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สารบัญ

เรื่อง   หน้า

ตอนที่ ๑

- ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน

 พันธกิจ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

 อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์ ๓

- ก�าหนดการ   ๗

 Program

- พระโอวาท ประทานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ๑๕

 วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ค�ากราบทูลถวายรายงาน  ๑๗

 วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- พระโอวาท ประทานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ๒๐

 วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ค�ากราบทูลถวายรายงาน  ๒๒

 วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕

- ภาพแสดงตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะของแต่ละคณะ ๓๒

ตอนที่ ๒
ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ ๔๑
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชิต) รุ่นที่ ๒๙ ๕๕
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ IBSC รุ่นที่ 17 ๗๓
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันสมทบ ๗๔
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (คฤหัสถ์) รุ่นที่ ๒๙ ๗๕
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(4)

 พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ ๘๕
  - คณะพุทธศาสตร์   ๘๕
  - คณะครุศาสตร์   ๑๐๖
  - คณะมนุษยศาสตร์   ๑๑๖
  - คณะสังคมศาสตร์   ๑๒๔
  - พุทธศาสตรบัณฑิต (คฤหัสถ์)   ๑๕๔
  - พุทธศาสตรบัณฑิตจากสถาบันสมทบ ๒๑๙
 - สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒๒๑

รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒๓๓

ตอนที่ ๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๔๓
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒
- รายนามผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๒๗๑
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ตอนที่ ๑

ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ 

สุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์

กำาหนดการ

พระโอวาท ประทานในพิธีประทานปริญญาบัตร 

คำากล่าวถวายรายงานของพระราชปริยัติกวี อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภาพแสดงตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะของแต่ละคณะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘
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3พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

 

	 เป็นพระจลุมงกุฎ	(พระเกีย้ว)	เปล่งรัศมี	เป็นสว่นพระราชลญัจกรประจำาพระองคพ์ระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ตรงฐานพระเก้ียว 

มีอักษรย่อ	ม	จ	ร	หมายถึง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง

ของธรรมจักร	 ท่ีขอบกลางด้านบนของธรรมจักร	 มีอักษรภาษาบาลีว่า	 ปญฺญา	 โลกสฺมิ	 ปชฺโชโต	 

แปลว่า	ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก	หมายถึง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอำานวย

แสงสว่างทางปัญญาให้แก่ชาวโลก	 ท่ีขอบกลางด้านล่างมีอักษรช่ือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย

	 ลักษณะงานที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้

	 	 ๑.		งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ

	 	 ๒.		งานด้านทะเบียนการศึกษา	

	 	 ๓.		งานด้านการออกหลักฐานสำาคัญของมหาวิทยาลัย

เข็มสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

 

	 เป็นพระจลุมงกุฎ	(พระเกีย้ว)	เปล่งรัศมี	เป็นสว่นพระราชลญัจกรประจำาพระองคพ์ระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ด้านหลังพระเกี้ยว

มีธรรมจักร	 ตรงฐานของพระเก้ียวมีอักษร	 ม	 จ	 ร	 เป็นชื่อย่อ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	และข้างล่างสุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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4 สูจิบัตร

	 ลักษณะงานที่ต้องใช้เข็มสัญลักษณ์นี้

	 	 ๑.		ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ

	 	 ๒.		ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร

	 	 ๓.		ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย 

	 คือ	สีชมพู

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย 

	 คือ	ดอกอโศก

สุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย

	 ปญฺญา	โลกสฺมิ	ปชฺโชโต		 ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

	 จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา	บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธาน

	 ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	สำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

พันธกิจ

	 ผลติบณัฑติ	วจิยัและพฒันา	สง่เสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารวชิาการแกสั่งคม	และทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย	คือ

	 "บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา"

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย	คือ	

	 "ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม"

อัตลักษณ์บัณฑิต
	 "มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา"	
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5พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์ 

		 ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

	 ที่สร้างคนดีและเก่ง	อย่างมีสมรรถภาพ

	 จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ

		 บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ	

		 บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

 สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ

		 ผลติบณัฑติและพฒันาบคุลากรใหเ้ปน็ผูม้ปีฏิปทานา่เลือ่มใส	ใฝรู่	้ใฝค่ดิ	เปน็ผูน้ำาดา้นจติใจ

และปัญญา	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา	 รู้จักเสียสละ 

เพื่อส่วนรวม	 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 มีโลกทัศน์กว้างไกล	 มีศักยภาพที่จะพัฒนา

ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

 จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ

		 จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 ผ่านกระบวนการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ในการพัฒนามนุษย์	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข

  บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ

		 มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม	รวมทั้งส่งเสริม

การเรียนรู้	และความรว่มมอือนัดรีะหวา่งพุทธศาสนกิชนในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิเพือ่ธำารงรกัษา

ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

 บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

		 มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม	จริยธรรม	ความสำานึกรับผิดชอบ	การมี

สว่นรว่ม	ความโปร่งใสตรวจสอบได	้และความคุม้คา่	รวมทัง้สนบัสนนุ	สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากร	เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง	
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กำาหนดการ

พิธีประสาทปริญญาประจำาปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา	๐๗.๐๐	น.	 -	ลงทะเบียน

เวลา	๐๘.๓๐-๐๙.๓๐	น.	 -	พระธรรมปัญญาบด	ีนายกสภามหาวทิยาลัย	เดินทางมาถงึห้องประชุม

	 -	ประธานในพิธี	จุดธูป	เทียน	และนำาบูชาพระรัตนตรัย

	 -	พระสุวรรณเมธาภรณ์,	ผศ.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ถวายรายงาน

	 -	พระธรรมปัญญาบดี	นายกสภามหาวิทยาลัย	กล่าวเปิดการสัมมนา

เวลา	๐๙.๓๐	น.	 -	ปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	บทบาทของ	มจร	ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก	

		 	 (Roles	of	MCU	in	Technology	Disruption	Age)

		 	 โดย	พระพรหมบัณฑิต

		 	 (ป.ธ.๙,	ศ.ดร.,	ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,	อัคคมหาบัณฑิต)

		 	 กรรมการมหาเถรสมาคม	เจ้าคณะภาค	๒	

		 	 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

		 	 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย

		 	 ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

เวลา	๑๑.๐๐	น.	 -	ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

เวลา	๑๓.๐๐-๒๐.๐๐	น.	 -	พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา	

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา	๐๘.๐๐	น.	 -	ลงทะเบียน

เวลา	๐๘.๓๐–๒๐.๐๐	น. -	พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา 
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8 สูจิบัตร

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา	๑๒.๐๐	น.	 -	บณัฑิตพร้อมกัน	ณ	หอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา

	 -	ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่บัณฑิต	(บรรพชิต)	

	 -	บัณฑิต	(บรรพชิต)	ทั้งนั้น	อนุโมทนา

เวลา	๑๒.๓๐	น.	 -	คณะผู้บริหาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	

	 	 แขกผู้มีเกียรติและบัณฑิต	พร้อมกัน	ณ	หอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา

เวลา	๑๓.๐๐	น.	 -	สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก

		 	 ประธานในพิธี	เสด็จมาถึงหอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา

	 -	นายกสภามหาวทิยาลยั	อธกิารบด	ีผูว่้าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	

	 	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	 	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	๑๘	

	 	 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

		 	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 ถวายการต้อนรับ

	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก

	 	 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

	 -	นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ

	 -	ผู้แทนบัณฑิตถวายเครื่องสักการะ

	 -	อธิการบดี	ถวายรายงาน

	 -	คณบดีคณะครุศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะครุศาสตร์	(บรรพชิต)	

	 -	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์	(บรรพชิต)

	 -	คณบดีคณะสังคมศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์	(บรรพชิต)	

	 -	คณบดีคณะครุศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะครุศาสตร์	(คฤหัสถ์)	

	 -	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์	(คฤหัสถ์)

	 -	คณบดีคณะสังคมศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์	(คฤหัสถ์)

	 -	ผู้อำานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	ขานชื่ออภิธรรมบัณฑิต	

	 	 เข้ารับตามลำาดับ

	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก

	 	 ประทานปริญญาบัตร

	 -	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
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 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 ประทานพระโอวาทแก่บัณฑิต
	 -	อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม	แด่
	 	 สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก
	 -	บัณฑิตคณะครุศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	และ
	 	 อภิธรรมบัณฑิต	ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	
	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	และคณะผู้บริหาร
	 -	เสร็จพิธี

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา	๑๒.๐๐	น.	 -	บัณฑิตพร้อมกัน	ณ	หอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา
	 -	ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่ดุษฏีบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และ	
	 	 บัณฑิตคณะพุทธศาสตร์	(บรรพชิต)
	 -	นายกสภามหาวิทยาลัย	กล่าวสัมโมทนียกถา
	 -	ดุษฏีบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์	(บรรพชิต)	
	 	 ทั้งนั้น	อนุโมทนา
เวลา	๑๒.๓๐	น.	 -	คณะผู้บริหาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	
	 	 ผูม้เีกยีรต	ิผูร้บัปรญิญากติตมิศกัดิ	์เข็มเกยีรตคิณุ	ดษุฏบัีณฑติ	มหาบณัฑติ	
	 	 และบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์	(บรรพชิตและคฤหัสถ์)	
	 	 และสถาบันสมทบ	พร้อมกัน	ณ	หอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา
	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 เสด็จมาถึงหอประชุม	มวก.	๔๘	พรรษา
	 -	นายกสภามหาวทิยาลยั	อธกิารบด	ีผูว่้าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	
	 	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
	 	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	๑๘	
	 	 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
	 	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
	 	 ถวายการต้อนรับ
	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
	 -	นายกสภามหาวิทยาลัย	ถวายเครื่องสักการะ
	 -	ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ถวายเครื่องสักการะ
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10 สูจิบัตร

 -	ผู้แทนบัณฑิต	ถวายเครื่องสักการะ

	 -	อธิการบดี	ถวายรายงาน

	 -	รองอธิการบดี	อ่านประกาศสดุดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	และ

	 	 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	

	 	 ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	และ	มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 -	รองอธิการบดี	อ่านประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ
 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 ประทานเข็มเกียรติคุณ
	 -	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ขานชื่อดุษฎีบัณฑิต	มหาบัณฑิต	
	 -	คณบดีคณะพุทธศาสตร์	ขานชื่อบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์	(บรรพชิต	
	 	 และคฤหัสถ์)	และสถาบันสมทบ	เข้ารับปริญญาบัตรตามลำาดับ
	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 ประทานปริญญาบัตร
	 -	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
	 -	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 ประทานพระโอวาท
	 -	อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม	แด่	
	 	 สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก
	 -	ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์	มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ	
	 	 ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต	บัณฑิตคณะพุทธศาสตร์	(บรรพชิตและคฤหัสถ์)	
	 	 และสถาบันสมทบ	ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ
	 	 สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
	 	 และคณะผู้บริหาร
	 -	เสร็จพิธี

หมายเหต	ุ	 -	พระภิกษุผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	ห่มดองรัดอก	(สีราชนิยม)	
	 -	พระบัณฑิตห่มดองรัดอก	(สีเหลืองทอง)	
	 -	คณาจารย์และบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์		สวมชุดครุยปริญญา	
	 -	ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว	ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ
*	กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Program
The Convocation Ceremony of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
23

rd
- 26

th
 May B.E. 2562 / C.E. 2019

At the 48
th

 Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn 
Conference Hall, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
Wangnoi, Ayutthaya, Thailand

Thursday 23
rd

 May 2562/2019
07.00	 -	Registration
08.30-09.30		 -	Phra	Dhammapanyabodi,	President	of	the	University	Council,	
	 	 arrives	at	the	48th	Birthday	of	the	Crown	Prince	Maha	Vajiralongkorn	
		 	 Conference	Hall
	 -	The	President	lights	candles	and	incense	sticks	in	honor	of	
	 	 the	Triple	Gem
	 -	Asst.Prof.	Phrasuwanmethaphorn,	Vice-Rector	for	Academic	Affairs,
		 	 gives	the	report
	 -	Phra	Dhammapanyabodi,	President	of	the	University	Council,	
	 	 gives	Seminar	Opening	Speech	
09.30	 -	Keynote	Address	
  “The Roles of MCU in Technology Disruption Age”
		 	 By	Prof.Dr.Phra	Brahmapundit,	Member	of	The	Sangha	Supreme	Council	
	 	 of	Thailand,	Ecclesiastical	Official	for	Second	Region,	
	 	 Abbot	of	Wat	Prayurawongsawas,	
	 	 President	of	Supervisory	Center	of	Thai	Sangha

	 	 President	of	International	Council	for	the	Day	of	Vesak 
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11.30	 -	Luncheon
13.00-20.00	 -	Rehearsal	of	Degree	Reception	Ceremony

Friday 24
th

 May 2562/2019
08.00	 	-	Registration
08.30-20.00	 -	Rehearsal	of	Degree	Reception	Ceremony

Saturday 25
th

 May 2562/2019 
12.00		 -	All	graduates	arrive	at	the	48th	Birthday	of	the	Crown	Prince	
	 	 Maha	Vajiralongkorn	Conference	Hall
	 -	Robes	and	Bags	Offering	Ceremony
	 -	All	monk	graduates	give	Blessing
12.30	 -	Graduates,	University	Council	Committee,	Faculty	members,	
	 	 Staffs	and	Distinguished	Guests	arrive	at	the	48th	Birthday	of	
	 	 the	Crown	Prince	Maha	Vajiralongkorn	Conference	Hall
13.00	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,		
	 	 arrives	at	the	48th	Birthday	of	the	Crown	Prince	Maha	Vajiralongkorn	
	 	 Conference	Hall
	 -	President	of	the	University	Council,	Rector,	Provincial	Governor,	
	 	 Provincial	Chief	Justice,	Commanding	General	of	Military	Circle	18,	
	 	 Commander	of	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Provincial	Police	and	
	 	 Administrators	welcome	the	His	Holiness	
	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch	
	 	 lights	candle	and	incense	sticks	in	honor	of	the	Triple	Gem
	 -	President	of	the	University	Council	presents	respectful	tribute	to	
	 	 the	His	Holiness
	 -	Representative	of	Bachelor	Degrees	presents	respectful	tribute	to	
	 	 the	His	Holiness
	 -	MCU	Rector	gives	the	report
	 -	Deans	of	the	Faculty	of	Education,	Humanities,	Social	Sciences,	
	 	 Buddhism	and	Director	of	Abhidhammachotikavidyalaya	read	

	 	 the	names	of	the	Graduates	respectively 
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 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 confers	the	degrees	on	graduates.

	 -	Venerable	Monks	deliver	the	blessing	:	Jayamangalagatha

	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 delivers	a	Congratulatory	Speech

	 -	MCU	Rector	pays	homage	to	the	His	Holiness	

		 -	Group	Photo	Session	

	 -	The	Ceremony	adjourned	

Sunday 26
th

 May 2562/2019

12.00	 -	All	graduates	arrive	at	the	48th	Birthday	of	the	Crown	Prince	

	 	 Maha	Vajiralongkorn	Conference	Hall

	 -	Robes	and	Bags	Offering	Ceremony

	 -	President	of	the	University	Council	delivers	a	thankful	Speech

	 -	All	monk	graduates	give	Blessing

12.30	 -	Graduates,	University	Council	Committee,	Faculty	Members,	

	 	 Staff	and	Distinguished	Guests	arrive	at	the	48th	Birthday	of	

	 	 the	Crown	Prince	Maha	Vajiralongkorn	Conference	Hall

13.00	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 arrives	at	the	48th	Birthday	of	the	Crown	Prince	Maha	Vajiralongkorn	

	 	 Conference	Hall

	 -	President	of	the	University	Council,	Rector,	Provincial	Governor,	

	 	 Provincial	Chief	Justice,	Commanding	General	of	Military	Circle	18,	

	 	 Commander	of	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Provincial	Police	and	

	 	 Administrators	welcome	the	His	Holiness	

	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 lights	candle	and	incense	sticks	in	honor	of	the	Triple	Gem

	 -	President	of	the	University	Council	presents	respectful	tribute	to	

	 	 the	His	Holiness

	 -	Provincial	Governor	of	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	presents	respectful	

	 	 tribute	to	the	His	Holiness
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	 -	Representative	of	Doctorate	Degrees	presents	respectful	tribute	to	

	 	 the	His	Holiness

	 -	MCU	Rector	gives	the	report

	 -	Vice-rector	reads	the	Citations	for	the	Honorary	Doctorate	Degree	

	 	 and	Master	Degree	respectively

	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 presents	the	Honorary	Doctorate	Degree	and	Master	Degree,	

	 	 respectively

	 -	Vice-rector	reads	the	Citations	for	the	Honorary	insignias	

	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 presents	the	Honorary	insignias	

	 -	Dean	of	the	Graduate	School	and	Dean	of	Faculty	of	Buddhism	

	 	 reads	the	name	for	the	Doctor	of	Philosophy	Degrees,	Master	Degrees	

	 	 and	Affiliated	Institutes,	respectively	

	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 confers	the	Ph.D.,	M.A.	and	B.A.	Degrees	

	 -	Venerable	Monks	chant	the	blessing

	 -	His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch,	

	 	 delivers	a	Congratulatory	Speech

	 -	MCU	Rector	pays	homage	to	

	 	 His	Holiness	Somdet	Phra	Ariyavongsagatanana,	Supreme	Patriarch	

	 -	Group	Photo	Session	

	 -	The	Ceremony	adjourned	

Note:		 -	MCU	monk	administrators,	faculty	members	and	staff	wear	

	 	 the	royal	favored	style	of	robes

	 -	All	monk	graduates	wear	golden	yellow	robes

	 -	Lay	lecturers	wear	the	University	gown

	 -	Government	Officials	wear	uniform	and	lay	people	dress	modestly
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พระโอวาท 
ประทานในพิธีประทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่านนายกสภา, ท่านอธิการบดี, ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

บัณฑิตใหม่ และสาธุชนทุกท่าน 
	 อาตมภาพมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร	 แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	 จากมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในวันนี้	 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและความวิริยอุตสาหะของ 

คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกัน	 ดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย	 

ให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ	พร้อมทั้งขอแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ทุกรูป	ทุกคน	

	 ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต	 เป็นบุคคลที่โลกนิยมว่ามีความรู้ความสามารถขั้นอุดม	

ย่อมถกูคาดหวงัจากสงัคมว่าจะต้องมปัีญญารอบรูใ้นศาสตร์สาขาทีท่่านเล่าเรยีนมา	ความคาดหวงั

เช่นนั้นอาจสมหวังของผู้คาดบ้าง	 ไม่สมหวังบ้าง	 เป็นธรรมดา	 ความจริงข้อนี้	 บัณฑิตทั้งหลาย	 

จึงควรหยิบยกข้ึนมาเตือนใจตนอยู่เสมอว่า	 การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าในวิชาความรู้	 และทักษะ 

ความสามารถนั้น	 เป็นหน้าท่ีท่ีบัณฑิตต้องปฏิบัติบำาเพ็ญให้เป็นไปอยู ่เสมอ	 จนตลอดชีวิต	 

เพราะการหยุดอยู่กับที่	โดยมั่นใจว่าตนรู้มากแล้ว	ฉลาดเฉลียวพอแล้ว	ย่อมเสมอด้วยการถอยหลัง

ตกตำ่าลงไปทุกที	ทั้งนี้	อาจมิใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายโง่เขลาลง	หรือเลวทรามลง	แต่เป็นเพราะว่า

คนอืน่ๆ	เขาไม่หยดุก้าวเดนิ	เขาเหล่าน้ันจงึเดนิก้าวลำา้นำาหน้าไปไกล	ผูท้ีห่ยดุความอตุสาหะพากเพยีร

ที่จะอบรมกาย	 วาจา	 และใจของตนให้ดีขึ้น	 จึงเปรียบเหมือนการถอยหลังลงไปสู่ความเส่ือมอยู่ 

ทกุขณะ	บคุคลผู้ประพฤตเิช่นนัน้	สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงนยิามไว้ว่าเป็นบคุคลผูป้ระมาท	 

เปรียบได้ดั่งบุคคลที่ตายแล้ว	 ไม่สามารถจะดำาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ	 เพราะฉะนั้น	 

หากบัณฑิตมุ ่งความเจริญงอกงามในชีวิต	 ก็ขอจงมุ ่งมั่นพัฒนาความรู ้ความสามารถของตน	 

ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งๆ	ขึ้นไป	ตามวิถีแห่งความไม่ประมาทเถิด	
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16 สูจิบัตร

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย	 ประกอบกับความมีดวงจิตหนักแน่นมั่นคงในคุณธรรม	

จงอำานวยผลอันยิ่งใหญ่คือความงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของบัณฑิตใหม่ทุกรูป	 ทุกคน	 และขอให้ 

ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน	ณ	ที่นี้	จงประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.	

ขออำานวยพร
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คำากราบทูลถวายรายงาน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย...พระราชปริยัติกวี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๒ 

 วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท

	 เกล้ากระหม่อมพระราชปริยัติกวี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่	
รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาทได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธานประสาท
ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย	ประจำาปี	๒๕๖๑
	 เกล้ากระหม่อม	 ขอประทานกราบทูลฝ่าพระบาทถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย	
โดยสังเขป	ดังนี้	
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่ 
สมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้า	
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ได้ทรงสถาปนาขึ้น	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	 สำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์	 เมื่อปีพุทธศักราช	
๒๔๓๐	 เป็นต้นมา	 และต่อมาในปี	 ๒๕๔๐	 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวทิยาลยัให้สถาบนัการศกึษาแห่งนี	้มสีถานะเป็นมหาวทิยาลัยของรฐัและเป็นนติบิคุคล	
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้จัดการศึกษาและบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาแก่สังคม	ดังนี้
	 ๑.		ระดับบัณฑิตศึกษา	 เปิดสอนระดับปริญญาเอก	 ๑๑	 สาขาวิชา	 และระดับปริญญาโท	
๒๒	สาขาวิชา
	 ๒.		ระดับปริญญาตรี	 เปิดสอนใน	 ๔	 คณะ	 คือ	 คณะพุทธศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 

คณะมนุษยศาสตร์	และคณะสังคมศาสตร์	มี	๒๓	สาขาวิชา
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18 สูจิบัตร

	 ๓.	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดสอน	๒	สาขา	คือ	พระไตรปิฎกศึกษา	และวิชาชีพครู

	 ๔.	 ระดับมัธยมศึกษา	มี	๒	แห่ง	คือ	โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา	และโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา

	 ๕.	 การบริการวิชาการแก่สังคม	 เช่น	 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 โรงเรียนพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์	สถาบันภาษา	สถาบันวิปัสสนาธุระ	สถาบันพระไตรปิฎก	กลุ่มงานธรรมวิจัย	กลุ่มงาน

มหาจุฬาอาศรม	และศูนย์พัฒนาแคมป์สน	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต	๑๑	 แห่ง	 คือ	 วิทยาเขตหนองคาย	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	

วทิยาเขตเชยีงใหม่	วทิยาเขตขอนแก่น	วทิยาเขตนครราชสีมา	วทิยาเขตอบุลราชธาน	ีวทิยาเขตแพร่	

วทิยาเขตสรุนิทร์	วทิยาเขตพะเยา	วทิยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส	นครปฐม	และวทิยาเขตนครสวรรค์

	 มีวิทยาลัยสงฆ์	๒๓	แห่ง	คือ	วิทยาลัยสงฆ์เลย	วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

เฉลิมพระเกียรติฯ	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง	 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	 วิทยาลัยสงฆ์

ร้อยเอ็ด	 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์	 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 

วทิยาลัยสงฆ์สพุรรณบรุศีรสีวุรรณภมู	ิวทิยาลัยสงฆ์สรุาษฎร์ธาน	ีวทิยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	วทิยาลัย

สงฆ์ระยอง	วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	และวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	

		 มีสถาบันสมทบในต่างประเทศ	 ๕	 แห่ง	 คือ	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก	 ชอนบอบ	

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	 ซิน	 จู๋	 ไทเป	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติศรีลังกา	ประเทศศรีลังกา	วิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์	ประเทศสิงคโปร์	และวิทยาลัย	

พระพุทธศาสนาธรรมเกท	ประเทศฮังการี

	 มสีถาบนัสมทบในประเทศ	๑	แห่ง	คอื	มหาปัญญาวทิยาลยั	วดัถาวรวราราม	แห่งอนมันกิาย	

จังหวัดสงขลา

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโทไปยังส่วนภูมิภาคและ 

ต่างประเทศ	 ๒๑	 แห่ง	 คือ	 วิทยาเขตหนองคาย	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	 วิทยาเขตเชียงใหม่	

วิทยาเขตขอนแก่น	วิทยาเขตนครราชสีมา	วิทยาเขตอุบลราชธานี	วิทยาเขตแพร่	วิทยาเขตสุรินทร์	

วิทยาเขตพะเยา	 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	 นครปฐม	 วิทยาเขตนครสวรรค์	 วิทยาลัยสงฆ์เลย	

วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก	 

ชอนบอบ	เกาหลีใต้	มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน	เจี๋ย	ไทเป	และวิทยาลัยพุทธศาสตร์	สิงคโปร์	
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19พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้ขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีไปยังต่างจังหวัด	 ๒	 แห่ง	 คือ	

ห้องเรียนวัดพิกุลทอง	จังหวัดสิงหบุรี	และห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 มหาวทิยาลยัขยายหน่วยวทิยบริการไปยงัส่วนภมูภิาค	๗	แห่ง	คอื	จงัหวัดสงขลา	ตาก	ชลบรุ	ี

อุตรดิตถ์	กำาแพงเพชร	จันทบุรี	และสระแก้ว	

	 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ประจำาปี	๒๕๖๑	มีนิสิต

ทุกระดับ	จำานวน	๒๐,๑๒๙	รูป/คน	โดยเป็นนิสิตต่างประเทศ	๑,๔๒๔	รูป/คน	

		 ในพธิปีระสาทปรญิญาครัง้นี	้สภามหาวทิยาลยัมมีตอินมุตัใิห้ปรญิญาดษุฎีบณัฑิต	รุน่ที	่๑๕	

มหาบณัฑติ	รุ่นที	่๒๙	หลกัสตูรนานาชาต	ิระดบัมหาบณัฑติ	รุน่ที	่๑๗	และบัณฑติ	รุน่ที	่๖๔	ประกอบ

ด้วย

	 ดุษฎีบัณฑิต	 	 จำานวน	 ๓๕๐	 รูป/คน

	 มหาบัณฑิต		 	 จำานวน	 ๖๓๑	 รูป/คน

	 บัณฑิต		 	 จำานวน		๓,๓๙๙	 รูป/คน

	 รวมทั้งสิ้น		 	 จำานวน		๔,๓๘๐		รูป/คน

	 บัดนีไ้ด้เวลาอนัเป็นมงคลแล้ว	เกล้ากระหม่อมขอประทานอนญุาตให้คณบดีคณะครศุาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์	 ผู้อำานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 ขานชื่อพุทธศาสตร

บัณฑิตและอภิธรรมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันนี้	 จำานวน	 ๒,๗๘๒	 รูป/คน	 

ขอกราบทูลฝ่าพระบาท	 ได้โปรดประทานปริญญาบัตร	 และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็น 

สิริมงคลสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
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พระโอวาท 

ประทานในพิธีประทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นวันที่สอง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่านนายกสภา, ท่านอธิการบดี, ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

บัณฑิตใหม่ และสาธุชนทุกท่าน 

  อาตมภาพมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวันที่สอง ขอแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ทุกรูป ทุกคน  

ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ 

 เมื่อวานนี้ อาตมภาพได้ปรารภข้อคิดเรื่องการพัฒนาตนให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้น โดยไม่หยุดยั้ง 

เพราะการหยดุ กเ็สมอด้วยการถอยหลงั คนอืน่เขาก้าวล�า้น�าหน้าคนอยูก่บัทีไ่ปหมด บณัฑติผูส้�าเรจ็

การศึกษาจึงจะหยุดพัฒนาตนให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไปไม่ได้เลย วันนี้จะขอปรารภวิธีสร้างพลัง 

ส�าหรับพัฒนาตนให้งอกงามยิ่งขึ้นเป็นข้อคิดให้แก่บัณฑิตใหม่ไว้ น�าไปพินิจพิจารณาต่อไป 

 พลงัส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัตนไปสูก่ารพฒันายิง่ๆ ขึน้ไปน้ันมอียู ่๕ ประการ ประการแรก บัณฑติ

ต้องมคีวามเช่ือมัน่หรอืศรทัธาในสิง่ทีด่งีามตนเองจะกระท�า หรือกระท�าอยู ่ครัน้มคีวามเช่ือมัน่แล้ว

กจ็ะมวิีรยิะ มแีรงบนัดาลใจให้บงัเกดิความพากเพยีร สามารถตัง้ตนไว้ให้ปราศจากความเกยีจคร้าน 

เมื่อบ�าเพ็ญกรณียกิจไปด้วยความขยันหม่ันเพียร เป็นประการที่สอง ก็ต้องมีสติความระลึกได้อยู ่

ทุกขณะ ต้องไม่ประมาทเผลอไผลในหน้าที่การงานของตน เป็นก�าลังประการที่สาม พอมีสติระลึก

ได้ในสิง่ทีต่นท�า กจ็ะมสีมาธติัง้มัน่จดจ่อแน่วแน่ในกิจการทัง้ปวง เป็นประการต่อมา ส่วนพลงัส�าคญั

ประการสุดท้ายที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และดีงาม ก็คือ  

พลังปัญญา ได้แก่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กระท�า บุคคลใดมีธรรมทั้ง ๕ 

ประการนี้ ย่อมได้ชื่อว่ามีพละก�าลังอันวิเศษ ที่จะน�าพาความรุ่งเรืองส�าเร็จมาสู่ตนได้อย่างแน่นอน 
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21พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

 ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ประกอบกับความมีดวงจิตหนักแน่นมั่นคงในคุณธรรม 

จงอ�านวยผลอันย่ิงใหญ่คือความงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของบัณฑิต และขอให้ทุกท่านที่มาประชุม

พร้อมกัน ณ ที่นี้ จงประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

 

ขออำานวยพร 
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คำากราบทูลถวายรายงาน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย...พระราชปริยัติกวี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๒ 

 วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท

	 เกล้ากระหม่อมพระราชปริยัติกวี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่	

รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาทได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธานประสาท

ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย	ประจำาปี	๒๕๖๑

	 เกล้ากระหม่อม	 ขอประทานกราบทูลฝ่าพระบาทถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย	

โดยสังเขป	ดังนี้	

	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยทีส่มเดจ็

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ได้ทรงสถาปนาขึ้น	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็น

สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	 สำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์	 เมื่อปีพุทธศักราช	

๒๔๓๐	 เป็นต้นมา	 และต่อมาในปี	 ๒๕๔๐	 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยัให้สถาบนัการศกึษาแห่งนี	้มสีถานะเป็นมหาวทิยาลัยของรฐัและเป็นนติบิคุคล	

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ได้ดำาเนินกิจการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

ที่ว่า	“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา	บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	พัฒนาจิตใจและสังคม”	ดังต่อ

ไปนี้

	 ๑.	 ระดบับณัฑติศกึษา	ดำาเนนิการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาโท	๒๒	สาขาวชิา	และระดบั

ปริญญาเอก	๑๑	สาขาวิชา	พร้อมทั้งจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	เพื่อจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสำาหรับนิสิตนานาชาติ
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23พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

	 ๒.	 ระดับปริญญาตรี	 เปิดสอนใน	 ๔	 คณะ	 คือ	 คณะพุทธศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 

คณะมนุษยศาสตร์	และคณะสังคมศาสตร์	มี	๒๒	สาขาวิชา

	 ๓	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดสอน	๒	สาขา	คือ	พระไตรปิฎกศึกษา	และวิชาชีพครู

	 ๔.	 ระดับมัธยมศึกษา	มี	๒	แห่ง	คือ	โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา	และโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา

	 ๕.	 ด้านวจิยัและการบรกิารวชิาการแก่สงัคม	มหีลายหน่วยงาน	เช่น	สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์	

สถาบนัภาษา	สถาบนัวปัิสสนาธรุะ	สถาบนัพระไตรปิฎก	ศนูย์อาเซยีนศกึษา	วทิยาลยัพระธรรมทูต	

อภธิรรมโชตกิะวทิยาลยั	โรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทติย์	กลุม่งานธรรมวจิยั	กลุม่งานมหาจฬุาอาศรม	

ศูนย์พัฒนาแคมป์สน	จังหวัดเพชรบูรณ์	

	 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีวิทยาเขต	๑๑	แห่ง	คือ	วิทยาเขต

หนองคาย	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	วทิยาเขตเชยีงใหม่	วทิยาเขตขอนแก่น	วทิยาเขตนครราชสีมา	

วิทยาเขตอุบลราชธานี	 วิทยาเขตแพร่	 วิทยาเขตสุรินทร์	 วิทยาเขตพะเยา	 วิทยาเขตบาฬีศึกษา	 

พุทธโฆส	นครปฐม	และวิทยาเขตนครสวรรค์

	 มีวิทยาลัยสงฆ์	๒๓	แห่ง	คือ	วิทยาลัยสงฆ์เลย	วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	 

เฉลิมพระเกียรติฯ	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง	 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	 วิทยาลัยสงฆ์

ร้อยเอ็ด	 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์	 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ	 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี	 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	 

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง	วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	และวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

		 มีสถาบันสมทบในต่างประเทศ	 ๕	 แห่ง	 คือ	 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก	 ชอนบอบ	

ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้	มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา	ซนิเจีย๋	ไทเป	วทิยาลัยพระพทุธศาสนา

นานาชาติศรีลังกา	วิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์	และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท	ประเทศ

ฮังการี

	 มสีถาบนัสมทบในประเทศ	๑	แห่ง	คอื	มหาปัญญาวทิยาลยั	วดัถาวรวราราม	แห่งอนมันกิาย	

จังหวัดสงขลา

	 นอกจากนี	้มหาวทิยาลัยได้ขยายห้องเรยีนและหน่วยวทิยบรกิารไปยงัต่างจงัหวดั	๙	จงัหวดั	

จังหวัดสิงห์บุรี	กาญจนบุรี	สงขลา	ตาก	ชลบุรี	อุตรดิตถ์	กำาแพงเพชร	จันทบุรี	และสระแก้ว	
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24 สูจิบัตร

	 สำาหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 มีนิสิตท่ีเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตร	ี

ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 มีนิสิตทุกระดับ	 จำานวน	 ๒๐,๑๒๙	 รูป/คน	 

โดยเป็นนิสิตต่างประเทศ	๑,๔๒๔	รูป/คน	

	 ในพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่	๑๕	

มหาบณัฑติ	รุ่นที	่๒๙	หลกัสตูรนานาชาต	ิระดบัมหาบณัฑติ	รุน่ที	่๑๗	และบัณฑติ	รุน่ที	่๖๔	ประกอบ

ด้วย

	 ดุษฎีบัณฑิต	 	 จำานวน	 ๓๕๐		รูป/คน

	 มหาบัณฑิต		 	 จำานวน	 ๖๓๑	 รูป/คน

	 บัณฑิต		 	 จำานวน		๓,๓๙๙	 รูป/คน

	 รวมทั้งสิ้น		 	 จำานวน		๔,๓๘๐	 รูป/คน

	 ในปี	 ๒๕๖๒	 นี้	 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์	 เข็มเกียรติคุณแก่ผู้ทำา 

คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ	พระพุทธศาสนาและสังคม	ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	จำานวน	

๘๘	รูป/คน	ประกอบด้วย

	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 จำานวน	 ๓๕		รูป/คน

	 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 จำานวน		 ๗		รูป/คน

	 เข็มเกียรติคุณ		 จำานวน	 ๔๖	 คน	

	 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว	 เกล้ากระหม่อมขอประทานอนุญาตให้รองอธิการบด	ี 

ขานชื่อดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ	ให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย	คณบดีคณะพุทธศาสตร์	ขานชื่อดุษฎีบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และบัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา

จากสถาบนัสมทบเข้ารบัประทานปรญิญาบตัรตามลำาดบั	จำานวน	๑,๖๘๖	รปู/คน	และขอกราบทลู

ฝ่าพระบาทได้โปรดประทานปริญญากิตติมศักดิ์	 เข็มเกียรติคุณ	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ปริญญา 

มหาบัณฑิต	ปริญญาบัณฑิตตามลำาดับ	และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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27พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)
นายกสภามหาวิทยาลัย

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร.
อธิการบดี

01. ������ 1 (1-38).indd   27 17/5/2562   13:21:58



28 สูจิบัตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. 

(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระโสภณวชิราภรณ์ 

(ไสว โชติโก)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 

(ประสาร จนฺทสาโร)

รองอธิการบดีิฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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29พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

พระครูปริยัติกิตติธำารง, รศ.ดร. 

(ทองขาว กิตฺติธโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 

(สุกันยา อรุโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปริยัติ, ดร. 

(ณษิกรณ์ อรินฺทโม)

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
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30 สูจิบัตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุภัทร จำาปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

นางเมธินี เทพมณี

เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
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31พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

พระพรหมโมลี 

(สุชาติ ธมฺมรตโน)

เจ้าคณะภาค	๕

แม่กองบาลีสนามหลวง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

อดีตผู้อำานวยการสำานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

ศ.จำานงค์ ทองประเสรฐิ

ราชบัณฑิต

พระมหาโพธิวงศาจารย์

(ทองดี สุรเตโช)

ราชบัณฑิต

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
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32 สูจิบัตร

ภาพแสดงตัวอย่างครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต

ครุยวิทยฐานะประจำาตำาแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ

ครุยวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิต
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33พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะพุทธศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะครุศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์
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34 สูจิบัตร

ภาพแสดงตัวอย่างเข็มวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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35พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะและครุยประจำาตำาแหน่ง

พ.ศ.	๒๕๕๘
 

 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา	 ๕๘	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 จึงเห็นควรออกข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ	 เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจำาตำาแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๔๐	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในคราวประชุม
ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๘	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว	้ 
ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑				 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ว่าด้วย
ครุยวิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะและครุยประจำาตำาแหน่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘”
	 ข้อ	๒		 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 ข้อ	๓		 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ	พ.ศ.	๒๕๓๔
	 ข้อ	๔		 ในข้อบังคับนี้
	 “อธิการบดี”	หมายถึง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 “กรรมการสภามหาวิทยาลัย”	 หมายถึง	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย
	 “ผู้บริหารวิชาการ”	หมายถึง	ผู้ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่หัวหน้าสาขาวิชาขึ้นไปในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ฝ่ายคฤหัสถ์
	 “คณาจารย์”	หมายถึง	คณาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 ข้อ	๕		 ลักษณะ	ชนิด	ประเภท	และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจำาตำาแหน่งของมหาวิทยาลัย	ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
	 ข้อ	๖		 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มี	๓	ขั้น	คือ
		 	 ๖.๑	 ครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต	 เป็นเส้ือคลุมผ้าโปร่งสีชมพูผ่าอกตลอด 
มีสำารดรอบขอบและปลอกท่ีต้นแขนและปลายแขน	พื้นสำารดและปลอกแขนทำาด้วยผ้าสักหลาด 
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36 สูจิบัตร

สีประจำาคณะ	กว้าง	๑๐	เซนติเมตร	ขอบทั้งสองกว้าง	๐.๕	เซนติเมตร	มีแถบตาดเงิน	๓	แถบ	กว้าง	
๑.๕	เซนติเมตร	และ	๑.๕	เซนติเมตร	๔	เซนติเมตร	และ	๑.๕	เซนติเมตร	ด้านหน้าเย็บม้วนเป็น
วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 ๘	 เซนติเมตร	 ติดที่สำารดด้านหน้าอก	 ข้างละ	 ๓	 วง	 วงกลาง 
ติดตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสีทองขนาดสูง	๕	เซนติเมตร
	 	 		 ๑)		ต้นแขนเหนอืศอกมสีำารดรอบแขน	พืน้สำารดทำาด้วยผ้าสกัหลาดสปีระจำา
คณะกว้าง	๑๒	เซนติเมตร	มีตาดเงินกว้าง	๓.๕	เซนติเมตร	๓	เส้น
		 	 		 ๒)		ปลายแขนมีสำารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
		 	 ๖.๒		 ครยุวทิยฐานะระดบัมหาบณัฑติเช่นเดยีวกบัครยุวทิยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต	
แต่มีวงกลมเพียงข้างละ	๒	 วง	 มีตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยติดในวงบนทั้ง	 ๒	
ข้างของหน้าอก
		 	 		 ๑)		ต้นแขนเหนอืศอกมีสำารดรอบแขน	พืน้สำารดทำาด้วยผ้าสักหลาดสีประจำา
คณะกว้าง	๙	เซนติเมตร	มีตาดเงินกว้าง	๓.๕	เซนติเมตร	๒	เส้น
		 	 		 ๒)		ปลายแขนมีสำารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
		 	 ๖.๓	 ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต	 
แต่มวีงกลมเพยีงข้างละ	๑	วง	มตีรามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยตดิในวงในทัง้	๒	ข้าง
ของหน้าอก
		 	 		 ๑)		ต้นแขนเหนอืศอกมีสำารดรอบแขน	พืน้สำารดทำาด้วยผ้าสักหลาดสีประจำา
คณะกว้าง	๖	เซนติเมตร	มีตาดเงินกว้าง	๓.๕	เซนติเมตร	๑	เส้น
		 	 		 ๒)		ปลายแขนมีสำารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
	 ข้อ	๗		 ผู้สวมครุยวิทยฐานะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว	หรือชุดขอเฝ้าปกติขาว	หรือชุด
พระราชทานเสือ้พระราชทานแขนยาวสขีาว	กระดมุป้ัมผ้าสขีาว	กางเกงขายาวหรอืกระโปรงสขีาว
	 ข้อ	๘		 ให้ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะได้	สิทธิสวมครุยวิทยฐานะนี้ให้รวมถึงผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ด้วย
	 ข้อ	๙		 ครุยประจำาตำาแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ	 เช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะ
ระดับดุษฎีบัณฑิต	 แต่พื้นสำารดรอบขอบและปลอกที่ต้นแขนและปลายแขนทำาด้วยผ้าสักหลาด 
สีชมพูเข้ม
		 	 ๑)	 ต้นแขนเหนือศอกมีสำารดรอบแขนกว้าง	 ๑๒	 เซนติเมตร	 มีตาดเงินกว้าง	 
๒	เซนติเมตร	๔	เส้น
		 	 ๒)	 ปลายแขนมีสำารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ
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	 ข้อ	๑๐		ครุยประจำาตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีซึ่งเป็นคฤหัสถ์
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำาตำาแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ	 แต่ตรามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำาด้วยโลหะสีทองและมีสร้อยสังวาลย์คล้องคอ
	 ข้อ	๑๑		สีประจำาคณะเพื่อประกอบการใช้สำาหรับครุยวิทยฐานะมีดังนี้
		 	 ๑๑.๑	คณะพุทธศาสตร์		 สีเหลือง
		 	 ๑๑.๒	คณะครุศาสตร์		 สีแดง
		 	 ๑๑.๓	คณะมนุษยศาสตร์		 สีเขียวมะกอก
		 	 ๑๑.๔	คณะสังคมศาสตร์		 สีฟ้า
	 ข้อ	๑๒		เข็มวิทยฐานะ	 มีลักษณะเป็นรูปพระเกี้ยวทาบกงล้อธรรมจักร	 มีรัศมีที่ยอด 
พระเกี้ยวและอักษรย่อ	“มจร”	ที่หมอนรองขนาดสูง	๕	เซนติเมตร	ทำาด้วยโลหะสีทอง	ดุนนูน
	 ข้อ	๑๓		เข็มวิทยฐานะ	 มีลักษณะเป็นรูปพระเกี้ยวทาบกงล้อธรรมจักร	 มีรัศมีที่ยอด 
พระเกี้ยวและอักษรย่อ	“มจร”	ที่หมอนรองขนาดสูง	๕	เซนติเมตร	ทำาด้วยโลหะสีทอง	ดุนนูน
	 ข้อ	๑๔		ให้กองกลาง	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดทำาครุยประจำาตำาแหน่ง	 ครุยวิทยฐานะ	 
และเข็มวิทยฐานะตามข้อบังคับนี้ไว้เป็นตัวอย่าง
	 ข้อ	๑๕		สำาหรับพิธีประสาทปริญญาประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ให้ใช้ครุยวิทยฐานะและ 
เข็มวิทยฐานะตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ	พ.ศ.	๒๕๓๔	โดยอนุโลม
	 ข้อ	๑๖		ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

 
	 พระธรรมสุธี
	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ตอนที่ ๒
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
	 -	พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต	รุ่นที่	๑๕
	 -	พุทธศำสตรมหำบัณฑิต	หลักสูตรนำนำชำติ	รุ่นที่	๑๗
	 -	พุทธศำสตรมหำบัณฑิต	(บรรพชิต)	รุ่นที่	๒๙
	 -	พุทธศำสตรมหำบัณฑิต	(คฤหัสถ์)	รุ่นที่	๒๙
	 -	พุทธศำสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๖๔
	 	 -	คณะพุทธศำสตร์	
	 	 -	คณะครุศำสตร์
	 	 -	คณะมนุษยศำสตร์	
	 	 -	คณะสังคมศำสตร์
	 	 -	พุทธศำสตรบัณฑิต	(คฤหัสถ์)
	 	 -	พุทธศำสตรบัณฑิตจำกสถำบันสมทบ
	 สถิติผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	๒๕๖๒
	 สรุปสถิติผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	๒๕๖๒
รำยนำมผู้ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ	ประจ�ำปี	๒๕๖๒
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41พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

รายนามพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ กลุ่มบรรพชิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล 
	 ๑		 พระมหำปรทัตติ	 ปรทตฺตูปชีวี	 ยำทองไชย
	 ๒		 พระมหำประสำนชัย	 เทวงฺกโร	 ตรีพงษ์ศิลป์
	 ๓		 พระมหำคมสัน	 วิสุทธำโณ	 เนียมคชบำล
	 ๔		 พระมหำบุญแสง	 ปฺุสโม	 จิตรีเหิม
	 ๕		 พระมหำขนบ	 สหำยปฺโ		 เข้ทอง
	 ๖		 พระอธิกำรศิริพงษำ	 ภทฺทปฺโ		 ธรรมกุล
	 ๗		 พระมหำนวปฎล	 กุสลำโณ	 ทรงประดิษฐ์
	 ๘		 พระมหำพุทธิวงศ์	 ณฏฺฺู	 สุวรรณรัตน์
	 ๙		 พระมหำรำชัน	 จิตฺตปำโล	 มูลลำ
๑๐		 พระมหำวัฒนำ	 ปฺำทีโป	 ค�ำเคน
๑๑		 พระมหำวิรัตน์	 อำจำรสุโภ	 สุวรรณโชติ
๑๒		 พระมหำสมชำย	 ธมฺมวโร	 เต้ำประเสริฐ
๑๓		 พระมหำสุทธิพงษ์	 สุทฺธิว�โส	 หมื่นตำค�ำ
๑๔		 พระมหำวุฒิชัย	 วุฑฺฒิชโย	 ธีระเผ่ำพงษ์
๑๕		 พระครูพัชรกิตติโสภณ	 กิตฺติคุโณ	 ขันผักแว่น
๑๖		 พระมหำภำณุ	 ภำณุโก	 กลิ่นปลำด
๑๗		 พระมหำถวิล	 กลฺยำณธมฺโม	 สมตัว
๑๘		 พระมหำสมชำติ	 สุวิชำโน	 บุญมี
๑๙		 พระเจริญ	 วฑฺฒโน	 มันจะนำ
๒๐		 พระวิจัย	 อิทฺธิโก	 ชัยเจริญวรรณ
๒๑		 พระมหำวีระศักดิ์	 อภินนฺทเวที	 แสงพงษ์
๒๒		 พระมหำอุทัย	 พลเทโว	 พลเทพ
๒๓		 พระมหำนุกูล	 อภิปุณฺโณ	 อริยธรรมวัฒนำ
๒๔		 พระครูโพธิกิตติคุณ	 สุปฺโ	 ป่ำนคง
๒๕		 พระครูสุวรรณญำณวิสุทธิ์		 จำรุวณฺโณ	 แก้วเกตุ
๒๖		 พระครูสมุห์ธรรพ์ณธร	 ธมฺมทินฺโน	 ศรีสกุลประเสริฐ
๒๗		 U	Te	Ja	Nya	Na    
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42 สูจิบัตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุตชยำภรณ์	 ธมฺมชโย	 เขียวสุข
	 ๒		 พระอธิกำรจรัล	 อภินนฺโท	 สิงห์น้อย
	 ๓		 พระครูสังฆรักษ์ประจวบ	 วุฑฺฒิจำรี	 ทุนผลงำม
	 ๔		 พระครูสมุห์มำนิตย์	 ำณธโร	 สีทะ
	 ๕		 พระสุวรรณเมธี	 ปฺำปโชโต	 นวลใจ
	 ๖		 พระบุญรอด		 ปคุณธมฺโม		 บุญมีประเสริฐ
	 ๗		 พระพิษณุพล		 สุวณฺณรูโป		 รูปทอง
	 ๘		 พระนพสิทธิ์	 สุทฺธจิตฺโต	 ปิงยศ
	 ๙		 พระสมุห์อำนนท์	 อินฺทว�โส	 ปู่อ้ำย
๑๐		 พระสัญชัย		 ำณวีโร		 ทิพย์โอสถ
๑๑		 พระครูกิตติพัฒนำนุยุต	 กิตฺติเมธี	 ดวงดี
๑๒		 พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์	 ทีปธมฺโม	 ถำฐำน
๑๓		 พระนคร	 ปฺำวชิโร	 ปรังฤทธิ์
๑๔		 พระศักดิธัช	 ส�วโร	 แสงธง
๑๕		 พระมหำรังสรรค์		 ธีรวฑฺฒโน		 ชัยสมภำร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำโยธิน	 โยธิโก	 ปัดชำสี
	 ๒		 พระครูประโชติธรรมวงศ์	 หิริธมฺโม	 พลเยี่ยม
	 ๓		 พระบุญจันทร์	 จนฺทธมฺโม	 จันทสิทธิ์
	 ๔		 พระครูปลัดพีระพันธ์	 ธมฺมวุฑฺโฒ	 ตรีศรี
	 ๕		 พระมหำเชำวฤทธิ์	 นรินฺโท		 ทรัพย์สวัสดิ์
	 ๖		 พระศรีสัจญำณมุนี	 ยติกโร		 ก่อบุญ
	 ๗		 พระภัทรชำพงษ์	 สิริภทฺโท	 ก�่ำชัยภูมิ
	 ๘		 พระครูเกษมธรรมสุนทร		 เขมธมฺโม			 กฤษณพล
	 ๙		 พระนัฐวุฒิ		 สิริจนฺโท		 ศรีจันทร์
๑๐		 พระปลัดธนำกร	 สนฺตมโน	 เพรำะถะ
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43พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

Doctor of philosophy Buddhist Studies บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 BALITTE	MATTEYYA
	 ๒		 VISUDDHA

Doctor of philosophy Buddhist Studies IBSC 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 CHEN	HUI	 		 	
	 ๒		 CHANG	YUAN	 		 ZANG
	 ๓		 KAR	LOK,	NG	 		 	
	 ๔		 BHIKKUNI	TRAN	THI	BINH	 		 	
	 ๕		 VIMALA			 		 	
	 ๖		 VAJIRA			 		 	
	 ๗		 DINH	THI	BICH	LUY			 		 	
	 ๘		 NEMINDA	 		 	

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสมุห์อดิเรก	 อำทิจฺจพโล	 โลกะนัง
	 ๒		 พระมหำสมเจต	 สมจำรี	 หลวงกัน

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระประภำส	 ปฺำคโม	 ดอกไม้
	 ๒		 พระวันดี	 กนฺตวีโร	 ปะวะเส
	 ๓		 พระครูกิตติโชติคุณ	 กิตฺติปำโล	 ปะละกัง
	 ๔		 พระมหำปพน			 กตสำโร	 แสงย้อย
	 ๕		 พระมหำไพฑูรย์	 สิริธมฺโม	 ชัยกุง
	 ๖		 พระอธิกำรนพพร	 กิตฺติสำโร	 ศรีธนปัญญำกุล
	 ๗		 RATANAK	 		 KEO
	 ๘		 พระมหำณัฐพันธ์	 สุทสฺสนวิภำณี	 หำญพงษ์
	 ๙		 พระนรินทร์	 สีลเตโช	 สำไชยันต์
๑๐		 พระครูวิจิตรธรรมำทร				 ติสฺสว�โส	 รักษำ
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44 สูจิบัตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำนัทกฤต				 ทีปงฺกโร	 ปทุมมำรัชเชปัณณ์
	 ๒		 พระปรำโมทย์				 วำทโกวิโท	 พันธพัฒน์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำณรงค์ศักดิ์	 ติำณเมธี	 บัวอ่อน
	 ๒		 พระมหำถำวร	 ถำวรเมธี	 ภูแผลงทอง
	 ๓		 พระมหำวิทยำ	 สิริภทฺโท	 เกิดแก้ว
	 ๔		 พระปลัดสนธิชัย	 ปสนฺนจิตฺโต	 มำตรไพจิตร์
	 ๕		 พระครูจันทสำรสุตกิจ		 จนฺทสำโร	 ดวงเจริญ
	 ๖		 พระครูสำรกิจไพศำล	 ปิยปุตฺโต	 ธรรมจินดำ
	 ๗		 พระครูสุตรัตโนภำส	 จนฺทธมฺโม	 สว่ำงบุก
	 ๘		 พระครูสถิตนรำธิกำร		 นรำธิโป	 แก้วพิพัฒน์
	 ๙		 พระครูประโชติกิจจำภรณ์		 สุริยว�โส	 ชูช่วย
๑๐		 พระครูเขมำภิวุฒิ		 อภิชำโต	 อันชูฤทธิ์
๑๑		 พระมหำกิตติศักดิ์	 สิริวฑฺฒโก	 หนูสุรำ
๑๒		 พระมหำญำณพล	 ำณปฺโ	 รัตนบุรี
๑๓		 พระมหำบุญทิน	 ปฺุธโช	 เทำศิริ
๑๔		 พระมหำวิจัก	 กิตฺติวณฺโณ	 ชนะพจน์
๑๕		 พระมหำวิทูร	 ธมฺมโชโต	 แสงอินทร์
๑๖		 พระมหำสำยัญ	 ถิรปฺโ			 ชำญชำติ
๑๗		 พระมหำอุทัย	 ปฺำปภำโส	 ภูบังดำว
๑๘		 พระปลัดบุญเจิด	 สุจิตฺโต	 สุนทรสุข
๑	๙		 พระครูสมุห์ทิพย์	 สิริธมฺโม	 กำรเพียร
๒๐		 พระครูสังฆรักษ์สุพจน์	 พฺรหฺมำโณ	 เสี่ยนดอน
๒๑		 พระสมุห์นริศ	 นรินฺโท	 แซ่น้ำ
๒๒		 พระเทิดศักดิ์	 สตฺตินฺธโร	 ศรีวิรัตน์
๒๓		 พระวัชระ	 ส�วโร	 กสิวัฒน์
๒๔		 พระสุวรรณ	 ธมฺมำวุโธ	 เลิศสมำจำร
๒๕		 พระสุวรรณภูมิ	 ธมฺมรโต	 อินทร์รัมย์
๒๖		 พระมหำสุริยำ	 คั้นพ๊ำบ	 แสงอินตำ
๒๗		 พระอำโซ	 เสี่ยกัง	 มำเยอะ
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พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระโกศล	 มณิรตนำ	 ญึม
	 ๒		 พระมหำชัยวัฒน์	 จตฺตมโล	 พรหมสนธิ
	 ๓		 พระครูสมุห์สมชัย		 นิสฺสโภ	 ประกอบพรชัย
	 ๔		 พระปลัดณรงค์ธรรม		 กตธมฺโม	 หงษ์สิบสอง
	 ๕		 พระครูสุจิตธรรมสุนทร		 ธมฺมจำโร	 เนียมหอม
	 ๖		 พระมหำธนำ	 ตนฺติปำโล	 แสนณรงค์
	 ๗		 พระครูอุทัยปริยัติโกศล	 ธมฺมว�โส	 ยอดสังวำลย์
	 ๘		 พระครูปลัดเอนก	 ปุณฺณวุฑฺโฒ		 แก้วดวงดี
	 ๙		 พระครูปิยกิจบัณฑิต	 ปิยธมฺโม	 หงษ์สุข
๑๐		 พระครูศรีรัตนวิเชียร	 เขมำสโย	 ค�ำเกิด

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูนรนำถเจติยำภิรักษ์	 ำณธีโร	 ชูศรี
	 ๒		 พระมหำนันทวิทย์	 ธีรภทฺโท	 แก้วบุตรดี
	 ๓		 พระมหำพลกิตติ์	 ภูริปฺโ			 สุรชน
	 ๔		 พระมหำเสงี่ยม	 สุวโจ	 มณีวงษ์
	 ๕		 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมำจำรย์	อภิปฺุโ			 ศิริรัตน์
	 ๖		 พระครูพิสณฑ์สิทธิกำร	 ธมฺมวโร	 อยู่สุข
	 ๗		 พระครูภำวนำสังวรกิจ		 สุวิชฺโช	 ค�ำมูล
	 ๘		 พระมหำสุเทพ	 สุทฺธิำโณ	 ธนิกกุล
	 ๙		 พระครูปลัดสิทธิศักดิ์	 ติสกฺโข	 จตุรภัทรพิสุทธิ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำอรรถพงษ์				 อตฺถำโณ		 ผิวเหลือง

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระเทพสิงหวรำจำรย์	 โสภโณ	 ยอดค�ำปำ
	 ๒		 พระครูวิจิตรธรรมวิภัช	 ปฺำวุโธ	 บุญเลิศหงษำ
	 ๓		 พระครูสุกิจจำนุรักษ์	 อคฺควณฺโณ	 ดอกกุหลำบ
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	 ๔		 พระมหำปรีชำ	 เขมนนฺโท	 เหล่ำทวีคุณ
	 ๕		 พระครูอนุกูลสุตกิจ	 สุเทโว	 เกิดทอง
	 ๖		 พระครูวิสุทธิ์ธรรมำนุวัตร	 วิสุทฺโธ	 คงรอด
	 ๗		 พระครูปริยัติกิตตยำภรณ์	 กิตฺตินำโม	 เรืองนำม
	 ๘		 พระครูสิทธิวชิรโสภิต	 สมฺมำปฺโ	 พวงไทยสงค์
	 ๙		 พระครูอำทรวชิรกิจ	 ำนิสฺสโร	 ชูศิลป์
๑๐		 พระครูสังฆรักษ์ปัญญำพล	 ปฺำพโล	 มีชูนึก
๑๑		 พระครูปลัดมหำเถรำนุวัตร	 กิตฺติธโร	 จุลทกำล
๑๒		 พระอธิกำรสมชำย	 ำนธมฺโม	 ธงศิลำ
๑๓		 พระปลัดสุรพล	 นิปุโณ		 มุททำรัตน์
๑๔		 พระมหำนิกร			 ำนุตฺตโร	 ศรีรำช
๑๕		 พระมหำส�ำรำญ	 ำนุตฺตโม	 ประเสริฐซึ้ง
๑๖		 พระญำณกร	 ปุณฺณโก	 ประดำห์รัช
๑๗		 พระมหำสรำวุธ		 สรำวุโธ	 แสงสี

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูวิบูลเจติยำภิรม	 ปสนฺโน	 มีสุข
	 ๒		 พระครูโพธิสุวรรณคุณ	 จนฺทำโภ	 กองสินแก้ว
	 ๓		 พระครูปลัดนิคม			 นำควโร	 รอดอุไร
	 ๔		 พระทองมี		 อ�สุธโช	 แอมโธสง
	 ๕		 พระทองเจริญ			 อุปสนฺโต	 โคตรดินขำว
	 ๖		 พระครูสิริปัญญำนุโยค	 อนุตฺตโร	 ภู่มำลำ
	 ๗		 พระฐำปกรณ์			 รตนโชโต	 สุปัญญำรัตน์

Doctor of Administration คณะสังคมศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 PHRA	KITTISUWATTANAPORN	ANANDO	 DONJEDEE
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รายนามพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ กลุ่มคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวกรรณิกำร์	 ตั้งตุลำนนท์
	 ๒		 นำยสุริยนต์	 น้อยสงวน
	 ๓		 นำงนงค์นำถ	 ห่ำนวิไล
	 ๔		 นำยอุดม	 จันทิมำ
	 ๕		 นำงสำวชมกร	 เศรษฐบุตร
	 ๖		 สิบเอกเด่นชัย	 ประทุมแฝง
	 ๗		 นำยศุภกร	 ชนะชัยธรรม
	 ๘		 นำงวนิดำ	 ข�ำเขียว
	 ๙		 นำงวิไลพร	 อุ่นเจ้ำบ้ำน
๑๐		 ร้อยต�ำรวจตรี	ธนำคม	 บรรเทำกุล
๑๑		 นำงณัฐ	 จันทร์หนูหงษ์
๑๒		 นำยแพทย์พรชัย	 พิญญพงษ์
๑๓		 นำงสำวจิรัฐติกำล	 ศิลปสุวรรณ
๑๔		 นำยจุฑำภัค	 หริรักษ์ธ�ำรง
๑๕		 MR.SUVANNATHA	 LOEM
๑๖		 นำงสำววรินทร	 ทวีโชติชัยกุล
๑๗		 นำงฐิติมำ	 บุญประเสริฐ
๑๘		 นำยวรพรต	 ลือเลิศ
๑๙		 นำยสุทิน	 ยลทรัพย์ศิริ
๒๐		 นำงสำวเสริมสุข	 วิจำรณ์สถิตย์
๒๑		 นำงวณิชชำ	 ศรีชำย
๒๒		 จ่ำสิบเอกสุชำย	 ทะสุวรรณ์
๒๓		 นำยประพัฒน์	 ปัญญำชำติรักษ์
๒๔		 นำยเคียง	 ศรีรัตนโชติ
๒๕		 นำงมำนิตำ	 ชูช่วย
๒๖		 นำยธีรนันต์	 ไกรนิธิสม
๒๗		 นำยสิทธิพร	 อำรมณ์สุขโข
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๒๘		 นำงสำวอมรรัตน์	 ตันติแสงหิรัญ
๒๙		 นำยวัฒนะ	 กัลยำณ์พัฒนกุล
๓๐		 นำยสุภีร์	 ทุมทอง
๓๑		 นำยขันทอง	 วิชำเดช
๓๒		 ว่ำที่	ร.ต.ณัฐวรรธน์	 สงึมรัมย์
๓๓		 นำงสิทธรัตน์	 สงึมรัมย์
๓๔		 นำงสุทธิพรรัตนธร	 ศรัทธำ
๓๕		 นำงชนำภัทร์	 วงศ์โรจนภรณ์
๓๖		 นำงวิสำรินท์	 ชำมพูนท
๓๗		 นำงสำวสันทยำ	 ประภำรัตน์
๓๘		 นำงกันยำ	 วงศ์ชัยวัฒน์
๓๙		 พันเอก	อัครินทร์	 ก�ำใจบุญ
๔๐		 นำงรชฤษร	 ภัทรปิยะกุล
๔๑		 นำยเกษม	 ฐิติสิทธำ
๔๒		 นำงสำวพิรญำณ์	 โคตรชมภู
๔๓		 นำงพรรณทิพำ	 วงศ์สุทัศน์โมคกุล
๔๔		 นำงโสทรินทร์	 โชคคติวัฒน์
๔๕		 นำยสมควร	 นิยมวงศ์
๔๖		 นำยเขมชำติ	 ปริญญำนุสรณ์
๔๗		 นำงสำวพัชรำกร	 ทิพรังกร
๔๘		 นำงสำวมะลิ	 อิงสุข
๔๙		 นำยธีรวิทย์	 ทองนอก
๕๐		 นำงผจงศิริ	 อุดมสินกุล
๕๑		 นำงสำวสุทธนรี	 กระจ่ำงคันถมำตร์
๕๒		 นำงสำวอรเนตร	 บุนนำค

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยจีรศักดิ์	 ปันล�ำ
	 ๒		 นำยสัญญำ	 สะสอง
	 ๓		 นำงสำวสุทธิพันธ์	 ถนอมพันธ์
	 ๔		 นำงสำวสิริธำรณ์	 พูลพิพัฒน์
	 ๕		 นำยศิริศักดิ์	 อภิศักดิ์มนตรี
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	 ๖		 นำงชูชีพ	 โพชะจำ
	 ๗		 นำงสำวอลิชำ			 ตรีโรจนำนนท์
	 ๘		 พลต�ำรวจตรี	อุดมชัย		 อมำตยกุล
	 ๙		 นำยนิเวศน์		 พูนสุขเจริญ
๑๐		 นำยวิรัลพัชร		 บำงปลำกด
๑๑		 นำงสำวณภัสสรส์		 เหมำะประสิทธิ์
๑๒		 นำยพิศำล	 ดวงดีง
๑๓		 นำยกิจชัย			 วงศ์รำช
๑๔		 นำยประจิณ	 ปัญโญ
๑๕		 นำงสำวชิดชนก	 ทัพไทย
๑๖		 นำยพิชิต		 อวิรุทธพำณิชย์
๑๗		 นำยกตัญู			 เรือนตุ่น
๑๘		 นำยพลสรรค์		 สิริเดชนนท์
๑๙		 นำยพัลลภ		 หำรุค�ำจำ
๒๐		 นำยวิชำญ	 ธเนศสกุลวัฒนำ
๒๑		 นำยสุชัย	 สิริรวีกูล
๒๒		 นำยสุรพล			 มำประจักษ์
๒๓		 นำงสำวภำวิณี			 ภำพันธ์
๒๔		 นำงสำวกรณัฐสุมิน			 เตชะเบญจรัตน์
๒๕		 นำงสำวอัจฉรำวรรณ		 กันจินะ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยภูวเดช	 สินทับศำล
	 ๒		 นำยสัมฤทธิ์	 ศรีประทุม
	 ๓		 นำยวิทยำ	 ประวะโข
	 ๔		 นำยจเด็จ	 ทัศวงษำ
	 ๕		 นำงปำลญำ	 นำมเข็ม
	 ๖		 นำงสำวมณีรัตน์	 อุดม
	 ๗		 นำงสำวกำญจนำ		 หำญศรีวรพงศ์
	 ๘		 นำงสำวอลีนำ	 ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
	 ๙		 นำยประวิทย์			 เฮงพระธำนี
๑๐		 นำยอดุลย์	 หลำนวงค์
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๑๑		 นำงสำวพิริยำ	 พิทยำวัฒนชัย
๑๒		 นำงสำววัชรินทร์	 พร้อมใจ
๑๓		 นำงสำวรัดดำวัล	 พำนำดำ
๑๔		 นำงสำวอนงค์ภัทร์	 ทรัพย์กนกมำศ
๑๕		 นำงสำวกัญยุพำ			 สรรพศรี

Doctor of philosophy Buddhist Studies บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 MRS.	JAMSAI	 RATANAMALEE
	 ๒		 MRS.	KHEMWIPA	 PADUNGPONGSA
	 ๓		 MISS	NETNARUMON	 SIRIMONTHON
	 ๔		 MR.	YUTTAPONG	 CHATCHAWANWAN
	 ๕		 MR.	PADMASIRI	 RANAWAKAARACHCHI
	 ๖		 MR.	S.M.U.T.S.	 SUBASINGHE
	 ๗		 MR.	J.W.R.W.K.	 JAYAWEERA
	 ๘		 MR.	R.L.W.		 KOGGALAGE

Doctor of philosophy Buddhist Studies IBSC
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 JIINGTING	 Zhang
	 ๒		 SANJOY	BARUA	 CHOWDHURY
	 ๓		 APINANT	 CHANTANEE
	 ๔		 CHOMPOONUCH						 CHANGECHAROEN
	 ๕		 KAN	JU	 HUANG
	 ๖		 NADNAPANG	 PHOPHICHIT

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสถิระ	 รำชรินทร์
	 ๒		 นำงสำวกนกวรรณ	 กรุณำฤทธิโยธิน
	 ๓		 นำยกฤต	 ศรียะอำจ
	 ๔		 นำยบุดศรี	 แผนพุทธำ
	 ๕		 หม่อมอัญชลี	 ยุคล	ณ	อยุธยำ
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พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยพลเผ่ำ	 เพ็งวิภำศ
	 ๒		 นำยอุทัย	 กมลศิลป์
	 ๓		 นำยปัญญำ	 ศำสตรำ
	 ๔		 นำงณัชชำ	 เพียงพอ
	 ๕		 นำงจีรำภรณ์	 จันทร์โฉม
	 ๖		 นำงสำวธัญญพัทธ์	 สวนดง

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงคชำภรณ์				 ค�ำสอนทำ
	 ๒		 นำยชลัท			 ประเทืองรัตนำ
	 ๓		 นำงนิภำพร				 ปำนสวัสดิ์
	 ๔		 นำยวิทูล				 หนูยิ้มซ้ำย
	 ๕		 นำยอภิชิต				 อนันตประยูร
	 ๖		 พันเอก	กิตติพงษ์		 พุทธิมณี
	 ๗		 นำงสำวกุลธิดำ			 ลิ้มเจริญ
	 ๘		 นำงนงลักษณ์			 ลักษณะโภคิน
	 ๙		 นำยบัญชำ	 ฮ้อแสงชัย
๑๐		 นำงสำวผุสดี			 รุ่งเรืองผดุง
๑๑		 นำยมีชัย	 ภัทรเปรมเจริญ
๑๒		 นำยมำกูล	 คชชำ
๑๓		 นำงสำวยุพเรศ	 จังพำนิช
๑๔		 นำงสำวรุ่งรัตน์	 สุวนำคกุล
๑๕		 ว่ำที่พันตรี	สมบัติ	 วงศ์ก�ำแหง
๑๖		 นำงสีฟ้ำ	 ณ	นคร
๑๗		 นำงสำวสุวรรณี	 ฮ้อแสงชัย
๑๘		 นำยอภิชำติ	 กุลพงษ์วำณิชย์
๑๙		 นำยบำรมี	 หงส์วณิชย์กุล
๒๐		 นำงศรีลัดดำ	 อุทยำรัตน์
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พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
	 ๑		 นำยภิญโญ	 ทองมี
	 ๒		 นำยวีรวัฒก์	 แก้วทองใหญ่
	 ๓		 นำยธนัช	 ชูศรี
	 ๔		 นำยบุญมำ	 แพ่งศรีสำร
	 ๕		 นำยมงคล	 สำมำรถ
	 ๖		 นำยยงยุทธ	 ดูสำย
	 ๗		 นำยยุทธนำ	 ขวัญเมือง
	 ๘		 นำยยุทธวีร์	 แก้วทองใหญ่
	 ๙		 พันเอก	สัญญำ	 พงษ์ศรีดำ
๑๐		 นำงสำวกฤษณำ	 ประชำกุล
๑๑		 นำงสำวณัฐกำนท์	 กล่อมกูล
๑๒		 นำงสำวณัฐญำ	 พลเสน
๑๓		 นำงดำรำวรรณ	 ศรีกำญจนำ
๑๔		 นำงสำวทัศนีย์	 นิลผึ้ง
๑๕		 นำงสำวประนอม	 กรีอำรีย์
๑๖		 นำงสำวมนวิภำ	 พวงล�ำเจียก
๑๗		 นำงลักขณำ	 ไชยฤทธิ์
๑๘		 นำงสำวอัญชิสำ	 ชูศรี

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงพรพรรณ	 โปรเทียรณ์
	 ๒		 นำยนิพนธ์	 ขำวเอี่ยม
	 ๓		 นำยณัฐนันทพล	 โปรเทียรณ์
	 ๔		 นำยสุวัฒน์	 แจ้งจิต
	 ๕		 นำยวิสูตร	 จิตสุทธิภำกร
	 ๖		 นำยเจษฎำกรณ์		 รอดภัย

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยพลพจน์	 เชำว์วิวัฒน์
	 ๒		 นำงสำวจรรย์จำรี	 ธรรมำ
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	 ๓		 นำงสุวรรณำ			 เชียงขุนทด
	 ๔		 นำงณฐณัช		 แก้วผลึก
	 ๕		 นำยสุทธิชัย			 ศรีรัตนวงศ์
	 ๖		 นำงอำภรทิพย์		 สมบัติบริบูรณ์
	 ๗		 จ.ส.ต.หญิง	กนกวรรณ	 ขวัญอ่อน
	 ๘		 นำงสำวพฤฒิณี	 นนท์ตุลำ
	 ๙		 นำงสำวบัณฑิตำ	 ถิรทิตสกุล
๑๐		 นำยรักษ์	 วงษ์สำคร
๑๑		 นำยกรณ์	 สำริยำ
๑๒		 นำงสำวพวงชมนำถ	 จริยะจินดำ
๑๓		 นำงสำวภำดำภัสสรณ์	 ภำดำพิลำสธำนันทร์
๑๔		 นำงสำวนิศำกร	 บุญอำจ
๑๕		 นำงพรรณทิพำ	 ชเนศร์
๑๖		 นำงสำวมณรัตน์	 นิ่มสกุล
๑๗		 นำงสำวยุภำพร	 พรสมิทธิ์
๑๘		 นำยจ�ำนงค์	 ไชยมงคล
๑๙		 นำยนิยม	 เวชกำมำ
๒๐		 นำงสำวชัญญ์ชญำ	 ธรรมำเวทย์
๒๑		 นำยสุชน	 ประวัติดี

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวชลีกำญจน์			 จันทจ�ำรัสรัตน์	
	 ๒		 ร้อยเอกหญิง	หงษ์ลดำ			 กล้ำหำญ	

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยทรงศักดิ์	 ใจกล้ำ
	 ๒		 นำยเอกรัตน์	 หำมนตรี
	 ๓		 นำงสุวิมล			 เทวะศิลชัยกุล
	 ๔		 นำยวรพันธุ์				 เเย้มหงษ์ปภำ
	 ๕		 นำงสำวกุลณพัฒน์			 พัฐธัญดรรัตน์
	 ๖		 นำยภูริวัจน์		 ปุณยวุฒิปรีดำ
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	 ๗		 นำงสำวบุษรำภรณ์			 ติเยำว์
	 ๘		 นำงสำววรพรรณ		 จันทรำกุลศิริ
	 ๙		 นำยเดโช		 แขน�้ำแก้ว
๑๐		 นำงนันทนิษฏ์			 สมคิด
๑๑		 นำงสำวเบญญำภำ			 อัจฉฤกษ์
๑๒		 นำยเสกศักดิ์			 ขลิบทอง

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยภวัต	 นิตย์โชติ
	 ๒		 นำงสำวอุดมลักษณ์	 เนื่องแสง
	 ๓		 นำยไชยอนันต์	 ตรีไพบูลย์

Doctor of public Administration คณะสังคมศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 MRS.	ANONGWITCHAYA	 SARIBUTRA
	 ๒		 MISS	JARUPHON	 AMORNPONGCHAI
	 ๓		 MRS.	BUDSARA	 GIRDWICHAIPRUCKSAMAS
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รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙ กลุ่มบรรพชิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

******

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำขวัญชัย	 ปุตฺตวิเสโส	 บุตรวิเศษ
	 ๒		 พระมหำทองสุข	 ปฺำวณฺโณ	 พรหมมีเดช
	 ๓		 พระมหำจุลพล	 สำรทสฺสี	 พิมภำรัตน์
	 ๔		 พระมหำสมำน	 ธมฺมวชิโร			 วรรณภักดี		
	 ๕		 พระสรพงณ์	 ปฺำธโร	 จุลละโพธิ
	 ๖		 พระมหำรำเชนทร์	 เขมำสโภ	 บ้ำนเกำะใต้
	 ๗		 พระมหำวินัย			 ส�วโร	 สุกรีรักษ์วิทยำ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระแมน	 ติเมโธ	 ดำวใหม่
	 ๒		 พระมหำสำม	 อคฺคธมฺโม	 แสงวงค์
	 ๓		 พระมหำสมพร	 พุทฺธวีโร	 เกลี้ยงพร้อม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำสมศักดิ์	 กิจฺจสำโร	 ชูชำติ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำณัฏฐ์	 สติเวปุลฺโล	 รัตนโชติ
	 ๒		 พระบำรมี	 นนฺทธมฺมิโก	 นนท์พละ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระชวัลวิทย์				 อคฺคธมฺโม	 เจนดลวำกำร
	 ๒		 พระไพรัช				 พุทฺธิสำโร	 โพธิ์ประพำฬทอง
	 ๓		 พระอธิกำรผอม		 อกฺกว�โส	 ดำวเรรัมย์
	 ๔		 PHRA	SOPHY	 RATANAJOTO	 PHAV
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	 ๕		 พระมหำกรีฑำ	 กตฺปฺุโ	 ดั้งดอนบม
	 ๖		 พระมหำทัพยำ	 ปิยวณฺโณ	 แจ่มจ�ำรัส
	 ๗		 พระมหำสุรศักดิ์	 ขนฺติธมฺโม	 กุนำกุล	 	

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำกิตติ	 กนฺตสีโล	 ญำณปุญวงศ์
	 ๒		 พระครูปลัดภำณุวัฒน์	 วฑฺฒธมฺโม	 พลอยทรัพย์
	 ๓		 PHRA	SOPHA	 DHAMMADHIPO	 SIBOUNHEUANG
	 ๔		 พระใบฎีกำกฤษฎำ	 กตปฺุโ	 แสงจันทร์
	 ๕		 พระเนติธร	 มหำปฺุโ	 โสพิมพำ
	 ๖		 พระวัลลภ	 วชิรว�โส	 เดชผิว

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูพิศำลปริยัติยำนุกูล	 วฑฺฒโน	 ทรัพย์ปำนำ
	 ๒		 พระครูปลัดสวย	 จิตธมฺโม	 บัวแก้ว
	 ๓		 พระครูปลัดมำนิต		 ธมฺมธีโร		 ส่งสนั่น
	 ๔		 พระปลัดมงคล	 วรำสโย	 เรืองอำคม
	 ๕		 พระครูนวกำรวิมล	 สิริธโร	 ศรีงำมดี
	 ๖		 พระครูสังฆรักษ์รม		 ธมฺมรตโน	 กลัดแสม
	 ๗		 พระปลัดจันทร์		 สิริจนฺโท		 พงษ์แตง
	 ๘		 พระครูสมุห์ศักดิ์สิทธิ์	 ถำวรคุโณ	 ขำวใบไม้
	 ๙		 พระสมุห์ประสำทพร		 มหำปฺุโ	 รอดเสถียร
	๑๐		 พระสมุห์สมนึก	 สมณธมฺโม	 อุทัยแสงไพศำล
๑๑		 พระสมุห์ยุทธนำ	 อนุทโย	 กรใหม่
๑๒		 พระสมุห์ปริญญำ		 ปริชำโน		 ยันต์โกเศศ
๑๓		 พระมหำปัญญำเลิศ		 อคฺคปฺโ	 ข�ำศรีพันธุ์
๑๔		 พระมหำนพดล		 อำสโภ		 พำสี
๑๕		 พระมหำอภิชำติ	 ชยเมธี	 ถำวร
๑๖		 พระมหำบริบูรณ์	 ปริสุทฺโธ	 อดิศร
๑๗		 พระมหำดุสิต	 ภทฺทสำโร	 สวัสดิ์พูน
๑๘		 พระมหำธนำกร	 เมธงฺกุโร	 สวัสดิ์พูน
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๑๙		 พระมหำวิจิตร		 อินฺทธมฺโม		 พิศเพ็ง
๒๐		 พระอนุสรณ์		 อนุสฺสโร		 พรหมโพธิ์
๒๑		 พระชำติสยำม	 สมจิตฺโต	 ภักดีรำช
๒๒		 พระสำโรจน์	 ธีรภทฺโท	 นิ่มเนียม
๒๓		 พระธรรมจร		 จนฺทธมฺโม		 ศรีสุข
๒๔		 พระปลัดวิโรจน์	 ปภำกโร	 เจริญโชคพำณิชย์
๒๕		 พระครูปลัดเมธำลักษณ์	 ติโสภโณ	 หงษ์โสภำ
๒๖		 พระมะลิ	 ชิตธมฺโม	 ท้วมประเสริฐ
๒๗		 พระสมุห์วินิตย์	 ถิรจิตฺโต	 กำระเกตุ
๒๘		 พระพลวัฒน์	 พลวฑฺฒโน	 เงินยวง
๒๙		 พระปิติพร	 วิชฺชำกโร	 ขันธนันท์
๓๐		 พระมหำสมถวิล	 ปภำโส	 อิหนิม
๓๑		 พระมหำบุญยงค์	 ปฺุำโณ	 พลสิงห์
๓๒		 พระศิริชัย	 อภิชิโต	 โรจน์จรัสกุล
๓๓		 พระเจษฎำ	 ำณิสฺสโร	 บุญมำทัศ
๓๔		 พระสุริยน	 กตทีโป	 ทับโชติ
๓๕		 พระครูใบฎีกำศรีธนญชัย	 ธนฺชยเมธี	 สูกรรัตนวงศ์
๓๖		 พระอธิภัทร	 อธิจิตฺโต	 มีศิลป์
๓๗		 พระครูสมุห์วรวุฒิ		 เขมปฺโ	 คงจันทร์
๓๘		 พระเมธำวินัยรส		 ปสิวิโก	 พุทธจรรยำ
๓๙		 พระชินวุฒิ	 อภิชำโต	 แก้วมำลำ
๔๐		 พระครูโกวิทศำสนกิจ	 ฉนฺทกโร	 หำญมนต์
๔๑		 พระอธิกำรสมภพ	 ปฺำธโร	 จิตรภิรมย์
๔๒		 พระครูปลัดประสิทธิ์	 ติิโก	 สร้อยทองค�ำ
๔๓		 พระครูปลัดวิชำญ	 วิชฺชำธโร		 ดินส้ม
๔๔		 พระบัวเงิน	 สุขธมฺโม	 แสงมณีลำด
๔๕		 พระณัฐวุฒิ	 อคฺควฑฺฒโน	 หนูเกื้อ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระกิตติศักดิ์	 ธีรปฺโ	 เจริญสุข
	 ๒		 พระสุเมธี	 สิริปฺโ	 โสจันทร์
	 ๓		 พระปฐม	 ปฺำทีโป	 เนียมศรี
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 ๔		 พระมหำภำคภูมิ	 ำนิสฺสโร	 นำคทั่ง
	 ๕		 พระมหำสมควร	 สุวณฺโณ	 คุ้มสุวรรณ
	 ๖		 พระยูง	 ชยำนนฺโท	 ชวน
	 ๗		 พระมหำอภินันท์	 นนฺทภำณี	 ค�ำหำรพล
	 ๘		 พระอ�ำนำจ	 จนฺทสโร	 บุญเพิ่ม
	 ๙		 พระมหำวรเมธ	 ำนวฑฺฒโก	 นวลรักษำ
	๑๐		 พระจิรำยุ	 อุตฺตโม	 มูลมำก
	๑๑		 พระประสิทธิ์	 จำรุปฺโ	 ช่วยบุญ
	๑๒		 พระรณชัย	 ปโยควิจิตฺโต	 จันทร์หอม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระจิรศักดิ์	 ทีปธมฺโม		 ดำทอง

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำสมชำย	 โชติำโณ		 เดชำหูม
	 ๒		 พระกิตติภัทธ	 กิตฺติภทฺโท		 อนันต์เมธำกุล
	 ๓		 พระมหำพินิจ	 ติปฺโ	 ตองตำสี

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูใบฎีกำนิปุณ	 ำณวีโร		 นิตยพันธ์
	 ๒		 พระอธิกำรอ�ำพรรณ	 โรจนธมฺโม	 ปักษิณ
	 ๓		 MINH	TRUNG	 	 THACH
	 ๔		 พระชำย	 อภินนฺโท	 ปริสัญุตำนนท์
	 ๕		 พระนิพนธ์		 โกวิโท	 แลเชอะ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program) คณะมนุษยศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 RIPAN	CHAKMA	 	
	 ๒		 PHRAMAHA	SONGKRAN	 ABHIRAKKHITO	 PROMRUKSA
	 ๓		 PUNNYANANDA	 	
	 ๔		 AUNGSHAPRU	MARMA	 	
	 ๕		 KOVIDA   
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	 ๖		 KULISA	 	
	 ๗		 KUN	DA	LA	 	
	 ๘		 PHRA	YURANUN	 ABIVADDHANO	 BOONCHIT
	 ๙		 PHRA	MONTRI	 PAPASARO	 SANSUPA
	๑๐		 CHUANG	HU	 	
	๑๑		 PINNYAR	THAMI	 	
	๑๒		 SURIYA	 	 	
	๑๓		 UPASENA	 	
	๑๔		 TEJANIYA	 	
	๑๕		 RAJINDA	 	
	๑๖		 PHRA	NARASET	 KITTITARO	 JUNGWATT
	๑๗		 KHEMARNANDA	 	
	๑๘		 SANPASEUTH	SOMSAVANH	 	
	๑๙		 NGUYEN	THI	MY	HANH	 	
	๒๐		 TEJAVAMSA	 	
	๒๑		 PHONTHONGLAY	NHAI	 YASINDHARO

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 NANDIYA	 	 	
	 ๒		 AGGANYANA	 	
	 ๓		 พระชัยพฤกษ์	 ถิรำโณ	 สกุลฉินวัฒนชัย
	 ๔		 TEJANIYA	 	
	 ๕		 KITTISARA	 	
	 ๖		 AGGADHAMMA	 	
	 ๗		 พระเพชรสีลำ	 คุณำกโร	 ดำลำวงศ์
	 ๘		 TEJANIYA	 	
	 ๙		 SO	BHITA	 	

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำอัครวัฒน์	 กิตฺติำโณ	 เหมือนพันธ์
	 ๒		 พระสมุห์นพดล	 จิรสีโล	 เจริญผล
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	 ๓		 พระมหำวรเมธ	 เตชธมฺโม	 ดีสุรกุล
	 ๔		 พระธีระยุทธ์	 อุชุจำโร	 เอมเปีย
	 ๕		 พระธงชัย	 สุนฺทรำจำโร	 ธนวัฒนกุล
	 ๖		 พระมหำวิทยำ	 วชิรำโณ	 น้อยศรี
	 ๗		 พระมหำพรประกิจ	 กิตฺติมโน	 ฤทธิ์สกุล
	 ๘		 พระสมพร	 สมจิตโต	 อ่อนไธสง
	 ๙		 พระครูภำวนำคุณำภรณ์	 กิตฺติธโร	 จรูญรัศมีโรจน์
	๑๐		 พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์	 สมฺปุณฺโณ	 พลอยทรัพย์	
	๑๑		 พระครูสังฆรักษ์สมบัติ	 ธมฺมทินโน	 สมดี
	๑๒		 พระกฤษณพล	 คุณงฺกโร	 กลิ่นพยอม
	๑๓		 พระมุนินทร์	 มุนินฺทโร	 กองจันทร์ดี
	๑๔		 พระชำญชัย	 อินฺทำโณ	 ยันต์ฉิมพลี
	๑๕		 พระอธิกำรสมชำย	 อินฺทโชโต	 จันทร์เกตุ
	๑๖		 พระบุญมี	 ธมฺมธโร	 แก้วแก่น
	๑๗		 พระมหำมงคล	 อริฺชโย	 ภูนำเขียว
	๑๘		 พระอธิกำรรัตน	 รตโน	 บัวทอง
	๑๙		 พระมหำพงษ์ศักดิ์	 รตนำโณ	 ทองละมุล
	๒๐		 พระครูใบฎีกำสุพรรณ	 ปสนฺนมโน	 สีกลำง
	๒๑		 พระสง่ำ	 จนฺทวณฺโณ	 เปลี่ยนกลำง
	๒๒		 พระวรภพ	 คุณสมฺปนฺโน	 วำนิชวัฒน์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 BOUNXOM	 		 VONGDANANTHAPHANH
	 ๒		 พระอธิกำรสุพัฒน์	 ติิธมฺโม		 เตกิงสุข
	 ๓		 พระอำทิตย์	 อุชุจำโร	 พิมพิลำ
	 ๔		 พระมหำณัฏฐำนันท์	 อนำลโย	 กุลจรัสโภคิน
	 ๕		 พระมหำสัมฤทธิ์	 อธิจิตฺโต	 ถำพร
	 ๖		 พระเขมทัต	 สีลสำโร	 รื่นส�ำรำญ
	 ๗		 พระปลัดสนิท	 กตสำโร	 เรือนเงิน
	 ๘		 พระมหำจักรกฤษ	 ทินฺนปฺโ	 โกติรัมย์
	 ๙		 พระมหำสมชำย	 วรเมธี	 สังคดี
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	๑๐		 KHAMLA	 		 XAYYAVONG
	๑๑		 พระวีระเทพ	 วีรว�โส	 ผัดขัน
	๑๒		 พระมหำสมศักดิ์	 ธีรว�โส	 แหวนค�ำ
	๑๓		 พระอุกฤษ	 โชติฺำโณ	 ทวี
	๑๔		 พระอุดมบัณฑิต		 สุทฺธิำณเมธี		 สีไม้
	๑๕		 พระศรีรัตนวิมล	 รตนปฺโ	 มีแก้ว
	๑๖		 พระบรรยงก์	 ขนฺติธมฺโม	 นิ่มเชื้อ
	๑๗		 พระธิติวัส	 ชยวุฑฺโฒ	 วัฒกวณิชย์
	๑๘		 KHAMVANH	 		 THATSAPHONE
	๑๙		 พระมหำวิชญ์		 อิสฺสรำนนฺโท		 ใจชื่น
	๒๐		 พระมหำนิพันธ์	 ปริปุณฺโณ	 เชียงกำ
	๒๑		 พระมหำวันเฉลิม	 สุวทิตฺตเมธี	 สุวทิตย์
	๒๒		 พระมหำชำญชัย	 ติเมธี	 หนูทอง
	๒๓		 พระภูชิสสะ	 ปฺำปโชโต		 มียศ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระจ�ำเริญ	 อุตฺตเตโช	 นวน
	 ๒		 พระสุวรรณำรัฐ	 สิกฺขวินโย	 กำน
	 ๓		 พระประดิษฐ์	 อภินนฺโท	 นรินนอก

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระนพพร	 ำณสมฺปนฺโน	 แก้วคง
	 ๒		 พระมหำสุริยะ	 มทฺทโว	 มำธรรม
	 ๓		 พระสมุห์สมประสงค์	 ปริชำโน	 ตุ้มทอง
	 ๔		 พระพงษ์ศักดิ์	 สนฺตมโน	 เกษวงศ์รอด
	 ๕		 พระนุชิต			 นำคเสโน	 	โพวิชัย	
	 ๖		 พระธนิต	 อธิจิตฺโต	 คงเนียม	
	 ๗		 พระปัญญำ	 โชติธมฺโม	 แก้วหำวงค์
	 ๘		 พระมหำสิทธิศักดิ์	 สิทฺธำภิรโต	 เสนำ	
	 ๙		 พระหมี			 ถิรจิตฺโต	 สีทน	
	๑๐		 พระโยธิน	 ำณวโร	 แสนมนตรี	
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	๑๑		 พระมหำฉัตร	 กตสำโร	 มำสวัสดิ์
	๑๒		 พระสมชำย	 ทนฺตกำโย	 เพ็ชรแจ้ง	
	๑๓		 พระธวัชชัย	 สนฺติธมฺโม	 วรรณนำวิน	
	๑๔		 พระมหำวิเศษ	 กนฺตธมฺโม	 มั่งคั่ง
	๑๕		 พระสิทธิชัย		 วิสุทฺโธ	 หว่ำนผล
	๑๖		 พระครูปัญญำภิยุต		 ปฺำทีโป	 	นิลวรรณำ

Master of Public Administration คณะสังคมศาสตร์
   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 NANDASARA

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตหนองคาย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระพิบูลสิน		 ำณวฑฺฒโน	 เฉลิมรัตน์
	 ๒		 พระรณชัย		 กิตฺติรำโณ		 ส่งศรี
	 ๓		 พระคงศักดิ์		 สิริคุตฺโต	 หมั่นวิชำ
	 ๔		 พระรุ่งตะวัน		 ส�วโร	 	เกษสว่ำง
	 ๕		 พระวิศิษฐ์		 โชติโก		 สุดงำม
	 ๖		 พระครูสุวรรณวชิรวงศ์		 วชิรว�โส	 หงษ์ค�ำ	
	 ๗		 พระคงเดช			 สุจิตฺโต		 พันเทศ
	 ๘		 พระภิทักษ์		 วชิรว�โส		 สุนำ
	 ๙		 VONMANY	 		 CHANTHALATH
	๑๐		 พระมหำสุระนิตย์		 สุรกฺโข		 ไชยวงษำ
	๑๑		 PHRA	SOMVANG			 		 PANYACHID
	๑๒		 PHRA	PHANTHONG				 		 PHOMYXAY
	๑๓		 พระมหำมนตรี		 ฉนฺทสีโล		 แช่โง้ว
	๑๔		 พระมหำชินกฤต		 จิรว�โส		 รูปสะอำด

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสวรรค์		 กนฺตสีโล	 ภูมี
	 ๒		 พระนำทกร		 สุจิณฺโณ		 เศษสิน
	 ๓		 พระสมเจตร์	 อุชุจำโร		 ค�ำเมือง
	 ๔		 พระสมพงษ์			 สุวโจ		 ไชยณรงค์
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 ๕		 พระนำรินทร์	 ธีรว�โส	 พิมลี
	 ๖		 พระชำตรี			 ยสวฑฺฒโก		 สีเสน
	 ๗		 พระสถำพร				 ปุณฺณนนฺโท	 ร�ำจวนจร
	 ๘		 พระครูพิลำศสรกิจ				 ชิตำโณ	 ธำรำยศ
	 ๙		 พระวิษณุรัตน์			 ชยสุโข	 ไชยศิลำ
	๑๐		 พระสมพล				 ถำวโร	 ทองรุช	
๑๑		 พระมหำกัมปนำท			 กมฺมสุทฺโท	 แสงจันทร์
	๑๒		 พระสิริปัญญำคุณ				 เขมทตฺโต	 สุวรรณสิงหรำช
	๑๓		 พระครูใบฎีกำโกวิท				 โกวิโท	 จิตประสงค์
	๑๔		 พระสมุห์อมร		 อมโร	 สีด�ำ
	๑๕		 พระมหำอภิพล			 อภิพโล	 เรียบร้อย
	๑๖		 พระครูสังฆรักษ์พรไชย	 อรุโณ	 อโณทัย
	๑๗		 พระวีรพงศ์				 กลฺยำโณ	 บรรจงละเอียด
	๑๘		 พระอนุรักษ์				 อนุรกฺขิโต	 รัฐธรรม
	๑๙		 พระครูสิรธรรมำนุยุต				 อำจำรปำโล	 พลชะนะ
	๒๐		 พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์			 ธนปฺโ	 ทองสม
	๒๑		 พระครูธรรมคุณประสิทธิ์		 เตชสีโล	 เศรษฐสุข
	๒๒		 พระครูสังฆรักษ์ทวี			 ปริปุณฺโณ	 น้อยมูสิก
	๒๓		 พระมหำธงชัย				 วณฺณวีโร	 วรรณวีระ
	๒๔		 พระมหำยศธนำ				 ปภำกโร	 ศรีวัฒนปภำ
	๒๕		 พระใบฎีกำไพจิตร			 รตนำโณ	 คงฉิม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสุภำพ	 สุภำโว	 บัวบรรจง
	 ๒		 พระณัฐนันท์	 คุณำกโร	 เพชรสวัสดิ์
	 ๓		 พระธนพล	 กนฺตสีโล	 เรือนเพ็ชร์
	 ๔		 พระสิทธิชัย		 ชยำนนฺโท	 	จันทร์ภักดี
	 ๕		 มหำสุชัช			 มหำคมฺภีโร		 วิเชียร
	 ๖		 พระกัมปนำท			 นำถธมฺโม	 	แก้วขำว
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิวัฒน์	 รตนวณฺโณ	 ธรรมวัฒน์ศิริ
	 ๒		 พระครูโสภิตพัฒนโชติ	 โชติธมฺโม	 เตจ๊ะ
	 ๓		 พระอำรักษ์	 ำณธมฺโม	 สัมปยุคโคตร
	 ๔		 พระมหำประเสริฐ	 ภทฺทจำโร	 ยำต�ำนำน
	 ๕		 พระรัตน์	 ฉนฺทชำโต	 สมสุด
	 ๖		 พระโชคชัย	 สิริธมฺโม	 บุญดวง
	 ๗		 พระเทวัญ	 จนฺทวณฺโณ	 ปัญญำแก้ว
	 ๘		 พระพชรญำณ	 วชิรำโณ	 พรบันดำลสุข
	 ๙		 พระชัยรักษ์	 ผำสุกวิหำโร	 พรหมตัน
	๑๐		 พระมหำธัมมจำรี			 ปฺุธมฺโม	 จำรินทร์
	๑๑		 พระสมคิด	 สิริปฺุโ	 ศรีบุญมำ
	๑๒		 TI	LAW	KA	 		 SAI	LAUNG	NWET
	๑๓		 พระศรีนรินทร		 ธนปำโล		 มโนกุล
	๑๔		 พระพัฒสำ		 ปวฑฺฒโน	 ไชยพันโท
	๑๕		 พระเกรียงศักดิ์	 กมฺมสุทฺโธ	 ดีกิตติ
	๑๖		 พระนิติพัฒน์		 อุชุจำโร		 บวรโรจน์ศิริ
	๑๗		 พระภูวเดช			 นำถกโร			 เจริญสรรพคุณ
	๑๘		 พระมำนพ	 จำรุธมฺโม	 ศรีศัตบุตร
	๑๙		 พระปลัดธวัชชัย	 ขตฺติยเมธี	 ขัติรัตน์
	๒๐		 พระอธิกำรอิทธิรัฐ		 ปฺำธโร		 ค�ำมูล
	๒๑		 พระธนวันต์	 กิตฺติวณฺโณ	 หวังนอก

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตเชียงใหม่
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสุรัศ	 สุรปฺโ			 สุขขุนทด
	 ๒		 พระวิทญ์	 ธมฺมวโร	 ธนำนภรัตน์
	 ๓		 PASITTHIDETH		 	 CHALEUNSOUK
	 ๔		 พระอนุชิต		 โอวำทกฺขโม		 นำก้อนทอง
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรประครองศิลป์	 ติสฺโส	 สมใจ
	 ๒		 พระปลัดอภิสิทธิ์	 ธมฺมวุฑฺโฒ	 สีพำแลว
	 ๓		 พระธรรมธรศักดิ์ดำ		 กิตฺติสมฺปนฺโน	 เหลำลำภะ
	 ๔		 พระมหำพงษ์ศิริ		 คมฺภีรเสฏฺโ	 นำมแสง
	 ๕		 พระธรรมกิตติ์		 ปฺำวชิโร	 จ�ำพรชัยนันต์
	 ๖		 พระพุฒศิษฐ์		 สิริปฺโ	 จ�ำพรชัยนันต์
	 ๗		 พระเดชำ		 จนฺทว�โส	 ฐำนวิเศษ
	 ๘		 พระวันนี			 ขนฺติพโล	 ขันตีกุล
	 ๙		 พระสำโรจน์	 กิตฺติสมฺปนฺโน		 โกษีย์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำวิโรฒ	 ปภำโส	 มณีวงษ์
	 ๒		 พระธีระพงษ์	 ธีรปฺโ	 ดอนสังเกตุ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอนุชำ	 สิริสำโร	 แรงดี
	 ๒		 พระปลัดสมควร		 ปฺำวชิโร				 ปลื้มสุด
	 ๓		 พระสมุห์ขวัญชัย	 ปฺำวโร			 สำลำรักษ์
	 ๔		 พระมหำพิชิต	 ธมฺมวิชิโต	 ดุลยลำ
	 ๕		 พระพุทธิพงษ์	 วิสำรโท	 สงวนนำม
	 ๖		 พระใบฏีกำธนกิจ	 นริสฺสโร		 เทือกกอง
	 ๗		 พระทวี	 โชติวโร	 ณ	หนองคำย
	 ๘		 พระครูประภัศร์ธรรมำรักษ์	 ปภสฺสโร		 จันเขียด
	 ๙		 พระมหำหัสดี	 ปฺำวชิโร		 พรมนอก
	๑๐		 พระปลัดศรำยุทธ	 มหำนรินฺโท		 มหำประโค
	๑๑		 พระรำชวุธ	 ปฺำวชิโร		 เพชรไพร
	๑๒		 พระมหำวีรกุล	 อคฺคว�โส	 ค�ำจันทรำช
	๑๓		 พระสุทธิพงษ์	 สุเมธโส	 งอกลำภ
	๑๔		 พระสุมิตร	 ฉนฺทสำโร	 พยัคชน
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	๑๕		 พระมหำวิทวัฒน์	 วิวฑฺฒนเมธี	 จันทร์เต็ม
	๑๖		 พระอธิกำรสกำยแลบ	 ธมฺมธโร	 นำมโท
	๑๗		 พระอธิกำรประสิทธิ์	 ทีฆำยุโก	 วิริยะพันธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระดิฐวัฒน์				 อภิวฑฺฒนธมฺโม	 ทิพคุณ
	 ๒		 พระมหำอนุพันธ์				 อำนนฺทเมธี	 พรมชำลี
	 ๓		 พระกรวัฒน์				 สิริปฺโ	 สืบสวน
	 ๔		 พระมหำวัฒนำ				 โชติปฺโ	 รัตนนท์
	 ๕		 พระจักร				 จกฺกวโร	 เหมือนปืน
	 ๖		 พระปลัดวรรธนำ				 ำณวโร	 สุวรรณเพ็ง
	 ๗		 พระพันธวัฒน์			 ธมฺมวฑฺฒโน	 ภูมิรัง
	 ๘		 พระจินดำ				 สุชำโต	 พรมชำลี
	 ๙		 พระสุทัศน์				 อำภำธโร	 อรัญมำลำ
	๑๐		 พระครูสังฆรักษ์สิรภพ	 ติสีโล	 จำริอุต
	๑๑		 พระประนม	 ติมโน	 กุลภู
	๑๒		 พระครูวินัยธรนำครินทร์	 รตนนำโค	 มำนำดี
	๑๓		 พระวรศำนต์	 วรธมฺโม	 วัฒนวงศ์
	๑๔		 พระวสันต์	 ธีรวโร	 เกษงำม
	๑๕		 พระครูปลัดธรรมสรณ์	 จตฺตมโล	 โสภำบุตร
	๑๖		 พระอธิกำรมำวิน			 จนฺทธมฺโม		 อ้วนลี
	๑๗		 พระมหำอ�ำพล		 ธนปฺโ	 ชัยสำรี
	๑๘		 พระมหำเอกชัย		 วิสุทฺโธ	 โคตรสุนทร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระกรทิพย์	 อกิฺจโณ	 พอยัน
	 ๒		 พระรุ่งโรจน์	 จำรุธมฺโม	 เก่งกระโทก
	 ๓		 พระฉัตรชัย	 อคฺคปฺโ	 พุทธกลำง
	 ๔		 พระมหำสมพร	 สุทฺธำโณ	 รักษำ
	 ๕		 พระอธิกำรอัถดิษฐ์	 ติธมฺโม	 รำยณะสุข
	 ๖		 พระจันทร์ศรี	 อินฺทโชโต	 บุญเสริม
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	 ๗		 พระสมุห์ส�ำรำญ	 ำนจำโร	 คูณทะเล
	 ๘		 พระจ�ำลอง	 เตชธโร	 ศรีวิลัย
	 ๙		 พระอธิกำรยอดยิ่ง	 สุจิตฺโต	 ปุรำตะโน

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตนครราชสีมา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 สำมเณรอนุ	 	 น้อยกลำง
	 ๒		 พระครูพิศำลธรรมประคุณ	 ธมฺมจำโร	 ศิริขันธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอุบลราชธานี
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระกำรณ์	 กนฺตสีโล	 หอมขจร
	 ๒		 พระมหำสมชัย		 ปริมุตฺโต	 นิวำท
	 ๓		 พระมหำสุริยำ		 ติสีโล		 อุบัวบล
	 ๔		 พระมหำไม	 กิตฺติภทฺโท	 จันทะงอน
	 ๕		 พระอธิกำรทิพเนตร	 ปฺำปทีโป	 เครือวัลย์
	 ๖		 พระธีระวุฒิ	 กนฺตวีโร	 ผำดี
	 ๗		 พระวิลัย	 ปฺำธโร	 ชัยสำน

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตแพร่
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำทวีศักดิ์	 เขมจำโร	 ช่ำงศักดิ์
	 ๒		 พระปลัดกิตติพันธ์	 สจฺจวโร	 วงค์สวัสดิ์
	 ๓		 พระครูถำวรสิทธิกำร	 ำนกโร	 สำยน�้ำเย็น
	 ๔		 พระชวลิต	 จีรวฑฺฒโน	 ยั่งยืน
	 ๕		 พระวิทวัส	 ธมฺมทีโป	 ปิงอุตะวัน
	 ๖		 พระมำนพ	 จิรวฑฺฒโน	 รำมสูต
	 ๗		 พระวินัย	 วิสุทฺธสำโร	 เกษมสุข

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระศิริชัย	 ปภสฺสโร	 นฤนำท
	 ๒		 พระมหำคณิตฐพล	 สุนฺทรร�สี	 ขบวนงำม
	 ๓		 พระอธิกำรประเสริฐ	 ปฺุกำโม	 ภรรยำทอง
	 ๔		 พระพรชำติ	 พุทฺธสโร	 ภำคพรม
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	 ๕		 พระอธิกำรอภิสิทธิ์	 อภิสิทฺธิโก	 อ่อนค�ำ
	 ๖		 SAM	ATH	 		 SUON
	 ๗		 พระครูสุนทรสีลวัฒน์	 สีลสำโร	 บุญปลอด
	 ๘		 พระอธิกำรค�ำผง	 ขนฺติโก	 พรหมชำติ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตพะเยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระบุญทิศ	 สิริจนฺโท	 จันทะวอน
	 ๒		 พระพงศำนนท์	 สุทฺธจิตฺโต	 กมลศุภไพโรจน์
	 ๓		 พระมหำอภิวรรณ	 อภิวณฺโณ	 จ�ำปำวรรณ
	 ๔		 พระรุ่งโรจน์	 ธีรปฺโ	 วันใจ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระใบฎีกำประพันธ์	 ปโยโค	 เดชเกิด
	 ๒		 พระโดม	 อมโร	 เจริญรัมย์
	 ๓		 พระมหำไพฑูรย์	 กตปฺุโ			 สิงหะ
	 ๔		 พระอ�ำนำจ	 สุวฑฺฒโน	 วิสัย
	 ๕		 พระสมศักดิ์	 ปิยธมฺโม	 รังสิตสวัสดิ์
	 ๖		 พระมหำศุภจิตร์	 ธมฺมำโภ	 หอประสงค์ผล
	 ๗		 พระครูโกศลชัยพัฒน์	 สิริเตโช	 ศรีเดช
	 ๘		 พระอธิกำรประกำสิทธิ์	 สุจิณฺโณ	 กลิ่นชื่น
	 ๙		 พระสมบูรณ์	 ธนิสฺสโร	 พวงศรี
	๑๐		 พระมหำธีรวัฒน์	 สกฺกธมฺโม	 อำจภักดี
	๑๑		 พระสมชำย	 กิตฺติสำโร	 แก้วเกษม
	๑๒		 พระปลัดมณี	 วฑฺฒโน	 พรมมำ
	๑๓		 พระสุภี	 สุภำจำโร	 แก้วแกมค�ำ
	๑๔		 พระโกสินทร์	 อินฺทปฺโ	 โพธิ์แก้ว
	๑๕		 พระนบพร	 กิตฺติสทฺโท	 ทองค�ำ
	๑๖		 พระภุชงค์	 ปฺำวุฑฺโฒ	 ฉลำดดีสกุล
	๑๗		 พระอธิกำรทองดี	 ทีฆำยุโก	 รวมครบุรี
	๑๘		 พระวุฒิไกร	 สิริสำโร	 ตำไธสง
	๑๙		 พระเมธี	 ปฺำวุโธ	 สกุลวรรณ
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	๒๐		 พระครูสมุห์ถวิล	 สิริจนฺโท	 ศรีบุตร
	๒๑		 พระสหชำติ	 อธิปฺโ	 ก�ำชำมำ
	๒๒		 พระศรชัย	 คุณำกำโร	 อุ่นวิเชียร
	๒๓		 พระสุรจิต	 ชนำสโภ	 ทุมกิจจะ
	๒๔		 พระสุชำติ	 ปภสฺสโร	 สุวรรณดี
	๒๕		 พระนำวิน	 อนำวิโล	 ทองเต่ำหมก
	๒๖		 พระรชต	 ปิยธมฺโม	 มิรัตนไพร
	๒๗		 พระมหำพิชำภพ	 สิริจนฺโท	 จันทสิโร
	๒๘		 พระสมชำย	 จนฺทสำโร	 ทุ่งมล
	๒๙		 พระพรชัย	 อำสโภ	 เทพสำร
	๓๐		 พระสมรัตน์	 รตนสโม	 อุปค�ำ
	๓๑		 พระกิตติภูมิ	 กิตฺติภทฺโท	 ต่ำยชำวนำ
	๓๒		 พระเจษฎำ	 จิตฺตสโร	 รอดอุไร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอำนนท์	 ธมฺมโชโต	 คนธำร์
	 ๒		 พระครูธรรมธรธนดล	 สุวณฺโณ	 แสงสุวรรณ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรณรงค์	 ทนฺตจิตฺโต	 เพ็งอุ่น
	 ๒		 พระครูบริรักษ์พัชโรทก	 อธิปฺุโ			 สิทธิผิน
	 ๓		 พระพยัพ	 อำสโภ	 สังวรลิ
	 ๔		 พระอมรศักดิ์	 อธิปฺุโ			 อ่อนจีน
	 ๕		 พระคมกริช	 ธีรปฺโ			 อินทมำศ
	 ๖		 พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ	 คุณยุตฺโต	 วิเชียรวรรณ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูกัลยำณปริยัติกิจ	 กลฺยำณธโร	 หงษ์กันธะ
	 ๒		 พระครูใบฎีกำธนวัฒน์	 ปฺำวุโธ	 สุดำรัศมิ์โภคิน
	 ๓		 พระครูวิสิฐเจติยำภิบำล	 สิริธโร	 ก้อนเขื่อน
	 ๔		 พระครูสถิตธรรมำภินันท์	 กลฺยำณธมฺโม	 บุญยะ
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	 ๕		 พระครูสังฆรักษ์พิทยำ	 ำณธโร	 ปิยวรำกุล
	 ๖		 พระจักรี	 ปฺำสิริ	 พรมปัญญำ
	 ๗		 พระณรงค์ฤทธิ์	 เตชธโร		 จอมศรี
	 ๘		 พระณัชพล	 คุตฺตธมฺโม	 ตั๋นค�ำ
	 ๙		 พระทวีศักดิ์	 กิตฺติำโณ	 วรกิจเจริญวงศ์
	๑๐		 พระพิชัย	 ปิยสีโล	 อินต๊ะซำว
	๑๑		 พระครูปลัดวีระ	 อคฺคจิตฺโต	 มงคล
	๑๒		 พระรัตภูมิ	 ชยสำโร	 ไชยสำร
	๑๓		 พระวรำกร	 จิตฺตปฺุโ	 ดวงอนัน
	๑๔		 พระครูอรัญชัยธัช	 ธนว�โส	 ทรัพย์น�ำ
	๑๕		 พระครูสุนทรขันติรัต	 ขนฺติพฺโล	 แสงตำหล้ำ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุจิณเขมคุณ	 เขมำภิรโต	 ฤทธิ์แคล้ว
	 ๒		 พระดนัย	 เตชปฺุโ			 ดอกจันทร์
	 ๓		 พระสำยชล	 กตปฺุโ			 ทองคงอ่วม
	 ๔		 พระสมุห์จักรพงศ์	 จนฺทสีโล	 มำศตุกำรักษ์
	 ๕		 พระอธิกำรจ�ำเป็น	 มหำวีโร	 อองรำช
	 ๖		 พระอธิกำรอภิสิทธิ์	 จำรุธมฺโม	 ทองเชื้อ
	 ๗		 พระทองหนัก	 กตสำโร	 มีลำบ
	 ๘		 พระอธิกำรแจ่ม		 ภทฺทโก	 สระทองแพ
	 ๙		 พระครูวิธูรธรรมวิมล	 อมโร	 วำงเหลี่ยม
	๑๐		 พระยอด	 เทวธมฺโม	 บุญก้อน

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุตจินดำภรณ์	 ำณสมฺปนฺโน	 ประเสริฐศรี
	 ๒		 พระวรวรรษ			 ธมฺมทินฺโน	 มีกุล
	 ๓		 พระยงยุทธ	 ภทฺทำจำโร	 สุบินนำม
	 ๔		 พระสันต์ทัศน์			 ิตำจำโร		 ปรีดำศักดิ์
	 ๕		 พระครูโสภณจิตตำภิรม				 ติสุโภ	 เสำเปรีย
	 ๖		 พระโทน		 ทีปงฺกโร	 ทองน�ำ
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	 ๗		 พระมหำพระรจน์			 อภิปฺุโ	 หงษำ
	 ๘		 พระมณีพร		 ขนฺติสำโร	 ซึ่งรัมย์
	 ๙		 พระมหำอภิรมย์		 ภทฺทโก		 ปรำกฏสยำม
	๑๐		 พระอธิกำรวิสิทธิ์		 จนฺทปฺโ	 เจิมแหล่
	๑๑		 พระศรำยุธ	 สิริธโร	 เวียนประโคน
	๑๒		 พระมหำสมศักดิ์		 คมฺภีรปฺโ	 ตัวไธสง
	๑๓		 พระทรงยศ			 ธมฺมทีโป	 ปุยะติ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูประภัศร์วัชรพงษ์	 อภินนฺโท	 วงศ์ศรี
	 ๒		 พระครูเกษมอินทเขต	 เขมนนฺโท	 วงศ์มำ
	 ๓		 พระครูสุสีลสถำพร	 ตีิสีโล	 กระทง
	 ๔		 พระมหำนฤดล	 มหำปฺโ	 จวนตัว
	 ๕		 พระฉัตรมงคล		 ำนิสฺสโร	 พรหมเสน
	 ๖		 พระชวลิต	 ปฺำวชิโร	 แสงบุญเรือง
	 ๗		 พระมหำธีรวัฒน์	 ำณธีโร	 หมำยคอย
	 ๘		 พระอธิกำรสอำด	 ชินว�โส	 ขอบุญช่วย
	 ๙		 พระขวัญมนัส	 กมฺมสุโภ	 แก้วกูล
	๑๐		 พระนำถ	 โพธิำโณ	 โปทำสำย

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูโกศลสุตคุณ		 มหำปฺโ	 นำมค�ำ
	 ๒		 พระครูสำรภัทรกิจ			 ติสำโร	 ดวงมณี
	 ๓		 พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์			 ปฺำภทฺรเมธี	 แพงมำก
	 ๔		 พระพงศ์พิสิฐ			 สุภำจำโร	 สุระ
	 ๕		 พระพรรณธำนุพงศ์		 โชติวณฺโณ	 มุ่งหมำย
	 ๖		 พระสมุห์ภมร			 จนฺทว�โส	 เสือสำ
	 ๗		 พระมหำสุขสัญญำ			 กตปฺุโ	 สอดแก้ว
	 ๘		 พระวีระพงษ์			 วิสุทฺโธ	 โคษำ
	 ๙		 พระอธิกำรประดิษฐ์			 วิสุทฺโธ	 เหมือนสวรรค์
	๑๐		 พระอธิกำรสุพิศ			 อ�สุสีโล	 ทรงจิตร
	๑๑		 พระอธิกำรสุริยัน			 อินฺทปฺโ	 อำจสำลี
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระรำชวัลภำจำรย์	 อำจำรคุโณ	 คุณเมฆ
	 ๒		 พระครูอำทรวรธรรม	 อุปสนฺโต	 หมื่นคลัง
	 ๓		 พระครูจริยธรรมำนุรักษ์	 จริยธมฺโม	 ตรงศิริ
	 ๔		 พระครูปรำโมทย์ปัญญำวัฒน์	 เตชปฺุโ	 เมืองเกษม
	 ๕		 พระมหำประกอบ	 โชติปฺุโ	 จุ้ยเย็น
	 ๖		 พระครูสุธีปริยัติวิธำน			 อำตำปโก	 ทำยำ
	 ๗		 พระครูสุพัฒน์วรกิจ	 อุตฺตโม	 จันทร์มูล
	 ๘		 พระครูพิทักษ์ศิลปำคม	 วชิรวุฑฺโฒ	 ลิ้นทอง
	 ๙		 พระครูจำรุวรรณโกวิท	 จำรุว�โส	 พุทธนุรัตนะ
	๑๐		 พระครูปลัดศุภชัย	 ขนฺติโก	 บุญอิ่ม
	๑๑		 พระมหำเอกชัย	 ปฺำวชิโร	 วรำภรณ์สุภำกุล
	๑๒		 พระมหำสมศักดิ์	 ปฺำวโร	 สุขสม
	๑๓		 พระครูสมุห์วิโรจน์	 คุณวีโร	 ตันบริบูรณ์
	๑๔		 พระสมุห์วศิน	 วิสุทฺโธ	 พงษ์ศักดิ์
	๑๕		 พระครูสมุห์ดิฐภูมิ	 จิรธมฺโม	 อินทชำติ
	๑๖		 พระครูวินัยธรอธิษฐ์	 สุวฑฺโฒ	 สนขำว
	๑๗		 พระนิคม	 กตปฺโ	 น่ำชม
	๑๘		 พระสมคิด	 จินฺตสโม	 คล้ำยเงิน
	๑๙		 พระปลัดคงศักดิ์	 ปฺำสกฺโก	 มียอด
	๒๐		 พระปลัดพนมชัย	 มหำวชิโร	 กิตติศักดิ์

02. ������ 2 �������������� (39-84).indd   72 16/5/2562   21:24:33



73พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 17
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
International Buddhist Studies College

******

Major Buddhist Studies (International Program) 

 No.  Name Buddhist name Surname
	 1		 SANDARWARA	 	
	 2		 DARIA	 SUCITTA	 MIKHEEVA
	 3		 PHRA	TAI	 ISSARADHAMMO	
	 4		 PHRA	PANDIT				 CITTASAMVARO	
	 5		 Do	Le	Thi	Anh	Thi	 	
	 6		 ZANAKA	 	
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันสมทบ

Master of Arts Buddhist Studies Dongguk Buddhist Chonbop College (DBCC), 
South Korea

Major Buddhist Studies

 No.  Name Surname
 1  SEONG WOOK OH SE DONG

Master of Arts Mahayana Buddhism Ching Chueh Budhist Sangha University, 
Taiwan, ROC

Major Mahayana Buddhism

 No.  Name Surname
	 1		 DING	YANG	 CHAN	CHUN	FAI

Master of Arts Buddhist Studies Buddhist College of Singapore
Major Buddhist Studies

 No.  Name Surname
	 1		 RU	ZHENG
	 2		 DA	SONG
	 3		 YI	XIN
	 4		 MIAO	HUI
	 5		 MING	PING
	 6		 ZHI	BAO
	 7		 DAO	LONG
	 8		 SHAN	NIAN
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รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙ กลุ่มคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 *****
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 

 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสุภกฤษ	 บุตรจันทร์
	 ๒		 นำยสุวิทย์	 ปรีดำกรณ์
	 ๓		 นำงสำววรำพร	 กนกปรเมษฐ์
	 ๔		 นำงเสำวภำคย์	 เออร์วิน
	 ๕		 นำงสำวสมทรง	 เอี่ยมจิตร์
	 ๖		 นำงสำวภณิดำ	 เหลืองวิลำศ
	 ๗		 นำงสำวรัสริสำ	 สุขุประกำร
	 ๘		 ทันตแพทย์หญิงวิไล	 สุริยำแสงเพชร์
	 ๙		 นำยณรงค์	 วชิตญำณ
	๑๐		 นำยลิขิต	 บุญละคร
	๑๑		 นำงสำวธฤษิดำ	 แก้วภรำดัย
	๑๒		 แม่ชีศศิมำ	 นิธิวัฒน์ธนำกร
	๑๓		 นำยวศิกร	 ชัยพฤกษ์ไพรวัน
	๑๔		 นำยว่ำงเปล่ำเปล่ำ	 อนัตตสูญญตำ
	๑๕		 MISS	NAN	CHO	CHO	NAING				
	๑๖		 MISS	YAN	KWAY	SHAO	 	
	๑๗		 นำงธนิษฐำ	 ทรรพนันทน์
	๑๘		 นำงสำวนันทำ	 ธงชัยสุริยำ
	๑๙		 นำงสำววิมลพรรณ	 หำญชนะ
	๒๐		 นำงสำวอรศิริ	 ไม้ทอง

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวสิตำ	 จุลวำนิช

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยขวัญตระกูล		 บุทธิจักร
	 ๒		 พ.อ.วิบูลย์พงศ์	 พันธุนนท์
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	 ๓		 นำยชัยประเสริฐ	 ชูทรัพย์
	 ๔		 นำยมำนพ	 บุญชื่น
	 ๕		 นำยเทวินทร์	 เหล็งศักดิ์ดำ
	 ๖		 น.ส.เพ็ญศรี			 ชั้นบุญ
	 ๗		 น.ส.วัชวัลย์			 ครุฑไชยันต์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยไวภพ	 กฤษณสุวรรณ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสินทัย	 ไชยเสริฐ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวนำรีรัตน์	 กว้ำงขวำง
	 ๒		 นำยภำณุพล	 ภูษำ
	 ๓		 นำยวัฒนพงษ์	 แก้วนำพันธ์
	 ๔		 นำงสำวธนัทพัชร์	 รชตพงศ์สันต์
	 ๕		 นำงสำวฐิตินันท์		 ปั่นมำก
	 ๖		 นำยเดโชไชย	 ช้ำงอินทร์
	 ๗		 นำยวัชรพล	 อร่ำมเรือง
	 ๘		 นำงสำวอภัสสรำ	 สีทับไทย
	 ๙		 นำงสำวณหทัย	 พลเพชร
	๑๐		 นำงสำวปรียำพร	 โพธิผล
	๑๑		 นำยรัฐพล	 โกรินทร์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวเบญจวรรณ	 สุขกิจ
	 ๒		 นำยสมเดช	 พรหม
	 ๓		 นำยคมสินธุ์	 ต้นสีนนท์
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวณัฐพร	 พึ่งธรรม
	 ๒		 นำงสำวอุไรวรรณ	 โครตะระ
	 ๓		 นำงสำวพิมรพรไพร	 ไกรสะอำด

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวเย็นจิต	 สิงหะพันธุ
	 ๒		 นำงศิริพรรณ	 ตันติวิวัฒน์พันธ์
	 ๓		 นำยชัยชนะ	 บุญสุวรรณ
	 ๔		 นำยสำลี่	 นิรำมัย
	 ๕		 นำงขจิตต์นิษฐำ	 สรรพสิริมงคล
	 ๖		 นำงวันเพ็ญ	 ปั้นจำด
	 ๗		 นำงสำวธนภรณ์	 ตั้งเพชรศิริพงษ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวณัชชำ		 สกุลศิริปริณดำ
	 ๒		 นำงสำวกฤตกัญญำวีร์		 วรธรรมธยำน์
	 ๓		 นำงสำวพุทธธิดำ		 มำกพูน
	 ๔		 พลตรีกันต์พงษ์		 เดชอภิรักษ์ชน

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวปวริศำ		 จันทรำ

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program) คณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 MR.	JEERAPHAT	 NGAM-NGON
	 ๒		 MR.	SITTHICHON	 SAMAPANYATHIWONG
	 ๓		 RUPAM	CHAKMA	
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวณัฐชยำ		 กัณหำวงษ์
	 ๒		 นำงสำวภัทรวรรณ	 จะหวะ
	 ๓		 นำงปณัชชยำ		 วงศ์บุญงำม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวอัญชลี			 กองแก้ว
	 ๒		 นำยสุวรรณ์			 แก้วนะ
	 ๓		 นำงสำวสุวิมล			 สังวรณ์
	 ๔		 นำยสุรกิจ			 สุวรรณแกม
	 ๕		 นำงสำวกมลวรรณ	 ปั้นขำว
	 ๖		 นำงสำวชญำนุช			 สำมัญ
	 ๗		 นำยภำนรินทร์	 ไชยเอิก
	 ๘		 นำงสำวเกวลี			 บุญเทียน

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตหนองคาย 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยภัทรำวุฒิ		 ปัญจันทร์สิงห์
	 ๒		 นำงวรรณพร		 ฮอฟมันน์	
	 ๓		 นำยสนัน		 บ�ำรุงภักดี		

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสุวัฒน์		 	เกิดมณี
	 ๒		 นำยจักรพงศ				 ธรรมธนภัทร
	 ๓		 นำงสำวธมนวรรณ				 ขอสวัสดิ์
	 ๔		 นำงสำวจิรวัฒนำ			 	พุ่มด้วง

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงภัณฑิลำ	 สังคหะ
	 ๒		 นำยสุภัคชัย	 บดิกำร
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 ๓		 นำงสำวพรทิพย์		 แท่นทอง
	 ๔		 นำยวิสวัช		 	ตรีไวย	

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยบุญมี	 แก้วตำ
	 ๒		 นำยสุวิน	 มักได้
	 ๓		 นำงสำวเมธำวี	 ธรรมชัย
	 ๔		 นำยเอกวุฒิ	 กำวิละ
	 ๕		 Handing	 Ma
	 ๖		 นำยจตุพร			 แก้วนิ่ม
	 ๗		 นำยอนุชิต			 ณ		สิงห์ทร
	 ๘		 นำยอ�ำนำจ		 ขัดวิชัย
	 ๙		 นำงนัทธ์นภัสกรณ์		 รัตนพันธ์
	๑๐		 นำงสำวเพ็ญพิตรำ			 แสงสุข

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวพิมพ์พนิต	 พิจิดเพ็ญ
	 ๒		 นำยรัตนำพร	 รำชสะอำด
	 ๓		 นำงสำวณิชมน	 อุ่นดอนตอง

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตขอนแก่น 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวกองพัน	 จิตแสง
	 ๒		 นำยสมศักดิ์		 ชวนเชย
	 ๓		 นำงอุมำรินทร์		 เลิศสหพันธ์
	 ๔		 นำงนิภำ		 อำจริยำภิบำล

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยวรกร				 ชำติชัยทัศ
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 ร้อยโทอนันต์	 ฉำยวิชัย
	 ๒		 นำยสุบรรลุ		 เหตุผล
	 ๓		 นำงสำวเดือนนพัทธ์	 แก้วภูบำล

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสุทธินันท์				 พรหมพันธุ์ใจ
	 ๒		 นำยชำรีวัฒน์				 ถวิลวงษ์
	 ๓		 นำยสุหัชชำ				 พิมพ์เนำว์
	 ๔		 นำยกิตติยำนนท์	 วรรณวงศ์
	 ๕		 นำยศุภฤกษ์	 ต่อพันธุ์
	 ๖		 นำยปรีดำ		 พลวงษำธนกุล

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 พันโท	ญำณกร	 ธิติบุณยกร
	 ๒		 นำยภำณุวัชร	 พัทธำดนย์
	 ๓		 นำยประภำส	 ชัยนิพพันธุ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 แม่ชีเสียงทอง	 กอบเกื้อ
	 ๒		 นำยอุ่นหล้ำ	 บุปผำวงศ์
	 ๓		 ร้อยโทโชคชัย	 คนไว
	 ๔		 นำยสิทธิชัย	 โกมลเวชกุล
	 ๕		 นำงอุดมศรี	 ภูมิเขียว
	 ๖		 นำยพีรวัชร์		 รำชิวงศ์
	 ๗		 นำยอำนนตรี		 ประสมสุข

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยชัยศิริ		 รุ่งเรือง
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตพะเยา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวธัญย์ชนก	 กุลกันชัย
	 ๒		 นำยภฤศ	 โสภณณิชกุล

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 แม่ชีวรรนรักษ์	 ธนธรรมทิศ
	 ๒		 นำยดุษฎี	 สุนทร
	 ๓		 แม่ชีอำจรีย์	 สหเลิศศิลป์
	 ๔		 แม่ชีเปรมฤดี	 บุญมีพิพิธ
	 ๕		 แม่ชีณิชำดำ	 ศรีธัญอมร
	 ๖		 แม่ชีจิรำภรณ์	 ชวะศิริ
	 ๗		 แม่ชีนวพร	 ทองศรีเพชร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวภำวิณี	 บุญจันดำ
	 ๒		 MR.VANNA	 	LIM

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยกิตติพงษ์	 คงโต
	 ๒		 นำงสำวจรรยพร	 โตอ้น
	 ๓		 นำงสำวณสุดำ	 สิชฌรังษี
	 ๔		 นำยนิยม	 รัชตะวัฒน์วินัย
	 ๕		 นำยประสิทธิ์	 ศิริจันทร์
	 ๖		 นำงสำวเฟื้องฟ้ำ	 สิงห์บ�ำรุง
	 ๗		 นำยวำนิช	 ยำเพ็ชรน้อย
	 ๘		 นำงอัญชรี	 ครำวจันทร์ทึก
	 ๙		 จ่ำสิบเอกวิทูรย์	 ธูปเพ็งทอง

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยกันต์กวินต์	 ทัดทำน
	 ๒		 นำยเตชิน	 อิสระภำณุวงค์
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 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยคุณำกร			 ช่วงกระจ่ำง
	 ๒		 นำยอุตสำหะ				 คงสถำน
	 ๓		 นำงปัทมกร			 ปุริโส

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 พันต�ำรวจโทไกรสร	 ไชยอินทร์
	 ๒		 นำงจันทนำ	 จิตวิริยำนันท์
	 ๓		 นำงสำวกัญจนพรรษณ์	 จุพรมณี
	 ๔		 นำยจรันดร์	 ติ๊บอุ๊ด	
	 ๕		 นำงศิวำพัชร์	 ฉัตรเท

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยรำเชนทร์	 พงษ์วิทยำนุสรณ์
	 ๒		 นำยบุญลือ	 โพธิ์ข�ำ
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รายนามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 17
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
International Buddhist Studies College

******

Major Buddhist Studies (International Program) 

 No.  Name Buddhist name Surname
	 1		 MS.ANAT	 PORAT
	 2		 YOUNG	JIN	 PARK
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 นายกฤษณ	 ธาดาบดินทร์
	 ๒		 นายวิรุตร์	 ฤทธิ์โคหา
	 ๓		 แม่ชีนัยนา	 พลับสอาด
	 ๔		 นายเทวินทร์		 เหล็งศักดิ์ดา
	 ๑		 นางสาวอรุณวรรณ	 ชัยชาญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาววารี	 คมข�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายกนก	 พิทยาศักดิ์งาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๔		 นางสาวรฐา	 บุญปริญญาภรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๕		 นายชัยพร	 ศิริโต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายทศพร	 โห้นาง	 	
	 ๗		 นายประดิษฐ์ชัย	 ชุ่มหยวก	 	
	 ๘		 นายนันทวัฒน์	 แจ้งสุข	 	

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายปนะวรรตน์	 คงสัตย์ชนะค้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายจักรกฤษณ์	 ปานจันทร์	 	
	 ๓		 นายเจษฎา		 บัวเพชร	  

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายยุทธพงษ์			 วงศ์ชัย
	 ๒		 นายปฐมพงศ์				 บูชาบุตร
	 ๓		 นายธันวา				 ศรีสุพรรณ
	 ๔		 นายนพวงศ์				 ไชยชะนะ
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วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเรียบ	 สุทธิปัญโญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางเพ็ญลดา	 ใจปิง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวเต็มวรรณ	 พินิจ	 	
	 ๓		 นายภณ	 วงศ์ธรรมะ	 	 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายถาวร	 พิทักษ์ชาญชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาเขตนครพนม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสมบูรณ์	 แสงพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายกฤต		 วัฒนานุสิทธิ์
	 ๒		 นายใจ		 เสริมรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวศิริจันทร์	 วงษ์นิล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาววันวิสา	 ค�าภาพิลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวอุทุมพร	 ไชยชิต	 	
	 ๔		 นางสายใจ	 สวนขัน	 	
	 ๕		 นางสาวอัมพร	 สมจิตมูล	 	
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	 ๖		 นางสาวณัฐพร	 พันธุวงค์	 	
	 ๗		 นางเตือนใจ	 สุวรรณ์	 	
	 ๘		 นางสาวมัลลิยา	 สายยาโน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายล�าดวน	 เอนกนวล	 	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวศุลีพร	 กองพรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Mr.Timothy	 Walker	

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพิรานันท์	 สิทธกรกุลรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 สิบเอกหญิง	พิไลพร	 โพธิ์นาแค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายฌานบรรณา	 แปงนุจานิวัตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางทองสุข	 ไชยหล้า	 	
	 ๕		 นายรุ่งเรือง	 พันบุดดา	 	
	 ๖		 นายอภิชาติ	 ชินวิวัฒน์ผล	 	
	 ๗		 นางภัคจิรา	 มุกดาแก้ว	 	
	 ๘		 นายสนั่น	 เขียวต๊ะเครือ	 	
	 ๙		 จ่าสิบเอก	บัญญัติ	 อินต๊ะวงศ์	 	
๑๐		 นางมัลลิกา	 กิ่งก�้า	 	
๑๑		 นางสายชล	 สง่าศรี	 	
๑๒		 นายอนันต์	 ยอดแบน
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หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสุนันท์	 อินทนิล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนทีกานต์		 สุเมธสิทธิกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายธนภัทร	 คติคุณากร	 	
	 ๔		 นางจ�าปี	 แผ่ผล	 	
	 ๕		 นางสาวลัดดาวัลย์	 ชูเกิด	 	
	 ๖		 นายชูเกียรติ	 ภิญโญสโมสร	 	
	 ๗		 นางสาวศรินทร์ทิพย์	 เศวตพันธิกุล	 	
	 ๘		 นายวาทิต	 จองเดชธันยา	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเทพฤทธิ์		 ศรีช่วย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายอนันทเมธ	 อาฬฎิศญะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวศรัญญา	 คนเพียร	 	
	 ๔		 นายวราวุฒิ	 ชาธิพา	 	
	 ๕		 นางสาวอรอนงค์	 โป้ทอง	 	
	 ๖		 นางสาวธนัชพร	 เหรียญธงชัย	 	
	 ๗		 นางสาวนทิตา	 ศรีสมวงศ์	 	
	 ๘		 นายธนวัฒน์	 ฐานะวงศ์	 	
  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกรรณิการ์	 วงค์แสงค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายพงษ์พัฒน์	 ภูมีศรี	 	
	 ๓		 นางสาวทิพย์สุดา	 แสนบุราญ	 	
	 ๔		 นางสาวสุริสา	 เกตุเพชร์	 	
	 ๕		 นายฤทธิพร	 ทองทิพย์	 	
	 ๖		 นางสาวอมรรัตน์		 สุพงษ์	 	
	 ๗		 นางสาวสุชาดา	 เกตุแก้ว	 	
	 ๘		 นางสาวดวงกมล	 เพชรรัตน์	 	
	 ๙		 นายธีระศักดิ์	 ปรารถนา	 	
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายวันชัย	 วิพุชฌติยากูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 นางสาวเพชรรัตน์	 เรียมอุดมผล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 นางสาววิลาวัณย์	 ชุ่มผักแว่น	 	
	 ๔			 นางสาววรางคณา	 ชุ่มผักแว่น	 	
	 ๕			 นางสาวณัชชารีย์	 เชษฐ์ชัยอมรกุล	 	
	 ๖			 นายกิตติศักดิ์	 อุดมสินประเสริฐ	 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวรัตน์ติยากร			 สิงห์นาค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวจารุณี			 บุตรแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นายทินกร			 คาดพันโน	 	
	 ๔		 นายศักดิ์ดา			 มุงคุณ	 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวแสงทอง	 สดใสจ�าปา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวปาณิศา				 เบญญาบุษกร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวดาริกา	 จันทร์อ่อน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาววรรณา	 อานี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวศิริลักษณ์	 ศรีสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวสุรีพร	 ชาติกุลวาณิช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวพิกุล				 นิมิตคงคา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวพิชญธิดา	 เลิศล�้าจินตรา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นางสาวพิมพ์ทอง				 ปรีชาไพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 นายสุรพงษ์	 มรดกบรรพต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑		 นางสาวอรพิน				 พงศ์นภาพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒		 นายพูนศักดิ์	 อ�ารุงสายชล	 	
๑๓		 นางสาวกมลพร	 ปิ่นหย่า	 	
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๑๔		 นายรณภพ	 เริ่มตระกูลใหม่	 	
๑๕		 นางสาววนิดา	 ไกรเกริกเกียรติ	 	
๑๖		 นางสาวพานทอง	 ตุ้ยวงค์	 	
๑๗		 นางสาวอรอณี				 คีรีเกริกก้อง	 	
๑๘		 นางสาวกรรณิกา	 เมืองเปียง	 	
๑๙		 นางสาวลัดดา	 นรรักษ์สิงขร	 	
๒๐		 นางสาวชุลีพร	 ศรีโสภาวิมาน	 	
๒๑		 นางสาวอรพรรณ				 แซ่พ่าน	 	
๒๒		 นางสาวสาธิตา				 คีรีประพาส	 	
๒๓		 นางสาวเสาวนีย์	 เด่นคีรีชัย	 	
๒๔		 นางสาวชฎาพร	 พรรณธีรกุล	 	
๒๕		 นางสาวอริสา	 เนาะดู	 	
๒๖		 นางสาวเมรดา	 น้อยเจ๊ะ	 	
๒๗		 นายวรโชติ	 ธารสุขเกื้อกูล	 	
๒๘		 นางสาวจิดาภา	 ตุ่นกันทา	 	
๒๙		 นางสาวอารีย์พร	 เกียรติพิทักษ์วนา	 	
๓๐		 นางสาวกชกร	 ชุ่มอรัญสายวารี	 	
๓๑		 นางสาวเอมิกานต์	 ธวัลหทัยรัตน์	 	
๓๒		 นายพิทยา	 ทาอวน	 	
๓๓		 นางสาวจิรพร	 เอกด�ารงภัยพาล	 	
๓๔		 นายวรวิทย์	 จันตะมะ	 	
๓๕		 นายภานุวัฒน์	 นิรมิตรความดี

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวปัญญา	 แซ่ลี
	 ๒		 นางสาวณิชชายา	 อุตมะ
	 ๓		 นางสาวเบญญาภา	 ขวัญธัญเลิศ
	 ๔		 นายวิวัฒน์	 ปัญญาโกศลบุญ
	 ๕		 นางสาวทัฐสนันท์		 สกุลไกรทอง
	 ๖		 นางสาวธิดาพร	 ตระกูลรุ่งอ�าไพ
	 ๗		 นางสาวสุนิสา	 กรกัมพล
	 ๘		 นางสาวสุภาภรณ์	 สามารถผดุงศิลป์
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	 ๙		 นายทวีชัย	 หิตานุหิตดี
๑๐		 นางสาวพุธชิ	 ก่อเสถียรรัตน์
๑๑		 นางสาวสุธิดา	 ต๊ะจ่อมื่อ
๑๒		 นางสาวฐิติกานต์	 สามารถผดุงศิลป์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสิทธิศักดิ์	 สมัยสงฆ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวอุไรทิพย์	 รองเมือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวทิพย์วรรณ	 จันทรา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายพันแสง	 เรืองฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวอุทัยทิพย์	 รองเมือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวอังศุมา	 เส้งอั้น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวชนกานต์	 ศรีนุ่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวนฤวรรณ	 ชูศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นางสาวอุบลรัตน์	 แดงเปีย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 นางสาวกัณฑาทิพย์	 พรหมทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
  

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายอภิรักษ์				 ศรีพุทธา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 นางสาวอรวรรณ				 พ่อนามแดง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 นายศตวรรษ				 พลตื้อ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔			 นายพงษ์พัฒน์				 เพียอา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕			 นางสาวรัตติยาพร				 แซ่เหง่า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖			 นางสาวอรอุมา				 แสนบุญยัง	 	
	 ๗			 นายฐิติพงศ์				 สิมยางค�า	 	
	 ๘			 นางสาวอาภาศิริ				 สิมยางค�า	 	
	 ๙			 นางสาวน�้าค้าง				 ไชยปราบ	 	
๑๐			 นางสาวปริญญา				 จันทร์สีหา	 	
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๑๑			 นางสาวอัญธิการ์				 เชื้อหนองใฮ	 	
๑๒			 นายกิตติพันธุ์				 พลลาภ	 	
๑๓			 นางสาวทิพวัลย์				 ศรีพันลม	 	
๑๔		 นางสาวภัทรดา	 มีสอน	 	
๑๕			 นางสาวสิริญาวรรณ				 รู้เก็บ	 	
๑๖			 นางสาวศิรินารถ				 ก้อนศรีษะ	 	
๑๗			 นางสาววรกมล				 แก้วประเสริฐ	 	
๑๘			 นางสาวกัญญาภัค				 บัญญวัตกุล	 	
๑๙			 นางสาวจิราพร				 พันโยศรี	 	
๒๐		 นายสง่า	 นิลหล้า	 	  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววษาร์	 บุดดีค�า	 	
	 ๒		 นางสุรางรัตน์	 แนบกลาง	 	
	 ๓		 นางสาวภาวิณี	 ปลื้มชัย	 	
	 ๔			 นางสาวกรกนก				 พาลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕			 นางสาวสุภาภรณ์				 สีทานี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖			 นางสาวอมรรัฐ				 จันโสภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗			 นางสาวจุฑามาศ				 โกสีรารัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘			 นางสาวสุวนันท์				 ชุมพล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙			 นางสาวเจษฎาพร				 หงษ์คง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐			 นางสาวดารณี				 ปะเตชะกัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑			 นางสาวมะลิวัลย์				 ดีเลิศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒			 นางสาววรรณภา				 ชมภูมี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๓			 นางสาวศศิธร				 บัวระบัดทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๔			 นางสาวกมลทิพย์				 ศรีสองชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๕			 นายอภิภัทรนันท์				 จันทร์สี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๖			 นายจักรกฤต				 หาพา	 	
๑๗			 นายปริญญา				 นางทะราช	 	
๑๘			 นายปิยนันท์				 ศิลาแดง	 	
๑๙			 นายธนาธิป				 ลาดบัวขาว	 	
๒๐			 นางสาวการะเกด				 ชาวดร	 	
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๒๑			 นางสาวกิตติมา				 ชุมหิน	 	
๒๒			 นางสาวกมลมาศ				 บุตเขียว	 	
๒๓			 นางสาวพัชรา				 ศิริโยธา	 	
๒๔			 นางสาวปนัดดา				 ทาตา	 	
๒๕			 นางสาวอรอมล				 กิจอ�าลา	 	
๒๖		 นางสาวกนกวรรณ	 ค�านวณ	 	
๒๗			 นางสาวอารียา				 กมลเศษ	 	
๒๘			 นางสาวรัชนีกร				 อิภา	 	
๒๙			 นางสาวช่อทิพย์ทอง				 นาแถมเงิน	 	
๓๐		 นางสาวลัดดาวัลย์	 ดอนเสนา	 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวนุชนารถ		 อดทน	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายพัชรพงษ์	 ค�าผุย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒			 นางสาววรรณิสา	 ชอบเสียง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓			 นางสาวปิยะวรรณ	 ไชยนุประภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔			 นายปรัชทวี	 หาลาภ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕			 นายประวิทย์	 กูฎโสม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖			 นางสาวศิริเขต	 ศรีจ�าปา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗			 นางสาวมิลินทรา	 สว่างแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘			 นายพินิจ	 ดวงประภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙			 นางสาวรจรินทร์	 ตระการจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
๑๐		 นางสาวเกษมณี	 สาคร	 	
๑๑			 นางสาวอภิญญา	 จันทะมา	 	
๑๒			 นางสาวจารุวรรณ	 ค�าประเสริฐ	 	
๑๓			 นายวุฒิพล	 เทียมสอาด	 	
๑๔			 นายธีรยุทธ	 สวัสดี	 	
๑๕			 นายพูลสวัสดิ์	 กิริกัน
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวศศิวิมล	 ผาด�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวพิริยากร	 วุฒิรัชชานนท์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวทิวาพรรณ์	 พรมศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวมลฤดี	 นนท์ศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายสายสมร	 ผิวงาม	 	
	 ๖		 นายเกรียงไกร	 ขันสิงห์	 	
	 ๗		 นายเอกณัฏฐ์	 ทาทอง	 	

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวรัตนาพร	 ก้านอินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวณัฐติยา	 ยอดเกษ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวธัญญาเรศ	 นกพรม	 	
	 ๔		 นายวันชัย	 พวงจันทร์	 	
	 ๕		 นายบัณฑิต	 สมานสุข	 	
	 ๖		 นางสาวธิดาทิพย์	 ใจมนต์	 	
	 ๗		 นายทนงศักดิ์	 แสนตรี	 	
	 ๘		 นางสาวทวีพร	 คงแสนค�า	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอุไรรัตน์	 แสนกล้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายไพฑูรย์	 ชัยณรงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายนัทพล	 สมัครสมาน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวจันทร์ธิดา	 แสวงทรัพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายไชยวัฒน์	 จันธนะสมบัติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวสุพัตรา	 ปัญญาฉลาด

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวบุษราภรณ์					 ฉิมมานาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายธีระพันธ์					 ขึมจันทร ์   
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วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวชุติมา	 ดาวค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวยุพา	 มั่งมูล	 	
	 ๓		 นายธนโชติ	 เร่งเร็ว	 	
	 ๔		 นายธีรพงศ์	 ผิวขาว	 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสุดารัตน์	 แหยมพลับ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวสุภาวดี	 กุสุโมทย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวเจนจิรา	 นิลสนิท	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายพิสิษฐ์	 กอรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายทศพร	 อ่อนชุลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายสุทิวัส	 สังข์แก้ว	 	
	 ๗		 นายอาทิตย์	 บุญสินธุ์	 	
	 ๘		 นางสาวสิริลักษณ์	 ค�าล่า	 	
	 ๙		 นางสาวลักขณา	 ศรีเกตุ	 	
๑๐		 นางสาวอภิรญา	 แป้นพันธุ์	 	
๑๑		 นางสาวนิสารัตน์	 แก่นกระโทก	 	
๑๒		 นายวัฒนา	 พันที	 	
๑๓		 นายศตวรรษ	 ยิ้มละมัย	 	
๑๔		 นางสาวสุวิตรา	 ศรีจันทร์	 	
๑๕		 นางสาวศิริพร	 แรงเขตกิจ	 	
๑๖		 นางสาวบัวลอย	 รักเทศ	 	
๑๗		 นายสิทธิศักดิ์	 พะเกอะ	 	
๑๘		 นายสมพล	 วรนารถวิชัย	 	
๑๙		 นายราเชน	 ทองหล่อ	 	
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วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวเสาวลักษณ์				 สอนประเทศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 นางสาวสุธิดา				 ควรค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 นางสาวสุดาดวง				 ประวัติศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔			 นายมงคล				 เทพรักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕			 นางสาวกรรณิกา				 ค�าหวาน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖			 นางสาวใบหยก				 ประสมทรัพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗			 นางสาวเสาวณี				 เรืองค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘			 นางสาวเบญจพร				 จันทะวัน	 	
	 ๙			 นางสาววาสนา				 คงสิงห์	 	
๑๐			 นางสาวธัญชนก				 อุ่นจางวาง	 	
๑๑			 นายดนัยกฤต				 ภูเงินอ่อน	 	
๑๒			 นายวัชรพงษ์				 ภูวงศ์	 	
๑๓			 นายปรัชญา				 มงคลเคหา	 	
๑๔			 นายสุภาพ				 ศริบุรินทร์	 	
๑๕			 นายวิรัตน์				 ทากุดเรือ

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจินตนา	 การินทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาววิลัยพร		 ไชยมงคล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายเศรษฐา		 เมืองโคตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวแก้วมาลัย			 ใจช่วง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายพงษ์เกษม			 วงค์แก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายนพดล			 จันทะเวิน	 	
	 ๗		 นางสาวจันริยา			 พิลาพอง	 	
	 ๘		 นางสาวอรทัย			 ฝาระมี	 	
	 ๙		 นางสาวนิภาวรรณ			 ใจสุข	 	
๑๐		 นางสาวธนาภร	 ดีดวงพันธ์	 	
๑๑		 นางสาวนิภาพร			 ผลโยน	 	
๑๒		 นางสาวสิริรัตน์		 ดีนัก  
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๑๓		 นางสาวธิดาพร			 กุลภา	 	
๑๔		 นายสนอง			 ศรีบุญเรือง	 		

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวปัทมพร	 โพธิราช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายพงษ์อนันต์			 บุตรดี	 	
	 ๓		 นางสาวธิดาเทพ			 พรหมจันทร์	 	
	 ๔		 นางสาวยุพารัตน์			 ต้ายบุญเทียง	 	
	 ๕		 นางสาวอุบลวรรณ			 ด�ารงค์ธรรม	 	
	 ๖		 นางสาวธัญชนก	 มะละ	 	
	 ๗		 นางสาวชุติมา			 อรรคศรีวร	 	
	 ๘		 นายธนากรณ์			 อาจสันเทียะ	 		 	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางรุ่งทิวา	 แววแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวเสาวลักษณ์	 สังข์ค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 นางสาวจิณณ์ณิชา	 พระบาลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๔		 นางสาวเบญจพร	 ใจยะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๕		 นายวรวิช	 ปัญโญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๖		 นางสาวมณีนุช	 ทิพย์จักร	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๗		 นางสาวชลธิชา	 ธรรมอุปละ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวณัฐวดี	 จ๊ะดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นางสาวจุฑามาศ	 ยะกุณะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 นางสาวกฤติยา	 สุขจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑		 นายพิพัฒน์	 ต๊ะเวียง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒		 นางสาวสุภาวรรณ	 วงศ์ศายะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๓		 นายอนุพงศ์	 เลาว้าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๔		 นางสาวกรรณิการ์	 ใจแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๕		 นางสาวกาญจนา	 ค�าใส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๖		 นายศรราม	 โปธิบาล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๗		 นางสาวคณัสนันท์	 ซางน�้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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๑๘		 นางสาวอรณิชา	 ตาทองค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๙		 นางสาวอรุณีย์	 สุจินนา	 	
๒๐		 นางสาวจันทร์จิรา	 เป็งดอก	 	
๒๑		 นางสาวณชนก	 แก้วสมบัติ	 	
๒๒		 นางสาวพิมพ์นิภา	 เลาลี	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสมปอง	 มาไชยนาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสมคิด	 สุขมามอญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวอาภัสรา	 พุ่มทองตรู	 	
	 ๔		 นายก้องไพร	 สอนเขียว	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวชุติมา	 พิลึก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวยิ่งแก้ว	 แซ่ลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวกมลชนก	 ปลาสร้อย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวกัณฐิกานต์	 วงศ์สวรรค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวอนุสรา	 ศรีใส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวสุมาลี	 โพธิ์หลัง	 	
	 ๗		 นางสาวประภารัตน์	 ถากาศ	 	
	 ๘		 นางสาวมนภรณ์	 ศรีอ๊อต	 	
	 ๙		 นางสาวปวีณา	 แก้วพุ่ม	 	
๑๐		 นายณัฏฐ์	 วิรุฬธนกิจสกุล	 	
๑๑		 นางสาวปัทมา	 ค�านนท์	 	
๑๒		 นายอลงกรณ์	 พิมพานัส	 	
๑๓		 นายสุจินดา	 โยธานันท์	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสุพัตรา			 พรรษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวบุษราคัม			 แก้ววิเศษ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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 ๓		 นางสาวสวรรค์นภา			 รักษา	 	
	 ๔		 นายอภิวัฒน์		 บุตรสะดี	 	
	 ๕		 นางสาวสุประวีณ์	 ทองขาว	 	
	 ๖		 นางสาวแจ่มนภา			 ทองทิพย์	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอรทัย	 สีนวล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางฐิติรัตน์	 สว่างเนตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางวัลลภา	 กลอนโพธิ์	 	
	 ๔		 นางปริศนา	 อภิวรรณ์	 	
	 ๕		 นางสาวลัดดา	 อินนะลา	 	
	 ๖		 นางสาวจุฑารัตน์	 ยศไชย	 	
	 ๗		 นางสาววิมาลา	 มหาศรานนท์	 	
	 ๘		 นางสาวมนชยา	 จิณะเสน	 	
	 ๙		 นางสาวสุดาพร	 ยศอาลัย	 	
๑๐		 นางสาวฟาริตา	 เทพอินทร์	 	
๑๑		 นางสาวณัฏฐณิชา	 ค�านนฐี	 	
๑๒		 นายกิตติพิชญ์	 ต๊อดแก้ว	 	
๑๓		 นางสาวแตงอ่อน	 แก้วตา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอภิชาติ	 แสงสว่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายณัฐวุฒิ	 แพงเพ็ง	 	
	 ๓		 นายศรณรงค์	 แสนโสม	 	
	 ๔		 นายวุฒิชัย	 สมเกตุ	 	
	 ๕		 นางสาวจิรัฐติกาล	 ชาพลู	 	
	 ๖		 นางสาวรวีรัตน์	 เดือนจะโป๊ะ  
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวภาณินนลิน	 ตาเก่างิ้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายรุ่งชาติ	 สมานทอง	 	
	 ๓		 นางสาวอรทัย	 ส�ามะณี	 	
	 ๔		 นางสาวธนานิษฐ์	 สิริสาครศิลป์	 	
	 ๕		 นางสาวปาณิสรา	 ตาเก่างิ้ว	 	
	 ๖		 Mr.	Sai		 Tun	Sein	 	

สาขาวิชาจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสุวนันท์	 รุจิพรต
	 ๒		 นางสาวอรทัย	 นิลกระจ่าง
	 ๓		 นายฐิติวัฒน์	 อัครเมธาวรกุล
	 ๔		 นายชาญณรงค์	 บุญแรง

สาขา English (English Program)
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Nirut	Leenanon	 	 Second-class	
	 ๒		 Ta	Ngoc	Chien		 	 	
	 ๓		 Ho	Thi	Ngu	Long	 	 	
	 ๔		 Uhaimong	Marma	 	 	 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Sai	On		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนวภัสร์	 ธีรโชติจิรันธร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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 ๓		 Nang	Seng	Khur				 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 Nan	Hla	Yone				 		 	
	 ๕		 นางสาวโหมหนุ่ม	 นายซิง	 	
	 ๖		 นายภู				 ลุงกอ	 	
	 ๗		 Nang	San	Yong	 		 	
	 ๘		 Nang	Mwe	Khay	 		 	
	 ๙		 นางกนกกาญจน์	 ศรีโพธิ์	 	
๑๐		 นางสาวกนกวรรณ				 ขันพิมาย	 	
๑๑		 นางสาวณธษา	 ดีเจริญ	 	
๑๒		 นางสาวโหมนวล	 นายซิง	 	
๑๓		 นางสาวชนิกานต์	 วงศ์พนาดร	 	
๑๔		 Nang	Aye	Pim				 		 	
๑๕		 นางสาวธนัช				 กองเมือง	 	
๑๖		 นายธีร์ธัชช์	 หิรัญชัยสิริ	 	
๑๗		 Nishash	Raj				 Shakya	 	
๑๘		 นางสาวศันสนีย์				 ช่างหล่อ	 	
๑๙		 นางสาวณิชารัศมิ์				 อรรถอิทธิรุจน์	 	
๒๐		 นายอนุรักษ์				 สุขไพรสมบูรณ์	 	
๒๑		 นายพิรัชต์				 เสรีชีวี	 	
๒๒		 นางสาวอาทิตยา				 แสงหล้า	 	
๒๓		 นางสาวพรพรรณ				 รวีภิญโญ	 	
๒๔		 นายแดนไตร				 พนาวิไล	 	
๒๕		 Sai	Hseng	Onn	 		 	
๒๖		 นางสาวชนนิกานต์				 ศรีมูล	 	
๒๗		 นายสรพงษ์				 แซ่หาง	 	
๒๘		 นายจิรพัฒน์				 แสนปรีดากร	 	

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวจิราภรณ์				 สุวรรณธรรมมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 นางสาวจุฑามาศ	 ไชยสีหา	 	
	 ๓			 นางสาวกัญญาภัทร			 คุณทะวงษ์	 	
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 ๔			 นายไพรัตน์				 ปลื้มอารมณ์	 	
	 ๕			 นายธีรยุทธ		 เนื่องชมภู	 	
	 ๖			 นางสาวศิริลักษณ์				 มาตรา	 	
	 ๗			 นางสาวพิมพ์จันทร์			 แสนสีมนต์	 	
	 ๘			 นายสุวิชชา				 ตอโย	 	
	 ๙			 นายธนากร				 ดรบัณฑิต	 		 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสิริพร	 ภู่ตระกูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสรัลรัตน์	 ชาญปรีชารัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาววณัฐชยา	 เอิบส�าโรง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางอารยา	 บุญเจริญ	 	
	 ๕		 นายณัฐน์ปกรณ์	 แพงทอง	 	
	 ๖		 นายศุภฤกษ์	 ผาจันทร์สิงห์	 	
	 ๗		 นายอัครพงษ์	 สุวรรณโณ	 	
	 ๘		 นายบุญช่วย	 ทองกลาง	 	
	 ๙		 นายสมนึก	 ยศม้าว	 	
๑๐		 นายปรีชา	 ศรีตระเวน	 	
๑๑		 นางรัชณีย์	 เพ็งวงษ์	 	
๑๒		 นางสาวพิจิตรา	 คุ้มบุดดี	 	
๑๓		 นางสาวจุติพร	 เทพธรา

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายปิยวัฒน์	 วงศ์มาศ	 	เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางชุติกาญจน์	 แสนหูม	 	
	 ๓		 นางสาวจิรภิญญา	 พันธ์วิไล	 	
	 ๔		 Mr.	SINH				 THACH	 	
	 ๕		 นายธีร์ธวัช	 แก้วกัญญา    
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วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายณัฐปคัลภ์	 ศิริแพทย์
	 ๒		 นางสาวปรียาภูวพัศ	 บุญมี

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวปฐมาวดี	 ทองเปรม
	 ๒		 นายวายุทธิ์		 ปันโย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกรวรรณ	 บุญญานันท์	 	เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายภูริทัตต์	 ฤกษ์ดี	 	
	 ๓		 นางสาวศศิวิมล	 มาอินทร์	 	
	 ๔		 นายธีระวัฒน์	 กลิ่นน้อย	 	
	 ๕		 นางสาววรดาณัฐ	 อุ่นทอง	 	
	 ๖		 นางสาวดาวรุ่ง	 ดิษฐบ้านไร่	 	
	 ๗		 นางสาวเพชรรัตน์	 มั่นต่อการ	 	
	 ๘		 นางนงลักษณ์	 ดิเรกวัฒนะ	 		 	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางกรกช	 หมอป่า
	 ๒		 นายจ�าลอง	 บุญปั๋น
	 ๓		 นางวารุณี	 ฟาร์เมอร์
	 ๔		 นางสาวภูรินธร	 แสนใจ
	 ๕		 นางวาสนา	 พินิจ
	 ๖		 สิบต�ารวจตรี	ชาติชาย	 มาเยอะ
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวรรณพต	 ศรีวงษ์
	 ๒		 นายอภิชาติ	 พลโคกก่อง

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายจิระศักดิ์				 สีหาขันธ์
	 ๒		 นางสาวอริสา				 ดาวทอง

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายจตุเทพ	 คล้ายสิงห์
	 ๒		 Mr.	Sambo	 Un		

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพลอยชนก	 คุ่ยชัยสงคราม
	 ๒		 นางสาวชลิดา	 พุ่มทอง
	 ๓		 นางสาวสุนิตา	 มนตรีวงษ์
	 ๔		 นางสาวสกุลรัตน์	 สุพงษ์
	 ๕		 นางสาวกัญญารัตน์	 ปุญนานนท์
	 ๖		 นางสาวธัญญารัตน์	 ปุญนานนท์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวดวงใจ				 ปินตามูล
	 ๒		 นายณัฐกิตติ์				 ดุรงค์ธรรมรัตน์
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 ๓		 นายนพดล				 อมรเวช
	 ๔		 นายสุขอุษา				 นุ่นทอง
	 ๕			 นายโกญจนาท				 เรณูนวล
	 ๖		 นายธีรชาติ				 ทาตัน
	 ๗		 สิบต�ารวจตรี	สมชัย				 มาเยอะ
	 ๘		 นายวสุกิจจ์	 เหล่าอินทร์

วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอรุณ		 ก้อมอ่อน
	 ๒		 นายธวัฒน์ชัย	 ศิริเพชร
	 ๓		 นางสาวเปี่ยมฤทัย		 กายสี
	 ๔		 นายกันตชาติ	 สีกล�่า
	 ๕		 นายณรงค์	 โคตรแสนลี
	 ๖		 นายปฏิภาณ	 สุนารักษ์
	 ๗		 นายอิสระ	 สุระเสนา
	 ๘		 นายพชรศาสตร์	 พินิจธรรมการ
	 ๙		 นายวุฒิพันธ์	 พลสุวรรณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสมประสงค์				 สุริยะวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนันทกานต์				 ปิ่นกระโทก	 	
	 ๓		 นายกฤษฎา				 พนาลิกุล	 	
	 ๔		 นางนลัทพร		 เจนส�าโรง	 	
	 ๕		 นายพัฒนา				 อินเสมียน	 	
	 ๖		 สิบต�ารวจโทหญิงวนิดา				 ขุนศรี	 	
	 ๗		 นายสุปรารถ				 กลางวิชัย	 	
	 ๘		 นายมนตรี				 ปัญญาดี	 	
	 ๙		 นางสาวกนกวรรณ		 เจริญศักดิ์	 	
	๑๐		 นายธีรเดช				 ปานมีศรี	 	
	๑๑		 นางล�าดวน				 สุมงคล	 	
	๑๒		 นางวาสนา				 มั่นคง  
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๑๓		 นางสาวพัชรา				 โคธิเสน	 	
๑๔		 นายวันพิทักษ์				 ศรีชมภู	 	
๑๕		 นายวรรทนะ				 เชียงแก้ว	 	
๑๖		 นางอรทัย				 ผาละนัด	 	
๑๗		 นายแมน				 สิงห์หัดชัย	 	
๑๘		 นายตระกูล				 สุนทรชัย	 	
๑๙		 นายภานุพงษ์				 ถาไชยรา	 	
๒๐		 นายถนัดกิจ				 สร้อยสูงเนิน   

วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวฐิตินันท์				 หล่อตระกูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสมเกียรติ				 ทองชาติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 ร้อยต�ารวจตรี	อาจ				 เมธารักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 จ่าสิบตรี	เกรียงไกร				 ใหม่วงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางอัญชลี				 มณีวรรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายพชรดนัย				 มุ้งยอด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายจักรพล	 มรดกบรรพต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวนิตยา				 ทองเซ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นางสาวน�้าทิพย์	 พานสัตบงกช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 สิบเอก	ธนสาร				 ธรรมยะ	 	
๑๑		 นายอรชุน				 ดวงค�า	 	
๑๒		 นางสาวกู่				 จันทร์ต๊ะ	 	
๑๓		 นายเอกชัย				 โตจรรยาภรณ์	 	
๑๔		 นายธนพิพัฒน์				 เที่ยงโชคชัย	 	
๑๕		 นายสุริยัน				 นันทชัย	 	
๑๖		 นายสุรชาติ				 ลุงจ่า	 	
๑๗		 นายอานนท์				 จันทรส	 	
๑๘		 นางสุพักร์				 ผิวศรี	 	
๑๙		 นางสาววารีทิพย์				 ตาลตา	 	
๒๐		 นายกรณ์	 ทีพอ	 	
๒๑		 นายสุพจน์	 บันใจ  
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๒๒		 นางสาววิชุดา	 จารุกรภู่สกุล	 	
๒๓		 นางสาวภิญรดา				 กรรณสูต	 	
๒๔		 นางสาวศิรินันท์				 ยานะ	 	
๒๕		 นายวิวัฒน์ชัย	 ไพรเจือทอง	 	
๒๖		 จ่าสิบเอกจรูญ				 ปุ๊กออน	 	
๒๗		 นางสาวหน่วย				 ตียะ	 	
๒๘		 นางพชรพร				 สุใจค�า	 	
๒๙		 นางสาวอรพรรณ	 นภาพิทยาเลิศ	 	
๓๐		 นางสาวหนึ่งฤทัย				 เมืองค�าบุตร	 	
๓๑		 นางสาวแหลง				 กอนแสง	 	
๓๒		 ว่าที่ร้อยตรี	วิชญ์พล	 วสิษฐ์พลพงศ์	 	
๓๓		 นายต้อม	 สิริวรากร	 	
๓๔		 สิบเอก	ศรัณย์				 อินต๊ะวิน	 	
๓๕		 นายสุระศักดิ์				 กันค�า	 	
๓๖		 นางจิราพร				 ชัยเมือง	 	
๓๗		 นายณัฐกิตติ์			 มูลพนัส	 	
๓๘		 ว่าที่ร้อยตรีหญิง	จุฑามาศ		ปานต๊ะระษี	 	
๓๙		 จ่าสิบเอก	อินทร			 สุขไทย	 	
๔๐		 นางสาวจินตนา	 พรมมาแบน	 	
๔๑		 นายจักรกฤษณ์				 อินต๊ะศรี	 	
๔๒		 นายบุญหลาย				 คุณก้องตระการ	 	
๔๓		 นายสังวรณ์				 ใจหาญ	 	
๔๔		 นายธิติ	 หยกสิริกุลกิตติ	 	
๔๕		 สิบเอก	สืบสาย				 สายทรัพย์สิน	 	
๔๖		 นางกิ่งแก้ว				 วรรณวงค์	 	
๔๗		 นายวัลลพ				 ใจซื่อ	 	
๔๘		 นางสาวธิดาภรณ์	 ชัยประสิทธิ์พนา	 	
๔๙		 นายประพันธ์				 ภัทรกุลชัย	 	
๕๐		 สิบโทวิทวัส				 ศรีวิชัย	 	
๕๑		 นายนที	 สิทธิโรจน์	 	
๕๒		 สิบเอก	ศิริชัย				 ขันนา	 	
๕๓		 นายสวัสดิ์		 ล�ายองกานน	 	
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๕๔		 นางสาวศุภลักษณ์	 ค่าซื้อ	 	
๕๕		 นายจักรี	 รุ่งเรืองห้วยแป	 	
๕๖		 นายทศพล	 ก้อนมณี	 	
๕๗		 นางสาวณัฐวดี				 ศรีสุภาธง	 	
๕๘		 จ่าสิบเอก	ณัฐกานต์				 โนค�า	 	
๕๙		 นายนรินทร์พงษ์	 ดวงดี	 	
๖๐		 สิบเอก	ศุภกิจ				 ปินใจกุล	 	
๖๑		 นางสาวณัชชา	 แซ่ย่าง	 	
๖๒		 นางสาวธิดารัตน์	 ตีลู	 	
๖๓		 นายศิริพงศ์	 พรหมวงค์ษา	 	
๖๔		 สิบเอก	น�าพล				 ปันมูล	 	
๖๕		 สิบโท	โชคบุญน�า				 บุญเป็ง	 	
๖๖		 นายวรยุทธ				 สารินจา	 	
๖๗		 นายเอกราช				 พุทธสอน	 	
๖๘		 พันจ่าอากาศเอก	ภูวิชญ์				ปานต๊ะระษี	 	
๖๙		 สิบเอก	ชัยสิทธิ์				 ปิงสุแสน	 	
๗๐		 นางสาวสุรีย์พร	 สุขตามยอดดอย	 	
๗๑		 สิบเอก	ชนะพล				 อั๋นฉิม	 	
๗๒		 สิบเอก	อนุรักษ์	 ประเดิม	 	
๗๓		 สิบเอก	ธวัชชัย	 บุญเมือง	 	
๗๔		 นายชุมพล				 ขวัญจิตต์ให้คุณ	 	
๗๕		 นายจักรพงศ์	 สายขัด	 	
๗๖		 จ่าสิบโท	ยุทธนา				 รามฤทธิ์	 	
๗๗		 นายสิงห์ชัย				 ใจค�าแปง	 	
๗๘		 สิบเอก	กฤษฎา				 เทพวงค์	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายพรชัย				 จันทร์ตระการ
	 ๒		 นางสาวค�าหนุ่ม	 ลุงแดง
	 ๓		 นายชาณร์นุพงค์	 สุริยะพงฑากุล
	 ๔		 นางสาวกาญจนา				 ตื้อยศ
	 ๕		 สิบเอก	นพรัตน์	 หมอป่า
	 ๖		 นายธนพงศ์				 พรหมพา  
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวรรณะ				 มิ้นแสง	 	
	 ๒			 นางสาวรุ่งนภา				 คุณา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 นางสาวอรทัย				 ไหมแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔			 นางสาวนิดา				 คีรีรุ่งเรือง	 	
	 ๕			 นางสาวจันจิรา	 นันตะวงค์	 	
	 ๖			 นางสาวยาดา	 อรุณทรงพล	 	
	 ๗			 นางสาวพัณนิดา	 วลัยรุ่งโรจน์	 	
	 ๘			 นางสาวปราณี				 วัฒนผลทิพย์	 	
	 ๙			 นางสาวธาริณี				 โอฬารธนกิจ	 	
๑๐			 นางสาวสุขศรี				 ชิติพัทธ์	 	
๑๑			 นางสาวสุกันยา	 กมลนิมิต	 	
๑๒			 นางสาวนภัสวรรณ	 มอแฮ	 	
๑๓			 นางสาวนิชกานต์				 อภิรักษ์เกื้อกูล	 	
๑๔			 นางสาวมนฤดี				 พงศ์วารีรักษ์	 	
๑๕			 นางสาวสุวิมล				 ชื่นสุขเลิศเกษม	 	
๑๖			 นางสาวนัฐชานันท์	 เลิศนวัตกรรม	 	
๑๗			 นางสาวอ�าพร	 ช�านาญกิจพนา	 	
๑๘			 นางสาวรุ่งนภา				 สัมพันสินซื่อ	 	
๑๙			 นายไกรเพชร				 กิจรัตตานันท์	 	
๒๐			 นายพิทักษ์พงค์	 กระสินธุ์สุขสันต์	 	
๒๑		 นางสาวศกุนตลา	 ขวัญมนัส	 	
๒๒		 นางสาวเสาวณีย์	 เจริญวิไลมงคล	 	
๒๓			 นางสาวสร้อยสุดา	 คมหันต์สกุล	 	
๒๔			 นายบุญชัย				 โอฬารธนกิจ	 	
๒๕			 นางสาวณัฐกานต์				 สมรโสภิตวงษ์	 	
๒๖		 นางสาวกาญจนา	 คีรีจรุง	 	
๒๗			 นางสาวจุรีพร				 ด�ารงเชิดชู	 	
๒๘			 นายชลิต	 บรรพตวนา	 	
๒๙			 นางสาวสิริรัตน์				 สุขสมประเสริฐ	 	
๓๐			 นายกีรติ	 ชื่นสุขเลิศเกษม	 	
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๓๑			 นางสาวอังคณา				 สุจริตนิรันดร์	 	
๓๒			 นายเจษฎา	 ยิ่งสินสุมิตร	 	
๓๓			 นายสุเทพ	 อัตตะแจ่มใส	 	
๓๔			 นายธดาพงศ์				 เสนาะพรไพร	 	
๓๕			 นางสาวนุจรินทร์	 เถมินพนา	 		 	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสารภี	 นกแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวอัจฉรา	 คงกัณฑ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาววิยะดา	 โปณะทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายนุกูล	 วิเมศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาววันทนา	 บัวมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางลัดดาวัลย์	 ดาวกระจาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายสุชาติ	 นกหนู	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวชลนา	 กระกูลเพชรมาก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายกรณ์ษิรัฐฐ์	 นุ้ยบุญแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 นายวาสนาดี	 ศรีเทพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑		 นางเบญจมาศ	 เพชรประพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒		 นางสุรินทร์	 ชูสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๓		 นายปัญญาวุธ	 เลขมิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๔		 นางสาวสุภาวดี	 เดชจูด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๕		 นางสาวธิดารัตน์	 ชูรอด	 	
๑๖		 นางสาวเพ็ญณี	 มานะจิตต์	 	
๑๗		 นายพงศธร	 พลวัฒน์	 	
๑๘		 นางสาวมณีวัลย์	 ข้อยแจ้ง	 	
๑๙		 นายพสิษฐ์	 กลั่นกลาย	 	
๒๐		 นายวีระยุทธ	 เพชรนุ้ย	 	
๒๑		 นางสาวปริชาติ	 แก้วกาญจน์	 	
๒๒		 นางสาวปิยภรณ์	 แสงอุไร	 	
๒๓		 นายสุริยา	 ล่องแก้ว	 	
๒๔		 นางสาวอุมาพร	 พรายแก้ว  
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๒๕		 นายภานุมาศ	 คงประจันทร์	 	
๒๖		 นางสาวกุลธิดา	 นาคนนท์	 	
๒๗		 นายพิศาล	 นวลศรี	 	

วิทยาเขตขอนแก่น
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวเพ็ญประภา	 สงพงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสิทธิชัย	 มหานา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวณิชาภา	 โคตรมั่นคง	 	
	 ๔		 นางสาวศิรินภา	 พันแก่น	 	
	 ๕		 นายภัคฒวรุตม์	 นนตรี	 	
	 ๖			 นางสาวพิทยารัตน์	 ค่อมสิงห์	 	
	 ๗			 นางสาวพัชริดา		 ใจหยุด	 	
	 ๘			 นางสาวสิรินพร		 มีพร้อม	 	
	 ๙		 นายวรวิทย์	 ประเสริฐสุข	 	
๑๐			 นางสาวเจษฎากร				 ไล่เสือ	 	
๑๑			 นางสาวปวีณา			 น้อยผาง	 	
๑๒			 นางสาวธีรนันท์		 มิเถาวัลย์	 	
๑๓		 นางสาวชาลิสา			 ชาญชัยด้วยบุญ	 	
๑๔		 จ่าเอก	สิทธิศักดิ์				 แสงวงษา	 	
๑๕		 นายทวีพงศ์	 ไชย์กุดฉิม	 	
๑๖		 นายเจษฎา			 กงลา	 	
๑๗		 นางสาวกตัญชลี			 พงษ์โคกสี	 	
๑๘		 นายวุฒิพงษ์				 ศรีอ�ารุง	 	
๑๙		 นางสาวนฤมล			 แสนศาลา	 	
๒๐		 นายดิเรกรัตน์		 ขุนจร	 	
๒๑		 นางสาวนันทวัน		 พันธ์เทพ	 	
๒๒		 นายอดิศักดิ์			 อุปนันท์	 	
๒๓		 นายพงศกร	 สมีแจ้ง	 	
๒๔		 นางสาวณัฐฐาพร		 ทาค�าใจ	 	
๒๕		 นายเริงศักดิ์			 ศรีโสภา	 	
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายโยธิน	 อรรคนันท์

วิทยาเขตนครราชสีมา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวชลิตา	 ภักดีนอก
	 ๒		 นายทรงวุฒิ	 เลิศชนะเกียรติกุล
	 ๓		 นายจีระยุทธ	 ดิษปัญญา
	 ๔		 นายสมบูรณ์	 มินตะขบ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพัชรากร	 แพปรุ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวไพรวัลย์	 ทองแสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 ดาบต�ารวจ	ศิวเวท	 พันธ์สวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวดวงเดือน	 บ�ารุงนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางจิรัชฌา	 องอาจวรกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวอรทัย	 บ�ารุงนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวสุรีพร	 ตาลไธสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางธิรนันท์	 นิธิวัฒนานนท์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายธนวัตน์	 นิธิวัฒนานนท์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 นางสาววรรณา	 เขียมสันเทียะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑		 นางสาวสะรินทร์	 ศรีสด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒		 นายรังสิมันตุ์	 ตุ้นด่าน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๓		 ดาบต�ารวจ	ศรชัย	 หวายสันเทียะ	 	
๑๔		 นางสาวทิพย์สุดา	 เตียประสงค์	 	
๑๕		 นายค�ารณ	 เมยประโคน	 	
๑๖		 นางสาวสกุลทิพย์	 ดวงเพชร	 	
๑๗		 นางสาวดาริน	 สุริยโอภา	 	
๑๘		 นางสาวณัฐิฌา	 บัวถา	 	
๑๙		 นางสาวปรางค์ละไม	 อุเทศ	 	
๒๐		 นางสาวชลธิชา	 บุนาค  
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๒๑		 นายสายันต์	 เดียนกระโทก	 	
๒๒		 นายสัญญา	 มนขุนทด	 	
๒๓		 นางสาวทวีพร	 ข�าเกาะ	 	
๒๔		 นางสาวดวงฤดี	 ศรีวรพันธุ์	 	
๒๕		 นางสาวบุศราภรณ์	 เกียรติคงธรรม	 	
๒๖		 นางสาวอัจฉรา	 นามเหลา	 	
๒๗		 นางสาวสิรวดี	 พรหมณะ	 	
๒๘		 ดาบต�ารวจ	ทวิช	 พินไธสง	 	
๒๙		 นางสาวอรวรรณ	 ตรีสุวรรณวัฒน์	 	
๓๐		 นายประวิศักดิ์	 ศิลาพงษ์	 	
๓๑		 นางสาวขนิษฐา	 วรรณพักษ์		 	
๓๒		 นางสาวปทิตตา	 เจริญกาย	 	
๓๓		 นายสุทธิสิทธิ์	 จันทอง	 	
๓๔		 สิบต�ารวจโท	ธีระ	 ข�าโคกสูง	 	
๓๕		 สิบเอก	ศุภชัย	 ดิษสูงเนิน	 	
๓๖		 สิบเอก	ขวัญชัย	 วรบุตร	 	
๓๗		 นางสาวทรงศิล	 ก้อนจินดา	 	
๓๘		 นายฐิติกร	 วัชรวงศ์ทิพย์	 	
๓๙		 นายศุภกร	 นิตย์ใหม่	 	
๔๐		 นายนราศักดิ์	 จงภักดี	 	
๔๑		 นางสาวเพ็ญนรินทร์	 อินหมื่นไวย	 	
๔๒		 นายขวัญเอก	 แก้วคาม	 	
๔๓		 สิบต�ารวจโท	สมัคร	 สุนทรรัตน์	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายธวัชชัย	 เฉียดพรมราช
	 ๒		 นายอธิวัฒน์	 ลาหลายเลิศ
	 ๓		 นายบัญชา	 โนรี
	 ๔		 นายสุระเดช	 นามวงษา
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 ร้อยต�ารวจโท	เตเม	 ตาบุดดา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒			 นางสาวจริยา	 ธรรมวัติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓			 นางสาวรัตนา	 ดีดวงพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔			 นางค�าพักตร์	 จิตสาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕			 นางวรรธิดา	 ตาบุดดา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖			 นางสาวพัชนี	 ชาวตระการ	 	
	 ๗			 นางอมรรัตน์	 ทีดี	 	
	 ๘			 นางสาวบุญชม	 เอียวออด	 	
	 ๙			 นางสาววงศ์ชนก	 สาวิกัน	 	
๑๐			 นายส�าเนียง	 สิทธิจันทร์	 	
๑๑			 นายอนุชาญ	 โทนไทย	 	
๑๒			 นางสาวเนตรดาว	 คลายโศก	 	
๑๓			 นายอุดมเดช	 ถนอมจิตต์	 	
๑๔			 นางสาวอลีนา	 เดชค�าภู	 	
๑๕			 นางแรกทิวา	 พันโท	 	
๑๖			 พันจ่าอากาศเอก	กันต์ระพี	พิมพ์บูลย์	 	
๑๗			 นายอธิภัทร	 แฝงบุญ	 	
๑๘			 นายอาทิตย์	 นิสาธรณ์	 	
๑๙			 นายกฤตัชญ์	 สกุลวงษ์	 	
๒๐			 นายศุภฤกษ์	 สุวรรณสิงห์	 	
๒๑			 สิบโท	นิรุต	 ดวงมาลา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายณัฐธีร์		 โสดาภักดี

วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายกฤษฎา	 สายแสง
	 ๒		 นายฉัตรชัย	 สุวรรณมิตร
	 ๓		 นายสุรพล	 นามโคตร
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกัลยา	 สระแก้ว
	 ๒		 สิบเอกหญิง	อรอุมา	 ประจวบสุข
	 ๓		 นางสาวยุพา	 มณีโคตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสุภัสสรณ์	 โสมอินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสมนึก	 พิมพ์ลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางลักษณา	 กนกแก้ว	 	
	 ๔		 นายถนอมศักดิ์	 สุขสนิท	 	
	 ๕		 นางสุดาพร	 ฉิมงาม	 	
	 ๖		 นายทองจันทร์	 สามิบัติ	 	
	 ๗		 นางสมศรี	 เนตรแก้ว	 	
	 ๘		 นายทศพล	 มีพร	 	
	 ๙		 นายทศพร	 พลศรี	 	
๑๐		 นายด�ารงศักดิ์	 ร้อยศรี	 	
๑๑		 สิบเอก	สนธยา	 อุปถัมถ์	 	
๑๒		 นายชัยณรงค์	 ฉลาดเชี่ยว	 	
๑๓		 นายอินทร	 บุญปลูก	 	
๑๔		 นายมนต์ชัย	 ประคองเพชร์	 	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายชัชชัย	 สมใจ

วิทยาเขตแพร่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอิทธิชัย					 เครือออน
	 ๒		 นายจรูญ					 สุคันธมาลา
	 ๓		 นายสิทธิศาสตร์					 ลวดเหลือ
	 ๔		 นางสาวณปภัช					 ปรามาลย์
	 ๕		 นายทวีพันธ์					 ทวีรักษ์
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	 ๖		 นายเพิ่มพูน					 มลิลา
	 ๗		 จ่าสิบเอก	วสวัตติ์					 ไข่ค�า
	 ๘		 นายณัฐภัทร					 พิริยะธนาสิน
	 ๙		 นายภวนนท์					 สันติสุข
๑๐		 นางสาวปียาวัน					 เหมืองหม้อ
๑๑		 นายวัชรพงค์					 ถิ่นเดิม
๑๒		 นายจาตุรงค์				 กันตะนา
๑๓		 นายศตวรรษ					 สุวรรณลักษณ์
๑๔		 สิบเอก	ธีรพัชร					 เจริญยิ่ง
๑๕		 นางสาวบุญญาลักษณ์					 วัลภัย
๑๖		 ร้อยตรี	ทวีวัฒน์					 ถิ่นหลวง
๑๗		 นายวีรยุทธ					 เอกจิตต์
๑๘		 นายฤทธิ์ธิพงศ์					 ใจเสาร์ดี
๑๙		 นายวุฒิพงษ์					 วงศ์ฉายา
๒๐		 นางสาวจุฑาทิพย์					 วงค์ฉายา
๒๑		 นายวรุฒ				 วงศ์ราช
๒๒		 นางสาวณภัทรฐนัน					 มังกรณ์
๒๓		 นางสาวภัทรวดี					 หล่ายหนึ่ง
๒๔		 นายอัฏฐพงศ์					 กิ่งยอด
๒๕		 จ่าสิบตรี	ศิวกร					 ไชยค�า
๒๖		 นายวีระยุทธ					 ฟูค�า
๒๗		 นายเสฎฐวุฒิ				 อุดม
๒๘		 นางมัณฑนา					 ปินกันทา
๒๙		 นางสาวอนุรีย์					 สีพอ
๓๐		 นายวุฒิชัย					 ตุ้ยดา
๓๑		 นายสุวิทย์					 ยะกิจ
๓๒		 นางสาวภัสน์ธนมน					 พิชัยรัตนธร
๓๓		 นายรัฐศาสตร์					 มณีทิพย์
๓๔		 นางสาวอุบลรัตน์					 ล�้าเลิศ
๓๕		 นายณัฐพงษ์					 ศรีลารักษ์
๓๖		 นางสาวนัฐธิชา					 มูลเมือง
๓๗		 นายปัญญา					 งานดี
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๓๘		 นางสาวรัตติกาล				 นวลหงษ์
๓๙		 นายอนุพงษ์					 สุขทั่วญาติ
๔๐		 นายพิสิฐพงศ์					 ซ้อนฝั้น
๔๑		 นายรัฐชานนท์					 ส่วนบุญ
๔๒		 นายกรกช					 ภู่น้อย
๔๓		 นายสิทธิกร					 ใจดี
๔๔		 จ่าสิบเอก	พงศ์ศิริ					 ทองจ�ารัส
๔๕		 นางสาววรารัตน์				 ปันทา
๔๖		 นายไพรวัลย์					 นวลทา
๔๗		 นายอ�าพล				 แจ้งสว่าง
๔๘		 นายจ�าเริญ	 วงศ์โพธิ์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพัชรินทร์	 ค�าจันทร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสมพงศ์	 ศรีนวลติ๊บ

วิทยาเขตพะเยา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายภาสกร	 สอนน้อย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวจิราภรณ์	 ค�าตัน	 	
	 ๓		 นายธนาวุฒิ	 วงค์ไชยา	 	
	 ๔		 นายศักดิ์ชาย	 ฟูแสง	 	
	 ๕		 นางสาวสุวิมล	 พันธ์วงศ์	 	
	 ๖		 นางขวัญเรือน	 วงศ์ใหญ่	 	
	 ๗		 นางอรนุช	 หวานเสียง	 	
	 ๘		 นางสาวณัฐกานต์	 บุญช่วย	 	
	 ๙		 นายธนันธานัฐ	 สรวงศิริ	 	
๑๐		 นางสาวนัฐกานต์	 เขียวมณี	 	
๑๑		 นางสาวภัทราพร	 ประชุมของ	 	
๑๒		 นางสาวยุพเรศ	 วงศ์ไชย	  
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๑๓		 นางสาวปนิตา	 เรือนค�า	 	
๑๔		 นางดารุณี	 เกรชโบลเพลด์	 	
๑๕		 นางสาวพิมพ์พร	 ทองแก้ว	 	
๑๖		 นางสาวณัชชา	 อ้อยมูล	 	
๑๗		 นายวรากร	 ศรีบัวบาน	 	
๑๘		 นายธวัชชัย	 ชาวแสง	 	
๑๙		 นายธนวัฒน์	 หวลอารมณ์	 	
๒๐		 นางสาวสุวิมล	 วิชา	 	
๒๑		 นายภูธเรศ	 วาฤทธิ์	 	
๒๒		 นางสาวณัฐวิมล	 ไชยค�า	 	
๒๓		 นายจุลวิทย์	 ล�าพูน	 	
๒๔		 นายชนันธร	 รัตนชมภู	 	
๒๕		 นายพิศาล	 สารสา	 	
๒๖		 นางสาววนิดา	 เวียนนอก	 	
๒๗		 นายธนวัตน์	 จันทร์ทอง	 	
๒๘		 นางสาวภัทชนก	 เขื่อนค�า	 	
๒๙		 นายสมคิด	 จิตปลื้ม	 	
๓๐		 ว่าที่ร้อยตรีชวิศ	 ขัติพิบูลย์	 	
๓๑		 นายธันธนิต	 อ่อนสีทอง	 	
๓๒		 นายภาคีนัญ	 ชัยก๋า	 	
๓๓		 นางสาวสายธารา	 ร�าไพ	 	
๓๔		 นายกันต์	 ใจดี	 	
๓๕		 นายรุ่งนคร	 ดอนมูล	 	
๓๖		 สิบเอกภาณุวิชญ์	 ใจปินตา	 	
๓๗		 นางสาวพิมพ์ชนก	 บุศจรรย์	 	
๓๘		 นายโอภาส	 ใหม่นา	 	
๓๙		 สิบเอกพัฒนพงษ์	 แก้วอัคฮาด	 	
๔๐		 นายวัชราวุธ	 หอมนาน	 	
๔๑		 นายนัฐพงษ์	 อ้อยหวาน	 	
๔๒		 นายจิรศักดิ์	 แก้วยอด	 	
๔๓		 นางสาวรัตนา	 ใจใหม่	 	
๔๔		 นายวัชรพล	 เฉพาะธรรม	 	
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๔๕		 นายเกียรติศักดิ์	 อุทธวัง	 	
๔๖		 นายฐิตวัสส์	 ธุระ	 	
๔๗		 นายธนกร	 พูลเวช	 	
๔๘		 นายอนันต์	 สกุลสืบ	 	
๔๙		 นายนิทรรศ์	 กันสุยะ	 	
๕๐		 นางสาวอภิญญา	 พูลผล	 	
๕๑		 นายธีรวัฒน์	 สังข์สอาด

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววรรณิกา	 โคตะ

วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวรวุฒิ	 พิทักษ์พิบูลศรี
	 ๒		 นายชูเกียรติ	 สุขแจ่ม
	 ๓		 นายพลวัฒน์	 คงถาวร
	 ๔		 นางสาววนิดา	 นาคยา
	 ๕		 นายธนวัฒน์	 ใจใส
	 ๖		 นางสาวภัทรกันย์	 แย้มบัญชา
	 ๗		 นายเกียรติศักดิ์	 ฉิมพลีสวัสดิ์
	 ๘		 นายจักรพงษ์	 หงษ์ทอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวดาราวรรณ	 สุนทรโอวาท	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางอังคณา	 นิธิสมบัติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายสุเทพ	 สุนทรโอวาท	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายธรรมนูญ	 มั่นศักดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 ร้อยต�ารวจเอกหญิง	วนิดา	 นากุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวฐปนัท	 โชสุวรรณ์	 	
	 ๗		 นางพรรณระวี	 บุญอินทร์	 	
	 ๘		 นายทัศน์พล	 ป้อมแช่ม	 	
	 ๙		 นายเกียรติศักดิ์	 สร้อยสวน  
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๑๐		 นางณัฐธนา	 กุลสงฆ์	 	
๑๑		 นายมนัสวิน	 พันธ์เลือดไทย	 	
๑๒		 นางสาวจรรยารักษ์	 สีเงิน	 	
๑๓		 นางสาวทิชากร	 บุญชู	 	
๑๔		 นายสุรชัย	 วันดี	 	
๑๕		 นายเสมียน	 สีรวัตร	 	
๑๖		 นายอภิชัย	 อนันตภูมิ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายณฐพล	 เรือนเย็น
	 ๒		 นายสุวิมล	 กาขาว
	 ๓		 นายวัฒพล	 แซ่ท้าว	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายณัฐพนธ์	 ฤทธิ์ศักดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒			 นายกัสสปะ			 ภูชมศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓			 นางสาวศิรินทรา				 ยอโง้ง	 	
	 ๔			 นายเจษฎา				 ปัสสาวัฒนะ	 	
	 ๕			 นายจักรพงศ์				 สมโชค	 	
	 ๖			 นายเจษฎา				 ปัสสาวัฒนะ	 	
	 ๗		 นายจตุรงค์				 ศรีกระทุม

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวภัทรวรรณ				 ประโลม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายศราวุฒิ				 เทศนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวสุจิตรา				 แก้วกันหา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นายประทีป				 อุทาพร	 	
	 ๕		 นางขนิษฐา				 ลาอ่อน	 	
	 ๖		 นายปิติภัทร				 วรรธนะ	 	
	 ๗		 นางสาวจินตณา				 สีหา	 	
	 ๘		 พล.อส.ศุภเกียรติ				 อินทะโสม  
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	 ๙		 สิบเอก	ยุทธการ				 อินทะโสม	 	
๑๐		 นายสุรชาติ			 เสาแก้ว	 	
๑๑		 นายบุญฤทธิ์	 วิชานนท์	 	
๑๒		 จ่าสิบโท	อัชฌา				 วิเศษรัตน์

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสัตรัตน์			 น�าสงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายยุทธภูมิ			 นิลน้อย	 	
	 ๓		 นางสาวพัชรินทร์	 วังวร	 	
	 ๔		 นายณัฐวุฒิ			 อุปชา	 	
	 ๕		 นายก้านแก้ว		 สุขสบาย	 	
	 ๖		 นายธีรวิทย์			 สุวรรณเพ็ชร	 	
	 ๗		 นายธวัชชัย			 อรุณพงษ์	 	
	 ๘		 นายมานพ			 จุลทอง	 	
	 ๙		 นางสาวนัสวัลย์			 พลทองมาก	 	
๑๐		 นายวีระสิทธิ์			 สุขนา	 	
๑๑		 นายประมูล			 ศิริวงค์	 	
๑๒		 นายศิริศักดิ์			 อินนระ	 	
๑๓		 ว่าที่ร้อยตรีหญิง	พจนารถ	 สาระมัด	 	
๑๔		 จ่าสิบตรี	พรชัย	 แม่นย�า	 	
๑๕		 นางจันทรัพย์	 ค�าสิงห์	 	
๑๖		 นายภาคิน		 รินทะระ	 	
๑๗		 นางสาวทัศนีย์	 รังศรี	 	
๑๘		 นายวีระศักดิ์			 โคตะ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกฤษดาพร			 แพนสิงห์
	 ๒		 นางสาวภณิดา			 กุลภา
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วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวพรนภัส	 ปันปินตา
	 ๒		 นางสาวกรวรรณ	 เหรียญทอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางพรพรรณ				 ศรีวิชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 นายวิรัตน์			 พันกันทะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 นางสาวอรหทัย				 อินทร์จันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔			 นางสาวพรรคพึง			 โยพนัสสัก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕			 นายภูชัช			 แสนค�าวงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖			 นางเยาวลักษณ์			 มูลเมือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗			 นางสาวอังคณา				 ศรีใจต๊ะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘			 นายธนวรรธน์			 จันทร์จุงจิตต์	 	
	 ๙			 นายศักดา				 ยาวุฒิ	 	
๑๐			 นายวิภพ				 มนัสเสวี	 	
๑๑			 นางสาวศิริพร				 จันทะกลาง	 	
๑๒			 นางสาวปียาภรณ์			 ทวีกูล	 	
๑๓			 นายสุภัทรชัย			 เชื้อบุญมี	 	
๑๔			 ดาบต�ารวจ	ชัยเชษฐ์				 ปิยสิรานนท์	 	
๑๕			 นางสาวสาธกา			 พัฒนาวิชาภรณ์	 	
๑๖			 นางสาวธันยมัย			 เกษมจิต	 	
๑๗			 นางสาวอัณณ์ชญา				 เป็งปัญญา	 	
๑๘			 นายพิษณุ				 อินวัน	 	
๑๙			 นางสาวชัชชญา				 จันตา	 	
๒๐			 นางนบน้อม			 ไชยวงค์	 	
๒๑			 นายสุภาพ				 ค�าบุญมา	 	
๒๒			 นางสาววันเพ็ญ				 ค�าอ่อน	 	
๒๓			 นางสาวรุ่งธิพร			 สกูลมูล	 	
๒๔			 นางสาวณัฐฐิณี				 ภูประพันธ์	 	
๒๕			 นางสาวกนกพร				 นาฝั้น	 	
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๒๖			 นายนฤเบศร์				 กาบบัว	 	
๒๗			 นางสาวละเอียด			 ไผ่อ�าไพทอง	 	
๒๘			 นายธงชัย			 มาตุทาวรรณ	 	
๒๙			 นางสาวจิดาภา				 สมศรี	 	
๓๐			 นายเจนณรงค์				 มาสา	 	
๓๑			 ดาบต�ารวจ	ประวิทย์				 ประพันธ์ปรีชา	 	
๓๒			 นางสาวขวัญฤทัย			 การเกตุแย้ม	 	
๓๓			 นายณัฐพล				 กัญจา	 	
๓๔			 นายสมพงศ์				 สมราช	 	
๓๕			 นายธีรยุทธ์				 ยาวิละ	 	
๓๖			 นายจิรทีปต์				 กาปัญญา	 	
๓๗			 นายประเกียรติ				 สุวรรณรัตน์	 	
๓๘		 นายกิตติพงศ์	 วรรณะ	 	
๓๙			 นายกิตติพร				 ยาวิชัย	 	
๔๐		 นายพัฒนพล				 มณีชัย	 	
๔๑			 นายทินกร				 อุดก้อน	 	
๔๒			 นางสาวธัญชนก				 พรมรินวาง	 	
๔๓			 นางสาวปิยธิดา				 วงศ์ใหญ่	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๔๔			 นางสาวรุ่งทิวา				 ปันใจ	 	
๔๕			 นายโยธิน				 นันตา	 	
๔๖			 นายคทาวุธ				 มูลรังษี	 	
๔๗		 นางสาววรรณา	 วรรณภิละ	 	
๔๘			 นายธนพัฒน์				 นันตากาศ	 	
๔๙			 นางสาวณัฐริกา				 ปูนตา	 	
๕๐			 นางสาวกรณัฏฐรินทร์				 จินทะวงค์	 	
๕๑		 นายอาทิตย์	 สมบัติใหม่	 	
๕๒			 นายพงศกร				 ตาทน	 	
๕๓			 นายพิชญ				 ใหม่หลวงกาศ  
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วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวละอองดาว	 บุตรกุมาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
 ๒		 นางชณชนก				 ไชยชนะ	 	
	 ๓		 นางสาววารี	 จันทเดิม	 	
	 ๔		 จ่าสิบเอก	บุญส่ง	 เม่นสุข	 	
	 ๕		 สิบเอก	อภิวัฒน์	 ตาลิก	 	
	 ๖		 นายประกิต	 ฉิมสุวรรณ	 	
	 ๗		 สิบต�ารวจตรี	ญัฐชนน	 บูรวงศ์	 	
	 ๘		 นายฐานุตม์	 ใจผ่อง	 	
	 ๙		 สิบโท	ไชยวัฒน์	 มโนนัย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายชนากร	 อู่ทองมาก
	 ๒		 นายสุรศักดิ์	 อินธิพันธ์
	 ๓		 นายลักษณากร	 พัฒนากูล
	 ๔		 นายทศพร	 ชุมรัตน์	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเชิดชัย			 จงรัมย์
	 ๒		 นางสาววยุรี			 เดชาติวงศ์
	 ๓		 นายสุนทร			 มั่งมูล
	 ๔		 นายอภิศักดิ์		 ยอดพุธ
	 ๕		 นางสาวทิมณฑา			 พรมราช
	 ๖		 นายนิกร		 ศรีโท
	 ๗		 นางสาวลภัสชล		 อุ่นรัมย์
	 ๘		 นางสาวพิชญาภา		 บุญเยี่ยม
	 ๙		 นางสาวยุวเรศ		 บัวศรี
	๑๐		 นางสาวปวีณา			 ตองติดรัมย์
๑๑		 นายอภิชาติ		 อาทวัง
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๑๒		 นายทองพูน		 บ่มกลาง
๑๓		 นางวาสนา			 เพชรเนื้อนิล
๑๔		 ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต			 เลาะสูงเนิน
๑๕		 นางสาวนิภาพร			 อินสุข
๑๖		 นายดวงธรรม		 บุญอ�านวย
๑๗		 นายดุสิต			 เพชรเนื้อนิล
๑๘		 นายบุญยงค์			 ลายสนธ์
๑๙		 นายธนากร		 คะเรรัมย์
๒๐		 นางสาวจันทกานติ์		 สมเจตนา
๒๑		 นางสาวเพ็ญประภา			 นาศา
๒๒		 นางสาววิภาวดี			 ศิริส�าราญ
๒๓		 นายธนัชเชษฐ์		 ประจงการ
๒๔		 นายอนุสรณ์			 อะโรคา
๒๕		 นายกฤษณะ			 เสือประโคน
๒๖		 นายอภิวัฒน์		 พลหนองหลวง
๒๗		 นายชยพล		 ยืนยง	
๒๘		 นายไกรศร			 สงค์แก้ว

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายนพฤทธิ์			 ขวัญสุรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวกฤตมุข					 สนพิภพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวเกศินี			 นันทเสนีย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางธัญวรัตม์			 แม่นย�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวศิริทร			 สาราลักษณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 ร้อยตรี	วิจิตร			 ใจบุญ		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 สิบต�ารวจโท	ค�ารณ			 รักษาพล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวอนงค์นาถ			 ชูแก้ว		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นางสาวขวัญฤทัย			 แววสุวรรณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 ดาบต�ารวจ	ทัศน์พล				 ชื่นอิ่มทรัพย์		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑		 นางสาวเกศณภาภรณ์			 ชนะทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒		 นายวิรัตน์			 ทิพย์พรหม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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๑๓		 นางอุมาพร			 บุญสร้าง		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๔		 สิบต�ารวจเอก	พงศ์ศิริ							เพชร์รัตน์		 	
๑๕		 นางสาวณัฐนันท์			 ศรีสุวรรณ์	 	
๑๖		 นางสาวสุชาดารัตน์			 สมบัติมาก  
๑๗		 นางสาวอาทิตติยา			 ศิริทวีกุล	 	
๑๘		 นางสุมาพร			 ไชยคล้าย	 	
๑๙		 นายฤทธิชัย			 ฝอยทอง	 	
๒๐		 นางสาวปองกานต์			 มั่นใจ	 	
๒๑		 สิบต�ารวจตรี	ธวัชชัย			 ทองทิพย์	 	
๒๒		 นางสาวภาวิไล							 บุญพิพัฒน์			 	
๒๓		 นางสาวโชติกา			 รัตนโยธิน		 	
๒๔		 นางสาวมัทณา			 หมวกชุมบก	 	
๒๕		 นายพีระยศ			 รัตนซ้อน	 	
๒๖		 จ่าสิบเอก	พร้อมรบ			 ศรีจันทร์เฟื้อ	 	
๒๗		 นางศิริน			 บุญเพ็งภัตรา	 	
๒๘		 นายศุภชัย			 ยิ้มแสง	 	
๒๙		 นางสาวจุฑามาศ			 สงสว่าง	 	
๓๐		 ดาบต�ารวจ	จ�าลอง			 แก้วเกาะสะบ้า	 	
๓๑		 นายสาธิต			 ไชยคล้าย	 	
๓๒		 นางสาวครองขวัญ			 มั่นใจ	 	
๓๓		 นางสาวบุตรธิดา			 คุ้งลึงค์	 	
๓๔		 นายภาคิน			 จินตานุสาร	 	
๓๕		 สิบโทอัศวิน			 อนันตาวระ	 	
๓๖		 นางกชพรรณ			 ตั้งสิริพันธกุล	 	
๓๗		 สิบต�ารวจเอกปิยะ		 	ปิ่นทอง	 	
๓๘		 นางสาวเสาวลักษณ์		 แก้วขาว	 	
๓๙		 นายนัฐพงษ์				 แก้วดวง				 	
๔๐		 นางพรรณวดี			 แก้วพิมล	 	
๔๑		 นางสาวมาลิสา			 สุทธิโพธิ์	 	
๔๒		 สิบต�ารวจเอก	นิธิพัฒน์	 เหลืองสุนทร	 	
๔๓		 นางสาวเกศริน			 จันทร์แก้วหนู	 	
๔๔		 นางสาวขวัญจิรา		 เนตระกาศ	 	
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๔๕		 นางสาวคนางทิพย์					 รวยรื่น		 	
๔๖		 นางเสาวนีย์			 ศรีสมบูรณ์	 	
๔๗		 นางสาวกณภัทร			 รัตน์ซ้อน	 	
๔๘		 นางสาวยุพาพรรณ			 ใจเอม	 	
๔๙		 นางสาวจุฑามาศ			 จันทร์เกิด	 	
๕๐		 สิบต�ารวจเอก	นพวิชัย			 อินทไชย	 	
๕๑		 นางสาวพัชรภรณ์			 แดงนุ้ย	 	
๕๒		 นางสาวอนุตตรีย์			 รัตนะ	 	
๕๓		 นายวารยุทธ			 อาญาพิทักษ์	 	
๕๔		 นางสาวเกศราภรณ์			 ขันสู้การ		 	
๕๕		 สิบเอก	วินประเสริฐ	 แก้วบรรดาล	 	
๕๖		 สิบเอก	รชตะพงศ์			 พงศ์พันธ์พิพัฒนพร	 	
๕๗		 นางสาวกรกช			 ศรีสว่าง	 	
๕๘		 นางสาวเปมิกา	 นวลปั้น	 	
๕๙		 นางศุภวรรณ์				 บุญละเอียด		 	
๖๐		 นางสาวพัชรินทร์			 สะยุคงทน	 	
๖๑		 นางสาวเปรมกนก			 มณีพรหม	 	
๖๒		 นางสาววริศรา			 ยอดคง	 	
๖๓		 นางสาวชุติมา				 แก้วนางโอ		 	
๖๔		 นางสาวศริดา			 สุวรรณยุหะ	 	
๖๕		 นางสาวพันธุ์ทิพา			 ไชยปัญญา	 	
๖๖		 นายธนากร			 สังข์แก้ว	 	
๖๗		 สิบโทหญิง	หฤทัย			 จันทร์มา	 	
๖๘		 สิบต�ารวจเอก	พิทักษ์			 จิตนะรัตน์	 	
๖๙		 นางสาวสุดารัตน์			 ลิ่มเฉลิมวงศ์	 	
๗	๐		 สิบต�ารวจเอก	วิชาญชัย			 มีทรัพย์	 	
๗๑		 นายเศกสรรค์			 ขวัญกะโผะ	 	
๗๒		 นางสาวมณีรัตน์			 สงสังข์		 	
๗๓		 นายนฤชา			 ลิ่มทอง	 	
๗๔		 สิบต�ารวจตรี	วรรณกร			 ศิริสุวรรณ	 	
๗๕		 นายอัครพนธ์			 ชุมไหม	 	
๗๖		 นายนพรัตน์	 ขวัญรัตน์	 	
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๗๗		 นายวิชิต			 ช่วยบ�ารุง	 	
๗๘		 นางสาวสกุณตหลา			 วงษ์ละคร	 	
๗๙		 สิบต�ารวจตรี	มนัสนัน			 แก้วทรายขาว	 	
๘๐		 นางสาวสุวิชญา	 หมวดสิงห์	 	
๘๑		 สิบต�ารวจเอก	ภูมิพัฒน์			 เกตุแก้ว	 	
๘๒		 นายสุรศักดิ์			 สังข์ทอง	 	
๘๓		 สิบต�ารวจตรี	เฉลิมพร	 บุญพรหม	 	
๘๔		 นางสาวพนิดา			 เสียงแจ้ว	 	
๘๕		 จ่าสิบโท	สมคิด	 สุตาธรรม	 	
๘๖		 นางสาววัลลภา	 ค้าขึ้น	 	
๘๗		 นางสาวปรียานุช			 ทองจันทร์แก้ว	 	
๘๘		 นางสาวมาริสา	 เหล่าฤทธิ์	 	
๘๙		 นายสรรเพชญ		 ทองแป้น	 	
๙๐		 นายสุกฤษฏิ์	 สุขจันทรา	 		 	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 จ่าสิบต�ารวจ	ชาตรี	 สุทธิไส
	 ๒		 นางสาวสุพรรษา	 บุญเป็ง
	 ๓		 นางสาวกัญญ์วรา	 อุดพรม
	 ๔		 นางสาววาสนา	 เคื่อนค�า
	 ๕		 นางพวงทอง	 เลื่องลือ
	 ๖		 จ่าสิบเอก	พงศ์ศิริ	 ศิริแก้ว
	 ๗		 นายปัญญพัชร์	 ธมนนกร
	 ๘		 นางสาวธยานีย์	 พรมไชยวงค์
	 ๙		 นายวัฒนพงษ์	 วงศ์วาน
๑๐		 นายวุฒิชัย	 สุทธิแสน
๑๑		 ร้อยต�ารวจโท	ถนอม	 ธิมา
๑๒		 นางจิรดา	 ศรีนวลไชย
๑๓		 นางสาวอรวรรณ	 พรนิชสกุล
๑๔		 จ่าอากาศเอก	สุเนตร	 บุญสม
๑๕		 นายเกียรติศักดิ์	 ยศอาลัย
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๑๖		 นางสาววิภาวรรณ	 ปัญญาวัย
๑๗		 สิบต�ารวจโท	ทนงศักดิ์	 ธรรมไชย
๑๘		 นางสาวปาณิสรา	 ช่อฟ้า
๑๙		 สิบเอก	จักรกฤษณ์	 สืบสุข
๒๐		 จ่าสิบเอก	อนุยุต	 สุทธหลวง
๒๑		 นางสาวอัจฉรา	 สบานงา
๒๒		 สิบต�ารวจโท	ณฐพล	 นนท์เต็ม
๒๓		 นายเกษมพงศ์	 โนราช
๒๔		 จ่าสิบเอก	ภัคพล	 ค�าแปลงตัน
๒๕		 นายธนารักษ์	 ไชยธรรม
๒๖		 นางสาวปรินทร์นิชา		 ตามล

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายชัยณรงค์	 ลอยฟ้า
	 ๒		 นางสาวสุภาภรณ์	 สุขสาด
	 ๓		 นางสาวณปภัช	 พุ่มพวง
	 ๔		 นางสาวนุชนาฏ	 ไชยมูล
	 ๕		 นายกันต์ศักดิ์	 วงศ์ค่ายค�า
	 ๖		 นายวรรณพงศ์	 เวชประสิทธิ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายพยงค์	 อินนา
	 ๒		 นางสาวเยาวเรศ	 ผมงาม
	 ๓		 นายยุทธชัย	 เขื่อนปิง
	 ๔		 นางสาวโสรยา	 ค�ายันต์
	 ๕		 นางสาวศศินภา	 อภิวงค์
	 ๖		 นายณัฐพงศ์	 มงคล
	 ๗		 นางสาวอมรรัตน์	 คันทะ
	 ๘		 นายสัญญา	 สบานงา
	 ๙		 นางสาวพลับพลึง	 อุยาณะ
๑๐		 นางสาวปัทมาพรรณ	 จักริลา
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๑๑		 สิบเอก	จักรภัทร	 จิตอารี
๑๒		 นางวันทยา	 อ�านวยรัตน
๑๓		 นายทศพร			 สิริจรรยาพงศ์
๑๔		 นางสาวธนวัลย์	 พาที
๑๕		 นายวิทวัส	 ทะนันไชย
๑๖		 นางสาวประภัสสร	 มงคล
๑๗		 นายภาสกร	 แดงกระจ่าง

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสุวลี	 อุทธิยา
	 ๒		 นางสาวจารุพรรณ			 ปันลุน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสารัช	 พรมศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายอนุชา	 ค�าข�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายอุเทน	 เสนารักษ์	 	
	 ๔		 นางสาวสุกัญญา	 สุกันทา	 	
	 ๕		 นางสาวภัทราวดี	 ซอคลองตัน	 	
	 ๖		 นางสาวสุพิชยาภรณ์	 ชาญศิริณรงค์	 	
	 ๗		 นายเดชนะ	 กลั่นรส	 	
	 ๘		 นางสาวสุภาพร	 ค�าข�า	 	
	 ๙		 นายวชิรกร	 จั่นจิตรเพ็ชร์	 	
๑๐		 นายสุธี	 จันทรอด	 	
๑๑		 นายณัฐพจน์	 แสนตัน	 	
๑๒		 นางสาวฐิติมา	 หิรัญ	 	
๑๓		 นายพงศ์ดนัย	 แก้วกนกวิจิตร	 	
๑๔		 นายอนันตศักดิ์	 เกษแก้วเจริญ	 	
๑๕		 นางสาวชุติมา	 ธงชัย	 		 	
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วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางณัฐนันท์	 ศรีมอย	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายเจริญ	 เผ่าเสือ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวปรีญาภรณ์	 ภายหลัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 ดาบต�ารวจสมนึก	 ปัญญางาม	 	
	 ๕		 นายณรงค์ฤทธิ์	 พิจอมบุตร	 	
	 ๖		 นายกฤชภณ	 ชนกธนันดนย์	 	
	 ๗		 นายเอ็มเอ็ก	 เล็กวงษ์	 	
	 ๘		 นางสาวแสงทิพย์	 ฟองค�า	 	
	 ๙		 สิบตรีฐิติพล	 ชัยชมภู	 	
๑๐		 นางสาวสุวิดา	 สิงห์แก้ว	 	
๑๑		 นางสาวญานพัช	 ปัญญาดี	 	
๑๒		 นายเขมราช	 มณีจันสุข	 	
๑๓		 นายแสน	 เงินอยู่	 	
๑๔		 นางสาวรุ่งสว่าง	 หอมเขียว	 	
๑๕		 สิบตรีพุฒิชัย	 บุตรค�า	 	
๑	๖		 นายศักดิ์	 ธิสงค์	 	
๑๗		 นายสุพิน	 นากอก	 	
๑๘		 นางสาวภาวิณี	 ธนะวราดิลก	 	
๑๙		 นายเพลิน	 แดนเมือง	 	
๒๐		 นายณัฐวัฒน์	 สุวรรณ	 	
๒๑		 สิบตรีเทวา	 ทาระจีน	 	
๒๒		 นายบุญธจักร์	 ใจเพชร	 	
๒๓		 นางสาววิลาวรรณ์	 โตชูเวช	 	
๒๔		 นายปฏิพัทธ์	 บรรจง	 	
๒๕		 นายเฉลิม	 ศรีจันทร์	 	
๒๖		 นายทวี	 มหาวงค์	 	
๒๗		 นางสาวนงคราญ	 ไชยกาศ	 	
๒๘		 นายอภิชาติ	 บุญมี	 	
๒๙		 นายสันติกุล	 จือปา	 	
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๓๐		 นายสงกรานต์	 ติ๊บสุภา	 	
๓๑		 นายบัญญัติ	 สิทธิสม	 	
๓๒		 นายพงศ์อมาต	 อ�ามาตย์มณี	 	
๓๓		 นายชัยวณัส	 อิก�าเหนิด	 	
๓๔		 นางสาวยุพรัตน์	 ยุทธวงศ์	 	
๓๕		 นางสาวอุทัยวรรณ	 มณีสาร	 	
๓๖		 นายอมรเทพ	 กระทง	 	
๓๗		 นายชยุตรา	 ด�ารงวัฒนากุล	 	
๓๘		 สิบเอกชุมพล	 สาริบุตร	 	
๓๙		 นางสาวศิริลักษณ์	 หงษ์ศิลา	 	
๔๐		 นายศุภกฤต	 แสนค�า

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวทัญญู	 นวลจันทร์

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพัชรีญา	 ฟองจันตา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 จ่าสิบเอกหญิง	ปิยะนุช	 อุประนัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางแสงอรุณ	 วงค์พระจันทร์	 	
	 ๔		 สิบเอกหญิง	รจนา	 ดอนทอง	 	
	 ๕		 นางสาวนนทวรรณ	 วงค์ค�า	 	
	 ๖		 นางสาวณัฐชาพร	 ก้อนมะเขียว	 	
	 ๗		 นางสาวล�าพูล	 ดีมาก	 	
	 ๘		 นายอทิพงศ์	 พรรณรัตน์	 	
	 ๙		 นางสาวจาริยา	 กองสมบัติ	 	
๑๐		 นางสาวยุพิน	 วงศ์เรือน	 	
๑๑		 นางสาวปาณิสรา	 เทพรักษ์	 	
๑๒		 นางสาวกฤติกา	 อ้อชัยภูมิ	 	
๑๓		 นางเรือนแก้ว	 สารสมุทร	 	
๑๔		 นายบุญโยง	 วงค์พระจันทร์	 	
๑๕		 นางปริยากร	 ฝักบัว	 	

04. ������ 2 �.��� ������� (154-240).indd   202 16/5/2562   21:27:30



203พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

๑๖		 นางงามพิศ	 วาตาปงสัก	 	
๑๗		 จ่าสิบเอกหญิง	อนงค์	 กอนแก้ว	 	
๑๘		 นายเผื่อน	 คนขยัน	 	
๑๙		 นางสาวอรวรรณ	 เทวะประทีป	 	
๒๐		 นายกิตติ	 ค�าเครือ	 	
๒๑		 นายอดิเทพ	 เย็นเยือก  
๒๒		 นายกฤษฎา	 ก๋าใจ	 	
๒๓		 นายเปรมมินทร์	 ใจกลาง	 	
๒๔		 สิบโท	อภิสิทธิ์	 มูลเมือง	 	
๒๕		 สิบโท	กิตติพงษ์	 ค�าเด่นเหล็ก	 	
๒๖		 นางสาวอมินา	 ทะกันเอง	 	
๒๗		 นายศิรภพ	 ปิ่นม่วง	 	
๒๘		 นายสมบัติ	 อิ่มสมบูรณ์	 	
๒๙		 นายพลวัฒน์	 ศรีกันทา	 	
๓๐		 นายนคเรศ	 เสริมสุข	 	
๓๑		 สิบเอก	กฤษณะ	 แก้วประภา	 	
๓๒		 นายอนุรักษ์	 วงค์เขียว	 	
๓๓		 นางสุริวรรณ์	 สิทธิจรรยาวิไล	 	
๓๔		 นางสาวชนม์วิกรานต์	 สวนนิถา	 	
๓๕		 นางสาวเจนจีรา	 จะวะนะ	 	
๓๖		 นายรัตนชัย	 ปวงแก้ว	 	
๓๗		 นางสาวนิภา	 ยอดดี	 	
๓๘		 สิบเอกวรากร	 วางท่า	 	
๓๙		 นายก�าธร	 ตาลิบาน	 	
๔๐		 จ่าสิบต�ารวจราชันย์	 รวมสุข	 	
๔๑		 นายศรัญญู	 สมัคร	 	
๔๒		 นางสาวชลิดา	 สารคุณไพศาล	 	
๔๓		 สิบเอกโอภาส	 พันราตรี	 	
๔๔		 นายอัษฎา	 พรชนะภากร	 	
๔๕		 นายสุรเดช	 ซิวค�า	 	
๔๖		 นายสุชน	 นันทะโค	 	
๔๗		 นายศุภชัย	 นิมิตดวงมาลย์	 	
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๔๘		 นายพิศิษฐ์	 บุญศรี	 	
๔๙		 นายสัตยา	 โตล�ามะ  

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสุทัศน์			 นวลแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สิบตรี	นพพล			 แหวนเพ็ชร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายชัยรัช		 ศรีหาวงค์		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 ดาบต�ารวจ	เทิดพล			 ระยับศรี	 	
	 ๕		 นายสุรชัย			 มะลิ	 	
	 ๖		 นางสาวอมรรัตน์			 ท�าทวี	 	
	 ๗		 ร้อยต�ารวจตรี	ทนงศักดิ์			 กัลยาโพธิ์	 	
	 ๘		 จ่าสิบเอก	สุริยา		 ขาวเครือ	 	
	 ๙		 นางสาวสมถวิล			 ศรีวิจารย์	 	
๑๐		 นายอวยชัย			 พลแสง	 	
๑	๑		 นายอภิวัฒน์			 จันดาพืช	 	
๑๒		 นายประสิทธิ์			 ศรีบุญเรือง		 	
๑๓		 นายประมวล			 บุญขาว	 	
๑๔		 นายวิชัย			 ปกป้อง	 	
๑๕		 นายอนุวงศ์	 ศรีเมือง	 	
๑๖		 ดาบต�ารวจ	สุรเหวียน			 นาจ�าปา	 	
๑๗		 นายศิริชัย			 ไวยวรรณ์	 	
๑๘		 นายวิศนันทน์			 หาปัญนะ	 		 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวรภัสสรณ์		 ใจหาญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายสมพงษ์	 สร้อยจิต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางแก้วตา	 อินหนู	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวเกศกนก	 พุ่มส้ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาววันวิสาข์	 ศรีสมงาม  
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 ๖		 นายอติเทพ	 สร้อยศรี	 	
	 ๗		 นางสาววรัญญา	 ดนุดิษฐ	 	
	 ๘		 นายจิรเดช	 บ�ารุงสาลี	 	
	 ๙		 นางสาวพลอยไพริน	 สนองเดช	 	
๑๐		 นางหฤทัย	 ทองสุวรรณ	 	
๑๑		 นางสาวอนุสรา	 แก้วแสน	 	
๑๒		 นางสุธาสินี	 อยู่ในธรรม	 	
๑๓		 นายอภิสิทธิ์	 เนตรสุริวงค์	 	
๑๔		 นายเกษมธงไชย	 เชื่อมวราศาสตร์	 	
๑๕		 นางสาวกานต์ติชามา	 อ่อนเพิ่มพูล	 	
๑๖		 นางสาวสุทธิลักษณ์	 เล็กโฉม	 	
๑๗		 นางสาวธนิศร	 ใช้บางยาง	 	
๑๘		 นางสาวณัฏฐ์นรี	 อ่อนสิงห์	 	
๑๙		 นางสาวกัญญพร	 นาคอ่วมค้า	 	
๒๐		 นายณัฐพล	 ปานบุญลือ	 	
๒๑		 นางสาวศศิธร	 น�้าสมบูรณ์	 	
๒๒		 นางสาวบุษราคัม	 ชมเชียง   

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวพัชรินทร์	 พูนผล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 นายอากรินทร์	 รัตนมงคล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 ร.ต.ท.วิชาญ	 ชัยจะโปะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔			 นายสาคร	 วงษ์ชาลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕			 นายเฉลิมพงษ์	 พันธุ์โสภณ	 	
	 ๖			 นายไพจิตร	 โหราจันทร์	 	
	 ๗			 นายผดุงศักดิ์	 วรรณชัย    

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพัชรมณฑ์	 พร้อมเพียรพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายภาณุวัฒน์	 หาญเชิงชัย  
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	 ๓		 นางสาวอังสุมาลี	 จันทร์พิลา	 	
	 ๔		 นางรัตตินันท์	 ประไพเพชร	 	
	 ๕		 นางพรธณา	 เพลัย	 	
	 ๖		 นายพีระพันธุ์	 พูลทอง	 	
	 ๗		 นางสาวณัฐธยาน์	 เมฆประยูร	 	
	 ๘		 นางสาวณัฎฐณิชา	 สุขมา	 	
	 ๙		 นางสาวชลธิชา	 ยศสูงเนิน	 	
๑๐		 นางสาวอมรรัตน์	 เบ้าชารี	 	
๑๑		 นางสาวอัญชุลี	 สุนทรี	 	
๑๒		 นางสูงเนิน	 บุญจันทร์	 	
๑๓		 นายสมนึก	 สมพงษ์	 	
๑๔		 นางสาวสุวนันท์	 บุญทอง	 	
๑๕		 นายอนวัช	 ช่วยนา	 	
๑๖		 นายกวินพัฒน์	 วงศ์เรือง	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสุพัตรา	 ทิอ่อน

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววัชรี	 ดิษด�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสมหวัง	 สุตะคาน	 	
	 ๓		 นางสาวณัฐพัชร์	 แก่นนาค�า	 	
	 ๔		 นายทองสุข	 มีรัส	 	
	 ๕		 นายวัชรวิทย์	 บุตรวงศ์	 	
	 ๖		 นายนธี	 มณีโคตม์	 	

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวรุ่งนภา			 กิจเต่ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวสุภาพร		 อยู่เจริญสมบัติ	 	
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	 ๓		 นางสาวสุวรรณี			 แสงเขียว	 	
	 ๔		 จ่าสิบเอกตะวัน		 ภัทรปวัตน์วิทู	 	
	 ๕		 นางสาวพัชรา			 ยิ้มหรั่งทรัพย์	 	
	 ๖		 นางสาวกิตติยา			 มหันตพงษา	 	
	 ๗		 นายชิษนุพงศ์			 ธรธรานิธิพัฒน์	 	
	 ๘		 นางสาวนิศารัตน์		 ด�าเนินสกุลชัย	 	
 ๙		 นางสาวอนุวรรณ			 วันดี	 	
๑๐		 นายนพพร			 ศรีสุทธิ์	 	
๑๑		 นางสาวศศิประภา			 จรณะหุต	 	
๑๒		 นางสาวอทิตยา			 ฉิมอ่อง	 	
๑๓		 นายอนันตพล	 หงส์ศุภางค์พันธุ์	 	
๑๔		 นางสาวณิชานันท์			 ชาวละหาร	 	
๑๕		 นายสุปัญญา		 สินเกตุ	 	
๑๖		 นายชัยสิทธิ์	 คล้ายแดง	 	
๑๗		 นายอภิชาติ			 สุธรรมนิธิ	 	
๑๘		 นายกันย์			 ปภาวีร์	 	
๑๙		 นายสิรวิชญ์		 ภัทรชัยยาคุปต์	 	
๒๐		 นางสาวปิยธิดา			 อัตโสภณวัฒนา	 	
๒๑		 นายณัฎฐ์สิทธิ์			 บุญเนียม	 	
๒๒		 นางแดง			 ดวงผล	 	
๒๓		 นางสาวโชติกา		 พึ่งทรัพย์	 	
๒๔		 นายอ�านวย			 พรหมจันทร์	 	
๒๕		 นายสัมพันธ์			 ทันตระกุล	 	
๒๖		 นางสาวเสาวลักษณ์	 ภู่เด่นดวง	 	
๒๗		 นายเสริมเกียรติ			 ศรีวิชัย	 	
๒๘		 นายเนตร			 บุญชู	 	
๒๙		 นายทวีศักดิ์			 ด้วงปั้น	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายปิยวัฒน์	 สายทอง

04. ������ 2 �.��� ������� (154-240).indd   207 16/5/2562   21:27:30



208 สูจิบัตร

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววิลาวัณย์	 จิตต์งาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนฤมล	 พันธ์แตง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสมคิด	 สอนทิม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางมาลัย	 พลายจิตต์	 	
	 ๕		 นางสาวธนัชพร	 เกตุคง  
	 ๖		 นางสาวพณิชา	 นนท์ช้าง	 	
	 ๗		 นายณัฐพล	 เพ็งพันธ์	 	
	 ๘		 นางสาววัลภา	 จิตต์งาม	 	
	 ๙		 นางบุญนาค	 วิเชียรรัตนพงษ์	 	
๑๐		 นางสาวสหพร	 แสงวันดี	 	
๑๑		 นางวราณี	 คงสงค์	 	
๑๒		 นายบุญช่วย	 ภูฆัง	 	
๑๓		 นางสาวกุลสตรี	 ดวงศิลา	 	
๑๔		 นายสกล	 เอมอ้น	 	
๑๕		 นางอรุณรัตน์	 มาลัย	 	
๑๖		 นางสาวพรทิพย์	 ศรีบริสุทธิ์	 	
๑๗		 นางสาวอมราพร	 หล่ายมณี	 	
๑๘		 นายสิงหา	 สมบูรณ์ดี	 	
๑๙		 นายประเสริฐ	 เหล่ากอดี	 	
๒๐		 นางสุจิตร	 ครือเก้อร์	 	
๒๑		 นายอนิรุษ	 ไชยชนะ	 	
๒๒		 นาวสาววรรณภา	 รูปสมดี	 	
๒๓		 นางสาวพัชรา	 ทีเหล็ก	 	
๒๔		 นางสาวอ้อลดา	 ทาวงษ์	 	
๒๕		 นายธนากร	 พูลมี	 	
๒๖		 นางสาวเปมิกา	 แฟงรัก	 	
๒๗		 นางสาวฐาปนีย์	 กุมพันธ์นารี	 	
๒๘		 นางสาวสุทิศา	 สระกกแก้ว	 	
๒๙		 นายอนุชิต	 แก้วค�า	 	
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๓๐		 นางภัสสร	 แก้วสระแสน	 	
๓๑		 นางสาวสโรชา	 พวงทอง	 	
๓๒		 นางสาววราภรณ์	 นาร์ถพรายพันธุ์	 	
๓๓		 นางสาวมณฑิรา	 มณีอินทร์	 	
๓๔		 นางสาวพัชรา	 สนามแจง	 	
๓๕		 นางสาวธนพร	 การะเวก	 	
๓๖		 นางสาวดวงแก้ว	 หงษ์เวียงจันทร์	 	
๓๗		 นายบุญฤทธิ์	 มีฤกษ์	 	
๓๘		 นายชาญ	 กิจไพบูลย์พาณิช	 	
๓๙		 นายมาโนช	 ปรึกไธสง	 	
๔๐		 นายศักดิ์สิทธิ์	 ดอกรัง	 	
๔๑		 นายพงศกร	 ครุฑปรีชาสกุล	 	
๔๒		 นางสาววิไลวรรณ	 แซ่โง้ว	 	
๔๓		 นายภานุพงศ์	 ชูพรม	 	
๔๔		 นายอัมรินทร์	 สังข์มัน	 	
๔๕		 นางสาวสุรีย์วัลย์	 หอมจันทร์	 	
๔๖		 นายกันต์ศักดิ์	 วิภาสิทธิพันธ์	 	
๔๗		 นายกิตติ	 น้อยพันธุ์ดี	 	

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายศุภโชค	 ภักดีศรีโฆษิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพัชราภรณ์	 บุระตะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายกวีร์รพรรษ	 อั๊งสุรีย์ธีระวัฒน์	 	
	 ๓		 นางสาวภารุจา	 วังพยนต์	 	
	 ๔		 นางสาวเขมณัฏฐ์	 บุญยัง	 	
	 ๕		 นางสาวชยานันท์	 สายทอง	 	
	 ๖		 นายชาญชัย	 มาชื่น	 	
	 ๗		 นางสาวแสงเดือน	 จ�าปารัต	 	
	 ๘		 นางสาวศุภมาศ	 แช่มมี	 	
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	 ๙		 นางสาวเกศรินทร์	 ทันทโชติ	 	
	๑๐		 นางสาวภัสรา	 ฉิมทิม	 	
๑๑		 นายอภิพล	 ศรีเมฆ	 	
๑๒		 นางสาวมีนา	 ถาวรกูล	 	
๑๓		 นางสาววิมลรัตน์	 เผื่อนนุช	 	
๑๔		 นายสหรัฐ	 บุระตะ	 	
๑๕		 นางสาวดลนภา	 นิ่มจันทร์	 	
๑๖		 นางสาวพรพรหม	 สาระจันทร ์  
๑๗		 นายสุวิสิทธิ์	 น้อยพันธ์	 	
๑๘		 นายอภิวัฒน์	 อุ้ยเจริญพงษ์	 	
๑๙		 นายอภิชาติ	 ทองมา	 	
๒๐		 นางสาวอารีรัตน์	 อารมณ์สุข	 	
๒๑		 นายศุภวัฒน์	 โตริต	 	
๒๒		 นางสาวอรญา	 นรพงษ์	 	
๒๓		 นางสาวพรสวรรค์	 แย้มลา	 	
๒๔		 นายกัณฑ์กรินทร์	 เฟื่องฟู	 	
๒๕		 นายชโนดม	 ภูหลง	 	
๒๖		 นางสาวสมฤทัย	 ขาต่าย	 	
๒๗		 นายนครินทร์	 ดีสุก	 	
๒๘		 นายศิริวัฒน์	 เนียมเทศ	 	
๒๙		 นายสัญชัย	 ชื่นเมือง	 	

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสมพิศ	 นาหมั่นคง	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางนิตยาภรณ์	 รอดศรีนาค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางไพรัชน์	 คุณวัฒนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายอารักษ์	 ชูแดง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายอนุชา	 เกตุสกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาววาสนา	 จันทรมณี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายจารึก	 โพธิรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวศิริวรรณ	 พรหมทอง	 	
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	 ๙		 นางสาวขวัญจิตร	 แป้นประจุน	 	
๑๐		 นางจิตลวรรณ	 รอดนิตย์	 	
๑๑		 นายสมรักษ์	 รักษา	 	
๑๒		 นางประภาพรรณ	 วิเชียรช่วง	 	
๑๓		 นางสาวพรรณลดา	 ทุ่มทวน	 	
๑๔		 นางสาวสุภาภรณ์	 พลรัตน์	 	
๑๕		 นายภิรมณ์	 สุขสม	 	
๑๖		 นางสาวพสุกานต์	 สังข์ดวง  
๑๗		 นางสุธัญญา	 ไทยปาน	 	
๑๘		 นายพนม	 ช่างสุวรรณ	 	
๑๙		 นายปัญญาพล	 เลื่องสุนทร	 	
๒๐		 นางสาวกนกวรรณ	 ศรีบวรกุล	 	
๒	๑		 นายณัฐพงศ์	 ไทยเสน	 	
๒๒		 นางสาวนิตยา	 วิเชียรช่วง	 	
๒๓		 นางสาวอุทัยวรรณ	 มีนวล	 	
๒๔		 นายอดิศักดิ์	 ประมุท	 	
๒๕		 นางวรตะวัน	 จันทร์ทิพย์	 	
๒๖		 นางภัทรศยา	 อินทร์ทอง	 	
๒๗		 นางสาวประภัสสร	 ลอยใหม่	 	
๒๘		 นางสาวจันจิรา	 เอียดเนตร	 	
๒๙		 นางสาวอุบลรัตน์	 หมื่นระย้า	 	
๓๐		 นายจิรยุทธ	 เพชรมีศรี	 	
๓๑		 นางสาวรัชนี	 ปานกลัด	 	
๓๒		 นายพงษ์เทพ	 เครือทอง	 	
๓๓		 นางสาววิรวรรณ	 สังข์มุณี	 	
๓๔		 นายสิรวัช	 ชะนางกลาง	 	
๓๕		 นางสาวรัตติกาล	 สุดเกตุ	 	
๓๖		 นางสาวนภารัตน์	 ทองรื่น	 	
๓๗		 นางอัญญารัตน์	 ทองอ่อน	 	
๓๘		 นายชัยสิงห์	 พรหมศิลป์	 	
๓๙		 นางสาวกวิสรา	 เหล็กกล้า	 	
๔๐		 นางสาคร	 พรมเจียม	 	
๔๑		 นายสุพจน์	 เมฆจันทร์	 	
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๔๒		 นายพิศุทธิ์	 ศรีสุวรรณ	 	
๔๓		 นางสาวอัญธัญ	 แสงจันทร์ศิริพร	 	
๔๔		 นายพชร	 วิชัยดิษฐ	 	
๔๕		 นางสาวอารดา	 ปัญญะ	 	
๔๖		 นางสาวจตุพร	 วรรณทอง	 	
๔๗		 นางสาวพัชราพรรณ	 ทับราช	 	
๔๘		 นายไพฑูรย์	 จินดาโรจน์	 	
๔๙		 นางสาวนภัสสร	 แสงอ�าไพ	 	
๕๐		 นางสาวอรพรรณ	 ขวานบุตร	 	
๕๑		 นายณัฐพนธ์	 บุษบงค์	 	
๕๒		 นายวัชรินทร์	 วงศ์วานิช	 	
๕๓		 นายธนะพงษ์	 ธิมาบุตร	 	
๕๔		 นางสาวสุจรรยา	 ท่าหัก	 	
๕๕		 นายอรุณภัทร	 มากขนอน	 	
๕๖		 นางสาววนิดา	 สกุลพันธ์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ  นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเจนณรงค์	 ขวัญรักศรี
	 ๒		 นางสาวลักขณา	 ศิริสมบัตร
	 ๓		 นายนพฎล	 เกตุแก้ว

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ที่  ชื่อ  นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอิงอร	 แซ่ลิ้ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางจิติมาภรณ์	 ประทุม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสรวีย์		 ศรีภักดี	 	
	 ๔		 นางสาวศศิพร	 เปรี่ยมสุข	 	
	 ๕		 นายพงษ์ศักดิ์	 ทองแผ่	 	
	 ๖		 นางสาวกมลวรรณ	 หัตถประดิษฐ์	 	
	 ๗		 นายภมรพล	 แดงสวัสดิ์	 	
	 ๘		 นางสาวขนิษฐา	 กองทอง	 	
	 ๙		 นางสาวอนุศรา	 วงษ์จินดา	 	
๑๐		 นางสาวณัฐฐา	 วงษ์จินดา  
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๑๑		 นางสาวอาริยา	 อุดมญาติ	 	
๑๒		 นายชนินทร์	 ก�าลังกิจ	 	
๑๓		 นางสาวสุดารัตน์	 ประมุท	 	

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวภิชญาภรณ์	 คงรอด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวเมวดี	 เพ็งปอภาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวอังค์วรา	 ชานุกันย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวกมลวรรณ	 เทศเดช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวนาถลดา	 สังข์เพิ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางวิไลลักษณ์	 ผ่องแผ้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 ส.ท.รังสรรค์	 เพิ่มทองมาก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นายกฤษณพล	 สระเก้า	 	
	 ๙		 นางสาวศุภมาส	 สร้อยหลง	 	
๑๐		 นายชาญชัย	 อุ้มนุช	 	
๑๑		 นายจ�าลอง	 พรายมี	 	
๑๒		 นายประกิจ	 สุดเดือน	 	
๑๓		 นางสาวลลิดา	 เนตรข�า	 	
๑๔		 นายประทิว	 ปังข�า	 	
๑๕		 นายประภาส	 เนตรสุข	 	
๑๖		 นางสาวตนะรัตน์	 ประภากร	 	
๑๗		 นางสาวอาทิตยา	 โชติมิตร

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจันทร์จิรา				 พูลจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนุจรี				 พันพุก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายยุทธนา				 ภู่เจริญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวปวีณา				 ทาจวง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
 ๕		 นางสาวปัญจพาณ์				 ผดุงกลิ่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวพรประเสริฐ				 บุตรสิงห์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๗		 นางสาวจิตตรา				 เขม้นกสิกรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นายณัฐวุฒิ				 เวฬุวนารักษ์	 	
	 ๙		 นายชลิต				 วงษ์สกุล	 	
๑๐		 นายนาคินทร์				 เคารพสงฆ์	 	
๑๑		 นายนิธิ				 กลิ่นอุทัย	 	
๑๒		 สิบต�ารวจโท	สุธิศักดิ์				 ศรีเพ็ญ	 	
๑๓		 จ่าสิบเอก	สมภพ				 แย้มยศ	 	
๑๔		 นายชัยเชษฐ				 บานไม่รู้โรย	 	
๑๕		 นางอุมาพร				 เกิดสวัสดิ์	 	
๑๖		 นายกชธนาณัฏฐ์				 วราหะ	 	
๑๗		 นายรังสรรค์				 ธรรมวิจิตร์	 	
๑๘		 นายสหพันธุ์				 กองศรี	 	
๑๙		 นายอัครเดช				 กลทิพย์	 	
๒๐		 นายกฤษฎา				 ใจอารีย์	 	
๒๑		 นายองอาจ				 เกษศิลป์	 	
๒๒		 นายกัมปนาท				 แก้วมณี	 	
๒๓		 นายกฤษฎา				 สุทาธรรม	 	
๒๔		 นายพงศกร				 ประทีป	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวชมทิศา	 นพข�า
	 ๒		 นายธนากร	 ยิ้มพะ
	 ๓		 สิบต�ารวจโท	นิรวิทย์	 นะเริงหาย

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางทัศนีย์	 แสนอุ่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวปูน	 วิเศษศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวรัตนา	 สารักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางล�าเทียน	 ประจักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวเพ็ญนภา	 ชะนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวพุธิตา	 วิริยาภรณ์ประภาส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๗		 นางสาวสวภัทร	 บุญเจริญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวศิริลักษณ์	 นรมาศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นางสาวณัฐพิชา	 ศิวัชโภคิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๐		 นางสาวณัฐชนันท์พร	 พิพิตรภันย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๑		 นางสาวดวงพร	 พรหมราช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๑๒		 นางสาวปาลินี	 หนูทองจันทร์	 	
๑๓		 นายลิขิต	 อัฐโส	 	
๑๔		 นายสุเมธ	 ปิยะสุข  
๑๕		 นางเบญจมาศ	 ประทุมชาติ	 	
๑๖		 นายณัฐพล	 ญาติดอน	 	
๑๗		 นางสาวนลินี	 ศิวายะวิโรจน์	 	
๑๘		 นายสมควร	 เสงี่ยมจิตร์	 	
๑๙		 นายฉัตรฐเดช	 ทองยุ้น	 	
๒๐		 นางสาวปพิชญา	 บุญส่งเสริม	 	
๒๑		 นางสาวณัฎฐณิชา	 พรหมเจริญ	 	
๒๒		 นางสาวอังสนา	 จ�านงวารี	 	
๒๓		 นายประพันธ์พจน์	 ชมบัว	 	
๒๔		 นางสาวจันทร์จิรา	 กลางหาญ	 	
๒๕		 นายบรรชา	 คงคาใส	 	
๒๖		 นางสาววนิดา	 โคตถา   

หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จังหวัดตาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวภรณ์ทิพย์	 ด้วงทรง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวชนิศา	 ทานหิรัญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวธัณญสิตางภุ์	 เพ็ชรสวรรค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวอรทัย	 อินทน้อย	 	
	 ๕		 นางสาวบุษกร	 อยู่พ่วง	 	
	 ๖		 นางสาวสโรชา	 เพียรทอง	 	
	 ๗		 นางสาวณัฐพัชร์	 วงษ์วาท	 	
	 ๘		 นางสาววัลลีพร	 อินผ่อง	 	
	 ๙		 นางสาวกุลธิดา	 สมใจ	 	
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๑๐		 นางสาวหนึ่งฤทัย	 ทองเครือ	 	
๑๑		 สิบตรีฤดีชัย	 เข็มเล็ก	 	
๑๒		 นายอภิชาติ	 สารศาสตร์กุล	 	
๑๓		 นางสาวสิริวิมล	 อินหมี	 	
๑๔		 นางสาวกนกพร	 เจือจันทร์	 	
๑๕		 นางสาวธันยพร	 คงพันธ์	 	
๑๖		 นายสันติสุข	 เจริญพรต	 	
๑๗		 นายพีรวัส	 สองจันทร์	 	
๑๘		 นางสาวกมลวรรณ	 ลัทธิ	 	
๑๙		 นางสาวสุภลักษณ์	 แก้วเมือง	 	
๒๐		 นายอนุชิต	 เกียรติสิน	 	
๒๑		 นายอภิรักษ์	 ภู่นวล	 	
๒๒		 นายเอกรินทร์	 อินทน้อย	 	

หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวนัชษ์แพรวา	 กิตติวณิชนพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 สิบโท	อุดมศักดิ์	 สุมณฑา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาววิสา	 จันทร์มณี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวนิตยา	 กอบเงิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวดวงรัตน์	 อิ่มสุวรรณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 สิบเอก	ขวัญ	 เกษแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวพิมพ์ชญา		 สมานมิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นายชาญชัย	 จันทะเกษ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายประชา	 ไชยยากูลวัฒน์	 	
๑๐		 นางสาวดอกไม้	 จ�าปา	 	
๑๑		 นางสาวพิชญ์สิณี	 จรรยาศิริกุล	 	
๑๒		 นายวัลลภ	 กาลศิริศิลป์	 	
๑๓		 นางสาวมะลิวัลย์	 เกียรติสุข	 	
๑๔		 นายอัมพร	 นินนางกุล	 	
๑๕		 นางสาวสุพรรษา	 ศรีวงษ์	 	
๑๖		 นางสาวณัฏฐาเนตร	 วิริยะกองสกุล	 	

04. ������ 2 �.��� ������� (154-240).indd   216 16/5/2562   21:27:31



217พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

๑๗		 นางสาวจินตนา	 พงษ์ประดิษฐ์	 	
๑๘		 นายเฉลิมเกียรติ	 งามตระกูล	 	
๑๙		 นายปริญญา	 สุดชะฎา	 	
๒๐		 นายกิตติ	 พุทธนพ	 	
๒๑		 นางมนทิรา	 พุทธมิลินประทีป	 	
๒๒		 สิบโท	สันติพงษ์	 เพชรชม	 	
๒๓		 นายจิรายุส	 โชคจินดา	 	
๒๔		 นางสาวมนัสนันท์	 แซ่ลิ้ม  
๒๕		 นายสุรพงษ์	 บุญน่วม	 	
๒๖		 นายทรงกลด	 จูสวัสดิ์	 	
๒๗		 นางสาวกนกลักษณ์	 พรน�้าทิพย์โสภา	 	
๒๘		 สิบเอก	ชาญเดช	 	นวมนุ่มนวล	 	
๒๙		 นางสาวทัศนีย์	 สุกใส	 	
๓๐		 นายสุรพงษ์	 สาทพันธ์	 	
๓๑		 นางสาวอัจฉรา	 สมหวัง	 	
๓๒		 สิบโท	จีระวัฒน์	 บุตรอุดม	 	
๓๓		 นายเฉลิมศักดิ์	 ไกรพ้น	 	
๓๔			 นายอภิสิทธิ์	 ตุรงค์รัตน์	 	
๓๕		 นางสาวสุรีย์พร	 วงษ์สุริยา	 	
๓๖		 นายสุเทพ	 ทองสนธิ	 	
๓๗		 สิบโท	อลงกช	 สมหวัง	 	
๓๘		 สิบโท	อนันทวัฒน์			 วาลีประโคน	 	
๓๙		 สิบโท	นนทวิชญ์			 ชุ่มชื่น	 	
๔๐		 สิบโท	ณัฐดนัย			 อ้อชัยภูมิ	 	
๔๑		 จ่าสิบเอก	เสถียร			 พูลวงษ์	 		 	

หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ จังหวัดก�าแพงเพชร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางระนอง		 สุมาจิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสนอง		 โพธิ์ทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายอดิศักดิ์		 ปานทิพย์	 	
	 ๔		 นางสาวตุ๊กตา		 ชาวแขก	 	
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	 ๕		 นายประมาณ		 ทับทิม	 	
	 ๖		 นายวราศักดิ์			 สิงห์เถื่อน	 	
	 ๗		 นางสาวกนกวรรณ			 สายปิ๋ว	 	
	 ๘		 นายชูชีพ		 จนุช	 	
	 ๙		 นายธีรวุฒิ	 ก�าเหนิด	 	
๑๐		 นายธานี		 เมืองหลวง	 	
๑๑		 นายนพดล			 มุกดา	 	
๑๒		 นางสาวศิริมานันท์				 ก้อนนาค  
๑๓		 นายนัฐพงศ์			 นิยมธรรม	 	
๑๔		 นายณัฐวุฒิ		 โพธิ์ทรง	 	
๑๕		 นายบุญเลิศ	 ขันทอง	 	
๑๖		 นางสาวกัลยา		 เชิดชูพันธ์	 	
๑๗		 นายไกรวิทย์			 สายตา	 	
๑๘		 นายทวีศักดิ์			 แย้มยนต์	 	
๑๙		 นางสาวสุชาดา		 ทาระมล	 	
๒๐		 นางสาวณฐิกา		 ทองนพเก้า	 	
๒๑		 นางสาวเกษร		 ทาระมล	 	
๒๒		 นายสมพร		 จันทร์ดวง	 	
๒๓		 นางสาววาสนา		 อึ่งศรีคราม

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววลัยลักษณ์			 ท้วมโพธิ์แก้ว	 	

หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นาวาโท	ธีรศักดิ์	 บุญเพลิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายณัฐรัตน์	 คณฑา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 นางพรอุษา	 โสอุบล	 	
	 ๔		 นางสาววันดี	 แต้มทอง	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ สถาบันสมทบ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*****
Mahapanya Viddhalai

Major Mahayana Studies
 No. Name/Surname Honors
	 1	 Sovanroth	 Korng	 First-class	honors
	 2	 Chatchawan	 Tapang	 Second-class	honors
	 3	 Sovanarath	 Pha	 	

Donggook Chonbop College, Republic of Korea
Major Buddhism

 No.   Name/Surname     Buddhist Name  Honors 
	 1	 	 NAM	HYUN	SOO	 	 First-class	honors
	 2	 	 SUNG	JIN	SUP	 	 First-class	honors
	 3	 	 BAEG	JUNG	MIN	 	 	
	 4	 	 Seo	Jeong	HO	 	 	

Ching Chueh Shangha University, Chiness Taipei
Major Mahayana Studies

 No. Name/Surname Buddhist Name Honors
	 1	 	 NGUYEN	THI	HONG	PHO
	 2	 	 Wan	Dan	Dan
	 3	 	 Li	Siu	Ling	Winnie
	 4	 	 Tsai	Han	Ho
	 5	 	 Lee	Shu	Chen

Sri Lanka International Buddhist Academy
Major Buddhist Leadership

 No. Name/Surname Honors
	 1	 Ven.	W.	Nanda					
	 2	 Ven.	K.	Dhammananda
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	 3	 Ven.	Pandita
	 4	 Ven.P.	Dhamma	Kusala
	 5	 Mr.P.D.	Sugathapala
	 6	 Ms.R.G.B.M.D.K.	Jayasooriya
	 7	 Ven.	Sarada	
	 8	 Ven.	Vatheittha
	 9	 Ven.	Dhammawansha
	10	 Ven.P.	Vineetha
	11	 Ven.D.	Nandasara
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สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่
ส่วนจัดการศึกษา/คณะ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์

สาขาวิชา
ปริญญาเอก

รวม
บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ บัณฑิตวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา ๒๗ ๕๒ ๑๐๖

Buddhist	Studies ๒ ๘ ๑๐

ปรัชญา ๒ ๕ ๗

สันติศึกษา ๒ ๒๐ ๒๒

๒ คณะครุศาสตร์ พุทธบริหารการศึกษา ๒๗ ๑๘ ๔๕

๓ คณะมนุษยศาสตร์
พุทธจิตวิทยา ๙ ๒๑ ๓๐

ภาษาศาสตร์ ๑ ๒ ๓

๔ คณะสังคมศาสตร์

การจัดการเชิงพุทธ ๑๗ - ๑๗

การพัฒนาสังคม ๗ ๑๒ ๑๙

รัฐประศาสนศาสตร์ - ๓ ๓

รัฐประศาสนศาสตร์
(นานาชาติ)

๑ ๓ ๔

๕ วิทยาเขตเชียงใหม่ พระพุทธศาสนา	 ๑๕ ๒๕ ๔๐

๖ วิทยาเขตขอนแก่น
พระพุทธศาสนา ๑๐ ๑๕ ๒๕

ปรัชญา ๑๐ ๖ ๑๖

๗ วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธบริหารการศึกษา ๑๐ ๖ ๑๖

๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	
(IBSC)

Buddhist	Studies ๘ ๖ ๑๔

รวมทั้งสิ้น ๑๔๘ ๒๐๒ ๓๕๐

04. ������ 2 �.��� ������� (154-240).indd   221 16/5/2562   21:27:31



222 สูจิบัตร

 

ที่
ส่วนจัดการศึกษา/คณะ 

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์
สาขาวิชา

ปริญญาโท
รวม

บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ บัณฑิตวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา ๗ ๒๐ ๒๗

ปรัชญา ๓ - ๓

ธรรมนิเทศ ๑ - ๑

สันติศึกษา ๒ ๑ ๓

๒ คณะพุทธศาสตร์
พระไตรปิฎกศึกษา ๗ ๗ ๑๔

ศาสนาเปรียบเทียบ - ๑ ๑

๓ คณะครุศาสตร์

การบริหารการศึกษา - ๑ ๑

พุทธบริหารการศึกษา ๔๕ ๑๑ ๕๖

การสอนสังคมศึกษา ๑๒ ๓ ๑๕

จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว
๑ ๓ ๔

๔ คณะมนุษยศาสตร์

ชีวิตและความตาย ๖ ๖

พุทธจิตวิทยา ๓ ๑ ๔

พุทธศาสตรและศิลปะ

แห่งชีวิต
- ๑ ๑

English	(นานาชาติ) ๒๑ ๓ ๒๔

ภาษาศาสตร์ ๙ - ๙

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่  ๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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223พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

๕ คณะสังคมศาสตร์

การจัดการเชิงพุทธ ๒๒ - ๒๒

การพัฒนาสังคม ๒๓ ๓ ๒๖

รัฐประศาสนศาสตร์ ๑๙ ๘ ๒๗

รัฐประศาสนศาสตร์
(นานาชาติ)

๑ - ๑

๖ วิทยาเขตหนองคาย พระพุทธศาสนา ๑๔ ๓ ๑๗

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	
พระพุทธศาสนา	 ๒๕ ๔ ๒๙

การพัฒนาสังคม ๖ ๔ ๑๐

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่
พระพุทธศาสนา	 ๒๑ ๑๐ ๓๑

ปรัชญา ๔ ๓ ๗

๙ วิทยาเขตขอนแก่น

พระพุทธศาสนา ๙ ๔ ๑๓

ปรัชญา	 ๒ ๑ ๓

พุทธบริหารการศึกษา ๑๗ ๓ ๒๐

การสอนสังคมศึกษา ๑๘ ๖ ๒๔

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา
พระพุทธศาสนา ๙ ๓ ๑๒

ปรัชญา ๒ - ๒

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี พระพุทธศาสนา	 ๗ ๗ ๑๔

๑๒ วิทยาเขตแพร่ พระพุทธศาสนา ๗ - ๗

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ พระพุทธศาสนา	 ๘ ๑ ๙

๑๔ วิทยาเขตพะเยา พระพุทธศาสนา	 ๔ ๒ ๖

๑๕
วิทยาเขตบาฬีศึกษา

พุทโฆส
วิปัสสนาภาวนา ๓๒ ๗ ๓๙
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224 สูจิบัตร

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์
พระพุทธศาสนา ๒ ๒ ๔

การบริหารการศึกษา ๖ ๙ ๑๕

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน พระพุทธศาสนา ๑๕ ๒ ๑๗

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พระพุทธศาสนา	 ๑๓ ๓ ๑๖

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง พระพุทธศาสนา ๑๐ ๕ ๑๕

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระพุทธศาสนา ๑๑ - ๑๑

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี การจัดการเชิงพุทธ	 ๓๕ ๓๕

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พระพุทธศาสนา	 ๑๐ ๒ ๑๒

๒๓
วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ	(IBSC)
Buddhist	Studies ๖ ๒ ๘

๒๔

Dongguk	Buddhist	

Chonbop	College	

(DBCC),	South	Korea	

Buddhist	Studies ๑ - ๑

๒๕
Ching	Chueh	Budhist	

Sangha	University

Mahayana	

Buddhism
๑ - ๑

๒๖
Buddhist	College	of	

Singapore
Buddhist	Studies ๘ - ๘

รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๔๗๕ ๑๕๖ ๖๓๑
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225พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ที่ ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ ส่วนกลาง ๑๒๙ ๑๕ ๑๔๔

๒ วิทยาเขตหนองคาย ๓ ๓

๓ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๓ ๔ ๒๗

๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๘ ๒๘

๕ วิทยาเขตขอนแก่น ๔๘ ๑ ๔๙

๖ วิทยาเขตนครราชสีมา ๑๐ ๓ ๑๓

๗ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๑ ๒๑

๘ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓ ๓

๙ วิทยาเขตแพร่ ๓ ๓

๑๐ วิทยาเขตพะเยา ๖ ๖

๑๑ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	จ.นครปฐม ๕๘ ๕๘

๑๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๔ ๑ ๑๕

๑๓ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๐ ๑๐

๑๔ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๙ ๑ ๑๐

๑๕ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ๒ ๒

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑๑ ๑๑

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๗ ๒ ๙

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๑ ๑

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ ๘ ๑๑

สถิติพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะพุทธศาสตร์
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226 สูจิบัตร

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๘ ๑ ๑๙

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑๕ ๒ ๑๗

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง ๑๒ ๑๒ ๒๔

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑๖ ๑๖

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	เพชรบูรณ์ ๑๘ ๑๘

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๙ ๒๙

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๖ ๖

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ๑ ๑

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๒๗ ๒๗

๒๙ หน่วยวิทยบริการวัดหงสห์ประดิษฐาราม	จ.สงขลา ๕ ๘ ๑๓

รวม ๕๓๖ ๕๘ ๕๙๔
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227พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ที่ ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ ส่วนกลาง ๕๔ ๒๓ ๗๗

๒ วิทยาเขตหนองคาย ๙ ๔ ๑๓

๓ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๑๙ ๔๗ ๖๖

๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒ ๑๐ ๑๒

๕ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๐ ๕๐ ๗๐

๖ วิทยาเขตนครราชสีมา ๙ ๑ ๑๐

๗ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๘ ๒๒ ๕๐

๘ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๑ ๑๔ ๒๕

๙ วิทยาเขตแพร่ ๑๗ ๒ ๑๙

๑๐ วิทยาเขตพะเยา ๕ ๔ ๙

๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๕ ๑๙ ๒๔

๑๒ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๗ ๑๕ ๒๒

๑๓ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ๖ ๒๒ ๒๘

๑๔ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓ ๒๒ ๒๕

๑๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๕ ๑๗ ๒๒

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๕ ๖ ๑๑

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ๙ ๑๓ ๒๒

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๑ ๖ ๑๗

รวม ๒๒๕ ๒๙๗ ๕๒๒

คณะครุศาสตร์

04. ������ 2 �.��� ������� (154-240).indd   227 16/5/2562   21:27:32



228 สูจิบัตร

ที่ ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ ส่วนกลาง ๙๓ ๑๔ ๑๐๗

๒ วิทยาเขตหนองคาย ๑๐ ๑๐

๓ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๔๔ ๒๘ ๗๒

๔ วิทยาเขตขอนแก่น ๑๔ ๙ ๒๓

๕ วิทยาเขตนครราชสีมา ๖ ๑๓ ๑๙

๖ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๖ ๕ ๑๑

๗ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๗ ๒ ๙

๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๕ ๕

๙ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ๒ ๒

๑๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๘ ๘

๑๑ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๕ ๖ ๑๑

รวม ๑๙๐ ๘๗ ๒๗๗

คณะมนุษยศาสตร์
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229พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ที่ ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ ส่วนกลาง ๑๔๒ ๒๐ ๑๖๒

๒ วิทยาเขตหนองคาย ๑๘ ๒๙ ๔๗

๓ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๓ ๑๑๙ ๑๔๒

๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑๖ ๒๗ ๔๓

๕ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๗ ๒๖ ๕๓

๖ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒๘ ๔๓ ๗๑

๗ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑๖ ๒๖ ๔๒

๘ วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๖ ๒๑ ๔๗

๙ วิทยาเขตแพร่ ๒๐ ๕๐ ๗๐

๑๐ วิทยาเขตพะเยา ๑๖ ๕๒ ๖๘

๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๖ ๒๗ ๔๓

๑๒ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๐ ๑๙ ๒๙

๑๓ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๙ ๒๐ ๓๙

๑๔ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ๗ ๕๕ ๖๒

๑๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑๐ ๑๓ ๒๓

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๗ ๒๘ ๓๕

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒ ๙๐ ๙๒

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ ๕๑ ๕๔

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๑ ๑๕ ๒๖

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑๔ ๔๑ ๕๕

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง ๑๒ ๔๙ ๖๑

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๔๒ ๑๘ ๖๐

คณะสังคมศาสตร์
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230 สูจิบัตร

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารดี ๗ ๒๒ ๒๙

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	เพชรบูรณ์ ๑๕ ๑๗ ๓๒

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑๗ ๖ ๒๓

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๕ ๓๐ ๕๕

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๑๔ ๓๐ ๔๔

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๒๓ ๔๗ ๗๐

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๒๙ ๗ ๓๖

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ๑๕ ๗๒ ๘๗

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ๒๖ ๒๖ ๕๒

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ๑๒ ๒๗ ๓๙

๓๓ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ๑๕ ๑๗ ๓๒

๓๔ หน่วยวิทยบริการวัดท่านา	จ.ตาก ๒ ๒๒ ๒๔

๓๕ หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม	จ.ชลบุรี ๑๒ ๔๑ ๕๓

๓๖ หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้	จ.อุตรดิตถ์ ๒๐ ๒๐

๓๗ หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ	จ.ก�าแพงเพชร ๗ ๒๔ ๓๑

๓๘ หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑล	จ.จันทบุรี ๒๑ ๔ ๒๕

๓๙ หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว	จ.สระแก้ว ๗ ๗

รวม ๗๕๒ ๑,๒๓๑ ๑,๙๘๓

04. ������ 2 �.��� ������� (154-240).indd   230 16/5/2562   21:27:32



231พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

สถาบันสมทบ

ที่ ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ มหาปัญญาวิทยาลัย ๓ - ๓

๒ Donggook	Buddhist	Chonbop	College - ๔ ๔

๓ Ching	Chueh	Buddhist	Sangha	University ๕ - ๕

๔ Sri	Lanka	International	Buddhist	Academy ๙ ๒ ๑๑

รวมทั้งสิ้น ๑๗ ๖ ๒๓
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232 สูจิบัตร

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ คณะพุทธศาสตร์ ๕๓๖ ๕๘ ๕๙๔

๒ คณะครุศาสตร์ ๒๒๕ ๒๙๗ ๕๒๒

๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๑๙๐ ๘๗ ๒๗๗

๔ คณะสังคมศาสตร์ ๗๕๒ ๑,๒๓๑ ๑,๙๘๓

๕ สถาบันสมทบ ๑๓ ๑๐ ๒๓

รวมทั้งหมด ๑,๗๖๑ ๑,๖๘๓ ๓,๓๙๙

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ พุทธศักราช รุ่นที่ จ�านวนที่ส�าเร็จการศึกษา

๑ ๒๕๕๗ ๕๙ ๓,๘๑๙

๒ ๒๕๕๘ ๖๐  ๕,๒๔๑

๓ ๒๕๕๙ ๖๑ ๔,๒๘๒

๔ ๒๕๖๐ ๖๒ ๓,๔๙๖

๕ ๒๕๖๑ ๖๓ ๓,๗๙๓

๖ ๒๕๖๒ ๖๔ ๓,๓๙๙
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233พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่             ชื่อ ฉายา/นามสกุล                             ที่อยู่                               สาขาวิชา

	 ๑	 พระราชโพธิวรคุณ	(พายัพ	ิตปุญฺโญ)	 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ

	 ๒	 พระราชวิสุทธิวิเทศ	(วิสุทธิ์	โชติญาโณ)	 วัดไทยเบลเยี่ยม	 พระพุทธศาสนา

	 ๓	 พระจินดารัตนาภรณ์	(เสริม	กตกิจฺโจ)	 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	ล�าปาง	 พระพุทธศาสนา

	 ๔	 พระสุนทรมุนี	(เสน่ห์	านสิริ)	 วัดมิ่งเมือง	น่าน	 ธรรมนิเทศ

	 ๕	 พระมงคลบุญเขต	(สงวน	อาสโภ)		 วัดลานบุญ	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	การจัดการเชิงพุทธ

	 ๖	 พระมงคลวโรปการ	(ช�านาญ	อุตฺตมปญฺโญ)	วัดชินวราราม	ปทุมธาน	ี การสอนพระพุทธศาสนา

	 ๗	 พระวิเทศรัตนาภรณ์	(ถนัด	อตฺถจารี)	 วัดป่าธรรมรัตน์	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ

	 ๘	 พระโพธิคุณวิเทศ	(พะยอม	สุทสฺสโน)	 วัดพุทธวิหาร	เบอร์ลิน	 พระพุทธศาสนา

	 ๙	 พระครูอรรถสารเมธี	(จ�านง	อติเมโธ)	 วัดวุฒาราม	ขอนแก่น	 พระพุทธศาสนา

	๑๐	 Ven.	Kruba	Zao	Deng	Dai	 Po	Lin	Temple	Chinese	Hong	Kong	 Buddhist	Studies

	๑๑	 Ven.	Dr.Jing	Yin	 Po	Lin	Temple	Chinese	Hong	Kong	 Buddhist	Studies

	๑๒	 Ven.	Ji	Hyun	 Kwaneumsa	Temple	Busan	 Buddhist	Studies

	๑๓	 Most	Ven.	Thich	Thanh	Nhieu	 Hanoi	Vietnam	 Buddhist	Studies

	๑๔	 นายฉัตรชัย	พรหมเลิศ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์

	๑๕	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุไรวรรณ	คะนึงสุขเกษม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

	๑๖	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาย	โพธิสิตา	 นครปฐม	 พระพุทธศาสนา

	๑๗	 รองศาสตราจารย์	บ�ารุง	สุขพรรณ	์ กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ

	๑๘	 รองศาสตราจารย์	ไพบูลย์	เทวรักษ์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา

	๑๙	 นายสนิท	ไชยวงศ์คต	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

	๒๐	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุรีภรณ์	เมฆินไกรลาศ	 สมุทรสงคราม	 การพัฒนาสังคม

	๒๑	 นายอภิชาต		เจนสถิตวงศ์	 กรุงเทพมหานคร	 เศรษฐศาสตร์

	๒๒	 นางสาวเพ็ญศรี	จารุวัฒนะ	 กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม

	๒๓	 นางพรทิพย์	โรจตระการ	 กรุงเทพมหานคร	 วิปัสสนาภาวนา

	๒๔		นายศุภาชัย	ผ่องสวัสดิ์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

	๒๕	 นายศราวุฒิ	พันธุวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	๒๖	 นางสาวสงวนศรี	เข็มสม	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	๒๗	 นางนาถนภา	ทัตติยโชติ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
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234 สูจิบัตร

	๒๘	 นางนิภา	อ�่าบ�ารุง	 ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

	๒๙	 นางกัญญ์ฐณัฐฐา	ไตรสรณกุล	 ศรีสะเกษ	 การจัดการเชิงพุทธ

	๓๐	 Prof.Dr.Nguyen	Kim	Son	 Vietnam	 Buddhist	Studies

	๓๑	 Dr.Upali	Mohottige	Sedere	 Sri	Lanka	 Buddhist	Management

	๓๒	 H.E.	Thura	U	Aung	Ko	 Myanmar	 Public	Administration

	๓๓	 Dr.Sarah	Marie	Ekdawi	 England	 English	Teaching

	๓๔	 Mrs.Daw	Nang	Shwe	Hmon	 Myanmar	 Buddhist	Psychology
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235พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่             ชื่อ ฉายา/นามสกุล                                ที่อยู่                        สาขาวิชา 

	 ๑	 พระครูมงคลอุดมธรรม	(อุดม	อุตฺตโม)	 วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม	เลย	 ธรรมนิเทศ

	 ๒	 พระครูอุบลเขมาภรณ์	(บุญจันทร์	เขมจาโร)		 วัดอุบลบรทิพย์	ร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 ๓	 พระครูบรรพตสมานธรรม	(พุธ	อนาลโย)	 วัดหิมวันบรรพต	สุรินทร์	 การจัดการเชิงพุทธ

	 ๔	 พระครูภัทรสรคุณ	(ไพบูลย์	ปภสฺสโร)	 วัดเวฬุวัน	ระนอง	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 ๕	 พระครูดิตถ์วรรักษ์	(ดิเรก	อุปคุตฺโต)	 วัดท่าโขลง	ลพบุรี	 พุทธบริหารการศึกษา

	 ๖	 นางอินทร์	นาประกอบ	 เพชรบูรณ์	 สังคมศึกษา

	 ๗	 Mrs.Gan	Hooi	Kim	Johor	 Malaysia	 พระพุทธศาสนา
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236 สูจิบัตร

รายนามผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่             ชื่อ /นามสกุล                                 ที่อยู่ 

 ๑ แม่ชี	ดร.รัชดา	อมาตยกุล																													ส�านักปฏิบัติธรรมรัชตะธรรมสถาน	ล�าพูน

	 ๒	 แม่ชีประทิน	อ่�าบ�ารุง	 ฉะเชิงเทรา	

	 ๓	 ดร.สุนันทา	นิตยะประภา	 กรุงเทพมหานคร

	 ๔	 ดร.จุฑามาศ	วารีแสงทิพย์	 กรุงเทพมหานคร

	 ๕	 ดร.ประดิษฐ์	พาชื่น	 อุบลราชธานี

	 ๖	 ดร.สุพัตรา	ชั้นสุวรรณ	 กรุงเทพมหานคร

	 ๗		 ว่าที่ร้อยตรี	ดร.วราภูมิ	สุวะโสภา	 นครราชสีมา

	 ๘	 ดร.กุลภัสสรณ์	อัครบาล	 ร้อยเอ็ด

	 ๙	 ดร.จันทร	แสงสุวรรณวาว	 กรุงเทพมหานคร

	๑๐	 นางรัมภา	สันติธรรม	 เชียงใหม่

	๑๑	 นางสิริลักษ์	ประเสริฐ	 ขอนแก่น

	๑๒	 นางอ�าภา	สวาทยานนท	์ สมุทรปราการ

	๑๓	 นางวิบูลย์	จิรัปปภา	 นครพนม

	๑๔	 นางเฉลียว	พงษ์พันธุ์	 พระนครศรีอยุธยา

	๑๕	 นางชุติมา	ตั้งรัตคณะ	 ชัยภูมิ

	๑๖	 นายไพศาล	คุนผลิน	 กรุงเทพมหานคร

	๑๗	 นางวีระวรรณ	พราพงษ์	 กรุงเทพมหานคร

	๑๘	 นายสมนึก	จันทร์ศรีทอง	 พระนครศรีอยุธยา

	๑๙	 นางขัตติยา	ด้วงส�าราญ	 กรุงเทพมหานคร

	๒๐	 นางรัตนา	กิตติบรรลุ	 กรุงเทพมหานคร

	๒๑	 นางรัศมี	ทินกรวงศ์	 หนองคาย

	๒๒	 นายสวิต	มัคราช	 นครศรีธรรมราช

	๒๓	 นางนงลักษณ์	ไชยเสโน	 นนทบุรี

	๒๔	 นายดนัย	กิตติจันทรโรจน์	 กรุงเทพมหานคร
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237พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

	๒๕	 นางบัวล้อม	หาญต๊ะ	 น่าน

	๒๖	 นางรุจิกาญจน์	ทันใจ	 แพร่

	๒๗	 นายธีรศักดิ์	ฑีฆายุพันธุ์	 ขอนแก่น

	๒๘	 นายเพทาย	สดทรงศิลป์	 สุรินทร์

	๒๙	 นางมณีย์	ไชยชนะ	 มหาสารคาม

	๓๐	 นายนภัสรัญชน์	มิตรธีรโรจน์	 กรุงเทพมหานคร

	๓๑	 นางสาวเพ็ญภัค		รัตนค�าฟ	ู ล�าปาง 

	๓๒	 นายโอฬาร		กิจเลิศ	 สมุทรปราการ

	๓๓	 นายอัญวุฒิ	โพธิ์อ�าไพ	 สมุทรปราการ

	๓๔	 นายกวี		ยามเย็น	 นครนายก

	๓๕	 นายปิยะลักษณ์	ถิ่นแก้ว	 สมุทรปราการ

	๓๖	 นางคมข�า	นาวีรัตนวิทยา	 India

	๓๗	 Daw	Nang	Mouk	Laung	Saing	 Myanmar

	๓๘	 Daw	Yin	Yin	Win	 Myanmar

	๓๙	 Mr.Chaisompon	Pomvihan	 Laos

	๔๐	 Mrs.Lee	Sung	Soon	 South	Korea

	๔๑	 Mr.U	Zaw	Ngwe	Lwin	 Myanmar

	๔๒	 Ms.Daw	Khin	Thandar	Oo	 Myanmar

	๔๓	 Mr.Sangat	Choulamany	 Laos

	๔๔	 Mr.Lalist	Kumar	Bakshi	 Japan

	๔๕	 Mr.Raminder	Sing	Sajatep	 India

	๔๖	 Ms.Teo	Siao	Ki	 Malaysia
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238 สูจิบัตร

สถิติผู้ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี ๒๕๖๒

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ	 คฤหัสถ์

๑ พธ.ด.	กิตติมศักดิ์ ๙ ๑๖ ๔ ๖ ๓๕

๒ พธ.ม.	กิตติมศักดิ์ ๕ ๑ - ๑ ๗

๓ เข็มเกียรติคุณ - ๓๕ - ๑๑ ๔๖

รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๕๒ ๔ ๑๘ ๘๘

ประจ�าปี ๒๕๖๑

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ	 คฤหัสถ์

๑ พธ.ด.	กิตติมศักดิ์ ๙ ๑๙ ๗ ๖ ๔๑

๒ พธ.ม.	กิตติมศักดิ์ ๖ ๒ - - ๘

๓ เข็มเกียรติคุณ - ๗๙ - ๑๔ ๙๓

รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๑๐๐ ๗ ๒๐ ๑๔๒
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239พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๒

ประจ�าปี ๒๕๕๙

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ	 คฤหัสถ์

๑ พธ.ด.	กิตติมศักดิ์ ๘ ๑๙ ๘ ๒ ๓๗

๒ พธ.ม.	กิตติมศักดิ์ ๗ ๔ ๑๑

๓ เข็มเกียรติคุณ ๗๑ ๑ ๗๒

รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๙๔ ๘ ๓ ๑๒๐

ประจ�าปี ๒๕๖๐

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ	 คฤหัสถ์

๑ พธ.ด.	กิตติมศักดิ์ ๘ ๑๔ ๘ ๑ ๓๑

๒ พธ.ม.	กิตติมศักดิ์ ๕ ๓ ๑ ๙

๓ เข็มเกียรติคุณ ๕๗ ๒ ๕๙

รวมทั้งสิ้น ๑๓ ๗๔ ๘ ๔ ๙๙
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)
*****

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระมหาชาวิทย์	 สุทฺธสีโล	 มะลิวงศ์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระครูสังฆรักษ์ธวัชชัย	 ติิธมฺโม	 ฤกษ์ศิลานนท์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระมหาขจรศักดิ์	 กิตฺติโฆสโก	 ด�าสนวน	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระเอกกวี	 าณวโร	 แก่นวงษ์ค�า	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระศิวกร	 ปภสฺสโร	 ดวงมณี	 	
	 ๖		 พระณัฐกานต์	 าณสุทฺธิเมธี	 อินต๊ะวัน	 	
	 ๗		 พระลือชัย	 ปิยสีโล	 พิมพ์พิเศษ	 	
	 ๘		 พระปิยะวัฒน์		 จารุวณฺโณ	 ทองก�า	 	
	 ๙		 พระมหาอุดร	 จารุธมฺโม	 อ้วนพร	 	
	๑๐		 พระครูสุนทรบุญญานุยุต	คุตฺตจิตฺโต	 พูนส�าเภา	 	
	๑๑		 พระวิวัฒน์	 านวโร	 ไกรทอง	 	
	๑๒		 พระบุดดี	 กตธมฺโม	 ศรีประดับ	 	
	๑๓		 Charothath	 		 Mon	 	
	๑๔		 พระสมเกียรติ	 ติธมฺโม	 แซ่เอี้ยว	 	
	๑๕		 พระณรงค์	 สิริคุตฺโต	 หุนสูงเนิน
	๑๖		 พระรุ่งเกียรติ	 อินฺทปฺโ	 ศิริสุขเจริพร	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	๑๗		 พระอภิชาติ	 สิริธมฺโม	 แช่มชื่น	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
๑๘		 พระครูสังฆรักษ์สมบัติ	 สีลภูสิโต	 จันทรมโรภาส	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
๑๙		 พระปลัดมานพ	 ธมฺมโชโต	 แตงหอม	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
๒๐		 พระพัลลภ	 ชยปาโล	 ป้องกัน	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
๒๑		 พระปลัดพงษ์ศักดิ์	 มหาาโณ	 สวัสดี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
๒๒		 พระธนากร	 ธนกโร	 อู๋หนู	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
๒๓		 พระอธิการจรั	 ธมฺมธโร	 มารวม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
๒๔		 พระครูจริยาภิราม	 อคฺคจิตฺโต	 รัศมี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
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	๒๕		 พระหน่วง	 สิริธมฺโม	 ผมงาม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๒๖		 พระสมพร	 ฉนฺทชาโต	 วิลัยแก้ว	 	
	๒๗		 พระสุวิทย์	 จตฺตมโล	 ถนัดช่าง	 	
	๒๘		 พระสุรัตน์	 สิรินฺธโร	 ชูเทียน	 	
	๒๙		 พระครูสมุห์ปัา	 อภิวณฺโณ	 ชื่นระรวย	 	
	๓๐		 พระพีระพล	 าณวโร	 สีสวย	 	
	๓๑		 พระครูขันติสารโสภณ	 โสภิโณ	 ชูผลา	 	
	๓๒		 สามเณรยงวิทย์	 		 วีระสัย	 	
	๓๓		 พระพงษ์ศิริ	 าณธีโร	 กัณหาพิมพ์	 	
	๓๔		 พระประยูร	 วรปฺโ	 รนกฐิน	 	
	๓๕		 พระครูรัตนาธิคุณ	 รตนวณฺโณ	 ทองอิ่ม	 	
	๓๖		 พระครูพิริยธรรมสาร	 มหาวีโร	 จริงระ	 	
	๓๗		 พระอนุชา	 โชติกุโล	 ปิติประดิษฐ์	 	
	๓๘		 พระใบฎีกาวิจารณ์	 ขนฺติโก	 ทินภู	 	
	๓๙		 พระชาชัย	 ชยาภินนฺโท	 ทวีชาติ	 	
	๔๐		 พระพฤษภา	 สิริวฑฺฒโก	 เพียงผล	 	
	๔๑		 พระปลัดกฤษฎิ์ธีรฌาน์	 สุธมฺโม	 สุขสวัสดิ์มาลัย	 	
	๔๒		 พระวิเวก	 ฉนฺทธมฺโม	 มีสมบัติ	 	
๔๓		 พระราชันย์	 หาสจิตฺโต	 เกิดกันการ	 	
	๔๔		 พระครูวรดิตถ์สิทธิคุณ	 มหิสฺสโร	 ศรีงาม	 	
	๔๕		 พระสมเดช	 เตชวโร	 ฉายเนตร	 	
	๔๖		 พระพรเทพ	 จกฺกวโร	 อินทร์มี	 	
	๔๗		 พระครูใบฎีกาชนะชัย	 อมโร	 ขวัทิพย์ธนสาร	 	
	๔๘		 พระสมภพ	 สุภทฺโท	 มีสมบัติ	 	
	๔๙		 เจ้าอธิการสมศักดิ์	 กนฺตธมฺโม	 พัดฉวี	 	
	๕๐		 สามเณรวีรพล	 		 ใจวงษ์สี	 	
	๕๑		 พระมหายุรนันท์	 ิตสีโล	 ภู่ระหงษ์	 	
	๕๒		 พระครูรัตนวิริยคุณ	 มหาปฺุโ	 จันนาน	 	
	๕๓		 พระวีระ	 จารุธมฺโม	 งามบุตรี	 	
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สาขาวิชาศาสนา
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระศุภกิตต์		 ปริปุณฺโณ	 สกุลณา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระวรวุฒิ	 วิสุทฺธิเมธี	 โอทอง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 สามเณรเมืองชัย	 	 สายเอก	

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาณัฐวุฒิ				 ณฏฺวุฑฺฒิโก	 สงวนงาม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 สามเณรปิติณัฐ				 		 เครือจินา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 สามเณรซาแหม่			 		 ไชยา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระสมหมาย				 วุฑฺฒิสาโร	 อินทร์แก้ว	 	
	 ๕		 พระณัฐวุฒิ				 เทวธมฺโม	 แก่นสาร	 	
	 ๖		 พระนัฐสิทธิ์			 อธิปฺโ	 โพธิ์เงิน	 	
	 ๗		 พระชุติพงศ์				 จนฺทปฺโ	 มะโนชาติ	 	
	 ๘		 Chau				 		 Ren	 	
	 ๙		 Banxay				 		 Khunthavixay	 	

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระอุดม	 ทีปโก	 เสือชุมแสง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระชลอ	 ปฺุคโม	 เจริสุข	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระภูชา	 ภูริชาโน	 ศรีซังส้ม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระครูปิยจันทสาร	 จนฺทสาโร	 กลิ่นสาโรจน์	 	

สาขาวิชา Buddhism (English Program)
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Ha	Thu	Tam	Dhammapali	 		 First-class
	 ๒		 Carinda	 		 		 Second-class	
	 ๓		 Voung	Nguyen	Dang	 		 		 Second-class	
	 ๔		 Kovidalankara	 		 		 Second-class	
	 ๕		 Ven.	Pindola	 		 		 Second-class	
	 ๖		 Thit	Zana	 		 		 Second-class	
	 ๗		 Abhijeet	Chwdhury		 		 		
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	 ๘		 Dhammananada	 		 		
	 ๙		 Ngoc	Bao	Nguyen	Dinh	 		 		
	๑๐		 Indaka	 		 		 	
	๑๑		 Ku	Sa	La	 		 		 	
	๑๒		 Kovida	 		 		 	
	๑๓		 Cao	Van	Trong	 		 		 	
	๑๔		 Thach	Khanh	 		 		 	
	๑๕		 Kavinanda	 		 		 	
	๑๖		 Pannya	Sa	Ra	 		 		 	
	๑๗		 Dha	Ma	Thiha	 		 		 	
	๑๘		 Pannyarwinsa	 		 		 	
	๑๙		 Nyana	 		 		 	
	๒๐		 Vasitha	 		 		 	
	๒๑		 Sirinda	 		 		 	
	๒๒		 Pyinnyanada	 		 		 	
	๒๓		 Zatipala	 		 		 	
	๒๔		 LI	XIANG	 		 		 	
	๒๕		 Phra	Dhammanan				 Pharisutthachayo	Sankaew	 First-class
	๒๖		 Htera		 		 Vamsa	 	
	๒๗		 Zatipala	 		 		 	
	๒๘		 Lam	Minh	Nam	 		 		 	
	๒๙		 Lim	Mun	Chin	 		 		 		 	  

สาขาวิชา Philosophy (English Program)
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Sokkhim	Dhamapalte			 		 First-class
	 ๒		 Nyarninda	 		 		 First-class
	 ๓		 Nandasarmi	Numtai	 		 		 Second-class	
	 ๔		 Vimala	 		 		 Second-class	
	 ๕		 Candima	 		 		 Second-class	
	 ๖		 Odhipa	 		 		 Second-class	
	 ๗		 Visarrana	 		 		 Second-class	
	 ๘		 Sai	Hsai	Kham	Uttara			 		 Second-class	
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	 ๙		 Sai	Long	Mong	Vicitta	Sara	 		 Second-class	
	๑๐		 Sai	htun	Naginda	 		 		 Second-class	
	๑๑		 Nandiya	 		 		 Second-class	
	๑๒		 Phonexay	Keovongthep	 		
	๑๓		 Indobhasa	 		 		
	๑๔		 Kosalla	 		 		 	
	๑๕		 Sophearoth	Phen	 		 		 	
	๑๖		 Nanissara	 		 		 	
	๑๗		 Sandimar	 		 		 	
	๑๘		 Rina	Sean	 		 		 	
	๑๙		 Mar	Na	Wa	 		 		 	
	๒๐		 Zatila	 		 		 	
	๒๑		 Nyarneinda	 		 		 	
	๒๒		 Pech	Bounthoeurn		 		 		 	
	๒๓		 Thaw	Phake	Ta	 		 		 	
	๒๔		 Sasana	 		 		 	
	๒๕		 Phon	Sam	 		 		 	
	๒๖		 Uttma	 		 		 	
	๒๗		 Kunthea	 		 Thlang	 Second-class	
	๒๘		 Le	Van	Truc	 		 		 	
	๒๙		 Phra	Thanapol	 Varasihapalo	 Worasing	 	
	๓๐		 Channa	 		 Heng	 	
	๓๑		 Tayzawonta	 		 		 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระวัชระ	 ถาวโร	 มืดหล้า
	 ๒		 พระมหาทองดี	 ขนฺติโก	 ค�าควร
	 ๓		 พระไพฑูรย์	 เตชธมฺโม	 วิชุมา
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วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระกฤษฎา	 ติาโณ	 ดาเรือน	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒		 พระปฏิภาณ	 าณทีโป	 ปิยะวงค์	 	
	 ๓		 สามเณรชัยละ	 	 เมธา	 	
	 ๔		 SAI		PAUNG				 	 PHA		 	
	 ๕		 พระบุมี				 มุนีจาโร	 เมธาอนันต์กุล	 	

สาขาวิชาภาษาบาลี
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณรงค์				 ปภสฺสโร	 กันธะ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระมหาเคน	 สนฺติกโร	 อัศวภูมิ	 	
	 ๓		 พระทวี				 ปฺุานนฺโท	 ค�าหมื่น	 	
	 ๔		 พระอธิการจรัส				 ชวนปฺโ	 สุนันต๊ะ	 	
	 ๕		 พระคเณย์				 ขนฺติธมฺโม	 รังสี	 	
	 ๖		 พระประวิทย์	 ชยวุฑฺโฒ	 บุจู	 	

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมานะ	 จิตฺตกาโร	 ไพรอุดมพร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระวราณ	 สิริาณร�สี	 วงค์อ่วน	 	
	 ๓		 พระศราวุฒิ	 านวุฑฺโฒ	 ทะนะใจ	 	
	 ๔		 พระโกศัลย์	 กิตฺติปฺโ	 นุปากรณ์	 	
	 ๕		 พระสราวุธ	 ปฺาวุโธ	 ปวงค�า	 	
	 ๖		 พระภาคิน	 สุภาจาโร	 สุภา	 	
	 ๗		 พระปวเรศม์	 อภิปุณฺโณ	 สิริธนาภัฒน์	 	
	 ๘		 พระสุรพล	 เตชปฺโ	 สาระวัน	 	
	 ๙		 พระปฏิพล	 ปฏิพโล	 อินต๊ะมูล	 	
	๑๐		 พระเดชฤทธิ์	 อตฺถวีโร	 สีตื้อ	 	
	๑๑		 พระพีรัชชัย				 ภูริวฑฺฒโน	 อุ่นเรือน	 	
	๑๒		 พระประทีปศิลป์	 ธมฺมสฺสโร	 กสิณสวัสดิ์	 	
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมหานพสิน	 เขมธมฺโม	 แย้มยิ้ม	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒		 พระครูปัาสุทธิคุณ	 สุรปฺโ	 แซ่หลี	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๓		 พระปลัดบุมี		 คุณากโร	 โพธิศรีสม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระศรัณยู	 ปุริมโน	 ธรรมรัตน์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระไพบูลย์	 อตฺถยุตฺโต	 เดชไพฑูลย์กุล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๖		 พระครูสมุห์สุจิน	 สุจิณฺโณ	 แก้วสุดชี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๗		 พระใบฎีกาทวีศักดิ์	 ชินว�โส	 กล้าคง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๘		 พระกรัยวิเชียร	 โชติธมฺโม	 สรรพอาษา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๙		 พระอธิการศักดิ์ชัย	 ชยสกฺโก	 นกแก้ว	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๐		 พระโสภณ	 โสภโณ	 ทองสม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๑		 พระวิเศษ	 ถาวรธมฺโม	 ขาวสุด	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๒		 พระสง่า	 านจาโร	 ไชยมุติ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๓		 พระสมุห์สมพร	 ปริาโณ	 นพกร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๔		 พระศรศักดิ์	 กุสลจิตฺโต	 แนวโอโล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๕		 พระใบฎีกาเชี่ยว	 จนฺทโชโต	 ด้วงเกลี้ยง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๖		 พระเดชา	 สนฺตมโน	 นินนนท์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๗		 พระครูปลัดฐานันดร	 วรปฺโ	 เทพณรงค์	 	
	๑๘		 พระครูกิตติกาจนารักษ์		กิตฺติคุโณ	 จันทร์รุ่ง	 	
	๑๙		 พระปราโมทย์	 กิตฺติมงฺคโล	 ยอดเลี่ยน	 	
	๒๐		 พระธนบูลย์	 สุวณฺโณ	 หันมนตรี	 	
	๒๑		 พระครูปิยวัณณาภรณ์	 ปิยวณฺโณ	 หนูอ่อน	 	
	๒๒		 พระสมศักดิ์	 รกฺขิตธมฺโม	 ชินโรจน์	 	
๒๓		 พระวีรพจน์	 กิตฺติโก	 เหล่าภักดี	 	
๒๔		 พระครูใบฎีกาศักรินทร์	 สิริภทฺโท	 บางพงษ์	 	
๒๕		 พระแสงชัย	 วรธมฺโม	 สีเทา	 	
๒๖		 พระปลัดส�ารา	 านธมฺโม	 แก้วโชติ	 	
๒๗		 พระใบฎีกาวิเชียร	 อนาลโย	 พรหมสุทธิ์	 	
๒๘		 พระวิเชียร	 อคฺควิริโย	 อภิวัณโณ	 	
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วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 สามเณรภาณุวัฒน์	 		 จันทาพูน	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒			 พระสินสมุทร				 สินธุศิริ	 สินธุศิริ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓			 พระวรพันธ์		 วรปฺโ	 กระจายศรี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔			 พระวิทยา				 โสภณจิตฺโต	 โพธิ์ศรี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕			 พระสนธิศักดิ์				 อภสฺสโร	 รังกา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๖		 พระอธิการอนุวัตร	 อาวุธปฺโ	 ยิ้มชัยภูมิ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๗			 พระชัยยุทธ			 อุคฺคมโน	 ค�าเนตร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๘		 พระมหาธนากร	 กลฺยาณธมฺโม	 วิเซีย	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๙			 พระวิสันต์				 อาภสฺสโร	 ศรีโสภา	 	
	๑๐			 พระสมพร				 	ปริปนฺโน	 ม่วงนาครอง	 	
	๑๑			 พระอรั				 ส�วโร	 ไชยชิต	 	
	๑๒			 พระสมศักดิ์			 อาจารสุโภ	 ภารสุวรรณ	 	
	๑๓			 พระนครินทร์			 อนาลโย	 พลชิวา	 	
	๑๔			 พระวิทยา			 มหาปฺโ	 หรดี	 	
	๑๕		 พระอธิการสมพาน	 สีลเตโช	 ประทุมทอด	 	
	๑๖			 พระวีระศักดิ์			 ปฺาโภ	 มาตทองจันทร์	 	
	๑๗		 พระประสิทธิ์				 จนฺทว�โส	 ไชยนาท	 	
	๑๘			 พระสมุห์แอ๊ด				 สฺโม	 เอี่ยมศรี	 	
	๑๙			 พระทองดี			 อิทฺธิเตโช	 ไชยค�ามี	 	
	๒๐			 พระอธิการสดใส				 ปฺาทีโป	 ตาลอุทัย	 	
	๒๑			 พระธานินทร์				 ติาโณ	 เหลือผล	 	
	๒๒			 พระแสงประทีป			 าณวีโร	 นาทันใจ	 	
	๒๓			 พระสะอาด				 สาธโร	 สาระดี	 	
	๒๔		 พระไพโรจน์				 วชิรปฺโ	 สุโพธิ์ทอง	 	
	๒๕			 พระชาชัย				 จนฺทสโร	 บุหล้า	 	
	๒๖		 Tome				 		 Sonthaya	 	
	๒๗			 พระรณยุทธ				 านธมฺโม	 ตราชู	 	
	๒๘			 พระมหาอภิสิทธิ์			 วุฑฺฒิสฺสโร	 เจริราช	 	
	๒๙		 พระอธิการธนกฤต	 ยนฺตสีโล	 ฤทธินี	 	
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	๓๐		 พระครูอุดมธัมมาโอภาส	อุตฺตมสิลโป	 ภูจิตเย็น	 	
	๓๑		 พระอธิการสิทธิชัย	 ธมฺมทีโป	 โปรยมาล	 	
	๓๒		 พระฉัตรชุกร	 อภินนฺโท	 ภูยาทิพย์	 	
	๓๓		 พระประทอม	 ชยธมฺโม	 แก้วถาวร	 	
	๓๔		 พระอธิการอินแตง	 อนาลโย	 แสงบุศย์	 	
	๓๕		 Khao	 		 Sengdy	 	
	๓๖		 Thongwan	 		 Phommaly	 	
	๓๗		 Lounthanon	 		 Thanaviro	 		 	

สาขาวิชาปรัชญา 
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธรรมนู				 กุสลธมฺโม	 พุทธิมา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 สามเณรสุระชัย				 		 ดีหลี	 	
	 ๓		 พระสุเมธ				 สุเมโธ	 สายธนู	 	
	 ๔		 พระจตุรงค์				 จตุราภินนฺโท	 บัวช่วย	 	
	 ๕		 พระสุกฤษฎิ์				 ภทฺรเมธี	 มาระศรี	 	
	 ๖		 พระมหาอนุวัฒน์			 อนุวฑฺฒโน	 สายสุด	 	
	 ๗		 พระมหาธรรมรัตน์				 กนฺตวีโร	 เทวกฤชสิริไพศาล	 	
	 ๘		 พระมหาชรายุทธ			 ติธมฺโม	 ชูรัตน์	 	
	 ๙		 พระวานิตย์		 อธิปฺโ	 จันทร์พิทักษ์	 	
	๑๐		 พระเอกพจน์			 		 ทิพย์ค�ามี	 	
 ๑๑		 พระนพพงศ์	 เตชธมฺโม	 กล้าแท้	 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธีรศักดิ์	 ธมฺมธีโร	 ไวยขุนทด	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒		 พระธรรมรงค์	 สิริธมฺโม	 แม่นศรี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระอธิการนิรันดร	 กนฺตสีโล	 ขอนาคกลาง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระครูสิริปริยัติโกศล	 กิตฺติว�โส	 กุมพล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระปรัชา	 สิริปฺโ	 เนตรสูงเนิน	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๖		 พระไชยยันต์	 ฉนฺทธมฺโม	 ทองเกิด	 	
	 ๗		 พระพิษณุ	 านวีโร	 ฝ่ายศูนย ์  
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 ๘		 พระสมหมาย	 ปภากโร	 เข็มทอง	 	
	 ๙		 พระชนะกิจ	 สุมโน	 รัตนกุล	 	
	๑๐		 สามเณรไม	 		 ปลอดกระโทก	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระโอภาส	 อาภานนฺโท	 ตุดถีนนท์	 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒	
	 ๒		 พระมหาทองจันทร์	 ขนฺตยาลงฺกาโร	 โคตรบุปผา		 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒	
	 ๓		 พระสิทธิพล	 มหาปฺโ	 สุรีบุตร	 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒	
	 ๔		 เจ้าอธิการอนุวัตร	 อินฺทปฺโ	 ทิพพิชัย	 	
	 ๕		 พระใบฎีกาสด	 อินฺทวณฺโณ	 ทิพย์อามาตย์	 	
	 ๖		 พระวิชัย	 ติธมฺโม	 อ่อนดี	 	
	 ๗		 พระใบฎีกาอุทัย	 อตฺถกาโม	 แสนทวีสุข	 	
	 ๘		 พระมหาศรียั์	 ริยว�โส	 สุริยวงศ์	 	
	 ๙		 พระใบฎีกาสมศักดิ์	 ธมฺมวโร	 ขยายวงค์	 	
	๑๐		 เจ้าอธิการวีระศักดิ์	 วิสารโท	 สิงสถาน	 	
	๑๑		 พระค�าภา	 ปริปุณฺโณ	 มนที	 	
	๑๒		 พระสมชาย	 อธิปฺโ	 ค�ากิ่ง	 	
	๑๓		 พระถัง	 จนฺทสาโร	 โยธาราช	 	
	๑๔		 พระอธิการส�ารา	 อาทโร	 ศรีมงคล	 	
	๑๕		 พระผดุงศักดิ์	 สีลเตโช	 สายเนตร	 	
	๑๖		 พระสว่าง	 ปริสาสโภ	 จงกลบท	 	
	๑๗		 พระบุรัด	 เตชวโร	 จันทะหงษ์	 	
	๑๘		 พระเรวัต	 วิริยวฑฺฒโน	 ดาราศาสตร์เทวั	 	
	๑๙		 พระวัชระ	 จิรสุโก	 พสุมาตย์	 	
	๒๐		 พระรัตนชัย		 รตนโชโต	 พานิชกุล	 	
	๒๑		 พระประชา				 ปภากโร	 ตินทอง

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระพัชรพล	 ปาธโร	 วาสรส
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	 ๒		 พระศตวรรษ	 อาสโภ	 ค�าภู
	 ๓		 พระวิศวกร	 านธมฺโม	 หันวิสัย

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสิทธิพล					 มหาปฺโ	 วงศ์ปินตา
		๒		 พระณัฐวุฒิ					 าณวีโร	 ถารม
		๓		 พระพันธ์ศักดิ์					 ถาวรจิตฺโต	 สิบน้อย

วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวัชรินทร์	 เตชปฺโ	 ทันสิงห์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระปริตถ์	 	 มัคราช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 Zai	shuang	 	 	 	
	 ๔		 Yi	tuan	 	 	 	
	 ๕		 พระณัฐพงศ์	 ติปฺุโ	 ไชยลังกา	 	
	 ๖		 Yan	Kanlun	 	 	 	

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระมหาชัยนาท	 ชุตินฺธโร	 แก้วจินดา	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒		 พระณัฐวุฒิ	 ธมฺมรกฺขิโต	 รักเดช	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๓		 พระครูวินัยธรกมลเมธ	 กตปฺุโ	 โค้วตระกูล	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๔		 พระมหาบัชา	 สารคนฺโธ	 ก�าแหงฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระสุนทร	 ปภสฺสโร	 แพรมณี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๖		 พระวิโรจน์	 ถิรสทฺโธ	 พาดี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๗		 พระครูใบฎีกาเอกชัย	 ามิโย	 สนธิ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๘		 พระมหาธารภัทร	 าณโสภโณ	 เจริธรรม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๙		 พระมหาณัฐวุฒิ	 กิตฺติาณเมธี	 ประเสริฐศรี	 	
	๑๐		 พระมหาจุฬาพงษ์	 สนฺตมโน	 ยาณะ	 	
	๑๑		 พระยุทธนา	 ติิธมฺโม	 สมวงษา	 	
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	๑๒		 พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์	 จนฺทสโร	 กรังพานิช	 	
	๑๓		 พระมหาปิยะ	 ภทฺทจาโร	 อ่วมสร้อย	 	
	๑๔		 พระนพดล	 กตกิจฺโจ	 รอดรัตน์	 	
	๑๕		 พระใบฎีกาสุเทพ	 ติพโล	 บุชัยศรี	 	
	๑๖		 พระครูสังฆรักษ์พงศ์ศักดิ์	ปริปุณฺโณ	 ดีพนัส	 	
	๑๗		 พระอธิการวันชัย	 ถิราโณ	 กลพินิจ	 	
	๑๘		 พระครูปลัดรัตน์	 ติคุโณ	 ดิษสังวร	 	
	๑๙		 พระสราวุฒิ	 วิสุทฺโธ	 สุวรรณชัย	 	
	๒๐		 พระครูวินัยธรธวัช	 ธมฺมวโร	 สุ่นอั๋น	 	
	๒๑		 พระมหาอภิวัฒน์	 อภิวฑฺฒโน	 ธรรมาธิวัฒน์	 	
	๒๒		 พระครูปลัดัฏฐพล	 ขนฺติพโล	 ชินปัชรางกูร	 	
	๒๓		 พระครูสังฆรักษ์เดชกร	 มหายโส	 เกรียงไกรกุล	 	
	๒๔		 พระสามิต	 ปิยธมฺโม	 อินช่วย	 	
	๒๕		 พระครูใบฎีกาจินตศักดิ์	 จิตฺตปุณฺโณ	 บูรณเหตุ	 	
	๒๖		 พระครูใบฎีกากิตติเชษฐ์	 สุขวฑฺฒโน	 ตันติพงษ์วณิช	 	
	๒๗		 พระสมพร	 ธมฺมสาโร	 วอนทวี	 	
	๒๘		 พระบุชุม	 วชิโร	 ปัายศ	 	
	๒๙		 พระสิทธิศักดิ์	 สิรินนฺโท	 สมทรัพย์	 	
	๓๐		 พระครูวิจารณ์โกศล	 กนฺตธมฺโม	 เพ็งพริ้ง	 	
	๓๑		 พระมหาพัฒนา	 วฑฺฒนธมฺโม	 วงษาสาร	 	
	๓๒		 พระครูใบฎีกาลาภลิขิต	 อาภสฺสโร	 ไชยกูล	 	
	๓๓		 พระมหาประธาน	 ธมฺมสุธี	 คงเจริเนตร	 	
	๓๔		 พระครูรัตนพุทธิวิเทศ	 พุทฺธสโร	 พุทธา	 	
	๓๕		 พระครูโกศลกิจจานุสิฐ	 ปฺุโกสโล	 พันธุรัตน์	 	
	๓๖		 พระประสิทธิ์	 ปริปุณฺโณ	 แซ่ลิ้ม	 	
	๓๗		 พระพรชัย	 กิตฺติว�โส	 ศิริภาพ	 	
	๓๘		 พระครูสังฆรักษ์ค�าพา	 ติาโณ	 อินทิจักร์	 	
	๓๙		 พระส�ารวย	 กิจฺจสาโร	 สาโรจน์	 	
	๔๐		 พระลีนวัฒน์	 ปฺาวฑฺฒโน	 เกิดดวง	 	
	๔๑		 พระทวีทรัพย์	 สนฺตมโน	 จันทร์ธาราสกุล	 	
	๔๒		 พระสุรเดช	 ติธมฺโม	 วุฒิไชยสิทธิ์	 	
	๔๓		 พระนฤเทพ	 ธมฺมวโร	 บุม ี  
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	๔๔		 พระบุโชค	 สีลเตโช	 วงษ์วัง	 	
	๔๕		 พระใบฎีกาวันชัย	 ถามวโร	 จันทร์พรหม	 	
	๔๖		 พระพงศ์พิณันป์	 ภทฺทวฑฺฒโน	 ปิ่นพาน	 	
	๔๗		 พระมหาสมศรี	 ติธมฺโม	 จันทร์โสม	 	
	๔๘		 พระชวัลวิทย์	 อุทโย	 อรุณปราการ	 	
	๔๙		 พระวรเดช	 กนฺตธมฺโม	 กองแสนแก้ว	 	

สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
 ที่  ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวรจักร	 ยสินฺธโร	 สุรเสน	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒		 พระมหาอภิสิทธิ์	 คมฺภีรธมฺโม	 วังไสล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระมหากฤษฏ์	 กิตฺติโก	 ทองสี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระมหาทนงค์	 วิสุทฺธสีโล	 วงษ์ขันธ์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระมหาสิทธิภัชร์	 าณิสฺสโร	 จันดาชัยอนันต์	 	
	 ๖		 พระมหาปณายุธ	 านรโต	 เหลืองอมรไพศาล	 	
	 ๗		 พระมหาจิรวุฒิ	 สุภทฺโท	 ปานจุไร	 	
	 ๘		 พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ		กิตฺติโสภโณ	 อั้งโสภณ	 	
	 ๙		 พระมหาเกษมพล	 กลฺยาโณ	 นัดสูงวงษ์	 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระอภิธรรม	 วิมลสาโร	 ต๋าตา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระสมพงษ์	 ฉนฺทกาโม	 รักดี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระอดุลย์	 อิทฺธิเตโช	 โชติพรม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระมหาพิชิต	 ปิยวณฺโณ	 สุขหนุน	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระเทิดศักดิ์	 กมฺมสุทฺโธ	 ยศสมบัติ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๖		 พระอธิการประจวบ	 อกิฺจโน	 สนั่นทุ่ง	 	
	 ๗		 พระคมเพชร	 สุขิโต	 เลี้ยงหล�่า	 	
	 ๘		 พระชาติชาย	 เตชธโร	 เธียรธักิจ	 	
	 ๙		 พระสมพร	 จนฺทโชโต	 กุดไธสง	 	
	๑๐		 พระอธิการวีระวุฒิ	 วรปฺโ	 มงคลแท้	 	
	๑๑		 พระวาศิลป์	 นรินฺโท	 แก้วเอี่ยม	 	
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	๑๒		 พระบุมา	 จิณฺณธมฺโม	 เสมาฉิม	 	
	๑๓		 พระไพฑูรย์	 มหาวีโร	 แตงไทย	 	
	๑๔		 พระวิชา	 สิริธมฺโม	 ศรีเกสร	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระสุรเชษฐ์				 อิทฺธิเตโช	 ไชยรา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระสีทา				 สมฺมาปฺโ	 สุวรรณรัตน์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระศุภชัย			 สุจิตฺโต	 ทรงพิลัย	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระอ�านาจ				 อคฺคโชโต	 นางาม	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระสมศักดิ์				 สุจิตฺโต	 กิ่งค�า	 	
	 ๖		 พระกิตติพงษ์			 กิตฺติมงฺคโล	 จางวางแก้ว	 	
	 ๗		 พระพยุงศักดิ์			 มหาปฺุโ	 สุวรรณนัง	 	
	 ๘		 พระครูกิตติชยาภิวัฒน์	 กิตฺติคุตฺโต	 ประเขียว	 	
	 ๙		 พระโกศล				 จริตฺถิโก	 ดวงสนิท	 	
	๑๐		 พระปลัดวิรัตน์				 วิสารโท	 ทีมา	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระคมสันต์	 สุเมธโส	 ปรากฎ
	 ๒		 พระบุเกิด	 โชติโก	 จรัสิริพงษ์
	 ๓		 พระสุริยา	 ปฺาธโร	 อสุชีวะ
	 ๔		 พระณัฐวิช์	 จิตฺตส�วโร	 รูปสวย
	 ๕		 พระสุริยันต์	 สุรจิตฺโต	 ผุยค�าสิงห์
	 ๖		 พระศักดิ์สยาม	 กนฺตสีโล	 รูปสอาด
	 ๗		 พระทรงเดช	 เตชธมฺโม	 แตงบุตร
	 ๘		 พระจันทร์สี	 เขมจาโร	 ปู่บุตรชา
	 ๙		 Jimmy	 		 Norkhamsomphou
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วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูใบฎีกาณัฏฐนันท์	ฉนฺทสีโล	 ไชยยายอง	 เกียรตินิยมอันอับ	๑
	 ๒		 พระเมธาสิทธิ์	 อคฺคจิตฺโต	 วิปันเขตร	 	   

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระคมกิต	 อิสฺสโร	 ช้างทอง
	 ๒		 พระอธิการมีศักดิ์	 จิรสุโภ	 เพชรดี

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระใบฎีกาปัชรา	 จตฺตมโล	 ใหม่เอี่ยม	 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒
	 ๒		 พระอนุลักษ์	 ติวฑฺฒโน	 สุขเรือง	 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒
	 ๓		 พระมหาสุรเดช	 สุรเตชสี	 คุ้มสา	 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒
	 ๔		 พระปลัดวิวา	 อนากุโล	 เรืองเดช	 	เกยีรตนิยิมอนัอบั	๒
	 ๕		 พระอภิวัฒน์	 จารุธมฺโม	 ปุาสถิตย์	 	
	 ๖		 Sareth	 		 Leng	 	
	 ๗		 พระวเรศ	 ปภสฺสโร	 นิลยี่ปุ่น	 	
	 ๘		 พระณัฐวุฒิ	 ปภสฺสโร	 จินดาพงษ์	 	
	 ๙		 พระมหาถนอมศักดิ์	 ปสกฺโก	 วงศ์สกุลมงคล	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระครูปทุมสราภรณ์			 จนฺทสุทฺโธ	 ศรีตะ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระมหาสุพรรณ		 สุภทฺโท			 สติภา	 	
	 ๓		 พระมหาสถาพร		 จารุธมฺโม		 เปลี่ยนเมฆ	 	
	 ๔		 พระครูอินทสารคุณ		 อินฺทวณฺโณ		 นานอก	 	
	 ๕		 พระครูสุคันธวารีภิรมย์		 อคฺคธมฺโม		 แสงกอง	 	
	 ๖		 พระครูกัลยาณกิจวิธาน			กลฺยาโณ		 ปุริมาตัง	 	
	 ๗		 พระบุรอด		 เตชวโร		 เครือแก้ว	 	
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วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระปลัดสุรพงษ์	 อคฺครโต	 วงษ์ก�าแหง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 Oudone	 	 Sitthimongkhon
	 ๒		 พระพีรพัฒน์	 วชิราโณ			 หายุทธ
	 ๓		 พระอธิการวัชระ	 านธมฺโม		 จิตกว้าง

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเปรม	 สิรินฺธโร	 วงค์มาตร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระพงศกร	 กิตติโก	 นาคสกุล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระปลัดชนินทร์	 อภินนฺโท	 พันธวงค์	 	
	 ๔		 พระชัยวัฒน์	 จนฺทธมฺโม	 ใยชม	 	
	 ๕		 พระมหาจักรพันธ์	 เตชมนฺโต	 คงมนต์	 	
	 ๖		 พระใบฎีกาพงษ์พันธ์	 โชติาโณ	 แตงโสภา	 	
	 ๗		 พระยุทธนา	 เตชปฺโ	 จารุกานดา	 	
	 ๘		 พระสีนา	 อภิปฺุโณ	 	โสม	 	
	 ๙		 พระสายัณห์	 ธมฺมจาโร	 เสน่หา	 	
	๑๐		 พระสมชาย	 ธิติธโร	 ศรีกระหวัน	 	
	๑๑		 พระสาธิต	 ธมฺมกโร	 พรมมาลา	 	
	๑๒		 พระครูโฆสิตานุรักษ์	 ธมฺมสนฺโต	 สังข์ทอง	 	
	๑๓		 พระกิตตินันท์	 จิตฺปาโล	 ยิ่งศักดิ์มงคล	 	
	๑๔		 พระครูสมุห์โกวิทย์	 กิตฺติสาโร	 ทองดีกัา	 	
	๑๕		 พระมหาจาตุรงค์	 กิตฺติวิชฺโช	 สิงคะนอง	 	
	๑๖		 พระมหาภูมิพัฒน์	 าณวุฑฺโฒ	 ค�ามี	 	
	๑๗		 พระภาคิน	 โกวิโท	 วิภพพันธุ์	 	
	๑๘		 พระมหาภาสกร	 ปฺาวฑฺฒโก	 เรืองยงค์	 	
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วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมหาก้องหล้า	 ธมฺมร�สี	 ศรีวรชัยกุล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระวีระพล	 วีรพโล	 วงค์ดี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระมหาาณกร	 อนาลโย	 จันทาพูน	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระวีระชาติ	 ธมฺมวชิโร	 หอมนาน	 	
	 ๕		 พระครูทิพยบุากร	 กตปฺุโ	 นามอุ่น	 	
	 ๖		 พระอธิการสิทธิชัย	 ติโสภโณ	 วงค์ค�า	 	
	 ๗		 พระอธิการบุลือ	 วิสุทฺโธ	 ก้างยาง	 	
	 ๘		 พระยอด	 จนฺทว�โส	 มหาวงค์	 	
	 ๙		 พระเอนก	 สิริวฑฺฒโน	 กุณกูล	 	
	๑๐		 พระอธิการบุเลิศ	 กนฺตวีโร	 บุเรือง	 	
	๑๑		 พระณฐนน	 ถิรจิตฺโต	 อุดทา	 	
	๑๒		 พระชัยวัฒน์	 โชติปฺุโ	 เกษณา	 	
	๑๓		 พระมหาชานนท์	 อาทโร	 อิ่นแก้ว	 	
	๑๔		 พระมหาเอกพจน์	 รตนจนฺโท	 จันทร์แก้ว	 	
	๑๕		 SENG	OULAI	 		 PHANSINGP	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
สาขาวิชาพระศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการวรรณฤทธิ์	 ปมุทิโต	 พรมปิงเครือ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระณัฐพล	 ปฺาวุฑฺโฒ	 สมยา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระอธิการโยธิน	 ยติโก	 อินทะนะ	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระครูสุวรรณทัศนสุนทร	สุวณฺโณ	 เกื้อกูล	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระครูวรดิตถ์วิมล	 อนิชิโต	 บุพร้อม	 	
	 ๖		 พระวีระพงษ์	 สุจิตฺโต	 ปิ่นทอง	 	
	 ๗		 พระอธิการมงคล	 ชยธมฺโม	 กุนทิ	 	
	 ๘		 พระอธิการวีระเดช	 ติขิโณ	 สร้อยสุวรรณ์	 	
	 ๙		 พระอธิการก�าธร	 มหาปฺโ	 เมืองมูล	 	
	๑๐		 พระณฐนนท์	 ฉนฺทชาโต	 จันทร์ตา	 	
	๑๑		 พระภานุพงษ์	 ปฺาวโร	 ตาเร็ว	 	
	๑๒		 พระพรณรงค์	 นิติสาโร	 กาติน  
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วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระประเสริฐ		 ยโสธโร	 แหวนวงค์
	 ๒		 พระสิทธิโชค			 ธีรธมฺโม	 บัวบาน
	 ๓		 พระบัชา			 สจิตฺโต	 อัครชาติ
	 ๔		 พระสมบัติ			 สาทโร	 ค�ามา
	 ๕		 พระชม			 สุทฺธจิตโต	 ทองบาง
	 ๖		 พระวัชรินทร์			 ปิยสีโล	 นาคนวล
	 ๗		 พระอธิการอมรรัตน์		 อมโร	 ขันธรัตน์
	 ๘		 พระเมธี		 ธมฺมวิริโย	 สืบสิงห์
	 ๙		 พระครูสุเมธธรรมรังษี		 สุเมธโส	 ปานทอง
	๑๐		 พระสาย			 ทีปธมฺโม	 สายทอง
	๑๑		 พระสมบัตร			 จารุธมโม	 ถาวร
	๑๒		 พระสุรพล			 ปภสฺสโร	 พุฒพันธ์
	๑๓		 พระบุสี		 าณธีโร	 สาพลภัย
	๑๔		 พระเทวัญ		 เทวร�สี	 บริสุทธิ์
	๑๕		 พระสมพร			 สิริธโร	 ยาศรี
	๑๖		 พระประทีป			 ปิยธมฺโม	 ก�าเกวียน

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Lev	 		 Ouch	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระศรศาสตร์	 ถาวโร	 จันต๊ะคาด	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระอธิการแมน	 เตชธมฺโม	 วังศรี	 	
	 ๔		 พระเกียรติศักดิ์	 ปฺาธโร	 ภิโสุข	 	
	 ๕		 พระสมชาย		 ชินวโร	 ประกอบชัย	 	
	 ๖		 พระประสงค์	 สิริจนฺโท	 เพชรพันธ์	 	

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระฉัตรชัย	 อุตฺตโร	 มากสลุง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
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	 ๒		 พระอธิการเสาร์ห้า	 ติสฺสวโร	 ชมเชย	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระบรรดิษ	 ติมโน	 ถนนนอก	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระมหายศกร	 นาควิชโย	 จรรยา	 	
	 ๕		 พระสมุห์สุนทร	 สุนฺทโร	 หมื่นภักดี	 	
	 ๖		 พระประยูร	 ธมฺมธโร	 ทีขาว	 	
	 ๗		 พระยศพัทธ์	 านวุฑฺโฒ	 สังข์ทอง	 	
	 ๘		 พระธีรยุทธ	 ทินฺนลาโภ	 แก้วเพิ่ม	 	
	 ๙		 พระอมร	 รวิว�โส	 ชัยภา	 	
	๑๐		 พระเดชณรงค์	 กนฺตวณฺโณ	 บัวทอง	 	
	๑๑		 พระอธิการชัยวัฒน์	 อายุวฑฺฒโก	 ยงดี	 	
	๑๒		 พระอธิการปฏิเวธ	 วิสารโท	 ทองสีนก	 	
	๑๓		 พระสมุห์พรศักดิ์	 ร�สิโย	 ยี่คิ้ว	 	
	๑๔		 พระชัชวาลย์	 ปฺุโชโต	 ยุ้ยเจริทรัพย์	 	
	๑๕		 พระสุพจน์	 ทินฺนาโภ	 ไม้คง	 	
	๑๖		 พระสมพล	 ฉนฺทโก	 เรือนให่	 	
	๑๗		 พระอนุชา	 านสมฺปนฺโน	 มหาวัน	 		 	

สาขาวิชาศาสนา
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระภูวดล	 อานนฺโท	 แก้วมูล	 	

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธงชัย	 ธมฺมรกฺขิโต	 นามไพร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระมหาธีรพล	 ขนฺติธมฺโม	 ตะวิง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระครูประดิษฐ์ธรรมโสภณ		ถาวโร	 รัตนภักดี	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๔		 พระสงกรานต์	 ธมฺมสาโร	 บรรจง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๕		 พระอธิการจ�าปา	 สุวณฺโณ	 สุขสมร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
 ๖		 พระนรินทร์	 วรจิตฺโต	 ปิ่นทอง	 	
	 ๗		 พระณรงค์	 อาภาธโร	 แสงวุธ	 	
	 ๘		 พระสังคม	 อนาลโย	 ศรีหนองพอก	 	
	 ๙		 พระเวช	 มุทุจิตฺโต	 ถานไชยยง	 	
	๑๐		 พระปรีชา	 วุฑฺฒิธมฺโม	 แซ่ตั้ง	 	
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	๑๑		 พระโพธิ์	 จนฺทสาโร	 ภาระบาล	 	
	๑๒		 พระสมพงษ์	 รติโก	 เภสัชชา	 	
	๑๓		 พระอธิการจิรพันธ์	 ชุติวณฺโณ	 พันยะกิจ	 	
	๑๔		 พระอธิการพรมมา	 จนฺทธมฺโม	 อ่อนพุทธา	 	
	๑๕		 พระประมาณ	 วชิราโณ	 สิทธิประภา
	๑๖		 พระคนงศิล	 ติเมโธ	 ธรรมสาร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๗		 พระสมปอง	 จิตฺตกาโร	 เวียงสิมา	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	๑๘		 พระอธิการวันชัย	 มหาวีโร	 จ�้าสุนี	 	
	๑๙		 พระครูกิตติพิพัฒน์	 กิตฺติปฺโ	 เติมไธสงค์	 	
	๒๐		 พระอธิการวุฒิชัย	 านุตฺตโร	 เวียงนนท์	 	
	๒๑		 พระจ�าลอง	 านุตฺตโร	 เฉนียง	 	
	๒๒		 พระครูสุวรรณสังฆการ	 ติมโน	 สุวรรณวิเศษ	 	
๒๓		 พระธาดา	 อกิฺจโน	 วิรุณพันธ์	 	
	๒๔		 พระประเสริฐ	 ติิโก	 พนมเขต	 	
	๒๕		 พระพุทธา	 โชติมนฺโต	 นาเหนือ	 	
	๒๖		 พระนิวัติ	 นิวฑฺฒโน	 มะลิลา	 	
	๒๗		 VANNA	 		 TINGMALAKHAM	 	
	๒๘		 พระสังข์	 ถาวโร	 แสงงาม	 	
	๒๙		 พระเพชรไทย	 วชิรปาลี	 เพ็ชรรักษา	 	

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมโชค	 คุตฺตธมฺโม	 เกื้อกลิ่น

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุรินทร์	 กิตฺติสาโร	 รชตะสมบูรณ์	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระสุทัศน์	 อภิวุฑฺโฒ	 สุวิชา	 	
	 ๓		 พระสุชิน	 อินฺทสโร	 อินทรก�าแหง	 	
	 ๔		 พระอภิชัย	 ขนฺติธโร	 มะโลโพ	 	
	 ๕		 พระนิรุธ	 อติธมฺโม	 หาสุโพธิ์		 	
	 ๖		 พระเทพพิทักษ์	 สุนนฺโท	 เทพมง	 	
	 ๗		 พระทรงพล	 วิสารโท	 เอี่ยมละออ	 	
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	 ๘		 พระสมพร	 ฉนฺทสีโล	 ท่าศิลา	 	
	 ๙		 พระศักดิ์สิชัย	 จารุว�โส	 เลไธสง	 	
	๑๐		 พระจ�าลอง	 ยสปาโล	 ปะทะกี	 	
	๑๑		 พระธีรวุฒิ	 ปฺาวโร	 สุธรรมา	 	
	๑๒		 พระทองพูน	 ถาวรสทฺโธ	 ศิริ	 	
	๑๓		 พระสมศักดิ์	 วิจิตฺโต	 อุ่นเจริ	 	
	๑๔		 พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์	 ปริสุทฺโธ	 ปองเพียร	 	
	๑๕		 พระอธิการกิตติศักดิ์	 สงฺขวโร	 ไชยค�าภา	 	
	๑๖		 พระสมพร	 สิริวณฺโณ	 เตตะรวง	 	
	๑๗		 พระชัยเจริ	 อานนฺโท	 จิระพานิช	 	
	๑๘		 พระวิเชียร	 สุทธิสทฺโธ	 สุดตาด้วง	 	
	๑๙		 พระครูสังฆรักษ์บุยงค์	 ปุณณฺโก	 นีระพล	 	
	๒๐		 พระวัชรพงษ์	 ปภสฺสโร	 ภักดี	 	
	๒๑		 พระสมบัติ	 อภินนฺโท	 ภาพิรม	 	
	๒๒		 พระสมศักดิ์	 สุตฺตจิตฺโต	 รักษาชาติ	 	
	๒๓		 พระสมปอง	 ขนฺติธโร	 ค�าช�านิ	 	
	๒๔		 พระอุดม	 ปภสฺสโร	 ปะสาวะนัง	 	
	๒๕		 พระสมาน	 สมานจิตฺโต	 แพงบุ	 	
	๒๖		 พระมหาอนันต์	 ตนฺติธมฺโม	 เพียจันทร์	 	
	๒๗		 พระนุตพงษ์	 ธีรสาโร	 ประมะคัง	 	

ห้องเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเพียร	 มหาวิริโย	 บุช่วย	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๒		 พระณัฐนนท์	 เชืองฮุ่ง	 อินทร์ไทร	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระปลัดนฤพนธ์	 สมาหิโต	 พิมลศรี	 	
	 ๔		 พระไกรเทพ	 เพื๊อกเหนี่ยม	 ขวัมนตรี	 	
	 ๕		 พระคมสัน	 กตธมฺโม	 อภิรติธนทรัพย์	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรอนันตชัย				 		 รัศมีสีสว่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสมจิตร	 กนฺตสีโล	 พืชพนาวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระวิเชียร	 สิริวณฺโณ	 แซ่ย่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 สามเณรวีระพงษ์				 		 กุ้งทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาวิพงษ์	 พีรว�โส	 ผดุงกรพันธุ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 สามเณรสมเกียรติ				 		 ขุนลุย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระจิรายุ	 าณวีโร	 พันธ์มาลี	 	
	 ๘		 สามเณรวุฒิชาติ				 		 วิจิตโกศล	 	
	 ๙		 พระธีระพงษ์	 ธีรภทฺโท	 แซ่ค�า	 	
	๑๐		 สามเณรวิชิต				 		 หวังบุญ	 	
	๑๑		 พระมหาจรัญ	 ปิยสีโล	 ยาตรา	 	
	๑๒		 สามเณรนพฤทธิ์				 		 เจริญศิริ	 	
	๑๓		 สามเณรชาคริต				 		 นบนอบ	 	
	๑๔		 สามเณรพงศกร				 		 นาคม	 	
	๑๕		 สามเณรสุชิน				 		 บุตรแสน	 	
	๑๖		 พระธัญพิสิษฐ์	 ธีรปฺโ	 คินดี	 	
	๑๗		 พระกฤตพล	 กิตฺติสาโร	 โพธิ์ศรี	 		 	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระดนัย	 าณธีโร	 สว่างโคตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรนิรันดร์				 		 สุขชั่วนิรันดร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระนันทพงษ์	 าณกวี	 ศรีโยธา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระศวัสกร				 ธีรปฺโ	 หีบใส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระสันติภาพ				 อคฺคปฺโ	 รัตนะวัน	 	
	 ๖		 พระมหาสิทธิพล				 สิทฺธิเมธี	 วังสระ	 	
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	 ๗		 พระธีรเจต				 ธีราโณ	 พลาสืบสาย	 	
	 ๘		 พระณัฐกิจ				 ธมฺมรกฺขิโต	 บุราณเดช	 	
	 ๙		 พระพงศกร				 ติเมธี	 รอดอ่อน	 	
	๑๐		 สามเณรอดิศร	 		 เรืองรอด	 	
	๑๑		 สามเณรวศิลป์			 		 เรืองวรบูรณ์	 	
	๑๒		 พระนคเรศ				 อิทธิเตโช	 สุขจันทีก	 	
	๑๓		 พระครูใบฎีกาเปรม	 วราโณ	 พานเข็ม	 	
	๑๔		 พระภุชงค์	 จิรว�โส	 ธนะค�าดี	 	  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาธีรภัทร์				 าณธีโร	 ถ้วนสูงเนิน	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑
	 ๒		 พระสรุต				 วรธมฺโม	 วิสุทธิกุลชัย	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑
	 ๓		 สามเณรเดชา				 		 แก้วนาพันธ์	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑
	 ๔		 พระมหาพุทธิภัทร		 ธมฺมปฺโ	 วิริยาบดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระสมบัติ				 ปหฎฺโ	 ลีนันชัชวาลชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระมหาปิยะนัฐ				 ปิยรตโน	 โสมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระสมพร				 ปสนฺโน	 หลังแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระไชยา	 อภินนฺโท	 ส�าราญสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 สามเณรเอนกลาภ	 		 ประตูชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระสวณัฐกร				 ติปรกฺกโม	 แสนสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 พระมหาประพันธ์				 ชยปฺโ	 กิมสาด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๒		 พระจีรศักดิ์	 อภโย	 อนัญญาวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๓		 พระพชรพล				 พชรเมโธ	 พื้นบาท	 	
	๑๔		 สามเณรธีรภัทร์				 		 จันทร์ขุน	 	
	๑๕		 สามเณรศิริศักดิ์				 		 ธีรวุฒิธรรมกุล	 	
	๑๖		 พระณัฐกร	 ณฏฺเมธี	 ทองดี	 	
	๑๗		 พระมหาจีรวัตร				 จิรวฑฺฒนเมธี	 ตอบกระโทก	 	
	๑๘		 พระสมชาย				 พฺรหฺมิสฺสโร	 ชาติศรี	 	
	๑๙		 พระสุธาวัฒน์	 ติกฺขปฺโ	 โน้ตสุภา	 	
	๒๐		 พระพงศ์พิชา	 พุทฺธิาณภทฺโท	 ชิมโพธิ์คลัง	 	
	๒๑		 พระจักรกฤษณ์	 เขมวีโร	 สอนบุญทอง	 	
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สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมุห์นนณภัทร		 าณพโล	 กล้าหาญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระทัพธรรม				 สุธมฺโม	 ประตูชัย	 	 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอนุทิน			 อรุโณ	 สะวงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระศรพิทักษ์			 คั้นต๊อม	 ภักดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอภิวัฒน์	 อภิวณฺโณ	 ไชยบุบผา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอภิสิทธิ์			 ชยวุฑฺโฒ	 แพงศรี	 	
	 ๕		 พระสมปอง			 เจินกว๊าง	 เทพยาศรี	 	
	 ๖		 Taxi		 		 Keokalong	 	
	 ๗		 พระมหานันธวัฒ		 สุธีรวฑฺฒโน	 ชะลูด	 	
	 ๘		 พระวัลลพ			 ปฺาวชิโร	 สายศรี	 	
	 ๙		 พระสนั่น		 ธมฺมธโร	 ไชยพ่อ	 		 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสราวุฒิ	 ปณฺฑิตธมฺโม	 ปุริโสตะโย	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระสมเดช	 อรุโณ	 ปัญญาเสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระกัมปนาท	 กิตฺติวิสุทฺโธ	 กันทาเดช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระรังสิต	 โชติวิริโย	 สนั่นศรีนิรันดร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาพศิณ	 ณฎฺโิก	 คิวสา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระทรงวุฒิ	 ธีรวุฑฺโฒ	 อินพิม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระอานนท์	 อารยธมฺโม	 สัมปยุคโคตร	 	
	 ๘		 พระอภิรักษ์	 าณส�วโร	 ฤกษ์เวียง	 	
	 ๙		 พระยงยุทธ	 ปฺาวุโธ	 ตรีทอง	 	
	๑๐		 พระพลศักดิ์	 สุทฺธิจิตฺโต	 เขื่อนแก้ว	 	
	๑๑		 พระดนุสรณ์	 นาถพุทฺโธ	 ปู่สุข	 	
	๑๒		 พระชยพล	 อภิชโย	 จะอู๋	 	
	๑๓		 พระสิทธิชัย				 สิทฺธิชโย	 บุญอินทร์	 	
	๑๔		 พระกิติชัย				 โกวิโท	 รัตนอารยธรรม  
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระบัญชา	 ภูริวิชโย	 พุทธฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระอนุพร	 โสภณจิตฺโต	 พงษ์มูลแดง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระกรภัทร	 อาภทฺธโร	 ทะระมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมนตรี	 ขนฺติโก	 สุขลักษณ์	 	
	 ๕		 พระสุคล	 าณิสฺสโร	 ลิซอ	 	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระวราพล	 วรวฑฺฒโน	 ศรีอุทัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระไพโรจน์	 อตุโล	 สมหมาย	

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธนารักษ์	 สุจิตฺโต	 จ�าเริญควร	 	
	 ๒			 พระศักดิ์ชัย				 สุจิณฺณธมฺโม	 สาชะรุง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระณรงค์ฤทธิ์	 าณวโร	 บัววิสัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสมคิด				 อุทคฺโค	 ทองไชย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระยอดชาย	 ธีรภทฺโท	 คันธะมาลา	 	
	 ๖		 พระทนงศักดิ์				 จารุธมฺโม	 เสริญแสงดี	 	
	 ๗		 พระวันเฉลิม	 อินฺทวณฺโณ	 คุณพาที	 	
	 ๘		 พระไกรสร				 ปิยวาจโก	 สารบุญเรือง	 	
	 ๙		 พระมหาโกสินทร์	 านวุฒฺโท	 ฝ่ายพลแสน	 	
	๑๐		 พระพยัคฆ์				 านวโร	 ทิพย์รีย์	 	
	๑๑		 พระสุรพร	 สุเมโธ	 รันศรี	 	
	๑๒		 พระเฉลิมชัย	 ธีรปฺโ	 แพงวิเศษ	 	  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรอภิเดช	 		 เห็มค�าภา	 	
	 ๒		 พระมหาอ�านาจ	 วชิรธมฺโม	 นาสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสุนัยเมธ	 สาสนสิริ	 ศรีประย่า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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 ๔		 พระก้องไพร				 ปฺาธารโก	 ไชยแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาอภิสิทธิ์	 อภิภทฺรเมธี	 ไทยธานี	 	
	 ๖		 พระศิริศักดิ์	 สิริาณเมธี	 อ่อนอ�าพันธ์	 	
	 ๗		 พระมหาวิรัตน์			 วิรตโน	 สะงาม	 	
	 ๘		 พระสมจิตร	 เตชธมฺโม	 พุทไธสง	 	
	 ๙		 พระนภา	 สุปภาโต	 บุญเกลี้ยง	 		 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเกียรติศักดิ์	 กิตฺติปฺโ	 ปุ่มแม้น	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระภัทรภณ	 ภทฺราโณ	 คบทองหลาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาประเสริฐ	 รชฺชปฺุโ	 อุตรา	 	
	 ๔		 พระวุฒิพงษ์	 านวีโร	 โอดค�าดี	 	
	 ๕		 พระเสกสรรค์	 อาภากโร	 จันทร์แดง	 	
	 ๖		 พระศรายุทธ	 ธีรปฺโ	 ดีนาน	 	
	 ๗		 พระสุพิชัย		 านิโย	 บุญเทียน	 	
	 ๘		 พระกันต์ธร	 กนฺตธีโร	 ทุ่มนอก	 	
	 ๙		 พระศรัญย์	 สนฺตมโน	 กุลหงษ์	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาชยานันต์	 ชยานนฺโท	 จันทะวรรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระเอกราช	 อริยเมธี	 บันลือ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระสุรินทร	 สิริวฑฺโฒ	 นันทะทอง	 	
	 ๔		 สามเณรสุทธิพงศ์	 		 ผมท�า	 	
	 ๕		 พระจิระพงษ์	 จิรวฑฺฒโน	 โจรัตน์	 	
	 ๖		 พระเกียรติศักดิ์	 กิตฺติปาโล	 มาลา	 	
	 ๗		 พระวชิระ	 วิมโล	 พุทธประสิทธิ์	 	
	 ๘		 พระมหาณัฐพงศ์	 ชยวุฑฺโฒ	 บุญรักษ์	 	
	 ๙		 พระทวีโชค	 เทวธมฺโม	 ค้อทอง	 	
	๑๐		 พระบริบูรณ์	 ถาวรสทฺโท	 พุดแดง	 	
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	๑๑		 พระปฏิภาณ	 ชยสิทฺธิ	 บุญประคม	 	
๑๒		 พระยุทธนา	 ฉนฺทธมฺโม	 ภารพุทธา	 	
	๑๓		 พระวิจิตต์	 อคฺควณฺโณ	 สาลี	 	
	๑๔			 พระวัชรพล	 ปฺาวชิโร	 พันธุ์มาตร์	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	๑๕			 พระวัชรพล	 กุสลจิตฺโต	 	เบาะแฉะ		 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	๑๖			 พระธนากร	 กุลวฑฺฒโน	 	ศรีทา		 	
	๑๗			 พระปัญญา	 ชวนปฺโ	 	ศรีภักดี		 	
	๑๘			 พระสิทธิพงษ์	 สุทสฺสโน	 	ภักดี		 	
	๑๙		 พระปรีชา	 มนาโป	 ยืนยาว    

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุรบดินทร์	 สุเมโธ	 ป้อมหิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑	
	 ๒		 พระมหาไชยา	 ชาตเมโธ	 ส่งสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระอุดร	 อคฺคปฺโ	 ชาตรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระมหารณชัย	 จิตฺตานุรกฺขี	 จิบจันทร์	 	
	 ๕		 พระสมชาย	 สุชาโต	 วัฒนบุตร	 	
	 ๖		 พระไชยยศ	 อิสฺสรชโย	 ธารีรัตน์	 	
	 ๗		 พระธวัชชัย	 วชิราโณ	 แสนศรี	 	
	 ๘		 พระวันชัย	 าณวิชโย	 เครือค�า 	 	
	 ๙		 พระศักดา	 อติภทฺโท	 รุ่งโรจน ์  

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวีรชัย	 วีรชโย	 มั่นยืน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระอภิชาติ	 อภิชาโต	 โหมฮึก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระวีรวัฒน์	 กตปุโ	 ใจศล	 	
	 ๔		 พระพีรภาส	 าณธโร	 มุ่งด ี  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเอกราช	 อภินนฺโท	 ชะนามุญา	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	 ๒		 พระคุณานนท์	 สนฺตจิตฺโต	 ทองดาษ	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
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	 ๓		 พระสุวรรณ	 สุวณฺณวณฺโณ	 ปานทอง	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	 ๔		 Samnang	 		 Chhay	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	 ๕		 พระมหาอภิชาติ	 อภิฺชาโต	 ภาคพรม	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	 ๖		 Dipak	 		 NamJali	magar	 	
	 ๗		 พระสุบิน	 ขนฺติโสภโณ	 เกษรบัว  

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาณัฐวุฒิ	 าณวุฑฺโฒ	 ถาเป็นบุญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาวรพัฒน์	 วราโณ	 วงสา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาทศพร	 วรปฺโ	 พรพันธุ์อนุวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสมศักดิ์	 ติธมฺโม	 แสนโซ้ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระชัยเชษฐ์	 ชยานนฺโท	 แสนกือ	 	
	 ๖		 พระโกมล	 รตนปฺโ	 ธิยาวงค์	 	
	 ๗		 พระกิตติพงศ์	 อภิวฑฺฒนเมธี	 ตั๋นหล้า	 	
	 ๘		 พระอภิสิทธิ์	 าณสมฺปนฺโน	 จ�าปาสา	 	
	 ๙		 พระณัฐพงษ์	 ปุณฺณจนฺโท	 จันทรบูรณ์	 	
	๑๐		 พระภาคภูมิ	 อภิชโย	 ภิชัย	 	
	๑๑		 พระชญตว์	 กิตฺติาโณ	 ฑีฆาวงค์	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระวรวุฒิ	 าณวุฑฺโฒ	 กองสอน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Robin					 		 Ranjitkar	 	
	 ๓			 พระยสินทร	 ธีรว�โส	 นุ่มนิ่ม	 	
	 ๔		 Teza				 		 Dhama	 	
	 ๕			 พระวีระพล	 อริยเมธี	 ถิ่นกวาว	 	
	 ๖			 พระมหาพัชรพงษ์	 พชรเมธี	 เติมยวน	 	

วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระฐิติพงศ์	 ติิภทฺทรเมธี	 ค�าลือ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๒		 พระวรวุฒิ	 ธีรภทฺโท	 อิ่มอยู่	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระพิเชษฐ์	 สุวณฺณสิริ	 ปากกล้า	 	
	 ๔		 พระณัฐชัย	 สุนฺทรเมธี	 ใจยินดี	 	
	 ๕		 พระเทพสุทิน	 สุจิณฺณธมฺโม	 สารเงิน  

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเกษมสันติ	 สุทฺธิาโณ	 แซ่ลิ้ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอรรถพล	 ขนฺติโก	 สถิตพงษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสุริยันต์	 กิตฺติโก	 แจ้งจันทร์	 	
	 ๔		 พระมหาการันย์	 นาถเมธี	 แสงฤทธิ์	 	
	 ๕		 พระอมรเทพ	 อธิจิตฺโต	 เวียงแก้ว	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวรวิทย์				 วิชฺชากโร	 บุญประคม	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาสุรชัช				 ปฺาเมธี	 แก้วยาศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระมหาอลงกรณ์				 จารุว�โส	 เขียวหัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอุทิศ				 อุตฺตโร	 จอดนอก	 	
	 ๕		 พระมหาอนุวัฒน์				 ยโสธโร	 ไชยศรี	 	
	 ๖		 พระชญานิน				 านวโร	 ศรีเจริญ	 	
	 ๗		 พระสงกรานต์				 เตชวโร	 ศรีแสง	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระรัชเดช			 รตนธโช	 ศรีแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสรายุทธ		 วราโณ	 แสงชมภู	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาบุญรัตน์			 ปฺุสิทฺธิ	 อนุญาหงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาทศพร	 ทสวโร	 ชนันชนะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาเรืองเดช	 ติคุโณ	 วงค์ชัยเจริญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระโจโม	 อภิาโณ	 เครือฟ้าพิลาศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระธนวัฒน์	 ธนวฑฺฒโน	 ตาลกูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระบัณฑิต	 กิตฺติปฺโ	 คณาพงค์พันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระณัฐกิจ	 ติวชิโร	 บุดดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระฤทธิชัย	 ธีรว�โส	 นามวงษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระจีรวัฒน์	 จิรวฑฺฒโน	 ฉิมมา	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาโยธิน	 ธนปาโล	 ไกรษร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสมุห์สถาพร	 สุานวุฑฺฒี	 ปุ่มเป้า	
	 ๓		 พระดนุสรณ์	 ชุติวาที	 แช่มช้อย	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชูเกียรติ์			 คุณสมฺปนฺโน			 เสาทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระวิชัย		 วรจิตฺโต	 คงศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสุพันธ์			 มหาาโณ		 เกษรัมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระวันรุ่ง		 ถาวรจิตฺโต			 คงดี	 	
	 ๕		 พระมหาจันทรา			 เมธิโก			 บุรี	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาทรงกรด	 ฉตฺตปาณิ		 อินมาตร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๒		 พระเด่น	 ชยานนฺโท			 ศิริคาม	 	
	 ๓		 พระศราวุธ	 สุเมโธ		 ยีขาม	 	
	 ๔		 พระเวทย์	 กตปฺุโ			 เพชรศิลาเอก	 	
	 ๕		 พระสุธินทร์	 โชติปฺโ			 โพธิขาว	 	
	 ๖		 พระสมุห์ฐิติภัทร์	 วชิรธมฺโม			 มั่นเหมาะ	 	
	 ๗		 พระวรากรณ์	 วรว�โส			 วงค์หาญ	 	
	 ๘		 พระทิวากรณ์	 อินทฺปฺโ			 อินทร์ประเสิรฐ	 	
	 ๙		 พระกฤษติยากร	 อภิกิตฺติเมธี			 วงษา	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระศรลักษ์	 อิฏฺพโล	 พันธ์งาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาอ�านาจ	 ยสินฺธโร	 หอมทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสิรภพ	 ปภสฺสโร	 ยุทธคราม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระปลัดอดิสร	 าณสโร	 ตะเภาทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 Soroeun	 		 Boun	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระดุสิต	 ปส�สิโต	 สุวรรณศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระนัฐพล	 กมฺพุวณฺโณ	 พุทธากูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระมหาอิทธิพงศ์	 อิทฺธิเมธี	 วงษาเสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระสุทัศน์	 ธมฺมทตฺโต	 ขุมทอง	 	
	๑๐		 พระอนันต์	 อนนฺโท	 ทองศรี	 	
	๑๑		 พระมหาวิรพล	 กิตฺติวิมโล	 เพชรฤทธิ์	 	

  

    

03. ������ 2  �.��� ��� (85-153).indd   115 16/5/2562   21:26:06



116 สูจิบัตร

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรวิระพันธ์	 	 จันใด
	 ๒		 พระมหาวัฒนสิน	 รตนโชโต	 สนศิริ
	 ๓		 สามเณรภานุวัฒน์				 	 จันดาวงศ์
	 ๔		 Yan	Wenguang	 	

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวัชระ	 วชิราโณ	 โสมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาสุทัศน์	 สุทสฺสโน	 วรรณทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาศักดิ์อรุณ	 สุสตฺติโก	 สุจิตร	 	
	 ๔		 พระมหาสมจิตร	 คุณวีโร	 แสนดี	 	
	 ๕		 พระมหาอาคม		 โสภโณ	 ปานะ	 	
	 ๖		 พระมหาศุภวิชญ์	 ปฺาวชิโร	 สมสะกิจ	 	
	 ๗		 So	Ruone				 		 Chau	 	
	 ๘		 พระนรินทร์	 นรินฺโท	 สมานทอง	 	
	 ๙		 Dara	 		 Danh	 	
	๑๐		 Sanjib	 		 Sraman	 	
	๑๑		 พระมหาศักดิ์อรุณ	 สุสตฺติโก	 สุจิตร	 	
	๑๒		 Sengphet		 		 Vilaisack	 	
	๑๓		 Subha	Ratna		 		 Chaudhary	 	
	๑๔		 Hoang		 		 Minh	Thach	 	
	๑๕		 Oanh		 		 Na	Thach	 	
	๑๖		 Sak		 		 Some	 	
	๑๗		 Thondara	 		 		 	
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สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวิทยา	 านสมฺปนฺโน	 สุวรรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Panyananda	 	 	 	

สาขาวิชาจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวาทกิจ	 กตธมฺโม	 มิอิ่ม
	 ๒		 สามเณรปรัชญา	 	 เดชอภิรักษ์กมล
	 ๓		 พระชัยวัฒน์	 ธมฺมวฑฺฒโน	 มาตรสอน	
	 ๔		 สามเณรจันทร์เกษม	 	 ปาสาวัน
	 ๕		 พระมหาชัยยุทธ	 สุเมธโส	 ทองถนอม
	 ๖		 พระมหาเกียรติพงษ์	 สุภาจาโร	 ตาค�า

สาขาวิชา English (English Program)
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Sumangala		 		 		 First-class
	 ๒		 Pandita		 		 		 Second-class	
	 ๓		 Pannasara		 		 		 Second-class	
	 ๔		 Sa	sa	na		 		 		 Second-class	
	 ๕		 Kondana		 		 		 Second-class	
	 ๖		 Rajinda		 		 		 Second-class	
	 ๗		 Vannasarmi		 		 		 Second-class	
	 ๘		 Obhasa		 		 		 Second-class	
	 ๙		 Thu	Wan	Na		 		 		 Second-class	
	๑๐		 Narnobhasa		 		 		 Second-class	
	๑๑		 Sunanda		 		 		 Second-class	
	๑๒		 Muninda		 		 		 Second-class	
	๑๓		 Chekinda		 		 		 Second-class	
	๑๔		 Janasara		 		 		 Second-class	
	๑๕		 San	dar	wara		 		 		 	
	๑๖		 Ardicca		 		 		 	
	๑๗		 Nanika       
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	๑๘		 Waipunla		 		 		 	
	๑๙		 Gandhasara		 		 		 	
	๒๐		 Nyar	Neinda		 		 		 	
	๒๑		 Thach	Nghenh	 		 		 	
	๒๒		 Suzarta		 		 		 	
	๒๓		 Thuwanna		 		 		 	
	๒๔		 Varyarma		 		 		 	
	๒๕		 Dammarnandazawti		 		 		 	
	๒๖		 Hteyavamsa		 		 		 	
	๒๗		 Nandarsara		 		 		 	
	๒๘		 Pannyasami		 		 		 	
	๒๙		 Sucitta		 		 		 	
	๓๐		 Sunandadhaja		 		 		 	
	๓๑		 Zatila		 		 		 	
	๓๒		 Nyanobhasa		 		 		 	
	๓๓		 Sovannrith		Kao		 		 		 	
	๓๔		 Thach	Diet		 		 		 	
	๓๕		 Vilasa		 		 		 	
	๓๖		 Sirinda		 		 		 	
	๓๗		 Revata		 		 		 	
	๓๘		 Thawlinda		 		 		 	
	๓๙		 Kittisara		 		 		 	
	๔๐		 Suriya		 		 		 	
	๔๑		 Veth	Vouch		 		 		 	
	๔๒		 Thuvanna		 		 		 	
	๔๓		 Nandasami		 		 		 	
	๔๔		 Dhamma	Nanda		 		 		 	
	๔๕		 Sujana		 		 		 	
	๔๖		 Pang	Chuon		 		 		 	
	๔๗		 Ku	Tha	La		 		 		 	
	๔๘		 Indacara	 		 		 	
	๔๙		 Sunanda		 		 		 	
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	๕๐		 Kosalla		 		 		 	
	๕๑		 Nandaw	Bar	Tha		 		 		 	
	๕๒		 Eaitayira		 		 		 	
	๕๓		 Thu	Ma	Na		 		 		 	
	๕๔		 Si	Rein	Da		 		 		 	
	๕๕		 Norin		Thach		 		 		 	
	๕๖		 Tilawka		 		 		 	
	๕๗		 Vimala		 		 		 	
	๕๘		 Sutthichai	 Suddhijayo	 Thongnoon	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๕๙		 Phra	Banthit	 Pantito	 krongbuaban	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๖๐		 Kawthanla	 		 		 	
	๖๑		 Phra	Sayomphu	 Warayano	 Thongjan	 	
	๖๒		 Phramaha	Navachon	Khantisophano	 Vaddhanajivawong	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๖๓		 SOE		LWIN	OO	 		 		 	
	๖๔		 Sophall			 		 Chheang	 		 		 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรวิทยา			 		 บุญกอง
	 ๒		 พระบุญล้อม			 ธนปฺโ	 พาสอน
	 ๓		 Khamveng		 		 Houngkeopanya
	 ๔		 Ranu		 		 Pulami	magar
	 ๕		 Vhanna		 		 Thilaphan
	 ๖		 พระทวีศักดิ์		 จกฺกวโร	 โคตะบิน
	 ๗		 พระจิระศักดิ์			 สุทฺธิาโณ	 บุตรศรีชา
	 ๘		 Mod	 		 Khonsavanh
	 ๙		 พระวิรุณศักดิ์		 ปภงฺกโร	 ยอดแสงชัย
	๑๐		 พระมงคล				 เขมปฺโ	 เต็มตาวงษ์
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วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Singchay	 		 Chittavong	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระทศพร	 าณทีโป	 โกมุทพนาไพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 Kim	Sa	Rang	 		 		 	
	 ๔		 พระมหาวิชัย	 ปวโรภาโส	 แสงจันทร์	 	
	 ๕		 Indasara	 		 		 	
	 ๖		 สามเณรสุรเชรษฐ์	 		 ใจจูญ	 	
	 ๗		 Phone	 		 Khammouane	 	
	 ๘		 พระมหาสุกฤษฎิ์	 ภูริจิตฺโต	 กันใจ	 	
	 ๙		 พระบุณยเศรษฐ์	 ปุณฺกาโม	 วิกสิตกุล	 	
	๑๐		 Chimmy	 		 Keomonkhoun	 	
	๑๑		 พระณัฐวุฒิ	 ปฺาวุฑฺโฒ	 มูลหมัน	 	
	๑๒		 พระคีรีกรณ์	 ภูริวฑฺฒโน	 ลาภใหญ่	 	  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program)
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Phra	Chinnawat	 Chinawongso	 Suthasen	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Phra	Theeratphid	 Cintamayo	 Salawinphonphana	เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 Phra	Phanuwat	 Dhammadhacho	Chokruai	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๔		 Sonethavy	 		 Thoumpaseuth	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๕		 Samanera	Prasong	 		 Thepboon	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 Birendra	 		 Mahatara	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 Phra	Nipon		 Nipakaro	 Lungwit	 	
	 ๘		 Phramaha	Nich	 Chawanapanno	 Jongjoi	 	
	 ๙		 Tej	Rrasad	 		 Rokaya	 	
	๑๐		 Phra	Somchai	 Chayawongso	 Chaipong	 	
	๑๑		 Sai	Peng				 		 		 	
	๑๒		 Khur	Bikram		 		 Thapa		Magar	 	
	๑๓		 Samanera	Nipon	 		 Thinthongthapha	 	
	๑๔		 Kaw	Wi	Da	 		 		 	
	๑๕		 Khun	Maung	Bel				 		 		 	
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	๑๖		 Ashmin		 		 Shrestha	 	
	๑๗		 Khen	 		 Keovilay	 	
	๑๘		 Samanera	Awirut	 		 Pimsompoon	 	
	๑๙		 Khun	Aung	Kyi				 		 		 	
	๒๐		 Sai	Yee	Shang	 		 		 	
	๒๑		 Phramaha	Somsak	 Samvaramedhi	 Lungging	 	
	๒๒		 Khun	Kyaw	Kein	 		 		 	
	๒๓		 Thach		Loi	 		 		 	
	๒๔		 Varinda	 		 		 	
	๒๕		 Phra	Mongduen	 Khamtheerapanyo		Mongseang	 	
	๒๖		 Aike	Sam	Law	 		 		 	
	๒๗		 So	Phi	 		 Thach	 	
	๒๘		 Phra	Rittiphong	 Wanutamo	 Aunaudomvana	 	
	๒๙		 Chau	Dep	 		 		 	
	๓๐		 San	Dar	Thiri				 		 		 	
	๓๑		 Nu	 		 Saesong	 	
	๓๒		 Sek	 		 Yiv	 	  

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระมหาสุทธิดล				 จิตตฺปฺโ	 ภูนอก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 พระพนัส				 จนฺทสาโร	 ค�ากลาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 สามเณรกฤษณ				 		 เบ้าทอง	 	
	 ๔			 สามเณรตุลา				 		 โกษาธิป	 	
	 ๕			 สามเณรอภิสิทธิ์				 		 งามเลิศ	 	
	 ๖		 พระมหาพยุหพล				 ธมฺมาภินนฺโท	 อุบลนคร	 	
	 ๗			 สามเณรเรวัติ				 		 เกื้อหนุน	 	
	 ๘		 Bounpheng	 		 Suwacho	 	
	 ๙		 Chonephath			 		 Chanthalith	 	
	๑๐		 Khiewphonephet			 		 Xayyavong	 	
	๑๑		 Kidtikoun	 		 Maomala	 	
	๑๒		 Vuthy				 		 Phon  
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	๑๓		 พระมหาวิรัตน์	 จารุว�โส	 ดูหฤค�า	 	
	๑๔		 Phra	Rath		 		 Ren		 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสนธยา	 ชาตปฺโ	 ทองชัย
	 ๒		 สามเณรนราธิป	 		 ประจิตต์
	 ๓		 พระสถิตคุณ	 ธมฺมธีโร	 วิลัยฤทธิ์
	 ๔		 Mony		 		 Keo
	 ๕		 สามเณรสรศักดิ์	 		 ค�ามะนาถ
	 ๖		 พระชยนันท์	 ชยนนฺโท	 นันทะชาติ	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระณัฐวุฒิ	 อคฺคปฺโ	 ศึกษาศิลป์
	 ๒		 พระสุนัย	 เขมจาโร	 ลาวเมือง
	 ๓		 พระมหามุขสวรรค์	 กตปฺุโ	 แก้วดารา
	 ๔		 พระอภิภัทรญ์	 อภิวโร	 จ�าศรี
	 ๕		 สามเณรกฤตชญา	 		 มูลสาร
	 ๖		 พระมหาณัฐวุฒิ	 าณิสฺสโร		 ภิระภาค

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระไพรัตน์	 านกโร	 อ่อนเหล็ก
	 ๒		 สามเณรเจษฎา	 		 ดวงเทียน
	 ๓		 พระมหาปรีชา	 เนปกฺโก	 วันค�า
	 ๔		 พระปลัดก�าพล	 ปฺาวุฑฺโฒ	 กวางแก้ว
	 ๕		 พระมหาวิสุทธิ์	 าณจารี	 คุ้มรอบ
	 ๖		 พระครูประทีปวชิรธรรม	ธมฺมทีโป	 จันทรลักษณ์
	 ๗		 พระครูประภัศร์วชิรกิจ	 สุภาจาโร	 พันดา
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วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Sithideth	 		 Soulivong	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุระ			 จิตฺตส�วโร	 โคตรเคน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาวรวิช			 วชิรปฺโ	 บุญปลอด	 	
	 ๔		 Jaengsawad	 		 Niammavong	 	
	 ๕		 สามเณรสิทธิพร			 		 ยะสะกะ	 	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมพงษ์	 าณโสภโณ	 แซ่ย่าง
	 ๒		 พระอ่อน	 จนฺทสิริ	 มาบุญมี
	 ๓		 พระศราวุธ	 เทวธมฺโม	 ปันอินต๊ะ
	 ๔		 พระโชคชัย	 โชติธมฺโม	 มาหมื่น
	 ๕		 พระอนุชา	 จิรวฑฺฒโน	 ศรีชัยยา
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)

คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมพร	 สทฺธาธิโก	 กิจสัมพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาสมเกียรติ	 เขมจาริาโณ	 จงเกษี	 	
	 ๓		 พระชัยวัฒน์	 อริฺชยาโณ	 เสนาชุม	 	
	 ๔		 พระศกลวัธน์	 จิตฺตปฺโ	 วงวิวงษ์	 	
	 ๕		 สามเณรธวัชชัย	 		 ศรีพันธ์	 	
	 ๖		 พระมหาสากล	 สุภทฺโท	 บุญสุข	 	
	 ๗		 สามเณรณัฐพล	 		 	แซกรัมย์	 	
	 ๘		 Reach	 		 Srin	 	
	 ๙		 Than			 		 Nit	 	
	๑๐		 พระคณิศร	 ขนฺติพโล	 รัตนทองพันธ์	 	
๑	๑		 พระยิ่งใหญ่	 สุปฺโ	 เกือบงาม	 	
๑๒		 พระสมพงศ์	 จิรธมฺโม	 รัตนพงษ์	 	
๑๓		 สามเณรนนทวัฒน์	 		 บานแย้ม	 	
๑๔		 พระเสกสรร	 ธมฺมธีรคุโณ	 หล้าธรรม	 	
๑๕		 สามเณรวรายุส	 		 ยงค์ทอง	 	
๑๖		 พระปลัดเอกชัย	 จนฺทโชโต	 คงชีวะ	 	
๑๗		 พระมหาศิวพล	 พลเมธี	 ใกล้ชิด	 	
๑๘		 สามเณรชโนดม	 		 นพรัตน์	 	
๑๙		 พระศักดิ์ชาย	 ปฺาวโร	 จินตนปัญญา	 	
๒๐		 พระนที	 สิริภทฺโท	 จันทะแสน	 	
๒๑		 พระสุริยะ	 อาทิจฺจว�โส	 อินทะเรือง	 	
๒๒		 Thach	 		 Sophiep	 	
๒๓		 พระมหาณัฐพล	 กิตฺติปฺโ	 อรรถารส	 	
๒๔		 พระณัฐวัฒน์	 โอภาโส	 ทิตสุวรรณ	 	
๒๕		 พระสุรัตน์	 เตชวโร	 กนกนาค	 	
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๒๖		 Pokepha	 		 		 	
๒๗		 พระจักรพงษ์	 อนุตฺตโร	 วงษ์โพธิ์	 	
๒๘		 พระเจะดา	 อิสฺสรธมฺโม	 สราญตระกูลไพร	 	
๒๙		 พระศิริพงษ์	 ปภาโส	 อนุณธนบดี	 		 	

 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระยุทธนา				 เอกคฺคจิตฺโต	 เงาศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระประยุทธ				 อริยว�โส	 สนใจ	 	
	 ๓		 พระปติพาน	 ณฏฺชวโน	 สายทอง	 	
	 ๔		 พระธงชัย				 ปฺาวโร	 อนันตชัย	 	
	 ๕		 Long				 		 Lanh	 	
	 ๖		 สามเณรชาญณรงค์			 		 	นิลกิ่ง	 	
	 ๗		 พระธีรวัฒน์				 ติเมโธ	 โรจนมงคล	 	
	 ๘		 พระคามิน				 สิริปฺโ	 สมนาม	 	
	 ๙		 Mony		 		 Sek	 	
	๑๐		 พระมหาประกอบ	 ทนฺตเมธี	 แตงงามรัมย ์  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาอัศดา	 ปฺาวชิโร	 แสงจันทร์	 	
	 ๒		 พระมหาปฐมพงษ์	 ปฺาวโร	 สีโนนสูง	 	
	 ๓		 Kosal				 		 Ky	 	
	 ๔		 พระเอื้ออังกูร	 มหาปฺุโ	 ศรีบุรินธนาภรณ์	 	
	 ๕		 Sisawath				 		 Kipkeomanivanh	 	
	 ๖		 Aorlasin	 		 Chindala	 	
	 ๗		 Chanthakhone	 		 Keopasurth	 	
	 ๘		 Tip	 		 Vongphachan	 	
	 ๙		 Bounnam	 		 Phimmasone	 	
	๑๐		 Eil			 		 Da	Ka				 	
	๑๑		 Thavarath	 		 Seun	 	
๑๒		 Sengchanh	 		 Keomongkhoune  
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 	พระมหาพิสุทธิ์			 สิทฺธิเมธี	 ภารัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหานิมิตร	 ธีรปฺโ	 จันทร์คุ้ม	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหากฤษฎา	 สุรปฺโ	 อุลุชาฎะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระรัชพล	 ปภสฺสโร	 เหลืองทองเปลว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระณัฐพล	 รตนพโล	 ศิลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสมพัตร์	 อาภาธโร	 ตะวันเมืองตาก	 	
	 ๕		 พระมหาอติวิชญ์	 อติวิชฺโช	 จวบรัมย์	 	
	 ๖		 พระสีน�้า	 พฺรหฺมรกฺโข	 พรมพิทักษ์	 	
	 ๗		 Dam	 		 Dalavong	 	
	 ๘		 พระทศพร	 กิตฺติโก	 สะและ	 	
	 ๙		 พระมหาสุรศักดิ์	 รุจิธมฺโม	 ข�าจร	 	
	๑๐		 พระมหาฉัตรชัย	 จิรวฑฺฒโน	 ดีพร้อม	 	
๑๑		 พระทศพล	 ติูปการี	 ลาเลิศ	 	
๑๒		 พระมหาสิทธิชัย	 ชยสิทฺธิ	 ภูโตนนา	 	
๑๓		 พระสมยศ	 อริโย	 บุญเรืองศรี	 	
๑๔		 พระวรวิทย์	 วชิรปฺโ	 บุญแสน	 	
๑๕		 พระกฤษขจรเกียรติ	 กิตฺติเมธี	 ภักดีเหลา	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระปลัดสุวรรณ	 ชาตวีโร	 	ฤกษ์สถิตย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒			 พระครูสังฆรักษ์วิกรม	 ปิยธโร	 	สุขฉวี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓			 พระครูปลัดชยาวัทน์	 จิตฺตวิริโย	 	เรืองทรัพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔			 พระพุทธชาติ	 อาภากโร	 	แสงแจ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕			 พระพัฒน์ธนพงศ์	 สุวฑฺฒโน	 	ภัทรพันธุ์	 	
	 ๖			 พระครูปลัดเฉลิมพร	 อภิวโร	 	แป้นกลม	 	
	 ๗			 พระวิโรจน์	 อาภากโร	 	น�าสุวิมลกุล	 	
	 ๘			 พระสมุห์สมบัติ	 ชวโน	 	พันธุเรียน	 	
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 ๙			 พระอนพัทย์	 ติธมฺโม	 	ประสพพฤกษ์	 	
๑๐		 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์	 สิริวฑฺฒโน	 	ปู่รักษ์	 	
๑๑			 พระมหาสมปอง	 กลฺยาณธมฺโม	 	โสศรีสุข	 	
๑๒			 พระใบฎีกาปิยะรัตน์	 ปิยรตฺตโน	 	ตันติมานิกัณฑ์	 	
๑๓			 พระครูธรรมธรพัฒน์โอทอง	านวุฑฺโฒ	 	แก้วเล็ก	 	
๑๔			 พระปลัดกนก	 สุทฺธิมโน	 	จอมคีรี	 	
๑๕			 พระมหาชัยสิทธิ์	 ชยสิทฺโธ	 	เปรียบยอดยิ่ง	 	
๑๖			 พระชาญชัย	 ปฺาธโร	 	ชูธรรม	 	
๑๗			 พระมหาธานี	 วรภาณี	 	ขยันดี	 	
๑๘			 พระปลัดสุริยนต์	 สิริวณฺโณ	 	ศิริวรรณ	 	
๑๙			 พระอธิการประเวช	 ติาจาโร	 	สุขสมแดน	 	
๒๐			 พระสมนึก	 วรธมฺโม	 	สมิตทานนท์	 	
๒๑			 พระสมุห์ฉลอง	 รตนปฺโ	 	แก้วประพันธ์	 	
๒๒			 พระครูสุขุมโชติธรรม	 โชติธมฺโม	 	เฉลิมนาม	 	
๒๓			 พระสนธยา	 ติคุโณ	 	หอมแก่น	 	
๒๔			 พระปลัดโกสิทธิ์	 สุวณฺโณ	 	ทองเนื้อดี	 	
๒๕			 พระธรรมนูญ	 จนฺทสาโร	 	เขียนเทียม	 	
๒๖			 พระอธิการมาโนชค์	 สิริปฺโ	 	อินทร์บ้าน	 	
๒๗			 พระครูปลัดเสริมศักดิ์	 สุภทฺโท	 	ชื่นฤดี	 	
๒๘			 พระอธิการทรงศักดิ์	 ถิรธมฺโม	 	ดิษฐลักษณ์	 	
๒๙			 พระปลัดชุมพล	 สิริวณฺโณ	 	ไกรระเบียบ	 	
๓๐			 พระครูอรุณธรรมรส	 อรุโณ	 	เฉลิมวัฒน์	 	
๓๑			 พระปลัดสมศักดิ์	 าณสาโร	 	ศุภฤกษ์ภพล	 	
๓๒			 พระวัชระ	 ปฺาโภ	 	ชัยอาคม	 	

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูพิบูลรัตนากร	 านธมฺโม	 มงคลภักดิ์
	 ๒		 พระใบฎีกาธนากร	 าณกโร	 เอี่ยมบุญ
	 ๓		 พระครูภาวนารัตนาภรณ์	สิริภทฺโท	 เศรษฐรุจิ
	 ๔		 พระใบฎีกาเฉลิมพล	 านุตฺตโร	 โพธิ์ประชุม
	 ๕		 พระครูประทีปวัชราภรณ์		ปฺาทีโป	 มีไพฑูรย์
	 ๖		 พระครูนนทคุณพิพัฒน์	 อมโร	 อมรี
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	 ๗		 พระมหาธวัฒชัย	 ณฏฺฌายี	 เกือมรัมย์
	 ๘		 พระครูโกศลวชิรกิจ	 วีตโรโค	 โทนาดี
	 ๙		 พระครูโกศลธรรมานุสิฐ	 อโสโก	 มกรางกูร
๑๐		 พระครูวิมลสุวรรณกร	 จนฺทวโร	 แพฟื้น
๑๑		 พระครูสมุห์ชินวรวัตร	 ถิรภทฺโท	 จุลเจือ
๑๒		 พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์	 วิสุทฺธิจารี	 เมืองศรี
๑๓		 พระครูสถิตรัตนพงศ์	 อาภาธโร	 ชนะผล
๑๔		 พระมหาพิจิตร	 ธมฺมวิจิตฺโต	 หงษ์สิบสอง
๑๕		 พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์	จนฺทวณฺโณ	 เกษรศิริ
๑๖		 พระครูสุทธิพงศ์มุนี	 อคฺคธมฺโม	 สงพูล
๑๗		 พระมหาจักราพัฒน์	 อาภาโส	 เคนดี
๑๘		 พระครูสุวรรณสุตาลังการ	จารุวณฺโณ	 โทบุรี
๑๙		 พระชัยยศ	 จิตฺตส�วโร	 เกตุสุวรรณ
๒๐		 พระมหาภาณุเวช	 ธีรงฺกุโร	 หมอนค�า
๒๑		 พระครูปลัดอภิชาติ	 อภิชาติ	 เด่นดวง
๒๒		 พระครูปลัดบุญยัง	 ทุลฺลโภ	 สุนทรวิภาค
๒๓		 พระใบฎีกาจุฬา	 อุฬาโร	 เต้นย้อม
๒๔		 พระปลัดสิทธิชัย	 สุมงฺคโล	 พฤกษาชาติ
๒๕		 พระครูสังฆวิสุทธิคุณ	 พุทฺธสโร	 เมืองทอง
๒๖		 พระครูสุตวรธรรม	 วรธมฺโม	 ส�าเร็จ
๒๗		 พระครูบวรศีลวัฒน์	 สีลธโร	 กายบุตร
๒๘		 พระครูวิริยศาสนกิจ	 สมคฺโค	 รุ่งเรือง
๒๙		 พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์	 จนฺทโชโต	 เรืองศรี
๓๐		 พระมหายุทธพิชาญ	 โยธสาสโน	 ทองจันทร์
๓๑		 พระครูประศาสน์ธรรมนันท์	ติิสมฺปนฺโน	 งามเสมอ
๓๒		 พระครูวิธานสุพัฒนกิจ	 นนฺทิโย	 อินทร์อยู่
๓๓		 พระมหานิพนธ์	 วีรพโล	 ทบแก้ว
๓๔		 พระครูอุดมจารุวรรณ	 จารุว�โส	 กาฬเสาร์
๓๕		 พระครูสุนทรประสิทธิธรรม	ชุตินฺธโร	 ยวนพันธ์
๓๖		 พระครูพิศาลจริยากร	 เลขธมฺโม	 สังขาว
๓๗		 พระอธิการจาลึก	 สฺโต	 เย็นส�าราญ
๓๘		 พระครูสุนทรจันทโรภาส	จนฺทโชโต	 ศรีวิศร
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๓๙		 พระมหาพัลลภ	 อภิสาโร	 ก้องพนาอ�าพล
๔๐		 พระปลัดเถ่ง	 ติคุโณ	 สุขวารินทร์
๔๑		 พระมหาธวัช	 โพธิเสวี	 เอมประสิทธิ์
๔๒		 พระครูศรีวุฒิธาดา	 กตปฺุโ	 สัตย์ซื่อ

วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาเกรียงไกร	 ติาโณ	 นารักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระวีระพงษ์	 วิชฺชาธโร	 คุริมา	 	
	 ๓		 พระอภิสิทธิ์		 ภูริปฺโ	 สุภาษิต	 	
	 ๔		 พระมหาพิทักษ์			 เตชปฺโ	 นพคุณ	 	
	 ๕		 พระเด่นชัย			 อธิปฺุโ	 ศรีจร	 	
	 ๖		 พระชัยญา			 จรณธมฺโม	 ทรงสิริ	 	
	 ๗		 พระมหาอนุพันธ์		 มหาวีโร	 ภูค�าวงค์	 	
	 ๘		 พระวรพจน์			 จนฺทสาโร	 มาตย์มูล	 	
	 ๙		 พระพิพัฒน์พงษ์	 ปฺาคโม	 พรมถาวร	 	
๑๐		 พระมณฑา		 สิริภทฺโท	 ขาสี	 	
๑๑		 พระชนินทร์		 มหาาโณ	 วะชุม	 	
๑๒		 พระมหาไพศาล			 วิสาโร	 ทังโส	 	
๑๓		 พระชฎาพร	 ขนฺติปฺโ	 ศรีมุงคุล	 	
๑๔		 พระทศพร		 สนฺตจิตฺโต	 ช่วยหวัน	 	
๑๕		 พระมหาเอกชัย	 าณเมธี	 ศรีสันต์	 	
๑๖		 พระธวัชชัย		 เตชธมฺโม	 ดวงโพธิ์พิมพ์	 	
๑๗		 พระสายัณห์	 อภิปุโ	 ขุนใหญ่	 	
๑๘		 พระมหาพรมพิริยะ	 ติลาโภ	 ณ	หนองคาย	 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระทรงวุฒิ		 ชาตเมธี	 รัตนะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระดวงรัตน์	 ปฺาวชิโร	 วงษาวิชัย	 	
	 ๓		 พระมหาวชิรศักดิ์	 ปฺุงฺกุโร	 บุญเพ็ง	 	
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	 ๔		 พระนรพล	 นรพโล	 เพล็งงาม	 	
	 ๕		 สามเณรสรสิทธิ์	 		 พิทาค�า	 	
	 ๖		 พระธนากร	 โชติปฺโ	 อ่อนสนิท	 	
	 ๗		 พระวิเชียร	 วชิโร	 ผดุงการเวก	 	
	 ๘		 พระจะลอ		 เขมจาโร	 จะแส	 	
	 ๙		 พระชลัมพล	 จิตฺตคุตฺโต	 ตะแอะ	 	
๑๐		 พระกฤษฎายุทธ		 ธมฺมวโร	 เต๋จ๊ะดี	 	
๑๑		 พระอาทิตย์		 อสิาโณ	 ศึกษาพงศ์พันธ์	 	
๑๒		 พระณัฐพงษ์	 ติเมธี	 ศรีบุญ	 	
๑๓		 พระภาณุพงศ์	 สิริสมฺปฺโน	 ดวงตา	 	
๑๔		 พระอัษฎายุทธ	 ปฺาวุฑฺโฒ	 ว่องไว	 	
๑๕		 พระณรงค์ศักดิ์	 ติสทฺโธ	 รักเหล่า	 	
๑๖		 พระมหาเอกชัย	 ชยวุฑฺโฒ	 พรนิคม	 	
๑๗		 พระปติพงษ์	 ปฺาวโร	 หน่อค�า	 	
๑๘		 พระสมศักดิ์	 อิทฺธิเตโช	 อินตะณี	 	
๑๙		 สามเณรสุทิตย์	 		 สดุดีอรัญไพร	 	
๒๐		 พระอภิดล	 ชวนเมธี	 คิ้วดวงตา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรมัทสุคล				 	 สุขศรี
	 ๒		 พระรัฐธรรมนูญ				 ธมฺมมนฺุโ	 ปันทองมา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระขจรเดช	 อินฺทปฺโ	 ศรีสมบัติ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสันดุสิต	 ธมฺมธโร	 พรหมมี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระเดชาวัต	 ชิตมาโร	 พงษ์ทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระพงศ์ดิษฐ์	 รตนร�สี	 คงกะพันธ์	 	
	 ๔		 พระศักเรนทร์	 ปฺาวชิโร	 คมเกลี้ยง	 	
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	 ๕		 พระวราพงษ์	 วรธมฺโม	 ช่วยชู	 	
	 ๖		 พระอภิชัย	 โชติธมฺโม	 หนูหวาน  
	 ๗		 สามเณรพรชัย	 		 หนูแดง	 	
	 ๘		 พระรชานนท์	 รตนโชโต	 เม่งห้อง	 	
	 ๙		 พระชลทิตย์	 เทวธมฺโม	 จันทร์ขาว	 	
๑๐		 พระปริมินทร์	 มาลาคนฺโธ	 พรมการ	 	
๑๑		 พระจักกริช	 คนฺธสีโล	 พิชิตรัตน์	 	
๑๒		 พระอรรถชัย	 ปริาโณ	 จันทภาโส	 	
๑๓		 สามเณรณรงค์เดช	 		 สว่างวงศ์	 	
๑๔		 พระศุภชัย	 ปวโร	 โกมาลา	 	
๑๕		 สามเณรจิตตกร	 		 พงศเวตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระขวัญ	 ติมโน	 เบ็ญจรงค์กิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑

วิทยาเขตขอนแก่น
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวัชรเศรษฐ์	 สิริภทฺโท	 วงศ์ศศิปภากุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระกฤษดา	 านสมฺปฺโ	 ปิดตาละโพธิ์	 	
	 ๓		 สามเณรอาลี				 		 เจริญพันธ์กุล	 	
	 ๔		 พระอนุสรณ์	 โชติธฺมโม	 ค�าแดง	 	
	 ๕		 พระจักรกฤษ	 วิทิโต	 พิมพ์เบ้าท�า	 	
	 ๖		 พระไพฑูรย์	 านวโร	 อันบุรี	 	
	 ๗		 พระสมดี	 สุภทฺโท	 วงษ์โต	 	
	 ๘		 พระพลวัฒน์	 สิริจนฺโท	 ลมไธสง	 	
	 ๙		 พระอ�าพล	 สุทธิาโณ	 สารผล	 	
๑๐		 พระสุชาติ	 สุชาโต	 เดชดี	 	
๑๑		 พระสุริยา	 เตชธมฺโม	 ศรีนาเรียง	 	
๑๒		 พระวีรยุธ	 ชยธโร	 อัมพวา	 	
๑๓		 พระพิทักษ์	 ปฺุากาโม	 โพธิ์ศรี	 	
๑๔		 พระนัครินทร์	 อาภากโร	 เพชรข�า	 	
๑๕		 พระธีรวัตร	 านิสฺสโร	 กองแสนสี	 	
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๑๖		 พระโชคชัย	 านุตตฺโร	 ภูเงิน	 	
๑๗		 พระมหาสุขีนันท์	 จิรสีโล	 เต็มดี	 	
๑๘		 สามเณรเก่ง				 		 ปัสสะ	 	
๑๙		 สามเณรสันติ				 		 เหว่ยแหม	 	
๒๐		 พระกิตติศักดิ์				 กิตฺติวณฺโณ	 ใจช่วง	 	
๒๑		 พระสัจจา				 ทวฺธมโม	 ปทุมชาติ	 	
๒๒			 พระจักรี				 วรวฑฺฒโน	 สีกองเสน	 	
๒๓			 พระศรีสุข				 รติโก	 ดอนมุ่ง	 	
๒๔			 สามเณรรณชัย				 		 ชูขวัญ	 	
๒๕			 พระอาทิตย์				 อานนฺโท	 เจริญศรี	 	
๒๖		 พระวิโรจน์	 ธีรภทฺโท	 ชัยเสนา	 	
๒๗		 พระมหากฤษดา			 กิตฺติเมธี	 ค�าบ่อ	 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธีรพงษ์	 ธีรว�โส	 การะเกต
	 ๒		 สามเณรเทพนรินทร์	 		 แบงกระโทก
	 ๓		 พระวีระสิทธิ์	 วิชราโณ	 ไตรทอง
	 ๔		 พระธีรพงษ์	 าณธโร	 เนตรสูงเนิน
	 ๕		 พระวิศวะ	 อาภาธโร	 พุ่มศรีใส
	 ๖		 พระสุรพจน์	 จารุวณฺโณ	 อุปโก
	 ๗		 พระศิวนนท์	 โชติธมฺโม	 พยัคมะเริง
	 ๘		 สามเณรณัฐพล	 		 โตทองหลาง
	 ๙		 พระพงษ์อนันต์	 โชติปฺโ	 บุตรเรือง
๑๐		 พระสุวิทย์	 สุทสฺสี	 คนยั่ง
๑๑		 พระฐิติ		 กิตฺติปฺโ	 จ�านงค์สุข
๑๒		 Sopheap	 		 Ran
๑๓		 พระธานินทร์	 ธมฺมปวโร	 เฮียงโฮม
๑๔		 พระพรศักดิ์	 มหาปฺโ	 หมายปิดกลาง
๑๕		 พระสนั่น	 คุณกโร	 แปลกกลาง
๑๖		 ThangLee			 		 Lach
๑๗		 Vin	 		 Penh
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๑๘		 พระประวิทย์	 ปฺาวุฑฺโฒ	 ขอสืบ
๑๙		 Sareth	 		 Ork
๒๐		 พระจารุเดช	 จารุเตโช	 กองทองนอก

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหามนัสวี	 ติธมฺโม	 อารยะนรากูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอธิการสุเนตร	 อุทาโน	 บ้านกระโทก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการเพรียว	 อตฺตานุรกฺโข	 พาลกระโทก	 	
	 ๔		 พระครูอัครสิริวัฒน์	 อคฺคปฺโ	 ผิวพิมาย	 	
	 ๕		 พระมนัส	 มหานาโค	 พลโชติ	 	
	 ๖		 พระอธิการวุฒิ	 อายุวฑฺฒโน	 อายุโย	 	
	 ๗		 พระอธิการสด	 ปฺุาคโม	 พิศดูพรมราช	 	
	 ๘		 พระครูจักรธรรมพินิจ	 กนฺตธมฺโม	 วันสันเทียะ	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาอากาย	 ติธมฺโม	 ผดุงชาติ	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	 ๒		 พระมหาเจนภพ	 โกวิโท	 เข็มทอง	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	
	 ๓		 พระพหัสชัย	 พลาโณ	 เรือนเจริญ	 	
	 ๔		 พระทัชพงศ์	 ส�วุฑฺโฒ	 ทองดี	 	
	 ๕		 พระฐาปนพงษ์	 ติปฺโ	 โพธิลา	 	
	 ๖		 พระสุริยัน	 เตชธมฺโม	 พรมมาปุย	 	
	 ๗		 พระพรทวี	 ธมฺมสโร	 แสงทอง	 	
	 ๘		 Vixay	 		 Phommavong	 	
	 ๙		 พระอดิศักดิ์	 อธิปฺโ	 บุตรโท	 	
๑๐		 พระจรรยา	 จารุวณฺโณ	 บุญกระจ่าง	 	
๑๑		 Khampane			 		 Haisavangmeuang	 	
๑๒		 Chansavang		 		 Vannalatsamy	 	
๑๓		 พระประสาน	 สมจิตฺโต	 พรานแม่น	 	
๑๔		 พระพลตรี	 ปฺาทีโป	 ทองพา	 	
๑๕		 พระสุขเกษม	 โชติปฺโ	 ชาลี	 	
๑๖		 พระบัญชา	 อธิปุตฺโต	 จันดากรณ์
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วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุระ	 สิรินธโร	 เนียมหอม
	 ๒		 พระศาสตรา		 าณานนฺโท	 เจริญสกุล
	 ๓		 พระศรัญยู	 อารยธมฺโม	 มูลอ่อน
	 ๔		 พระด�ารงค์	 ติกขฺวีโร	 สงสาร
	 ๕		 สามเณรประกอบ	 	 ศรีแก้ว
	 ๖		 พระสถิตย์	 สมานธมฺโม	 สมานทอง
	 ๗		 พระลุน	 ลทฺธปฺโ	 สุขแสวง
	 ๘		 พระสุรชัย	 ติเมโธ	 ทะลุจิตร
	 ๙		 พระเสกสรร	 ธีรปโ	 วิโรจน์รัตน์
	๑๐		 พระมหาธนกร	 กาฺจนวิู	 ฤกษ์ศรี
	๑๑		 พระศตนันทน์	 นนฺทธมฺโม	 พวงศรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมเพชร	 ขนฺติสาโร	 ยวนจิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระวัฒนา	 กนตฺวีโร	 สมานใจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสายฝน	 อาวุธปฺโ	 เจือจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระรุกมิณีย์	 อตุโล	 มีทรัพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระจิรศักดิ์	 จารุธมฺโม	 ศรีดาชาติ	 	
	 ๖		 Channli	 		 Hem	 	
	 ๗		 พระส�าเร็จ	 อนากุโล	 พิมพ์กรณ์	 	
	 ๘		 พระประยูร	 วิสุทฺโธ	 สร้อยทอง	 	
	 ๙		 พระอธิการทรรศชล	 อาภสฺสโร	 หมายเจริญ	 	
	๑๐		 พระอธิการสมจิตร	 ปภสฺสโร	 ประดับศรี	 	
	๑๑		 พระวรจักร	 ติกุสโล	 สุมา	 	
	๑๒		 พระอนุกูล	 อภินนฺโท	 สมานรัตน์	 	
	๑๓		 Sok	 		 Chhay	 	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Rain	 	 Chhorn
	 ๒		 Sophea	 	 Chan
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วิทยาเขตแพร ่
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระไพรวัลย์	 กลฺยาโณ	 บัวผัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระโกเมศ	 กุสลจิตฺโต	 แสนโซ้ง	 	
	 ๓		 พระศุภกฤต	 สุวีโร	 วิหก	 	
	 ๔		 พระธีรพล	 อนาลโย	 ศรีจันทร์	 	
	 ๕		 พระจตุรงค์	 าณร�สี	 วงษ์สุเพ็ง	 	
	 ๖		 พระปุณณพงษ์	 ปริปุณฺโณ	 แก้วเพชร	 	
	 ๗		 พระภาสกร	 ภาสกโร	 ประสงค์	 	
	 ๘		 พระเวทางค์	 โชติธมฺโม	 วังป่า	 	
	 ๙		 พระจักรี	 ติวชิรเมธี	 ฟันเฟือย	 	
๑๐		 พระวิทยารัตน์	 ธมฺมสาโร	 ตีทอง	 	
๑๑		 พระธาราธิคุณ	 อโนมคุโณ	 เตชะธนะวัฒน์	 	
๑๒		 พระธนกฤต	 กิตติเมธี	 ศรีวิชัย	 	
๑๓		 พระวิเศษ	 รตนปฺโ	 สิงห์แก้ว	 	
๑๔		 พระสุรเชษฐ์	 สุทสฺสโน	 ต๊ะนนท์	 	
๑๕		 พระศราวุธ	 ทินฺนวโร	 ผาตุ้ย	 	
๑๖		 พระยุทธนา	 ปภสฺสโร	 ศรีวิชัย	 	
๑๗		 พระจักรกฤษ์	 านวุฑฺโฒ	 พรมมิน	 	
๑๘		 พระอมรเทพ	 ปฺาวีโร	 เตชะลือ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระปลัดมานิตย์	 อนุภทฺโธ	 นามูล

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระจตุพร	 อาทิจจฺวณฺโณ	 ทานะ	

วิทยาเขตพะเยา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฐพนธ์	 คมฺภีรปฺโ	 พวงทอง
	 ๒		 พระสุรสิทธิ์	 วรวฑฺฒโน	 บุญเขตอุดร
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 ๓		 พระวุฒิชัย	 ชยสิทฺโธ	 ไชยวงค์
	 ๔		 พระอนุวิทย์	 โฆสิตมนฺตี	 หน่อทอง
	 ๕		 พระธนวัฒน์	 ธนวฑฺฒโน	 ใจยสุข
	 ๖		 พระณัฐพัชร์	 พุทฺธาโณ	 ตัณฑ์วณิช
	 ๗		 พระศักดิวรรษ	 นรินฺโท	 คุ่ยค�า
	 ๘		 พระอัครพล	 อคฺคเมโธ	 ปงเทพ
	 ๙		 พระวุฒิพัฒน์	 ถิรโสภโณ	 พรพิงค์
๑๐		 พระสุขสวัสดิ์	 จิตฺตส�วโร	 พุชชาค�า
๑๑		 พระสุรเชษฐ์	 ถิรธมฺโม	 หยาดไธสง
๑๒		 พระกิตติชัย	 กิตฺติโสภโณ	 ธิสาร
๑๓		 พระฉัตรชัย	 ชยทตฺโต	 แดรสันเที้ยะ
๑๔		 พระอธิการวราศักดิ์	 าณวิชโย	 เรือนสอน
๑๕		 พระพิษณุ	 ภูริทตฺโต	 มะลาต
๑๖		 พระธรรมนูญ	 ปุริสาสโก	 นิลาศทุกข์	 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาชาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรธวัชชัย	 		 บุระวัตร
	 ๒		 พระเอกลักษณ์	 ถิรปฺโ	 อภัยภักดี
	 ๓		 พระอุเทน	 อตฺตสาโร	 บุญเอี่ยม
	 ๔		 สามเญรประมวล	 		 จอมค�าสิงห์
	 ๕		 พระรัชพล	 รชฺชพโล	 จันทร์สว่าง
	 ๖		 พระธัญฤทธิ์	 เตชธโร	 เดชสนธิ
	 ๗		 พระธีระชัย	 ธีรธมฺโม	 แสงแสน
	 ๘		 พระมหาบรรพต	 สิริธโร	 ไม้แดง
	 ๙		 พระมหาศตยา	 สุทฺธจิตโต	 พุ่มเดช
๑๐		 พระธนา	 ภทฺทเมธี	 พิลึก
๑๑		 สามเณรบุญทรง	 		 ทองหล่อ
๑๒		 พระมหาพงศกร	 ติาโณ	 มะลิลา
๑๓		 พระรุ่งเรือง	 รตินฺธโร	 น�้ามลิวรรณ์
๑๔		 สามเณรศักดิ์สิทธิ์	 		 ออมสิน
๑๕		 พระณัฐพล	 ณฎฺพโล	 พวงเพ็ชร
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรนพพล	 	 กลองศรี

วิทยาลัยสงฆ์เลย
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระปรีชา		 ชยาภรโณ	 พิมพ์โพธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระฤทธิรงค์				 ธีรงฺกุโร	 ค�าจ�าปา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสถิตย์				 สุทฺธิมโน	 ราชวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระภาณุวัฒน์				 ทิตฺตธมฺโม	 จันทะภา	 	
	 ๕		 พระสมชาติ				 สีลเตโช	 แซ่คั้ง	 	
	 ๖		 พระมหาอภิสิทธิ์				 อภิปฺโ	 ไชยรถ	 	
	 ๗		 พระมหาวราพล				 วรคุโณ	 ขุมเงิน	 	
	 ๘		 สามเณรกลวิทย์				 		 จันทร์ประทัด	 	
	 ๙		 พระชาญยุทธ				 ชวนปฺโ	 ไชยธานี	 	
๑๐			 พระอนุสรณ์				 อนุตฺตโร	 สมาคม	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรรัฐพงษ์			 		 พรมหากุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระแพ			 กิตฺติสาโร	 เชื้อค�าฮด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระศุภชัย			 สมจิตฺโต	 วงค์ค�าภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 สามเณรวายุ			 		 โคตรค�า	 	
	 ๕		 พระดนัย			 ติขนฺติ	 วงษา	 	
	 ๖		 พระมหาธนพล			 ปภสฺสโร	 โคต่อเนตร	 	
	 ๗		 สามเณรณัฐวุฒิ			 		 ภูบึงด�า	 	
	 ๘		 พระอภิชัย			 อนนฺตว�โส	 ผิวบุญเรือง	 	
	 ๙		 พระมหาคมพิพัฒน์			 ภทฺทธาตา	 อิ่มสนิท	 	
๑๐		 พระด�ารงฤทธิ์			 โสภณคุโณ	 ไตรยวงค์
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสันติ			 สนฺติธมฺโม	 สุขสวน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Xay			 		 Phanthavong	 	
	 ๓		 พระมหาวุฒิ	 จิตธมฺโม	 ทรัพย์พงษ์	 	
	 ๔		 พระวิทวัส			 ธมฺมธีโร	 แหวนเงิน	 	
	 ๕		 พระปริญญา			 ปริฺาโณ	 รัตนะ	 	
	 ๖		 Salanthone		 		 Yasulee	 	
	 ๗		 พระมานะ			 สิริวณฺโณ	 อนันต์	 	
	 ๘		 พระกฤษดา	 จิตฺตว�โส	 ไชยพรม	 	
	 ๙		 สามเณรอนันต์	 		 สมแพง	 	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุวิทย์	 ปฺาวฑฺฒโก	 โปธิแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระชัชพงศ์	 กิตฺตินนฺโท	 เตจ๊ะน้อย  
	 ๓		 พระสุกิจ	 ปภากโร	 เกษตรโสภาพันธ์	 	
	 ๔		 พระภคพงศ์	 ภคว�โส	 แสนตางใจ	 	
	 ๕		 พระชนินท์	 โชติปฺโ	 ทับทองดี	 	
	 ๖		 พระค�าน้อย	 จนฺทสาโร	 จันทร์จาง	 	
	 ๗		 พระจเร	 จารุวณฺโณ	 กลิ่นจุ้ย	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาจิรเมธ	 จิรธมฺโม	 จันทโชติ	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๒		 พระมาโนตร์	 วราสโภ	 รอดฝุ่น	 	
	 ๓		 พระวัชระ	 วราโณ	 ยิ้มประดิษฐ์	 	
	 ๔		 พระพุทธิพงศ์	 พุทฺธิว�โส	 เจริญทรัพย์	 	
	 ๕		 พระฐานทัพ	 านวโร	 เฟื่องเดช	 	
	 ๖		 พระพิสุทธิ์	 สุาโน	 เปลื้องทุกข์	 	
	 ๗		 พระธนาการณ์	 ธนฺชโย	 อุทาแสง	 	
	 ๘		 พระสุภพ			 กนฺตาโภ	 แย้มแสง	 	
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 ๙		 สามเณรณัฐวุฒิ	 		 รัตนสุวราหะ	 	
	๑๐		 พระมหาบุญเนตร์	 กิตฺติปาโล	 พูนผล	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฐ์ธชนพงศ์		 คมฺภีราโณ	 อรุณใหม่	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระนิติชัย	 สมาจาโร	 ใหญ่พรบุรี	 	
	 ๓		 พระวิทยา		 กนฺตธมฺโม	 มาดี	 	
	 ๔		 พระวีรยุทธ			 จนฺทวณฺโณ	 กายสิทธิ์	 	
	 ๕		 Det	 		 Samboeut	 	
	 ๖		 Suos				 		 Rathna	 	
	 ๗		 Rem			 		 Sonhoeurn	 	

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเชฐชัย	 สุรปฺโ	 บุญญาภิรมย์
	 ๒		 พระทวี	 ปสนฺนจิตฺโต	 เจือกโว้น

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาศราวุฒิ	 ปฺาวุฑฺฒิ			 วังแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระชัชชัย	 สุจิตฺโต			 อุดอ้าย	 	
	 ๓		 พระพินิจ	 สิริวิชโย		 สีมา  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวัชระพล	 เพื๊อกเถี่ยน	 ไชยลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาจตุรพร	 จิรวฑฺฒโน	 ขุมทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาสุทธิชัย	 สุนฺทรวาที	 อุปวันดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสุบัญชา	 ปภสฺสโร	 บุษบา	 	
	 ๕		 พระมหาภูเมธ	 เขมจิตฺโต	 ธาดาวุฒินันท ์  
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 ๖		 พระนันทยศ	 านวฑฺฒโน	 เตียวตระกูล	 	
	 ๗		 พระตระการศักดิ์	 ถาวโร	 ศรีสุวรรณ	 	
	 ๘		 พระมหาณรงค์	 ชวนปฺโ	 อินสา	 	
	 ๙		 พระมหารัชชานนท์	 ธมฺมานนฺโท	 รัตนวรรณี	 	
๑๐		 พระมหาพัทธพล	 านิสฺสโร	 พัดเพ็ง

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระนันทพันธ์	 กิตฺติปฺโ	 ชินธนวาณิชย์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 THUKHAGAMAW	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสัจจะ	 ธีรปฺโ	 โกแสนตอ	 	
	 ๓		 พระวสันต์	 กิตฺติสมฺปนฺโน	 ศรีวิชัย	 	
 ๔		 พระธีรวัต	 ยสวฑฺฒโก	 เทพปัน	 	
	 ๕		 พระสุรสิทธิ์	 ติว�โส	 ด้วงเงิน	 	
	 ๖		 พระสุรสิทธิ์	 นริสฺสโร	 กฤชน้อย	 	
	 ๗		 พระธีรวัฒน์	 ธีรวฑฺฒโน	 ใจยะเลิศ	 	
	 ๘		 พระจีรวัฒน์	 กิตฺติาโน	 อภิธนัง	 	
	 ๙		 พระกฤษดา	 นนฺทสุเมโธ	 วงศ์สืบ	 	
๑๐		 พระมนัญชัย	 เชฏฺมโน	 อุ่นเรือน	 	
๑๑		 พระภูริชญ์	 ภูริปฺโ	 พัชรมณฑล	 	
๑๒		 WIMALA	 		 		 	
๑๓		 SUKI	 		 KEOPHOUVANH	 	
๑๔		 พระมนัญศักดิ์	 เสฎฺมโน	 อุ่นเรือน	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเทวราช	 สุขวฑฺฒโน	 เต็มเม็ด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาศรายุทธ	 านิสฺสโร	 ตุ่นฝั้น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระคณิต	 คมฺภีรปฺโ	 จิตรใหญ่	 	
	 ๔		 พระธีระ	 เตชธมฺโม	 ต้นค�า  
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	 ๕		 พระพลาธิป	 ปสนฺนจิตฺโต	 จันทร์ต๊ะมูล	 	
	 ๖		 พระอินโด	 สุหชฺโช	 ใจมูล	 	
	 ๗		 พระพีรกานต์	 ติวายาโม	 รู้เพียร	 	
	 ๘		 พระกมล	 กตปฺุโ	 พรมวิชัย	 	
	 ๙		 พระปรัชญา	 ปฺาวชิโร	 พุทธสอน	 	
๑๐		 พระเฉลิมพล	 ถิรฺจิตฺโต	 หมอยา	 	
๑๑		 พระทินกร	 อุชุจาโร	 ถาค�า	 	
๑๒		 พระใบฎีกาวีระศักดิ์	 ธมฺมธโร	 แก้วประเสริฐ	 	

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการบรรพต		 ตปสี	 ธนะศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระนพดล			 โฆสโก	 บุญร่วม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอนุวัฒน์			 ภูริปโ	 โสภา  
	 ๔		 พระมหาเฉลิม			 ปิยวณฺโณ	 ดิษฐประสพ	 	
	 ๕		 พระมหาจ�าลอง			 จกฺกวโร	 เคารพ	 	
	 ๖		 พระสมบัติ		 ทนฺตจิตฺโต	 แสงพยัพ	 	
	 ๗		 พระครูบวรธรรมโสภิต		 จิรธมฺโม	 ผาปรางค์	 	
	 ๘		 พระปลัดสมนึก			 ปิยสีโล	 ปอทอง	 	
	 ๙		 พระรัตนญาณ			 ภูริปฺโ	 ยิ่งยง	 	
๑๐		 พระณรงค์ศักดิ์		 ปภาโส	 บุญมาก	 	
๑๑		 พระกิตติพิชญ์		 ปฺาวุฑฺโฒ	 ชุติพงษ์พิชญ์	 	
๑๒		 พระอมรศักดิ์			 กิตฺติทนฺโต	 อ่อนทรวง	 	
๑๓		 พระอธิการประเสริฐ		 าณวโร	 ปักการะโณ	 	
๑๔		 พระทวิช			 มหาวีโร	 ติงสะ	 	
๑๕		 พระอุดม			 เตชปฺโ	 จันทะค�าแพง	 	
๑๖		 พระอนุชา			 อนุชาโต	 สุพรรณ	 	
๑๗		 พระอธิการปรีชา			 กนฺตวีโร	 ชมภู	 	
๑๘		 พระสมาน			 กตทีโป	 เป้งทอง	 	
๑๙		 พระสัญญา		 สฺโม	 มะณู	 	
๒๐		 พระวิรัตน์			 สิริธโร	 ศรีหา	 	
๒๑		 พระธีรพัฒน์			 ธีรปฺโ	 เจิมวิจิตร	 	
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๒๒		 พระวิทยา			 ติสฺสโร	 พระทัศน์	 	
๒๓		 พระครูวินัยธรสมโภชน์		 านารโห	 บุดดา	 	
๒๔		 พระอัศวิน		 โชติปฺโ	 ดวงเดือน	 	
๒๕		 พระธีรพล		 สนฺตภทฺโท	 สีสัน	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวีระพงษ์			 อภินฺนโท	 มนตรีวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระจีระเดช			 ชาคโร	 พึ่งพัก	 	
	 ๓		 พระประจักษ์			 ปรมชโย	 มีราคา	 	
	 ๔		 พระมหาพุทธิวัฒน์		 ปาธโร	 โชคจันทะสิทธิ์	 	
	 ๕		 พระอธิการนิรันดร์			 จกฺกธมฺโม	 พรมจันทร์	 	
	 ๖		 พระมานิตย์			 ปภสฺสโร	 ค�านึง	 	
	 ๗		 พระอธิการพล		 สุธีโร	 บุญใส	 	
	 ๘		 พระสมพร			 อคฺควีโร	 คณาญาติ	 	
	 ๙		 พระอธิการสุรชัย			 ปทีโป	 ผาแก้ว	 	
๑๐		 พระสุภาพ			 โอภาโส	 ใจเย็น	 	
๑๑		 พระสมศรี		 าณวีโร	 ทองค�า	 	
๑๒		 พระอดิศร			 จิตฺตส�วโร	 แก้วค�า	 	
๑๓		 พระอธิการสี			 าณสุทฺโธ	 ค�าพินิจ	 	
๑๔		 พระณัฐวุฒิ	 โชติธมโม	 ถนอม	 	
๑๕		 พระอธิการทองสุข		 สุวณณสุโข	 ดวนใหญ่	 	
๑๖		 พระสมศักดิ์			 ผาสุโก	 พันธ์ชาติ	 	
๑๗		 พระปลัดเสวียน			 จารุธมฺโม	 จอมรัตน์	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระศิระ	 จิตฺตสุโภ	 พิเชฐสกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระฉัตรชัย	 เกสโร	 เดชรักษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระวิษณุชา	 อริโย	 สมจิตร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสมุห์ปัญญา	 กิตฺติปาโล	 เพิ่มพรม	 	
	 ๕		 พระค�าภี	 ธีรปฺโ	 เพ็งแจ่ม 	 	
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 ๖		 พระอธิการขวัญชัย	 สุจิตฺโต	 อินทนาคา	 	
	 ๗		 พระเสน่ห์	 กนฺตวีโร	 สุขเกษม    

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระประสิทธิ์	 สุเขธิโต	 บุญหนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระชัชชัย	 สมนฺตปาสาทิโก	 มงคลเมือง	 	
	 ๓		 พระประสาน	 ธีรว�โส	 สมพงษ์	 	
	 ๔		 พระคมกฤช	 สุนฺทโร	 ปัดภัย	 	
	 ๕		 พระนัทธี	 ติธมฺโม	 ทรงศรี	 	
	 ๖		 พระเพชรณรงค์	 ปฺาวชิโร	 ทองนาค	 	
	 ๗		 พระมหาสุริยา	 ปฺาวชิโร	 สีคะปัสสะ	 	
	 ๘		 สามเณรวัชชิระ	 		 เผ่าถาวร	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระอธิการไพโรจน์		 ชาตเมธี	 สว่างแจ้ง
	 ๒			 พระปลัดสุรชาติ	 ติสฺสเทโว	 สงวนบุญ
	 ๓			 พระประพาศ	 ธมฺมทีโป	 ศรีแก้ว
	 ๔			 พระอธิการสมเกียรติ		 กตปุโ	 แรงโสม
	 ๕			 พระเฉลิมวุฒิ	 จิตฺตส�วโร	 น้อยโจม
	 ๖			 พระอธิการอาวุฒิ	 อาภาธโร	 นารินทร์
	 ๗			 พระปิยรัตน์	 ปิยรตโน	 สัปสาร
	 ๘			 พระสอนสิน	 ปฺาวโร	 บุญสูงเนิน
	 ๙			 พระอธิการสมคิด	 กตปฺุโ	 เปล่งศรี
๑๐			 พระสุริยา	 ธมฺมสาโร	 มังตา
๑๑			 พระมหาวิฑูรย์	 กตปฺุโ	 จันทร์สว่าง
๑๒			 พระสมจิตร	 วรจิตฺโต	 อนันทสุข
๑๓			 พระศศิพงษ์	 ธมฺมวโร	 ชัยสิทธิ์
๑๔			 พระอัศรากร	 รตนากโร	 ชีขุนทด
๑๕			 พระอธิการด�ารง	 ธมฺมิโก	 จอดพิมาย
๑๖			 พระณัฐพล	 สิริวฑฺฒโน	 หมอส�าราญ
๑๗			 พระวีรยุทธ	 ถิรปฺโ	 แผงดี
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๑๘			 พระวิจิตร	 ปภาโส	 แผงตัน
๑๙			 พระลัด		 านวีโร	 เกนขุนทด
๒๐			 พระชาญชัย	 อินทาโณ	 ยันต์ฉิมพลี
๒๑			 พระคาวี	 สิริสาโร	 ค�ามะวงค์

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอนุวัฒน์	 อนุตฺตโร	 คัณเสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระเตวิช	 ณฎฺโิก	 กันเจิม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระไตรภพ	 จนฺทาโภ	 นามโท	 	
	 ๔		 พระพิรัช	 อริยว�โส	 แพรวตระกูล	 	
	 ๕		 สามเณรสามารถ	 		 สีฆ้อง	 	
	 ๖		 พระเพิ่มพงษ์	 กิตฺติปฺโ	 ศรราษฎร ์  
	 ๗		 พระกอบชัย	 ธนปาโล	 แก้วทูล	 	
	 ๘		 พระอมรเทพ	 ฉนฺทโก	 สาขุนทด	 	
	 ๙		 พระมหาเกียรติพงษ์	 อภิสิทฺโธ	 จันทร์แก้ว	 	
๑๐		 พระอภิสิทธิ์	 านวุฑฺโฒ	 มุ้ยพรม	 	
๑๑		 พระสมชาย	 วชิรวิชโย	 วรฤทัยกุล	 	
๑๒		 พระมหาสมลักษ์	 จนฺทวิชโย	 จันดัด	 	
๑๓		 พระมหาประพจน์	 โรจนว�โส	 อินนะใจ	 	
๑๔		 สามเณรดนุนัย	 		 ศักดิ์เจริญชัยกุล	 	
๑๕		 สามเณรอนุชิต	 		 แซ่สง  

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการวิพล	 วิพโล	 บัวทุม	
	 ๒		 พระธนาพันธ์	 ติธมฺโม	 พิมพ์ไพ
	 ๓		 พระธีรวัฒน์	 อมโร	 ทองหนองบัว
	 ๔		 พระมนตรี	 มนฺุโ	 บุตรคาน
	 ๕		 พระพลากร	 ปภสฺสโร	 อุทุมพร
	 ๖		 พระวิทยา	 จารุวณฺโณ	 เวียงสิมา
	 ๗		 พระอธิการอนันต์	 อนาลโย	 โพธิสาขา
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	 ๘		 พระมหาปราโมทย์	 ปโมทิโต	 ไสยเดช
	 ๙		 พระสุทธิพงศ์	 สุทฺธวฑฺโฒ	 ทันใจ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธาม	 สิริจนฺโท	 ใจกล้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระชาคริต	 กิตฺติโสภโณ	 บุตรพรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระธรรมสรณ์	 กนฺตวณฺโณ	 จันทร์หา	
	 ๔		 พระวุฒิพงค์	 วุฒิว�โส	 นาโควงค ์
	 ๕		 พระโสภณ	 ชิตมาโร	 กมลช่วง	 	
	 ๖		 พระอาคม	 อคฺคธมฺโม	 หงษ์ค�ามี	 	
	 ๗		 พระด�ารงศักดิ์	 ธมฺมธีโร	 สลางสิงห์	 	
	 ๘		 พระอภิรักษ์	 สุเมโธ	 วิชัยวงษ์	 	

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธณัฐพล		 ธมฺมสโร	 ผลาเลิศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาอาคม		 ปคุณธมฺโม	 จิ๋วเครือ	 	
	 ๓		 พระวัชรพงษ์			 วรวฑฺฒโน	 สุคนธ์เขต	 	
	 ๔		 พระศิริชัย			 สิริปฺโ	 โล่ทอง	 	
	 ๕		 พระภาณุวัฒน์			 โชติปฺโ	 สิงหจารุ	 	
	 ๖		 พระชวณัฐ			 ภูริชฺชโว	 เตียวสกุล	 	
	 ๗		 พระไชยวิวัฒน์			 อภิชาโน	 ชุมทองโค

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชูโชติ	 อาสโภ	 อัคคะรัสมิโย
	 ๒		 พระศิระพงค์	 วรทินฺโน	 หอมจันทร์	 	

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาสรรพสิทธิ์	 นาคเสโน	 จึงศิวพรพงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาจิรณัฐ	 อตฺถยุตฺโต	 นาวาพงส์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาสมชาย	 กิตฺติาโณ	 เกือยรัมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

03. ������ 2  �.��� ��� (85-153).indd   145 16/5/2562   21:26:08



146 สูจิบัตร

	 ๔		 พระธีระวัฒน์	 อภิวฑฺฒโน	 เอี่ยมสอาด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระครูใบฎีกาสมพงษ์	 อายุโท	 พุฒธิ	 	
	 ๖		 พระมหาธนพัฒน์	 กนฺตธมฺโม	 เอี่ยมพุฒ	 	
	 ๗		 พระทรัพย์	 ธนตฺโถ	 พลายระหาญ	 	
	 ๘		 พระฉัตรชัย	 กิตฺติธโร	 ภาษาประเทศ	 	
	 ๙		 พระวิฑูรย์	 สุทฺธิวโร	 พิมพิทักษ์	 	
๑๐		 พระสิทธิชัย	 สิทฺธิชโย	 ตันทะศิลป์	 	
๑๑		 พระสนธยา	 ธมฺมวโร	 คงวัฒนา	 	
๑๒		 พระนิพนธ์	 มหาปฺโ	 โสภาคย์	 	
๑๓		 พระจิรากร	 ภูริาโณ	 จันทราภรณ์	 	
๑๔		 พระบวรนันท์	 ปวโร	 ดีเลิศ	 	
๑๕		 พระอธิการนิคม	 นิคโม	 เคียววงษ์	 	
๑๖		 พระชาญศักดิ์	 ภทฺทสุโข	 อ่วมแก้ว

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
 ๑		 พระสามารถ	 จตฺตมโล	 โพธิ์แก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระประหยัด	 อภินนฺโท	 หมื่นศรีพรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระครูสุวรรณปทุมรักษ์	 ธมฺมวโร	 ศรีบุญเพ็ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาสิทธิโชค	 สิริวณฺโณ	 อินทร์พิบูลย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาชัชวาลย์	 ชยวุฑฺโฒ	 เข็มทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระยุทธนา	 มาลาว�โส	 มาลาวงษ์	 	
	 ๗		 พระกฤษณะ	 นนฺโท	 ผ่องท่าไม้	 	
	 ๘		 พระสมุห์ปุณภณ	 สุภสีโล	 นิธิกาญจนจินดา	 	
	 ๙		 พระจรูญศักดิ์	 กิตฺติาโน	 พานสม	 	
	๑๐		 พระอธิการสาธิต	 รมณียธมฺโม	 อินทนะ	 	
	๑๑		 พระอธิการสมลักษณ์	 ติกฺขปฺโ	 รักน้อย	 	
	๑๒		 พระครูขันติสารโสภิต	 ขนฺติสาโร	 สุพรรณ	 	
	๑๓		 พระรุ่งโรจน์	 ถิรปฺุโ	 รักราษฎร์	 	
	๑๔		 พระเกรียงศักดิ์	 ชุตินฺธโร	 สืบด้วง	 	
	๑๕		 พระสุชาติ	 อกิฺจโน	 ชูศรีจันทร์	 	
	๑๖		 พระสุมล	 ธมฺมธโร	 รูปสมดี	 	
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 ๑๗		 พระวินัย	 วรธมฺโม	 รัตนประทุม	 	
	๑๘		 พระครูปลัดสมชาย	 สุชาโต	 รัตนวงษ์	 	
	๑๙		 พระอธิการฐิตินันช์	 าณวีโร	 เมธานัฏวรภัทร	 	
	๒๐		 พระธนกรภัทร	 ธมฺมทินฺโน	 โพลาดพร้าว	 	
	๒๑		 พระยิ้มพงษ์	 วรธมฺโม	 ข�าดวง	 	
	๒๒		 พระพงศวิชช์	 ปฺุกาโม	 จ�าปานิล	 	
	๒๓		 พระเตวิช	 โชติาโณ	 พันธเดช

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระนพดล	 เขมจาโร	 ค�าขุนทด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสิริเวศย์	 มุทุจิตฺโต	 ลิมป์ศิลาทอง	 	
	 ๓		 พระกวี	 ธมฺมธโร	 บุญหล้า  
	 ๔		 พระสุวัฒน์	 ปฺาวฑฺฒโก	 แกล้วกล้า	 	
	 ๕		 พระครูนินนาทสิทธิการ	 สิริธโร	 อินทโชติ	 	
	 ๖		 พระอธิการศุภลักษณ์	 อุตฺตโม	 สายยิ้ม	 	
	 ๗		 พระชัยยะ	 กลฺยาโณ	 เพชรัตน์	 	
	 ๘		 พระฉัตรเพชร	 ฉนฺทสุทฺโธ	 ประชาดิต	 	
	 ๙		 พระอธิการพยนต์	 ติปฺุโ	 ศรีสกุล	 	
๑๐		 พระสมุห์อนุกรณ์	 พุทฺธสีโล	 สุนัน	 	
๑๑		 พระมหาวีระชาติ	 รตนโชโต	 พลทองมาก	 	
๑๒		 พระสายชล	 ถิรธมฺโม	 เนียมฤทธิ์	 	
๑๓		 พระอธิการเกียรติศักดิ์	 กตทีโป	 เพ็ชรเนียม	 	
๑๔		 พระบุญมี	 ปภากโร	 ฟักทอง    

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูศรีธรรมวิเทศ	 ปฺโภาโส	 บุญพิทักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาณัฏฐพจน์	 ขนฺติธโร	 ร่องน้อย	 	
	 ๓		 พระวิธวินท์	 อคฺคปฺโ	 เข็มพับ	 	
	 ๔		 พระณรงค์	 ถิรวีริโย	 พึ่งรัตน์	 	
	 ๕		 พระอภิสิทธิ์	 วิสารโท	 โพธิ์วิจิตร  
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระกนกศักดิ์	 กิตฺติสาโร	 นุ่นเนียบ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระธีระพงษ์	 ฉนฺทโก	 รักภู่	 	
	 ๓		 พระสมุห์บวร	 วรธมฺโม	 จงจรูญรังสรรค์	 	
	 ๔		 พระมหิศร	 มหิสฺสโร	 เพิดภูเขียว	 	
	 ๕		 พระสมุห์ไกรสร	 เกสโร	 ปานดวง	 	
	 ๖		 Seanghy	 		 Soth	 	
	 ๗		 พระสมุห์เจษฎา	 วราสโย	 แดงบ�ารุง	 	
	 ๘		 พระวิฐชญฐานนท์	 อคฺคปฺโ	 รักษาชาติ	 	
	 ๙		 Nem	 		 Nou	 	
๑๐		 พระณรงค์ชัย	 กนตวีโร	 กลับแก้ว

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระปลัดสมเจตน์	 สิริจนฺโท	 เฟื่องเกษม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุรพงษ์	 ชยวุฑฺโฒ	 เสียงเสนาะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระชัยยศ	 อภิฺจโน	 ล่วงพ้น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระวิจิตร	 วิสุทโธ	 ทิพมาตย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระครูใบฎีกาส�ารอง	 ธมฺมทินฺโน	 เสน่ห์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระวัฒนชัย	 ปฺาพโล	 พูนนิวัฒน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระเรวัตร	 ธมฺมจาโร	 ส่งตระกูล	 	
	 ๘		 พระปลัดธนาวุฒิ	 ชุติวณฺโณ	 ช่างเหล็ก	 	
	 ๙		 พระครูวิสุทธิ์รัตนาภรณ์	 ปริสุทฺโธ	 ใจดี	 	
๑๐		 พระประเสริฐ	 ขนฺติโก	 ถิ่นนอก	 	
๑๑		 พระณัฐวุฒิ	 สุขิโต	 สมบัติบัวเขียว	 	
๑๒		 พระวิรัต	 รตนโชโต	 รัตนวิจิตร	 	
๑๓		 พระอาร์ชวัส	 สุขิโต	 สุขีติ	 	

๑๔		 พระบุญเลิศ	 สุรินฺโท	 กลิ่นขจร  
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวิทยา	 กิตฺติสาโร	 ค�้าชู	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระชาญชัย	 ติสฺสว�โส	 ศรีแพทย์	 	
	 ๓		 พระมหายิ่งยศ	 มหามงฺคโล	 ยืนยง	 	
	 ๔		 พระภิรมย์	 โชติธมฺโม	 คมคาย	 	
	 ๕		 พระสุรศักดิ์	 มหทฺธโน	 เสาวคนธ์	 	
	 ๖		 พระธนา	 อภิปฺโ	 พงษ์พิทักษ์	 	
	 ๗		 พระสมุห์ด�ารง	 ติเปโม	 สุขคุ้ม	 	
	 ๘		 พระธนาวิน	 ปฺาวุฑฺโฒ	 ศรีสังวรณ์	 	
	 ๙		 พระสนันต์	 สุจิณฺโณ	 ศรุตานนท์	 	
๑๐		 พระทรงฉัตร	 านวโร	 นัทธีเจริญ	 	
๑๑		 พระวัฒนา	 สุภทฺโท	 กาวิละ	 	
๑๒		 พระนิคม	 จนฺทธมฺโม	 สุขเจริญ	 	  

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเกชา	 อาสโภ	 บุบผา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมงคล	 จนฺทโสภโณ	 สุขชื่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระณัฐวุฒิ	 ณวุฑฺฒสาโร	 มานะพิมพ์	 	
	 ๔		 พระอธิการเมธี	 ธมฺมทินฺโน	 พะเวียงค�า	 	
	 ๕		 พระสุขสันต์	 นิภาธโร	 นุชนุ่ม	 	
	 ๖		 พระใบฎีกาสาคร	 จิรสุโภ	 สมพานวงศ์	 	
	 ๗		 พระสมศักดิ์	 เขมจิตฺโต	 นาควิสุทธิ์	 	
	 ๘		 พระสมุห์สอาด	 ส�กิจฺโจ	 ทนทาน	 	
	 ๙		 พระสมศักดิ์	 ปริสุทโธ	 สตะจิตร	 	
๑๐		 พระใบฎีกายงยุทธ	 ธมฺมธีโร	 จ่าเมือง	 	
๑๑		 พระอธิการบรรจง	 รตนปฺโ	 คงธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาไมตรี	 อาสภชโย	 นนท์ศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเศรษฐรัตน์	 รตนวณฺโณ	 สะลิชะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอลงกรณ์	 กนฺตวณฺโณ	 ปิ่นทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระนรา	 มหาปฺุโ	 เฉลิมนาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระครูใบฎีกาเอก	 กตสาโร	 เซ็นบัว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระธรรมธรถิราม	 สีลเตโช	 อาศัย	 	
	 ๖		 พระปฏิภาณ	 ปภากโร	 เคล้าคลึง	 	
	 ๗		 พระสุมลเทียณ	 สมาหิโต	 รอดสุด	 	
	 ๘		 พระครูปลัดกฤษฎากรณ์	าณธโร	 วันเพ็ญ	 	
	 ๙		 พระธีรทัช	 ธีรปฺโ	 สอิ้งทอง	 	
๑๐		 พระมารุต	 กิตฺติปาโล	 ฤกษ์ใหญ่	 	
๑๑		 พระไพรัช	 ปฺาทีโป	 มีอิ่ม	 	
๑๒		 พระวรพงศ์	 ธมฺมว�โส	 สีชาวงค์	 	
๑๓		 พระพัฒนพร	 อภิวโร	 นามวงษ์	 	
๑๔		 พระยงยุทธ	 กตธุโร	 ข�าหว่าง	 	
๑๕		 พระรุ่งโรจน์	 อาภากโร	 รักศักดิ์สกุล	 	

หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จังหวัดตาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาณัฐวุฒิ				 กนฺตสีโล	 จินต์ศศิวิมล
	 ๒		 พระมหาอ�าพล				 สมฺปนฺนพโล	 มูระคา

หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุวิทย์		 ชวนปฺโ	 เขมะศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสามภพ	 ปสนฺโน	 ไชยวุฒิ	 	
	 ๓		 พระมนตรี			 ปวโร	 แก้วไพฑูรย์	 	
	 ๔		 พระอรัญ		 อธิปฺุโ	 พรหมจันทร ์  
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาเงินแก้ว	 กิตฺติปฺโ	 บุญเฮือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาสรพงษ์	 สุธมฺมเมธี	 ถาวิวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระจรูญเกียรติ	 ถิรจิตฺโต	 บัวบาน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระภูวเดช	 สุปภาโส	 บัวบาล	 	
	 ๕		 พระครูปลัดจ�ารัส	 านวโร	 ภู่แจ้ง	 	
	 ๖		 พระโยธิน	 รตนปุตฺโต	 ทับทิมทอง	 	
	 ๗		 พระสุรพงษ์	 ปุณฺณวโร	 ยิ้มประเสริฐ	 	
	 ๘		 พระครูปลัดสมโภช	 ธมฺมาวุโธ	 ทองจันทร ์    

หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมุห์ชาติศักดิ์	 ปริชาโน	 น้อยวัน	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑
	 ๒		 พระวีรพันธ์	 ขมจิตฺโต	 ศรีธนะ	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑
	 ๓		 พระธีระ	 มหาปฺโ	 ตระกูล	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๔		 พระประจวบ	 กุสลจิตฺโต	 ไพสวรรค์	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒
 ๕		 พระเจษฎา	 เตชวณฺโณ	 ช้างต่อ	 	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๖		 พระสมุห์สุริยา	 านิโย	 สุวรรณหาญ	 	
	 ๗		 พระอธิการอนุกูล	 พุทฺธสโร	 ปานกลิ่น	 	
	 ๘		 พระบัณฑิต	 ปิยานนฺโท	 อินธิจันทร์	 	
	 ๙		 พระวัลลพ	 วลฺลโภ	 มีจักร์	 	
๑๐		 พระอนุกูล	 อนาลโย	 ยาวิเศษ	 	
๑๑		 พระศุภชัย	 สุภาจาโร	 วงศ์พราหมณ์	 	
๑๒		 พระอดิเทพ	 พุทฺธรกฺขิโต	 โฉมเฉิด	 	
๑๓		 พระเรืองศักดิ์	 อธิมุตฺโต	 อุนะพ�านัก	 	
๑๔		 พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิวิฐ	ถาวโร	 ต�านานวาลย์	 	
๑๕		 พระจรูญ	 อคฺคปฺโ	 ธรรมโกวิท	 	
๑๖		 พระบุญสม	 กุสลจิตฺโต	 ไทยลือนาม	 	
๑๗		 พระอธิการทองสุข	 สุตฺตธโร	 พวงจ�าปา	 	
๑๘		 พระวินัย	 านวโร	 โมรา	 	
๑๙		 พระอธิการวันชาติ	 ธีรปฺโ	 พรหมศิลา	 	
๒๐		 พระอธิการวิรัชชัย	 ธมฺมวโร	 รุ่งเรือง	 		 	
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หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ จังหวัดก�าแพงเพชร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาอาทิตย์	 อาทิจฺจว�โส	 เมืองเมืองอุ่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาวิเชียร	 ผุสฺสธมฺโม	 ค�าบ้านฝาย	 	
	 ๓		 พระอธิการสมพร	 จกฺกวโร	 สระทองเขิน	 	
	 ๔		 พระอธิการสมพร	 อินฺทาโณ	 เจียงจันทร์	 	
	 ๕		 พระอาทิตย์	 อธิปฺโ	 เจนศรี	 	
	 ๖		 พระชาญชัย	 วิชฺชาธโร	 ล่าชัย    

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระประกิจ		 กาฺจโณ	 เพชรพลาย	 	

หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูวิลาสจันทคุณ	 จนฺทวณฺโณ	 จอมแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระครูศีลวัฒนากร	 ถาวโร	 วรรณรังษี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสมศักดิ์	 เทวธมฺโม	 จ�าปา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาไพบูลย์	 ติาโภ	 เทียมไธสงฆ์	 	
	 ๕		 พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์	อุตฺตโม	 ศรีสุวรรณ์	 	
	 ๖		 พระมหาถาวร	 ขนฺติวิชฺโช	 เสือเดช	 	
	 ๗		 พระใบฎีกานิวัฒน์	 ธมฺมโชโต	 ประภาโส	 	
	 ๘		 พระอธิการมีชัย	 านุตฺตโม	 พินิจนอก	 	
	 ๙		 พระครูสมุห์	นกเล็ก	 สุเมโธ	 สุขล�้า	 	
๑๐		 พระพรศักดิ์	 ภทฺทาจาโร	 จันทานี	 	
๑๑		 พระครูโสภณสาสนานุรักษ์	เตชธมฺโม	 ทองอยู่	 	
๑๒		 พระอธิการอุทัย	 ปภสฺสโร	 อ้นน้อย	 	
๑๓		 พระครูปลัด	พิทักษ์	 ปภาโส	 ภาระเปลื้อง	 	
๑๔		 พระครูวิจิตรวรวุฒิ	 ติธมฺโม	 สติดี	 	
๑๕		 พระอนุศักดิ์	 สีลสมฺปนฺโน	 อภัยศรี	 	
๑๖		 พระมุนินทร์	 สุมโน	 เดชขจร	 	
๑๗		 พระครูสังฆรักษ์	เกษม	 อาริโย	 แพทย์กิจ  
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๑๘		 พระครูใบฎีกา	สัมฤทธิ์	 สิริวณฺโณ	 เรียมภักดี	 	
๑๙		 พระมหาไพโรจน์	 พลาโณ	 จันทสิทธิ์	 	
๒๐		 พระจีรวัฒน์	 จารุพโล	 ธรรมนุช	 	
๒๑		 พระสุระชาต	 ปิยวาโจ	 เขียวอ่อน		 	

หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูสุทธิวรญาณ	 เขมธโร	 นิธิมงคลชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาพชร		 กิตฺติวรเมธี	 กิติวัฒนวรานนท์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระภัทรพล	 วิสุทฺโธ	 เครือโสม	 	
	 ๔		 พระอธิการสมบัติ		 อนาลโย	 เพ็ชรชื่น	 	
	 ๕		 พระปัญญา		 สิริปฺโ	 เม็ง	 	
	 ๖		 พระชาญชัย		 ถิรธมฺโม	 แก้วมณี	 	
	 ๗		 พระมหาลิขิต	 ติกฺขวชิราโณ	 อินทะนาม
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ตอนที่ ๓ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒๕๖๒

-	 รายนามผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒๕๖๒
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒

	 เพื่อให้การสัมมนาทางวิชาการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย	ประจ�าปี	๒๕๖๒		ระหว่างวันที่	๒๓	–	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๒		ณ	หอประชุม	
มวก.	๔๘	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	มีประสิทธิภาพ	บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๑๙	(๒)	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๔๐	จึงออกประกาศแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้	เป็นคณะกรรมการงานพิธี
ประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ประกอบด้วย	:-

คณะกรรมการที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระวันรัต	 รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระธีรญาณมุนี	 รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุฒาจารย์	 รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 รองประธานที่ปรึกษา
พระธรรมปัญญาบดี	 รองประธานที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต	 รองประธานที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา
พระพรหมวชิรญาณ	 พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระพรหมจริยาจารย์	 พระพรหมมุนี	 	
พระพรหมมังคลาจารย์	 พระมหาโพธิวงศาจารย์
พระพรหมโมลี	 พระพรหมกวี	
พระพรหมเสนาบดี	 พระพรหมเวที	
ศ.พิเศษ	จ�านงค์	ทองประเสริฐ	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 	
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ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 	 ผูว่้าราชการจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
ผู้บังคับการสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
นายอ�าเภอวังน้อย	 	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรวังน้อย	
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าไทร	 	 รศ.ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล
รศ.ดร.วิชัย	วงษ์ใหญ่	 	 รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล
นายพิศิษฐ์		ลีลาวชิโรภาส

คณะกรรมการอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 	 ประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 	 รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์	 	 รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมวชิรญาณ	 	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมจริยาจารย์	 	 รองประธานกรรมการ
พระวิสุทธิวงศาจารย์	 	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมมุนี	 	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมโมลี	 	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมบัณฑิต	 	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมวิสุทธาจารย์	 	 รองประธานกรรมการ
พระธรรมธัชมุนี	 	 รองประธานกรรมการ
พระธรรมบัณฑิต	 	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระธรรมกิตติโสภณ	 	 พระธรรมกิตติมุนี	
พระธรรมวรนายก	 	 พระธรรมเสนานี	
พระธรรมปิฎก	 	 พระธรรมโมลี
พระธรรมรัตนดิลก	 	 พระธรรมสิทธิมงคล	
พระธรรมวงศ์มุนี	 	 พระธรรมนันทโสภณ	 	
พระธรรมสิทธิเวที	 	 พระธรรมธีรราชมหามุนี	 	
พระธรรมวิมลมุนี	 	 พระธรรมปริยัติโมลี		
พระธรรมวิมลโมลี	 	 พระธรรมเมธาภรณ์		
พระธรรมสิทธาจารย์	 	 พระธรรมคุณาภรณ์		
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค/เจ้าคณะภาค/รองเจ้าคณะภาคมหานิกายทุกภาค
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ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด/รองเจ้าคณะจังหวัดมหานิกายทุกจังหวัด	
เจ้าคณะเขต/อ�าเภอฝ่ายมหานิกายทุกเขต/อ�าเภอ
เจ้าคณะแขวง/ต�าบลฝ่ายมหานิกายทุกแขวง/ต�าบล		
ดร.นายแพทย์รัศมี	วรรณิสสร	 ดร.คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	
ดร.พล.อ.เสรี	พุกกะมาน	 ดร.รัชนีพร	พุคยาภรณ์		พุกกะมาน	
ศ.พิเศษ	อดิศักดิ์	ทองบุญ	 ดร.ยุวรี	เอื้อกาญจนวิไล
ดร.สนธยา	กล่อมเปลี่ยน	 ดร.ตรีธา	เนียมข�า	
ดร.ศักดิ์ชัย	เตชะไกรศรี	 ดร.สุดาวรรณ	เตชะไกรศรี	 	
นายวัลลภ	เจียรวนนท์	 นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์
นายพุธทรัพย์	มณีศรี	 นางกมลา	สิทธิไชย
นายนนทพล		นิ่มสมบุญ	 นางมาลัย	มีเสมา

คณะกรรมการอ�านวยการ
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	
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 คณบดีคณะสังคมศาสตร์	
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ผูอ้�านวยการส�านกัทะเบยีนและวดัผล
ผู้อ�านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	 	 ผูอ้�านวยการสถาบนัพระไตรปิฎกศกึษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ	 	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์	 										ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	 	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต,นิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตหนองคาย	 	
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย	 	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	 	
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช		 	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่	 	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตขอนแก่น
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น	 	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย	 	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
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ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี	 	
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี	 	 ผูอ้�านวยการส�านกังานวทิยาเขตแพร่
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตแพร่	 	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตสุรินทร์	 	
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์	 	 ผูอ้�านวยการส�านกังานวทิยาเขตพะเยา
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตพะเยา	 	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส		
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส	 	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรบุรีศรีสุวรรณภูมิ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษรฎร์ธานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง	 หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา	
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	 หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและเลขานุการ
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รองผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองวิชาการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกิจการพิเศษ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกิจการวิทยาเขต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองนิติการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		 ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา
ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ
ผู้อ�านวยการกองกิจการวิทยาเขต	 ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์	 ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	สถาบันภาษา	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิชาการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	
ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ	สถาบันภาษา
ผู้อ�านวยการส่วนงานวิชาการและวิจัยสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	
รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	บัณฑิตวิทยาลัย	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	บัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะพุทธศาสตร์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะพุทธศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะครุศาสตร์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะมนุษยศาสตร์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะสังคมศาสตร์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	 หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	 พระครูชิโนวาทธ�ารง
พระมหาเสฏฐวุฒิ		วชิราโณ	 พระมหาธงไชย		วิสุทฺโธ
พระมหาวินัย		วชิรเมธี	 พระมหาอภัย		ฐิตวีริโย
พระมหานพรัตน์	อภิชฺชโว	 รศ.ดร.สมิทธิพล	เนตรนิมิตร
ผศ.ดร.สานุ	มหัทธนาดุล	 ผศ.ค�าพันธ์	วงศ์เสน่ห์	
ดร.อดุลย์	คนแรง	 นายสินชัย	วงษ์จ�านงค์	
นายสันทัด	จันทร์ทาทอง	 นายสมควร	ถ้วนนอก	
นายสุทัศน์		สงค์สุข	 นายไวพจน์	ปรารถนา	
นายสุรัตน์	ค�าโสภา	 นางสาวฐาณิชญาณ์	มัควัลย์
นางสาวอรเนตร		บุนนาค	 นายธนสิทธิ์		ฉัตรสุวรรณ
นางสาวกนกอร		ล�้าเลิศ	 นางสาวเนาวรัตน์		ภู่ระหงษ์
นางสาวสังเวียน		ฟูเฟื่อง	 	
ผู้อ�านวยการกองวิชาการ	 กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาขวัญชัย		ปุตฺตวิเสโส	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาถาวร	ถาวรเมธี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวัฒน์พร		อภิวฑฺฒโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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นายสุชญา		ศิริธัญพร	 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
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล	 รองประธานกรรมการ
นายสนิท	ไชยวงศ์คต	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย		
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม		 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช		 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	
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ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี		
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	 ผูอ้�านวยการวทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวาร
วดีผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์	
รองคณบดีคณะครุศาสตร์	 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	 หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา	 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	 หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พระศรีศาสนบัณฑิต,	ผศ.	(สุทัศน์	ติสฺสรวาที)		 พระครูสิริปริยัติยาภรณ์
พระครูธรรมธรวรเดชา	อคฺคเตโช,ดร.	 พระมหาทวี	มหาปฺโ	ผศ.ดร.	
พระมหาสม	กลฺยาโณ,	ดร.	 พระมหานพดล	ปฺุสุวฑฺฒโก	
พระมหาบุญชู	เขมจารี	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี	
พระมหาธิติ	อนุภทฺโท	 พระมหาศักดิ์ชาย	โกวิโท
พระมหาเพ็ชร	อภิปฺุโ	 พระมหาเสรีชน	นริสฺสโร
พระมหานิยม	ธีรวโร	 พระมหานันทวิทย์	ธีรภทฺโท	 	
พระไพศาล	จนฺทธมฺโม	 ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา	รักษาโฉม
รศ.ดร.สมิทธิพล	เนตรนิมิตร	 ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา	 	
ผศ.ดร.ภัทรพล	ใจเย็น	 ผศ.สมควร	นิยมวงศ์	
ผศ.ดร.	สุเทพ	พรมเลิศ	 ผศ.ดร.ธัชชนันท์	อิศรเดช
ผศ.ดร.เติมศักดิ์	ทองอินทร์	 ผศ.พิพัฒน์	คงประเสริฐ
ผศ.ไกรวุฒิ	มะโนรัตน์	 ผศ.ดร.พิเชฐ	ทั่งโต		
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ดร.ล�าพอง	กลมกูล	 ดร.ถวิล	ค�าโสภา	
ผศ.พลวัฒน์	ชุมสุข	 ดร.ขันทอง	วัฒนะประดิษฐ์
ดร.เพ็ญพรรณ	เฟื่องฟูลอย	 ดร.ณฐภัทร	อ�่าพันธุ์	นักวิจัย	
ผศ.ดร.อนุชา	โสภาคย์วิจิตร์	 ดร.ภูษิต	ปุลันรัมย์
ดร.ภูษิต	ปุลันรัมย์			 ดร.เรียงดาว	ทวะชาลี
นส.สุกาญดา	เทนอิสสระ	 ดร.พีระศิลป์	บุญทอง
ดร.สิรภพ	สวนดง	 ผศ.ดร.วรวิทย์	นิเทศศิลป์
น.ส.	อรเนตร	บุนนาค	 นายบุณยธร		แสงโนรี
ดร.อุดม	จันทิมา	 นายสังวร	อ่อนสนิท	
นายจันทร์ธรรม		อินทรีเกิด	 นายไพศาล		เทพธานี	
นายดวงดี	โอฐสู	 นายจิระศักดิ์	ธารสุขกระจ่าง
นายสมคิด	น�้าเพชร	 นายธวัชชัย		ศรีสุข
นางสาวญาศุมินท์		อินทร์กรุงเก่า	 นางสาวอมรศิริ		อุ่นละม้าย
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ศูนย์อาเซียนศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม
รองอธิการดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
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ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระมหาดนัยพัชร์	คมฺภีรปฺโญ	ดร.	 ดร.ประพันธ์	ศุภษร
พระมหาสุรศักดิ์	ปจฺจนฺตเสโน	ดร.	 ผศ.ดร.ณัทธีร์	ศรีดี
พระมหาบุญสุข	สุทฺธิญาโณ	ดร.	 รศ.ดร.สมศักดิ์	บุญปู่
พระมหาสุเทพ	สุทฺธิญาโณ		 ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง
พระอุดมสิทธินายก	ดร.	 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์	สุขเหลือง
พระมหาถวิล	กลฺยาณธมฺโม	 พระมหาสมเกียรติ	กิตฺติญาโณ	
พระครูวินัยธรอเนก	เตชวโร,ดร.	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,ดร.
พระมหาปัญญา	ปฺาสิริ,ดร.	 พระมหาทองค�า	ิตเปโม
พระวีระศักดิ์	ธีรงฺกุโร	 พระมหาฉัตรชัย	ธมฺมวรเมธี	
พระวิฑูรย์	ฐานงฺกโร	 พระแสงสุรี		ธีรภทฺโท	
พระเฉลิมพงศ์	จรณสมฺปนฺโน	 พระธีรวีร์	คุตฺตจิตฺโต
พระโชคดี	วชิรปฺโญ	 นายคณิตศาสตร์		มั่นในบุญธรรม
พระมหาฉัตรชัย	ธมฺมวรเมธี	 รศ.(พิเศษ)	ดร.	กิตติทัศน์	ผกาทอง
ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง	 ดร.วีระกาญจน์	กนกมเลศ
ดร.เจ็ด	โพธิ์ศรีทอง	 นายอดุลย์	คนแรง	
นางเสาวลักษณ์	ประเสริฐศิลป์	 นายสุรเชษฐ์	ตอรัมย์	
นายปัญญา	สามัญ	 นายประเสริฐ	ค�านวล
นายเรืองยศ	หวังสุขใจ	 นายเสน่ห์	แซวรัมย์	
นายธนิศร์	มีชื่อ	 นายบุญล้อม	วิปุละ	
นายบัญชา	นารี	 นายวีรวัฒก์	แก้วทองใหญ่
นางสาวนาตยา	อินทร์กรุงเก่า	 นางสาวกาญจนา	นารี	
นางสาวชฎารัตน์	ไชยบุญตา	 นางสาวกิตฑามาศ	ศิริไชย
บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และยานพาหนะทุกรูป/คน	
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยกองกิจการวิทยาเขต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้อ�านวยการกองกลาง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ส�านักส่งเสริมฯ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 รองประธานกรรมการ
พระอุดมสิทธินายก,	ผศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์		สุขเหลือง	 รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.โกนิฏฐ์		ศรีทอง	 รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล		ใจเย็น	 รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 รองประธานกรรมการ
อาจารย์พิทวัฒน์		มโนรัตน์	 รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 รองประธานกรรมการ
ผศ.พลวัฒน์		ชุมสุข	 รองประธานกรรมการ
ผู้ก�ากับการ	สภ.วังน้อย	 รองประธานกรรมการ	

กรรมการ
พระมหาสุนันท์		สุนนฺโท,	ดร.	 พระมหากฤษฎา	กิตฺติโสภโณ,	ผศ.ดร.	
พระมหาชาติชาย		ปฺาวชิโร	 พระปลัดระพิน		พุทฺธิสาโร,	ผศ.ดร.	
พระสมนึก		ธีรปฺโ	 พระคมสัน		ิตเมธโม	 	 	
พระครูวินัยธรเอก		ชินว�โส,ดร.	 พระปลัดประดิสิษฐ์		ิตาโภ		
พระวีระศักดิ์	ธีรงฺกโร	 พระนุชิต	นาคเสโน	 	 	
รศ.ดร.อนุภูมิ		โซวเกษม	 ผศ.สถิตย์		ศิลปะชัย
ผศ.ชวัชชัย		ไชยสา	 ผศ.ณัฐพงศ์		สังวรวรรณ์
รศ.ดร.วิวัฒน์	หามนตรี	 ผศ.ดร.รัฐพล		เย็นใจมา	
ผศ.ดร.เดช		ชูจันอัด	 ผศ.ดร.ผดุง		วรรณทอง	
อาจารย์	ดร.เดชา		กัปโก	 อาจารย์เดชอุดม		แสงบุญ	
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ		หมั่นมี	 อาจารย์	ดร.นพดล		ดีไทยสงค์	
อาจารย์	ดร.พงศ์พัฒน์		จิตตานุรักษ์					 ผศ.ดร.อนุวัต		กระสังข์	
อาจารย์ประสิทธิ์		พุทธศาสน์ศรัทธา		 ดร.สุริยา		รักษาเมือง
อาจารย์	ดร.วสันต์		ลิ่มรัตนภัทรกุล	 อาจารย์	ดร.กาญจนา		ด�าจุติ
อาจารย์ดาวเหนือ		บุตรสีทา	 อาจารย์ปิยวรรณ		หอมจันทร์	
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อาจารย์สมศักดิ์		สุกเพ็ง	 อาจารย์	ดร.ประเสริฐ		ธิลาว	
อาจารย์วินัย		มีมาก	 อาจารย์	ดร.เอนก		ใยอินทร์	
นายนเรศ		ฤทธิเดช		 นางสาวสุกัญญา		แจ้งนคร	
นางลัดดาวัลย์		น่วมบาง	 นางสาวเรวดี		จรรยา		
นายชัยณรงค์		ธรรมธีรภรณ์	 นายนนทนันท์		พงษ์เพ็ชร	
นางสาวจิราพร		อรรถารส	 นางสาวกาญจนา		บุญเรือง	
นายกรกรต		ชาบัณฑิต	 นางสาววันเพ็ญ		ฉายสะอาด	
นางสาวสุมาลี		บุญเรือง	 นายสุทา		ขอวาดกลาง	
นายพลวัฒน์		สีทา	 นายบุณยธร		แสงโนรี	
นางสาวพัชรี		หาลาง	 นายสุภัทรชัย		สีสะใบ	
นางสาวณัฏฐา		เอี๊ยวคนอง	 นายนวพล		พลายภู่	
นายวีรวัฒน์		แสนชัย	 นายวัชร์สร		นาคศรี	
นายทวิชนม์		จันทร์เทพ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	สภ.วังน้อย	
นายก	อบต.ล�าไทร	 อปพร.อบต.ล�าไทร	
พนักงาน	รปภ.มจร	วังน้อย	ทุกคน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.ยุทธนา		ปราณีต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธวัช		แย้มปิ๋ว	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอานนท์		นรมาตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภัทรา		ทองดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุวิทย์		แซวรัมย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา		สิงห์ค�าคา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญาภัค		เจริญดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมณฑิรา		แซ่เตียว	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 	 	 ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 	 	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม		 	 	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 	 	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม		 รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	 รองประธานกรรมการ
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กรรมการ
พระศรีธรรมภาณี,ดร.	 พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ
พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.	 พระครูพิศาลสรวุฒิ
พระครูปลัดวิเชียร	ชวนปฺโ	 พระปลัดบุญเกิด	กตเวที,ดร.
ศ.ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	 รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม
รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร	 รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก
รศ.ดร.กิตติทัศน์	ผกาทอง	 ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ	
ศ.ดร.สุดารัตน์	บรรเทากุล	 ดร.สายรุ้ง	บุบผาพันธ์
ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 ดร.	เกษม	แสงนนท์
ดร.ถนัด	ไชยพันธ์	 ว่าที่ร.ต.ศราวุฒิ	สิงห์เดช
ว่าที่ร.ต.กฤตภาส	บุญพิโย	 นายวิโรจน์	หลอมนาค	
นายประดิษฐ์	กุลจรัสพิทยา	 นายวิชัย	แสงสว่าง	
นายวรวุฒิ	ศรีสลัด	 นายอภิลักษณ์	กาวิน�า	
นายธนาชัย	บูรณวัฒนากูล	 นายดอน	สตาเจริญ
นายกรนัน	ขันวัง	 นายธนาคม	บรรเทากุล	
นายณพนต์	ทองยวง	 นายสุพันธ์	แสนสี	 	
นางสาวดอกฝ้าย	สุภาษิต	 นางสาวสไบทอง	ลือจันดา	
นางสาวจันทร์ฉาย	สีสมยา	 นางสาวทัศนีย์	อะโรคา
พระมหาเพ็ชร	อธิปฺโญ	 กรรมการและเลขานุการ
นายสมหมาย	สุภาษิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวรพันธุ์	แย้มหงษ์ปภา		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสสร	กัลปนาท	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมินตรา	กาลนิล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัฐิกา	หวังสุขใจ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรวรรณ	จันมะณีย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต		 ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป		 รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
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คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 รองประธานกรรมการ	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
รศ.ดร.สุทธิพงศ์	ศรีวิชัย	 รศ.	อนุภูมิ	โซวเกษม	
ผศ.	สมควร	นิยมวงศ์	 ผศ.	สันติ	เมืองแสน	
ผศ.ดร.	สุเทพ	พรหมเลิศ	 ดร.	อธิเทพ	ผาทา	
ผศ.	พลวัฒน์	ชุมสุข	 ดร.	พิธพิบูลย์	กาญจนพิพิธ	
ดร.	อดุลย์	คนแรง	 ผศ.ดร.	มั่น	เสือสูงเนิน
ดร.	สมโภช		ศรีวิจิตรวรกุล	 ผศ.ดร.	ผดุง	วรรณทอง
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกวิทยาเขต	 เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกวิทยาลัยสงฆ์	
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกห้องเรียน	 เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกหน่วยวิทยบริการ
พระสิงหา		ขนฺติธมฺโม	 Phra	Adrienne	jade	Palacios
Phramaha	Khosit	Srisawang	 สามเณรธนาธิป		ชรินทร์	
พระเสกสรร	ปญาโชโต	 พระจิรายุส	อนุตฺตโร
พระมหาสุกิจ	สุกิจฺโจ	 สามเณรเพิ่มพูน	สุทธินัง
พระพิทยา	ปฺญาวชิโร	 พระมหาอภิสิทธิ์	อมรร�สี
นายคเชนทร์	เพชรวงษ์	 สามเณรสมโภชน์	อินทนะ
นางสาวพันวรรษา		ธนะค�าดี	 นายรักชาติ		สุดโส
พระนพดล		แสงเคลือบ	 พระมหามาตร		โฆสกธมฺโม
พระณัฐทศักดิ์		ส�วรธมฺโม	 Ven.	Issariya
Sandasami	 Ban	Nyabawga
พระประสิทธิชัย		ปิยสีโล	 พระใบฎีกาสุวิทย์		กุลวฑฺฒโน
พระเมธัส		ฐิตเมโธ	 พระสิทธิชัย		ชนาสโภ
สามเณรคมกริช		ชมภูพื้น	 พระธนกฤต		เขมธมฺโม
Ven.	Vayama	 Mr.	Sai	Aung	Khan
พระชลิต		กิตฺติภทฺโท	 พระมหามงคล		สิงฺหชยเมธี
สามเณรภาณุพงศ์		อาสนาทิพย์	 พระอ�าพล		โชติญาโณ
พระครูสังฆรักษ์นรเสฏฐ์		วรเสฏฺโฐ	 พระมหาประสงค์		ปุณฺณสิริญาโณ
Ven.	Jinobhasa	 Ven.	Tejasiri
พระมหาศักดิ์สิทธิ์		สิทฺธิเมธี	 พระมหาพูลวัฒน์		พลวฑฺฒโน
พระสมนึก		ฐานวีโร	 พระภควัฒน์		โกวิโท
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Ven.	Danh	Dot	 สามเณรพุทธิกรณ์		ประทุมมาตย์
Ven.	Ajjapala	 พระครูสังฆรักษ์ณพิชญ์		ญาณวีโร
Ven.	Vijotta	 พระทัศพร		ฐิตธมฺโม
พระอาทิตย์		สติสมฺปนฺโน	 พระนที		โชติญาโณ
พระวัฒนกร		กิตฺติภทฺโท	 นางสาวพรทวี		ศรีสังข์งาม
พระสายนัทธี		ปภสฺสโร	 พระมหาชนกานต์		สิริปฺโญ
พระวรพงษ์		คุณวีโร	 Sirimanda
Kapillama	 นายธนาวุฒิ		กิตติยาธนากุล
พระสมนึก		เขมิโย	 สามเณรคณิศร	มากด�า
Phra	Sanhya		Chittaphone	 นางสาวนพพร		คุ้มวงษ์
พระคณิศร		คณิสฺสโร	 พระเยวะตะ	
พระหนุ่มแลง	ธมฺมิสฺสโร,ดร.	 พระสุรเชษฐ์	เชฏฺฐพโล
ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต	 กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต(ฝ่ายบรรพชิต)	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต(ฝ่ายคฤหัสถ์)	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูพิมลสรกิจ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสังคม	กิตฺติญาโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสมจิตร	ญาณวีโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกษม	ประกอบดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบัญชา	นารี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์	เทียงเป	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถาวร	ภูษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิชัย	จันทร์ประโคน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร	พัฒนโชติ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพลอยชนก	ดุ่ยชัยสงคราม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 ประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	 รองประธานกรรมการ
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ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	 รองประธานกรรมการ	
พระมหาชะเอม	สุวีโร,	ผศ.	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระมหาสาธิต		สาธิโต	 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์	 	
พระมหาเสรีชน		นริสฺสโร	 พระมหาพิชิต		ภูริปฺโญ
พระครูธรรมธรวรเดชา		อคฺคเตโช,	ดร.	 พระมหานงค์		สุมงฺคโล,	ดร.		
พระมหาสมาน		ชาตวิริโย,	ดร.	 พระมหาไพฑูรย์		ปนฺตนนฺโท,	ดร.
พระมหายงยุทธ		กนฺตาโภ,	ดร.	 พระมหาทองเก็บ		ญาณพโล,	ดร.	
พระครูศรีธรรมวราภรณ์	 พระมหานันทวิทย์		ธีรภทฺโท	
พระมหานพรัตน์		อภิชฺชโว	 พระมหาสุเทพ		สุวฑฺฒโน	 	
พระมหาศุภกิจ		สุภกิจฺโจ	 พระภานุวัฒน์		สิริปฺโญ	 	
Ven.	Ariyarathana	 Ven.	Vicitta	 	
Ven.	Candobhasa	 Ven.	Khemavamsa	 	
Ven.	Jotipala	 Ven.	Itthipala	 	
Ven.	Itthi	 Ven.	Kalyana	 	
Ven.	Aggavamsa	 Ven.	Narinda	 	
Ven.	Vo	Van	Vung	 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ	รุ่นที่	๒๕
ภิกษุณีอัมพิกา		คูวิณิชกุล	 Bhikkhuni		Wang	Jing	Ting	 	
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	หรือผู้แทน	 รศ.ดร.	โกนิฏฐ์	ศรีทอง	
ผศ.	ดร.ณัทธีร์	ศรีดี	 ดร.อุดร		เขียวอ่อน	 	
ดร.ทักษิณ	ประชามอญ		 นายฉัตรชัย		บัวเกิด
นางสาวมณีมัญช์		เชษฐ์สกุลวิจิตร	 นางเสาวลักษณ์		ประเสริฐศิลป์
นายสมหมาย		สุภาษิต			 นายธนันท์รัฐ		ประเสริฐศิลป์		
นายธีรศักดิ์		เจริญพงษ์	 นายสาคร		ธระที	 	
นายบดินทร์ภัทร		สายบุตร	 นายปัญญา		สามัญ	 					
นายศรี	แก้วงาม	 นายบัญชา		นารี	 	
นายสมรรถชัย		มั่งค�ามี	 นายลิขิต		บุญละคร	 	
นางสาวยศวดี	อารมณ์ดี	 นางสาวสุรภา		ศรีวิชัย	 	
นางเสาวลักษณ์		รวยสุวรรณ		 นางสาวณัฏฐ์ชิสา		เหลืองดอกไม้	 					
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นางสาวนุสรา		พุฒซ้อน	 นางสาวขวัญใจ		ศรีพารัตน์	 	 				
ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการและเลขานุการ
(Ven.	Dr.	Seng	Hurng		Narinda	)	 	 	 	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาอนุชา	กาฺจโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสิริวรรณะ		สิริวณฺโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาภราดร	ภูริสฺสโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวิเชียร		สุธีโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสรวรรษ		ปรักกโมดม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิโรดม		วชิรวราภรณ์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์		 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม		 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส่วนหอสมุดกลาง	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์		 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย		 รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ		 รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล		 รองประธานกรรมการ
อาจารย์นงลักษณ์	อิสโร		 รองประธานกรรมการ
คุณสุวิทย์-คุณรัตนา	ผลาศักดิ์		 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระเจริญ	วฑฺฒโน	 พระมหาพีรพล	พลาโณ
พระมหาอุทัย	พลเทโว	 พระมหาไพโรจน์	กนฺโก
พระมหาสมเกียรติ	ยุตฺติโก	 พระมหาจีรพันธ์	ธมฺมปสฏฺโฐ
พระจวน	สิริวฑฺฒโน	 พระครูสมุห์ธนพล		กิตฺติธโร
พระมหาวิชาญ	สุวิชาโน	 พระนิคม	ขมฺจิตฺโต
พระครูศรีนิคมพิทักษ์	 พระสมุห์โกมิน	จนฺทาโถ
พระอภินันท์	อภินนฺโท	 พระมหาชัยวุฒิ	ชยวุฑโฒ
ดร.กนกวรรณ	โกมลสิทธิพงศ์	 ดร.	ขวัญษา	เอกจิตต์
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ดร.นวลวรรณ	พูลวสุพลฉัตร	 ดร.สิริพิชญ์	เตชะไกรศรี
เรือตรีหญิงลักษณี	พานิชปฐม	 นางเตือนจิต	หักกะยานนท์	
นางจันทนา	แก้วไทยจีน	 นางสาวสุพิชญ์	พานิชกุล
นางชูศรี	บ�าเพ็ญทาน	 นางสาวณัฏชุดา	กรแก่นท้าว
นางเฉลิม	ยิ้มจันทร์	 นางรัชนีวรรณ	ปิ่นสุวรรณ
นางมยุรี	ศรีส�าอาง	 นางสาวจันทกานต์	เกษาภรณ์
นางสาวอนงค์รัก	สีด�า	 นางสาวฉัตรานันท์	ตะละภัฏ
นางสาวนัทษา	ขวัญเผือก	 นางสมปอง	สุภสิงห์
นางสิริกร	ตั้งเจริญกุล	 นางเจริญรัตน์	เจืออุปถัมภ์
นางอิงอร	ส�าเภาแก้ว	 นางล�าไย	ฝ่ายขันธ์
คุณแม่พัชมน	ปั่นรัศมี	 นางสาววิภาดา	พัฒนกิตติพงษ์
นางสุริยา	เพชรสุทธิ์	 นางชนิดา	โพธิพิจิตร
นางนิภาพร	ยะราช	 นางสุพรรณี	ไชยรังสฤษฏ์
นางนิลาวัลย์	ตะละภัฏ	 นางส�าอาง	ศรีสุริยะ	
นางจินดาภา	จันทภาษา	 นางสายสุวรรณ	ไทรศรพิทักษ์
นางขจิต	พนารี	 นางนภัสรพี	ธนไพศาลพิพัฒน์
นางนฤมล	รุ่งเรือง	 นางอารมณ์		อิ๋วสวัสดิ์
นางสุภาพร	กลัดปลี	 นางส�ารวย	กาละภักดี
นางศิริพร	สุขสบาย	 นางอารี	แซ่ลี่
นางกนกพร	แซ่ลี้	 นางสาวกัมพล	ภิญโญล�้าเลิศ
นางเดือนเพ็ญ	นพวงศ์	 นางจุฑามาศ	ปฏิมารัตนานันท์
นางวันวิสา	เดชะพงษ์	 นางสอง	ปาสาระเต
นางทองอิน	ค�าแพะ	 นางยุพิน	เข็มเพชร
นางภัทรจิตร	โพธิ์โต	 นางมณฑา	รัตนโพธิ์ทอง
นางนัทธมน	นาคจันทร์	 นางสมปอง	ผดาวัลย์
นางบุญน�า	ปล้องสิงห์	 นางพรทิพย์	สุขอ�านวย
นางณัฐพร	ทามัน	 นางดวงกมล	สมถวิล	
นางวันดี	จีนาคม	 นางเทียบ	สามโพธิ์ศรี
นางอัมรา	ชมดารา	 นางเนาวรัตน์	ผลบุญ
นางสุวพันธ์	นักสอน	 นางมะลิวรรณ	ศรีจิวังษา
นางพวงจันทร์	ตุมราศวิน	 นางสุกัญญา	ชมดารา
นางสาวจัน	จันศรีงาม	 นางพินิจ	แก้วกิ่ง
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นางเบญจวรรณ	เบญจางจารุ	 นางเอกจิตรา		พรหมพรพงษ์
นางโสภา		เอมเปรม	 นางยุพา		หาวัน
นางสาวประนอม	เถื่อนศรีจันทร์	 นางสาวสุวรรณี	รุจิวรรณ์
นางสาวบานชื่น		ขาวผ่อง	 นางสาวมณีรัตน์		ดุขุนทด
นางสาวจอมศรี		สาลีรัมย์	 นางสาวพรชนก		อิ่มสมบัติ
นางสาวนุจรินทร์		จิระขิตะนุกูล	 นางสาวอ�านวยพร	มงคลเสรีชัย
นางสาวน้องนุช		เกียรติทอง	 นางสาวชยาภรณ์	มงคลเสรีชัย
นางสาวปิยวรรณ	กิ่งเกษม	 นางสาวปฤศนา	หงส์ทอง
นางสาวณัฐพร	พูลประเสริฐ	 นางสาวอภิญญา	ตุมราศวิน
นางสาวกมลทิพย์	ยิ้มจันทร์	 นางสาวรัชนีวรรณ	เริงใจ
นางสาวแสงเทียน	เผยกลาง	 นางสาวจ�าปา	ธูปหอม
นางสาวอิศเรศ	เล็กยิ้ม	 นางสาวบรรจบ	บุณยะบูรณ์
นางสาวภาวิตรี	หงษา	 นางสาวส�าอาง	รุจิสุข
นางสาวพรชิตา	หนองถนัน	 นางสาวบุญเรือน	หวลห้อย	
นางสาวกาญจนา	แหวนวงษ์	 นางสาวอรวรารัศมิ์	สุขสุแพทย์
นางสาวสมศรี	อ้นประเสริฐ	 นางสาวพจนา	น่วมทัต
นางสาวกิมลั้ง	อุ่นแก้ว	 นางสาวสวย	แสนบุราณ
นางสาวเนาวรัตน์	เฟื้องแก้ว	 นางสาววราภรณ์	พวงสันเทียะ
นางสาวฉลอง	เปรมจิตร	 นางสาวประคอง	ศรีจันทร์
นางสาวธัญชนก	ฆารฤทธิ์	 นางสาววรรณา	แซ่อุย	
นางสาวหนูหา	สีดาสกุล	 นางสาวหนูพิศ	ทุมสิงห์
นางสาวสวรรยา	ตรีภาค	 นางสาวอาภาภรณ์	หนองถนัน
นางสาวมยุรี	สังข์บุญชู	 นางสาวเสาวนีย์	หน่อจีน
นางสาวสุวิรยา	ชมสมุทร	 นางสาวยุวดี	โพธิ์สันเทียะ	
นางสาวล�าดวน	หงษา	 นางสาวอัมพรทิพย์	ขันอาสา
นางสาวเบญมาศ	ฉายแสง	 นางสาวปฏิพล	บัวเป็ง
นางสาวช่อลดา	แหวนทอง	 นางสาวดวงกมล	แหวนทอง
นางสาวประจี	รุจิวรรณ์	 นางสาวมาลี	รุจิวรรณ์
นางสาวกาญจนา	ม่วงน้อย	 นางสาวจ�าเนียร	บัวเป็ง
นางสาวสุนทรี	ล้ออร่าม	 นายสุดตา	ประทุมมาศ
เรือตรีภานุวัตร์	สุขอ�านวย	 นายสุรศักดิ์	นันทตันติ
นายกู้เกียรติ	กิ่งเกษม	 นายสมพร	เจืออุปถัมภ์
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นายกาณต์		โคตรโยธา	 นายสมชาย	รุ่งเรือง
นายสุวรรณ	ธนไพศาลพิทักษ์	 นายสุวรรณ	แสงสุดใจ
นายภูริสร์	วิภูษิตานนท์	 นายเฉลิม	พิมพโมทย์	 	
นายเพียงใจ	สุนทราญ	 นายสมศักดิ์	ทามัน	 	
นายอานนท์	โพธิ	 นายก้องภพ	เล็กน้อย
นายทรงธรรม	ยอดเกษตร	 นายเชาว์	หนองถนัน
นายสุรพล	ชมดารา	 นายชัชชัย	เริงใจ
นายสมศักดิ์	สินลือนาม	 นายสุชาติ	เทียนธรรม
นายอ�านาจ		สวัสดี	 นายฉลวย		ค�าศรี
นายสมจันทร์		สังกรณ์	 นายธันยธรณ์	เกษาภรณ์	
คณะศิษย์	ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	 คณะศิษย์	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล
คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 คณะกรรมการ		ครู		นักเรียน	พอ.มจร.
คณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มงานธรรมวิจัย	 				
คณะครู	อาจารย์	นักเรียน	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ		 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ส�านักส่งเสริมฯ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาบุญเลิศ	ยสวฑฺฒโก		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากุศลิน	สุนฺทรศิริ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสุรชัย	ติกฺขปญโญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวรพันธุ์	แย้มหงษ์ปภา		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถนอม	คชแพทย์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายปัญญาพงศ์	ทรงรัฐ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดอกฝ้าย	สุภาษิต		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์ฉาย	ศรีสมยา		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางชมชื่น	เกษาภรณ์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสไบทอง	หนองพล		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวทัศนีย์	อะโรคา		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		 ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 รองประธานกรรมการ
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล
ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและวิจัย	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ
ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	 ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา		
เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	 เลขานกุารส�านกังานคณบดคีณะมนษุยศาสตร์
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์		 พระศรีธีรพงศ์
พระมหากฤษณะ	ตรุโณ,	ผศ.ดร.	 พระปลัดสรวิชญ์	อภิปฺุโญ,ผศ.ดร.	
พระมหาธงไชย	วิสุทฺโธ	 พระมหาสมพงษ์	คุณากโร,	ดร.
พระมหาประยุทธ์		ภูริปฺโญ	 พระมหาเสฏฐวุฒิ		วชิราโณ
พระมหาวินัย		วชิรเมธี	 พระมหาอภัย		ฐิตวีริโย
ศ.พิเศษ	อดิศักดิ์	ทองบุญ	 รศ.ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย
รศ.ดร.สมิทธิพล	เนตรนิมิตร	 รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก
รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 ผศ.ดร.สิริวัฒน์	ศรีเครือดง
ผศ.ดร.มนตรี	สิระโรจนานันท์	 ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	
ผศ.ดร.สุเทพ	พรมเลิศ	 ผศ.ดร.ประพันธ์	ศุภษร
ผศ.ดร.สมบัติ	มั่งมีสุขศิริ		 ผศ.ดร.แสวง	นิลนามะ
ผศ.ค�าพันธ์		วงศ์เสน่ห์	 ผศ.สมควร	นิยมวงศ์	 	
ผศ.กฤต		ศรียะอาจ	 ดร.บุญเลิศ	โอฐสู	
ดร.อดุลย์	คนแรง	 ดร.ดวงกมล		ทองคณารักษ์
ดร.พิธพิบูลย์	กาญจนพิพิธ	 ดร.เกษม	แสงนนท์
นายกิตติศักดิ์	ณ	สงขลา	 นายสุทัศน์		สงค์สุข
นายวรพันธุ์	แย้มหงษ์ปภา	 นายสังวร	อ่อนสนิท	
นายทศพร	ศรีค�า	 นายสินชัย	วงษ์จ�านงค์
นายสมควร	ถ้วนนอก	 นายสันทัด	จันทร์ทาทอง
นางสาวสังเวียน		ฟูเฟื่อง
ผู้อ�านวยการกองวิชาการ	 กรรมการและเลขานุการ
พระมหาขวัญชัย		ปุตฺตวิเสโส	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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พระมหาถาวร	ถาวรเมธี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวัฒน์พร		อภิวฑฺฒโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุชญา		ศิริธัญภร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมบูรณ์	เพ่งพิศ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุภฐาน	สุดาจันทร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจิระศักดิ์	ธารสุขกระจ่าง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุจิตรา	ชวดรัมย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุรัตน์	ค�าโสภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐาณิชญาณ์	มัควัลย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายไวพจน์	ปรารถนา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศักดิ์รพี	พันพา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเอกลักษณ์		เทพวิจิตร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปริญญาบัตร
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล		 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต		 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน		 รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล		 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี	 พระมหาศุภชัย		ปิยธมฺมชโย
พระมหาธิติ	อนุภทฺโท		 พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม
พระมหาช�านาญ		มหาชาโน,ดร.	 พระมหาสาธิต	สาธิโต		
พระมหาประยูร	โชติวโร	 พระวิศิษฐกุล	สิริปฺโ
พระแสงเฮือง	นรินฺโท	,ดร.	 พระครูสิริสารบัณฑิต
พระครูภาวนาสารบัณฑิต,วิ.ดร.	 พระครูชิโนวาทธ�ารง
พระมหาชุติภัค	อภินนฺโท		 พระมหาเสรีชน	นริสฺสโร
พระมหาสมเกียรติ	กิตฺติาโณ		 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,	ดร.
พระวิฑูรย์	านงฺกโร		 พระคมสัน		ฐิตเมธโส,ผศ
พระมหาสุรศักดิ์	ธีรว�โส		 พระมหานันทวิทย์	ธีรภทฺโท
พระมหาประยุทธ์	ภูริปฺโ	 พระมหาพุทธศักดิ์	านิสฺสโร
พระแสงสุรี	ธีรภทฺโท		 พระมหาศตนนท	คมฺภีรเมโธ
พระมหาเสถียร		สุทธิสทฺโท	 พระอุทิศ		อาสภจิตฺโต
พระปลัดประดิสิษฐ์		ฐิตาโภ	 พระสมนึก	ธีรปฺโ
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พระสิทธิพงษ์		สิทธิปฺโญ	 พระมหาธนกฤต	อาภสฺสโร
พระมหาพิสิฐ	วิสิฏฺฐปฺโ		 พระมหาสมชาย	สิริปฺโ
พระครูใบฎีกาแพนษณุ	อนุตฺตโร	 พระมหาเกรียงไกร	กิตฺติปฺโ
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์		 พระมหาสายัณห์	านุตฺตโม
พระสุคนธ์	ปฺญาธโร	 พระปลัดปรัชญา	ขนฺติจิตฺโต		
พระโสภณวิชญ์	ภูริปฺโ	 พระประเทือง	ขนฺติโก		
พระเอกจิตต์		อธิปฺโญ	 พระครูวินัยธรวราวุฒิ		มหาวโร,ดร.
พระมหาปราโมทย์		ปโมทิโต	 พระบารมี		นนฺทธมฺมิโก
พระหน่อแสง		อคฺคเสโน	 พระศักดิ์ดา		อคฺคปฺโญ
นายศักรินทร์		ป้องเศร้า	 นายสัญญา		สดประเสริฐ
นายฉัตรชัย	บัวเกิด		 นายสุชญา	ศิริธัญญภร	
นายสังวร	อ่อนสนิท		 นายเกษม	ประกอบดี	
นายไชยา	เสนแสนยา		 นายอุทิศ	การเพียร	
นายประเสริฐ		ค�านวล		 นายธานินท์	เมียส
นายคเชนทร์	สุขชื่น	 นายวิจารณ์	จันทร์สันต์	
นายดวงดี	โอฐสู		 นายทองดี	ศรีตระการ
ดร.จักษฐาปนิฏฐ์	บุญฤทธิ์	 นายอรรถพล		อิ่มวิไลวรรณ
นายจิราวุฒิ	จันทร์ศรี	 นายปัญญา	นราพันธ์
นายวิศรุต	จิมานัง	 นายเอกพล	สร้อยจิตร
นายเอกลักษณ์	คงทิพย์	 นายฐิติวัฒน์	หวังสุขใจ
นายศรี	แก้วงาม	 ดร.ถนัด	ไชยพันธ์
นายวิจิตร	ศรีสวัสดิ์	 นายกรนัน	ขันวัง
นายถาวร		ภูษา	 นายปัญญา		สามัญ
นายกฤษณพงษ์	เลานอก	 นายเอกภพ	แยบดี
นายวีรพล	พิชนาหะรี	 นายจิณณะ	พิภัชเกษมสุข
นายไกรวิทย์	กฤตยชญ์	 นายประจักร	แก้วเนียม
นายปัญญา	ไชยสุข	 นายสิทธิชัย	อุ่นสวน
นายพุทธิพงษ์	กันทะรส	 นายธีรยุทธ	โปธาพันธ์
นายธนวัฒน์	วิชัยสูง	 นายดิเรก	ด้วงลอย
นายเอกลักษณ์	คงทิพย์	 นายประสาน		เจริญศรี
นายสันติ	เอี่ยมพล		 นายยุทธพงษ์	รักษาสิทธิ์
นายพัทดล	เศวตวรรณ	 นายวรวุฒิ	สุขสมบูรณ์
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นายธีระวัฒน์	ทองบุญชู	 นายจรูญ	ปัญญาวงศ์
นายทศพล	ตันเสถียร	 นายภานุมาตร์	เนโส
นายค�านวณ	ไทยอัฐวิถี		 นายเกรียงไกร	พินยารักษ์
นายเสกศักดิ์		อยู่ดี	 นายอนันต์		วงศ์ชัยเพ็ง
นายพิษณุชัย	ชูชื่น	 นายวันชัย	สีรักษา	
นายชัยฤทธิ์	คุ้มพาล	 นายพัชรกุล		นารีนุช
นายพุ่มมา		บุญคง	 นายชานนท์		โพธิวรานนท์	
นายกิตติพัฒน์		สุวรรณสิริเมธี	 นายมงคล		สอนไธสง
นายอมรเทพ		คล้ายสิงห์	 นายคมสัน		พันธุระ
นายบุญมี		แก้วตา	 นายณัฐพนธ์		เบ้าค�า
นายอนุพงษ์		แก้วมาลา	 นายยุทธนา		ขวัญเมือง
นายมานพ		ปานสุวรรณ	 นายธนกฤต		เทพอ�านวยผล
นายอนันต์		จันทะมาตร	 นางสาวสุกัญญา	แจ้งนคร	
นางนภาพัทธ์		งามบุษบงโสภิน	 นางสาวลลิตา	พิมพ์รัตน์
นางสาวยศวดี	อารมณ์ดี	 นางศศิธร	ทองขันธ์	
นางสาวณัชชา		อมราภรณ์	 นางสาวสุภัทรา	ทองสุข	
นางนิติยาภรณ์	ฤทธิ์ธรรมากุล	 นางสาวพัทธยา	สิงห์ค�ามา	
นางรพีพร	มณีวรรณ	 นางสาวธิดารัตน์	วรจักร
นางบุณยนุช	สุนประโคน		 นางสาวณัฐพร	บุญปก
นางสาวณัฏฐณิชา	เนื่องจุ้ย	 นางสาวดวงฤทัย	เอี่ยมพล
นางชบา		บัวอ่อน	 นางกัญจนพร		เกิดช่อ
นางสาวสุกาญดา		เทนอิสสระ	 นางสาวนิภาวรรณ	อินทโชติ
นางสาวสุภาวดี	คงอินทร์	 นางสาวพิชาณันช์	เตชะประสิทธิวานิช
นางสาววัชรารัตน์	ค�าทวี	 นางสาวชนชญา	พึ่งประสพ
นางสาวอภัสราพร	หงส์วิลัย	 นางสาวปัทมา	ฟรอมชัยภูมิ
นางสาวกิตติยา	มิ่งแก้ว	 นางสาวธิดารัตน์	วรจักร
นางสาวชลธิชา		จิตโสภา	 นางสาวพรทิพย์	ชูธรรมรัตน์
นางสาวอรอรุณีย์		กาญจนวงค์	 นางนวพร		เอะเวอะเรทท์
นางสาวพนมพร		เมฆพัฒน์	 นางสาวกาญจนา		มาลัยทอง
นางสาวศิริลักษณ์		มานพกวี	 นางสาวปาณิสรา		เทพรักษ์
นางสาวกัญณัฏฐ์		เอี่ยมน้อย	 นางสาววิกานดา		ศรีศักดา
นางสาวเจริญรัตน์		พงศ์พิพัฒน์พันธุ์	 นางสาวยุภาพร		ศรีนอก
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นางสาวนภลักษณ์		แซ่เตียว	 นางสาวอรศรี		โยนิจ	
นางสาวเกษร		มากมา	 นางสิริกร		ไชยสิทธิ์
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา		 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระประจิรักษ์		มหาปฺโญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาโยธิน		โชติธมฺโม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาเจษฎา		โชติมนฺโต		ป.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวริทริ์ชาการ		วชิรสิทธิเมธี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธงชัย		ปฺญาวโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธีรวัฒน์		ฐิตเมโธ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิริ	สุดสังข์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิชิต	เชาว์ชาญ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอภิวัฒน์	สัณฐาน		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 ประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	 รองประธานกรรมการ	
ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 รองประธานกรรมการ 

กรรมการ
พระแสงสุรี	ธีภทฺโท	 พระมหาบุญยืน		าณโสภโณ	
พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล		มณิโชโต	 พระกฤษกรณ์		เขมโสภโณ
พระมหาประยูร	ธีรวโร	 พระมหานิมิต		ธีรปฺโญ
พระมหาสาม		อคฺคธมฺโม	 พระมหาณรงค์ราช		ปณิธานธิติ
พระมหาสุรศักดิ์		สีลส�วโร	 พระมหานภดล		ธมฺมานนฺโท
พระมหาพลกิตติ์		ภูริปฺโญ	 พระมหากฤษดา		จินฺตามโย
พระปลัดโกมุท		สุธีโร	 ดร.สุนันทกิจ		เทียงเดช
นายขวัญตระกูล		บุทธิจักร	 นายนิรุต		ป้องสีดา
นายธีรศักดิ์		เจริญพงษ์	 นายปัญญา		สามัญ
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นายวิษณุ		สุวรรณทัต	 นายธวัช		แย้มปิ๋ว
นายสุพจน์		พลรัมย์	 นายธนเดช		แซวรัมย์	
นายพรมมา		โฮนอก	 นายเรืองยศ		หวังสุขใจ
นายสมชาย		บุญสุ่น	 นายนิพนธ์		กัณฑา
นายบุณยธร		แสงโนรี	 นายสมคิด		น�้าเพชร
นายค�าจันทร์		มามะณี	 ดร.ถวิล		ค�าโสภา
นายภานะพล	เพ็งน�้าค�า	 นายภิญโญ		แสนสุข
นายมานิต	แน่นอุดร	 นายเรียงศักดิ์		ประสารโชค	
นายสุนี		ถึงปัดชา	 นายวรวุฒิ		ระมั่งทอง
นายศิวกรณ์		ด้วงสกุล	 นายสมัย		เพ็งน�้าค�า
นายสมพงศ์	ไมตรีจิต	 นายจรรยา		โนนคู่เขตโขง
นายกิตติศักดิ์	สอนศิริ	 นายอภินันท์		ทองอาสน์
นายสุริยา		ศรีโพธิ์ทอง	 นายสมมุติ			หลงมี	
นายสมยศ		สดสี	 นายสันติ	ทารักษา
นายเอกชัย		บุญเพ็ชร	 นายส�ารวย	เกิดไธสง
นายสมพงษ์		ปัดไธสง	 นายมงคล			เพ็งน�้าค�า
นายสมัคร		นามอรรถ	 นายนเรศ	ตรงต่อกิจ
นายพิทักษ์พงศ์	จิตเย็น	 นายถาวร	ขันดี
นายนิรุธ		คงซื่อใจ	 นายบรรจง		เพ็งน�้าค�า
นายวิชัย	กองเกิดสุข	 นายธวัชชัย		คล้ายสังข์
นายนิกร		เขียวน�้าชุม	 นายอนุชา		ป้อมค�า
นายนครินทร์		สมจันทร์	 นายสมควร	อยู่เกตุ	
นายวรพงษ์		พรหมเสนา	 นายส�าเภา		กิ่งล้อ
นายภูวนัย		ปริศนา	 นายสดใส		เจือจันทร์
นายไข่		มุกดาหาร	 นายธวัชชัย		นายี
นายธนวัฒน์	อาตม์สกุล	 นายปราโมทย์		โถดาสา
นายมงคล		อิ่มสมบัติ	 นายล�าเนา		กิ่งจ้อ
นายพีระพล		อ่อนล�าเนาว์	 นายดวง		ศรีอ่อน
นายธวัชชัย		เย็นใจมา	 ว่าที่ร้อยตรีหลวงเมือง	ศรีสองเมือง
ว่าที่ร้อยตรีสมควร	จั่นพา	 นางสาวสุทธิรัตน์		ชูเลิศ
ดร.ธีรพันธ์		ดีมาก	 นางมานิตา		ชูช่วย
นางอรณิชชา		ศรีสองเมือง	 นางสาวณภาส์ณัฐ		พิมพิลาลัย	
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นางสาวกมลวรรณ	ปั้นขาว	 นางสาวธารารัตน์	ศรีชุ่มอ�านาจ
นางสาวนารอน	เวียงจันทร์	 นางสาววรรณา		นอกไธสง
นางสาวจิตตรา	ราชเกตุ	 นางสาวลฎารัชณ์		เกษรบัว
นางสาวเนตรนภา	จรรยา	 นางเสาวลักษณ์	รวยสุวรรณ	
นางสาวณัฏฐ์ชิสา	เหลืองดอกไม้	 นางสาวนุสรา	พุฒซ้อน	
นางสาวชญานุช	สามัญ	 นางนวพร	เอะเวอร์เรทท์	
นางสาวสุพัตรา	ทองสุข	 นางสาววิภาพร		เลี้ยงถนอม	
นางสาวศุภสี	นัยศิริ	 นางสาวอลีนา		สุปินะ	
นางสาวอโนทัย		บุญทัน	 นางสาวพัทยา		สิงห์ค�ามา
นางสาวศุทธิรัตน์		ขันธไพรศรี	 นางสาวฉัตรดาว	แผลงศรี	
นางสาวดวงฤดี		ธนะสาร	 นางสาวสุรีย์พร		ม่วงพันธ์
นางสาวกนกฤทัย	ศรีสังข์งาม	 นางสาวรุ้งอ�าพร		บุญรอดด้วง
นางสาวสินจัย	บุญทศ	 นางสาวนฤมล		เลี้ยงถนอม	
นางสาวพจมาน		หุยทุมา	 นางสาวจตุพร	แน่นอุดร
นางสาวศิรินภา	กองวัสกุลณี	 นางอางกูล		สกุลวงษ์
นางสาวรวีวรรณ		วงค์เดชานันทร์	 นางสาวสุภัทรา		ทองดี	 	
นางกาญจนากร		แย้มปิ๋ว	 นางณิชตา		แก้วทองใหญ่	 	
นางเสาวลักษณ์		ประเสริฐศิลป์	 กรรมการและเลขานุการ
นายฉัตรชัย		บัวเกิด	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางมาลีรัตน์		พัฒนตั้งสกุล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุรภา		ศรีวิชัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมณีมัญช์			เชษฐ์สกุลวิจิตร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลาวัลย์		วารินคีรีรัตน์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายประเสริฐ		ค�านวล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รายนามผู้อุปถัมภ์

งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒
 ๑.	ดร.ศักดิ์ชัย	เตชะไกรศรี
  - ย่ามพุทธศาสตรบัณฑิต
  - ย่ามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
  - ย่ามพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
	 	-	 ย่ามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	-	 ตาลปัตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
	 	-	 ตาลปัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	
	 	-	 ผ้าไตรจีวรถวายกิตติมศักดิ์
	 	-	 ผ้าไตรถวายสมเด็จพระสังฆราช	ผู้บริหาร	และพระเถระ	
๒.	บริษัท	เดอะคลีนิกค์	คลินิกเวชกรรม	จ�ากัด	
	 	 เป็นเจ้าภาพพิมพ์วิทยานิพนธ์	เรื่อง	“การศึกษาวิเคราะห์
	 	 แนวคิดอัตนิยมและปรัตถนิยมจากภาพยนต์	
	 	 เรื่อง	“Pay	It	Forward”	ในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท	
	 	ของ	หม่อมอัญชลี	ยุคล	ณ	อยุธยา		จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม
๓.	 	นางสาวอรศิริ	ไม้ทอง	และ	ดร.สมบูรณ์	วราห์บัณฑูรวิทย์	
	 	 เป็นเจ้าภาพพิมพ์วิทยานิพนธ์	เรื่อง	“รูปแบบกิจกรรม
	 	การเสริมสร้างจิตสาธารณะบนพื้นที่สาธารณะ
	 	 เชิงพุทธบูรณาการของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	
	 	 จ�านวน	๔,๐๐๐	เล่ม     
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รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทาน

ฝ่ายสวัสดิการ งานประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

	 ๑.	สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	(ถวายปัจจัย)

	 ๒.	พระเทพวรมุนี	จจ.นครพนม

	 	แม่ชีน้อย	วัดพระธาตุพนม	และคณะ	(ข้าวเหนียว,	ส้มต�า)

	 ๓.	พระเทพปริยัติเมธี	รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์	

	 	จจ.นครสวรรค์

	 ๔.	พระเทพสุเมธมุนี	ที่ปรึกษา	จจ.ตราด	(ถวายปัจจัย)	

	 ๕.	พระราชวชิรเมธี	รจจ.ก�าแพงเพชร	(เฉาก๊วยชากังราว)

	 ๖.	พระภาวนาเขมคุณ	วิ.	

	 	และคณะศิษย์วัดมเหยงคณ์	(ก๋วยเตี๋ยว)	๒๖	พ.ค.	๖๒

	 ๗.	พระบุรเขตธรรมคณี	จจ.ตราด	วัดบางปรือ	(ผลไม้)

	 ๘.	มูลนิธิร่วมกตัญู	(อาหารตลอดงาน)

	 ๙.	ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	และคณะ	(อาหารตลอดงาน)

	๑๐.	มูลนิธิโพธิวัณณา	

	 	น�าโดย	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	(อาหารตลอดงาน)

	๑๑.	แม่ชีทองสุข	นามเจ็ดสี	และคณะ	(อาหารตลอดงาน)

	๑๒.	ดร.แม่ชีระเบียบ	ถิรญาณี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ	

	 	(ข้าวเหนียว,ส้มต�า)
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	๑๓.	กลุ่มงานธรรมวิจัย	และคณะอุบาสก-อุบาสิกาธรรมวิจัย	

	 	(น�้าหวาน,	กาแฟร้อน/ม.ว.ก.)

	๑๔.	โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	(ก๋วยเตี๋ยว)

	๑๕.	ป้าน้อย	อาหารเจ	(อาหารเจ,	น�้าแข็งใส)

	๑๖.	มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า	(ถวายปัจจัย)

	๑๗.	คุณธานี-คุณวัชราภรณ์	เมฆานุพันธ์	

	 	บริษัท	วัชรทรัพย์	ปิโตรเลี่ยม	จ�ากัด	(ก๋วยเตี๋ยว)

	๑๘.	คุณแม่จรัสพิมพ์	ลิปตภัลลภ	

	 	(บริษัท	พราวแอสเซ็ท	จ�ากัด)	/(โรงทาน/น�้าดื่ม)

	๑๙.	คุณสุนีย์	แซ่ตั้ง	(ขนมจีน-น�้ายา)

	๒๐.	โรงทานปัญจศรี	

	 	(ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย�า/กล้วยทอดมันทอดสมุนไพร/

	 	ขนมครกชาววัง/ผลไม้นานาชนิด/ไอศกรีมกะทิสด/

	 	ไก่ทอด-หมูทอด-ข้าวเหนียวนึ่ง/ผัดหมี่โคราช/

	 	น�้าสมุนไพร,	ชา-แฟ)	๒๕-๒๖	พ.ค.	๖๒

	๒๑.	หลกัสูตรพทุธจติวทิยา

		 	(ก๋วยเตีย๋ว,	กล้วยทอด,	ไอศกรมี)	๒๖	พ.ค.	๖๒

	๒๒.	ร้านสายสุวรรณ	(คุณสาวิตพร-คุณบวรวิชญ์)	๒๕-๒๖	พ.ค.	๖๒

	๒๓.	ป้าอารี	ร้านกาแฟ	ใต้หอฉัน	(กาแฟโบราณ)

	๒๔.	ศิษย์วัดโบสถ์	(หลวงปู่เทียน)	

	 	โดย	พระศากยปุตติวงศ์	(ข้าวเหนียว-ส้มต�า)
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