวงษ์
บุญแนบ
ไชยพรศิริ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ พันเอก ภาณุรัตน์
ดีเสมอ
๒ ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์
ปริญญาธรรมกุล
๓ ร้อยเอก ไพบูลย์
สุขเจตนี
๔ นายชุติพนธ์
วงษ์อมรวิทย์
๕ พันต�ำรวจโท ชุมพล
เพ็งศิริ
๖ นางสาวอัญธิษฐา 
อักษรศรี
๗ นางไพวรรณ
ปุริมาตร
๘ นายพรเศรษฐี
วุฒิปัญญาอิสกุล
๙ นายนิติพันธ์
อินทโชติ
๑๐ นายสมชาย
ชูเมือง
๑๑ นายสุทน
ทองเล็ก
๑๒ นางสาวฉัชศุภางค์
สารมาศ
๑๓ นางสาวปณัชช์ฐิตา
บูรณกิจ
๑๔ นางสาวรัชฎากร
เอี่ยมอ�ำไพ
๑๕ นายอัครเดช
พรหมกัลป์
๑๖ นางสาวสุกัญญาณัฐ
อบสิณ
๑๗ นายธงชัย
สิงอุดม
๑๘ นายภูริวัจน์
ปุณยวุฒิปรีดา
๑๙ นายกรณัฐ
ระงับทุกข์
๒๐ นายธนพัฒน์
เฉลิมรัตน์
๒๑ นายประคอง
มาโต
๒๒ นางสาวณฐมน
หมวกฉิม
๒๓ นางสาวพัชรี
สายบุญเยื้อน
๒๔ นางสาวศิริสุดา
แสงทอง
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๒๕
๒๖

สูจิบัตร
นางสาวสาลินี
นางสาวสุมาลี

รักกตัญญู
บุญเรือง

สาขาวิชา Public Adnministration คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
1 Mr. Somkuan
Yambubpha
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายกรภพ
สีสัน
๒ นายเพลิงสุริยเทพ เจ้ามลาวลาช รามางกูร ณ โคตะปุระ
๓ นายเสพบัณฑิต
โหน่งบัณฑิต
๔ นางสาวญภัคร์ชวดี
พันใจลือ
๕ นางสาวชุติมา
สุคัณธสิริกุล
๖ นายพัฒนา
ใจหล้า
๗ นายเดช
ยะมงคล
๘ นางสุปราณี
สาระรัตน์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายชาตรี
พะยิ
๒ นายพิจิตร
พงษ์เกษ
๓ พันต�ำรวจเอก คณิต  
ดวงหัสดี
๔ นางมุกมณี
ฤกษ์งาม
๕ นายสวัสดี  
ปลื้มกมล
๖ นายวินัย
อินเสมียน
๗ นางสาวปรียาภรณ์
ฤทธาพรม
๘ นายนิรันดร์
แสงพลสิทธิ์
๙ นางพนิชย์
สิมลี
๑๐ นางสาวจิตติมา
สุนทรรส
๑๑ นางสาวกชพร
ศิริบุตร
๑๒ ดาบต�ำรวจ ชิณท์ณภัทร
ภิญโยดม
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ที่			 ชื่อ
๑ นางสาวเอกบุญญาวรรณ
๒ นายประธาน
๓ นายสุขสมัย  
๔ นายสุทิน
๕ นายนิติกร
๖ นายเทพวรรณ์
๗ นางสาวจันทนา 
๘ นายประสิทธิ์
๙ นางเพชราภรณ์
๑๐ นางรัตนา
๑๑ นางผนึกแก้ว
๑๒ นายอานนตรี

02.

2

สาขาวิชาปรัชญา
นามสกุล
พลอยพรรณณา
คงเรืองราช
น่าบัณฑิต
ไชยวัฒน์
วิชุมา
เตียมไธสง
แสนค�ำ
วงศรีเทพ
ประสารฉ�่ำ
ทอมแจ่ม
คลังคา
ประสบสุข

ที่			 ชื่อ
๑ นายบุญสุข
๒ นายมนัสพล
๓ นายวรเดช
๔ นายบัญญัติ
๕ นายนะโม
๖ นายสมศักดิ์
๗ นายไชยวัตร์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
นามสกุล
อุ่นแก้ว
ยังทะเล
มีแสงรุทกุล
อนนท์จารย์
สุขปราณี
สนพะเนาว์
ศิริศักดิ์ดา

ที่			 ชื่อ
๑ นางสาวฐิติพร
๒ นายธนวัฒน์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตพะเยา
นามสกุล
สะสม
ศรีลา

ที่			 ชื่อ
๑ นายวิสุทธิ

53

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
นามสกุล
บุญญะโสภิต
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สูจิบัตร

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายธีรพันธ์
เชิญรัมย์
๒ นางกัลยา
ทองนุช
๓ นางสาวชลธิชา
เพชรานรากร
๔ นายดิเรก
ด้วงลอย
๕ ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ
ไกรสี
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รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ กลุ่มบรรพชิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
******
บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่			 ชื่อ
ฉายา
๑ พระปลัดไพฑูรย์
ธมฺมโชโต
๒ พระมหาสมชาย
ชินทตฺโต
๓ พระมหาชุมพล
ชุติปญฺโ
๔ พระมหาเทวินทร์
วรปญฺโ
๕ พระศราวุธ
เพื๊อกเตื๊อง
๖ พระมหาภูมิพัฒน์  
าณวุฑฺโฒ
๗ พระครูกาญจนกิจจารักษ์
ปภสฺสโร
๘ พระวัชรพล
โฆสธมฺโม
๙ พระมหาวุฒิไกร
ปุณฺณวุฑฺฒิ
๑๐ พระสมชาย
จิรธมฺโม
๑๑ พระอาคม
อคฺคจกฺโก
๑๒ พระสมุห์พิสุทธิ์
วิสุทฺโธ
ที่			 ชื่อ
๑ พระครูปลัดชาญชัย

สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ฉายา
ชยาภินนฺโท

นามสกุล
ใจชื่น
ฝอยสูงเนิน
แก้วจันทร์
ชิณบุตร
จันทนะ
ค�ำมี
บุญอาจ
ศาลาแดง
แจ่มพันธ์
ถินถาวร
จีนนคร
เอี่ยมส�ำลี
นามสกุล
ทวีชาติ

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาภาคภูมิ
ภทฺทเมธี
สันหลง
๒ พระมหาอัครเดช
อคฺคเตโช
ไชยวงศ์คต
๓ พระคมสันต์
สิริธมฺโม
ว่องสาริกิจ
๔ พระมหาชัยณรงค์
อภินนฺโท
อุดม
๕ พระธนัท
คุณสํวโร
สุทธิเมธีกร
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สูจิบัตร

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาศิริพงษ์
ปภสฺสโร
มีศรี
๒ Thia Thach
๓ พระใหญ่
อภินนฺโท
คูณกระโทก
๔ พระบุญสม
ธมฺมวโร
เชิดสูงเนิน
๕ พระมหาหาญกล้า
คุณากโร
ทาทอง
๖ พระมหาอธิราช
านิสฺสโร
เก้าพันธ์
๗ พระสง่า  
านวีโร
ด้วงโพธิ์
๘ พระประสาร
จกฺกธมฺโม
โกฎสันเทียะ
๙ พระปลัดธนเดช  
สมจิตฺโต
สมบัติมา
๑๐ พระมหามนกมล  
กิตฺติาโณ
ดีมีหาญ
๑๑ พระภิญโญ
ถาวโร
สุ่มเงิน
๑๒ พระอนุชา  
านสมฺปนฺโน
มหาวัน
๑๓ พระจีรศักดิ์  
ติกฺขวีโร
บุญกาวิน
๑๔ พระศราวุธ
อภินนฺโท
แสงพรม
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาจิรายุ
โพธิชโย
โพธิ์ศรีทอง
๒ พระมหามานพ
กิตฺติเมโธ
บุญสาง
๓ พระมหาวิทยา
จิตฺตชโย
ค�ำพูน
๔ พระครูใบฎีกากิตติเชษฐ์
สุขฺวฑฺฒโน
ตันติพงษ์วณิช
๕ พระมหากัมพล
อตฺถปาโล
ช�ำนาญ
๖ พระทีฆทัศน์
ชยวุฑฺโฒ
นิยมญาติ
๗ พระภูริทัต
ภูริทตฺตเมธี
ปรางนวน
๘ พระครูเกษมธีรคุณ
าณเมธี
ดวงมนตรี
๙ พระสารัตน์
ตปุญฺโ
เลี้ยงศรี
๑๐ Anousone Phanpaseuth
๑๑ พระค�ำ
วชิรวํโส
ตาแสง
๑๒ พระครูปลัดรัตน์
ิตคุโณ
ดิษสังวร
๑๓ พระครูปลัดสันติ
ขนฺติธโร
ปราโมทย์
๑๔ พระปลัดเกื้อกูล
สุภนนฺโท
พงศนันทน์
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๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

พระมหาไกรสร
พระมหาจุฬาพงษ์
พระมหาจักรพันธ์
พระปลัดศิริชัย
พระธนุพงษ์
พระไพบูลย์
พระศวัสกร
พระสวณัฐกร
พระสาธิต
พระมหาบรรพิชิต
พระมหาชวลิต
พระสุริยา 
พระอลงกรณ์

อรุโณ
สนฺตมโน
านสมฺปนฺโน
มเหสิโก
วงฺสเมธี
พุทฺธิธโช
ธีรปญฺโ
ิตปรกฺกโร
หิริธมฺโม
ปสิทฺธชโย
โฆสชโว
มหาปุญโ
กนฺตวณฺโณ

ตรงดี
ยาณะ
แก้วก�่ำ
วิลัยเลิศ
วงศ์ประเทศ
วงษ์แหวน
หีบใส
แสนสุข
ดิษฐ์แช่ม
อนุพันธ์
โภควรากร
ทวีศักดิ์
ปิ่นทอง

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหากิตติวัฒน์
กิตฺติวฑฺฒโน
อัมสารัมย์
๒ พระจีระพัฒน์
จิรวฑฺฒโน
ชาวเวียง
๓ พระครูสังฆรักษ์โชคชัย
ธมฺมงฺกุโร
พลซา
๔ พระชยพล
อภิชโย
จะอู๋
๕ พระปลัดฐิตินันช์
าณวีโร
เมธานัฏวรภัทร
๖ พระมหารัฐพล
สิริภทฺโท
ทับแสง
๗ พระณรงค์ชัย
ิตปุญฺโ
บุญมั่น
๘ พระบุญเกิด
กนฺตมโน
ศิริบุตรดา
๙ พระประหยัด
อภินนฺโท
หมื่นศรีพรม
๑๐ พระมหาพิชญานันท์
ชยาภิจารี
ผลพฤกษา
๑๑ พระยิ่งสันต์
านกโร
ศรีลาวุธ
๑๒ พระยุทธนา
มาลาวํโส
มาลาวงษ์
๑๓ พระรุ่งโรจน์
ถิรปุญฺโ
รักราษฎร์
๑๔ พระวชิรวิชญ์
ิตวํโส
ภัทรเกียรตินันท์
๑๕ พระสมุห์สมลักษณ์
ติกฺขปญฺโ
รักน้อย
๑๖ พระมหาสิทธิโชค
สิริวณฺโณ
อินทร์พิบูลย์
๑๗ พระมหาสุนทร
ิตรตโน
แก้วกองนอก
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๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สูจิบัตร
พระสมพร
พระสามารถ
พระสิรภพ
พระครูใบฎีกาอภิชาติ

ติสฺสวโร
จตฺตมโล
ปภสฺสโร
ธมฺมสุทฺโธ

สุรสิทธิ์
โพธิ์แก้ว
ยุทธคราม
พรสุทธิชัยพงศ์

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระอัครเดช
าณเตโช
โลภะผล
๒ พระมหาผ่านภพ
อภินนฺโท
สมค�ำ
๓ พระสราวุธ
ธีรปญฺโ
สิริเบญจวรรณ
๔ พระอาทิตย์
ธีรปญฺโ
ศรีพารัตน์
๕ พระอธิการปติเวศ
ธมฺมวโร
นพน้อย
๖ พระสุทธิพงษ์
สุทธิปญฺโ
ศิริชมภู
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระพศ
ขนฺติธโร
ยาวะนา
๒ พระอภิชาติ
สิริธมฺโม
แช่มชื่น
๓ พระทวีศักดิ์
ธมฺมิโก
ธรรมวันนา
๔ พระมหาวิทยา 
านสมฺปนฺโน
สุวรรณ์
สาขาวิชา English (International Program) คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
1 Pannajota
2 Phra Natthakit
Kittiyano
Thaipattana
3 Tayzaw Thara
4 Viriya
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ฉายา
นามสกุล

ที่			 ชื่อ
1 Indacakka
2 Sakkin Da
3 Vannasirilankara
4 Ankura
5 Soma
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

59

Amit Barua
Javana Tikkha
Pranab Barua
Kaw Vi Da
Kosalla
Indaka
Mokesh Barua
Kusala
Thaw Ba Na
Ashin Zavana
Indaka
Sasana
Thach Oanh Na
Nyar Neinda
Nanissara

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ Oudomxap Kheuangvaiyaket
๒ Sengaloune Phanthanalay
๓ พระซาแหม่
ชยเมธี
ชยเมธาวงศ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาชัยสิทธิ์
ชยสิทฺโท
เปรียบยอดยิ่ง
๒ พระครูพิมลธรรมภาณ
กนฺตสีโล
ปาละพันธ์
๓ พระปลัดชุมพล
อาภทฺธโร
แสนสุข
๔ พระปลัดชัยรัตน์
ปิยสีโล
เกตุสุวรรณ์
๕ พระมหาพงษ์เทพ
ปภากโร
ล้อประเสริฐ
๖ พระมหาสวัสดิ์
ตวณฺโณ
อินกอง
๗ พระมหาพงศ์ปณต
าณเวที
เชื้อเย็น
๘ พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์
อิทฺธิปญฺโ
กองนิมิตร
๙ พระสมุห์อมร
ปภากโร
อิ่มละออ
๑๐ พระอธิการชยุต
เตชธมฺโม
สุขธรรมา
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๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

สูจิบัตร
พระสัญญา 
พระสมพล
พระไกรมาศ
พระนิวัฒน์
พระศิริวัฒน์
พระไชยสิทธิ์
พระครูสังฆรักษ์มานพ
พระอนพัทย์
พระพุทธชาติ

พทฺธาโณ
ยสชาโต
ปญฺาวชิโร
สนฺตจิตฺโต
ปิยสีโล
กิตฺติปญฺโ
อคฺคมาณโว
ตธมฺโม
อาภากโร

สร้อยสุวรรณ
คล้ายสุบรรณ
หลิมเมืองมา
บางหลวง
คงศิริ
นันทจักร์
ชิตะ
ประสพพฤกษ์
แสงแจ่ม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาอากาย  
ตธมฺโม
ผดุงชาติ
๒ พระมหาบ�ำรุง
ธมฺมเสฏฺโ
อ่วมคงศาสตร์
๓ พระสุริยะ
านธมฺโม
รักษาทรัพย์
๔ พระกรินทร์
ตธมฺโม
ล�ำเทียน
๕ พระเตวิช
โชติาโณ
พันธเดช
๖ พระมหาเกียรติพงษ์
อภิสิทฺโธ
จันทร์แก้ว
๗ พระมหาอาณัฐ
กตปุญฺโ
เทียนนาวา  
๘ พระมหานิวัฒน์
อภิชาโน
ช่วยพันธ์
๙ พระมหาโสภณ
กิตฺติโสภโณ
นิลยิ้ม  
๑๐ พระยุรนันท์
ภทฺทธมฺโม
ขุนสันเทียะ
๑๑ พระปิยะ
สิริสุวณฺโณ  
มูลวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์
เขมนโว
บุญทราหาญ
๒ พระครูศรีธรรมวิเทศ
ปญฺโภาโส
บุญพิทักษ์
๓ พระมหาชาตรี
ชาครชโย
ลอดค�ำทุย
๔ พระมหาเรวัฒ
อคฺคาทโร
สลีอ่อน
๕ พระมหาณัฏฐพจน์
ขนฺติธโร
ร่องน้อย
๖ Socheat Soun
๗ พระปลัดคณิศร
ขนฺติพโล
รัตนทองพันธ์
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๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

พระศกลวัธน์
พระทรงวุฒิ
พระวิชาญ
พระณัฐพงษ์
Sothearith Sum
Puthea Yon
Son Chuon nat

จิตฺตปญฺโ
ชาตเมธี
จนฺทสาโร
ณฏฺวํโส

วงวิวงษ์
รัตนะ
มุ่งภู่กลาง
สุดใจ

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตหนองคาย
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระกิตติพงษ์
อาภาธโร
ไลไธสงค์
๒ Phra Boualy
Phommathy
๓ พระมหาเจนภพ
ปภาโส
วรเมธาพงศ์
๔ พระมหาปิยะ
ปิยสีโล
ช่างสอน
๕ พระพรวิชิต
พฺรหฺมโชโต
สมสนุก
๖ พระอธิการวัณณุวรรธน์
เวปุลฺโล
ชัยรัตน์
๗ พระวีระพงษ์
วิชฺชาธโร
คุริมา
๘ พระมหาสงวน
โชติาโณ
สีละวงค์
๙ พระสุรเชษฐ์
อิทฺธิเตโช
ไชยรา
๑๐ พระมหาบุญเยี่ยม
อติภทฺโท
ราชสะอาด
๑๑ พระชัยมงคล
โชติโก
ไซมะเริง
๑๒ พระครูจันโทภาส
ชาคโร
บุญยืน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์
มหาปุญฺโ
อริยวงศ์ชัย
๒ พระอธิการอ�ำนวย  
สปปญฺโ
ทองจีน
๓ พระครูโอภาสวุฒิคุณ
อรุโณ
แก้วย้อย
๔ พระครูโชติปัญญาโสภณ
ชุติปญฺโ
สุวรรณรัตน์
๕ พระลิขิต
สุเขโต
สอนมา
๖ พระครูสังฆรักษ์ระพีพันธ์  
จิรวฑฺฒโน
จันทร์หอม
๗ พระปลัดสุรรักษ์   
โชติธมฺโม
จิตต์มั่น
๘ พระนิกร   
ทานสุโภ
จันทวงศ์วิไล
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62
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สูจิบัตร
พระสมุห์ศักเรนทร์   
พระจาตุรงค์  
พระครูศรีกิตยาธร   
พระสุเว่ย   
พระสวัสดิ์   
พระสมโชค   
พระสมุห์เอกสิทธิ์  
พระสุพร   
พระปลัดฤทธิพร   
พระใบฎีกาหัสถกรณ์
พระสัจจะ  
พระสาโรช   
พระทองเรื่อน   

ปญฺาวชิโร
ตาโณ
กิตฺติโสภโณ
คุณรตโน
จิตฺตทนฺโต
คุตฺตธมฺโม
กมฺมสุทฺโธ
คุณธมฺโม
จารุวณฺโณ
คุณสมฺปนฺโน
มหาลาโภ
ธนาคโม
ขนฺติพโล

คมเกลี้ยง
พูลเกิด
เจริญยุทธ
น้อย
วงศ์ศิริ
เกื้อกลิ่น
แก้วดอนโหนด
หัสวาที
ทุมสุวรรณ
มงคลบวร
แซ่ลิ่ม
ไข่เสน
ชัยสงฆ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาศุภชัย
สุภชโย
วงศ์พิพันธ์
๒ พระวิฐชญฐานนท์  
อคฺคปญฺโ
รักษาชาติ
๓ พระสมุห์ไกรสร   
เกสโร
ปานดวง
๔ พระโอภาส  
โอภาโส
นาคฤทธิ์
๕ พระฐานปกรณ์
อภินนฺโท
มาละมัย
๖ พระสมุห์มโณวัฒน์   
ธมฺมโชโต
แพเพชร
๗ พระศักดา   
มหาสกฺโก
ลิกขะไชย
๘ พระนฤนัย
ถิรสทฺโธ
เกิดแก้ว
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระณัฐพงษ์
สิริภทฺทจารี
วงศ์อินทร์
๒ พระวัชระพงศ์
วชิราโณ
โยดี
๓ พระสมบัติ
อินฺทสโร
บารมี
๔ Khemadhama
๕ พระณัฐวัฒน์
กลฺยาณวฑฺฒนเมธี ค�ำสุกร
๖ Somchay Inthasone
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๗
๘

พระปฏิภาณ
พระมหากฤต

าณทีโป
ตวิริโย

ปิยะวงค์
อินทรานาคะไชย

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระวรวัชรินทร์
สิริภทฺโท
อินวิน
๒ พระครูปลัดธันรบ
โชติวํโส
วงศ์ษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูปลัดศิวภัช
ภทฺราโณ
หน่อตุ้ย
๒ พระกัมปนาท
กิตฺติวิสุทฺโธ
กันทาเดช
๓ พระคติพล
คมฺภีรปญฺโ
อะทะเทพ
๔ พระชาญชัย
อินฺทปญฺโ
หลักมั่น
๕ พระสราวุฒิ
ปณฺฑิตธมฺโม
ปุริโสตะโย
๖ พระอภิรักษ์
าณสํวโร
ฤกษ์เวียง
๗ พระมหาทิวากร
ขตฺติยสิริ
ขัตติยะ
๘ พระคตินันท์
นนฺทวโร
ค�ำปัน
๙ พระสมพงษ์
กุสลจิตฺโต
เก๊ะโพ
๑๐ พระศุภณัฐ
มหาปญฺโ
อ๋องทิพย์
๑๑ พระอภิสิทธิ์
อภิาโณ
ชื่องาม
๑๒ พระรักษ์
สิริเมธี
หงส์สิงห์
๑๓ พระมหาดุลภาร
าณสมฺปนฺโน
สาลวรรณ์
๑๔ Dep Chau
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระธนวัฒน์
อภินนฺโท
ช่วยศิริ
๒ พระสินสมุทร  
มหาปญฺโ
สินธุศิริ
๓ พระอธิการสุชิน  
อินฺทสโร  
อินทรก�ำแหง
๔ พระมหาอภิสิทธิ์  
วุฑฺฒิสฺสโร
เจริญราช
๕ พระชาญชัย
จนฺทสโร  
บุญหล้า
๖ พระชัยเจริญ  
อานนฺโท
จิระพานิช
๗ พระนครินทร์  
อนาลโย  
พลชิวา
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๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

สูจิบัตร
พระกัมพล  
พระปลัดพจน์ทพล
พระรักเกียรติพงษ์
พระมหาศุภกิจ
พระมานิต
พระวิจิตร

กมฺพโล
านสมฺปุณฺโณ
ถาวโร
ธมฺโม
านวโร
จิรธมฺโม

สายอาภรณ์
ยุบลเลิศ
อินเปื่อย
ครองศิริรัตน์
ภูกิ่งเงิน
พลทัศ

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูโสภณจิรวัฒน์
สุภชิโต
กนกรัตน์
๒ พระทวี
โกวิโท
รัชชะ
๓ พระธรรมสิทธิ์
โชติธมฺโม
พานิชศิริ
๔ พระชินภัทรพงษ์
อธิปญฺโ
สมบัติโพธิ์
๕ พระเสกสรรค์
ถาวรจิตฺโต
ศรีเพ็ญรัก
๖ พระภัทรโภคิน
ิตสาโร
พรมโคตร
๗ Sompone
Sipaseuth
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระสมุห์วิเชียร  
จิตฺตสาโร
ภูมิศรี  
๒ พระอภินันท์
กนฺตสีโล
สิงมาดา
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาอภิสิทธิ์
อภิภทฺรเมธี
ไทยธานี
๒ พระมหาฐิติวัสส์
ิติวฑฺฒโน
หมั่นกิจ
๓ พระอนันต์
ธมฺมวิริโย
นามทอง
๔ พระมหาวิรพรรณ
ทีปวํโส
เศษถา
๕ พระมหาวิรัตน์
จารุวํโส
ดูหฤค�ำ
๖ พระนัฐกิจ
ปุญฺธารี
สายสมบัติ
๗ พระครูปริยัติเจติยคุณ
อภิวณฺโณ
อดใจ
๘ พระมหาทองสุข
ธมฺมสุนฺทโร
แก้ววังวร
๙ พระจิณณ์วเรณย์
อคฺคธมฺโม
เชื้อบุญมา
๑๐ พระครูปริยัติจันทสาร
จนฺทสิริ
รัตนทิพย์
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สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ Taxi Keokalong
๒ พระศุภเดช
ธมฺมธโร
สัตถาผล
๓ พระยี่แก้ว
ธมฺมจาโร
สมงาม
๔ พระทนงศักดิ์
จารุธมฺโม
เสริฐแสงดี
๕ พระยอดชาย
ธีรภทฺโท
คันธะมาลา
๖ พระปลัดสุรชาติ
ติสฺสเทโว
สงวนบุญ
๗ พระมหาโกสินทร์
านวุฑฺโฒ
ฝ่ายพลแสน
๘ พระศศิพงษ์
ธมฺมวโร
ชัยสิทธิ์
๙ พระใจ
ชินสุมโน
บุญชัยมิ่ง
๑๐ พระสมพล
กิตฺติเมธี
เชื้อกล้า
สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระวสันต์
วสนฺตเวที
หงอกชัย
๒ พระชัยภัก  
ชยเมธี
พาลี
๓ พระมหาสถิตย์
สุทฺธิมโน
ราชวงศ์
๔ พระเจตพล
อินฺทปญฺโ
สีลา
๕ พระมหาสุทธิดล  
จิตฺตปญฺโ
ภูนอก
๖ พระมหาสุรศักดิ์  
สุวณฺณกาโย
สีดาราช
๗ พระไกรสร  
สุมโน
กันมา
๘ พระจักรกฤษ
จนฺทโชโต
จันทรโชติ
๙ พระอธิการวรวุฒิ
สุเมโธ
มีธรรม
๑๐ พระมหาทัศน์พงษ์
ชยเมธี
กลิ่นศรีสุข
๑๑ พระครูวิชัยธรรมโสภณ
ิตโสภโณ
ฝ่าผล
๑๒ พระเพชรณรงค์
ปญฺญาวชิโร
ทองนาค
๑๓ พระประสิทธิ์
สุเขธิโต
บุญหนา
๑๔ พระชัชชัย
สมนฺตปาสาธิโก
มงคลเมือง
๑๕ พระมหาสมศักดิ์
สติสมฺปนฺโน
สินนา
๑๖ พระวุฒิชัย
หิตวิชฺโช
เภาโพธิ์
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สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระธนธาดา
รตนปญฺโ
ซุ่นกลาง
๒ พระครูสิริปริยัติโกศล
กิตฺติวํโส
กุมพล
๓ พระอธิการนิรันดร
กนฺตสีโล
ขอนาคกลาง
๔ พระพลากร
อธิมุตฺโต
รังสื
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอุบลราชธานี
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระอธิการนราธิปวัฒน์
นราธีโป
สมชาติ
๒ พระอธิการวิชาญ
ปิยธมฺโม
พันเกษราช
๓ พระบุญเพ็ง
ปมุตฺโต
น�้ำท่วม
๔ พระศักดา
ขนฺติโสภโณ
แก้วสีดา
๕ พระอนุวัฒน์
อภิชาโน
สุรวิทย์
๖ พระเกรียงไกร
ธมฺมาโณ
ศิริส�ำราญ
๗ พระครูวีรกิจชลธาร
กนฺตวีโร
รัตนวัน
๘ เจ้าอธิการอนุวัตร
อินฺทปญฺโ
ทิพพิชัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตแพร่
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระนิเทศก์
โรจนาโณ
ค�ำมูล
๒ พระปลัดกมลมาศ
เลขธมฺโม
พรหมสนธิ์
๓ พระเรืองศักดิ์
อธิมุตฺโต
อุนะพ�ำนัก
๔ พระใบฎีกานพดล
ธีรปญฺโ
มายรรยงค์
๕ พระใบฎีกาสมชาย
ฉินฺนาลโย
พงษ์พันธ์
๖ พระมหานิยม
าณสิทฺธิ
พันโนฤทธิ์
๗ พระมหาณัฐพล
พลาธิโก
กาศสนุก
๘ พระครูพิลกิตติคุณ
กิตฺติโก
สมบัติทองใบ
๙ พระวุฒิพงศ์
ิตสีโล
อินปาน
๑๐ พระอธิการอนุกูล
พุทฺธสโร
ปานกลิ่น
๑๑ พระอธิการวงศ์พันธ์
สํวโร
แสนสิริพันธุ์
๑๒ พระใบฎีกาอรรถพล
เตชพโล
คุ้มภัย
๑๓ พระทวีศักดิ์
สุเมโธ
มากคล้าย
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สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูสิริธรรมวรคุณ
วณฺณธมฺโม
พวงจันทร์
๒ พระสุรกาญจน์  
โชติปุญฺโ
สุทธิดี
๓ พระเมืองชัย
ปภสฺสโร
วิโรจน์รัตน์
๔ พระครูประภัศร์จริยาภรณ์
ปภสฺสโร
เครือรัญญา
สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระมหาณัฐวุฒิ
ถิรธมฺโม
รอดวงค์ศา
๒ พระมหาปณายุธ
านรโต
เหลืองอมรไพศาล
๓ พระปลัดณัฐกานต์
าณสุทฺธิเมธี
อินต๊ะวัน
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระสิทธิชาติ
สุภาจาโร
ไฝนันตา
๒ พระครูสมุห์สุวรรณ
วิริโย
สิงห์หนู
๓ พระมหาสุบิน
สุนฺทรธมฺโม
เสขสุนทร
๔ พระปลัดช�ำนาญ
โสภโณ
ดอกบัวผัน
๕ พระใบฎีกาวิจารณ์
ขนฺติโก
ทินภู
๖ พระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์
านวุฑฺโฒ
สุขสถิตย์
๗ Iev Ouch
๘ พระสมศักดิ์
กิตฺติธมฺโม
ฉันทวิบูลชัย
๙ พระภัทรพล
วิสุทฺโธ
เครือโสม
๑๐ พระสมหมาย
สมสิทฺโธ  
สัตยพันธ์
๑๑ พระสังคม
คนฺธสีโล
นาสวน
๑๒ พระสมหวัง
สติสมฺปนฺโน
ลวดเงิน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระธีรพันธุ์
ิตธมฺโม
บุญบาง
๒ พระประพันธ์
ชาตเมโธ
สีผึ้ง
๓ พระรังสรรค์
ติกฺขปญฺโ
พิมพา
๔ พระวิเวก
ปญฺาวิเวโก
นามรุ่งโรจน์
๕ พระปลัดสามารถ
จนฺทสาโร
สิงห์รักษ์
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สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระวีรพันธ์
ขมจิตฺโต
ศรีธนะ
๒ พระสิริเวศน์
มุทุจิตฺโต
ลิมป์ศิลาทอง
๓ พระมหาพัฒนา
วฑฺฒนาโณ
มาตสีหา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระวัชรพงศ์
มหาปญฺโ
สังข์เงิน
๒ พระมหาพงศกร
ิตาโณ
มะลิลา
๓ พระยุทธนา
นิติสาโร
บุญมี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระชาญณรงค์
อตฺตทนฺโต
เสาร์รัตน์ไพร
๒ พระปราการ
อุคฺคเตโช
เป็งพะยอม
๓ พระอธิการปันแก้ว
อินฺทปญฺโ
วัทโล
๔ พระพัฒนา
ปญฺาสาโร
พุทธามาส
๕ พระอธิการกิจกร
ปญฺาวชิโร
ค�ำมีจันทร์
๖ พระณัฐกิจ
ิตเมธี
อิมัง
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระอนุวัต
อภิวฑฺฒโน
สมัคศิริกิจ
๒ พระใบฎีกาบุญส่ง
ธมฺมานุสรโณ
กัดจิตร
๓ พระโอฬาร   
ปญฺาวชิโร
ศรีอรุณนิรันดร์
๔ พระรุ่งเรือง    
รติโก
นิ่มค�ำ
๕ พระสมุห์วันชัย
ชุตินฺธโร
จันแดง
๖ พระครูชัยรัตนบรรพต  
ปภากโร
สุรินดร
๗ พระดิเรก  
วราโภ
ม่วงทุ่ง
๘ พระครูพิทักษ์วราทร
อปฺปฏภโย
หอมรื่น
๙ พระครูสุเมธภูวดล
ภูวเมโธ
เพชรทอง
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สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูปริยัติวีรธรรม
านวีโร
แท่งทองหลาง
๒ พระอธิการพิเนตร  
อาภากโร
ปานทอง
๓ พระครูวิฑูรธรรมาภิรม
สุมงฺคโล
แสงสุข
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระสุพิน
สุภโน
พงษ์วิเศษ
๒ พระณฐนนท์
ฉนฺทชาโต
จันทร์ตา
๓ พระมหาวุฒิฤทธิไกร
วุฑฺฒิาโณ
วงศ์มุด
๔ พระอธิการณัฐพล
ปญฺาวุฑโฒ
สมยา
๕ พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ
อิสิาโณ
ด่านอินถา
๖ พระดัตวทัสน์
คุณเสโน
รินชุมภู
๗ พระครูสุวรรณทัศนสุนทร
สุวณฺโณ
เกื้อกูล
๘ พระอธิการโยธิน
ยติโก
อินทะนะ
๙ พระอธิการมงคล
ชยธมฺโม
กุนทิ
๑๐ พระอธิการก�ำธร
มหาปญฺโ
เมืองมูล
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระชัชวาล
ขนฺติวิชฺโช
จันทราภรณ์
๒ พระใบฎีกาอนุวัฒน์
านธมฺโม
ฤกษ์สว่าง
๓ พระมหาจันทร์ดี
ปญฺาวชิโร
สุดา
๔ พระมหาจ�ำลอง
ธมฺมปาโล
ทองบาง
๕ พระมหาพุทธิวัฒน์
ปญฺาธโร
โชคจันทะสิทธิ์
๖ พระอธิการสมชาย
านรโต
มณีรัตน์
๗ พระอธิการกฤษณะ
ธนปญฺโ
วงษเกษ
๘ พระอธิการเจียมรัตน์
จตฺตมโล
แสงพยัพ
๙ พระอธิการนิรันดร์
จกฺกธมฺโม
พรมจันทร์
๑๐ พระอธิการสนิท
อานนฺโท
พุฒศรี
๑๑ พระอธิการสมภาร
นิภาธโร
โยธี
๑๒ พระณัฏฐ์ธนชัย
กลฺยาณธมฺโม
จันดาผล
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระปลัดอานนท์
าณธมฺโม
ศรีโสธร
๒ พระธณัฐพล
ธมฺมสโร
ผลาเลิศ
๓ พระมหานิรุต
าณวุฑฺโฒ
พยนต์ยิ้ม
๔ พระมหาอภิวัชร์
อภิวชฺชโร
โภคสวัสดิ์
๕ พระสมุห์สุรินทร์
รตนโชโต
สนธิเวช
๖ พระครูปราการคีรีรักษ์
สจฺจวโร
ฉุยฉาย
๗ พระศักดิ์จรินทร์
ตสํวโร
เลียดทอง
๘ พระสุคนธ์
าณาวุโธ
ทองค�ำ
๙ พระวีรสิษฐ
กมฺมสุทฺโธ
ปรียานนท์
๑๐ พระแมนรัตน์
จตฺตมโล
พิทักษ์ทรัพย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระกุศล
สุภเนตโต
นวลเนตร
๒ พระมหากิตติณัฏฐ์
สุกิตฺติเมธี
บัณฑิตพัฒนโชติ
๓ พระมหาพงศ์ศิริ
ปญฺาวชิโร
นุ้ยฉิม
๔ พระใบฎีกาวิเชียร
อาทโร
แดงประเสริฐ
๕ พระไพฑูรย์
อํสุธมฺโม  
ขาวโต
๖ พระมหาปริทัศน์
วรกิจโจ  
ทิพย์โอสถ
๗ พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย
สนฺตจิตฺโต
เนตรพระ
๘ พระมหาณรงค์ศักดิ์
สุทนฺโต
สุทนต์
๙ พระศิระ
จิตฺตสุโภ
พิเชฐสกุล
๑๐ พระวีรวัฒน์
จนฺทวณฺโณ
ปลื้มประสิทธิ์
๑๑ พระครูโสภณวีรานุวัตร
ณฏฺวโร
เกตุคง
๑๒ พระเจริญชาโอมสาธุ
ชุตินฺธโร
ศรีไดสองฟ้า
๑๓ พระมหาอนุสรณ์
ปฺ าวโร
นาคสุนทร
๑๔ Cuong Thach
๑๕ Kimyong Non
๑๖ Dieu Thach
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สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูทักษิณานุกิจ
ปริญฺาโณ
พรมแตง
๒ พระครูปลัดชัยณรงค์
อทินฺโน
พัฒนพร้อมสุข
๓ พระครูสมุห์จ�ำรัส
วรโชโต
แฉ่งชัยศรี
๔ พระสมุห์ไพรวัน
คุณวนฺโต
ลาวภูครั่ง
๕ องสมุห์ณัฐกิจ
เพื๊อกยือ
จูวรกุล
๖ องค์ใบฎีกาณภัทร
เพื๊อกหิ่ว
พานิช
๗ พระตรีเนตร
กิตฺติธีโร
เขียวอ่อน
๘ องสมุห์ธนวัฒน์
เพื๊อกเยียน
ทัตมะนิน
๙ Channa Phon
๑๐ พระพงศ์พัสกร
ธมฺมปารคู
แสนวัฒนภิญโญ
๑๑ พระภาคภูมิ
สุขิโต
ช้างวัลย์
๑๒ พระวสุพล
วชิรปิโย
ท�ำสวน
๑๓ พระวีระพงษ์
จนฺทรํสี
สุขส�ำราญ
๑๔ พระสิทธิพัฒน์
สิทธิปญฺโ
สุสัณฐิตพงษ์
๑๕ พระสิปปภาส
มหาสิปฺโป
อนันต์ยศหงส์ษา
๑๖ Socdiep Chau
๑๗ พระนเรศ
ขนฺติธมฺโม
รักษ์พลเมือง
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ที่			 ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
๑ พระครูขันติธรรมรักษ์
ขนฺติธโร
สารเนตร
๒ พระอธิการพรมมา
จนฺทธมฺโม
อ่อนพุทธา
๓ พระอธิการสมาน
สนฺติกโร
สุจริตภักดี
๔ พระประภาส
กตทีโป
สุทธิพันธ์
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รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 19
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
International Buddhist Studies College
******
Major Buddhist Studies (International Program)
No.		 Name
Buddhist name		
1 Thach Hai Giang
2 Phurpa Dorji
3 Khe Mar Nan Di
4 Surocana
5 Chow Tonika Mannoi
6 Thit Zana
7 Mar Ni Ta
8 Rurngvit Ukkha dhammo Phetkrai
9 Bui Chi Thanh		
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันสมทบ
Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA)
Master of Arts Buddhist Studies
Major Buddhist Studies
No.		 Name
Surname
1 Nguyen Hoang Minh
2 Vepolla
3 Nyani Ka
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รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ กลุ่มคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*****
บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายปณิธาน
โคบุตรี
๒ นายศุภกร
เรืองวิชญกุล
๓ นายนิวัฒน์
พุฒวันเพ็ญ
๔ นางสาวศรีนวลพรรณญ์
จันณทรรอด
๕ นางสาวแสงเพชร
ศรีวรรณะ
๖ นางสาวกันยา  
เกี่ยวสาน
๗ นางปุญย์ธนิตา  
วากะดวน
๘ นายมนตรี
เมฆะวิภาต
ที่			 ชื่อ
๑ นางสาวพศุ
ที่			 ชื่อ
๑ นางเพลินพิศ   
๒ นางศิริพร

สาขาวิชาปรัชญา
นามสกุล
จันทร์ศรี
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
นามสกุล
สืบพานิช
แกล้วทนงค์

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายกฤษณ
ธาดาบดินทร์
๒ นางสาวณัฎฐาพรรณ
กรรภิรมย์พซิรา
๓ นางสาวสิรีรัศมิ์
สิงห์สนธิ
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวบวรรัตน์
คมเวช
๒ นางสาวบุษบา 
ประดับศรี
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สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายรชกร
ไชยวงศ์
๒ นางสาวสุธาศินี
ศิริกิจ
๓ นายสุทธิชัย
อรุณโน
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ ว่าที่ร้อยตรี บุญญาธิการ
รอดค�ำ
๒ นางสาวพนิดา 
ช้างศิริ
๓ นางสาววรรณิภา 
เฉลิมหมู่
๔ นางสาวนันท์นภัสร
อ่อนสุวรรณ์
๕ นางสาวอรสา 
สุขพัทธี
๖ ว่าที่ร้อยเอก พีรพงศ์
พันธุรัตน์
๗ นายสาธิต
ป่าใหญ่
๘ นายสิทธิชัย
สุขสมกลิ่น
๙ นางสาวกมลฉัตร
กลัดแก้ว
๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาวรรณ
ก�ำลังดี
๑๑ นางสาวนันท์นภัส
บุญญะสิทธิ์
๑๒ นางสาวภูษณิศา
วรสายัณห์
๑๓ นางสาวมนัสนันท์
บุญปู่
๑๔ นางศศินิภา
ชัยสุข
๑๕ นางสุพนิดา
ทับทิมใส
๑๖ นางสาวอมิตา
หาพิกุล
๑๗ นางสาวกนกวรรณ
ไตรภพ
๑๘ นายจีระพงษ์
คังคา
๑๙ นายนพรัตน์
มหานิยม
๒๐ นางสาวอรวรรณ
สุขเกษา
๒๑ นางสาวณัชฐ์ฏาพร
เพ็งคาสุคันโธ
๒๒ นางสาวนริศรา
ธรรมมา
๒๓ นางสาวอิสยาภรณ์
เทพประสิทธิ์
๒๔ นายชัยพล
อนุสุวรรณ
๒๕ นายชัยพิพัฒน์
นิสิทธิชัย
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76
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

สูจิบัตร
นายโซ่ทอง
นายณัฐพล
นายณัฐพล
นายศักดิ์นรินทร์
นายสุรพงษ์
นายอธิคุณ
นางสาวอลีนา 
นางสาวกรรณิการ์
นายกรรฐภัฏ

สระบัวทอง
ศิริบรรลือหาญ
เพื่องฟุ้ง
ดินรัมย์
มาลาม
วิเชียรศรี
สุปินะ
วงค์แสงค�ำ
ศรีมา

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายฐิติวิชญ์
ค�ำอุ่น
๒ นางเพลินจิต
ค�ำอุ่น
๓ นางสาวอุมา
ประเสริฐศรี
สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางประภา
รัตนบ้านกรวย
๒ นายชินภัทร      
เจริญรัตน์
๓ นางสาวสุดใจ  
สมิทธิการ
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายศุภชัย
วรวัตร
๒ นางสาวปานพิมพ์
นิธิโรจวรรักษ์
๓ นางสาวสดใส
ทองดีเลิศ
๔ นางสาวพิไลวรรณ
บุญล้น
๕ นางสาวมนัสนันท์
ประภัสสรพิทยา
๖ นายวสันต์
คชแพทย์
๗ นางสาวสุวิมล
วิชัยอัชชะ
๘ นางบุญสุข
อ่อนทองค�ำ
๙ จ่าสิบเอกกิตติ
จิตร์ตรีฐิน
๑๐ นางสาวหนึ่งธิดา 
สาริศรี
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๑๑
๑๒
๑๓

นายศักดา
นายชณสุธน
นางสาวธัญญลักษณ์

เมืองไพศาล
คงบางพระ
ธรรมสุนทร

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ Lynn Lynn Kyaw
๒ Min Min Latt
๓ นายเกียรติยศ
สุโพธิ์
๔ Thapyay EainHtoo Cho
๕ War War Zin Oo
๖ นางสาวกัญญ์วราพัชญ์
หอมชื่น
สาขาวิชา English (International Program) คณะมนุษยศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
1 Mr. Supoj
Chutkittiyakorn
2 Mr. Wei Zhen Dong
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ สิบตรี นิมิตร
จันทร์คุ้ม
๒ นายศักดิ์มงคล
เชื้อทอง
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวทยิดา 
ผลสมบูรณ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์
ชาวคอนไชย
๒ นายธงชัย
ค�ำภูมี
๓ นายณัฏฐ์ชนนจ์  
ภูจอมจิตร
๔ นางสาวตุลยวดี
หล่อตระกูล   
๕ นายอภิวัฒน์
สัณฐาน
๖ นางสุจิต
กิ่งเกล้า
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78
๗
๘

สูจิบัตร
นายชาญวิทย์
นายสุทธิพร

พริกบุญจันทร์
จินดา

สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายพัฒนภูมิ
ผ่องยุบล
๒ นายชลิต
วงษ์สกุล
๓ นายเอกชัย
พรนิคม
๔ นายโสภณ
สุพงษ์
๕ นายเฉลิมชัย
ก๊กเกียรติกุล
สาขาวิชา Master of Public Administration คณะสังคมศาสตร์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
1 Miss Chutchaleeya
Suti
2 Miss Wiyada
Waranonwanich
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ ว่าที่ร้อยตรี จันทร์รุ่ง
เขียวบุญจันทร์
๒ นายณรงค์กร  
ยังรอด
๓ นางสาวลัดดาวัลย์   
ชูเกิด
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสุพิชญา  
วราภรณ์
๒ นายจารึก   
โพธิรัตน์
๓ นางสาวขวัญจิตร
แป้นประจุน
๔ นางจิตลวรรณ   
รอดนิตย์
๕ นายพีรพงศ์  
พูลสวัสดิ์
๖ นายวิฑูร   
สิมะประเสริฐ
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวมัณฑนฌา   
ชูโฉม
๒ นางสาวนารีรัตน์  
บุญรอด
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๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางชินา   
นายธีระพงศ์   
นายธนัญก์สิชณ์ภ์  
นางสาวธ.สุรางค์  
นางสาวนุชเนตร   
นายศรีรักษ์  
นางกนกกาญจน์   
นายธีร์ธัช  
นายธานัท   
นายระพิน  
นางณฐมน   
นางสาวเพ็ญพร   
นางสาวกนกวรรณ  
นางสาวเสาวณีย์   
นางสาวปภาวรินทร์  
นางสาวสายใจ   
นายไพฑูรย์   
นางเกวลิน  
ว่าที่ร้อยตรี หรินทร์รัตน์  
นางสาวปรียาภรณ์   
นางสาวญาณิน   

ฮอดจ์สัน
รองวัง
บ�ำรุงอโญฑ์สกุล
บุญทอง
ชูแสง
เรืองรัตน์
ชัยชนะ
เกษโร
ธนะเตชะสนิท
แก้วผ่อง
แก้วอ�ำดี
ศรีสุนทร
ชูแก้ว
เผือกล้อม
สมจิต
สูนกามรัตน์
ศรีเชย
จารเทพ
มะลิทิพย์
พรหมบางญวน
ปะติตัง

ที่			 ชื่อ
๑ นายธนวัฒน์
๒ นางนริศา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
นามสกุล
เพชรรัตน์กุลธนา
ชุตินารา

ที่			 ชื่อ
๑ นายนิติพงษ์

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตเชียงใหม่
นามสกุล
กุประดิษฐ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายเฉลิมพล
จินา
๒ ว่าที่ร้อยตรี วิชญ์พล
วสิษฐ์พลพงศ์
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80
๓
๔
๕
๖
๗

สูจิบัตร
นางสุพักร์
นางอัจฉราพร
นายคงศักดิ์
นางสาวอรทัย
นายอภิชัย

ที่			 ชื่อ
๑ นายชนกานต์

ผิวศรี
ชนะเลิศ
ชัยลังกา
ไหมแก้ว
กามู
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
นามสกุล
กุลด้วง

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายยุทธนา 
บัวบาล
๒ นายนันทภพ
จันตระกูล
๓ นายบุญญาพงษ์
ดวงมาลย์
๔ นายจักรกฤต
หาพา
๕ นายสมบัติ
โยธาธรรม
๖ นางกุลธิดา 
มะลิวัลย์
๗ นางสาวอคิราภ์  
โยธาธรรม
๘ นางสาวกานต์ธิดา 
วิชากุล
๙ นางสาวนิตยา
ภูบัวเพชร
๑๐ นางจรินธรณ์
ขันโพธิ์น้อย
๑๑ นางสาววิภาวรรณ
แอบกลิ่นจันทร์
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายสุทธิพงษ์
สายาพัฒน์
๒ นางสุรีพร
ชาบุตรบุณฑริก
๓ นางสาวสรรสยา
ขันวิเศษ
สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาววัชรมน
จันรอง
๒ นางนิภา
ทัตตานนท์
๓ นายรัฐกูล
เสนาราง
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๔
๕
๖
๗

นายจรัญ
นายชัยรัตน์
นายทรงพล
นางสาวภาสวรรณ

ทุมตาลเดี่ยว
มาสอน
โชติกเวชกุล
สิทธิกรณ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายติณณ์
อินทโสฬส
๒ นางสาวบุปผาชาติ
รชตธีรภิญโญ
๓ นางธิดารัตน์
เสรีขจรจารุ
สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวโสระยา
ไทยอัฐวิถี
ที่			 ชื่อ
๑ นายลือชัย
๒ นายจีรชัย

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอุบลราชธานี
นามสกุล
เลพล
วงศ์ชารี

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตแพร่
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวธัญชนก
ปราบพาล
๒ นางสาวปัทญภัจช
พรมเสนา
๓ นายธีรพันธ์
บุญมาก
๔ นายไพศาล
ชัยธีราศักดิ์

02.

2

ที่			 ชื่อ
๑ นางอ�ำพร

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์
นามสกุล
เกิดลาภ

ที่			 ชื่อ
๑ นางญาดา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตพะเยา
นามสกุล
เงินงาม
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สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวอุไรพร
ประชาบุตร
๒ นางจิรพร
ชีวะธรรม
๓ นายภาณุ
อัครยรรยง
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวเพชรชรินทร์
พรนภดล
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวกิตติยา
สุขเกษม
๒ นางสาวสิริพร
พิมพ์สิงห์
๓ นางสาวพรพิมล
แก้วอ่อน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ ร้อยต�ำรวจเอก สมชาย
ยอดปรางค์
๒ นางสาวเสาวลักษณ์
หิรัญรักษ์
๓ นางสาวนาฏณวรรษ์
ปาณะวิชญ์นันท์
๔ นางสาวสมบุญ
พูลเกลี้ยง
๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง โชติกา
แก่นธิยา
๖ นายมนูญ  
กันฟอง
๗ นายวิสุทธินันท์
นิลพัฒน์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางพรสวรรค์   
ภัทรเศรษฐเศรณี
๒ นางนิมมานรดี
อัพสัน
๓ นางภราดา
เสมามิ่ง
๔ นางณัฐริกานต์
อ�่ำเจ็ก
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83

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาววารุมาตร์
แก้วคะปวง
๒ นายภูษิต
ปะอินทร์
๓ นายมานพ
สุธรรมปวง
๔ นางสาวคนึงนิจ
ปิจนันท์
๕ นางกันยา
ยอดแบน
๖ นายไมตรี
พลอยท�ำ
๗ นางสายชล
สง่าศรี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวฉัตราภรณ์
จันทร์แจ่มธารี
๒ นางสุดารัตน์
ต่ายธานี
สาขาวิชาการจััดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายสมเดช
เกริกชัยวัน
๒ นายกิตติพงศ์
เทวัญประทานพร
๓ นายไตรนิกส์
วรรณพิรุณ
๔ นายอนุชิต
ยงวัฒนกุล
๕ นายจามร
ช้างมงคล
๖ นางสาวอาภารัศมี
บรรเจิดจรัสเลิศ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นางสาวธีระวรรณ
สุขสันต์ไพศาล
๒ นางสาวเพ็ญรุ่งจรัส
ตฤณชาติวณิชย์
๓ นายสามารถ
กุมภีพงษ์  
๔ นายสุเมธ
แสงเงิน  
๕ นางพัสกร
ชูกุล  
๖ นางอรณิช
ชยันตรดิลก  
๗ นายชุมพร
เมืองพรหม
๘ นางวาสนา 
กลิ่นพยอม
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๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

สูจิบัตร
นางสาวธนัชพร
นางบุญนาค
นางสาวแพรวิลัย
นายสรวิศ
นางสาวสุพรพิมล
นางธนพร
พันต�ำรวจตรีหญิง มาลี
นางอัญชนา 

เกตุคง
วิเชียรรัตนพงษ์
ไพประพันธ์
บุญมี
ปานสุวรรณ
วุฒิกรวณิชย์
สุขส�ำราญ
สุทธานุกูล

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่			 ชื่อ
นามสกุล
๑ นายกิตติพันธ์
ก้านขวา
๒ นายยุทธนา 
ศรีวงศ์ษา
๓ นายวสุพล
วรภัทรทรัพย์
๔ นายวัชรินทร์
ครุฑชา
๕ นางสาวชญานันทน์
ภักดีเศรษฐภรณ์
๖ นางสาวธวัลรัตน์
กล่อมตน
๗ นางอุมาวรรณ์
ทิพย์สุมาลัย
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พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี ๒๕๖๔

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันสมทบ
Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA)
Master of Arts Buddhist Studies
Major Buddhist Studies
No.		 Name
1
Liu, Yanchun
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