ตอนที่ ๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
- รายนามผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
เพื่อให้การสัมมนาทางวิชาการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการงานพิธี
ประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย :คณะกรรมการที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระวันรัต
รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุฒาจารย์
รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
รองประธานที่ปรึกษา
พระธรรมปัญญาบดี
รองประธานที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต
รองประธานที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
พระพรหมจริยาจารย์
พระพรหมโมลี
พระมหาโพธิวงศาจารย์
พระพรหมเสนาบดี
พระพรหมกวี
พระพรหมเวที
พระพรหมวัชรเมธี
ศ.พิเศษ จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผู้บังคับการสถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรวังน้อย
นายอ�ำเภอวังน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร
รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
คณะกรรมการอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์
รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
รองประธานกรรมการ
พระพรหมจริยาจารย์
รองประธานกรรมการ
พระพรหมโมลี
รองประธานกรรมการ
พระพรหมบัณฑิต
รองประธานกรรมการ
พระพรหมวิสุทธาจารย์
รองประธานกรรมการ
พระพรหมเสนาบดี
รองประธานกรรมการ
พระพรหมมงคลวัชโรดม
รองประธานกรรมการ
พระพรหมวัชรเมธี
รองประธานกรรมการ
พระธรรมธัชมุนี
รองประธานกรรมการ
พระธรรมบัณฑิต
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระธรรมพุทธิมงคล
พระธรรมกิตติมุนี
พระธรรมโพธิมงคล
พระธรรมปัญญาภรณ์
พระธรรมปิฎก
พระธรรมโมลี
พระธรรมสิทธิมงคล
พระธรรมเจดีย์
พระธรรมวิมลมุนี
พระธรรมปริยัติโมลี
พระธรรมวิมลโมลี
พระธรรมเมธาภรณ์
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พระธรรมสิทธาจารย์
พระธรรมคุณาภรณ์
พระธรรมเสนาบดี
พระธรรมรัตนาภรณ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค/เจ้าคณะภาค/รองเจ้าคณะภาคมหานิกายทุกภาค
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะจังหวัด/รองเจ้าคณะจังหวัดมหานิกายทุกจังหวัด
เจ้าคณะเขต/เจ้าคณะอ�ำเภอฝ่ายมหานิกายทุกเขต/อ�ำเภอ
เจ้าคณะแขวง/ต�ำบลฝ่ายมหานิกายทุกแขวง/ต�ำบล
ดร.นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร
ดร.คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
พล.อ.ผศ.ดร.เสรี พุกกะมาน
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
ดร.ยุวรี เอื้อกาญจนวิไล
ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน
ดร.ตรีธา เนียมข�ำ
ดร.ศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี
ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี
นายวัลลภ เจียรวนนท์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายพุธทรัพย์ มณีศรี
นางกมลา สิทธิไชย
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
นางมาลัย มีเสมา
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
นครปฐม
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
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คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์         
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น            ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา   ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตแพร่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตพะเยา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา               
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรบุรีศรีสุวรรณภูมิ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองนิติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันคุณภาพ
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิชาการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผู้อ�ำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานวิชาการและวิจัยสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา  รองผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
พระครูชิโนวาทธ�ำรง
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หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ
พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิราโณ
พระมหาอภัย ฐิตวีริโย
พระมหาวินัย วชิรเมธี
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว
ผศ.ค�ำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล
นายศิลป์ชัย วงษ์จ�ำนงค์
ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง
นายสมควร ถ้วนนอก
นายสันทัด จันทร์ทาทอง
นายไวพจน์ ปรารถนา
นายสุทัศน์ สงค์สุข
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์
นายสุรัตน์ ค�ำโสภา
นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ
ดร. อรเนตร บุนนาค
นางสาวเนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์
นางสาวกนกอร ล�้ำเลิศ
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุชญา ศิริธัญภร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศักดิ์รพี พันพา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองประธานกรรมการ
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

05.

3

(223-254).indd 232

1/12/2564 13:16:45

พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี ๒๕๖๔
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช,ดร.
พระมหานพดล ปุญฺสุวฑฺฒโก
พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท
พระมหานิยม ธีรวโร
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท,ดร.
พระไพศาล จนฺทธมฺโม
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผศ.สมควร นิยมวงศ์
ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
รศ. พลวัฒน์ ชุมสุข
ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย
ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
น.ส.สุกาญดา เทนอิสสระ
ดร.สมจันทร์ ศรีปราชญ์
ดร.อรเนตร บุนนาค
นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด
นายดวงดี โอฐสู
นายสมคิด น�้ำเพชร
นายธวัชชัย ศรีสุข
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หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พระครูสิริปริยัติยาภรณ์
พระมหาทวี มหาปญฺโ ผศ.ดร.
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร.
พระมหาเพ็ชร อภิปุญฺโ
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
รศ.ดร. สุเทพ พรมเลิศ
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม
ดร. อุดร เขียวอ่อน
ดร. ล�ำพอง กลมกูล
ดร.ณฐภัทร อ�่ำพันธุ์
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ดร.พีระศิลป์ บุญทอง
รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ดร.สิรภพ สวนดง
ดร.อุดม จันทิมา
นายบุณยธร แสงโนรี
นายสังวร อ่อนสนิท
นายไพศาล เทพธานี
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์
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นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้าย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม
รองอธิการดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการฯคณะพุทธศาสตร์
เลขานุการฯคณะครุศาสตร์
เลขานุการฯคณะสังคมศาสตร์
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พระครูปลัดวิเชียร ชวนปญฺโญ
พระเฉลิมชัย จรณสมฺปนฺโน
พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี
นายแสงสุรี ทองมาก
นายเรืองยศ หวังสุขใจ
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นายธนิศร์ มีชื่อ
นายบุญล้อม วิปุละ
นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
นายกฤตภาส บุญภิโย
นางสาวมินตรา กาลนิล
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
นายสุพันธ์ แสนสี
นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย
นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์
นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ
นายณัฐภพ อุปะทุม
บุคลากร/ลูกจ้างกองอาคารสถานที่ฯ
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยกองกิจการวิทยาเขต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรวังน้อย
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ผศ.ดร.
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร.
พระมหาชาติชาย ปญฺาวชิโร
พระครูสังฆกิจโสภณ
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ผศ.ดร.
พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี
พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร
พระคมสัน ตเมธโม,ผศ.
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พระมหาวันเฉลิม สุวทิตฺตเมธี
พระนุชิต นาคเสโน
พระครูเนกขัมธรรมธาร
พระปลัดภูริวิศิษย์ สญฺญโต
รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว
ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิน
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล
อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี
อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ
อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภา
อาจารย์ ดร.สุมาลี บุญเรือง
อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี
อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา
อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ
อาจารย์ภัชลดา สุวรรณนวล
นายศตวรรษ สงกาผัน
นางสาวภัคสิริ แอนิหน
นางอัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว
นายโชคชัย ศรีรักษา
ว่าที่ ร.อ.ภูริทัต บริบูรณ์
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พระอรุณ มหาสุเมโธ
พระครูภาวนาจันทคุณ วิ.ดร.
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต,ดร.
พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม,ดร.
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกรู
รศ.ประณต นันทิยะกุล
ผศ.ชวัชชัย ไชยสา
ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
ผศ.ดร.เดชา กัปโก
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง
ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์
อาจารย์ ดร.กาญจนา ด�ำจุติ
อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ถนอมกุล
อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ
อาจารย์ ดร.สุขอุษา นุ่นทอง
อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์
อาจารย์ วินัย มีมาก
อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง
อาจารย์ มารุตพงศ์ มาสิงห์
นายพิบูลย์ เพียรพาณิชกุล
นายอนุชา พละกุล
นายณิกษ์สรรค์ เตศิริ
นางสาวดาวนภา เกตุทอง
นางสาวณปภัช พัชรกรโชติ
นายวสุกิจ เหล่าอินทร์
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นายวีรวัฒน์ แสนชัย
นายทวิชนม์ จันทร์เทพ
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
ดร.กรกต ชาบัณฑิต
นายพลวัฒน์ สีทา
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นายสุกิจจ์ บุตรเคน
นางสาวพัชรี หาลาง
นางสาวชญานุช สามัญ
นางสาวเรวดี จรรยา
นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปภา
นางสาวจิราพร อรรถารส
นายนวพล พลายภู่
นายสุทา ขอวาดกลาง
นางแตงล้าน มามะณี
นายนเรศ ฤทธิเดช
นางสาวเรวดี จรรยา
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรวังน้อย
อปพร. องค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร
พนักงาน รปภ. มจร วังน้อย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองนิติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองนิติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองกิจการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุวิทย์ แซวรัมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา สิงห์ค�ำคา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญาภัค เจริญดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฏฐา เอี๊ยวคนอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานกรรมการ
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รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล
พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.
พระเทวา รตนโชโต
พระมหาประยูร โชติวโร,ดร.
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ
พระมหาไพโรจน์ กนโก
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ,ผศ.ดร.
พระมหาบุญเกิด กตฺเวที,ดร.
พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
ผศ.ดร.นรินทร์ หินคง
ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล
ดร.ล�ำพอง กลมกูล
ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า
ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
นางสาวสไบทอง ลือจันดา
นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ
นายศรี แก้วงาม
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี
นายเรืองยศ หวังสุขใจ
นายวิโรจน์ หลอมนาค
นายวีรวัฒน์ แก้วทองใหญ่
นายกรนัน ขันวัง
นายบุญล้อม วิปุระ
นายณพนต์ ทองยวง
นายวรวุฒิ ศรีสลัด
นายดอน สตาเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดช
นางสาวทัศนีย์ อะโรคา
นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รอง ผอ.ส�ำนักงานบริหาร ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมินตรา กาลนิล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รองประธานกรรมการ
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ผศ.ดร.
พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร.
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผศ.ดร.บุญมี พรรษา
พระมหาฉันท์ จิรเมธี
ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ ทองเกลี้ยง
ผศ.ดร.อธิเทพ ผาทา
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกวิทยาเขต
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกห้องเรียน
พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร
พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี
พระปลัดดิศเณศวร์ ยติโสภโณ
พระศุภโชค เขมธมฺโม
พระยศกร ปญฺญาวฒฺนเมธี
พระธีรพงษ์ เตชพโล
พระสุรเชษฐ์ เชฏฺฐพโล
พระกฤตภาส จนฺโทภาโส
พระทัศพงษ์ ฐานวุโธ
พระมหารัตนพล สุเมโธ
สามเณรสังคม แสงสุข
สามเณรอาทิตย์ สัตพัน
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รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี, ผศ.ดร.
พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที
ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ดร.สายหยุด มีฤกษ์
พระวิเชียร ปริชาโน
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา
อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
นายเกษม ประกอบดี
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกวิทยาลัยสงฆ์
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกหน่วยวิทยบริการ
พระใบฎีกาอภิชาต อภิชาโต
พระกนกวรรณ กิตฺติธมฺโม
พระขจรศักดิ์ เขมสกฺโก
พระณัฐพงศ์ ขนฺติภทฺโท
พระคุณากร ปิยจาโร
พระสุเมธ สุจิณฺโณ
พระรัฐนันท์ จนฺทธมฺโม
พระนิรันดร์ นิรนฺตโร
พระธีรพงษ์ เตชพโล
พระภูริณัฐ ธีรปญฺโญ
สามเณรก้องเกียรติ แซ่ลิ้ม
สามเณรดารินทร์ อินธิโคตร
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สามเณรพีรพัฒน์ แป้นจันทร์
สามเณรจงเจริญ เจริญรส
Ven.Lenlanai Phuridhaddhameti
Ven.ZINOBASA
Ven.KATESATHAYAW
Ven.Daywaidanarda
Ven.Bannabhoga
Ven.Vicittasarra
Ven.Kusala
Ven.Ingdasara
Ven.Subhoga
นายนภนาท วิไลลักษณ์
นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาด
นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์
Mr.Min Ye Min Naing
นายวิรสิชญ์ ภักดี
นายเดโช วนาเฉลิมรัตน์
นายกิตติพงษ์ ไพรโสภา
นายธนาวุฒิ ทิพย์ขุนทด
นายพริษฐ์ นาคชัยยะ
นายณัชพล ซุกแซก
นายสิรวิชญ์ สักคุณา
นางสาวกัลยาภรณ์ นาชัยแพง
นางสาววรรณนิษา แพงทรัพย์
นางสาวอรปรียา ตอทองหลาง
นางสาวณัชชา เบญจรัตน์
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต (ฝ่ายบรรพชิต) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต (ฝ่ายคฤหัสถ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูพิมลสรกิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสังคม กิตฺติญาโณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระเย วะ ตะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาอโณทัย สุเมโธ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระพุทธพร พุทฺธวโร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบัญชา นารี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร พัฒนโชติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิชัย จันทร์ประโคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต่างประเทศ
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.ดร.
รองประธานกรรมการ
ดร.อุดร เขียวอ่อน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระครูสิริปริยัตยาภรณ์
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ
พระมหาอนุชา กาญฺจโน
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ
พระมหานงค์ สุมงฺคโล, ดร.
พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.
พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.
พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร.
พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว
พระครูศรีธรรมวราภรณ์
พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน, ดร.
พระมหาภราดร ภูริสฺสโร
พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน
พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ
Ven. Dr. Metteyya Beliatte
Ven. Dr. Ariyarathana Wilgamuwe
Ven. Pandita
ภิกษุณีอัมพิกา คูวินิชกุล
Bhikkhuni Wang Jing Ting
Bhikkhuni Pun
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ผู้แทนชมรมนิสิตต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือผู้แทน นักบวชหมู่บ้านพลัม
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
ดร.ทักษิณ ประชามอญ
นายสมหมาย สุภาษิต
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์
นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล
นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นายสาคร ธระที
นายบดินทร์ภัทร สายบุตร
นางเสาวลักษณ์ รวยสุวรรณ
นางสาวนุสรา พุฒซ้อน
นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้
นางสาวสุรภา ศรีวิชัย
นายปัญญา สามัญ
นายบัญชา นารี
นายศรี แก้วงาม
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นางสาวยศวดี อารมณ์ดี
นางสาวอโนทัย บุญทัน
นางสาวขวัญใจ อินทร์กรุงเก่า
นายลิขิต บุญละคร
ผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนวิชาการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสรวรรษ ปรักกโมดม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิโรดม วชิรวราภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม        ประธานกรรมการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�ำเพ็ญ
รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
รองประธานกรรมการ
อาจารย์นงลักษณ์ อิสโร
รองประธานกรรมการ
คุณสุวิทย์-คุณรัตนา ผลาศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระเจริญ วฑฺฒโน
พระครูศรีนิคมพิทักษ์
พระครูปลัดอุทัย พลเทโว
พระมหาไพโรจน์ กนฺโก
พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก
พระมหาจีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ
พระจวน สิริวฑฺฒโน
พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร
พระอธิกฤต ขมฺจิตฺโต
พระสมุห์โกมิน จนฺทาโถ
พระอภินันท์ อภินนฺโท
พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ
ดร.กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ์
ดร. ขวัญษา เอกจิตต์
ดร.นวลวรรณ พูลวสุพลฉัตร
ดร.สิริพิชญ์ เตชะไกรศรี
เรือตรีหญิงลักษณี พานิชปฐม
นางเตือนจิต หักกะยานนท์
นางจันทนา แก้วไทยจีน
นางสาวสุพิชญ์ พานิชกุล
นางชูศรี บ�ำเพ็ญทาน
นางสาวณัฏชุดา กรแก่นท้าว

05.

3

(223-254).indd 242

1/12/2564 13:16:48

243

พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี ๒๕๖๔
นางเฉลิม ยิ้มจันทร์
นางมยุรี ศรีส�ำอาง
นางสาวอนงค์รัก สีด�ำ
นางสาวนัทษา ขวัญเผือก
นางสิริกร ตั้งเจริญกุล
นางอิงอร ส�ำเภาแก้ว
คุณแม่พัชมน ปั่นรัศมี
นางสุริยา เพชรสุทธิ์
นางนิภาพร ยะราช
นางนิลาวัลย์ ตะละภัฏ
นางจินดาภา จันทภาษา
นางขจิต พนารี
นางนฤมล รุ่งเรือง
นางสุภาพร กลัดปลี
นางศิริพร สุขสบาย
นางกนกพร แซ่ลี้
นางเดือนเพ็ญ นพวงศ์
นางวันวิสา เดชะพงษ์
นางทองอิน ค�ำแพะ
นางภัทรจิตร โพธิ์โต
นางนัทธมน นาคจันทร์
นางบุญน�ำ ปล้องสิงห์
นางณัฐพร ทามัน
นางวันดี จีนาคม
นางอัมรา ชมดารา
นางสุวพันธ์ นักสอน
นางพวงจันทร์ ตุมราศวิน
นางสาวจัน จันศรีงาม
นางเบญจวรรณ เบญจางจารุ
นางโสภา เอมเปรม
นางสาวประนอม เถื่อนศรีจันทร์
นางสาวบานชื่น ขาวผ่อง
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นางรัชนีวรรณ ปิ่นสุวรรณ
นางสาวจันทกานต์ เกษาภรณ์
นางสาวฉัตรานันท์ ตะละภัฏ
นางสมปอง สุภสิงห์
นางเจริญรัตน์ เจืออุปถัมภ์
นางล�ำไย ฝ่ายขันธ์
นางสาววิภาดา พัฒนกิตติพงษ์
นางชนิดา โพธิพิจิตร
นางสุพรรณี ไชยรังสฤษฏ์
นางส�ำอาง ศรีสุริยะ
นางสายสุวรรณ ไทรศรพิทักษ์
นางนภัสรพี ธนไพศาลพิพัฒน์
นางอารมณ์ อิ๋วสวัสดิ์
นางส�ำรวย กาละภักดี
นางอารี แซ่ลี่
นางสาวกัมพล ภิญโญล�้ำเลิศ
นางจุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์
นางสอง ปาสาระเต
นางยุพิน เข็มเพชร
นางมณฑา รัตนโพธิ์ทอง
นางสมปอง ผดาวัลย์
นางพรทิพย์ สุขอ�ำนวย
นางดวงกมล สมถวิล
นางเทียบ สามโพธิ์ศรี
นางเนาวรัตน์ ผลบุญ
นางมะลิวรรณ ศรีจิวังษา
นางสุกัญญา ชมดารา
นางพินิจ แก้วกิ่ง
นางเอกจิตรา พรหมพรพงษ์
นางยุพา หาวัน
นางสาวสุวรรณี รุจิวรรณ์
นางสาวมณีรัตน์ ดุขุนทด
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นางสาวจอมศรี สาลีรัมย์
นางสาวนุจรินทร์ จิระขิตะนุกูล
นางสาวน้องนุช เกียรติทอง
นางสาวปิยวรรณ กิ่งเกษม
นางสาวกมลทิพย์ ยิ้มจันทร์
นางสาวแสงเทียน เผยกลาง
นางสาวอิศเรศ เล็กยิ้ม
นางสาวภาวิตรี หงษา
นางสาวพรชิตา หนองถนัน
นางสาวกาญจนา แหวนวงษ์
นางสาวสมศรี อ้นประเสริฐ
นางสาวกิมลั้ง อุ่นแก้ว
นางสาวเนาวรัตน์ เฟื้องแก้ว
นางสาวฉลอง เปรมจิตร
นางสาวธัญชนก ฆารฤทธิ์
นางสาวหนูหา สีดาสกุล
นางสาวสวรรยา ตรีภาค
นางสาวมยุรี สังข์บุญชู
นางสาวสุวิรยา ชมสมุทร
นางสาวล�ำดวน หงษา
นางสาวเบญมาศ ฉายแสง
นางสาวช่อลดา แหวนทอง
นางสาวประจี รุจิวรรณ์
นางสาวกาญจนา ม่วงน้อย
นางสาวสุนทรี ล้ออร่าม
เรือตรีภานุวัตร์ สุขอ�ำนวย
นายกู้เกียรติ กิ่งเกษม
นายกาณต์ โคตรโยธา
นายสุวรรณ ธนไพศาลพิทักษ์
นายภูริสร์ วิภูษิตานนท์
นายเพียงใจ สุนทราญ
นายทรงธรรม ยอดเกษตร
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นางสาวพรชนก อิ่มสมบัติ
นางสาวอ�ำนวยพร มงคลเสรีชัย
นางสาวชยาภรณ์ มงคลเสรีชัย
นางสาวปฤศนา หงส์ทอง
นางสาวรัชนีวรรณ เริงใจ
นางสาวจ�ำปา ธูปหอม
นางสาวบรรจบ บุณยะบูรณ์
นางสาวส�ำอาง รุจิสุข
นางสาวบุญเรือน หวลห้อย
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุขสุแพทย์
นางสาวพจนา น่วมทัต
นางสาวสวย แสนบุราณ
นางสาววราภรณ์ พวงสันเทียะ
นางสาวประคอง ศรีจันทร์
นางสาววรรณา แซ่อุย
นางสาวหนูพิศ ทุมสิงห์
นางสาวอาภาภรณ์ หนองถนัน
นางสาวเสาวนีย์ หน่อจีน
นางสาวยุวดี โพธิ์สันเทียะ
นางสาวอัมพรทิพย์ ขันอาสา
นางสาวปฏิพล บัวเป็ง
นางสาวดวงกมล แหวนทอง
นางสาวมาลี รุจิวรรณ์
นางสาวจ�ำเนียร บัวเป็ง
นายสุดตา ประทุมมาศ
นายสุรศักดิ์ นันทตันติ
นายสมพร เจืออุปถัมภ์
นายสมชาย รุ่งเรือง
นายสุวรรณ แสงสุดใจ
นายเฉลิม พิมพโมทย์
นายสมศักดิ์ ทามัน
นายเชาว์ หนองถนัน
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นายสุรพล ชมดารา
นายชัชชัย เริงใจ
นายสมศักดิ์ สินลือนาม
นายสุชาติ เทียนธรรม
นายอ�ำนาจ สวัสดี
นายฉลวย ค�ำศรี
นายสมจันทร์ สังกรณ์
นายธันยธรณ์ เกษาภรณ์
คณะศิษย์ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�ำเพ็ญ
คณะศิษย์ ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
คณะกรรมการ ครู นักเรียน พอ.มจร.
คณะครู อาจารย์ นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
คณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มงานธรรมวิจัย
ผู้อ�ำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานบริหาร ส�ำนักส่งเสริมฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�ำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากุศลิน สุนฺทรศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสุรชัย ติกฺขปญโญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.สมชาย บุญสุ่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถนอม คชแพทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชลดา นามนนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์ฉาย ศรีสมยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางชมชื่น เกษาภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสไบทอง หนองพล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวทัศนีย์ อะโรคา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล
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ผู้อ�ำนวยการส่วนวิชาการและวิจัย
ผู้อ�ำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.
พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.
พระมหาธิติ อนุภทฺโท
ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์
รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์
ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
นายสันทัด จันทร์ทาทอง
ดร.อรเนตร บุนนาค
นายสังวร อ่อนสนิท
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระมหาถาวร ถาวรเมธี,ดร.
พระวิฑูยร์ ฐานงฺกโร
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน
นายสุชญา ศิริธัญภร
นายศิลป์ชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันคุณภาพ
ผู้อ�ำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์
เลขานุการส�ำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร.
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ,ผศ.ดร.
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร.
พระมหาวินัย วชิรเมธี
ศ.ดร.สมภาร พรมทา
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ
ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์
ผศ.ค�ำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง
ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
นายสุทัศน์ สงค์สุข
นายทศพร ศรีค�ำ
นายสมควร ถ้วนนอก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์
นายไวพจน์ ปรารถนา
นายศักดิ์รพี พันพา
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปริญญาบัตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล
ประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ
พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม
พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.
พระมหาประยูร โชติวโร,ดร.
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร.
พระครูปลัดวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
พระครูสิริสารบัณฑิต
พระครูภาวนาบัณฑิต
พระครูชิโนวาทธ�ำรง
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.
พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท,ดร.
พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
พระมหาถาวร ถาวรเมธี
พระมหาพิชัย วรภาณี
พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ
พระสมนึก ธีรปญฺโญ
พระบารมี นนฺทธมฺมิโก
พระสิทธิพงษ์ สิทฺธิปญฺโญ
พระมหาธนกฤต อาภสฺสโร
พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
พระมหาสมชาย สิริปญฺโญ
พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปญฺโญ
พระสุคนธ์ ปญฺญาธโร
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์
พระมหาไพโรจน์ กนโก
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ
พระสุคนธ์ ปญฺญาธโร
พระปลัดปรัชญา ขนฺติจิตฺโต
พระโสภณวิชญ์ ภูริปญฺโญ
นายสังวร อ่อนสนิท
นายสุชญา ศิริธัญญภร
นายไชยา เสนแสนยา
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร
นายอุทิศ การเพียร
นายธานินท์ เมียส

05.

3

(223-254).indd 247

1/12/2564 13:16:50

สูจิบัตร

248
นายคเชนทร์ สุขชื่น
นายดวงดี โอฐสู
ดร.ทองดี ศรีตระการ
นายปัญญา นราพันธ์
นายจิราวุฒิ จันทร์ศรี
นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ
ดร.ถนัด ไชยพันธ์
นายวิจิตร ศรีสวัสดิ์
นางรพีพร มณีวรรณ
นายกฤษณพงษ์ เลานอก
นางฐาปนี ศิริ
นายเอกภพ แยบดี
นายนิติยาภรณ์ ฤทธิ์ธรรมากุล
นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์
นางสาวดวงฤทัย ลายปักษ์
นางกัญจนพร เกิดช่อ
นายพุทธิพงษ์ กันทะรส
นายธนวัฒน์ วิชัยสูง
นายเอกลักษณ์ คงทิพย์
นายสันติ เอี่ยมพล
นางสาวณัฏฐณิชา เนื่องจุ้ย
นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์
นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นายธีระวัฒน์ ทองบุญชู
นายทศพล ตันเสถียร
นายค�ำนวณ ไทยอัฐวิถี
นางสาวลลิตา พิมพ์รัตน์
นายวันชัย สีรักษา
นางสาวพิชาณันช์ เตชะประสิทธิวานิช
ผู้อ�ำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
รองผู้อ�ำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
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นายวิจารณ์ จันทร์สันต์
นางศศิธร ทองขันธ์
ดร.จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์
นายอรรถพล อิ่มวิไลวรรณ
นายเอกลักษณ์ คงทิพย์
นายศรี แก้วงาม
นายกรนัน ขันวัง
นายพัชรกุล นารีนุช
นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
นางสาวธิดารัตน์ วรจักร
นางสาวณัฐพร บุญปก
นายวีรพล พิชนาหะรี
นายจิณณะ พิภัชเกษมสุข
นายประจักร แก้วเนียม
นายปัญญา ไชยสุข
นายสิทธิชัย อุ่นสวน
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
นายดิเรก ด้วงลอย
นายพิสิฐชัย เตโชทินกร
นายยุทธพงษ์ รักษาสิทธิ์
นายพัทดล เศวตวรรณ
นางสาวนิภาวรรณ อินทโชติ
นางสาวสุภาวดี คงอินทร์
นายจรูญ ปัญญาวงศ์
นายภานุมาตร์ เนโส
นายเกรียงไกร พินยารักษ์
นายพิษณุชัย ชูชื่น
นายณัฐพล เบ้าค�ำ
นายบุญมี แก้วตา
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รองผู้อ�ำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโต ป.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธนพล วรสีหพโล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิริ สุดสังข์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิชิต เชาว์ชาญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอภิวัฒน์ สันฐาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน
พระมหานภดล ธมฺมานนฺโท
พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโต
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร
พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม
พระปลัดโกมุท สุธีโร
นายขวัญตระกูล บุทธิจักร
นายธวัช แย้มปิ๋ว
นางสาวสุภัทรา ทองดี
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล
นายนิรุต ป้องสีดา
นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์
นายปัญญา สามัญ
นายวิษณุ สุวรรณทัต
นายมงคล อิ่มสมบัติ
นายพรมมา โฮนอก
นายเรืองยศ หวังสุขใจ
นายแสงสุรี ทองมาก
นายสมคิด น�้ำเพชร
นายบุณยธร แสงโนรี
นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
นายสมัย เพ็งน�้ำค�ำ
นายค�ำจันทร์ มามะณี
นายภานะพล เพ็งน�้ำค�ำ
นายมานิต แน่นอุดร
นายนิรัญ เกตุแก้ว
นายวรวุฒิ ระมั่งทอง
นายสมัคร นามอรรถ
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นายสมพงศ์ ไมตรีจิต
นายส�ำรวย เกิดไธสง
นายกิตติศักดิ์ สอนศิริ
นายบรรจง เพ็งน�้ำค�ำ
นายพีระพล อ่อนล�ำเนาว์
นายภูวนัย ปริศนา
ว่าที่ร้อยตรีสมควร จั่นพา
นายสมยศ สดสี
นายล�ำเนา กิ่งจ้อ
นายนิกร เขียวน�้ำชุม
นายธวัชชัย คล้ายสังข์
นายส�ำเภา กิ่งล้อ
นายดวง ศรีอ่อน
นางสาวสุทธิรัตน์ ชูเลิศ
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
นางสาววรรณา นอกไธสง
นางสาวนุสรา พุฒซ้อน
นางสาวลฎารัชณ์ เกสรบัว
นางเสาวลักษณ์ รวยสุวรรณ
นางสาวศุภสี นัยศิริ
นางสาวจตุพร แน่นอุดร
นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์
นางสาวรุ้งอ�ำพร บุญรอดด้วง
นางสาวอโนทัย บุญทัน
นางสาวสินจัย บุญทศ
นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์
นางณิชตา แก้วทองใหญ่
นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
นางนวพร เอะเวอร์เรทท์
นายธวัชชัย ศรีสุข
ผู้อ�ำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

05.

3

(223-254).indd 250

นายจรรยา โนนคู่เขตโขง
นายมงคล เพ็งน�้ำค�ำ
นายพานิช วงษ์สีดา
นายอนุชา ป้อมค�ำ
นายวิศรุต จิมานัง
นายสดใส เจือจันทร์
ว่าที่ร้อยตรีหลวงเมือง ศรีสองเมือง
นายสันติ ทารักษา
นายสมพงษ์ ปัดไธสง
นายวรพงษ์ พรหมเสนา
นายชัชชัย นายี
นายปราโมทย์ โถดาสา
นางสาวดวงฤดี ธนะสาร
ดร.มานิตา ชูช่วย
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอ�ำนาจ
นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม
นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้
นางสาวเนตรนภา จรรยา
นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรี
นางสาวพจมาน หุยทุมา
นางกาญจนากร แย้มปิ๋ว
นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี
นางสาวอลีนา สุปินะ
นางสาวพัทยา สิงห์ค�ำมา
นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม
นางสาววิภาพร เลี้ยงถนอม
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี
นางสาวยศวดี อารมณ์ดี
นางอางกูล สกุลวงษ์
นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
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พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี ๒๕๖๔
พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
พระมหาประยูร ธีรวโร
พระมหากุศลิน สุนฺทรศิริ
พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี
พระสุรชัย ติกฺขปญฺโญ
นางสาวสุรภา ศรีวิชัย
ดร.สุนันทกิจ เที่ยงเดช
นายประเสริฐ ค�ำนวล
นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์
ดร.ถวิล ค�ำโสภา
นายสุรัตน์ ค�ำโสภา
นายนครินทร์ สมจันทร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

**************

ที่			

รายชื่อเจ้าภาพ

๑

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒ พระชลญาณมุนี, ดร.
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน�้ำ)
๓ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
๔ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�ำเพ็ญ และคณะ
๕ มูลนิธิร่วมกตัญญู
๖ ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
๗ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๘ ป้าน้อย อาหารเจ
๙ บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จํากัด
๑๐ โรงทานปัญจศรี
๑๑ พระราชมหาเจติยาภิบาล วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี
๑๒ พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ
ส�ำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนพเก้า
คณะศิษย์พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์
วัดสุทธิวนาราม จ.บึงกาฬ
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รายการอาหาร
ขนมจีน
บริจาคปัจจัย
บริจาคปัจจัย
อาหารตลอดงาน
อาหารตลอดงาน
ข้าวเหนียว, ส้มต�ำ
ก๋วยเตี๋ยว
อาหาร, น�้ำแข็งใส
ก๋วยเตี๋ยว
อาหาร, ขนม
ข้าวเหนียว, ส้มต�ำ
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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 ๑๑
๑๘ คุณส�ำราญ นวพานิชย์ และครอบครัว คุณแดง - คุณหน่อย  
๑๙ ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
๒๐ พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
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ขนมจีนน�้ำยาป่าแกงเขียวหวาน,ไก่ทอด
ถวายปัจจัย
บริจาคน�้ำดื่ม
ขนมหวาน
ข้าวเหนียว, ไก่ทอด
เฉาก๊วย, ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ไอศครีมเพื่อสุขภาพ
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ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิตผู้เข้ารับปริญญา
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