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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 ในพิธีประสาทปริญญา ๑๕

 วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ค�ากราบทูลถวายรายงาน  ๑๗

 วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

- โอวาท ในพิธีประสาทปริญญา ๒๐

 วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ค�าถวายรายงาน  ๒๒

 วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕

- ภาพแสดงตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะของแต่ละคณะ ๓๓

ตอนที่ ๒
ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ดุษฎีบัณฑิต (บรรพชิต) รุ่นที่ ๑๘ ๔๑
 ดุษฎีบัณฑิต (คฤหัสถ์) รุ่นที่ ๑๘ ๔๙
 มหาบัณฑิต (บรรพชิต) รุ่นที่ ๓๒ ๕๘
 มหาบัณฑิต (คฤหัสถ์) รุ่นที่ ๓๒ ๘๐
 พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ ๙๙
  - คณะพุทธศาสตร์   ๙๙
  - คณะครุศาสตร์   ๑๒๓
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(4)

  - คณะมนุษยศาสตร์   ๑๓๑
  - คณะสังคมศาสตร์   ๑๓๘
  - พุทธศาสตรบัณฑิต (คฤหัสถ์)   ๑๕๑
  - พุทธศาสตรบัณฑิตจากสถาบันสมทบ ๒๒๒ 
 - รายนามผู้ส�าเร็จการศึกษาอภิธรรมบัณฑิต (รุ่นที่ ๕๘) ๒๒๓ 
 - สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๕ ๒๒๙

รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ๒๔๖

ตอนที่ ๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๗
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕
- ผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕ ๒๘๕
-  รายนามพระเจริญชัยมงคลคาถา วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๘๗
- รายนามพระเจริญชัยมงคลคาถา วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๘๘
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ตอนที่ ๑

ตราสัญลักษณ์ เข็มสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ 

สุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์บัณฑิต วิสัยทัศน์

กำาหนดการ

พระโอวาท ประทานในพิธีประทานปริญญาบัตร 

คำากล่าวถวายรายงานของธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภาพแสดงตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะของแต่ละคณะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘
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3พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕

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
พธิปีระสาทปรญิญา ประจำาปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วนัพฤหสับดทีี่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา	๐๗.๐๐	น.	 ลงทะเบียน

เวลา	๐๘.๓๐-๐๙.๓๐	น. -	พระพรหมวชริาธบิด	ีนายกสภามหาวทิยาลยั	เดนิทางมาถงึห้องประชมุ	

	 	 -	ประธานในพิธี	จุดธูป	เทียน	และนำาบูชาพระรัตนตรัย

	 	 -	พระมหาสมบูรณ์	วุฑฺฒิกโร,	รศ.ดร.	

	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ถวายรายงาน

	 	 -	พระพรหมวชิราธิบดี	นายกสภามหาวิทยาลัย	

	 	 	 กล่าวเปิดงานพิธีประสาทปริญญา	

เวลา	๐๙.๓๐	น.	 -	ปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“พุทธนวัตกรรมในยุค Disruption” 

   โดย	พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศ.ดร.	

	 	 	 						อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เวลา	๑๑.๐๐	น. -	ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

เวลา	๑๒.๓๐-๑๗.๐๐	น. -	พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา	และ	

	 	 	 บัณฑิตจากสถาบันสมทบ 

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา	๑๒.๓๐-๑๗.๐๐	น.	 -	พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาระดับปริญญาตรีและอภิธรรมบัณฑิต
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วันเสารท์ี่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา	๑๑.๓๐	น.	 -	คณะผู้บริหาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	

	 	 	 แขกผู้มีเกียรติ	ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์	เข็มเกียรติคุณ	ดุษฎีบัณฑิต	

	 	 	 มหาบัณฑิต	และบัณฑิตสถาบันสมทบ	พร้อมกัน	ณ	ห้องประชุม

เวลา	๑๓.๐๐	น	 -	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	เสด็จถึงอาคาร	มวก.	๔๘	พรรษา

	 	 -	นายกสภามหาวทิยาลยั	อธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิาร	ถวายการต้อนรบั

	 	 -	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	จุดธูป	เทียน	บูชาพระรัตนตรัย

	 	 -	นายกสภามหาวิทยาลัย	ถวายเครื่องสักการะ

	 	 -	ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต	ถวายเครื่องสักการะ

	 	 -	อธิการบดีกราบทูลถวายรายงาน

	 	 -	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	อ่านประกาศสดุดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 	 และ	มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 -	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสงัฆปรณิายก	ประทานปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ	์และ

	 	 	 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 -	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	

	 	 	 อ่านประกาศเกียรติคุณผู้รับเข็มเกียรติคุณ

	 	 -	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	ประทานเข็มเกียรติคุณ

	 	 -	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

	 	 	 ขานชื่อดุษฎีบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และบัณฑิตสถาบันสมทบ	

	 	 	 เข้ารับประทานปริญญาบัตรตามลำาดับ

	 	 -	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	ประทานปริญญาบัตร

	 	 -	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
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	 	 -	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสังฆปริณายก	ประทานพระโอวาท

	 	 -	อธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายเครื่องไทยธรรม	แด่	

	 	 	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	

	 	 	 สกลมหาสังฆปริณายก

	 	 -	ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์	เข็มเกียรติคุณ	ดุษฎีบัณฑิต	มหาบัณฑิต	

	 	 	 และ	บัณฑิตสถาบันสมทบ	ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ

	 	 	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช		

	 		 	 สกลมหาสังฆปริณายก	และคณะผู้บริหาร

	 	 -	เป็นอันเสร็จพิธ ี
วันอาทิตยท์ี่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา	๑๑.๓๐	น.	 -	คณะผู้บริหาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	

	 	 	 แขกผู้มีเกียรติและบัณฑิต	พร้อมกัน	ณ	ห้องประชุม

เวลา	๑๓.๐๐	น.	 -	สมเด็จพระมหาธีราจารย์	ปฏิบัติหน้าที่แทน

	 	 	 พระองค์สมเด็จพระสังฆราช	เดินทางถึงอาคาร	มวก.	๔๘	พรรษา

	 	 -	นายกสภามหาวทิยาลยั	อธกิารบดแีละคณะผู้บรหิาร	ถวายการต้อนรบั

	 	 -	สมเด็จพระมหาธีราจารย์	ปฏิบัติหน้าที่แทน

	 	 	 พระองค์สมเด็จพระสังฆราช	จุดธูป	เทียน	บูชาพระรัตนตรัย

	 	 -	นายกสภามหาวิทยาลัย	ถวายเครื่องสักการะ

	 	 -	ผู้แทนบัณฑิต	ถวายเครื่องสักการะ

	 	 -	อธิการบดี	ถวายรายงาน

	 	 -	คณบดีคณะพุทธศาสตร์	คณะครุศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	

	 	 	 คณะสังคมศาสตร์	และผู้อำานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	

	 	 	 ขานชื่อบัณฑิต	คณะพุทธศาสตร์	คณะครุศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	

	 	 	 คณะสงัคมศาสตร์	และอภธิรรมบณัฑติเข้ารบัปรญิญาบตัรตามลำาดบั

	 	 -	สมเด็จพระมหาธีราจารย์	มอบปริญญาบัตร

	 	 -	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
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	 	 -	สมเด็จพระมหาธีราจารย์	ให้โอวาท

	 	 -	อธิการบดีมหาวิทยาลัย	ถวายเครื่องไทยธรรม	

	 	 	 แด่	สมเด็จพระมหาธีราจารย์

	 	 -	บณัฑติถ่ายภาพหมูร่่วมกบัสมเดจ็พระมหาธรีาจารย์	และคณะผูบ้รหิาร

	 	 -	เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหต	:		 -	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิต	ห่มดองรัดอกสีราชนิยม

	 -	บัณฑิตฝ่ายบรรพชิต	ห่มดองรัดอกสีเหลืองทอง

	 -	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์	สวมชุดครุยปริญญา

	 -	ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว

	 -	ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ
	 -	กำาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Program
His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatanana, Supreme Patriarch

presides over the Convocation Ceremony of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

At the 48th  Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wangnoi, Ayutthaya, Thailand

8th – 11th   December B.E. 2565 / C.E. 2022

Thursday 8, December 2565/2022 
07.30	 -	Registration
08:30	–	09:30	 -	Phra	Bhromwachirathibodi,	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
	 -	Assoc.Prof.Dr.Phramaha	Somboon	Vuddhikaro,	
	 	 Vice	Rector	for	Academic	Affairs,	 gives	the	report
	 -	Phra	Bhromwachirathibodi,	President	of	the	University	Council,	
	 	 delivers	Opening	Speech
09:30	–	11.00		 Keynote	Address	on	“The Buddhist Innovation in Disruption Age”
	 By	Prof.Dr.Phra	Dhamvajrabundit,	the	Rector	of	MCU
11:00		 Luncheon
12:30	–	17:00		 Rehearsal	of	Degree	Reception	Ceremony	for	M.A.	and	
	 Ph.D.	Graduates	and	all	Graduates	from	MCU	Affiliated	Institutes

Friday 9, December 2565/2022 
12:30	-	17:00	 -	Rehearsal	of	Degree	Reception	Ceremony	for	B.A.	Graduates	and	
		 	 Abhidhamma	Graduates
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Saturday 10, December 2565/2022 

11:30	 -	Administrators,	University	Council	Committee,	Faculty	members,	

	 	 Staffs,	Graduates	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,	and	Administrators	welcome	

		 	 His	Holiness	 	

	 -	His	Holiness	Supreme	Patriarch	lights	candle	and	incense	sticks	in	

		 	 honor	of	the	Triple	Gem,	proceeding	to	the	Seat

	 -	President	of	the	University	Council	presents	respectful	tribute	to	

		 	 His	Holiness

	 -	Representative	of	Graduates	presents	respectful	tribute	to	

	 	 His	Holiness

	 -	MCU	Rector	gives	the	report

	 -	Deans	of	the	Faculty	of	Buddhism,	Education,	Humanities,	

	 	 Social	Sciences	and	Director	of	Abhidhammachotikavidyalaya	

	 	 read	the	names	of	the	Graduates,	respectively	

	 -	His	Holiness	Supreme	Patriarch	confers	the	degrees	on	graduates

	 -	Venerable	Monks	deliver	the	blessing:	Jayamangalagatha

	 -	His	Holiness	delivers	a	Congratulatory	Speech

	 -	MCU	Rector	pays	homage	to	His	Holiness	

	 -	Group	Photo	Session	

	 -	The	Ceremony	adjourned	
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Sunday 11, December 2565/2022 

11:30	 -	Administrators,	University	Council	Committee,	Faculty	members,	

	 	 Staffs,	Distinguished	Guests,	Honorary	Doctorate,	Honorary	Master	

	 	 Degrees	and	Honorary	Insignias	Recipients,	Ph.D.,	M.A.	Graduates	

	 	 and	MCU	Affiliated	Institutes	Graduates	arrive	at	the	48th	Birthday	

	 	 of	the	Crown	Prince	Maha	Vajiralongkorn	Conference	Hall

13:00		 -	Somdet	Phramahatheerajarn,	Member	of	Supreme	Sangha	Council,	

		 	 Abbot	of	Wat	Phra	Chetuphon	Vimonmangklaram,	Acting	on	behalf	

	 	 of	Supreme	Patriarch	arrives	at	the	48th	Birth	Anniversary	of	the	

	 	 Crown	Prince	Mahavajiralongkorn	Conference	Hall

	 -	President	of	the	University	Council,	Rector,	and	Administrators	

	 	 welcome	His	Holiness	 	

	 -	His	Holiness	lights	candle	and	incense	sticks	in	honor	of	the	Triple	

	 	 Gem,	proceeding	to	the	Seat

	 -	President	of	the	University	Council	presents	respectful	tributes	to	

	 	 His	Holiness

	 -	Representative	of	Ph.D.	Graduates	presents	respectful	tributes	to	

	 	 His	Holiness	

	 -	MCU	Rector	gives	the	report

	 -	Vice	Rector	for	Academic	Affairs	reads	the	Citations	for	the	Honorary	

		 	 Doctorate	Degree	and	Master	Degree,	respectively

	 -	His	Holiness	confers	the	Honorary	Doctorate	Degree	and	Master		

	 	 Degree,	respectively

	 -	Vice	Rector	for	Planning	and	Development	reads	the	Citations	for	

	 	 the	Honorary	insignias	

	 -	His	Holiness	presents	the	Honorary	insignias	

	 -	Dean	of	the	Graduate	School	and	Vice	Rector	for	Foreign	Affairs	

	 	 read	the	names	for	the	Doctor	of	Philosophy	Degrees,	Master	

	 	 Degrees	and	Affiliated	Institutes	Graduates,	respectively 
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	 -	His	Holiness	confers	the	Degrees	

	 -	Venerable	Monks	deliver	the	blessing:	Jayamangalagatha

	 -	His	Holiness	delivers	a	Congratulatory	Speech

	 -	MCU	Rector	pays	homage	to	His	Holiness	

	 -	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

ในวันเสาร์ที ่๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่านนายกสภา, ท่านอธิการบดี, 

ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

บัณฑิตใหม่ และสาธุชนทุกท่าน

	 อาตมภาพขอแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย	 ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ	 อีกทั้งขออนุโมทนาในความ 

วิริยอุตสาหะ	 และเสียสละของบรรดาผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 ตลอดจนผู้ม ี

กุศลเจตนาต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา	และการศึกษาของชาติ	ที่ช่วยกันปฏิบัติ

บริหาร	 และทำานุบำารุงกิจการมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำาดับ	 

ได้อย่างน่าชื่นชม

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้พระราชทานกำาเนิดมหาวิทยาลัย

ของท่านทั้งหลาย	 มีพระบรมราชปณิธานที่จะสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคง	 

ให้บงัเกิดแก่ประเทศชาติ	และพระบวรพทุธศาสนา	จงึทรงวางรากฐานการศกึษาขัน้สงู	

สำาหรับทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์ขึ้นในประเทศไทย	 โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นหนึ่งในสถาบันสนองพระบรมราโชบาย	ท่านท้ังหลายผู้เป็น

บัณฑิต	 จึงพึงสำานึกตนอยู่เสมอ	 ในอันท่ีจะสนองแนวพระราชดำาริตามธรรมภาษิต	 

ซึ่งพระราชทานไว้ประจำาตราแผ่นดินว่า	“สพฺเพสำ สงฺฆภูตานำ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา” 
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แปลความว่า	“ความเป็นผู้พร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวง ยังให้

ความเจริญสำาเร็จ” 

	 ขอทุกท่านจงเร่งนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษา 

ในพระปรมาภิไธย	 ไปเสริมสร้างสันติสุขและสามัคคีธรรม	 ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในหมู ่

พลเมือง	และในหมู่คณะสงฆ์	ขอจงมีขันติธรรมและมีเมตตาธรรม	ในการสดับตรับฟัง

ความคิดเห็นที่แตกต่าง	 และในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 อันนำาไปสู่วิธีการประสาน

ประโยชน์กัน	 ด้วยนำ้าใจปรองดอง	 เพ่ือให้บัณฑิตท้ังหลาย	 ได้บรรลุถึงฐานะแห่ง 

ปัญญาชนผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม	 สามารถเป็นแสงสว่างนำาทางส่องโลก	 สมตาม

คติพจน์ของมหาวิทยาลัยได้ทุกประการ	

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 ประกอบกับความมีดวงจิตหนักแน่น 

มั่นคงในสุจริตธรรม	 โปรดอำานวยผลอันยิ่งใหญ่	 เป็นความงอกงามไพบูลย์ในชีวิต 

ของบณัฑติใหม่ทกุรปูทกุคน	และขอให้ทกุท่านทีม่าประชมุพร้อมกนั	ณ	ทีน่ี	้จงประสบ

ความสุขสวัสดีโดยทั่วหน้ากัน	เทอญ

 

01. ������ 1 (1-38) 65.indd   16 12/3/2022   12:24:00 PM



คำากราบทูลถวายรายงาน
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท

	 เกล้ากระหม่อม	 พระธรรมวัชรบัณฑิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	 พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	

บัณฑิตใหม่	 รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาทได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็น 

องค์ประธานในพิธีประสาทปรญิญาแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั	ประจำาปี	

๒๕๖๕	

	 เกล้ากระหม่อม	ขอประทานกราบทลูฝ่าพระบาทถวายรายงานกิจการของมหาวทิยาลยั	

โดยสังเขป	ดังนี้

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย

ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 

พระจุลจอมเกล้า	เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ได้ทรงสถาปนาขึ้น	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	

กรงุเทพมหานคร	เพือ่เป็นสถานศกึษาพระไตรปิฎกและวชิาชัน้สงู	สำาหรบัพระภกิษสุามเณร

และคฤหัสถ์	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๐	 ปัจจุบัน	 พระบาทสเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

รัชกาลที่	 ๑๐	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพล	ถวายพระภิกษุผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และพระนิสิตทุกวัน

	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานตามพันธกิจ	 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้า

รัชกาลที่	๕	และสนองพระราชศรัทธาของล้นเกล้ารัชกาลที่	๑๐	ดังนี้
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18 สูจิบัตร

 ด้านการผลิตบัณฑิต	ได้ขยายส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนกลาง	๘	แห่ง	คือ	บัณฑิต

วิทยาลัย	คณะพุทธศาสตร์	คณะครุศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	วิทยาลัย

พทุธศาสตร์นานาชาติ	วทิยาลยัพระธรรมทตู	และมหาวชริาลงกรณบาลเีถรวาทราชวทิยาลยั	

ในส่วนภูมิภาค	 มีส่วนงานจัดการศึกษาประกอบด้วยวิทยาเขต	 ๑๑	 แห่ง	 คือ	 วิทยาเขต

หนองคาย	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 วิทยาเขตขอนแก่น	 วิทยาเขต

นครราชสีมา	 วิทยาเขตอุบลราชธานี	 วิทยาเขตแพร่	 วิทยาเขตสุรินทร์	 วิทยาเขตพะเยา	 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	และวิทยาเขตนครสวรรค์

	 	มีวิทยาลัยสงฆ์	๒๖	แห่ง	คือ	วิทยาลัยสงฆ์เลย	วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	วิทยาลัยสงฆ์

ลำาพูน	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 วิทยาลัยสงฆ ์

นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 วิทยาลัยสงฆ ์

นครลำาปาง	วทิยาลยัสงฆ์ศรสีะเกษ	วทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวด	ีวทิยาลยัสงฆ์ชยัภมูิ	

วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอด็	วทิยาลยัสงฆ์พ่อขนุผาเมอืงเพชรบรูณ์	วทิยาลยัสงฆ์ราชบรีุ	วทิยาลยัสงฆ์	

พจิติร	วทิยาลยัสงฆ์สพุรรณบรุศีรสีวุรรณภมู	ิวทิยาลยัสงฆ์สรุาษฎร์ธาน	ีวทิยาลยัสงฆ์มหาสารคาม	

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง	 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	 วิทยาลัยสงฆ์ชลบุร	ี 

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์	 และวิทยาลัยสงฆ์จ้ันทบุรี	 มีหน่วยวิทยบริการ	 ๔	 แห่ง	 

คือ	จังหวัดสงขลา	ตาก	อุตรดิตถ์	และกำาแพงเพชร	

		 มสีถาบนัสมทบในต่างประเทศ	๕	แห่ง	คอื	วทิยาลยัพระพทุธศาสนาดองกกุ	ชอนบอบ	

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ซิน	จู๋	ไต้หวัน	วิทยาลัยพระพุทธ-

ศาสนานานาชาติศรีลังกา	 วิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์	 ประเทศสิงคโปร์	 และวิทยาลัย 

พระพุทธศาสนาธรรมเกท	ประเทศฮังการี

	 มีสถาบันสมทบในประเทศ	๑	แห่ง	คือ	มหาปัญญาวิทยาลัย	ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย	

หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 มีโรงเรียนในสังกัด	๒	แห่ง	คือ	โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา	และโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา	

 ด้านบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยมีส่วนงานรับผิดชอบงานบริการวิชาการ	 

ประกอบด้วย	สำานักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม	สถาบันภาษา	สถาบันวปัิสสนา

ธุระ	 สถาบันพระไตรปิฎก	 สำานักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 กองกิจการนิสิต	 

ดำาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม	 เช่น	 โครงการบรรพชาแบะอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
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19พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

โครงการปฏบิตัวิิปัสสนากมัมฏัฐาน	โครงการค่ายพทุธบตุรค่ายคณุธรรม	โครงการพระบณัฑติ
อาสาพัฒนาชาวเขา	โครงการอบรมพระธรรมทตูสายต่างประเทศ	ซึง่อยูภ่ายใต้การกำากบัดแูล
ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์	 ส่งพระธรรมทูตไปประจำาอยู่ในประเทศต่าง	 ๆ	 
ทัว่โลก	จดัรายการเสยีงธรรมจากมหาจุฬาอาศรมออนไลน์	บรรยายธรรมและปฏบัิตกิรรมฐาน
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก
 ด้านการวจัิย	มหาวทิยาลยัมสีถาบนัมสีถานวจิยัพทุธศาสตร์เป็นส่วนงานหลกัร่วมกับ
คณะ	วิทยาเขต	และวิทยาลัยสงฆ์	ทำาการวิจัยคำาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา	บููรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่	 เพื่อนำาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม	 สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจและสังคมอย่างต่อเนื่อง
 ด้านทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยดำาเนินงานทะนุบำารุงศิลป-
วัฒนธรรม	 เช่น	 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ	 ในวันสำาคัญ	 กิจกรรมบุญบุญประเพณีท้องถิ่น	
โครงการปริวรรตคมัภร์ีอกัษรท้องถิน่เป็นอกัษรไทย	ปัจจุบันมหีอพทุธศลิป์ในหลายวทิยาเขต	
ได้ทำาการวิจัยองค์ความรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เปิดสอนสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมถึงระดับ
ปริญญาเอก
	 ในพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้	 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 
รุ่นที่	 ๑๘	มหาบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๓๒	และบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๖๗	แยกเป็นแต่ละระดับ	 ดังนี้	 ระดับ 
ดุษฎบีณัฑติ	จำานวน	๓๙๔	รปู/คน	ระดบัมหาบณัฑติ	จำานวน	๙๐๑	รปู/คน	และระดบับณัฑติ	
จำานวน	๒,๙๑๙	รูป/คน	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๔,๓๗๐	รูป/คน
	 นอกจากน้ีสภามหาวทิยาลยัได้อนมุตัใิห้ปรญิญากติตมิศกัดิเ์ขม็เกยีรตคิณุแก่ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ	 จำานวน	 ๑๒๒	 รูป/คน	 ประกอบด้วยระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 
๖๔	รูป/คน	ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	๒	รูป/คน	เข็มเกียรติคุณ	๕๖	คน
	 บดัน้ีได้เวลาอนัเป็นอดุมมงคลแล้ว	เกล้ากระหม่อมขอประทานอนญุาตให้รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ขานช่ือดษุฎบัีณฑิตกิตตมิศกัด์ิ	มหาบัณฑิต	
กติตมิศกัดิ	์และผูไ้ด้รบัเขม็เกยีรติคุณ	ให้คณบดีบณัฑติวทิยาลยัและรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการ
ต่างประเทศขานชือ่ดุษฎบีณัฑติ	มหาบณัฑติ	และบณัฑติผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบันสมทบ
เข้ารบัประทานปรญิญาบตัรตามลำาดบั	จำานวน	๑,๐๑๑	รปู/คน	และขอกราบทลูฝ่าพระบาท
ได้โปรดประทานปรญิญากติตมิศกัดิ	์เขม็เกยีรตคิณุ	ปรญิญาดษุฎีบณัฑติ	มหาบณัฑติ	บณัฑติ
ตามลำาดับ	และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

	 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
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โอวาท
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

ในพิธีประสาทปริญญา 
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ขอแสดงกัลยาณธรรมต่อ	 ท่านนายกสภา	 ท่านอธิการบดี	 ท่านผู ้บริหาร	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พร้อมบัณฑิตใหม่	และสาธุชนทุกท่าน	
	 ในพระนามของ	เจ้าพระคุณ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	
สกลมหาสังฆปริณายก	 ขอแสดงมุทิตาจิตด้วยใจจริง	 แก่ผู ้สำาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้	 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและ 
ความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน
ดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ	
	 ท่านทั้งหลาย	ได้ชื่อว่า	เป็นบัณฑิต	เป็นผู้รู้ในสรรพวิชาทั้งทางพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมัยใหม่	 โดยเฉพาะในพระบวรพระพุทธศาสนา	 ซ่ึงเป็นวิชาเพ่ือนำาพา 
สรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้อย่างถาวร	 ท่านจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่การ 
เข้าใกล้	 ควรคบหาสมาคม	 อย่างไรก็ตาม	 ท่านท่ีสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
มหาวทิยาลยั	กไ็ม่ได้หมายความว่าท่านจะได้เป็นบณัฑติตามนยัยะแห่งพระพทุธศาสนา	
ดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกคน	
	 เพราะฉะนั้น	ในเมื่อท่านถูกเรียกว่า	เป็นบัณฑิตชนโดยสมญานามแล้ว	ก็ขอให้
ท่านใช้ถ้อยคำานี้	 เป็นเครื่องเตือนจิต	 เร่งขวนขวายพัฒนาตน	 ให้มีปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น 
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อย่างไม่หยุดยั้ง	อย่าให้ใครปรามาสได้ว่า	ท่านไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง	สมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าประทานพุทธศาสนีไว้ว่า	อตฺตานำ	ทมยนฺติ	ปณฺฑิตา	แปลความว่า	บัณฑิต
ย่อมฝึกตน	 จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านจงฝึกตนให้เข็มแข็ง	 สามารถต่อสู้เอาชัยชนะกิเลส
เครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาก่อกวนจิตใจอยู่ทุกขณะ	 เร่งลดละบาปอกุศลทุกชนิด 
เพื่อจะได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา	 ควรแก่การคบหาและ 
เข้าใกล้ของเพื่อนร่วมสังคมนี้ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป
		 ขออานุภาพแห่งคณุพระศรรีตันตรยัประกอบกบัความทีม่ดีวงจติใจอนัหนกัแน่น
มั่นคงในคุณธรรม	จงอำานวยผลอันยิ่งใหญ่	คือความงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของบัณฑิต
ทุกท่าน	และขอให้ท่านทุกท่านที่มาประชุมกันพร้อมกัน	ณ	มหาสมาคมนี้	จงประสบ
ความสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติ	 สถาบันพระพุทธศาสนา	 และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ.
 

ขออำานวยพร
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คำาถวายรายงาน
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอประทานกราบเรียน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

                           สมเด็จพระสังฆราช ที่เคารพอย่างยิ่ง

	 เกล้าฯ	 พระธรรมวัชรบัณฑิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 บัณฑิตใหม	่ 

รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 

สกลมหาสงัฆปรณิายก	มพีระบญัชาให้	เจ้าประคุณสมเด็จมาเป็นองค์ประธานประสาทปรญิญา

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย	ประจำาปี	๒๕๖๕

	 เกล้าฯ	ขอกราบถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย	โดยสังเขป	ดังนี้	

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย

ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ได้ทรงสถาปนาขึ้น	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	

กรงุเทพมหานคร	เพือ่เป็นสถานศกึษาพระไตรปิฎกและวชิาชัน้สงู	สำาหรบัพระภกิษสุามเณร

และคฤหัสถ์	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๓๐	เป็นต้นมา	ต่อมาในปี	๒๕๔๐	รัฐสภาได้ตราพระราช-

บัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้	 มีสถานะ 

เป็นมหาวิทยาลัยของรฐัและเป็นนติิบคุคล	ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัได้ดำาเนนิงานสนองพระราช-

ปณิธานขอล้นเกล้าราชกาลที่	๕	ตามพันธกิจ	ดังนี้
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23พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

 ด้านการผลิตบัณฑิต	ได้ขยายส่วนงานจัดการศึกษาในส่วนกลาง	๘	แห่ง	คือ	บัณฑิต

วิทยาลัย	คณะพุทธศาสตร์	คณะครุศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	วิทยาลัย

พทุธศาสตร์นานาชาติ	วทิยาลยัพระธรรมทตู	และมหาวชริาลงกรณบาลเีถรวาทราชวทิยาลยั	

ในส่วนภูมิภาค	๔๔	แห่ง	ประกอบอด้วย

	 มหาวทิยาลยัมวีทิยาเขต	๑๑	แห่ง	คอื	วทิยาเขตหนองคาย	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	

วิทยาเขตเชียงใหม่	 วิทยาเขตขอนแก่น	 วิทยาเขตนครราชสีมา	 วิทยาเขตอุบลราชธาน	ี

วิทยาเขตแพร่	 วิทยาเขตสุรินทร์	 วิทยาเขตพะเยา	 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	นครปฐม	

และวิทยาเขตนครสวรรค์

	 มีวิทยาลัยสงฆ์	๒๖	แห่ง	คือ	วิทยาลัยสงฆ์เลย	วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	วิทยาลัยสงฆ์

ลำาพูน	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 วิทยาลัยสงฆ ์

นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	 วิทยาลัยสงฆ ์

นครลำาปาง	วทิยาลยัสงฆ์ศรสีะเกษ	วทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวด	ีวทิยาลยัสงฆ์ชยัภมูิ	

วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอด็	วทิยาลยัสงฆ์พ่อขนุผาเมอืงเพชรบรูณ์	วทิยาลยัสงฆ์ราชบรีุ	วทิยาลยัสงฆ์

พจิติร	วิทยาลยัสงฆ์สพุรรณบรุศีรสีรุรณภมู	ิวทิยาลยัสงฆ์สรุาษฎร์ธาน	ีวทิยาลยัสงฆ์มหาสารคาม	

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง	 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	 วิทยาลัยสงฆ์ชลบุร	ี 

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์	 และวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี	 มีหน่วยวิทยบริการ	 ๔	 แห่ง	 

คือ	จังหวัดสงขลา	ตาก	อุตรดิตถ์	และกำาแพงเพชร	

	 มสีถาบนัสมทบในต่างประเทศ	๕	แห่ง	คอื	วทิยาลยัพระพทุธศาสนาดองกกุ	ชอนบอบ	

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	ซิน	จู๋	ไต้หวัน	วิทยาลัยพระพุทธ-

ศาสนานานาชาติศรีลังกา	 วิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์	 ประเทศสิงคโปร์	 และวิทยาลัย	

พระพุทธศาสนาธรรมเกท	ประเทศฮังการี

	 มีสถาบันสมทบในประเทศ	 ๑	 แห่ง	 คือ	 มหาปัญญาวิทยาลัย	 วัดถาวรวราราม	 

แห่งคณะสงฆ์อนัมนิกาย	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 มีโรงเรียนในสังกัด	๒	แห่ง	คือ	โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา	และโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา	

 ด้านบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยมีส่วนงานรับผิดชอบงานบริการวิชาการ	 

ประกอบด้วย	สำานักส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและบรกิารสงัคม	สถาบันภาษา	สถาบันวปัิสสนา

ธรุะ	สถาบนัพระไตรปิฎก	สำานกังานพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน	กองกจิการนิสติ	ดำาเนนิงาน
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24 สูจิบัตร

บรกิารวชิาการแก่สังคม	เช่น	โครงการบรรพชาแบะอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อน	โครงการปฏบิตัิ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน	 โครงการค่ายพุทธบุตรค่ายคุณธรรม	 โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนา

ชาวเขา	ดำาเนินงานให้พระนสิติปฏบิติัศาสนกิจและบรกิารสงัคมก่อนเข้ารับปรญิญา	โครงการ

อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จ	 

ส่งพระธรรมทูตไปประจำาอยู่ในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	จัดกิจกรรมการบรรยายเทศนา	และ

ปาฐกถาธรรมทั้งในสถานที่ต่าง	ๆ	และผ่านช่องทางออนไลน์	

 ด้านการวจัิย	มหาวทิยาลยัมสีถาบนัมสีถานวจิยัพทุธศาสตร์เป็นส่วนงานหลกัร่วมกับ

คณะ	 วิทยาเขต	 และวิทยาลัยสงฆ์	 ทำาการวิจัยคำาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา	 บููรณาการ 

กับศาสตร์สมัยใหม่	 เพื่อนำาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม	 สร้างพุทธนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างต่อเนื่อง

 ด้านทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยมีสำานักส่งเสริมพระพุทธ-

ศาสนาและบริการสังคมเป็นส่วนงานหลักร่วมกับคณะ	 วิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ์ดำาเนินงาน

ทะนุบำารุงศลิปวฒันธรรม	มหีอพทุธศลิป์	ในหลายวทิยาเขต	มโีครงการทีส่ำาคญั	เช่น	กจิกรรม

เทศน์มหาชาติ	ในวันสำาคัญ	กิจกรรมบุญบุญประเพณีท้องถิ่น	โครงการปริวรรตคัมภีร์อักษร

ท้องถ่ินเป็นอักษรไทยปัจจุบัน	 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	 ท่ีสำาคัญได้ทำาการวิจัยองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เปิดสอนสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมถึงระดับปริญญาเอก

	 ในพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้	 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 

รุ่นที่	 ๑๘	มหาบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๓๒	และบัณฑิต	 รุ่นที่	 ๖๗	แยกเป็นแต่ละระดับ	 ดังนี้	 ระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต	 จำานวน	 ๓๙๔	 รูป/คน	 ระดับมหาบัณฑิต	 จำานวน	 ๙๐๑	 รูป/คน	 และระดับ

บัณฑิต	จำานวน	๒,๙๑๙	รูป/คน	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๔,๓๗๐	รูป/คน

	 บัดนี้	 ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว	 เกล้าฯ	 ขอประทานอนุญาตให้คณบดีคณะ 

พุทธศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์	 ขานชื่อบัณฑิต	 และ 

ผู้อำานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 ขานชื่ออภิธรรมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร 

ในวันน้ี	 จำานวน	 ๑,๗๓๑	 รูป/คน	 ขอประทานกราบเรียนท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้โปรด

ประทานปริญญาบัตร	และประทานโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

  ควรมิควรแล้วแต่จะเมตตา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศ.ดร.
อธิการบดี

พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต)
นายกสภามหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

01. ������ 1 (1-38) 65.indd   27 12/3/2022   12:24:00 PM



กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. 

(ประสาร จนฺทสาโร)

รองอธิการบดีิฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. 

(กำาพล คุณงฺกโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 

(สุกันยา อรุโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปริยัติ, รศ.ดร. 

(ณษิกรณ์ อรินฺทโม)

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

ชื่อ : พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)
อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ 
วุฒิการศึกษา : ป.ธ.๙, ป.บส., พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), 
น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. 
(การจัดการเชิงพุทธ)
ต าแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
สังกัด : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง : รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร
ด ารงต าแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดร.สุภัทร จำาปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
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พระพรหมโมลี 
(สุชาติ ธมฺมรตโน)

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค	๕

แม่กองบาลีสนามหลวง
รักษาการเจ้าอาวาส
วัดปากนำ้าภาษีเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
อดีตผู้อำานวยการสำานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

ศ.พเิศษจำานงค์ ทองประเสรฐิ
ราชบัณฑิต

พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
(ทองดี สุรเตโช)

ราชบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(สนิท ชวนปญฺโญ)

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ศาสตราจารย์

ประจำามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
อดีตรองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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32 สูจิบัตร

ภาพแสดงตัวอย่างครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต

ครุยวิทยฐานะประจำาตำาแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ

ครุยวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิต
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33พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะพุทธศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะครุศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์

ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์
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34 สูจิบัตร

ภาพแสดงตัวอย่างเข็มวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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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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37พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

	 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
	 -	ดุษฎีบัณฑิต	(บรรพชิต)	รุ่นที่	๑๘
	 -	ดุษฎีบัณฑิต	(คฤหัสถ์)	รุ่นที่	๑๘
	 -	มหำบัณฑิต	(บรรพชิต)	รุ่นที่	๓๒
	 -	มหำบัณฑิต	(คฤหัสถ์)	รุ่นที่	๓๒
	 -	พุทธศำสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๖๗
	 	 -	คณะพุทธศำสตร์	
	 	 -	คณะครุศำสตร์
	 	 -	คณะมนุษยศำสตร์	
	 	 -	คณะสังคมศำสตร์
	 	 -	พุทธศำสตรบัณฑิต	(คฤหัสถ์)
	 	 -	พุทธศำสตรบัณฑิตจำกสถำบันสมทบ
	 	 -	รำยนำมผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำอภิธรรมบัณฑิต	(รุ่นที่	๕๘)
	 สถิติผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	๒๕๖๕
	 สรุปสถิติผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	๒๕๖๕
รำยนำมผู้ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ	ประจ�ำปี	๒๕๖๕
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รายนามดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๘ กลุ่มบรรพชิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล 
	 ๑		 พระครูศรีปริยัติกำร	 ติเมโธ	 อำจวิชัย
	 ๒		 Thach	Ban	Dhammasarisattha	 		 	
	 ๓		 พระทวีโชค		 เจตนำสุโภ		 อิ่มชื่น
	 ๔		 พระมหำวรท		 กิตฺติปำโล	 วุฒินีรนำท
	 ๕		 พระมหำมนต์ชัย	 อภิชำโน	 ศรีเทพ
	 ๖		 พระครูอัมพวันพิทักษ์		 เตชวโร		 ยำงเครือ
	 ๗		 พระมหำส�ำรำญ	 สุเมโธ	 มะโนรัตน์
	 ๘		 พระมหำศุภวัฒน์	 ำนวุฑฺโฒ	 บุญทอง
	 ๙		 พระครูธรรมธรไพบูลย์	 ำณวิปุโล	 พิศำลวชิโรภำส
	๑๐		 พระครูวินัยธรอุดมชัย	 ติวุฑฺโฒ	 อวยพร
	๑๑		 พระครูพิหำรธรรมำทร	 ชำครธมฺโม		 ทวยเศษ
	๑๒		 พระครูสรวิชัย	 กิตฺติวฑฺฒโน		 จันตะนำ

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล 
	 ๑		 พระมหำธีรวีร์	 ธีรวฑฺฒโน	 พันธ์ศรี
	 ๒		 พระเกรียงศักดิ์	 สิริสกฺโก	 ศรีโชติ

สาขาวิชาสันติศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำณัฏฐ์	 สติเวปุลฺโล	 รัตนโชติ
	 ๒		 พระมหำไท	 อิสฺสรธมฺโม	 ธรรมกิจ

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูปลัดภำณุวัฒน์	 วฑฺฒธมฺโม	 พลอยทรัพย์
	 ๒		 พระครูโกวิทสุตำภรณ์	 โกวิโท	 ขอนกุล
	 ๓		 พระใบฎีกำกฤษฎำ	 กตปฺุโ	 แสงจันทร์
	 ๔		 พระครูปลัดวัลลภ	 วชิรว�โส	 เดชผิว
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42 สูจิบัตร

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระปรำบศึก	 อุทโย	 วิจิตรศักดิ์
	 ๒		 พระมหำทัพยำ	 ปิยฺวณฺโณ	 แจ่มจ�ำรัส
	 ๓		 พระไพรัช	 พุทฺธิสำโร	 โพธิ์ประพำฬทอง

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำปริญญำ	 เตชปฺโ	 ปรำบชมภู
	 ๒		 พระมหำบัณฑิต	 ปณฺฑิตเมธี	 ชรินทร์
	 ๓		 พระครูนวกำรวิมล	 สิริธโร	 ศรีงำมดี
	 ๔		 พระครูวิธำนวรำนุกูล	 ถำวรคุโณ	 ขำวใบใม้
	 ๕		 พระมหำนพดล	 อำสโภ	 พำสี
	 ๖		 พระมหำบริบูรณ์	 ปริสุทฺโธ	 อดิศร
	 ๗		 พระมหำพรศักดิ์	 วรสกฺโก	 บัวทอง
	 ๘		 พระมหำวิจิตร		 อินฺทธมฺโม	 พิศเพ็ง
	 ๙		 พระครูปลัดเมธำลักษณ์	 ติโสภโณ	 หงษ์โสภำ
	๑๐		 พระสมุห์วินิตย์	 ถิรจิตฺโต	 กำระเกตุ
	๑๑		 Minh	Tran	 	
	๑๒		 พระมหำชัยณรงค์	 กนฺตธมฺโม	 หลิมสมบูรณ์
	๑๓		 พระมหำธรำธิป	 วรวิชโย	 วรสำยัณห์
	๑๔		 พระมหำธีรวัฒน์	 สกฺกธมฺโม	 อำจภักดี
	๑๕		 พระมหำประพฤติ	 พุทฺธิชโย	 บุญฤทธิ์
	๑๖		 พระมหำสุภัทร	 เมธีสุภทฺโท	 สุขใหญ่
	๑๗		 พระมหำอภิชำติ	 ชยเมธี	 ถำวร
	๑๘		 พระครูปลัดประสิทธิ์	 ติิโก	 สร้อยทองค�ำ
	๑๙		 พระครูปลัดสมนึก	 สมณธมฺโม	 อุทัยแสงไพศำล
	๒๐		 พระปลัดจันทร์	 สิริจนฺโท	 พงษ์แตง
	๒๑		 พระครูสมุห์ทอง	 ติปฺโ	 บุตรดี
	๒๒		 พระเจษฎำ	 ำณิสฺสโร	 บุญมำทัศ
	๒๓		 พระชำญชัย	 อินฺทำโณ	 ยันต์ฉิมพลี
	๒๔		 พระณัฐวุฒิ	 อคฺควฑฺฒโน	 หนูเกื้อ
	๒๕		 พระธีรพัฒน์	 กุลธีโร	 สิทธิบวรสกุล
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43พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

	๒๖		 พระสมุห์ยุทธนำ	 อนุทโย	 กรใหม่
	๒๗		 พระสุริยำ	 ติปสำโท	 ณ	นคร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูศรีวิรุฬหกิจ		 ำนวโร	 ใจก�ำเนิด
	 ๒		 พระเฉลิมพงศ์			 จรณสมฺปนฺโน	 แก้วกัณหำ
	 ๓		 พระอธิกำรคัมภีร์เทพ	 ธมฺมิโก		 วรรธน์นศรี

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูใบฎีกำทิพย์พนำกรณ์		 ชยำภินนฺโท	 	เลำลี
	 ๒		 Kuvera	 	

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอุดมบัณฑิต	 สุทฺธิำณเมธี	 สีไม้
	 ๒		 พระมำโนช		 สุทฺธจิตฺโต	 ผุดผำด
	 ๓		 พระระพิน	 สีลธโร	 หงษ์นิกร
	 ๔		 พระครูปลัดอุดมวัฒน์			 สุปภำโต	 หมำยมั่น
	 ๕		 พระครูไพศำลศีลวัฒน์	 ำนจำโร	 ชุ่มชื่นดี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูปลัดวิชำญ	 วิชฺชำธโร	 ดินส้ม
	 ๒		 พระปลัดนิคม	 กตปฺโ	 น่ำชม
	 ๓		 พระครูเนกขัมมธรรมธำร	 จำรุวณฺโณ	 รัตนพงศ์
	 ๔		 พระเทพคุณำภรณ์	 โสภณจิตฺโต	 พุ่มพวง
	 ๕		 พระพิพิธพัชโรดม	 อินฺทวณฺโณ	 เฟื่องฟู
	 ๖		 พระครูสุทธิวรญำณ	 เขมธโร	 นิธิมงคลชัย
	 ๗		 พระมหำเสถียร	 ถำวรธมฺโม	 เกษำชำติ
	 ๘		 พระครูสังฆรักษ์ปรีชำ	 ติำโณ	 หงษ์ทอง
	 ๙		 พระปลัดบรรจง	 วิสำรโท	 บุญเพ็ง
	๑๐		 พระครูอุเทศธรรมสำทิส		 อชิโต	 รื่นรวย
	๑๑		 พระครูปลัดเฉลิมพร	 อภิวโร	 แป้นกลม

02. ������ 2 �������������� (39-98)  65.indd   43 11/30/2022   1:40:57 PM



44 สูจิบัตร

	๑๒		 พระมหำกิตติกร		 กิตฺติรกฺโข	 อุดมเดชำพัฒน์
	๑๓		 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์			 สิริวฑฒฺโน	 ปู่รักษ์
	๑๔		 พระปลัดนพรัตน์		 สุเมโธ	 ล�้ำเลิศ
	๑๕		 พระปลัดธีรภัทร์			 นำถสีโล	 นำคกลั่น
	๑๖		 พระมหำพชร			 กิตฺติวรเมธี	 กิติวัฒนวรำนนท์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสมุห์บุญโชค	 กิตฺติสำโร	 ค�ำภีระ
	 ๒		 พระครูวรธรรมวำที	 ฉนฺทวุฑฺโฒ	 รักแหลมทอง
	 ๓		 พระครูธรรมธรจิรชำติ	 พุทฺธรกฺขิโต	 โนรี
	 ๔		 พระครูปลัดวิศิษฐกุล	 สิริปฺโ	 สุดำรักษ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูรัตนสุตำกร	 จนฺทโชโต	 ล่องแก้ว
	 ๒		 พระครูปลัดวัชรพงษ์	 วชิรปฺโ	 ปล้องขัน
	 ๓		 พระนุชิต	 นำคเสโน	 โพวิชัย

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา Public Administration 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Phramaha	Chaiyaphorn		 Iddhivaro	 Samrit
	 2		 Phrakrusrithammawaraporn		Dhammapasatho	 Numprasert
	 3		 Phra	Khomkrit		 Kittipanno	 Kanuman

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) สาขาวิชา Buddhist Studies 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Huynh	Minh	Tanh
	 2		 U	Ja	Ti	La
	 3		 Ugyen	Tshering
	 4		 Ly	Na	Ny
	 5		 Kesong	Ni
	 6		 Nguyen	Anh	Tuan
	 7		 Do	Thi	Thao
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	 8		 Nirupam	Chakma
	 9		 Do	Le	Anh	Thi
	10		 Punnyakami

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) สาขาวิชา Peace Studies 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Pariyattidhari
	 2		 Ven	Acchariya

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 Monechai	Chantala	 	
	 ๒		 พระอธิวัฒน์	 รตนวณฺโณ	 ธรรมวัฒน์ศิริ
	 ๓		 พระครูสิริธรรมบัณฑิต	 ปฏิภำณเมธี	 แสนค�ำ
	 ๔		 พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ	 อคฺคธมฺโม	 ณ	น่ำน
	 ๕		 พระมหำธณัชพงศ์	 สุพฺรหฺมปฺโ	 คิดอ่ำน
	 ๖		 พระครูปลัดกิตติพงษ์	 กิตฺติโสภโณ	 วงค์สถำน
	 ๗		 พระธวัชชัย	 ชยวุฑฺโฒ	 ไชยวุฒิ
	 ๘		 พระสุรัศ	 สุรปฺโ	 สุขขุนทด
	 ๙		 พระมหำณัฏฐำนันท์		 อนำลโย	 กุลจรัสโภคิน
	๑๐		 พระปลัดธวัชชัย	 ขตฺติยเมธี	 ขัติรัตน์
	๑๑		 พระครูศรีสุตโสภณ	 ชำตเมธี	 จันต๊ะ
	๑๒		 พระมหำนำถ	 โพธิำโณ		 โปทำสำย
	๑๓		 พระนิติพัฒน์		 อุชุจำโร		 บวรโรจน์ศิริ

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุตวรธรรมพินิจ	 ปิยธมฺโม	 หนูตอ
	 ๒		 พระปลัดอภิสิทธิ์	 ธมฺมวุฑฺโฒ	 สีพำแลว
	 ๓		 พระมหำพงษ์ศิริ	 คมฺภีรเสฏฺโ	 นำมแสง
	 ๔		 พระมณีพร	 ขนฺติสำโร	 ซึ่งรัมย์
	 ๕		 พระครูใบฎีกำศักดิ์ดำ	 กิตฺติสมฺปนฺโน	 เหลำลำภะ
	 ๖		 พระครูอุทุมพรภัทรธรรม	 กตปฺุโ	 ผันผ่อน
	 ๗		 พระปลัดธีระพงษ์	 สุขิโต	 ไชยวัน
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	 ๘		 พระสมุห์สำยยันต์	 วิสำรโท	 โลหิตดี
	 ๙		 พระอธิกำรประมวล	 อธิปฺโ	 จันทรประทักษ์
	๑๐		 พระสรำวุฒิ	 วิสำรโท	 วิชัยโย
	๑๑		 พระอธิกำรสุพิศ	 อ�สุสีโล	 ทรงจิตร
	๑๒		 พระครูสมุห์บุญฤทธิ์	 มหำปฺุโ	 ศรีวิชัย
	๑๓		 พระวีระพงษ์	 วิสุทฺโธ	 โคษำ
	๑๔		 พระธีรดำ	 สมจิตฺโต	 ขมิ้น
	๑๕		 พระณัฐธัญ	 ธมฺมทินฺโน	 โคตสีทำ

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระคมสัน	 อภินนฺโท	 ทับค�ำภำ
	 ๒		 พระใบฎีกำอนุพงศ์	 สุเมโธ	 อำจมุงคุณ
	 ๓		 พระครูศีลวัตรประภำกร	 ปภำกโร	 จักรวำโชติ
	 ๔		 พระอนุ	 ภทฺทจำรี	 น้อยกลำง
	 ๕		 พระบุญเลี้ยง	 โอภำโส	 สุขพิพัฒน์
	 ๖		 พระธีระพงษ์	 ธีรปฺโ	 ดอนสังเกตุ

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูชัยธรรมโมภำส	 ชยำภำโส	 ไชยภู
	 ๒		 พระครูวิจิตรศำสนกำร	 ถำวโร	 แนบเนียม
	 ๓		 พระมหำวีรกุล	 อคฺคว�โส	 ค�ำจันทรำช
	 ๔		 พระมหำวสันต์	 ภูริปฺโ	 ยำงสิงอ้อ
	 ๕		 พระมหำโฆษิต	 โฆสิตธมฺโม	 บ�ำรุงแจ่ม
	 ๖		 พระครูปลัดวีระ	 อคฺคจิตฺโต	 มงคล
	 ๗		 พระศรำยุทธ	 วชิรปฺโ	 ทวิชัย
	 ๘		 พระมหำเดวิศณ์	 สุขถำวโร	 ยิ้มเนียม
	 ๙		 พระครูสุตธรรมภำณี	 โอภำโส	 ใยแก้ว
	๑๐		 พระครูวินัยธรวรวุฒิ	 เตชธมฺโม	 เฮียงเหี่ย
	๑๑		 พระอธิกำรโสภณ	 ปิยธมฺโม	 กิ่งแก้ว
	๑๒		 พระอธิกำรธีระพล	 โคตรมสิสฺโส	 บุญกลำง
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วิทยาเขตนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระปริยัติกิจวิธำน	 สีลภูสิโต	 ประภำสโนบล
	 ๒		 พระครูสุตกิจสำรวิมล	 กิตฺติสำโร	 โกติรัตน์
	 ๓		 พระครูสมุห์ค�ำก้อน	 สนฺตกำโย	 ตำลไธสง
	 ๔		 พระมหำเมธี	 อริยร�สี	 พิมพ์สระเกษ
	 ๕		 พระครูอัครศีลวิสุทธิ์	 วิสุทฺธสีโล	 ไกรจรัส
	 ๖		 พระทวี	 ปฺำทีโป	 ส�ำรวมรัมย์
	 ๗		 พระครูปริยัติธรรมชัย	 ถำวโร	 ด่ำนกระโทก
	 ๘		 พระมหำผล	 นำควโร	 ถ�้ำกลำง
	 ๙		 พระครูปลัดธนภัทร	 อุตฺตมปฺโ	 สงวนศักดิ์
	๑๐		 พระอนันต์	 อภินนฺโท	 ผำกำ
	๑๑		 พระอธิกำรเจนฑ์จันทร์	 จนฺทปฺโ	 แสงค�ำ
	๑๒		 พระครูวิสำลปุญญำภิรัต	 อธิปฺุโ	 จ�ำปำทอง
	๑๓		 พระมหำวิเชียร	 อคฺคธมฺโม	 วังพรม
	๑๔		 พระมหำสมพร	 สุทฺธำโณ	 รักษำ

วิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูวิจิตรพิพัฒนโกศล	 อภิวฑฺฒโน	 หอมนำน
	 ๒		 พระครูใบฎีกำเฉลิมพล	 อริยว�โส	 ค�ำเชื้อ
	 ๓		 พระมหำศิวกร	 ปฺำวชิโร	 ตันตุ้ย
	 ๔		 พระสุกฤษฎิ์	 ปิยสีโล	 ทะรินทร์
	 ๕		 พระครูธีรศำสน์ไพศำล	 ธีรปฺโ	 โสลำ
	 ๖		 พระปลัดวัชรพงษ์	 วชิรปฺโ	 ดวงเมือง
	 ๗		 พระครูสมุห์อุทัย	 อุทยเมธี	 มะโนรัตน์

วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรประกำสิทธิ์	 สุจิณฺโณ	 กลิ่นชื่น
	 ๒		 พระมหำรำเชนทร์	 เขมำสโภ	 บ้ำนเกำะใต้
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วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูพิพิธสำรคุณ	 คมฺภีโร	 ธีระปรีชำ
	 ๒		 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมำจำรย์		อภิปฺุโ	 ศิริรัตน์
	 ๓		 พระครูวิธำนสุตำภรณ์	 สมำจำโร	 มั่นประสงค์
	 ๔		 พระพุทธบุตร	 ชวโน	 วรมูลย์
	 ๕		 พระสมุห์มำนัส	 อคฺคปฺโ	 วงศ์สำขำ
	 ๖		 พระสมรัตน์	 รตนสโม	 อุปค�ำ

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูประโชติพัชรพงศ์	 วิสุทฺโธ	 พิทักษ์อัมพรกุล
	 ๒		 พระมหำธนกร	 กิตฺติปฺโ	 สร้อยศรี
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รายนามดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๘ กลุ่มคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวอโนมำ	 หอวิเชียร
	 ๒		 นำงสำวเบญจพร	 เตชะปรีชำวงศ์
	 ๓		 นำงจุฑำภัค	 มีฉลำด
	 ๔		 นำงเบญจวรรณ	 ชยำงกูร	ณ	อยุธยำ
	 ๕		 นำยวัฒนำ	 โอภำนนท์อมตะ
	 ๖		 นำงนภำพัทธ์		 งำมบุษบงโสภิน
	 ๗		 นำยไพฑูรย์		 อุทัยคำม
	 ๘		 นำยจันทร์ธรรม	 อินทรีเกิด
	 ๙		 นำงนฤมล	 ซู
	๑๐		 นำยเกษมสี		 สกุลชัยสิริวิช
	๑๑		 นำงสำวลลิตภัทร	 เจนจบ
	๑๒		 นำงสำวอรศิริ	 ค�ำวันสำ
	๑๓		 นำงสำวณัฏฐกำนต์	 ประศำสน์ครุกำร
	๑๔		 นำยพันกรณ์	 ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์
	๑๕		 นำยทศพร	 คุ้มภัย
	๑๖		 นำยชิษณพงศ์	 ตันติวณิชชำนนท์
	๑๗		 นำงสำวกัญญำพัชร	 เกตุแก้ว
	๑๘		 นำยทรงศักดิ์	 เทพสุวรรณวร
	๑๙		 นำยภูวเดช	 โพธิ์เก้ำเพชร
	๒๐		 นำยภักดี	 เมฆจ�ำเริญ

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยภูดิส		 ศิสิตศิชศักดิ์
	 ๒		 นำงสำวธรรมอธิษฐำน	 พรบันดำลชัย
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สาขาวิชาสันติศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวทัศนี	 ช้อยกิตติพันธ์
	 ๒		 นำยณรงค์ศักดิ์	 อัจฉรำนุวัฒน์
	 ๓		 นำงลินลำ	 ตุ๊เอี้ยง
	 ๔		 นำงชูจิต	 พันธุมจินดำ
	 ๕		 นำยณัฐพล	 จำรัตน์
	 ๖		 พันต�ำรวจเอกหญิง	บุณฑริกำ	 สุวรรณเวโช
	 ๗		 นำยพรมงคล	 ชิดชอบ
	 ๘		 นำงสำวสิตำ	 จุลวำนิช
	 ๙		 นำงรัสรินทร์	 ชุติวิบูลย์ฉัตร
	๑๐		 นำงสุนีย์	 สว่ำงศรี
	๑๑		 นำงสำวชญำภำ	 กำญจนทวีวัฒน์
	๑๒		 นำงสำวชบำ	 ใบงำม
	๑๓		 นำงสำวอัจฉรำ	 นิลรัตโนทัย
	๑๔		 นำงสำวธัศฐ์ชำพัฒน์	 ยุกตำนนท์		
	๑๕		 นำงสำวสุรำงค์	 ตันติวิญูพงศ์
	๑๖		 นำงสำวอุบลวรรณ	 ขันธหิรัญ
	๑๗		 นำงประทุมพร	 ก�ำเหนิดฤทธิ์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงปำณิศำ	 มีแสง

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 พันเอก	วิบูลย์พงศ์	 พันธุนนท์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 ว่ำที่พันตรี	ฐณบดินทร์	 รัตนวิชัย
	 ๒		 นำยพงศ์พิชญ์	 ต่วนภูษำ
	 ๓		 นำยสุทิศ	 สวัสดี
	 ๔		 นำงจันทร์เพ็ญ	 ลำภมำกผล
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	 ๕		 นำยพงศกร	 มงคลหมู่
	 ๖		 นำยไพโรจน์	 จ�ำนงค์ผล
	 ๗		 นำยมำโนช	 หัทยำมำตย์
	 ๘		 นำงสำวเปมิกำ	 สุขส�ำรำญ
	 ๙		 นำงสำวณฤดีณัฏฐำ	 รัตนกระจ่ำงศิลป์
	๑๐		 นำยธีร์	 ภวังคนันท์
	๑๑		 นำยพัฒน์พรชัย	 เมฆวิลัย
	๑๒		 นำงสำวปรำณี	 นำคทอง
	๑๓		 นำงสำวภัค	 วรธนเตชินท์
	๑๔		 นำงวนิดำ	 ก�ำพลรัตน์
	๑๕		 นำงสำววำสนำ	 จินดำสวัสดิ์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวกรรณิกำร์		 มีสวัสดิ์
	 ๒		 นำงสำวตฏิลำ			 จ�ำปำวัลย์
	 ๓		 นำงสำวอัญชลี			 เพ็งมำก
	 ๔		 นำยยุทธนำ			 ถูกจิตต์
	 ๕		 นำงสำวจิดำภำ	 เกิดสุริวงศ์
	 ๖		 นำยชัยณรงค์	 ขำวเงิน
	 ๗		 นำงสำวสุนีย์	 แซ่หว่อง
	 ๘		 นำยพสุ		 วุฒินันท์
	 ๙		 นำงสำวธนภรณ์	 ตั้งเพชรศิริพงษ์
	๑๐		 นำงสำวธันยพร		 กริชติทำยำวุธ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ที่   ชื่อ นามสกุล
 	๑		 นำงสำวพรทิพย์	 เตชะสมบูรณำกิจ
	 ๒		 นำยสัญญำ	 สดประเสริฐ
	 ๓		 นำงสำวสุวรำ	 นำคยศ
	 ๔		 นำงนิรมล	 วิชิต
	 ๕		 นำยมำนพ			 กรอบทอง
	 ๖		 นำยชัยยำ		 มะลิดำ
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	 ๗		 นำงสำวณฐอร		 จำตุสว่ำงพร
	 ๘		 ว่ำที่ร้อยตรี	สมพจน์		 หวลมำนพ
	 ๙		 นำยณ.พงษ์	 สุขสงวน
	๑๐		 ร้อยเอกหญิง	พิชญำภำ	 อุดมชัยรัตน์
	๑๑		 นำยบุญยอด		 มำคล้ำย
	๑๒		 นำยทรงพล	 รวมใหม่
	๑๓		 นำยฤทธิจักร				 จันทิมำ
	๑๔		 นำยวิภำต	 อภิปำลกุลด�ำรง
	๑๕		 นำยสุรัตน์			 พักน้อย
	๑๖		 นำยสุพัฒน์			 ชัยวรรณ์
	๑๗		 นำงนริศำ	 พิชัยณรงค์
	๑๘		 นำงธัญญรัตน์				 ญำโณทัยขจิตต์
	๑๙		 นำยนฤพันธ์				 สมเจริญ
	๒๐		 นำยวสิษฐ์พล			 กูลพรม
	๒๑		 นำยประเด่น		 แบนปิง
	๒๒		 นำงสำวพนิดำ				 เกษมมงคล
	๒๓		 นำยสุรัตน์				 ค�ำโสภำ
	๒๔		 นำยพลวัฒน์			 ชุมสุข
	๒๕		 นำวำตรีเตชภูมิ			 ตันติพิเชฐ
	๒๖		 นำงมณีวรรณ	 พูลสวัสดิ์
	๒๗		 นำงสำวเปรมฤดี			 พิธพรชัยกุล
	๒๘		 นำงสำวกมลชนก	 ม่วงเมืองแสน
	๒๙		 นำงสำวปิ่นปินัทธ์	 เหลืองพิทักษ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยปรีดำ					 กลิ่นเทศ
	 ๒		 นำงสำวชไมพร	 กิติ
	 ๓		 นำยชุนิภำ	 เปิดโลกนิมิต				
	 ๔		 นำยนรำ		 บรรลิขิตกุล			
	 ๕		 นำงกนกวรรณ		 วิลำวัลย์		
	 ๖		 นำงกรรณิกำ		 ธรรมสอน
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	 ๗		 นำงคณิตดำ		 กรรณสูต
	 ๘		 นำยจิตกร		 วิจำรณรงค์
	 ๙		 นำงชญณำ		 ศิริภิรมย์						
	๑๐		 ร้อยต�ำรวจเอก	ธเดช		 ศรีสวัสดิ์
	๑๑		 นำยธ�ำรงเกียรติ		 อุทัยสำง
	๑๒		 นำยปิยะ		 ปะตังทำ
	๑๓		 นำงพัชรำภรณ์		 สันติเสวี
	๑๔		 นำงรวิภัทร		 ประภำนัน
	๑๕		 นำงรัตนำ		 ตฤษณำรังสี
	๑๖		 นำงสำววรำพร		 องคะลอย
	๑๗		 นำงวำรินทร์		 จันทรัตน์
	๑๘		 นำยวีรภัทร		 สภำกำญจน์
	๑๙		 นำยเสกสรร		 มนทิรำภำ
	๒๐		 นำงสำวธัญญพัทธ์	 ภูริพินิศนันท์
	๒๑		 นำงอำภำพร	 กลิ่นเทศ
	๒๒		 นำยดำวเหนือ		 ทองน้อย
	๒๓		 นำงสำวปุณณภำ	 ปริเมธำชัย
	๒๔		 นำงณัฎฐ์ณัชชำ			 ไชยประเสริฐ
	๒๕		 นำยเรืองยศ		 สำรพุฒิเศรษฐ์
	๒๖		 นำยณฐพนธ์		 คงศิลำ
	๒๗		 นำงเกศี		 จันทรำประภำวัฒน์
	๒๘		 นำยสมชัย		 นันทำภิรัตน์
	๒๙		 นำยสมพงษ์	 สุนทรธรรม
	๓๐		 นำยพฤทธิพงศ์	 จักกะพำก
	๓๑		 นำยภูริพัฒน์	 ถนอมศรีอุทัย
	๓๒		 นำงสำวภัทรำพร	 จันตะนี
	๓๓		 นำงสำวมัทนำ	 เมฆตรง
	๓๔		 นำยวันชัย	 มีศิริ
	๓๕		 นำยวิสิษฐ์	 สมบูรณ์
	๓๖		 นำงมำลินี	 กลีบทอง
	๓๗		 นำยอดิเทพ	 ภิญญำเกษม
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยธนะพัฒน์		 เดชเลิศวรพัฒน์
	 ๒		 นำยณิกษ์สรรค์	 เตศิริ
	 ๓		 นำยพัททดล	 เสวตวรรณ
	 ๔		 นำยพิบูลย์	 เพียรพำนิชกุล
	 ๕		 นำยศตวรรษ	 สงกำผัน
	 ๖		 นำยอนุชำ	 พละกุล
	 ๗		 นำงสำวดำวนภำ	 เกตุทอง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา Public Adnministration 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 1		 Mr.	Nuphap		 Noksakun
	 2		 Ms.	Vannaree	 Trainate
	 3		 Mrs.	Mithila	 Chowdhury

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสมจิต	 บุญปก
	 ๒		 นำยมนตรี	 สหชัยรุ่งเรือง
	 ๓		 นำงภัชลดำ	 สุวรรณนวล

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) สาขาวิชา Buddhist Studies
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 1		 Miss	Nantha		 Thongchaisuriya
	 2		 Miss	Saowapa		 Sudprasert
	 3		 Mrs.	Rungkanit		 Thongpool
	 4		 Mr.	Patsakpol		 Thongpool
	 5		 Myint	 Aung
	 6		 Miss	Sombat	 Wanwong
	 7		 Mrs.	Wilai	 Suriyasangpetch
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 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) สาขาวิชา Peace Studies
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 1		 Miss	Sudtida		 Padrit
	 2		 Miss	Sirapassorn	 Sagulwiwat
	 3		 Miss	Benjaporn	Jombunud	 Na	Ayudhya
	 4		 Miss	Narumon		 Jiwattanasuk
	 5		 Miss	Pinthip		 Nakarit
	 6		 Miss	Kanchana		 Horsaengchai

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยประพันธ์	 แก้วเก๋
	 ๒		 นำยเกียรติศักดิ์	 ไชยพัฒนะพฤกษ์
	 ๓		 นำงมณฑิรำ	 อินทะพันธ์
	 ๔		 นำยประเชิญ	 ชื่นรักชำติ
	 ๕		 นำงสิริโสภำ	 ศุภกุล
	 ๖		 นำยประสิทธิ์	 เพ็ชรแสนงำม
	 ๗		 นำงสำวสิริรักษ์	 เพชรรัตน์กุลธนำ
	 ๘		 นำยจันทรัสม์		 ตำปูลิง
	 ๙		 นำยอ�ำนำจ	 ขัดวิชัย
	๑๐		 นำงจันทนำ	 จิตวิริยำนันท์
	๑๑		 นำงสำวณฤณีย์	 ศรีสุข

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยเจษฎำ	 มูลยำพอ
	 ๒		 นำงสำวเสำวนีย์	 อันสนั่น
	 ๓		 นำงสำวกัลฐิพร	 ชัยประทำนพงษ์
	 ๔		 นำงอุมำรินทร์	 เลิศสหพันธ์
	 ๕		 นำงกันยำรัตน์	 จันทะบงค์
	 ๖		 นำงชลธิชำ		 กำญจนศิริ
	 ๗		 นำยเนติพล	 ภูเมฆ
	 ๘		 นำยอริย์ธัช	 เลิศรวมโชค
	 ๙		 นำงสำวนลินรัตน์	 อุ่นแก้ว
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 วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงณัฐชยำ	 จิตภักดี
	 ๒		 นำงสำวอภิญญำ	 สำริพันธ์
	 ๓		 นำยวิชัย	 อัยรำ
	 ๔		 นำงสำวพนมพร	 แสนประเสริฐ
	 ๕		 นำยทินกร	 ปรีชำดิเรก

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 ว่ำที่ร้อยตรี	ครรชิต	 ชัยกิจ
	 ๒		 นำยเกรียงไกร	 ปัญญำประเสริฐกุล
	 ๓		 นำยจงดี	 เพชรสังคูณ
	 ๔		 นำยวีระพงษ์	 ปรองดอง
	 ๕		 นำงสำวปนัดดำ	 สัพโส
	 ๖		 นำงสำวสุพิศ	 ศรีบัว
	 ๗		 นำงสำวอมรรัตน์	 เตชะนอก
	 ๘		 นำงจริญญำภรณ์	 ศรีจันดำรี
	 ๙		 นำยสุขสันต์	 สุขสงครำม

วิทยาเขตนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยประสิทธิ์	 ค�ำกลำง
	 ๒		 นำยสิริยุช	 สมยิ่ง
	 ๓		 นำยพรชัย	 ศรีวิไลกุล
	 ๔		 นำยมำนิตย์	 อรรคชำติ
	 ๕		 นำงสำวสุภำพ	 มั่งสันเทียะ
	 ๖		 นำยณัฐพนธ์	 เบ้ำค�ำ
	 ๗		 นำยค�ำนวน		 ไทยอัฐวิถี
	 ๘		 นำงปิติมำส	 จิ๋ววิเศษ
	 ๙		 นำงสำวรัศมี	 ภักดีศิริวงษ์
	๑๐		 นำยชิณเดช	 อนันตโสภณ
	๑๑		 นำยอริยวัตร	 จิตวิมุตติสุข
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	๑๒		 นำงสำววำนิช	 พำลำด
	๑๓		 นำงวันวิสำข์	 แสนประสิทธิ์
	๑๔		 นำยกิตติพงษ์	 ดวงกลำง
	๑๕		 นำยจ�ำลอง		 มหิงษำเดช

วิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยเชษฐ์	 นิมมำทพัฒน์
	 ๒		 นำงสำวนภำพร	 หงษ์ทอง
	 ๓		 นำยเพียรชัยรัตน์	 เงินงำม
	 ๔		 นำยสำมำรถ	 ดีพรมกุล
	 ๕		 นำยกิตติ	 แก้วกระจ่ำง

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวศรินรัตน์	 ชิตะธรรมสิทธิ์

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวนิรมล	 รอดไพ
	 ๒		 นำงสำวรวิวรรณ	 สุ่มมำตย์		
	 ๓		 นำงสุวรรณทนำ	 ชื่นอยู่		
	 ๔		 นำยวิทวัส			 ศำลกุล
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รายนามมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒ กลุ่มบรรพชิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

******

บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำกฤษฎำ			 ปุณฺณชิ	 ทอนชัย
	 ๒		 พระมหำบุญฤทธิ์	 ติเมโธ	 เพชรถึง
	 ๓		 พระมหำภูวนำท		 อรุณเมธี		 ขอพบสุข
	 ๔		 พระมหำวรัญธรณ์		 ำณกิตฺติ		 ศรีขุ้ย	
	 ๕		 พระมหำเอกชัย		 อุปวฑฺฒโน	 ข่อยแก้ว

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูปลัดณพิชญ์		 ำณวีโร		 ลำภอิ่มทอง

สาขาวิชาสันติศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระภควิชญ์	 ปฺุชำโต	 บุญเสริม
	 ๒		 พระปลัดส�ำรำญ	 ำนธมฺโม		 แก้วโชติ
	 ๓		 พระรำชมงคลวิเทศ	 กำฺจนร�สี	 กำละสังข์

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระธนกฤต	 เขมธมฺโม	 อินทรพิมพ์
	 ๒		 พระเกรียงไกร	 ำนวุฑฺโฒ	 สุวรรณค�ำ		

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำทวิชัย	 อำทโร	 จินำ
	 ๒		 พระสมุห์เอกสิทธิ์	 วิสุทฺโธ	 ภักดีนอก
	 ๓		 พระครูปลัดปรีชำ		 จนฺทวณฺโณ	 รักบ�ำรุงพงศ์
	 ๔		 พระธนัช	 วิริโย	 รุ่งโรจน์
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	 ๕		 พระครูปลัดดุสิต	 อิทฺธิโชโต	 แสงย่อย
	 ๖		 พระสมพำน		 ำนวุฑฺโฒ	 เหล่ำชุมแพ
	 ๗		 พระเทพกมล	 อริโย	 วรฤทธิ์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูพิมลธรรมภำณ		 กนฺตสีโล	 ปำละพันธ์
	 ๒		 พระมหำชรินทร์	 ชุติฏฺำยี	 อรรคบุตร
	 ๓		 พระมหำดุริยะ	 กิตฺติสำโร	 สังโฆยะ
	 ๔		 พระมหำเนติ	 เนติเมธี	 กุลธรำธีระ
	 ๕		 พระมหำพงษ์เทพ	 ปภำกโร	 ล้อประเสริฐ
	 ๖		 พระมหำวิริทธิพล	 วิริทฺชโย	 อภิวิชญ์ชลชำติ
	 ๗		 พระครูวชิรชยำทร	 วชิรเมธี	 แก้วมหำ
	 ๘		 พระมหำชนะชัย	 มงฺคโล	 แซ่อึ้ง
	 ๙		 พระลิขิต	 ำนิสฺสโร	 แงวกุดเรือ
	๑๐		 Bounlerd	Chanthalar	 	
	๑๑		 Thepmalin	Phetsanghane	 	
	๑๒		 พระมหำเศรษฐวิชญ์	 เสฏฺวิชฺโช	 ถิระศุตำนันท์

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำศุภกร	 จนฺทูปโม	 สอนจันย์ทึก
	 ๒		 พระมหำอนุชิต	 อนนฺตเมธี	 ปรำบพำล
	 ๓		 พระครูปลัดธนผล	 ำณวฑฺฒโน	 แซ่หล่อ
	 ๔		 พระธเนศวร	 ธีรธมฺโม	 ทองเชียง
	 ๕		 พระวีรพงษ์	 อภิวโร	 สนิทหลำย
	 ๖		 พระวีรภัทร	 สุภำจำโร	 สมำนกล้ำ
	 ๗		 พระปลัดสมศักดิ์	 กตธมฺโม	 โสรัตน์ถำวร
	 ๘		 พระปลัดอดิสร	 ำณสโร	 ตะเภำทอง
	 ๙		 พระมหำอิศรำพงษ์	 โชติปฺโ	 บุญเสริมวงศำ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูปรีชำกิจจำทร	 ปฺำธโร	 จันทำ
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	 ๒		 พระมหำสถำพร	 จนฺทร�สี	 ชุมพล
	 ๓		 พระมหำเติม	 โสภโณ	 สมภักดี

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระด�ำรงพล	 ถิรสทฺโธ	 สนั่นวงศ์
	 ๒		 พระณภัทร		 กมฺมภทฺโร		 นำคกุลวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา English (International Program) 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Kim	Rach	Ta	Na		 	
	 2		 Uttama	 	
	 3		 Souvan	Thavone	 	 	

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Pyin	Nyar	Zaw	Ta	 	
	 2		 Nandamalasiri	 	
	 3		 Nandobhasa			 	
	 4		 Panyasiri	 	
	 5		 Padita	 	
	 6		 Pannasara	 	 	

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 Bilina	Philavong	 	
	 ๒		 Khamphan	Panboun	 	
	 ๓		 Veota	Vongpadith	 	
	 ๔		 Thatkham	Suvandy	 	
	 ๕		 พระครูชลธำรโสภิต	 จิตฺตคุตฺโต	 กงแก้ว
	 ๖		 พระมหำธนัช	 คมฺภีรำโณ	 สังฆมนญำณ
	 ๗		 พระมหำอนุชำ	 โสตฺถิวิชโย	 พงษ์สวัสดิ์
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
	 ที่		 	 ชื่อ	 ฉำยำ	 นำมสกุล
	 ๑		 พระเมธีวรำภรณ์			 กตปฺุโ			 อุดมสิทธิโชค
	 ๒		 พระครูประทีปวัชรำภรณ์	 ปฺำทีโป	 มีไพฑูรณ์		
	 ๓		 พระครูสุกิจพัฒนวิธำน		 นิมฺมโท	 แท่งทอง
	 ๔		 พระครูสุธรรมธีรำนุยุต	 ธมฺมธีโร	 เสำร์ศิริ		
	 ๕		 พระมหำบรรณ์		 ปฺำธโร	 บุตรดี
	 ๖		 พระมหำกฤษธิชัย		 กิตฺติธมฺโม	 นำคกล่อม
	 ๗		 พระครูปลัดชำลิน		 กตปฺุโ	 ทองนอก
	 ๘		 พระครูปลัดเสนำะ		 วิสุทฺโธ	 เขำเขียว
	 ๙		 พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์		 กิตฺติสกฺโก	 ปทุมำนนท์
	๑๐		 พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์		 จตฺตมโล	 เลำมะ
	๑๑		 พระครูสังฆรักษ์เสกสรร		 ธีรงฺกุโร	 พรมศรี
	๑๒		 พระครูสมุห์ชำคริต		 ปิยำคโม	 ภำคำวัลย์
	๑๓		 พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์		 ติสีโล	 เตี๋ยพำนิช
	๑๔		 พระครูวินัยธรมำนะ		 หิริธมฺโม	 วังอำจ
	๑๕		 พระสมุห์ธีรพล			 อคฺคปฺโ	 วิริยะกิจสุนทร
	๑๖		 พระเอกกวี		 ำณวโร	 แก่นวงษ์ค�ำ
	๑๗		 พระเทวำ		 สุภเทโว	 โทดำ
	๑๘		 พระสมชำย		 ขนฺติสรโณ	 มะลิซ้อน
	๑๙		 พระณพฤทธ		 คุณวีโร	 รำชบังสำ
	๒๐		 พระพุฒิพันธุ์		 จนฺทว�โส	 จุลคณำนุกิจ
	๒๑		 พระสนธยำ		 อธิจิตฺโต	 แฝกสูงเนิน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำเหมชูวงค์	 เหมว�โส	 คงสวัสดิ์
	 ๒		 พระมหำสุรศักดิ์	 รุจิธมฺโม	 ข�ำจร
	 ๓		 พระมหำบัณฑิตย์	 อิทฺธิยำวุโธ	 ไตรแก้ว
	 ๔		 พระมหำบรรพต	 กิตฺติปฺโ	 กันหำ
	 ๕		 พระธนำกร	 ำณวำที	 สมน�ำ
	 ๖		 พระธีระพงษ์	 ธีรงฺกุโร	 พลรักษำ
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	 ๗		 พระใบฎีกำสุทธิพันธ์	 จำรุวณฺโณ	 พร้อมพวก
	 ๘		 พระมหำอนุวัฒน์		 อนุตฺตโร		 คัณเสน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำชำติเชื้อ	 วชิรำโณ	 ประเสริฐไทย
	 ๒		 พระมหำธีรติ		 ธมฺมโสภโณ		 โสภิตธรรม
	 ๓		 พระปัญญำฤทธิ์	 สิริวฑฺฒโก	 ฟ้ำศุกล
	 ๔		 พระปัญญำ	 สุจิตฺโต	 สีงำม
	 ๕		 พระมหำธีระยุทธ	 รักสกุล	 ฐำนรโต
	 ๖		 พระสุรสีห์	 เกิดสวัสดิ์	 มหำปฺุโญ
	 ๗		 พระใบฎีกำคณิน	 สุวณฺโณ	 เร่งทอง
	 ๘		 พระครองพล	 กมลคนฺโธ	 ปัญญำกรณ์
	 ๙		 พระอุทัย	 อ�สุมำลี	 โหว่ภักดี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระเมธีวรำภรณ์			 กตปฺุโ			 อุดมสิทธิโชค
	 ๒		 พระครูประทีปวัชรำภรณ์	 ปฺำทีโป	 มีไพฑูรณ์		
	 ๓		 พระครูสุกิจพัฒนวิธำน		 นิมฺมโท	 แท่งทอง
	 ๔		 พระครูสุธรรมธีรำนุยุต	 ธมฺมธีโร	 เสำร์ศิริ		
	 ๕		 พระมหำบรรณ์		 ปฺำธโร	 บุตรดี
	 ๖		 พระมหำกฤษธิชัย		 กิตฺติธมฺโม	 นำคกล่อม
	 ๗		 พระครูปลัดชำลิน		 กตปฺุโ	 ทองนอก
	 ๘		 พระครูปลัดเสนำะ		 วิสุทฺโธ	 เขำเขียว
	 ๙		 พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์		 กิตฺติสกฺโก	 ปทุมำนนท์
	๑๐		 พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์		 จตฺตมโล	 เลำมะ
	๑๑		 พระครูสังฆรักษ์เสกสรร		 ธีรงฺกุโร	 พรมศรี
	๑๒		 พระครูสมุห์ชำคริต		 ปิยำคโม	 ภำคำวัลย์
	๑๓		 พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์		 ติสีโล	 เตี๋ยพำนิช
	๑๔		 พระครูวินัยธรมำนะ		 หิริธมฺโม	 วังอำจ
	๑๕		 พระสมุห์ธีรพล			 อคฺคปฺโ	 วิริยะกิจสุนทร
	๑๖		 พระเอกกวี		 ำณวโร	 แก่นวงษ์ค�ำ
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 ๑๗		 พระเทวำ		 สุภเทโว	 โทดำ
	๑๘		 พระสมชำย		 ขนฺติสรโณ	 มะลิซ้อน
	๑๙		 พระณพฤทธ		 คุณวีโร	 รำชบังสำ
	๒๐		 พระพุฒิพันธุ์		 จนฺทว�โส	 จุลคณำนุกิจ
	๒๑		 พระสนธยำ		 อธิจิตฺโต	 แฝกสูงเนิน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต

   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำอุดร	 อุตฺตโร	 มำกดี
	 ๒		 พระครูโกศลธรรมำนุสิฐ		 อโสโก	 มกรำงกูล
	 ๓		 พระครูวินัยธรเอก	 ชินว�โส	 เฉยประทุม
	 ๔		 พระครูพิบูลรัตนำกร		 ำนธมฺโม	 มงคลภักดิ์
	 ๕		 พระครูศรีสิทธิกำรโกศล	 วีรพโล	 ทบแก้ว
	 ๖		 พระครูประทีปวัชรำภรณ์	 ปฺำทีโป	 มีไพฑูรย์
	 ๗		 พระครูอุดมจำรุวรรณ	 จำรุว�โส	 กำฬเสำร์
	 ๘		 พระครูปริยัติสุวัฒนำภรณ์	 จนฺทวณฺโณ	 เกสรสิริ
	 ๙		 พระมหำสมบัติ	 ธนปฺโ	 ฉลองนิติติ์กุล
	๑๐		 พระครูอรรถธรรมภำณี	 คุตฺตวโร	 พรหมชัย
	๑๑		 พระครูวิธำนสุพัฒนกิจ	 นนฺทิโย	 อินทร์อยู่
	๑๒		 พระรำชวิมลโมลี	 ปิยสีโล	 เจือจันทร์
	๑๓		 พระครูพิศำลจริยำกร	 เลขธมฺโม	 สังขำว
	๑๔		 พระครูประศำสน์ธรรมนันท์	 ติิสมฺปนฺโน	 งำมเสมอ
	๑๕		 พระครูวิริยศำสนกิจ	 สมคฺโค	 รุ่งเรือง
	๑๖		 พระครูสุนทรประสิทธิธรรม	 ชุตินฺธโร	 ยวนพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา Public Administration

   ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Sareth	Chea

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) Buddhist Studies

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Dao	Truong	Duy	 	
	 2		 Truong	Thu	Thanh	 	
	 3		 Shimo	Sraman  
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	 4		 Tenzin	Dorjee	 	
	 5		 Sanjib	Sraman	 	
	 6		 Vimalacara	 	
	 7		 Nguyen	Van	Tay	 	
	 8		 Nguyen	Ngoc	Tam	 	
	 9		 Jotish	Baran	Chakma	 	
	10		 Vamsa	Pala	 	
	11		 Eaindasiri	 	
	12		 Acchariyanyani	 	
	13		 Huynh	Minh	Thanh	 	
	14		 Phra	Dhammanan	 Pharisuddhachayo	Sankaew
	15		 Nguyen	Quoc	Dat	 	
	16		 Jyoti	Arjya	Shraman	 	
	17		 Le	Thi	Thuy

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) Peace Studies

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 1		 Thu	Mana	 	

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูนิมิตสำธุวัฒน์		 ชวโน	 เฉิดเกียรติ
	 ๒		 พระครูญำณปรีชำ		 ตปสีโล	 ใจขำน
	 ๓		 พระครูอุดรขันติคุณ		 ขนฺติวโร	 ชัยโยกุล
	 ๔		 พระครูสิริปภัสสรคุณ		 ปภสฺสโร	 มีศรี
	 ๕		 พระครูโสภิตสิริธรรม		 สิริธโร	 ทำอ่อน
	 ๖		 พระอธิกำรกฤษณะ		 วรธมฺโม	 เสียงใส
	 ๗		 พระไชยำ		 ปสนฺโน	 อ้วนแก้ว
	 ๘		 พระณรงค์	 คุณธำโร	 สีสุวัน
	 ๙		 พระมหำธนพล	 ขนฺติธมฺโม	 ศรีแสน
	๑๐		 พระสมุห์พงศธร	 ปภงฺกโร		 ทุมชะ
	๑๑		 พระมหำพงษ์สินธ์		 ถิรจิตฺโต		 โพธิ์ค�ำ
	๑๒		 พระศรัณญกมล	 ภทฺทมงฺคโล	 ชนะบุญ
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 ๑๓		 พระมหำสมโภชน์	 สิริปฺุโ	 ศิลำวัชรพล
	๑๔		 พระวัศพล		 ปฺำปชฺโชโต	 อัจฉริยปัญญำชน
	๑๕		 พระสันติ	 วิสนฺโต	 ภำพล
	๑๖		 พระมหำเอกชัย	 ำณเมธี	 ศรีสันต์
	๑๗		 พระณเดช		 ปคุโณ	 สมบูรณ์พร้อม
	๑๘		 พระมหำตั๋ณฐวัฒน์		 ธมฺมธีโร	 ถ�ำวำปี
	๑๙		 Vinay	Thammavong	 	
	๒๐		 Khanthasinh	Chansouvong	 	
	๒๑		 พระวัฒนชัย		 ปฺุชโย	 ไชยประเทศ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสันติ				 เขมสนฺติโก	 แสงวรรณลอย
	 ๒		 พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ		 สุชำโต	 มุณีแนม
	 ๓		 พระครูศรีโพธิวิเทศ			 ำณร�สี	 ละอองทอง
	 ๔		 พระครูโสภิตสุวำที				 ำณมุนี	 รำชแก้ว
	 ๕		 พระมหำอภินันท์				 อภินนฺโท	 ขวัญศรีสุทธิ์
	 ๖		 พระมหำพงษ์พัฒน์				 วรวฑฺฒโน	 มะเกลี้ยง
	 ๗		 พระใบฎีกำสมศักดิ์				 เตชสีโล	 จันทรมณี
	 ๘		 พระครูสมุห์ชำเดอร์				 จนฺทสำโร	 สุวรรณมณี
	 ๙		 พระครูสังฆรักษ์ธนำ				 สุจิตฺโต	 ทะระศรี
	๑๐		 พระครูสังฆรักษ์อนงค์			 อนงฺคโณ	 สกุลดี
	๑๑		 พระปลัดสุบิน				 ธนิสฺสโร	 วงษ์แสง
	๑๒		 พระปรำโมทย์				 ปำสำโท	 คงไสย
	๑๓		 พระสมชำติ				 ขนฺติโก	 วรรณเพ็ชรำ
	๑๔		 พระสมเกียรติ				 กิตฺติปำโล	 วิจำรณ์ปรีชำ
	๑๕		 พระณรงค์ชัย				 อธิจิตฺโต	 เพชรรัตน์
	๑๖		 พระอ�ำพล				 สุพโล	 กำญจโนภำส
	๑๗		 พระจงกล้ำ				 สิริวฑฺฒโน	 นำรัตฐำ
	๑๘		 พระสมบัติ				 ทนฺตจิตฺโต	 แสงพยัพ
	๑๙		 พระครูจิรปฺุโญภำส				 อภิปฺุโ	 หวังปัญญำ
	๒๐		 พระครูใบฎีกำอนันต์				 สุทฺธมโน	 รักกลิ่น
	๒๑		 พระสมุห์ธนำกร				 กิตฺติปฺโ		 จิตรสบำย
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระใบฎีกำสิทธิพงษ์				 รตนโชโต	 คงสม
	 ๒		 พระครูใบฎีกำสมชำย				 ำนวโร	 ทิพย์บุญทอง
	 ๓		 พระครูวินัยธรศุภวัฒน์				 สำรโท	 เพชรถำวร
	 ๔		 พระปลัดกิตติธัช		 สีลำนุโลโม	 กุลระวัง
	 ๕		 พระสุริยำ			 จิตสีโล	 สมรูป
	 ๖		 พระธนำกร		 ธนำกโร	 ช่วยเกิด

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐ์ฐิภัทร	 ณฏฺกโร	 ปำนสมบัติ
	 ๒		 พระอินค�ำ		 อินฺทงฺกุโร	 อินตำ
	 ๓		 พระยอด	 คมฺภีโร	 เสมอดี
	 ๔		 พระครูสิริเจติยบรรพต	 วชิรำโณ	 จ�ำปำ

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูกิตติภัทรำนุยุต	 กิตฺติภทฺโท	 มำชวน
	 ๒		 พระกมลภพ		 กิตฺติภทฺโท	 สำยบัวพัฒน์
	 ๓		 พระปริญญำ		 อินฺทจกฺโก	 อินทจักร์
	 ๔		 พระเขษมศิลก์	 ภทฺทธมฺโม	 เนื่องจ�ำนงค์

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำชนกันต์		 ติพุทฺธิ	 ปัญญำวัธนสกุล	
	 ๒		 พระมงคล		 ชยธมฺโม			 สุยะพรม
	 ๓		 พระวัฒโนทัย		 ำนวุฑฺโฒ	 รัตนภูมิ
	 ๔		 พระมหำไชยวัฒน์		 ชยวุฑฺโฒ	 จันทะแจ่ม	

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระประทีป	 ปทีโป	 พันธะ
	 ๒		 พระอิชย์ศิวัช	 จิตฺตส�วโร	 จุติปรำโมทย์
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	 ๓		 พระพงษ์ศรี	 ำนกโร	 ค�ำภำสัน
	 ๔		 พระอธิกำรประพำด	 อธิปฺโ	 ยำนประสำท
	 ๕		 พระอธิกำรบุญเส่ง	 ตปสีโล	 ผลรักษำ
	 ๖		 พระมหำพิชัยยุทธ	 สุขวฑฺฒโน	 สุขเพีย
	 ๗		 พระครูสังฆรักษ์เกษม	 ขนฺตยำคโม	 ท้ำวสูงเนิน
	 ๘		 พระสุพรม	 สุนฺทโร	 นำโม
	 ๙		 พระณัฏฐพัชร	 ภทฺทจำโร	 จ�ำปำบุรี
	๑๐		 พระมหำประทักษ์	 ภูริปฺโ	 สีลำกลำง
	๑๑		 พระมหำภัศดำ	 พฺรหฺมทสฺสี	 พุ้มผึ้ง
	๑๒		 พระมหำณัฐพงษ์	 วฑฺฒนสุธี	 เคนทำ

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสมหมำย	 อคฺคปฺโ	 พำจ่ำย
	 ๒		 พระส�ำรำญ	 นำคเสโน	 พันธ์ผำด
	 ๓		 พระมหำวีรพล	 กตปฺุโ	 ดวงก้อม
	 ๔		 พระกมลฤทธิ์	 ภำรสำโร	 ภำรสำร
	 ๕		 พระครูกิตติโพธิสำร	 กิตฺติปฺุโ	 ช่วยหำร
	 ๖		 พระอธิวัฒน์	 อชิโต	 โททุโย
	 ๗		 พระเอกพจน์	 อุตฺตรภทฺโท	 ทิพย์ค�ำมี
	 ๘		 พระธวัชชัย	 ติำโณ	 มุ่งคุณค�ำชำว
	 ๙		 พระมหำเล็ก	 ปฺำวโร	 พลหงษ์	 	

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำสุพิชฐพล	 ชิตวิริโย	 เชื้อกุล
	 ๒		 พระอธิกำรอุทัย			 อุตฺตมปฺโ	 ศรีชำ
	 ๓		 พระครูสังฆรักษ์ภูวนน	 ธีรวฑฺฒโน	 เริ่มศรี
	 ๔		 พระธนพร		 คุณสมฺปนฺโน	 อำคะนิช
	 ๕		 พระปลัดนัฐพงศ์	 ขนฺติสมฺปนฺโน	 หมื่นแก้ว

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระทินกร	 ติปฺุโ	 หำญธงไชย
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	 ๒		 พระจักรพงษ์	 คุณวีโร	 ภูอุทำ
	 ๓		 พระอภิชำติ	 อภิชำตปุตฺโต	 วรสินำ
	 ๔		 พระปลัดสิทธิพงษ์	 โสภณจิตฺโต	 จิตสม
	 ๕		 พระอรรถชัย	 กิตฺติภทฺโท	 เถื่อนดอนเจ้ำ
	 ๖		 พระมหำสงัด	 จนฺทโชโต	 หรหมลิ
	 ๗		 พระมหำพีระวัฒน์	 ภูริวฑฺฒโน	 มะนีภักดี
	 ๘		 พระสมบัติ	 สมฺปตฺติโก	 คลังภูเขียว
	 ๙		 พระมหำกฤษดำ	 สิริวฑฺฒโน	 ธำตุทำสี
	๑๐		 พระสิทธิพงษ์	 สุทสฺสโน	 ภักดี

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำเสกสรรค์	 ปฺำวุฑฺโฒ	 จอมมะณี
	 ๒		 พระมหำสังคม	 ชยำนนฺโท	 ช่ำงเหล็ก
	 ๓		 พระมหำปรัชญ์	 นภภูริสิริ	 อัตถำพร
	 ๔		 พระปลัดสุริยำ	 ชยเมโธ	 ประจันตะเสน
	 ๕		 พระมหำปฏิภำณ	 สีหปณฺฑิโต	 ก�ำจัดภัย
	 ๖		 พระมหำจิตสรำนนท์	 จิตฺำณเมธี	 ภูจ�ำปี
	 ๗		 พระนพรัตน์	 นริสฺสโร	 สีมี
	 ๘		 พระมหำชนำธิป	 ชยเมธี	 เรืองชัย
	 ๙		 พระพิเชษฐ	 ธมฺมธโร	 เสริมศักดิ์
	๑๐		 พระณัฐวุฒิ	 วรวฑฺฒโน	 นำคม
	๑๑		 พระมหำสิทธิพงษ์	 สุจิณฺณธมฺโม	 อุ่นแสนสุข
	๑๒		 พระวัจน์กร	 กนฺตวณฺโณ	 พิมล
	๑๓		 พระพรหมวิหำร	 อติธมฺโม	 แดนดงยิ่ง
	๑๔		 พระอำนนท์	 อคฺคปฺโ	 ทิพย์สิงห์
	๑๕		 พระมหำปติวัฒน์	 ปฏิวฑฺฒนเมธี	 แสนเมือง

วิทยาเขตนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระเฉลิม	 ถิรปฺุโ	 ดีเลิศ
	 ๒		 พระมหำสมเดช	 รกฺขิตธมฺโม	 พวงพิมำย
	 ๓		 พระอธิกำรศิริศักดิ์	 ยสินฺธโร	 ล�้ำเลิศ
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วิทยาเขตนครราชสีมา สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสังฆรักษ์สมใจ	 คุณวีโร	 รำชกำล

วิทยาเขตอุบลราชธานี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระพงษ์ศักดิ์	 โรจนวุฑฺฒิ	 นนทเสน
	 ๒		 พระอธิกำรจ�ำรัส	 จำรุธมฺโม	 พำเรือง

วิทยาเขตแพร่ สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระเมธี	 สิริปฺโ	 วังใน
	 ๒		 พระเกรียงศักดิ์	 กิตฺติธมฺโม	 มีอำจ
	 ๓		 พระวรวุฒิ	 วรวุฑฺฒิเมธี	 ลือโฮ้ง

วิทยาเขตสุรินทร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุเมธปทุมำภรณ์	 สุเมโธ	 ช�ำนิด
	 ๒		 Thep	Thach	 	
	 ๓		 พระครูปริยัติกิตติวรรณ	 กิตฺติวณฺโณ	 ได้ทุกทำง
	 ๔		 พระครูปลัดเสกสรร	 ธีรปฺโ	 วิโรจน์รัตน์
	 ๕		 พระครูปรำสำทสุวรรณกิจ	 ปสฺสนฺโต	 เพชรใส
	 ๖		 พระใบฎีกำพงษ์พัฒน์	 ชวโน	 มุมทอง
	 ๗		 พระคำมิน	 สิริปฺโ	 สมนำม
	 ๘		 พระค�ำรณ	 รติโก	 ส�ำรำญ
	 ๙		 พระบุญสม	 อนำลโย	 ศรีสุข
	๑๐		 พระสมชำย	 ส�วโร	 สุขวินัย
	๑๑		 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 เสฏฺปุตฺโต	 พัตรสิงห์
	๑๒		 พระครูสิริธรรมวิสิฐ	 ติธมฺโม	 สมสิทธิ์
	๑๓		 พระมหำชำญ	 อชิโต	 สร้อยสุวรรณ

วิทยาเขตสุรินทร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูโพธิพิพัฒนำกร	 นิพฺภโย	 พรมมี
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	 ๒		 พระสมุห์สุพรรณ	 กตปฺุโ	 ปิ่นเพชร
	 ๓		 พระอุดม	 ธมฺมรกฺขิโต	 ดีล้อม

วิทยาเขตพะเยา สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสมุห์กิตติพงษ์								 กิตฺติว�โส				 สมณะ
	 ๒		 พระชนันท์พิภัช			 อริยเมธี		 ธนภัทร์ภักดีกุล
	 ๓		 พระธวัชชัย					 อำนนฺโท					 ใจประกำร
	 ๔		 พระวชิรวิทย์	 ธีรสุวณฺโณ	 กองโกย
	 ๕		 พระอธิกำรแสงอำรุณ			 ชยำภินนโท							 อ้อยผดุง

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุวรรณสิทธิธำดำ	 มหำวีโร	 วันค�ำ
	 ๒		 พระณรงค์	 พนฺธุธมฺโม	 เทียนเจริญ
	 ๓		 พระวินัยธรยุทธนำ	 ภทฺทำโณ	 พึ่งชื่น
	 ๔		 พระปลัดชัยฤทธิ์	 โชติวโร	 ปั้นวงศ์รอด
	 ๕		 พระอธิกำรญำณวุฒิ	 ภทฺทโก	 หรั่งแสง
	 ๖		 พระครูสังฆรักษ์วรท	 อภิวโร	 มิ่งขวัญ
	 ๗		 พระพิเชฐ	 ปฺำธโร	 โพธิ์ศิริ
	 ๘		 พระครูโสภณปุญญรังสี	 โสภณธมฺโม	 กมลมิตรตระกูล
	 ๙		 พระครูวิสำลสรนำท	 อติพโล	 อ่วมปรำณี
	๑๐		 พระสุทัศวัฒน์		 จรณเมธี		 หนุนสุวัฒนกุล
	๑๑		 พระครูสังฆภำรวิมล		 รติโก		 ทองสุข
	๑๒		 พระมหำสมจิต		 โอทำตวณฺโณ		 พร้อมเพรียง	
	๑๓		 พระประยูร	 อำจิณฺณธมฺโม	 รุ่งเรือง
	๑๔		 พระอธิกำรอำทิตย์	 อำทโร	 เกิดแจ่ม
	๑๕		 พระปลัดสนั่น	 สจฺจวโร	 ดำรำเย็น
	๑๖		 พระปลัดชนะศึก		 สนฺตจิตฺโต		 ส�ำรำญพำนิช
	๑๗		 พระปลัดวชิรสกนธ์		 นรินฺโท	 แพทอง

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระจตุพล	 ปฺำธโร	 ขุนทองแก้ว
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	 ๒		 พระมหำสมศักดิ์	 ทนฺตจิตโต	 แสงงำม
	 ๓		 พระมหำธีรพงษ์	 วรำณโมลี	 ล้อประโคน
	 ๔		 พระมหำปิยะ	 วิชฺชำปิโย	 พฤกษวัน

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรยุทธนำ	 ติิธมฺโม	 สมวงษำ
	 ๒		 พระกิตติพัฒน์	 รจิธมฺโม	 ธงสถำพรวัฒนำ
	 ๓		 พระอ�ำพัน	 สุคตว�โส	 นิลใน
	 ๔		 พระอ�ำนำจ	 อคฺคธมฺโม	 รักชนะ
	 ๕		 พระบุญสิริ	 สิริปฺุโ	 มุ่งสุข
	 ๖		 พระทัศพร	 ิตธมฺโม	 ทองอยู่
	 ๗		 พระสมชำย	 ขนฺติธมฺโม	 จันทรดำฝ่ำย
	 ๘		 พระใบฎีกำชิงชัย	 นำถปฺโ	 วงษ์ยะลำ
	 ๙		 พระปลัดสมหวัง	 ฉนฺทสีโล	 ศรีเพ็ญ
	๑๐		 พระวัชรชำญ	 วชิรปฺโ	 พึ่งประโคน
	๑๑		 พระส�ำฤทธิ์	 จำรุธมฺโม	 พิประโคน
	๑๒		 พระชัยยศ	 จิตฺตส�วโร	 เกตุสุวรรณ
	๑๓		 พระปลัดกิตติศักดิ์	 ธีรปฺโ	 พิมพันธุ์
	๑๔		 พระอธิกำรไพทูลย์	 วิวิตฺโต	 ตีบไธสง
	๑๕		 พระทรงชัย	 ปฺุำคโม	 พิประโคน
	๑๖		 พระอมรินทร์	 จิรวฑฺฒโน	 มำลัยลอย
	๑๗		 พระธนวัฒน์	 มหำปฺุโ	 นิลประกอบกุล
	๑๘		 พระทวีวัฒน์	 จิรว�โส	 ธนธีระเศรษฐ์
	๑๙		 พระปลัดสมชัย	 ปฺำสำโร	 นววงศ์วิวัฒน์
	๒๐		 พระชอบ		 วลฺลโภ	 คล้ำยปุ้ย
	๒๑		 พระพงศ์สิทธิ์	 วรธมฺโม	 โพธิ์เพชรเล็บ
	๒๒		 พระชยพล	 ชยพโล	 ไชยถำวร
	๒๓		 พระปฐม	 อจฺจำทโร	 ไชยได้เพ็ชร์
	๒๔		 พระมำนะ	 ถำวรธมฺโม	 พุฒจันทร์
	๒๕		 พระสมพงษ์		 พลวุฑฺโฒ	 สุทัศน์
	๒๖		 พระพงศ์ธนำ	 ำนวีโร	 ธิรำช
	๒๗		 Dang	Thach  
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วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 เจ้ำอธิกำรอุดมศักดิ์	 อุตฺตมสกฺโก	 ชอบทำงศิลป์

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระบุญรุ่ง	 สมฺปุณฺโณ	 ศรีสงวน
	 ๒		 พระสมุห์ผดุงศักดิ์		 สนฺตจิตฺโต		 จันทรมณี
	 ๓		 พระปวรวัฒน์		 ำนิสฺสโร	 บัวล�้ำเลิศ
	 ๔		 พระอธิกำรเกียรติศักดิ์	 กตทีโป	 เพ็ชรเนียม

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาการสอนสังคมศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระสุรินทร์		 สุรินฺโท	 ร่องมะรุด
	 ๒		 พระสมุห์อ�ำนวย	 จิตฺตทนฺโต	 วิชัย
	 ๓		 พระสมุห์ตนุภัทร	 จินฺตำมโย	 รุ่งเรืองดี
	 ๔		 พระอธิกำรณัฐวุฒิ		 ณวุฑฺฒสำโร		 มำนะพิมพ์

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำจักรกฤษณ์		 ติสุธี	 เขำสมบูรณ์

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำอ�ำพล	 สมฺปนฺนพโล	 มูระคำ
	 ๒		 พระมหำไมตรี		 อำสภชโย	 นนท์ศิริ
	 ๓		 พระมหำยอดนภำ	 วิสิฏฺชโย	 บัตรวิเศษ

วิทยาลัยสงฆ์เลย สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำวัชระ	 วชิรำโณ	 แสงน้อย
	 ๒		 พระมหำอำคม	 อตฺถเมธี	 ค�ำมะนะ
	 ๓		 พระสำยสิทธิ์	 สำรโท	 สิทธิโท
	 ๔		 พระมหำชัชวำลย์	 ชยำวุฑฺโฒ	 หลอดเพ็ชร
	 ๕		 พระครูสุมนสุตกิจ	 ติมโน	 นวลทุ่ง
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	 ๖		 พระมหำรักศักดิ์	 ปฺำวุฑฺโฒ	 บุญชัย
	 ๗		 พระมหำยุรนันท์	 สุมงฺคโล	 กันยำประสิทธิ์
	 ๘		 พระณัฐวัฒน์	 อภิปฺุโ	 โชติธนมงคลกิจ
	 ๙		 พระนวพัสตร์	 ยโสธโร	 พรหมรำช
	๑๐		 Rangsan	Thammasone	 	
	๑๑		 พระมหำวัฒนะชัย	 ชยวฑฺฒโน		 พิทักษ์โล้พำนิช
	๑๒		 พระครูปลัดยุทธพิชัย		 ำณสิทฺธิเมธี		 ฟักเขียว
	๑๓		 พระอธิกำรธรรมวิโรจน์		 สุริโย		 พลสัสดี

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระกฤษณะกำญจน์			 รตนสุวณฺโณ	 ธำรำรัตนะกำญจน์
	 ๒		 พระค�ำน้อย			 จนฺทสำโร	 จันทร์จำง
	 ๓		 พระมหำทศพร			 ทสวโร	 ชนันชนะ
	 ๔		 พระธรรมะรม			 ำนวุฑฺโฒ	 ดงวัน
	 ๕		 พระครูสุธรรมธวัชชัย	 ธมฺมชโย	 มะที
	 ๖		 พระสำธิต		 รกฺขิตว�โส	 เขื่อนค�ำแสน

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระจอม	 เขมจิตฺโต	 อินตำ
	 ๒		 พระนันท์จักร	 นนฺทธมฺมิกโก	 ชูลำภ
	 ๓		 พระมหำธนวุฒิ	 ำณโสภโณ	 อินทนนท์
	 ๔		 พระปลัดพุฒินันท์	 ยสพโล	 กันทะทิพย์
	 ๕		 พระศรัณยู	 สิริเมโธ	 หมื่นอ้ำย
	 ๖		 พระศุภกฤษ	 ปริปุณฺโณ	 ไชยหมอน
	 ๗		 พระหลำว	 ำนวโร	 ปู่เลำ
	 ๘		 พระอำดุลย์	 ปสนฺนจิตฺโต	 แสนดี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรเสด็จ	 ปฏิภำโณ	 เภำรำช
	 ๒		 พระทวีศักดิ์		 ธมฺมกิตฺติโก	 โนนใหม่
	 ๓		 พระกฤษณรงค์		 สนฺตมโน	 มะลิแย้ม
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 ๔		 พระอธิกำรนิพันธ์	 ธมฺมทีโป	 โกศิริ
	 ๕		 พระเทพ	 ปิยสีโล	 พึ่งทองค�ำ
	 ๖		 พระอธิกำรณฐวร	 คุณวโร	 ถำวรศักดิ์
	 ๗		 พระมหำยอด	 อภิปฺุโ	 โสภำ
	 ๘		 พระนิพนธ์	 ำนวโร	 ค�ำภำสี
	 ๙		 พระอนุลักษ์	 ติวฑฺฒโน	 สุขเรือง
	๑๐		 พระมหำสิริวัฒน์ชัย	 ภูริปฺโ	 พรมศรี
	๑๑		 พระครูโกศลพัชรำศัย	 สิริธโร	 ศรอินทร์
	๑๒		 พระพิลม	 จำรุกิตฺติโก	 แจ้งดี

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระโชคทวี		 ถำวโร		 สงวนศิล
	 ๒		 พระมหำสุพรรณ		 สุภทฺโท		 สติภำ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระพัชรพล		 ปฺำธโร	 วำสรส
	 ๒		 พระสุรพงษ์		 ธีรธมฺโม	 โปร่งไธสง
	 ๓		 พระธีรพล		 ณฏฺิโก	 บัวทอง
	 ๔		 พระอธิกำรวัชระ		 จิตฺตสำโร	 จันทร์แสง
	 ๕		 พระปลัดทองค�ำ		 โอภำโส	 เศษสุวรรณ์

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระตะวัน	 ขนฺติพโล	 เกิดมูล
	 ๒		 พระครูสุธรรมจินดำกร		 สุธมฺโม	 เตจ๊ะพรมวัง
	 ๓		 พระครูสุจิณสำธุกิจ	 สุจิณฺโณ	 สีไชลังกำ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรบุญชื่น	 กลฺยำณธมฺโม	 รือเรือง
	 ๒		 พระแสงธรรม	 สุปฺโ	 นำมค�ำ
	 ๓		 พระอธิกำรยอด	 ปฺำวชิโร	 ค�ำหล้ำ
	 ๔		 พระครูทิพยบุญญำกร	 กตปฺุโ	 นำมอุ่น
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	 ๕		 พระครูสุวิชำนสุตสุนทร	 สุวิชำโน	 สุเล็ก
	 ๖		 พระสิทธิชัย	 ติโสภโณ	 วงค์ค�ำ
	 ๗		 พระมหำสงกรำนต์	 จิรวฑฺฒโน	 จันทำพูน

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระพุทธิญำณมุนี	 ปฺำวชิโร	 สินสอน
	 ๒		 พระครูใบฎีกำจ�ำรัส	 ขนฺติยุตฺโต	 เชียงแขก
	 ๓		 พระอนุสรณ์	 จรณธมฺโม	 ใจประกำร
	 ๔		 พระศักดิ์ชัย	 จิรสีโล	 วังแง่
	 ๕		 พระปลัดอนันต์	 อำนนฺทเมธี	 กองบุญเรือง
	 ๖		 พระปลัดสมศักดิ์	 สมำหิโต	 สุใจมุข
	 ๗		 พระครูสังฆรักษ์อภินัฐ	 สุภทฺโท	 แก้วบุญเรือง
	 ๘		 พระครูวิจิตรธรรมำนุศำสก์	 กิตฺติปฺโ	 เชียงนำ
	 ๙		 พระครูใบฎีกำทศพล	 ลกฺขสุวณฺโณ	 ค�ำแสน
	๑๐		 พระณพัทรศรัญ	 โฆสิตธมฺโม	 มำฟอง
	๑๑		 พระไพรสณฑ์	 มหำวีโร	 ใหม่วงศ์
	๑๒		 Thkhagamaw	 	

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูไพโรจน์วัฒนำทร	 โชติวโร	 เทำศิริ
	 ๒		 พระบัญชำ	 สฺจิตฺโต	 อัครชำติ
	 ๓		 พระมำนพ	 โชติโก	 หงษ์พันธ์
	 ๔		 พระเสกสรรค์	 ำนยุตฺโต	 ศรีทน
	 ๕		 พระอัครวัฒน์	 ำณโสตฺถิโก	 ศิลำรัตน์
	 ๖		 พระสมุห์พรชัย	 รตนโชโต	 สุพรรณ
	 ๗		 พระอธิกำรอ�ำพน	 จำรุโภ	 ดำรำศำสตร์

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูพัฒนวิสิทธิ์	 อฺชลีโย	 เกษมศรี
	 ๒		 พระครูเวฬุวนำภิรมย์	 กิตฺติสำโร	 ประจันบำน
	 ๓		 พระครูสันติถิรธรรม	 ถิรสนฺโต	 ปู่หงส์
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 ๔		 พระครูสุนทรสำรวำที	 ำณสำโร	 มณีจันทร์
	 ๕		 พระครูนิวิฐธรรมำภรณ์	 อตฺตคุตฺโต	 เชิงกล
	 ๖		 พระครูธรรมธรรัตนะ	 รตนเทโว	 หลวงเทพ
	 ๗		 พระอธิกำรนินนำท	 สนฺตจิตฺโต	 เชียงวงค์
	 ๘		 พระมหำสุวัฒน์	 คุณวุฑฺโฒ	 สูแป้น
	 ๙		 พระสุรชัย	 สุรชโย	 ทองกันยำ
	๑๐		 พระใบฎีกำสรำวุฒิ	 สจฺจวโร	 จันมูล
	๑๑		 เจ้ำอธิกำรเตชพัทธ์	 สนฺติกโร	 วิริยะศักดิ์
	๑๒		 พระอธิกำรวสันต์	 ติสฺสโร	 พันธุ
	๑๓		 พระครูสังฆรักษ์วนวัฒน์	 อินฺทปฺโ	 มีแก้ว

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูปลัดเฉลิม		 โชติกโร	 บุญเยี่ยม
	 ๒		 พระครูปลัดสุรัตน์		 ธมฺมสุทฺโธ	 ภู่มำลี
	 ๓		 พระปลัดกิตติศักดิ์		 ำนจำโร	 อุ้ยทรัพย์
	 ๔		 พระปลัดเกรียงไกร		 กิตฺติสำโร	 อ่วมค�ำ
	 ๕		 พระครูสังฆรักษ์กมล		 อิสิำโณ	 นิลน�้ำเพชร
	 ๖		 พระครูสังฆรักษ์ศิริวัฒน์		 รกฺขิโต	 ปำนน้อย
	 ๗		 พระครูสมุห์สุรสิทธิ์		 สุรสิทฺธิ	 ฟุ้งสำคร
	 ๘		 พระสมุห์ชัยรัตน์		 สีลวฑฺฒโน	 ภู่มำลี
	 ๙		 พระใบฎีกำอุทัย		 สุจิณฺโณ	 พิทักษ์หงส์สกุล
	๑๐		 พระมหำเจริญ		 จิรนนฺโท	 แสงเครือ
	๑๑		 พระมหำนิพิฐพนธ์		 กิตฺติพนฺโธ	 กันตธรำรักษ์
	๑๒		 พระมหำชัยพร		 ชยเสโน	 โพธิ์อิ่ม
	๑๓		 พระมหำนิพนธ์		 ลทฺธคุโณ	 ปิ่นประดับ
	๑๔		 พระธีรพงษ์		 สำทโร	 ฟองน�้ำทิพย์
	๑๕		 พระมหำชัยยุทธ		 เตชธมฺโม	 ตระกำรวำณิช
	๑๖		 พระมหำสมจิตร		 วรปฺโ	 ระเบียบ
	๑๗		 พระมหำโกมล		 สติสมฺปนฺโน	 ทำรักษำ
	๑๘		 พระมหำอริยะ		 อริยชโย	 ถิรทินรัตน์
	๑๙		 พระอธิกำรศรีชำติ		 ชำคโร	 ตะเคียนแดง
	๒๐		 พระสำยันต์		 สุภทฺโท	 บัวขจร
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	๒๑		 พระสมพร		 ธมฺมปฺโ	 จิวะวิไลกำญจน์
	๒๒		 พระเพียร		 ำนธมฺโม	 ข�ำใบ
	๒๓		 พระมหำสุรพัฒน์		 สีลสุทฺโธ	 วัฒนศริ
	๒๔		 พระใบฎีกำภำณุวัฒน์		 ปภสฺสโร	 ดำรำ
	๒๕		 พระวชิระ		 ปฺำสำโร	 ศิริลักษ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระมหำกฤติน	 ปภสฺสโร	 หอมชื่น
	 ๒		 พระสมชำย	 รตฺนโชโต	 คล้ำยบ้ำนกอก
	 ๓		 พระครูปลัดวิทยำ	 ำนธมฺโม	 ดีนำค
	 ๔		 พระมหำสมใจ	 ปภำกโร	 บุญขำว
	 ๕		 Sovatthanachhen	Yeavya	 	
	 ๖		 พระอธิกำรวีรพล	 เตชำธโร	 สังขิมพะเนำ
	 ๗		 พระภัทธีระ	 ำณวุฑฺโฒ	 สุวรรณประสิทธิ์
	 ๘		 พระพัฒนวัชร์	 ำณสิริ	 พูลสวัสดิ์
	 ๙		 พระศักดิ์ชัย	 อนิฺชิโต	 โตสำคร
	๑๐		 พระมหำกัมปนำท	 สุภทฺโท	 โกษำแสง
	๑๑		 พระจักรำ	 ำนวโร	 จิตรเจริญ
	๑๒		 พระอธิกำรนัฐพล	 อโนมปฺโ	 มูลผึ้ง

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระอธิกำรธนกิตต์	 ธนิสฺสโร	 ธรรมรำช
	 ๒		 เจ้ำอธิกำรวุฒิชัย			 ำนุตฺตโร	 เวียงนนท์
	 ๓		 พระอธิกำรสมัย		 ปภสฺสโร	 เบ้ำจังหำร		
	 ๔		 พระยุทธศิลป์	 สุวณฺโณ	 อำรีเอื้อ		
	 ๕		 พระมหำณรงค์ศักดิ์			 อริยว�โส	 อำจวงษำ
	 ๖		 พระอ�ำพล	 มทฺทโว	 เภตรำ
	 ๗		 พระครูปริยัติสันติธรรม	 สนฺตจิตฺโต	 สำรแสง
	 ๘		 พระอธิกำรธนบดี	 ธมฺมทินฺโน	 วรฉัตร
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วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล
	 ๑		 พระครูสุนทรสีลสัมบัน	 คุณสมฺปนฺโน	 ล�้ำเลิศ
	 ๒		 พระครูสุวรรณธรรมำภิมณฑ์	 ติธมฺโม	 เจริญผำ
	 ๓		 พระครูสมุห์กฤษฎำ	 สิริสำโร	 สีทองใบ
	 ๔		 พระมหำสมหมำย	 สมกิจฺโจ	 เสียงดีเพ็ง
	 ๕		 พระปุณภณ	 สุภสีโล	 นิธิกำญจนจินดำ
	 ๖		 พระปิยะ	 ทินฺนวโร	 ปิ่นวิเศษ
	 ๗		 พระพิน	 อนีโฆ	 พลเสน
	 ๘		 พระปลัดกัลยวรรธน์	 กนฺตวีโร	 ปรำนสะระพงค์
	 ๙		 พระครูใบฎีกำเขมปัตถ์	 สุทฺธิธมฺโม	 พิชญกิตติกุล
	๑๐		 พระอุทัย	 จำรุธมฺโม	 แก่นจ�ำปำ
	๑๑		 พระมหำอุทัย	 กตคุโณ	 ประดิษฐ์ศร
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รายนามมหาบัณฑิตจากสถาบันสมทบ
Ching Chueh Buddhist Sangha University

Major Mahayana Buddhism

 No.  Name Surname
	 1		 Nguyen	Thi	Hong	Pho	 	
	 2		 Wang	Dan	Dan	 	
	 3		 Tsai	Han	Ho

Buddhist College of Singapore (BCS)
Major Buddhist Studies

 No.  Name Surname
	 1		 Chen	Cai	 	
	 2		 Li	Junyu	 	
	 3		 Maung	Maung	Win	 	
	 4		 Xiao	Yu	 	
	 5		 Rev	Dorakumbure	Gnanarathana	Thero	 	
	 6		 Ven	Aparekke	Sirisumana	Thero	 	
	 7		 Nguyen	Ly	Ngoc	 	
	 8		 Rev	Dorapane	Chandananda	Thero	 	
	 9		 Vo	Thy	My

SIBA, Sri Lanka
Major Buddhist Studies

 No.  Name Surname
	 1		 D.T.	Lan	 	
	 2		 B.	Dhammarama	 	
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รายนามมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒ กลุ่มคฤหัสถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 *****
บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวจรัสลักษณ์			 ทองโอฬำร
	 ๒		 นำยปฐมพงศ์				 บูชำบุตร
	 ๓		 นำงสำวอังคณำ	 พึ่งต�ำบล
	 ๔		 นำงสำวสมศรี			 รุ่งแสงทอง
	 ๕		 นำยอินทรศักดิ์		 เทียมเศวต
	 ๖		 นำงจิณัฐตำ		 ฐิตวัฒน์
	 ๗		 นำยณัฐพงศ์		 วรรณโสภำ
	 ๘		 นำงสำวสุภำวดี			 คูหำทอง

สาขาวิชาปรัชญา 
  ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยณัฐวุฒิ		 สงวนงำม

สาขาวิชาสันติศึกษา
  ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงนงนภัส	 เดชะองอำจ
	 ๒		 นำงสุริสำ	 แก้วสมชำติ
	 ๓		 นำงกรธิดำ	 เดียวเจริญ
	 ๔		 นำงสำวรมิดำ	 แอนดริวส์
	 ๕		 นำงสำวรัตนำ	 พงษ์วุฒิประพันธ์
	 ๖		 นำงสำวธตรฐ	 หินซุย	

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงพัชรีย์	 บุญอินทร์
	 ๒		 นำงสำวฐิติมำ	 ใหม่สมเด็จ
	 ๓		 นำงสำวศศินิภำ	 ระสำรักษ์
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คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยกันเตยภัทร		 สีวงศ์ดี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวกรุณำ		 ภิรมย์ธรรม
	 ๒		 นำงสำวแพรเนื้อทอง		 สำมพันธ์
	 ๓		 นำยสำรัช		 ช�ำนิศำสตร์
	 ๔		 นำงสำวสิริกรณ์		 วิกรมำภรณ์
	 ๕		 นำงสำวโชติกำ	 ศิริบุญ
	 ๖		 นำงสำวสุภำภรณ์			 มอมุงคุณ
	 ๗		 นำยวันชัย		 วิพุชฌติยำกูล
	 ๘		 นำงสำวกัลย์พัตร์	 เสรีชัย
	 ๙		 นำยจักนรินทร์	 สีนวล
	๑๐		 นำงสำวชลธิชำ		 ธรรมผล
	๑๑		 นำงสำวเชำว์	 ร�ำมะนำ
	๑๒		 นำยทวี	 หนูพันธ์
	๑๓		 นำยทรงวุฒิ	 มงคลดี
	๑๔		 นำงสำวนวรัตน์	 สถำพรพำนิช
	๑๕		 นำงสำวนัฏธนัน	 ภู่นิเทศ
	๑๖		 นำงสำวปภัชญำ	 พวงพันธ์
	๑๗		 นำงสำวปวีณำ	 รอบแคว้น
	๑๘		 นำยพยุง	 โสพลสุข
	๑๙		 นำงพเยำว์	 สำยชล
	๒๐		 นำงสำวเพชรสีฟ้ำ	 พีรนันทปัญญำ
	๒๑		 นำยภัทรนนท์	 เมฆวิลัย
	๒๒		 นำยมณีบุษย์ษบัน	 ศิริอรรถ
	๒๓		 นำงสำวมำลินี	 มโนมัยสันติภำพ
	๒๔		 นำยลัทธเดช		 พันธ์ฟัก
	๒๕		 นำยศักดิ์ชัย	 อนันต์ชัยลิขิต
	๒๖		 นำยสมศักดิ์	 วิเศษ
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	๒๗		 นำงสำวสำยสกุล		 สำยค�ำ
	๒๘		 นำงสำวสิรินุช		 บุสโร
	๒๙		 นำงสำวสุพิชฌำ	 แย้มคล้ำย	
	๓๐		 นำงสำวไวยำกรณ์	 แก้วใส
	๓๑		 นำงสำวอรอุษำ	 มั่งมีสิน
	๓๒		 นำงสำวอัญชลี		 พรหมเถื่อน
	๓๓		 นำงสำวอภิญญำ		 ระหำรไทย
	๓๔		 นำยเอกวิทย์	 นันทศรี
	๓๕		 นำยเอกสิทธิ์		 แซ่จ๋ำว
	๓๖		 นำงสำวเกตุวดี	 วรนุช
	๓๗		 นำงสำวจิรำพร	 จ�ำปำเทศ
	๓๘		 นำงสำวจุฑำมำศ	 รัชนจิตบริสุทธิ์
	๓๙		 นำยทนงศักดิ์	 สุขกำย
	๔๐		 นำงสำวธนชุดำ	 ตันตรำนุกูล
	๔๑		 นำยประภัสสร	 ทวีกำร
	๔๒		 ว่ำที่ร้อยตรีหญิง	พรทิพย์	 บุญขวัญ
	๔๓		 นำงสำวลัดดำ	 สุขกุดี
	๔๔		 นำยสมบัติ	 บุตรแสนคม
	๔๕		 นำงแสงตะวัน		 อำจละออ
	๔๖		 นำยสิระพงษ์		 เชษฐ์ชัยอมรกุล
	๔๗		 นำยอภิเชษฐ์		 อยู่เทศ
	๔๘		 นำงอำริตำ	 สุขเพ็ญ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสันติ	 กินรี
	 ๒		 ว่ำที่ร้อยตรี	ชัชวำล	 เหลืองค�ำ
	 ๓		 นำยพลวัฒน์	 เป็ดทอง
	 ๔		 นำงวรัญญำ	 เป็ดทอง
	 ๕		 นำงสำวชนกนันท์	 ช่วยประคอง
	 ๖		 นำงสำวรัสรินทร์	 ธีรัชธรรมสรณ์
	 ๗		 นำงสำววรรณภำ	 ภูแข่งหมอก
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	 ๘		 นำงปิยะนุช	 เพชรบุตร
	 ๙		 นำงสำวปิยวรรณ์	 ศิริพันธุ์
	๑๐		 นำยสมัชชำ	 ศรีนอก

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยคณพศ	 ภูมิสิทธิ์
	 ๒		 ว่ำที่เรือโท	ภำณุ	 สกุลฉินวัฒนชัย
	 ๓		 นำยชิษณุพงศ์	 มูลตำ
	 ๔		 นำงสำวพัชรวรรณ	 จันมะณีย์
	 ๕		 นำงณัฎฐำ	 ก�ำจร
	 ๖		 นำงสำวศิริประภำ	 แก้วบุญใสย
	 ๗		 นำงสำวญำศุมินท์	 อินทร์กรุงเก่ำ
	 ๘		 นำงสำวอภัสรำพร	 หงษ์วิลัย
	 ๙		 นำยวีระพงษ์	 แพงค�ำฮัก

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวเมธทิพำ	 ศุภผลศิริ
	 ๒		 นำงสำวณัฐธชำ			 บุญศรี
	 ๓		 นำยดนัยชัยนันท์	 สังขทรัพย์
	 ๔		 นำยพรเมธินท์	 ฐิติพงษ์วรภัทร
	 ๕		 นำงสำวสุจิตรำ	 ชลกำญจน์สกุล
	 ๖		 นำงปูชนิยะดำ	 วิเชียรธรรม
	 ๗		 นำงสำวอรปภำ	 เจริญกุล
	 ๘		 นำงสำวบงกช	 จันศิริ
	 ๙		 นำงชนำภรณ์	 ศรีพระจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 สิบเอก	นพเก้ำ		 สุโพธิ์
	 ๒		 นำงสำวเบญมำศ	 เมืองฉิม
	 ๓		 นำงสำวสรำวลี		 ชิมำนนท์
	 ๔		 นำงสำวสุธำทิพย์			 เทียนเตี้ย
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	 ๕		 นำงสำววิไล	 ถำวรสุวรรณ
	 ๖		 นำงสำวชิสำ	 จิรกวินกำร
	 ๗		 นำงสำวกัญญำวีร์	 ธัญญำรัชตะ
	 ๘		 นำยช�ำมะนำฏแสนยำกร	 ช่วยกันจักร์
	 ๙		 นำงสำวพีรญำ	 สหรัตพณ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 Anik	Barua

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา English (International Program)  
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 1		 Dang	Ngoc	Chung	
	 2		 Mr.	Nitipon		 Tunasoon

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยธนำศิลป์		 สำยแปง
	 ๒		 นำยจิตรกร		 ละออศรี	
	 ๓		 นำยกิตติ	 พุทธนพ
	 ๔		 นำงสำวชนิกำนต์	 ธรรมเจริญ
	 ๕		 นำยปกิจ	 พรรัตนำนุกูล
	 ๖		 นำงสำวมนัสนันท์	 ศิวะพรพัฒนำ
	 ๗		 นำยกันตภณ	 จันทร์พิมพ์
	 ๘		 นำยวิศิษย์	 จันดำกูล

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงขนิษฐ	 ชีวะประไพ
	 ๒		 นำยธีระยุทธ	 แพ่งจันทึก
	 ๓		 นำยพฤษภำ	 กุมภำ
	 ๔		 นำยภูดล	 รัตนโชติวงศ์กุล
	 ๕		 นำยสันติ	 แป้นอ�่ำ
	 ๖		 นำงสำววัชรี	 วัฒนำสุทธิวงศ์
	 ๗		 นำงเสำวนีย์		 มิตตะธรรมำกุล
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คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงอนุชิดำ	 แสงอรุณ
	 ๒		 นำงสำวภำรดี	 เจริญธนมิตร
	 ๓		 นำงใจสวรรค์		 บูรณสรรค์
	 ๔		 นำยฐิติวัฒน์	 เพชรถิรสวัสดิ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยกฤษฎำ		 อุลุชำฎะ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 พลโท	รวิช	 สุรไตรวิช
	 ๒		 นำยวิทยำ	 จงวรกุล
	 ๓		 ว่ำที่ร้อยตรี	เจษฎำกรณ์	 คุณค�ำเท็ญ
	 ๔		 นำยประพัฒน์	 ปัญญำวัฒนำนนท์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) Buddhist Studies
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 1		 Lim	Mun	Chin	
	 2		 Mrs.	Khanthong		 Poth
	 3		 Nguyen	Thi	Dieu	Hien	

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยอดิเรก		 มีศรี
	 ๒		 นำงธัญกนกรัชต์		 จิรโชคนิธิชโยธร
	 ๓		 นำงสำวฤดีมำศ		 พรมอำรักษ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวเขมจิรำ				 กุลข�ำ
	 ๒		 นำงสำวศศิพิมพ์				 กองสุข
	 ๓		 นำงสำวเสำวลักษณ์				 ขำวเขียว
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	 ๔		 นำยปรัชญำ		 เพ็ชรำกำล
	 ๕		 นำงสำวสิริพร				 สิทธิศิริ
	 ๖		 นำงสำวนรีรัตน์				 ศิริวัฒน์
	 ๗		 นำงสำววำสนำ				 ไหมละเอียด
	 ๘		 นำยโสฬส		 เพ็งเหมือน
	 ๙		 ร้อยโท	สุรพร		 น�ำนำผล
	๑๐		 นำงสำวสำรินี	 บ�ำรุงภักดิ์
	๑๑		 นำงสำวลัดดำวรรณ	 อักษรเดช
	๑๒		 นำยแดนทวี				 มำนะจิตร
	๑๓		 นำยธนวัฒน์				 ช่วยพัทลุง
	๑๔		 นำยเอกรำช			 เอียดแก้ว
	๑๕		 นำยนัฐภล			 เพ็ชรทอง
	๑๖		 นำยชัยยันต์				 ขวัญเกื้อ
	๑๗		 นำยจรัญ		 คิดขยัน	
	๑๘		 นำงสำวสลิลทิพย์	 เกลี้ยงเกลำ
	๑๙		 นำยจักรี				 เชิดชู
	๒๐		 นำยธีรภัทร				 ภักดี
	๒๑		 ว่ำที่ร้อยตรี	มำนะศักดิ์			 สมบูรณ์
	๒๒		 นำงสำวพชรกมล		 บุญฤทธิ์
	๒๓		 นำงสำวอรุณี		 ช่วยพัทลุง
	๒๔		 นำงสำวจันทร์จิรำ		 สระแดง
	๒๕		 นำยไตรวุฒิ			 ทองสกุล
	๒๖		 นำงสำวสุวิภำ		 เพชรคง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสุภัทชัย				 ด�ำสีใหม่
	 ๒		 นำงสำวทิพย์วรรณ	 จันทรำ
	 ๓		 ดำบต�ำรวจ	เพลิน				 จำมจุรี
	 ๔		 นำยสรวิศ				 เพ็ชรมำตศรี
	 ๕		 นำยสุชำติ				 พริกเล็ก
	 ๖		 นำงเปี่ยมอ�ำพร				 ช่วยบ�ำรุง
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	 ๗		 นำยโกศล		 สุขเกษม
	 ๘		 นำยยอดขวัญ				 มณีฉำย
	 ๙		 นำยอดิศร				 คงทอง

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยวินัย	 ภักดีงำม
	 ๒		 นำงวรำพร	
	 ๓		 นำยธเนศ		 ชัยชนะกิจกำร
	 ๔		 นำยแก่นศีล	 กล้ำจน
	 ๕		 นำยชัยภัทร	 ชุติคำมี
	 ๖		 นำงสำวลักขณำ			 แซ่โซ้ว
	 ๗		 นำงสำวสันทนำ	 ประวงศ์
	 ๘		 นำงสำวเสริมศรี	 ชวำนิสำกุล
	 ๙		 นำงสำวกนกวรรณ	 แสนประสิทธิ์

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาปรัชญา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 Dhaniram	Ghimire	
	 ๒		 นำงสำวอุทุมพร	 เกตุสุนทร
	 ๓		 นำยยี่ดวง	 ศรีค�ำ
	 ๔		 นำยฐิติทรัพย์		 พระแก้ว
	 ๕		 นำงสำวมธุนันท์	 ธันยธรฐิติกุล

วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยพลำธิป	 จันทร์ต๊ะมูล
	 ๒		 จ่ำสิบเอก	ทนงศักดิ์			 กุมะณำ
	 ๓		 นำยฉัตรชัย		 อุประแสน
	 ๔		 นำยศิวดล			 อมำตยกุล
	 ๕		 นำงสำวพิกุล			 เถำวัลย์
	 ๖		 Nang	Hsai	Noom		
	 ๗		 นำยทองสุข			 ศิรินวน
	 ๘		 นำงเสงี่ยม		 ศิรินวน
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วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยอนุสิทธิ์	 ต้นโพธิ์
	 ๒		 Soeurng	Seam	

วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยวรยุทธ	 พลศรี
	 ๒		 นำยสรณ์สิริ	 ศรีชำทุม
	 ๓		 นำงสำววรีภรณ์	 นระแสน
	 ๔		 นำยกัณพัฒน์			 แพงดำน
	 ๕		 นำงสำวปัณฑิตำ	 แพงดำน
	 ๖		 นำงสำวภัสรพรรณ	 แสนหล้ำ
	 ๗		 นำงสำวอัญญำดำ		 ตำเสำร์
	 ๘		 นำงสำวภัณฑิรำ		 ธิตะปัน
	 ๙		 นำยองอำจ		 นำมพิกุล
	๑๐		 นำยอภิชำติ		 จันทร์ศรี
	๑๑		 นำยวัณณุวรรธน์		 ศรีไสว
	๑๒		 นำยพูลศักดิ์		 พรมมน
	๑๓		 นำงสำวอำธิชำ		 ศิริอำมำตย์
	๑๔		 นำยพงษ์ศักดิ์			 บุบพิ
	๑๕		 นำยก้องไกล		 เหมันต์
	๑๖		 นำยพิทักษ์		 ภูศรีฤทธิ์
	๑๗		 นำงอมรรัตน์		 ดำคม
	๑๘		 นำยพิทยำ		 ดำคม
	๑๙		 นำงสำวภำวิณี		 ประทุมสำย
	๒๐		 นำยยศพัทธ์	 เที่ยงผดุง

 วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยอิทธิกร	 อินทร์อุดม
	 ๒		 นำยวัชรพงษ์	 รักษำเงิน
	 ๓		 นำงสำวอุทุมพร	 ไพสีขำว
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	 ๔		 นำงสำวกมลกำญจน์	 อุทัยเรือง
	 ๕		 นำยวิษณ์ศรัชฎ์	 อัศวรรธโสภณ
	 ๖		 นำยวิชิต	 นำชัยสินธุ์
	 ๗		 นำงสำวมนัสนันท์	 ชำบรรดิษฐ
	 ๘		 นำยพรชัย	 วันทุม
	 ๙		 นำยวุฒิชัย	 เยำวโพธิ์
	๑๐		 นำยนิวัฒนำ	 วรรณค�ำ
	๑๑		 นำงสำวรุ่งนภำ	 โยนดัน
	๑๒		 นำงสำวสุจิตตรำ	 สะดู่
	๑๓		 นำงสำวพิพิธธนวดี	 สมคะเณย์

สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยอภินพ	 ฮำดภักดี
	 ๒		 นำยต่อศักดิ์	 สังขะทิพย์

วิทยาเขตนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวสมิตรำ	 โสรีวกุล

วิทยาเขตแพร่ สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสุขำวดี	 วังค�ำ
	 ๒		 นำยอัตสิทธิ์	 ช้ำงเชื้อวงษ์
	 ๓		 นำยธิติศิริพัฒน์	 รุ่งพรหมมำ
	 ๔		 นำยศักดิ์ชัย	 นำลัย
	 ๕		 นำงสำวธนัชพร	 พรหมเสนำ
	 ๖		 พันต�ำรวจโทรหญิง	ศิริพร	 สีเทำ
	 ๗		 นำยธนัช	 ปำลีกุย
	 ๘		 ร้อยโท	เอกพจน์	 อุดดี
	 ๙		 นำงนวลฉวี	 ค�ำฝั้น
	๑๐		 ว่ำที่ร้อยตรี	ณภัทรฐนัน	 มังกรณ์
	๑๑		 นำยวิรำช	 ธันยพัฒน์กุล
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	๑๒		 นำงสำวอำรยำ	 ยอดโอวำท
	๑๓		 นำยอภิรัตน์	 แก้วเจริญ

วิทยาเขตสุรินทร์ สาขาการสอนสังคมศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวน�้ำผึ้ง	 แสงทับทิม
	 ๒		 นำงสำวอัมรำ	 ตอรบรัมย์
	 ๓		 นำงสำวจิรำรัตน์	 พิมพ์ประเสริฐ
	 ๔		 นำงสำวศำสินี	 ผ่องศรี
	 ๕		 นำงณัฐวรี	 สำยบุตร

วิทยาเขตพะเยา สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวพัชรีญำ				 ฟองจันตำ
	 ๒		 นำยธนวัฒน์	 กิดำ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 ว่ำที่ร้อยตรี	อุทัย	 ภูมิประมำณ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวสำริสำ	 พชิรำญำณี

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยชนพณ	 สุขแจ่ม
	 ๒		 นำงสำวธัญญลักษณ์	 ต่วนชะเอม
	 ๓		 ว่ำที่ร้อยตรี	อรรถพันธ์		 แย้มแสง
	 ๔		 นำงจุฑำรัตน์	 ทศไกร
	 ๕		 นำงสำวภำวิณี		 วัฒนพรหม
	 ๖		 นำยอภิสิทธิ์	 พรหมศิริ
	 ๗		 นำยธีรพจน์	 แนบเนียน
	 ๘		 นำงสำวรัชณี	 ดวงแก้ว
	 ๙		 นำงสำวบุญธิดำ		 แก้วทอง
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	๑๐		 นำงสำวภำรดี		 เกิดวำระ
	๑๑		 นำยธนำนนท์	 แสงทองทำบ
	๑๒		 นำงสำวจริยพร			 แตงขุด
	๑๓		 นำงชญำนภัส	 ขำวผ่อง
	๑๔		 นำยจิตกร	 สมำคม
	๑๕		 นำงนุจรี	 เมฆพิทักษ์
	๑๖		 นำงสำวศิรัญญำ	 แตงน้อย
	๑๗		 ว่ำที่ร้อยตรี	อภิสิทธิ์	 วงษ์ประดิษฐ
	๑๘		 นำงสำวณฐมน	 อนันต์
	๑๙		 นำยญำณกร		 ช้อยนิยม
	๒๐		 นำยวีรภัทร	 ภักดีพงษ์
	๒๑		 นำงสำวอังคณำ	 ปั้นพิพัฒน์
	๒๒		 นำงสำวธัญวลัย	 พูลพิพัฒน์
	๒๓		 นำยอภิชัย	 เพ็งกรูด
	๒๔		 นำยณรงค์ศักดิ์		 ทองสี
	๒๕		 นำงสำวแพรวนภำ	 แจ่มจ�ำรัส

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวนิภำพร	 ครุฑจันทร์	

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวจันทร์จิรำ			 พูลจันทร์
	 ๒		 นำงอำรีย์			 ชูเฉลิม
	 ๓		 นำยมนัสวิน	 พันธ์เลือดไทย	
	 ๔		 นำงอัมพกำ	 ชมภู่

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวพัชรมณฑ์		 พร้อมเพียรพันธ์
	 ๒		 นำยรัฐพล		 ต่วนชะเอม
	 ๓		 นำยรัชภูมิ	 ศรีเพ็ง
	 ๔		 นำงฉันทณำ	 แสงสุวรรณถำวร
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	 ๕		 นำยนพคุณ	 น�ำจิตรไทย
	 ๖		 นำยพีรพงษ์	 ตลับทอง
	 ๗		 นำยวรสิทธิสิน	 หงส์ทอง
	 ๘		 นำงจุลลดำ	 พุทธรักษำ

วิทยาลัยสงฆ์เลย สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงหรรษำ		 อินน้อย
	 ๒		 นำงสำวปฐมภรณ์	 ค�ำภำพล
	 ๓		 นำยนภำ		 ชำลี	
	 ๔		 นำยธีรวัฒน์		 บงแก้ว
	 ๕		 ว่ำที่ร้อยตรี	ทศธรรม		 สำรค�ำ
	 ๖		 นำงวำรุณี		 สุวรรณสิงห์
	 ๗		 นำยสุวิจักขณ์	 พุทธิชัยพำณิช
	 ๘		 นำยอุไทย	 โกยชัย
	 ๙		 นำงสำวภัทรวรรณ	 ประโลม
	๑๐		 นำยนฤดล	 มะโนศรี
	๑๑		 นำยวรวิทย์	 บุญประคม
	๑๒		 นำงสำวสุวนันท์	 สำรค�ำ

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวมณีกำนต์	 สุพงษ์
	 ๒		 นำงสำวชมภูนุช	 ต๊ะชุมภู

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยชัชชัย	 ชัยปัญญำ
	 ๒		 นำยโชติกำ	 ใจอักษร
	 ๓		 นำงสำวณภัทร	 สำวะจันทร์
	 ๔		 นำงณิชชำ		 มณีวรรณ
	 ๕		 นำงสำวดรุณี	 อุตเจริญ	
	 ๖		 นำยทวีศักดิ์	 ศรีศฤงคำร
	 ๗		 นำยธนกร	 โภคินวัฒนำกุล
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	 ๘		 ว่ำที่ร้อยตรี	นพดล	 มโนแสง
	 ๙		 นำงปำริชำติ	 สำยค�ำ
	๑๐		 นำงพัชนียำ	 มโนสมุทร
	๑๑		 นำงสำวพิมมำลำ	 แก้วมำลำ
	๑๒		 นำยพีระณัฏฐ์	 สังข์สอน
	๑๓		 นำงมณีรัตน์	 ปัญญำกำศ
	๑๔		 นำยมนู	 ติ๊บมะโน
	๑๕		 นำงสำวรจนำ	 แก้วกำศ
	๑๖		 นำงสำววำทินี		 ขันธิกุล
	๑๗		 นำยสมพงษ์	 ปฤชำนนท์
	๑๘		 นำยกันตภณ	 จงงำมวิไล
	๑๙		 นำยวิสุทธ์	 มโนวงค์
	๒๐		 นำยส�ำเริง	 โกมุทศิริกุล
	๒๑		 นำยสุวัฒน์สันต์	 จันทร์ตำธรรม
	๒๒		 นำยอนุชิต	 อินท�ำ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงแพรวำ		 เพิ่มพิริยกุล
	 ๒		 นำยณัฐวุฒิ		 งำมสง่ำ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยบุญลอง		 ค�ำบำง
	 ๒		 นำงปัทมกร		 ปุริโส

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยบุญโชติ		 สลีอ่อน
	 ๒		 นำงพิชยำรัชต์			 ดิฐภักดีคุณำนนท์
	 ๓		 นำงยุพิน			 สุขสวัสดิ์
	 ๔		 นำงสำวสว่ำงจิต	 ขันตี
	 ๕		 นำยวำนิตธิวัฒน์		 ค�ำเรือง
	 ๖		 นำยกชพรรณ		 จันทรำ
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	 ๗		 นำยเอ็ด		 ติ๊บปะละ
	 ๘		 นำงสำวณัฐชำนันท์		 สิริธัญโรจน์
	 ๙		 นำงสิริวรรณ		 มิตต์สัตย์สิริกุล

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 จ่ำสิบเอก	กรกฤษณ์	 ใสสม
	 ๒		 จ่ำสิบโท	เกรียงศักดิ์	 คะใจ
	 ๓		 นำงเกษญำกร	 เขื่อนค�ำ
	 ๔		 นำยจักรพงษ์	 มะโนนัย
	 ๕		 นำงสำวนพมำศ	 สิทธิมงคล
	 ๖		 นำงสำวนิยำนันท์	 วุฒิพนมศักดิ์
	 ๗		 นำงสำวเพ็ญศิณี	 ดิฐชัยพันธุ์
	 ๘		 นำงสำวพัณณิตำ	 สมหนองบัว
	 ๙		 นำงสำวพิชฎำภัสร์	 เมฆสุนิธิวงศ์
	๑๐		 นำยศิริพงศ์	 ไชยเลิศ
	๑๑		 นำยศุภฤกษ์	 นิทะโน
	๑๒		 นำยอนันต์	 อินต๊ะใจ
	๑๓		 นำยชัชวำลย์	 คะโนฅ

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงจันทร์เพ็ญ			 ผำนุกำรณ์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสุวัฒน์	 จรจันทร์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำยสมบูรณ์	 สิงห์มณี
	 ๒		 นำยฑีฆทัศน์	 ภัสร์จิระวิทยำ
	 ๓		 นำยวุฒิพงษ์	 สุภำ
	 ๔		 นำงประนอม	 ปวนค�ำ
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วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงสำวศศินำ		 หงษ์เวียงจันทร์
	 ๒		 นำงสำวสุดำรัตน์		 ประภำโส
	 ๓		 นำยกิตติ	 กรวัชรกิจ
	 ๔		 นำงศิริพร	 ธรรมะมงคลชัย
	 ๕		 นำยวิชิต	 ทองประเสริฐ
	 ๖		 นำยประชัน	 เมืองโพธิ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 พันต�ำรวจโท	อรรณพ	 ศรีสวำท
	 ๒		 ร้อยเอก	สมบัติ	 ทรัพย์ศิลป์
	 ๓		 ว่ำที่ร้อยตรี	สงกรำนต์	 ใจปินตำ
	 ๔		 ว่ำที่ร้อยตรี	ทวีศิลป์	 ปำละปิน
	 ๕		 นำยโกวิท	 เพชรงำม
	 ๖		 นำยคณิตชลท์	 จองบุญ
	 ๗		 นำยคมสัน	 อยู่เป็นสุข
	 ๘		 นำยธวัช	 คิดอ่ำน
	 ๙		 นำยนทีธร		 ณ	นคร
	๑๐		 นำยมำนะ	 สุขนำน
	๑๑		 นำยยศพนธ์	 สะเดำ
	๑๒		 นำยวัชระ	 โอษะคลัง
	๑๓		 นำยวัฒนำ	 ปอนแก้ว
	๑๔		 นำยศุภกิจ	 ม่วงลี
	๑๕		 นำยศุภวิชญ์	 แสนค�ำมูล
	๑๖		 นำยสมภพ	 บุญล้อม
	๑๗		 นำงสำวขวัญใจ	 มีถำวร
	๑๘		 นำงสำวจิรัชนำกำนต์		 เพิ่มขึ้น
	๑๙		 นำงสำวชนัญชิดำ	 คงทิพย์
	๒๐		 นำงสำวชุติกำญจน์	 ทวีญำติ
	๒๑		 นำงสำวญดำ	 อังศุพำณิชย์
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	๒๒		 นำงณัฐทนันฑ์	 ดวงภุมเมศร์
	๒๓		 นำงนวรัตน์	 อังศุพำณิชย์
	๒๔		 นำงสำวนิฤมนต์		 ทัพภะพยัคฆ์
	๒๕		 นำงสำวปรำณี	 อินธิยะ
	๒๖		 นำงสำวภัทรภร	 ปัณชญำธนำดุล
	๒๗		 นำงสำวศิรดำ	 เก่งสำคร
	๒๘		 นำงสำวออมสิน	 วุฒิยำ
	๒๙		 นำงสำวอุมล	 ตั้งจิตพัฒนกุล
	๓๐		 นำยพุฒิภัทร	 เป็กเตปิน
	๓๑		 นำยวีรพงษ์		 ค�ำภิระยศ
	๓๒		 นำยธรปพล	 วำนิชำนนท์
	๓๓		 นำงสำวกันตนำ	 ภัทรโพธิวงศ์
	๓๔		 นำงสำวจินตนำ	 ภัทรโพธิวงศ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงรัตนำวดี			 สุริยวนำกุล

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล
	 ๑		 นำงธิดำรัตน์	 วงศ์แสงธรรม
	 ๒		 นำงสำวพัชริญำ	 พงษ์สุทัศน์
	 ๓		 นำงมำลัย	 พลำยจิตต์
	 ๔		 นำงวีณำ	 ข�ำคง
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รายนามมหาบัณฑิตจากสถาบันสมทบ

Donggook Buddhist Chonbop College
Major Buddhism

 No.  Name Surename
	 1		 	 Kim	Young	Ran
	 2		 	 Mrs.	Lee	Myung	Sook
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)
*****

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระสุรชาติ	 กิตฺติปาโล	 สุนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอนันต์	 สกฺโก	 บุญตัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการจักรกฤช	 จตฺตมโล	 ธรรมยิ่ง

สาขาวิชาศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระมหายุทธนา	 ปิยธมฺโม	 จันนอก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 Khamsao	Daovan	Ouan				 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระณฐพงศ์		 ขนฺติธมฺโม	 เอี่ยมงาม	 	
	 ๔		 พระสุริยัน		 ชุตินฺธโร	 ชุมเชิด	 	

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาสุขสันต์	 กิตฺติาโณ	 แสงขัดตา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระใบฎีกานิวัฒน์	 โชติปฺโ	 เพ็ชรวัฒนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 Vayama		 		 		 	
	 ๔		 สามเณรคมสัน	 		 ยอดแก้ว	 	
	 ๕		 Khammon	Sengmany			 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 Khamsang	Amphonesouk	 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 Somchit	Seetachitto	 		 		 	

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมหาสมโภชน์	 ธีรปฺโ	 อินทนะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Maha	Chan	Ta	 	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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Buddhist Studies (English Program)
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1		 Wang	Lei	 		 		 First	class	
	 2		 Sraman	Priyosri	Nirmal	Chakma	 		 First	class	
	 3		 Chau	Buonl	 		 		 First	class	
	 4		 To	Thien	Tu	 		 		 Second	class	
	 5		 Dang	Minh	Thang	 		 		 Second	class	
	 6		 Dao	Hai	Nam	 		 		 Second	class	
	 7		 Thach	Ly	 		 		 Second	class	
	 8		 Narainda	 		 		 Second	class	
	 9		 Nguyen	van	tu	 		 		 Second	class	
	10		 Steven	Laiman	 		 		 	
	11		 Le	Minh	Tam	 		 		 	
	12		 Sunanda	Sai	Hsaiwan			 		 	
	13		 To	Hoang	Nam	 		 		 	
	14		 Son	Sam	Bo	 		 		 	
	15		 Thach	Si	Na	 		 		 	
	16		 Bannabaga	Zai	Barne	Zain	 		 		 	
	17		 Thach	Sao	 		 		 	
	18		 Candobhasa	Hsai	Leng	 		 		 	
	19		 Son	Phac	Ca	Di

Buddhism (English Program)
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1		 Jaral	Piyataro	Katsri

Philosophy (English Program)
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1		 Nguyen	Minh	Duy	 		 		 First	class
	 2		 Muninda	 		 		 First	class
	 3		 Kawwida		 		 		 Second	class	
	 4		 Vicinda	Lang	Han	 		 		 Second	class
	 5		 Lam	Ra	Vi	 		 		 	
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	 6		 Tu	Ngoc	Thanh	 		 		 	
	 7		 Devinda	 		 		 	
	 8		 Dayvinda	 		 		 	
	 9		 Eaik	Hti	Parla	 		 		 	
	10		 Eaik	Hti	 		 		 	
	11		 Thach	Khinh	 		 		 	

Religion (English Program)
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1		 Niraj	Kumar
	 2		 Sukhun	Khourn

Buddhist Studies
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1		 Nguyen	Minh	Thong	 		 		 First	class	
	 2		 Pern	Daopadith	 		 		 First	class	
	 3		 Trinh	Thi	Thu	Thao	 		 		 First	class	
	 4		 Chau	Lok	 		 		 First	class	
	 5		 Tran	Huynh	Hoang	Long	 		 First	class	
	 6		 Pema	Jamtsho				 		 		 First	class	
	 7		 Le	Trung	Tin	 		 		 Second	class	
	 8		 Maarek	Lind	 		 		 Second	class	
	 9		 Mai	Thi	Thanh	Van	 		 		 Second	class	
	10		 Maneesone	Chanpaseuth				 		 		 	
	11		 Kinga	Namgyel	 		 		 	
	12		 Doan	Minh	Trung

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมหายศ	 สุจิตฺโต	 พันธ์สวัสดิ์
	 ๒		 พระปรีชา	 ถิรปฺุโ	 สีหะอ�าไพ
	 ๓		 พระสุระชัย	 ยโสธโร	 อนุประดิษฐ์
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	 ๔		 พระอธิการสายยนต์	 ปริปุณฺโณ	 ค�ามันตรี
	 ๕		 เจ้าอธิการค�ารณ	 ปภสฺสโร	 ทองค�าสุข
	 ๖		 พระอธิการผาด	 ผาสุโก	 ดาวเรือง
	 ๗		 พระพรเทพ	 ธมฺมสโร	 สังกาวร
	 ๘		 พระอธิการฐานันดร	 ยโสธโร	 ทองสัน
	 ๙		 พระอธิการคองเพชร	 วิโรจโน	 ลีทอง
	๑๐		 พระสมุห์บุญจันทร์	 จนฺทโสภโณ	 กรมท�ามา
	๑๑		 พระธีระวัฒน์	 สีลสุทฺโธ	 สีทน
	๑๒		 พระอธิการบาลพิศ	 เตชวโร	 บุตรศรีทัศน์
	๑๓		 พระพงษ์พัฒน์		 านวโร	 ละดาขันธุ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมหาสุวรรณชาติ		 าณวีโร	 พุ่มเต้	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระวินัย		 อติวีโร	 บ�ารุงรักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระครูสมุห์มหิทธิสักก์		 ติธมฺโม	 จันทสุวรรณธนี	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๔		 พระมหารัตนากร		 ปวโร	 นาคพล	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๕		 พระมหาจรินทร์		 อนุภทฺโท	 สถาพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๖		 พระมหาเศกศักดิ์		 จนฺทว�โส	 ทองอ่อน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๗		 พระทศพล		 นิปโก	 พรหมเดชะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๘		 พระสมุห์โฆษิต		 โฆสิโต	 ศรีเกื้อกูลกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระณัฐพล		 ณฏฺพโล	 มูลทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระแสนศักดิ์		 ปภสฺสโร	 ค�ามูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 พระอนันต์		 กตธมฺโม	 รัตนะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๒		 พระอังคาร		 จารุธมฺโม	 วังบุญคง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๓		 พระภูมิราช		 อภิภูโต	 แก้วปาน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๔		 พระปพนพัชร์		 อจฺจาทโร	 แซ่มุ้ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๕		 พระปริยากร		 ปสฏฺโ	 คล้ายทองค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๖		 พระสมนึก		 านรโต	 เขาทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๗		 พระมหาวีระศักดิ์		 วีรปฺโ	 ปันท่าเรือ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๘		 พระครูสมุห์ถาวร		 ถาวโร	 รักแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	๑๙		 พระครูประทีปวิทยาคุณ		อาภาธโร	 ธานะวัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๐		 พระสมุห์พิทัด		 โชติาโณ	 ตะเคียนเกลี้ยง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๑		 พระปลัดบุญมี		 สุวณฺณสิริ	 สุวรรณศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๒		 พระนาคินทะ		 จนฺทิโม	 ปะโอ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๓		 พระธีรศักดิ์		 อนาลโย	 ศรีอาวุธ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๔		 พระธวัชชัย		 จารุธมฺโม	 เพ็ญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๒๕		 พระสนอง		 คุณงฺกโร	 สุขกรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๖		 พระปลัดดนุช		 ธีรธมฺโม	 ละอองมณี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๒๗		 พระสุเทพ		 ติวณฺโณ	 ขาวทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๘		 พระณัฐพงษ์		 ภูริปฺโ	 รู้เพราะจีน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๒๙		 พระไกรพิทักษ์		 โอวทิโย	 ขวัญชุม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๐		 พระสามารถ		 เทวสิริ	 แซ่จ้อง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๑		 พระอภิรักษ์		 วชิรธมฺมาภิรกฺโข	 จิตแจ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๒		 พระโกศล		 เขมรโต	 ส้มผล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๓		 พระครูอดุลภัทรคุณ		 อาลโย	 เลิศดุลย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๔		 พระสมุห์เอกพงศ์		 โสตฺถิโก	 หนูแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๕		 พระปราโมทย์		 สทฺธจิตฺโต	 เต่าเพ็ชร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
๓๖		 พระณัฐพล		 เขมคุโณ	 สุขเจริญ	 	
๓๗		 พระปฐมศักดิ์		 ปสนฺนจิตฺโต	 สุขโน	 	
๓๘		 พระวรรณเกียรติ		 สมฺมตฺถิโก	 ระวัง	 	
๓๙		 พระจักกฤษ		 นาถกโร	 เงินเปีย	 	
๔๐		 พระครูสมุห์สุภาพ		 ติสาโร	 แก้วบุญล้อม	 	
๔๑		 พระใบฎีกากริ่น		 กตปฺุโ	 ธรรมรัตน์	 	
๔๒		 พระประวิทย์		 อินฺทสาโร	 ทองเอียด	 	
๔๓		 พระปิยะนันดา		 อนาลโย	 สุวรรณศรี	 	
๔๔		 พระนุช		 ติกฺขาโณ	 วงสุวรรณ์	 	
๔๕		 พระครูประทีปสารธรรม		ปทีโป	 อินหนู	 	
	๔๖		 พระประชัด		 ปิยธมฺโม	 ฟงเสถียร	 	
๔๗		 พระชวนชม		 โฆสโก	 ไทยสมบูรณ์	 	
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วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 Anonh	Sayasane	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาจิรพงษ์				 จิรธมฺมปฺโ	 ดวงเต็ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาเอกชัย				 าณิสฺสโร	 ค�าติ๊บ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 Sai	Mong	Yout				 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระนภัส				 ชยธมฺโม	 แนชะวา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระสร้อย				 ชยานนฺโท	 เซียมลาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 Yan	Yan			 		 		 	
	 ๘		 พระวรากร				 อภิกุสโล	 กุลณัฐทวีวงศ์	 	
	 ๙		 พระภาณุพงษ์				 ปฺาธโร	 สมจันทร์	 	
	๑๐		 Pyinyar	Thiri			 		 		 	
	๑๑		 พระสหรัฐ				 าณเมธี	 ด้วงตุ้ย	 		 	

สาขาวิชาภาษาบาลี
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระสราวุธ				 สราวุฑฺโฒ	 ตาดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระจรัญ				 คมฺภีรโต	 ศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระอริยทรัพย์				 ธมฺมธโร	 ตาดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระนวลแก้ว				 ขนฺติธโร	 นวลแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระภานุวัฒน์				 มหาปฺโ	 ไวเลิศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระครูสังฆรักษ์วิเลน				 วิโรจโน	 ทองเชื้อ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระครูสุวัตถิธรรมประภาส	จนฺทวณฺโณ	 ไชยา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระสมุห์ค�าแสน				 สุธีโร	 สุมานนท์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระสมุห์ชาตรี				 โสภโณ	 แสงดวง	 	
	๑๐		 พระชินาพัฒน์				 อุทาโน	 อัครจรินทร์ธร	 	
	๑๑		 พระณัฐภูมิ				 อนามโย	 รุ่งเรือง	 	
	๑๒		 พระอธิการจรูญ				 สุทสฺสโน	 ค�าลาพิธ	 	
	๑๓		 พระพุฒิพงศ์				 ปฺาวชิโร	 อินต๊ะปัญญา	 	

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑			 สามเณรณัฐพล			 		 ขันธุ์แก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรนวกร				 		 วงศ์ใหญ่	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๓		 Nynadhamma				 		 		 	
	 ๔		 พระธันวา				 อริฺชโย	 ไชยบุญเรือง	 	
	 ๕		 พระชมราวิด				 อธิปฺโ	 หย่าวงค์	 	

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูปริยัติธรรมานุโยค			สุปติฎฺโิต	 จิตรรัมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระครูปลัดสหพิรุณชัย	 ปฺาวุโธ	 พุกแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระทนงศักดิ์	 พฺรหฺมว�โส	 พรมมันทา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอมรินทร์	 อธิปฺโ	 ศรีสังข์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมานิตย์	 อนงฺคโณ	 บุญประคม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระปลัดธนพล	 อินฺทปฺโ	 ค�ามั่น	 	
	 ๗		 พระอุไร	 ปิยธมฺโม	 ไชยภา	 	
	 ๘		 พระเทียนชัย	 านวโร	 ภูมิดรชัย	 	
	 ๙		 พระครูวินัยธรธนา	 จิรสุโภ	 สุนทอง	 	
	๑๐		 พระครูอุปถัมภ์บุญเขต	 นีลวณฺโณ	 สิงห์ทองห้าว	 	
	๑๑		 พระชัชวาลย์	 านวุฑฺโฒ	 รักญาติ	 	
	๑๒		 พระทรัพย์	 าณเตโช	 ปิดตาคะโส	 	
	๑๓		 พระประสิทธิ์	 าณทีโป	 จันทร์สุข	 	
	๑๔		 พระอาทิตย์	 อาจาโร	 บุญสงค์	 	
	๑๕		 พระครูสุวรรณธรรมวิมล	สฺญโต	 ราตรี	 	
	๑๖		 พระนิพนธ์	 าณธมฺโม	 วังเกี้ยง	 	
	๑๗		 พระจักรพงษ์	 มหาาโณ	 อนุวาร	 	
	๑๘		 พระมหาฤชา	 โฆสเมโธ	 วงษา	 	
	๑๙		 พระศุภชัย	 สิรินฺธโร	 ศรีวรษา	 	
	๒๐		 พระอธิการพลกฤต	 กิตฺติปโภ	 พิทักษ์	 	
	๒๑		 พระปลัดพรหมโยธี	 ธมฺมโฆสโก	 ทีภักดี	 	
	๒๒		 พระสมาส	 กตธมฺโม	 มาศรี	 	
	๒๓		 พระมหาบุญมาก	 ธีรปฺโ	 กาสนิท	 	
	๒๔		 พระสมคิด	 กตปฺุโ	 สีดามาตย์	 	
	๒๕		 พระใหม่	 อนามโย	 นาสุวรรณ์	 	
	๒๖		 พระสงกรานต์	 ปฺาวฑฺฒโน	 โคตะเป	 	
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	๒๗		 พระวีรพล	 ปฺาวีรินฺโท	 มูลวารี	 	
	๒๘		 พระประยูร	 ธมฺมวโร	 รัศมี	 	
	๒๙		 พระแหวน	 โสภณปฺโ	 โสทอง	 	
	๓๐		 พระมหาสุทัศน์		 อุตฺตโร	 จันอากาศ	 	
	๓๑		 พระชิงชัย	 รุจิรคุโณ	 กาลพัฒน์	 	
	๓๒		 พระสุทัศน์	 ขนฺติโก	 ปุริตัง	 	

      สาขาวิชาปรัชญา 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาประกอบ				 กิตฺติาโณ	 อิ่มจิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุรชาติ	 สุทฺธปฺโ	 นาเสถียร
	 ๓		 พระอนุ	 ภทฺทจารี	 น้อยกลาง

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการจเร	 จนฺทสาโร	 เหรียญเครือ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสมุห์ภานรินทร์	 ภานรินฺโท	 ในพิมาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาภูเบศ	 ภทฺทิโย	 ปูนขุนทด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระกิตติธัช	 สนฺตจิตฺโต	 กิตติเมธีชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระอธิการสุพรรณ	 วิสุทฺโธ	 รอบไธสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระใบฎีกาส�าเริง	 สิริธโร	 ชันขุนทด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระอธิการสุรสีห์	 ตปสีโล	 ไพรเขียว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระชัยยุทธ	 เตชธมฺโม	 ปัญญานวกิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระไชยะณัฏฐ์	 อธิปฺโ	 ปิดโพธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระครูปลัดสมชาย	 อิทฺธิเตโช	 บุษบา	 	
	๑๑		 พระพิชิตชัย	 มหาาโณ	 ทนงูเหลือม	 	
	๑๒		 พระจารุกิตติ์	 จารุกิตฺติ	 บัวพรม	 	
	๑๓		 พระสมุห์กรุง	 ปฺาวุโธ	 ชวนขุนทด	 	
	๑๔		 พระชลิต	 ปิยสีโล	 คงกลาง	 	
	๑๕		 พระวีรยุทธ	 วีรยุทฺโธ	 พลโดด	 	
	๑๖		 พระปลัดเพชรชานนท์	 านสมฺปุณฺโณ	 ธาระพุทธ	 	
	๑๗		 พระอธิการวรกานต์	 นนฺทสาโร	 แก้วบ�ารุง	 	
	๑๘		 พระสุรพล	 วรธมฺโม	 อ่อนโคกสูง	 	
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	๑๙		 พระศุภกร	 พฺรหฺมสโร	 วัฒนะ	 	
	๒๐		 พระอธิการส�ารวม	 านากโร	 สร้อยเพ็ชร	 		 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระนิรันดร์	 วิโรจโน	 จันทิมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาเจริญทรัพย์	 ธมฺมกาโร	 หลวงเดช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอริสมันต์	 กิตฺติสาโร	 ค�าสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระรัชภูมิ	 กิตฺติปฺโ	 ทองโส	 	
	 ๕		 พระชัยวัฒน์	 อภิาโณ	 พูลชาติ	 	
	 ๖		 พระธนาวุฒิ	 เขมจาโร	 นิลสุข	 	
	 ๗		 พระอธิการนะฤทธิ์	 กตปฺุโ	 สมสุวรรณ	 	
	 ๘		 พระบุญเลิศ	 ปุณฺณาโณ	 รุ่งเรือง	 	
	 ๙		 พระร�าไพ	 อคฺคมิโก	 พวงเพชร	 	
	๑๐		 พระชุติพนธ์	 อกฺกปฺโ	 ความสวัสดิ์	 	
๑๑		 พระอนุชา	 อนุตฺตโร	 นาแซง	 	
	๑๒		 พระสุทธิภัณฑ์	 สุภกาโร	 นามมนตรี	 	

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวิศรุต					 วชิรสุธี	 ดีค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Lath	Malaiphone				 		 		 	
	 ๓		 Angkhan	Manivongthong				 		 		 	
	 ๔		 Lieng	Silaphone					 		 		 	
	 ๕		 Vomgphachanh	Vongpathoum				 		 		 	
	 ๖		 พระเกตุดิลก					 ถิรปฺโ	 ประดิษถาวร

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระพิธิวัฒน์	 ปฺุกุสโล	 วาสุพิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระธเนศ	 านิโย	 ทองอ้ม
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วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการกฤตชัย	 กนฺตสีโล	 สมฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระวิจิตร	 านุตฺตโร	 ใจปิง	 เกียรตินิยมอันอับ	๒
	 ๓		 พระปฏิพล	 ชุติทินฺโน	 จวบศรี	 	
	 ๔		 พระศิริศักดิ์	 ถิรธมฺโม	 แก้วมา	 	
	 ๕		 พระอธิการณรงค์	 วายาโม	 ค�ายืน	 	
	 ๖		 พระนนทกานต์	 นนฺทเมโธ	 มะโนแสน	 	
	 ๗		 พระนพชัย	 ชยวฑฺฒโน	 สุบานใจ	 	
	 ๘		 พระศราวุฒิ	 สิริวุฑฺโฒ	 แก้วนันทะ	 	
	 ๙		 พระสุระบดี	 ถิรธมฺโม	 ชัยชนะ	 	
	๑๐		 สามเณรณัฐพันธ์	 		 เผ่าตัน	 	
	๑๑		 พระสมุห์บรรชัย	 ติกฺขปฺโ	 ภาชนนท์	 	
	๑๒		 พระวุฑฒิธร	 วุฑฺฒิเมธี	 งามเหลือ	 	
	๑๓		 พระอธิการประเสริฐ	 คุณวโร	 ณ	สาร	 	
	๑๔		 พระปริญญา	 เอกคฺคจิตฺโต	 ธิมาแดง	 	
	๑๕		 Yan	Zhuangjian	 		 		 	

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

 ที่   ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระภัทร์ธีนันท์	 ติสฺสว�โส	 สวัสดิสาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหามงคลรัตน์	 กนฺตสีโล	 ล�าพูน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระมหาศรายุทธ	 สราวุโธ	 เชษฐ์รัมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๔		 พระมหาพนม	 ชาตเมธี	 นันทะสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาสมชาย	 ถิรจิตฺโต	 ปิตะวิเศษวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
 ๖		 พระมหาบุญมา	 มหาปฺโ	 มีชัย	 	
	 ๗		 พระมหาภาคภูมิ	 กิตฺติาโน	 ภูมิภักดิ์	 	
	 ๘		 พระมหาด�ารงศักดิ์	 นิรินฺธโน	 สีหจันทร์	 	
	 ๙		 พระมหาวิทวัส	 อติทนฺโต	 วันวัฒน์สันติกุล	 	
	๑๐		 พระมหาวิสันต์	 เขมสจฺจวาที	 วงษ์สาลี	 	
	๑๑		 พระมหามาณชัย	 อคฺคชโย	 พานค�า  
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สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ที่   ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระนิพนธ์	 นิปฺปโก	 ทองพฤกษาชาติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระพงษ์ยุทธ	 านวโร	 ก�าจายฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระครูโสภณขันติคุณ	 ปภสฺสรจิตฺโต	 มีกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระนิธิชัย	 นิสโภ	 สุขส�าราญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาสนิท	 ส�วโร	 หาญเชี่ยว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระกัมพล	 กมฺมพโล	 เรืองทองดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระวารินทร์	 กมฺมสุโก	 เตวิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระปลัดสุรศักดิ์	 ถิรจิตฺโต	 วรวิทยธาดา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ	 จิณฺณธมฺโม	 ฟักหว่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระศุภฤกษ์	 โสภณสีโล	 สอนเสียง	 	
	๑๑		 พระครูปลัดนิคม	 นาควโร	 รอดอุไร	 	
๑๒		 พระจักรพงษ์	 ถาวโร	 น�าวงศ์สวัสดิ์	 	
๑๓		 พระจักรพงศ์	 อตฺถจารี	 ไทยมะเริง	 	
๑๔		 พระครูใบฎีกาสมพงษ์		 อนุภทฺโท	 ผึ้งแดง	 	
๑๕		 พระปลัดอนุวัฒน์	 จนฺทว�โส	 ซื่อสัตย์	 	
๑๖		 พระสุนทร	 สุตฺตปฺโ	 วงศ์งามชัย	 	
๑๗		 พระไพบูลย์	 ปิยธมฺโม	 โดดลิบ	 	
๑๘		 พระบุญเลิศ	 ชุติมนฺโต	 เชียงรัมย์	 	
๑๙		 พระครูวินัยธรจงจิต	 จิตฺตโสภโณ	 มีทองแสน	 	
๒๐		 พระสมนึก	 วีตโสโก	 ด้วงสุวรรณ	 	
๒๑		 พระครูสมุห์สุพจน์	 สุภกิจฺโจ	 อินทะชัย	 	
๒๒		 พระครูวินัยธรฉัตรไชย	 ฉตฺตชโย	 ฉายทองค�า	 	
๒๓		 พระมหาศิริพงษ์	 สิริว�โส	 เบญจรงค์	 	
๒๔		 พระสมพิศ	 ิติธมฺโม	 เบญจรงค์	 	
๒๕		 พระยุธาน	 ธมฺมวโร	 นาคข�า	 	
๒๖		 พระจีระยุทธ	 นิปโก	 แก้วเขียว	 	
๒๗		 พระปลัดไพโรจน์	 กตสาโร	 สุขกลิ่น	 	
๒๘		 Sophart		Von	 		 		 	
๒๙		 พระครูอาทรสุนทรกิจ	 ทมจิตฺโต	 เรืองข�า	 	
๓๐		 พระครูเกษมธรรมารักษ์	 ติลาโภ	 บุญมา  
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๓๑		 พระชินพล	 ชินพโล	 ปรางทอง	 	
๓๒		 พระสมุห์สามารถ	 สมาหิโต	 เกษประดิษฐ	 	
๓๓		 พระบุญเรียบ	 จนฺทโสภโณ	 อุทธา	 	
๓๔		 พระครูวิบูลวรานุกิจ	 ติปทีโป	 พันธ์กุ้ย	 	
๓๕		 พระกฤษฎา	 กตธมฺโม	 ภาคาเพียร	 	
๓๖		 พระครูสมุห์กมล	 กมโล	 สราญจิตร์	 	
๓๗		 พระครูสุทธิการโกศล	 นิปฺปโก	 ชัยรัตน์	 		 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระทัศนัย	 วิสุทฺธิเขโม	 สุพานิช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระคมสันต์	 วรจิตฺโต	 แก้วดวงดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระครูนิมิตศาสนคุณ	 อคฺคจิตโต	 โทสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระปลัดสมเกียรติ	 สนฺติกโร	 จันทนา	 	
	 ๕		 พระใบฎีกาวิมล	 ปฺาธโร	 สุขเอี่ยม	 	
	 ๖		 เจ้าอธิการดวง	 าณธโร	 นมเกษม	 	
	 ๗		 พระถนอม	 ขนฺติพโล	 แย้มเดช	 	
	 ๘		 พระบุญญาโชติ	 จนฺทสีโร	 เงินดี	 	
	 ๙		 พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์	ปิยธมฺโม	 นาควัน	 	
	๑๐		 พระมงคล	 าณวโร	 ครุฑฉ�่า	 	
	๑๑		 พระอธิการจรัญ	 จนฺทโชโต	 กัลยา	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระมหาทินกร			 ทนฺตจิตฺโต	 วังคีรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหากันต์นภัทร			 ธีรปฺโ	 บุราคร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระกฤษดา			 านากโร	 พรมดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหานคร	 สุมโน	 งามสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระณัฐกรณ์			 รกฺขิตฺตธมฺโม	 บรรพต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระครูสมุห์เกรียงไกร			 ธมฺมวโร	 นระมาตย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระอธิการสมเพียร			 ปภาโส	 กล�่าภักดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระวิโรจน์	 ปภสฺสโร	 สิงห์ค�ากุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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 ๙		 พระครูปลัดชนะชัย	 จารุวณฺโณ	 บุญภักดี	 	
	๑๐		 พระสัญญา	 ตนฺติปาโล	 จิประพันธ์	 	
	๑๑		 พระณัฐกร	 ณฏฺกโร	 อุทานนท์	 	
๑๒		 พระมหาจิรคุณ	 ขนฺติพโล	 ลองดอน	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระประวิทย์	 ธมฺมวโร	 บุญเต็ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Panma	Seechanlian	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 Darly	Chanthavong	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสยาม	 ถาวโร	 ประยูรค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาชัยณรงค์	 องฺกุรปฺโ	 ไชยนามวัน	 	
	 ๖		 พระพลัฏฐ์	 ติกรณีโย	 ศริตนิรโมกษ์	 	
	 ๗		 พระสุรศักดิ์	 านกโร	 มุงคุณ	 	
	 ๘		 พระมหาสุรชัย	 ธมฺมสุนฺทโร	 อุปจันทร์	 	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธีรศักดิ์						 ธีราสโภ	 เชื้อจิต	 เกรยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๒		 พระสมุห์ณัฏฐปภัทรณ์				กิตฺติาโณ	 บวรวัชรวรกุล	 เกรยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๓		 พระครูสังฆรักษ์ธนอรรถ	รตนสิริ	 ทะปะละ	 เกรยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๔		 พระวันแสง					 นนฺติโย	 กันทา	 เกรยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๕		 พระศิวนาถ					 ทีปธมฺโม	 มะโนเสาร์	 เกรยีรตนิยิมอนัดบั	๒
	 ๖		 พระวรวิทย์					 ติธมฺโม	 ปัญญา	 	
	 ๗		 พระชลชาติ						 อติพโล	 ยังอยู่	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระอธิการมีเดช				 อุตฺตโร	 มีเทศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระปลัดสิทธา				 จนฺทสาโร	 ค�าเหล็ก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระอธิการจุมพล			 โกวิทฺโธ	 นิ่มนุ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระสิริชัย				 สิริธมฺโม	 บุญส่ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๕		 พระสมุห์นันทวุฒิ				 เอกคฺคจิตฺโต	 มณีทัพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 พระสมุห์รุ่ง				 วรลาโภ	 พรมมี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 พระอธิการนิรันดร์				 นิปโก	 ตราชื่นต้อง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 พระจรูญ			 จารุธมฺโม	 มิ่งขวัญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 พระวิโรจน์				 วรธมฺโม	 บุสบัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๐		 พระมานพ				 ธีรปฺโ	 แป้นเกิด	 	
	๑๑		 พระมานะ			 ติมโน	 ยิ่งยวด	 	
	๑๒		 พระอธิการราชันย์			 ชาตปฺโ	 ชาตรี	 	
	๑๓		 พระนภดล				 เขมจารี	 เทียนนา	 	
	๑๔		 พระกิตติธัช				 กิตฺติธมฺโม	 ศรีวิเชียร	 	
	๑๕		 พระวิรัช				 อจิิตฺโต	 ชูชาติ	 	
	๑๖		 พระสุรศักดิ์				 อุชุจาโร	 นิพรรัมย์	 	
	๑๗		 พระครรชิต			 คุณวโร	 ม่วงเปีย	 	
	๑๘		 พระอุทิศ	 อริยว�โส	 เจริญดง	 	
	๑๙		 พระธวัชชัย	 มหาชยาภินนฺที	 จารุนัย	 		 	

สาขาวิชาปรัชญา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระกฤตพณ			 กตธมฺโม	 สุขเจริญกิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระอธิการวิรัตน์				 ชินวโร	 สุขไสย	 	
	 ๓		 พระเฉลิม				 ทิตฺตวณฺโณ	 หล�าทุ่ง	 	
	 ๔		 พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์			ปณีโต	 แสงอรุณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 พระสันติ	 สุจิณโณ	 พรมสังข์	 	
	 ๖		 สามเณรศิริโกศล	 		 ดนตรี	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระสุกิจ	 ธนิสฺสโร	 ภวนาคโสภณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระสุทัศน์	 สุนฺทโร	 มนต์แก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระอธิการสงกรานต์	 ติายุโก	 แสนกุรัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระมหากษิติธร	 รตนวณฺโณ	 แจ้งอรุณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 พระอธิการณรงค์	 นาถกโร	 สาคเรศน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 เจ้าอธิการสุวิทย์	 วายาโม	 วุธวงค ์  

03. ������ 2  �.��� ��� (99-166) 65.indd   112 11/30/2022   1:42:47 PM



113พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

	 ๗		 พระมหาโกร็ด	 จนฺทวณฺโณ	 พรทิพย์	 	
	 ๘		 พระคูณ	 ถาวโร	 สุนทร	 	
	 ๙		 พระประยูร	 ยติกโร	 เพชรราช	 	
	๑๐		 พระมหาส�าเนาว์	 อานนฺโท	 เกิดปรุ	 	
๑๑		 พระบดินทร์	 ธมฺมธีโร	 พาสุพรรณ์	 	
๑๒		 พระนพรัตน์	 ติกฺขปฺโ	 ประจ�าจันทร์	 	
๑๓		 พระพลอย	 านกโร	 สีสัน	 	
๑๔		 พระบรรเลง	 อภิปฺุโณ	 สมบูรณ์นาวิน	 	
๑๕		 พระอธิการบุญคุ้ม	 คุตฺตสีโล	 ดาวเรือง	 	
๑๖		 พระมหาสมบูรณ์	 ติาโณ	 พลอยรัมย์	 	
๑๗		 พระไพศาล	 วิสุทฺธสีโล	 พัดเพ็ง	 	
๑๘		 พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์	 ปฺาวชิโร	 เรืองประโคน	 	
๑๙		 พระมนบ	 จนฺทธมฺโภคา	 พันธ์โภคา	 	
๒๐		 พระใบฏีกานิกรณ์	 ขนฺติธมฺโม	 ภาชนิด	 	
๒๑		 พระครูวชิรญาณสถิต	 วชิราโณ	 พลแสน	 	
๒๒		 พระเสรี	 โสภณสีโล	 สุทินรัมย์	 	
๒๓		 พระอธิการหิรัญ	 ตปสีโล	 ราชศิลา	 	

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระธีรวัฒน์	 โชติปฺโ	 แซ่เหล่า
	 ๒		 พระคามิน	 สุภาจาโร	 เล็กสมสันต์
	 ๓		 พระกิตติภพ	 สุวโจ	 แก้วตง
	 ๔		 พระชนาธิป	 อธิปฺุโ	 แซ่ตั้ง
	 ๕		 พระสรรชัย	 สนฺตมโน	 คงเพ็ชร
	 ๖		 พระสมุห์ปฐาพร	 นนฺทิโย	 หมวดไหม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระมหาวัชรายุธ	 ปฺาวชิโร			 พงศ์เพชรทวีทรัพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระมหาพิทักษ์	 พุทฺธวิริโย			 วงค์อิน	 	
	 ๓		 พระวิเชียร	 สิริวชิโร			 ปัญญา  
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	 ๔		 พระเขมทัต	 สิรินฺธโร			 วังกะ	 	
	 ๕		 พระประชา	 กนฺตวีโร			 คุชิตา	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูวินัยธรสุรชัย	 สิรินฺธโร	 เดชศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์	 จนฺทูปโม	 โนรีวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการบุญลม	 โกวิโท	 บุตรอินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาวีรศักดิ์	 ติธมฺโม	 แซ่ซิ้ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาธรรณพ	 กนฺตธมฺโม	 วิบูลธรรมบาล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระสุเทพ	 สุเมโธ	 พรพา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระอธิการญาณพัฒน์	 สนฺตจิตฺโต	 ตันตสีมันต์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระธนา	 ฉนฺทกาโม	 ไสยนารถ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระครูสุภัทรปัญญาคุณ	 สุภทฺโท	 พิเนตทัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระครูปริยัติวชิรธรรม	 วชิโร	 ใจเครือ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 พระสุจินต์	 สุจิณฺโณ	 ศิริกาล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๒		 พระชัยรัตน์	 ธมฺมรตโน		 ศรีสุนทร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๓		 พระใบฎีกาอัครนันท์	 นาถปฺุโ	 ธนวรพงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๔		 พระใบฎีกาเชษฐ	 จารุธมฺโม	 แสงทอง	 	
	๑๕		 พระครูสังฆรักษ์สุชิน	 ติภาโร	 อยู่ยืน	 	
	๑๖		 พระวงศ์สุพัชร์	 ธมฺมทินฺโน	 อมรกิตติศักดิ์	 	
	๑๗		 พระครูธรรมธรจ�าลอง	 โรจนธมฺโม	 เจริญรัตน์	 	
	๑๘		 พระสมุห์อ�านวย	 อนาลโย	 มณีรัตน์ชลาลัย	 	
	๑๙		 พระมหาชนกันต์	 ชินวโร	 หวังนฤพาน	 	
๒๐		 พระชนะภรณ์	 นาถธมฺโม	 วงษ์นาง	 	
๒๑		 พระธรณ์ธนัศร์	 กนฺตวีโร	 ชัยธรรมภัทร์	 	
๒๒		 พระครูปัญญาประสิทธิ์	 เตชปฺุโ	 ปุรา	 	
๒๓		 พระชาติ	 สุชาโต	 โชติช่วง	 	
๒๔		 พระปลัดไพรัจน์	 อสโม	 สุวัสดิ์สถาพร	 	
๒๕		 พระครูวิบูลปัญญาวุธ	 ปฺาวุฑฺโฒ	 ตะโจ	 	
๒๖		 พระครูสถิตธรรมกิจ	 ติสฺสวโร	 สัตยา	 	
๒๗		 พระอธิการแหลม	 ขนฺติธมฺโม	 ฝาเฟี้ยม  
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๒๘		 พระครูใบฎีกาทศพล	 ขนฺติธมฺโม	 ศรีชวนะ	 	
๒๙		 พระครูปลัดยอด	 กตปฺุโ	 มิทยานนท์	 	
๓๐		 พระครูสมุห์สมพร	 มนฺุโ	 ศรีเมือง	 	
๓๑		 Hon	Phoeung	 		 		 	
๓๒		 พระพยนต์	 ติาโณ	 จุลมิตร	 	
๓๓		 พระนภดล	 จิตฺตวุฑฺโฒ	 เปรมปรีดิ์	 	
๓๔		 พระครูปลัดมนัสชัย	 สิริภทฺโท	 มณินทุ

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
สาขาวิชาพระศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาอมร	 อมโร	 เลิศอมรวัฒนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระภัคพล	 านุตฺตโม	 สังข์ศรีแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสุยาพร		 ภูริปฺโ	 ใจตา		 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระสันติ	 ติคุโณ	 จันทร์ทิพย์	 	
	 ๕		 พระบัญชา	 พนฺธมุตฺโต	 สายวงค์	 	
	 ๖		 พระสุมล			 ผาสุโก	 รัตนสันเที๊ยะ	 	
	 ๗		 พระอาทิตย์	 อธิชโย	 ค�าทิพย์	 	
	 ๘		 พระอธิการไกรเพชร	 จนฺทโชโต	 บุตรดี	 	
	 ๙		 พระอภิชาติ	 มหาปฺุโ	 ทุ่มสอน	 	
	๑๐		 พระประทวน	 พุทฺธาโณ	 ฟูค�าสาย	 	
	๑๑		 พระฐิตินันท์	 วรปฺโ	 ค�านวล	 	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระสุรพล	 อาจารสมฺปนฺโน	 อาหยิ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Aggadamaw	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการส�ารอง	 อภิปุณฺโณ	 อินทะยะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอธิการบุญพบ	 ติวีโร	 พรหมปัญญา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระอัญเชิญ	 ภทฺทธมฺโม	 ประทุมชาติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระญาณวัฒน์	 าณวฑฺฒโน	 ใจหลวง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระเดชาวัต	 เตชธมฺโม	 มูลธิดา	 	
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	 ๘		 พระวชิรธีรธรรม	 เตชธมฺโม	 ก้างออนตา	 	
	 ๙		 พระณัฐพล	 สีตนครสมฺปนฺโน	 ชุ่มเมืองเย็น	 	
	๑๐		 พระศักรินทร์	 ปริปุณฺณสีโล	 อินต๊ะเสนา	 	
	๑๑		 พระสงกรานต์	 ติปสาโท	 ต๊ะเขียว	 	
	๑๒		 พระทัศนัย	 จกฺกวโร	 อินทจักร์	 	
	๑๓		 พระมหาจรินทร์	 อริฺชโย	 กันทอง	 	
	๑๔		 พระมหาเตชินทร์	 โชติวโร	 เตชะ	 	
	๑๕		 Kittameth	 		 		 	

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑			 พระครูสังฆรักษ์พีรวัส				าณโสภโณ	 ปาประโคน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
		๒		 พระเอกราช				 อิสฺสโร	 เม็งไธสง	 	
		๓		 พระสุรศักดิ์				 สุทฺธาโณ	 เมืองดี	 	
	 ๔		 พระปิยะชัย			 อารยธมฺโม	 ไชยนาม	 	
		๕		 พระส�าราญ			 ถิรปฺุโ	 นามค�า	 	
		๖		 สามเณรพงศธร				 		 วงศ์อินทร์	 	
		๗		 พระพิสิษฐ์				 โสภโณ	 แสนพินิจ	 	
	 ๘		 พระมหาเอกรัฐ			 เอกรฏฺโฐ	 นวะพิฒ	 	
	 ๙		 พระทวีศักดิ์				 านวีโร	 แสงยางใหญ่	 	
	๑๐		 พระบุญเพ็ง		 ชยสาโร	 ชัยวิเศษ	 	
๑๑		 พระสัญญา				 สฺญโม	 พรมตา  
๑๒		 พระอดิศักดิ์			 อชิโต	 ก�าลังเหลือ	 	
๑๓		 พระไชยา				 ชยวฑฺฒโน	 พิมพะ	 	
๑๔		 พระบุญมี				 อธิปฺโ	 บุษบรรณ์	 	
๑๕		 พระสยาม				 อินฺทาโภ	 มณีรัตน์	 	
๑๖		 พระณัฐวุฒิ				 หิริธมฺโม	 ธรรมบุตร

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระศรชัย	 ชุตินฺธโร	 มะลิจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระสมุห์ก�าพล	 วรธมฺโม	 ล้อจิตรอ�านวย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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	 ๓		 พระครูปลัดสุพจน์	 าณโสธโน	 อรุณรักษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระด�ารงศักดิ์			 สุภาจาโร	 เนตรสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระชยพล			 กลฺยาโณ	 คีรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระมหาวรรณรัตน์	 รตนวณฺโณ	 พลบูรณ์	 	
	 ๗		 พระณัฐธีร์	 กิตฺติภทฺโท	 สินธนพรพิลาศ	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระมหากิตติ	 กิตฺติเมธี	 เบญญาบวรกิตติ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระรวีโรจน์	 จนฺทปฺโ	 ศิริโสดา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอนุชา	 ธมฺมรโส	 ศิริชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระครูสันตยาภิรัต	 สนฺติกโร	 พลเภรีย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 พระวรรณชัย	 สิริวิชโย	 แก้วอินทร์	 	
	 ๖		 พระประเสริฐ	 ปริสุทฺโธ	 โรจนอุทัย	 	
	 ๗		 พระอุกกฤต		 อินฺทจิตฺโต	 ฉ�่ามณี

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาบุดดี	 สุธมฺโม	 สุธงษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระสมุห์บุญทัน	 นรินฺโท	 สมทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระครูอรุณธรรมภาณ	 นริสฺสโร	 รัชช์ชาสิทธิโชค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระจิรวัฒน์	 อมรธมฺโม	 พึ่งภักดิ์	 	
	 ๕		 พระสมควร	 เขมิโย	 พรมสี	 	
	 ๖		 พระนพดล	 กนฺตปฺโ	 โฆษิตเวชสกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 พระศุภสัณห์	 ปวิตฺโต	 กันต๊ะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 พระมหาคารม	 ฌานวิชโย	 ผิวผ่อง	 	
	 ๙		 พระมหาสมใจ	 กตปฺุโ	 ไทยเลี้ยง	 	

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาเจษฎา	 ติธมฺโม	 สาน้อย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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	 ๒		 พระใบฎีกาสมบูรณ์	 อนาลโย	 วิลัยหล้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระวินัย	 สุภทฺโท	 บรรณสาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอธิการณรงค์	 ชาคโร	 กมลวิบูลย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระอดิศร	 อานนฺโท	 ราชจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระสังวาร	 ฉนฺทมโณ	 นาคะไชย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระครูประภัสร์โพธานุรักษ์	ปภสฺสโร	 บุญผาลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระวรรชัย	 อคฺคธมฺโม	 ผิวแดง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระปิยวัฒน์	 รติโก	 ศรีหาคลัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระครูผาสุกธรรมาภิรม	 ธมฺมสาโร	 กุชโร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 พระอธิการพุฒทา	 จารุธมฺโม	 ศรีแก้ว	 	
	๑๒		 พระสุรินทร์	 านวโร	 พลหาญ	 	
	๑๓		 พระครูสิริประชานุกูล	 ปสนฺโน	 แวดอุดม	 	
	๑๔		 พระทองแดง	 โชติมนฺโต	 สมหวัง	 	
	๑๕		 พระพัฒนะ	 รติโก	 อุดมค�า	 	
	๑๖		 พระสุวรรณ	 สุวณฺโณ	 สิงคุณา	 	
	๑๗		 พระสมเกียรติ	 จิตฺตส�วโร	 เพ็งพารา	 	
	๑๘		 พระฟุ้ง	 ชินวโร	 หางสลัด	 	
	๑๙		 พระธน	 ธมฺมทินฺโน	 ค�าอ่อน	 	
	๒๐		 พระครูสุวัจสารกิจ	 กิจฺจสาโร	 ยางเงิน	 	
	๒๑		 พระวุฒิ	 สุขิโต	 เทพารส	 	
	๒๒		 พระธนิษฐ์	 วชิรธมฺโม	 พุ่มพิพัฒน์	 	
	๒๓		 พระสุทิน	 อภิวณฺโณ	 ค�าแหงพล	 	
	๒๔		 พระสุรชัย	 คมฺภีรธมฺโม	 ค�าภักดี	 	
	๒๕		 พระเทียน	 ปฺาวโร	 ฮุยสุสดี	 	
	๒๖		 พระสมชาย	 ปฺาพหุโล	 ตรีจันทร์	 	
	๒๗		 พระอวยชัย	 จารุธมฺโม	 แสงเพชร	 	
	๒๘		 พระจิรพงษ์	 ถาวรจิตฺโต	 โยธะสาร	 	
	๒๙		 พระสมุห์สุปัน	 เมตฺตจิตฺโต	 ค�าทองเทพ	 	
	๓๐		 พระอรุณ	 อรุโณ	 เวียงสิมา	 	
	๓๑		 พระวิจิตร	 ขนฺติจิตฺโต	 ธรรมเกตุ	 	
	๓๒		 พระมนูญ	 กตสาโร	 ตาลสิทธิ์	 	
	๓๓		 พระวีรศักดิ์	 วีรธมฺโม	 วิชาชัย	 	
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	๓๔		 พระสุวิทย์	 ปฺาวุฑฺโฒ	 อันทะไชย	 	
	๓๕		 พระสมบูรณ์	 วราสโภ	 สมมะณี	 	
	๓๖		 พระครูสุจิตธรรมโสภณ	 จิตฺตสนฺโต	 จงใจสิทธิ์	 	
	๓๗		 พระอธิการใบ	 ยติกโร	 โพธิกมล	 	
	๓๘		 พระประเสริฐ	 ปิยสีโล	 ขวัญทอง	 	
	๓๙		 พระพยม	 ปภากโร	 มณีจักร	 	
	๔๐		 พระพันธวิศ	 ปฺาวชิโร	 จิตบรรเทา	 	
	๔๑		 พระประสาท	 โชติมนฺโต	 พรรคพล	 	
	๔๒		 พระศรัญู	 ขนฺติธมฺโม	 ข่าขันมะลี	 	
	๔๓		 พระบุญจันทร์	 อธิปฺโ	 พันลม	 	
	๔๔		 พระทองสุข	 จนฺทสาโร	 ค�าศรี	 	
	๔๕		 พระธนาธร	 ปฺารกฺโข	 กุมภวาปี	 	
	๔๖		 พระอธิการพรมมา	 อินฺทปฺโ	 ป้อมดงยาง	 	
	๔๗		 พระเอกศิษย์	 ติปฺุโ	 ค�านวนดี	 	

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฐพนธ์		 กิตติปฺโ	 ใจดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระปิยพงษ์	 จารุธมฺโม	 กราบขุนทด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระบัญชา	 กิตฺติวณฺโณ	 เบกขุนทด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอธิการรุ่ง	 ติสฺสวโร	 นิมขุนทด	 	
	 ๕		 พระสุเมธ	 สุเมโธ	 ปักษิณ	 	
	 ๖		 พระสรสินธ์	 ติธมฺโม	 คามนา  
	 ๗		 พระณัฏฐ์	 กิตติภทฺโท	 ปานภู่ทอง	 	
	 ๘		 พระครูโสภณกิตยากร	 กิตฺติโสภโณ	 คุณพลอย	 	
	 ๙		 พระสนาม	 โชติาโณ	 ศรึภา	 	
	๑๐		 พระอธิการนิคม	 สฺญโต	 สุขนาค	 	
	๑๑		 พระมหาวิทยา	 วิชฺชากโร	 คลังบริบูรณ์	 	
	๑๒		 พระครูถาวรชัยวัฒน์	 สทฺธาปชฺโชโต	 แก้วมูลมุข	 	
	๑๓		 เจ้าอธิการสุภาพ	 อาทโร	 งามเลิศ	 	
	๑๔		 พระอธิการทองเข็ม	 านวุฑฺโฒ	 บัวลา	 	
	๑๕		 พระครูเจติยคุณาธาร	 จารุธมฺโม	 โคตรภูเขียว
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วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาทรงกลด			 ธมฺมวฑฺฒโน	 แก้วชิณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระทศพร				 จนฺทโก		 อุปวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระคมสัน			 สุวณฺณโชโต	 สังข์ทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระสุรชัย			 ตปสีโล	 แวทไธสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 พระสุขสันติ				 ติธมฺโม	 มั่นคง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 พระจรรยา			 จารุธมฺโม	 กะสังข์	 	
	 ๗		 พระประหยัด			 ปิยธมฺโม	 ศรีสมบัติ	 	
	 ๘		 พระอมรเทพ			 ยโสธโร	 ศรีประวงศ์	 	
	 ๙		 พระเทวา						 จนฺทปฺโ	 ขันอาสา	 	
	๑๐		 พระอธิการจตุรงค์		 พุทฺธว�โส	 เครือพานิช	 	
	๑๑		 พระอนันต์				 มหาวีโร	 ทองศิริ	 	
	๑๒		 พระเศรษฐพงศ์			 ติธมฺโม	 สารบุญ	 	
	๑๓		 พระอดุลย์			 เทวเตโช	 ตะนะสอน	 	
	๑๔		 พระวัชระ			 เตชธมฺโม	 ภูเรียนคู่	 	
	๑๕		 พระอภิลักษณ์			 ติเมโธ	 ปะวะทัง	 	
	๑๖		 พระศราวุธ			 กตคุโณ		 ศรีจันทร์	 	
	๑๗		 พระธวัชชัย			 สิริวณฺโณ	 โคตรค�าภา	 	
	๑๘		 พระวัชราวุธ					 อานนฺโท	 ศรีบุญราษฎร์	 	
	๑๙		 พระสุภาพ			 สิริธมฺโม	 ไปแดน	 	
	๒๐		 พระภาณุพงศ์			 ภาณุว�โส	 งามสิทธิ ์  
	๒๑		 พระนันทวัฒน์			 นนฺทวฑฺฒโน	 ไชยดวงสี	 	
	๒๒		 พระพนม			 อนุตฺตโร	 วาตรีบุญเรือง	 	
	๒๓		 พระครูอุดรธรรมวัฒน์			 ธมฺมวุฑฺโฒ	 ค�าพิชิต	 	
	๒๔		 พระอดิศักดิ์			 สิริวฑฺฒโน	 ศิริ	 	
	๒๕		 พระประหยัด			 ปภากโร	 แสงยิ้ม	 	
	๒๖		 พระสมชาย			 สนฺตมโน	 ฉายยิ่งเชี่ยว	 	
	๒๗		 พระอลงกรณ์			 วชิรปฺโ	 สีทน	 	
	๒๘		 พระสราวุธ				 อภโย	 แสงประโคน	 	
	๒๙		 พระอุดม				 ธมฺมทินฺโน		 คูค�า	 	
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	๓๐		 พระครูปลัดภูริเดช				 ภูริเตโช	 ดอนไพร	 	
	๓๑		 พระอภิสิทธิ์					 อภิสิทฺธิ		 เปการี	 	
	๓๒		 พระเอกพล	 ปโมทิโต	 พลสิงห์

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระกฤษกร		 กิตฺติปฺโ	 สนารมย์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณรงค์	 สนฺตมโน	 จันทร์มงคล	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระยุทธพิชัย	 กลฺยาโณ	 กิจนพิบูรณ์	 	
	 ๓		 พระสุราช	 สฺญจิตฺโต	 เหยี่ยวแหยม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระอ้อ	 เตชธมฺโม	 รุ่งอมรเจริญ	 	
	 ๕		 พระพีรยุทธ	 หิตจิตฺโต	 เจริญสุข	 	
	 ๖		 พระนิโรธ	 าณธีโร	 ศรีเจริญ	 	
	 ๗		 พระสมุห์ฐิติ	 ติิโก	 จันเทศ	 	
	 ๘		 พระครูสังฆรักษ์สุธี	 อภินนฺโท	 เมฆปั่น	 	
	 ๙		 พระอธิการสุชาติ	 าณพโล	 สาขะยัง	 	
	๑๐		 พระสุพรรณ	 ถาวโร	 สังขพิริยะ	 	
	๑๑		 พระอนุชา	 อภิปฺโ	 มากคช	 	
	๑๒		 พระบุญมี	 ปวโร	 ไทรสังขพรด�ารง	 	
	๑๓		 พระศิริเชาว์	 ปฺาวโร	 ผิรังคะเปาระ	 	
	๑๔		 พระสันติ	 สนฺติกโร	 ส�ารวจพล	 	
	๑๕		 พระจันทร์สุข	 เขมจาโร	 สังขประเสริฐ	 	

หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระรณภูมิ	 ธีรปฺโ		 สว่างวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระธนัยนันท์	 วิสุทฺธสีโล	 สุพรรณพงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระอธิการณัฐวรรธน์	 ปฺุกาโม	 ทวีวรเกียรติ	 	
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	 ๔		 พระจารึก	 อตฺถกาโม	 พรหมฤทธิ์	 	
	 ๕		 พระสมุห์ทรงพล	 คุณวีโร	 ชิณวงษ์	 	
	 ๖		 พระใบฎีกาสีหนาท	 ปสนฺนจิตฺโต	 ย่องสวัสดิ์	 	
	 ๗		 พระวันชัย	 เขมิโก	 ตติปาณิเทพ	 	
	 ๘		 พระครูวิศิษฏ์สารธรรม	 รวิวณฺโณ	 ราชแก้ว	 	
	 ๙		 พระสมุห์ฐณพล	 านุตฺตโร	 กล้าณรงค์	 	
	๑๐		 พระสมุห์สมบัติ	 สมจิตฺโต	 ซอสกุล	 	
	๑๑		 พระวิเชียร	 อานนฺโท	 สุขเพ็ง	 	
	๑๒		 พระวาเลนท์	 ขนฺติโก	 ฤทธิ์เรืองรุ่ง	 	
	๑๓		 พระครูสุตชลธารสถิต		 ปิยธมฺโม	 ดิสสโร	 	
	๑๔		 พระครูสุวรรณกิจโกวิท	 กลฺยาโณ	 แก้วดี	 	
	๑๕		 พระโอภาส	 อธิจิตฺโต	 มณีรัตน์	 	
	๑๖		 พระชริต		 ชินวโร	 อินทมะโน	 	
	๑๗		 พระอธิการเจษฏา	 าณเมธี	 ดีแก้ว	 	
	๑๘		 พระครูสังฆกิจจานุรักษ์	 พุทฺธธมฺโม	 ยิ่งด�านุ่น	 	
	๑๙		 พระครูปลัดด�ารงค์	 ถิรจิตฺโต	 ชุมทอง	 	
	๒๐		 พระครูโพธิธรรมญาณ	 สจฺจาโณ	 โยมเมือง	 	

สาขาวิชาศาสนา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมนัสวี	 วชิรว�โส	 พุ่มเพ็ชร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระนิธิกร	 อคฺคธมฺโม	 เดชดี	 	
	 ๓		 พระครูปทุมรัตนาภิรักษ์	 ปริสุทฺโธ	 บุญขาว	 	
	 ๔		 พระพงษ์ศักดิ์	 ยโสธโร	 ชัยงาม	 	
	 ๕		 พระค�าพล	 ธมฺมเตโช	 แก้วพิลา	 	
	 ๖		 พระสุธน	 ธนปาโล	 สุวรรณเศียร	 	
  
    

03. ������ 2  �.��� ��� (99-166) 65.indd   122 11/30/2022   1:42:47 PM



123พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาธนาธิป		 ชยาภิภู	 ชรินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พรพะมหาวัฒนา		 วฑฺฒนกิตฺติ	 รักษาภักดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระวชิระ		 วชิรกิตฺติ	 จงสมัคร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสมโชค		 ติาจาโร	 ด�าเรือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาระพีพงษ์		 วชิรนาโค	 ค�าเหลี่ยม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระเพิ่มพูน		 วิสุทฺโธ	 สุทธินัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระวิชัย			 วชิราโณ		 บุญอิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระธนวัฒน์		 วฒฺนธมฺโม	 ซุกแซก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระอดิศักดิ์		 กิตฺติาโณ	 ทองคลอด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระบุญช่วย		 อาจิณฺณธมฺโม	 แสวงศรี	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระมหาวรากร		 วรธมฺโม	 ธรรมโหร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระชยพล		 ธมฺมพโล	 งามศักดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสมุห์วรัญชัย		 อติาโณ	 จันภูทัศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอนันต์เทพ		 ชุติเทโว	 สงวนนาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระปลัดกฤตนัน		 อนุตฺตโร	 กรรณบูรพา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระสิริศักดิ์		 สิริวาที	 สิงห์แก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระมหาธีระยุทธ		 อภินนฺโท	 หอมเวช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระมหาวัฒนชัย		 กิตฺติชโย	 มุสีพันธุ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 พระมหาเดชาพล	 สุมงฺคลวฑฺฒโน		 มงคล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระจักรพันธ์				 าณวีโร	 ศรกิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 พระมหาพิทยา		 ปฺาวชิโร	 หมื่นโพธิ์	 	
	๑๒		 พระพัฒพงษ์		 ธิตฺตธมฺมวฑฺฒโน	 บัวพันธ์	 	
๑๓		 พระมหาด�ารงค์	 าณภทฺรวิฺู	 คนมั่น		 	
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระนรมินตร์		 นริสฺสโร	 บ�ารุงเขต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระศุภชัย		 ปฺาพหุโล	 ปานหอม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระปัญญา		 ชาคโร	 กงจักร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสถาพร		 โรจนว�โส	 สุวรรณา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระรณชัย	 าณโสภโณ	 คงน้อย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระพุทธิไกร	 ติโสภโณ	 จันทรังษี	 	
	 ๗		 พระมหาสัญญา		 อภิวณฺโณ	 ลอดมงคลดี	 	

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระทรงกลด		 ทสฺสนีโย	 ศรีภิรมย์		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมานะ	 ติาโณ			 พูลทั่วญาติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระนิรันดร์		 นิรนฺตโร	 เศรษฐผล	 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาประสพชัย	 มหาปรกฺกโม	 ไชยะโส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุรชัย	 จารุธมฺโม	 รามประพฤติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระทักษิณ	 สุเมธโส	 ทุมรักษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาชัยธวัช	 ชยรตโน	 เกตุแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหากรพัฒน์	 ปริยตฺติเมธี	 นามสุโพธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระมหาอ�านวย	 ปฺาวโร	 ติ๊บแสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระมหาเอกราช	 ปภากโร	 ท้วมวงศ์	 	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระภาณุพันธ์		 ภูริปฺโ	 รอดตัว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระก้องเกียรติ				 กิตฺติปฺโ	 ขาวจันทร์ตา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระพงษ์นริศ				 พุทฺธรตนวชิราโณ		บังเมฆ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระชยุตพงค์				 ชยวุฑฺโฒ	 ติดเคียง	 	
	 ๔		 พระธนวิชญ์				 ธีรวโร	 แซ่ย่าง	 	
	 ๕		 พระธันวา				 อานนฺโท	 เสริมมงคล	 	
	 ๖		 พระพุทธพงค์				 ติธมฺโม	 อุ่นใจแรม	 	
	 ๗		 พระอนุพงษ์	 จิตฺตภทฺโท	 ใจปง	 	
	 ๘		 พระญาณวิทย์				 าณวิสุทฺธิเมธี	 ชัยตัน	 	
	 ๙		 พระสุวรรณ				 เตชปฺโ	 วันดี	 	

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 สามเณรวิวัฒน์				 		 บุญพรม	 	
	 ๒		 สามเณรพิทักษ์โยธิน				 		 เสนามนตรี	 	
	 ๓		 พระปลัดธีรวัฒน์				 าณสิทฺธิวาที	 สีหานาม	 	
	 ๔		 พระมหาสุภกรณ์				 ปสิทฺธิธารี	 คงประทีป	 	
	 ๕		 พระปริวรรต		 ธีรว�โส	 เหล่าทา	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 สามเณรพิทักษ์พงษ์	 		 พรมชินวงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาธวัชชัย	 ชยเมธาวี	 อินกอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาสุพัฒน์	 ภทฺรร�สี	 ทองสุทธิ์	 	
	 ๔		 พระธีรวุฒิ	 ติวตฺโต	 สุ่มมาตย์	 	
	 ๕		 พระภูริณัฐ	 อิสิาโณ	 มีชัยมาตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๖		 พระเกรียงไกร	 ปฺาวโร	 นะวะศรี	 	
	 ๗		 พระมหาสุวัฒน์	 สุวฑฺฒนกิตฺติ	 เรือนใส	 	
	 ๘		 สามเณรวิสันต์	 		 ดวงเพ็งมาตร	 	
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วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอดุลย์	 ชุติปฺโ	 กรอบสันเทียะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหากฤษดา	 จนฺทปิโย	 ไทยธานี	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระขจรวิทย์	 กิตฺติปฺโ	 กิจขยัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระนัตฐพงษ์	 ธนิฎฺว�โส	 ศิริโชติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระวรวิทย์			 วรจิตฺโต	 อินทะนา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอานันท์				 จารุธมฺโม	 พลนิสัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระพรหมมินทร์				 กนฺตวณฺโณ	 ศรีมูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระมหาอาทิตย์				 อาทิจฺจว�โส	 เสนาะศัพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระวิทวัฒน์				 วิรวณฺโณ	 แสงหล้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระศรีสุวรรณ				 อตฺถเมธี	 จันทฤทธิ์	 	
	 ๙		 พระลิขิต			 สนฺตจิตฺโต	 ปั้นทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 พระณัฐพงษ์				 กิตฺติปฺโ	 วงชาลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 พระมหาวันลพ				 สมสิริ	 สมศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๒		 พระสุรวุฒิ				 อธิจิตฺโต	 ศรีเลิศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระภานุวัฒน์				 อภิชฺชโว	 ศรีสุระ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระศรายุธ				 สิริวฑฺฒนเมโธ	 อาจพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระอ�านาจ				 วิสุทฺโธ	 แซงราชา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระศุภกร	 ปฺาวชิโร	 หลอดเงิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระอภิชาติ				 ปฺาวโร	 พวงใบดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชินวัฒน์					 อริยว�โส	 บุญยงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๒		 พระณัฐพงษ์					 ภูริวฑฺฒนเมธี	 ค�าเฟื่องฟู	 	
	 ๓		 พระพลวัฒน์					 พลวฑฺฒโน	 โพธิ์ไทร	 	
	 ๔		 พระนันทิพัฒน์					 ขนฺติพโล	 อุตต๋า	 	
	 ๕		 พระภูมรินทร์				 ภูริอินฺโท	 ลือโฮ้ง	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาณัฐวัฒน์					 อาจารสิรี	 เหมืองอุ่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอาทิตย์					 อาภสฺสโร	 วิเชียรกันทา	 	
	 ๓		 พระธนวัฒน์					 ธนวฑฺฒโน	 ม่วงหวาน	 	
	 ๔		 Touly	Titsaro	 		 		 	
	 ๕		 พระธนพล					 ขนฺติธมฺโม	 เมืองมา	 	

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธิติถัน			 ติสีโล	 แผ่นทอง		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสมหมาย	 ปิยวณฺโณ	 สมานใจ		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระราวิน			 สีลเตโช	 คล้ายบุตร		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระนครินทร์	 วรปฺโ	 เพลินพร้อม		 เกียรตินิยมอันดับ	๒	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Rin	Uoch	 	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระพงศกร	 ปฺาเวที	 ไกลถิ่น	 เกยีรตนิยิมอนัดบั		๒	
	 ๒		 พระพัชรพงศ์	 ว�สวชิโร	 เผ่าเต็ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระพูนยศ	 ติว�โส	 เชียงแสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมนตรี	 สิริปฺโ	 เสือสาด	 	
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	 ๓		 พระมหาไพรัช	 ปริยตฺติธาตา	 ปริยัติธาดา	 	
	 ๔		 พระมหาวิทยากร	 กิตฺติเวที	 นัยวิจารณ์	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระพีรพล			 พีรปฺโ	 ขุนศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาสุริยะ			 วชิราโณ	 สุภาษิ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 Somphone	Phonepaseuth	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระกิตติศักดิ์	 กิตฺติาโณ	 แก้วสิมมา	 	
	 ๕		 พระนัทตพล	 าณาภิรโต	 อินทะสอน	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระทรงชัย	 ชยวุฑฺโฒ	 ชัยมาโย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระฤทธิชัย	 โชติวโร	 ไชยรินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระวรายุทธ	 วรธมฺโม	 ขันธรัตน์	
	 ๔		 พระอภิชิต	 วชิรปฺโ	 ชาตานันท์	 	
	 ๕		 พระเอกชัย	 จารุธมฺโม	 สุขวัน	 	
	 ๖		 พระอภิสิทธิ์	 ธมฺมกาโม	 ตาระบัตร

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Xaisombath	Kouangoulay	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Kong	Vongphachan	 	 	
	 ๓		 พระภาณุฉัตร	 ปภาโส	 ชุมเชิงกาญจน์	 	
	 ๔		 Thipphaphone	Mingsisouphanh	 	 	
	 ๕		 พระชณกัณ	 ปฺาธโร	 เนาว์ศรีสอน	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระจักรินทร์						 อินฺทวฑฺโฒ	 เมืองมิ่ง	 เกีรยตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระชนะชัย					 ปฺาวโร		 วนาเรขา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๓		 พระวีระพงษ์						 โสภณจิตฺโต	 กัญญาเกิดกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระนนทวัฒน์						 นนฺทธมฺมิโก	 อุดทอง	 เกีรยตินิยมอันดับ	๒	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชลธี				 คุณานสิริ	 ทิมขลิบ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระศรชัย				 เตชวโร	 อารีจรัญกร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการป้อม				 กิตฺติโก	 หมวกสังข์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระวุฒิพร			 วุฑฺฒิวาที	 ใจตรง	 	
	 ๕		 พระธราเทพ		 วราภิสิทฺธิ	 พุ่มเมือง	 	
	 ๖		 สามเณรเอกภพ				 	 กลิ่นรอด	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระศุภกิจ				 วรกิจฺโจ	 สอดศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระณรงค์ศักดิ์				 วราโณ	 เกิดศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระรพี				 ติสฺสโร	 	 	
	 ๔		 สามเณรรัชชานนท์				 	 บุญคะเณ	 	
	 ๕		 พระไกรวิชญ์				 สิริาณเมธี	 มูลใจ	 	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอนันตศักดิ์	 กุสลจิตฺโต	 เกลียวทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระบัณฑิต	 ปณฺฑิโต	 วอนวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาวีรชน	 กิตฺติวีโร	 ยิ้มแย้ม	 	
	 ๔		 พระศรัณย์	 สุนฺทโร	 ปานะโปย	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Vi	Sovann	 	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธีรยุทธ	 อาทโร	 จงสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๒		 พระไพรวัลย์	 ปภากโร	 ยารัมย์	 	
	 ๓		 พระบุญทรัพย์	 จิตฺตส�วโร	 สนองหงอก	 	
	 ๔		 พระวรวรรณ	 าณสุโภ	 เจือจันทร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระภัทร	 ภทฺทรว�โส			 ทองแย้ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระน�าโชค	 จินฺตสโย			 เขื่อนเมือง	 	
	 ๓		 พระมนัส	 อารทฺธวิริโย	 มนัสวีชัยธวัช	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสิทธิโชค	 กนฺตสีโล	 มงคลธรรมกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระสุรพล	 อธิปฺโ	 พลเมือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาสิรวัฒน์	 วฑฺฒนวาที	 ปทุมวิไลลักษณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระต่อลาภ	 อติพโล	 จันทร์เพ็ญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระนิโลดม	 ฉนฺทธมฺโม	 อัครานนทสิทธิ์	 	
	 ๖		 พระพงษ์พันธ์	 พนฺธมุตฺโต	 นัติพันธ์	 	
	 ๗		 พระมหาวีระศักดิ์	 ธีรปฺโ	 ศรีจันทวงษ์	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชนนกานต์		 ธมฺมสิริ	 กองเขียว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระณัฐพงษ์			 พฺรหฺมสโร	 วรรณโกษิตย์	 	
	 ๓		 พระณัฐพล			 ณฏฺโิก	 ดวงเย็น	 	
	 ๔		 พระธนพล	 พิมฺพสิริ	 เมืองแมะ	 	
	 ๕		 พระวิวัฒน์		 วิวฑฺฒโน	 เถาสุวรรณ	 	
	 ๖		 พระพงศธร	 อิสฺสราโณ	 ค�ามูล	 	
	 ๗		 พระธันวา			 ปฺาวุฑฺโฒ	 แซ่ว่าง	 	
	 ๘		 พระจรัญ	 จารุวณฺโณ	 จันต๊ะ
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระพีระศักดิ์	 ปฺาวโร	 ศรียัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาอดุลย์	 อาสโภ	 มูลผล	 	
	 ๓		 พระมหาศิริมงคล	 านสิริ	 นิลนาฎ	 	
	 ๔		 พระจันทร์ทิพย์	 จนฺทโสภโณ	 มิตรมาตย์	 	
	 ๕		 พระสุดแดน			 ปฺาวโร	 บุญช่วย	 	
	 ๖		 พระมหาเกรียงไกร	 สาสนกิตฺติ	 บุปผามาลา	 	
	 ๗		 พระศิรัสกร	 ทตฺตชีโว	 ทองไพรวรรณ	 	 		 	

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหากฤตบุญ	 รตินฺธโร	 หยกจุฑา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรพงษ์รพี	 	 กลางนอก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหายุทธชัย	 ธมฺมปิโย	 อินทร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาเมธี	 สิริเมโธ	 เกียกกาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระชิลชัย	 อตฺตสาโร	 บุญพา	 	
	 ๖		 สามเณรอรรครพล	 	 สรวงศิริ	 	
	 ๗		 พระเดชาวัต	 จิรฏฺโิก	 ปัญญาพฤกษ์	 	
	 ๘		 สามเณรสุพจน์	 	 น�้าพุ	 	
	 ๙		 พระนรินทร์วงศ์	 อาจารสมฺปนฺโน	 พงษ์สัมฤทธิ์	 	
	๑๐		 Chanthaphone	Keomany	 	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 Chai	Vang	 	 	 	
	๑๒		 Saemong	Marma	 	 	 	
	๑๓		 Paishi	Thowai	Marma		 	 	
	๑๔		 Sajib	Chakma	 	 	 	
	๑๕		 Rupamoy	Tanchangya	 	 	 	
	๑๖		 Sakhone	Khoundala	 	 	 	
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สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 ที่    ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรวราวุธ	 	 ค�าขะ	 	
	 ๒		 Nandiya	 	 	

สาขาวิชาจิตวิทยา
 ที่    ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฐทศักดิ์	 ส�วรธมฺโม	 นุสติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Ngoc	Hau	Thach		 	 	 	
	 ๓		 พระมหาฐานวิชญ์			 านวิฺู	 เตชะปัญญาคุณ	 	
	 ๔		 พระมหาบุรัสกร	 ปฺาวชิโร	 สุวรรณปัญญา	 	
	 ๕		 พระมหาปฏิภาณ	 ณฏฺาโณ	 สว่างโลก	 	

สาขาวิชา English (English Program)
 ที่    ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1		 Sumanggala		 		 		 First	class	
	 2		 Ly	Da	Oanh		 		 		 First	class	
	 3		 Nandarsara		 		 		 First	class	
	 4		 Lam	So		 		 		 First	class	
	 5		 Pannasami		 		 		 First	class	
	 6		 Thach	Ven		 		 		 First	class	
	 7		 Ret	Chau	 		 		 First	class	
	 8		 Thawria		 		 		 First	class	
	 9		 Bannabhoga	 		 		 First	class	
	10		 Sujeya	Sengkhur	 		 		 First	class	
	11		 Wimala	 		 		 Second	class	
	12		 Kovida		 		 		 Second	class	
	13		 Rlawka		 		 		 Second	class	
	14		 Aa	Caa	Ra		 		 		 Second	class	
	15		 So	Phat	Thach	Metibandito	 		 Second	class	
	16		 Sunanda		 		 		 Second	class	
	17		 Ry	Horng		 		 		 Second	class	
	18		 Khamlar	Ondy	 		 		 Second	class	
	19		 Pyiner	Thar	Mi	 		 		 Second	class 
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 20		 Sucarita		 		 		 Second	class	
	21		 Nandavensa		 		 		 Second	class	
	22		 Khay	Mar	Sar	Ra		 		 		 Second	class	
	23		 Sanda		 		 		 Second	class	
	24		 Samanera	Chaiyaphol		 Pankampa	 Second	class	
	25		 Sucitta		 		 		 Second	class	
	26		 Gandhamar		 		 		 Second	class	
	27		 Shawbana		 		 		 Second	class	
	28		 Suphoga		 		 		 Second	class	
	29		 Acinnavamsa		 		 		 Second	class	
	30		 Auzeya		 		 		 	
	31		 Tundara		 		 		 	
	32		 Silawunsa		 		 		 	
	33		 Nandopasa		 		 		 	
	34		 Rajeindadepati		 		 		 	
	35		 Khounkham	Luangmahaxay	 		 		 	
	36		 Aggasena		 		 		 	
	37		 Vimala	 		 		 	
	38		 Janaka	 		 		 	
	39		 Vilarsa
	40		 Thi	La	Sa	Ra
	41		 Jekky	Jittakaro
	42		 Ujatila
	43		 Nandasaka
	44		 Kirtiman	Thapa	Magar	 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระปวริศร์	 เทวสิริ	 ภูมะลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Xayasone	Sihavong	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระจิรพัฒน์	 เตชธมฺโม	 ศรีบุญเรือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 Somchit	Phongnittaphone      
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	 ๕		 Thinnakone	Keokenkhoun	 		 		 	
	 ๖		 Khamsee	Saiyavong	 		 		 	
	 ๗		 พระทักษิณ	 เทวมิตฺโต	 แดงนา	 	
	 ๘		 Korlakanh	Xayyalarth			 		 	
	 ๙		 Anong	Keomixay	 		 		 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระบุญชู				 อกิฺจโน	 ส้งวัฒนากร	 	
	 ๒		 พระกล้าหาญ				 วีรนโร	 วิทยาอาวุธ	 	
	 ๓		 พระมหารัฐพล	 รฏฺพโล	 อักษรพิมพ์	 	
	 ๔		 พระศักดิ์สิทธิ์				 รตนจนฺโท	 บัวผา	 	
	 ๕		 พระมหาจายยี่				 วรุฏฺายี	 นายสาม	 	
	 ๖		 พระมหาจิระนันท์				 จิรนนฺโท	 ค�าสุณี	 	
	 ๗		 Laryod	Sibualaivong	 		 		 	
	 ๘		 Pannasiri		 		 		 	
	 ๙		 Dama	Thiri		 		 		 	
	๑๐		 พระค�าหลู่				 สุธีโร	 ปันอ้น	 	
	๑๑		 พระธนวรรธน์				 จนฺทโชโต	 ค�าแสน	 	
	๑๒		 พระปฐม				 ปภสฺสโร	 สมวรรณ์	 	
	๑๓		 พระจักรพรรดิ				 คุณวโร	 สุพลดี	 	
	๑๔		 พระปรณัฐ				 ณฏฺวโร	 อินทกาญจน์	 	
	๑๕		 พระกอบกูล				 จารณธมฺโม	 ยุอินทร์	 	
	๑๖		 Vicitta				 		 		 	

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program)
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 1			 Samanera	Wichian				 		 Salawinphonphana	First	class
	 2		 Samanera	Phithakphong	 Kodchaiya	 Second	class
	 3		 Thach	Viet	 		 		 Second	class
	 4		 Samanera	Nong				 		 Siamlai	 Second	class
	 5		 Phra	Surachat				 Kantasilo	 Worakankusonphai	 	
	 6		 Luc	Po      
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	 7		 Khamphanh	 		 Dakulee	 	
	 8		 Phra	Panas				 Kanankaro	 Kirisurawongsakorn		
	 9		 Samanera	Thanakorn				 Jompor	 	
	10		 Samanera	Adisak				 		 Puma	 	
	11		 Khaymarsala		 		 		 	
	12		 Tra	Hieu		 		 		 	
	13		 Tongphathai	Keobouapha	 		 		 	
	14		 Dhamika				 		 		 	
	15		 Phra	Suriya				 Suriyapanno	 Wangjai	 	
	16		 Nandi	Thena	 		 		 	
	17		 Phra	Prinya				 Asmo	 Boonpeng	 	
	18		 Nguyen	Xuan	Van	 		 		 	
	19		 Phra	Norasing				 Kanankaro	 Napaseekram	 	
	20		 Bijay	Magar	 		 		 		 	  

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Rahul	Sraman	 		 		 	
	 ๒		 สามเณรวีระ	 		 จินดากุล	 	
	 ๓		 พระลิขิต	 ปริปุณฺโณ	 เลี่ยมเพชรรัตน์	 	
	 ๔		 พระสุรชัย	 สุปฺโ	 หมื่นเสนา	 	
	 ๕		 พระศตพร	 าณวชิรเมธี	 ดิหลอด	 	
	 ๖		 Khamthee	Seemala	 		 		 	
	 ๗		 Hvirak	Phally	 		 		 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาอภิชาติ	 อภิวฑฺฒโน	 นาคนอก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระปลัดสุรเชษฐ์	 สุรปฺโ	 ศอกขุนทด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 Bhante	Deep	Ratan	 		 		 	
	 ๔		 พระศิริทรัพย์	 ครุธมฺโม	 ทรัพย์เจริญ	 	
	 ๕		 พระอนุศักดิ์	 มงฺคิโก	 ก่องนอก  

03. ������ 2  �.��� ��� (99-166) 65.indd   135 11/30/2022   1:42:47 PM



136 สูจิบัตร

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 Keopaseuth		 		 Seesouphun	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 Kiran		 		 Bhondave	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระณัฐพล				 ณฏฺพโล	 สราญรมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 Khamsone		 		 Thepphanomphone	 	
	 ๕		 Roeun		 		 Soeurn	 	
	 ๖		 พระธนรัตน์				 รตนกิตฺติ	 แซ่ล้อ	 	
	 ๗		 พระมหาชาลี				 วิสุทฺธิเมธี	 ดวงจันทร์	 	
	 ๘		 Khamphon		Xayaseng	 		 		 	
	 ๙		 Jackson	Chakma	 		 		 	
	๑๐		 Uttam	Chakma	 		 		 	
	๑๑		 Nai	Nork		 		 		 	
	๑๒		 Nuan	Keosangafak		 		 		 	
	๑๓		 Souk	Theppranomphone	 		 		 		

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 พระมหาณรงค์ศักดิ์	 รตนเมธี	 จังอินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาธนานพ	 ธนปาโล	 วงษ์ดารา	 	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุพจน์		 สติสมฺปนฺโน	 มูลครอง	 	
	 ๒		 พระพิทักษ์		 จิตฺตทนฺโต	 พิทักษ์ชลธี	 	
	 ๓		 Zone	Hukvilardeth	 		 		 	
	 ๔		 Weelartha	 		 		 	
	 ๕		 Nandawbartha			 		 		 	
	 ๖		 Wannasiri	 		 		 	
	 ๗		 พระมหาบุญคุ้ม				 วชิราโณ	 พงษ์ฐิติภา	 	
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	 ๘		 พระมหาภานุวัฒน์			 วิสุทฺธิเมธี	 ลุใจค�า	 	
	 ๙		 พระใบฎีกาณัฏต์ฐนันท์			คุณวีโร	 ปันสุพฤกษ์	 	
	๑๐		 พระครูปริยัติรัตนสุนทร		พุทฺธิสิริ	 ค�าเงิน	 		 		 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฎฐพัทน์				 สนฺตจิตฺโต	 สิญจาอัปสร	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาพงศกร				 ภทฺทเมธี	 บุญทา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระเกียรติภูมิ				 อธิปฺโ	 เสียงหวาน	 	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวิทูร	 ติโสภโณ	 นิลศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระนิรินธนา	 อภิชฺชยานนฺโท	 หลักมั่น	 	
	 ๓		 พระสุริยวงศ์	 ชยานนฺโท	 ยวงแก้ว	 	
	 ๔		 Phakphoum	Chanthaphone	 		 		 	
	 ๕		 พระทศวรรษ	 สุเมโธ	 กลิ่นชด	 	
	 ๖		 พระจรัญ	 คมฺภีรปฺโ	 ปัญญา	 	
	 ๗		 พระยุรนันท์	 โชติปฺุโ	 บุญเรือง	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวรากร	 เขมงฺกโร	 วะระ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 Sothea	Run	 		 		 	
	 ๓		 Ley	Penh	 		 		 	
	 ๔		 พระอุทัย		 วิสุทฺโธ	 ภูมี	 	
	 ๕		 สามเณรฉัตรนนท์	 		 กาญจนสีห์พล	 	
	 ๖		 พระภัทรเดช	 ติกฺขวิริโย	 พิพัฒน์ธนวรากุล	 	
	 ๗		 พระพีทยา	 วุฑฺฒิจารี	 มนต์คาถา	 	
	 ๘		 Theara	Heng	 		 		 	
	 ๙		 พระมหาปริวัฒน์	 โชติวฑฺฒโน	 พุ่มรัก	 	
	๑๐		 พระมหาศักรินทร์	 สุรเมธี	 ศรีแจ่ม	 	
	๑๑		 พระณพวัฒน์	 ธีรวฑฺฒโน	 โตบัณฑิตย์	 	
	๑๒		 พระมหาธวัชชัย	 กมฺพุสิริ	 บุญเขื่อง	 	
	๑๓		 พระมหาเกียงไกร	 ถาวโร	 สัตยวงศ์ทิพย์	 	
	๑๔		 สามเณรภัทราวุธ	 		 ศิริธร	 	
	๑๕		 สามเณรสุนทร	 		 ทรัพย์มาก	 	
	๑๖		 พระมหาอานัต	 ธมฺมสรโณ	 อยู่นาทุ่ง	 	
	๑๗		 สามเณรเอกนุวัต	 		 รัตนคามินี	 	
	๑๘		 พระมหาอนุวัฒน์	 ภทฺทจารี	 วงษ์หอม	 	
	๑๙		 สามเณรกฤษฎา		 		 สังคา	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุวิทย์	 กุลวฑฺฒโน	 ทองใบ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรอนุวี	 		 แสนโชติ	 	
	 ๓		 Kimleng	Nob		 		 		 	
	 ๔		 สามเณรเฉลิมพร	 		 จ่อสาระ	 	
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	 ๕		 สามเณรประมวล	 		 นวลจันทร์	 	
	 ๖		 พระวัชรพล		 วชิราโณ	 พุทธพนม	 	
	 ๗		 พระเศฏฐวุฒิ	 ปริมุตฺโต	 ท�าทิพย์	 	
	 ๘		 พระณัชพล		 		 ผิวทอง	 	

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวัชรินทร์	 ถิรวฑฺฒโน	 อึ้งอภิธรรม	 	
	 ๒		 พระเทียม	 ธนปฺโ	 มามูล	 	
	 ๓		 พระชนาเทพ	 พฺรหฺมโชโต	 นวลแก้ว	 	
	 ๔		 สามเณรสุทธิพงษ์	 		 วงแวงไทย	 	
	 ๕		 พระมหานพรัตน์	 รตนเมธี	 ประเสริฐศักดิ์	 	
	 ๖		 พระสมุห์อิทธิพล	 กิตฺติพโล	 พรหมมาพันธุ์	 	
	 ๗		 พระครูสุตรัตโนภาส	 จนฺทธมฺโม	 สว่างบุก	 	
	 ๘		 พระครูสมุห์	 ส�วโร	 กสิวัฒน์	 	
	 ๙		 พระศรีสัจญาณมุนี	 ยติโร	 ก่อบุญ	 	
	๑๐		 พระครูสารกิจไพศาล	 ปิยปุตฺโต	 ธรรมจินดา	 	
	๑๑		 พระครูอาทรยติกิจ	 ปฺากาโม	 ข�าวงษ์	 	
	๑๒		 พระมหาวิทูร	 ธมฺมโชโต	 แสงอินทร์	 	
	๑๓		 พระมหาญาณพล	 าณปฺโ	 รัตนบุรี	 	
	๑๔		 พระครูจันทสารสุตกิจ	 จนฺทสาโร	 ดวงเจริญ	 	
	๑๕		 พระครูสถิตนราธิการ	 นราธิโป	 แก้วพิพัฒน์	 	
	๑๖		 พระมหากิตติศักดิ์	 สิริวฑฺฒโก	 หนูสุรา	 	
	๑๗		 พระครูพิมลธรรมภาณ	 กนฺตสีโล	 ปาละพันธ์	 	
	๑๘		 พระจรูญ	 จนฺทูปโน	 ชัยเจริญ	 	
	๑๙		 พระสมุห์โอภาส	 โอภาโส	 ศิริกิตติกุล	 	
	๒๐		 พระมหา	 านเมธี	 บัวเกิด	 	
	๒๑		 พระปลัดบุญเจิด	 สุจิตฺโต	 สุนทรสุข	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระปลัดศุภชัย	 สุภโร	 ทองค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระสมปอง	 อาทโร	 ม่วงรอด	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระครูสังฆรักษ์ธนสรัญ	 พลธมฺโม	 วิลัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๔		 พระภพการ	 านกโร	 ศรีสุนทร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระอธิการเชิดดนัย	 ชวโน	 บุญธรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระธวัชชัย	 กตสาโร	 สุวโจ	 	
	 ๗		 พระกฤต	 กตธมฺโม	 เกตุกูล	 	
	 ๘		 พระปลัดสมพงษ์	 สมวโร	 แก้วแกมเกษ	 	
	 ๙		 พระครูใบฎีกาสมยศ	 ปสนฺโน	 จันทรวิเชียร	 	
	๑๐		 พระครูสังฆรักษ์ส�ารวย	 อติพโล	 หมอส�าราญ	 	
	๑๑		 พระครูปลัดสุชาติ	 กิตฺติโก	 ตะเพียนทอง	 	
	๑๒		 พระอธิการสมาน	 ปสนฺโน	 อินทรถา	 	
	๑๓		 พระนรินทร์	 โชติปาโล	 ศรีสวรรค์กุล	 	
	๑๔		 พระวิชชุกร	 ติสรโณ	 ก้องแดนไพร	 	
	๑๕		 สามเณรกิตติเดช	 		 บุญเต็ม	 	

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม  
	 ๑		 พระเมธัส	 ติเมโธ	 โรจโนภาส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรญาณวุฒิ	 		 กิ่งแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 สามเณรอานันทศักดิ์	 		 รอดจันทร์	 	
	 ๔		 พระศุภชัย		 สุภชโย	 ชัยผลิตผล	 	
	 ๕		 สามเณรบรรณวิชญ์	 		 ภิรมย์รักษ์	 	
	 ๖		 พระมหาสมชาย	 ธมฺมานนฺโท	 ศรีวะสุทธิ์	 	
	 ๗		 พระมหาศิธร	 สิรินฺธโร	 ทองโยง	 	
	 ๘		 Bounpheng	Te	 		 		 	
	 ๙		 สามเณรสถาพร	 		 สังข์ขาว	 	
	๑๐		 Chapchai	Yotsavanh	 		 		 	
	๑๑		 พระพีรัช	 ธีรว�โส	 แสนภู	 	
	๑๒		 Lathsamee	Sybounhueang		 		 		 	
	๑๓		 Sangkhom	Sengsouk				 		 	
	๑๔		 Khamtai	Vongsavath				 		 	
	๑๕		 Sengthien	Jidthisane	 		 		 	
	๑๖		 Bounhom	Keoboutsy			 		 	
	๑๗		 No	Sitthiphone			 		 		 	
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 ๑๘		 Thavatxai	Zamie			 		 		 	
	๑๙		 Tonh	Pathoumphanh			 		 	

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสกพล	 เขมธมฺโม	 ไวยวาศ
	 ๒		 พระจิรวัฒน์	 จิรวฑฺฒโน	 พุทธากูล

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรวิทวัส	 	 ขุนการินทร์
	 ๒		 พระกนกวรรณ	 กิตฺติธมฺโม	 ครัวกลาง

สาขาวิชาสังคมวิทยา
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระทิวากร	 ธมฺมธโร	 งามข�า
	 ๒		 สามเณรคมน์พีรพัฒน์	 	 ธัญญโชติหิรัญกุล	 	

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุรชัย	 อภิวฑฺฒโน	 โพนทราย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาเทพพร	 สุเมโธ	 แฝงฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาอาคม	 วิสารโท	 ทองมหา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาอภิสิทธิ์	 านุตฺตโร	 สิงยะเมือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระมหาอาทิตย์	 อภิาโณ	 กล้าแข็ง	 	
	 ๖		 พระมหาปรเมษฐ์	 โชติวโร	 ปุริมาตัง	 	
	 ๗		 พระมหาธวัชชัย	 อตฺถกาโม	 ศรีจันทร์	 	
	 ๘		 พระธนพล	 ธนปาโล	 ศรีบุรินทร์	 	
	 ๙		 พระมหาจิรายุทธ	 จิรยุทฺโธ	 ตาลประสงค์	 	
	๑๐		 พระธีระศักดิ์	 ติกฺขปฺโ	 จ�านงเพียร	 	
	๑๑		 พระมหาจันที	 ธมฺมวิริโย	 สีลาใหล	 	
	๑๒		 พระมหาณรงค์ฤทธิ์	 ติเปโม	 รอบรู้	 	
	๑๓		 พระมหาปริญญา	 สปฺปฺวาทเมธี	 เหลามา	 	
	๑๔		 พระมหาจักรพงษ์	 อติธมฺโม	 ไชยโชค  
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 ๑๕		 พระศักดิ์สิทธิ์	 ปฺาวฑฺฒโน	 แสนสนิท	 	
	๑๖		 พระมหาจีระพันธ์	 อินฺทปฺโ	 ภูผาหลวง	 	
	๑๗		 พระมหาจีระพงษ์	 อุตฺตโร	 ภูผาหลวง	 	
	๑๘		 พระสาคร	 ชิตมาโร	 วงค์กอ	 	
	๑๙		 พระมหาพรเทพ	 รตนาโณ	 เข็มเครือ	 	
	๒๐		 พระวิทวัส	 สุมงฺคโล	 มังคะโล	 	
	๒๑		 พระกิตติวัฒน์	 ถาวโร	 เอียสกุล	 	
	๒๒		 พระตุลา	 รกฺขิตจิตฺโต	 มาลี	 	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาบุญฤทธิ์	 ปฺุิทฺธิ	 เขียวเล่ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระภควัจน์		 กิตฺติภทฺโท	 รัญจวน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระโกมา		 ณฏฺวีโร	 แซ่ลิ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระวัชระ		 ภูริภทฺโท	 เพ็ชรฉวาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระกิตติคุณ		 กิตฺติคุโณ	 ขวาธิจักร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระมหาอดุลย์	 อกิฺจโน	 บัวหลวง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 สามเณรยุทธพิชัย	 		 อ่อนชาติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระณัฐพงศ์		 ณฏฺพโล	 แคล้วอ้อม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 สามเณรณัฐวุฒิ		 		 อ่อนชาติ	 	
	๑๐		 พระอธิการเสฎฐวุฒิ		 พุทฺธสโร	 เฟื่องธุระ	 	
	๑๑		 พระชัชฤทธิ์	 ชินวโร	 สนิยา	 	
	๑๒		 พระธวัชชัย		 อคฺคปฺโ	 มีศรี	 	
	๑๓		 พระทัศพงศ์		 ปฺาวโร	 น้อยส�าลี	 	
	๑๔		 สามเณรสุชาติ		 		 ชมบุตร	 	
	๑๕		 สามเณรสุธิศักดิ์	 		 โดด�า	 	
	๑๖		 พระสิทธิศักดิ์		 สิทฺธิเตโช	 เพชรประพันธ์	 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสงกรานต์				 จิรวฑฺฒโน	 ไชยวงศ์เศษ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระปลัดณรงค์ชัย				 อคฺควโร	 มียันต์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๓		 พระจิณณวัตร				 จิตฺตส�วโร	 ตั๋นค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระปิยะ				 มหาลาโภ	 โคตมี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระธาดา				 โฆสนาโม	 ยศยิ่ง	 	
	 ๖		 พระคุณานนต์				 ปฺาวโร	 ขุนวิเศษ	 	
	 ๗		 พระจักรกฤษณ์				 สนฺตจิตฺโต	 ชูปั้น	 	
	 ๘		 พระธวัชชัย				 ถิรจิตฺโต	 ธรรมมัง	 	
	 ๙		 พระเมธา				 เมธาวี	 จุนศิริ	 	
	๑๐		 พระศุภกิจ				 ธีราโณ	 ปนค�าปิน	 	
	๑๑		 พระถาวร				 จกฺกวโร	 จอมกิติ	 	
	๑๒		 พระโกศล				 ภูริปฺโ	 เลิศนทีเจริญลาภ	 	
	๑๓		 สามเณรธรรศกร	 		 ธวัชรหิรัญ	 	
	๑๔		 พระระวี			 รวิวณฺโณ	 อุ่นเรือน	 	
	๑๕		 พระหฤษฏ์				 ปริปุณฺโณ	 มาฉาย	 	
	๑๖		 พระวรวิทย์				 นริสฺสโร	 ปาระมี	 	
	๑๗		 พระธีรวัฒน์				 โสภณเมธี	 ทุนอินทร์	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระแขก				 ขนฺติพโล	 หมอกแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระศิระ				 ชยนนฺโท	 กุศลเลอเลิศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสุรศักดิ์				 กิตฺติาโณ	 ฟงเสถียร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสมนึก				 สุทฺธิมโน	 ใจปิง	 	
	 ๕		 พระกาเบอะ				 เตชวโร	 จะวะ	 	
	 ๖		 พระสัญญา				 านปุณฺโณ	 จันระวัง	 	

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชนาธิป				 จิรสุโภ	 ตั้งบุญเลิศ

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่  ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาสรายุทธ	 กลฺยาณเมธี	 แก้วม่วง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระปัญญวัฒน์	 คุตฺตสีโล	 อโนราช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๓		 พระชาญชัย	 เสฏฺสิริ	 จันดีกระยอม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 สามเณรปิยนัด	 		 นามโคตร	 	
	 ๕		 พระมหาธงไชย	 ภูริเมธี	 ทานุมา	 	
	 ๖		 พระอ�าพล	 าณวโร	 ไชยแก้ว	 	
	 ๗		 พระคมสัน		 วชิาโณ	 พันธ์จันทร์	 	
	 ๘		 พระมหาภานุวัฒน์	 สิทฺธิเมธาวี	 จันทะยา	 	
	 ๙		 พระวรรณชัย	 มหาปฺโ	 สุวรรณบล	 	
	๑๐		 พระกันตภณ	 สิริธมฺโม	 ศรีขอ	 	
	๑๑		 พระสุนัน	 โชติธมฺโม	 ชุมสิงห์	 	
	๑๒		 พระค�าพา	 ปภากโร	 มาตย์วังแสง	 	
	๑๓		 สามเณรพีระพล	 		 ไชยวงค์	 	
	๑๔		 พระนครินทร์	 อาตาปี	 เขียวหนู	 	
	๑๕		 พระมหาธีระวัฒน์	 ธีรวฑฺฒโน	 มาเบ้า	 	
	๑๖		 พระนิธิทัศน์	 มนาโป	 นาสมบูรณ์	 	
	๑๗		 พระศุภสัณฑ์	 ฉฬภิฺโ	 นิยมศรี	 	
	๑๘		 พระไพรวัลย์	 อคฺคว�โส	 นามวงษ์	 	
	๑๙		 สามเณรเจษฎาวรรธน์	 		 ทาพิลา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระฐิติ	 ติิสมฺปนฺโน	 สุทธิ
	 ๒		 พระสิทธิกานต์	 สุเมโธ	 โพธิ์ศรีเรือง
	 ๓		 พระไรวินทร์	 รตนวชิโร	 รัตนะรักษ์
	 ๔		 พระนรา	 นรธมฺโม	 คุ้มโพธิ์น้อย
	 ๕		 Oloth	Itsaro	 	

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาประกาศ	 อาภากโร	 ไชยราช
	 ๒		 พระมหานิรุจน์	 กิตฺตธโร	 สายืน
	 ๓		 พระสุวิทย์	 คุตฺตชาโน	 ป้อมปาปัง
	 ๔		 พระครูปริยัติชัยการ	 โอภาโส	 ภูแล่นกี่
	 ๕		 พระครูวรธรรมธัช	 ธมฺมจาโร	 ภูเขม่า
	 ๖		 พระครูปริยัตยาภรณ์	 ธีรวณฺโณ	 การรัตน์
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	 ๗		 พระครูสิทธิชยาภิวัฒน์	 ติิาโน	 ศรีสมจิตร
	 ๘		 พระครูปภัสสรสันติธรรม	สนฺตจิตฺโต	 ภูนิคม
	 ๙		 พระครูประโชติวรธรรม	 เตชวโร	 เตชะ
	๑๐		 พระครูปริยัติวราภิรักษ์	 วรวิชฺโช	 เขจรสาย
	๑๑		 พระครูจันทธรรมานุวัตร	จนฺทโชโต	 โคตรแสง
	๑๒		 พระครูสุตคุณวัตร	 ปฺาวฑฺฒโก	 เอกสะพัง
	๑๓		 พระครูวิบูลวุฒิกร	 จกฺกวโร	 สร้อยสะอาด
	๑๔		 พระครูพิพิธธรรมานุกิจ	 ปฺาธโร	 ยามประโคน
	๑๕		 พระมหาสุรศักดิ์	 ภูริโก	 ภูทะวัง

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระประเสริฐ	 ปฺาวโร	 เปลกระโทก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระสุเทพ	 สุเมโธ	 เบี้ยกระโทก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาทศพร	 อาภสฺสโร	 ไชยบุดดา	 	
	 ๔		 พระเจิรญชัย	 ยสปาโล	 จันทร์น�้าสระ	 	
	 ๕		 สามเณรพรชัย	 		 มาลา	 	
	 ๖		 พระวรุฒ	 วรจิตฺโต	 ซอพิมาย	 	
	 ๗		 พระธนกิจ	 ธนกิจฺโจ	 เดิมช้อย	 	
	 ๘		 พระสราวุฒิ	 ณฺาวโร	 แสงศร	 	
	 ๙		 พระธนา	 ติาจาโร	 ค�าไทย	 	
	๑๐		 พระณัฐกิจ	 วรปฺโ	 แสนพินิจ	 	
	๑๑		 พระใบฎีกาธงธนัท	 หิตเปกฺโข	 โรจนพงษ์เพียร	 	
	๑๒		 พระณฐวรรธน์	 ปิยธีโร	 ทุมมะปิยรัตนกุล	 	
	๑๓		 พระธารินทร์	 ธมฺมปวโร	 เฮียงโฮม	 	
	๑๔		 พระมหาอาทิตย์	 อภิวจโน	 ภูมิชาญชัย	 	
	๑๕		 พระใบฎีกาบุญส่ง	 ปฺุภาโค	 พันกุล	 	
	๑๖		 พระสายชล	 ติสาโร	 แจ่มแจ้ง	 	
	๑๗		 พระไกรศร	 ปภาโต	 กลิ่นหอม	 	
	๑๘		 พระมหาอาทิตย์	 อภิวจโน	 ภูมิชาญชัย	 	
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วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระวีระพล				 จิตว�โส	 ชุมภูทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาณัฐวัฒน์				 ปริวฑฺฒโน	 มูลสิงห์	 	
	 ๓		 พระอรุณ				 ชยสาโร	 วนานลีนี	 	
	 ๔		 พระพลากร			 อคฺคเตโช	 ค�าปูน	 	
	 ๕		 พระอธิวัฒน์			 เตชปฺโ	 ปันลา	 	
	 ๖		 พระมหาสายทอง				 จนฺทูปโม	 ลูกบัว	 	
	 ๗		 พระอธิพล			 อภิวฑฺฒโน	 	ไพรัตน์	 	
	 ๘		 พระครรชิต		 จิรสุโภ	 บุญพา	 	
	 ๙		 พระเอกทัศน์				 สิริปุณโ	 สมสอน	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระศักดา			 มหาสกฺโก	 แก้วบุญเรือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระวีระยุทธ				 วีรจิตฺโต	 เทพมุสิก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระอัครา				 อคฺครโต	 งามเถื่อน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสรสิทธิ์			 ปฺาวชิโร	 สุพรรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระพรม				 จนฺทาโภ	 สายสมบัติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระคมสันต์				 วิริยธโร	 แก้วจันทึก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระอภิรักษ์			 อติวีโร	 สายตรง	 	
	 ๘		 พระวัชระ				 วจฺชโร	 ป้องปก	 	
	 ๙		 พระพงษ์สิทธิ์				 โชติทตฺโต	 บ�าบัด	 	
	๑๐		 Sopheak	Rim	 		 		 	
	๑๑		 พระมหาณรงค์	 จรณธมฺโม	 โนรีรัตน์	 	

วิทยาเขตแพร ่
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระวุฒิชัย					 ภูริวฑฺฒโน	 บริคุต	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระวรวุทธ์					 วชิโร	 บุญตัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระธนพล					 ขนฺติพโล	 สังข์อินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระเกรียงไกร					 วราโณ	 ก่ายแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๕		 พระณฐกร					 ณฎฺฐกโร	 หงษ์สามสิบเก้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระมหาหน่อทราย					 รตนเมธี	 นามแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 พระนุกูล					 อธิวโร	 บุญไทย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 พระหลงตาล					 จนฺโทภาโส	 ยิ่งหน่อ	 	
	 ๙		 พระศิวสินธุ์					 านสมฺปนฺโน	 กันทะเรียน	 	
	๑๐		 พระกัญจน์					 กฺจโน	 หมวกโคกสูง	 	
	๑๑		 พระภูวดล					 สุนฺทรคุณ	 คุณรูป	 	
	๑๒		 พระเอกลักษณ์					 สุภาจาโร	 หอมดอก	 	
	๑๓		 พระบุญฤทธิ์					 วชิรปฺโ	 จันทร์ทอง	 	
	๑๔		 พระธนพัฒน์					 สิริคุตฺโต	 ช�านาญ	 	
	๑๕		 พระกิตติพงษ์					 สุขวฑฺฒโน	 แก้วไสย	 	
	๑๖		 พระชาญณรงค์					 อุชุจาโร	 เหล็กค�า	 	
	๑๗		 พระธัญญะ					 สุจิตโต	 สุรจิต	 	
	๑๘		 พระธนภัทร					 ขนฺธโร	 กันทะเขียว	 	
	๑๙		 พระชาติชาย					 วรชาติโก	 อุ่นถิ่น

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระราชเขมากร		 ภูริทตฺโต	 วงศ์ยศ	 	
	 ๒		 พระครูพิบูลพัฒนโกศล			ธีรปฺโ	 ฟุ่มเฟือย	 	
	 ๓		 พระครูสิริสุเมธากร					 ติเมโธ	 แสนค�า	 	
	 ๔		 พระครูวิทิตธรรมวิมล				 วิสุทโธ	 ภูกา	 	
	 ๕		 พระปลัดกิตติพันธ์					 สจฺจวโร	 วงค์สวัสดิ์	 	
	 ๖		 พระใบฎีกาพรสวรรค์					วรพุทฺธิโก	 โสขันตี	 	
	 ๗		 พระครูบัณฑิตเจติยานุการ	ติเมโธ	 ดังดี	 	
	 ๘		 พระรังสิมัน				 จารุว�โส	 ศศิรัตนศรีโสภณ	 	
	 ๙		 พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์			วิสุทฺธสีโล	 ยอดสอน	 	
	๑๐		 พระปลัดปิริยะกรณ์					 ชยานนฺโท	 สมเดช	 	
	๑๑		 พระครูสมุห์พนมไพร	 สิริธมฺโม	 อินจันทร์	 	
	๑๒		 พระปลัดฉัตรชัย					 จนฺทนนฺโท	 จะท�า	 	
	๑๓		 พระครูโกศัยสุนทรกิจ					จนฺทวณฺโณ	 หม้อกรอง	 	
	๑๔		 พระครูคัมภีรปัญญานุยุต	คมฺภีรปฺโ	 กวาวทอง	 	
๑๕		 พระครูปลัดสมชัย					 นิสฺสโภ	 ประกอบพรชัย	 	
	๑๖		 พระครูสุเมธพัฒโนทัย					สุรเมโธ	 พลอยรัก  
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วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมคิด	 อภินนฺโท	 พวงจันทร์
	 ๒		 พระประยุทธ์	 อรุโณ	 ไกรเพชร
	 ๓		 พระวชิรายุทธ	 านวุฑฺโฒ	 เจริญยิ่ง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเฉลิมพร	 สุทนฺโต	 แย้มรัมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระตั้ม	 ธมฺมทีโป	 ช่างเกวียน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 สามเณรณัฐภูมิ	 		 โพยนอก	 	
	 ๔		 สามเณรนนทวัฒน์	 		 รอดจักเข็ญ	 	
	 ๕		 พระนราวุฒิ	 สิรินนฺทปฺโ	 น้อยหว้า	 	
	 ๖		 พระพงษ์ศักดิ์	 พลาโณ	 ยอดเพ็ชร	 	
	 ๗		 พระเกียรติศักดิ์	 กิตฺติาณเมธี	 สกุลเตียว	 	
	 ๘		 พระธีระ	 เมธิโก	 แก้วยศ	 	

วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระภัสกร	 ภทฺทยุตฺโต	 มาไกล	 เกยีรตนิยิมอนัอบั		๒
	 ๒		 พระอภิรักษ์	 อินฺทวิสุทฺโธ	 อินต๊ะสาร	 เกยีรตนิยิมอนัอบั		๒
	 ๓		 พระสุดเขต	 ภูริปฺโ	 สุริยะวงค์	 เกยีรตนิยิมอนัอบั		๒
	 ๔		 พระกิตติศักดิ์	 สิริจนฺโท	 เครือสุวรรณ	 	
	 ๕		 พระสุขอนันต์	 กลฺยาณธมฺโม	 กันยา	 	
	 ๖		 พระชานนท์	 อุตฺตมสิทฺธิ	 บุญชุม	 	
	 ๗		 พระใบฎีกาภัทรดร	 ธมฺมานนฺโท	 อุดอ้าย	 	
	 ๘		 สามเณรพรไพศาล	 		 เสนารักษ์	 	
	 ๙		 พระณัฐวุฒิ	 ติวุฑฺฒิ	 ชนะพิมพ์	 	
	๑๐		 พระชุมพล	 ชุตินฺธโร	 หอมนาน	 	
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วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาก้องเกียรติ	 อนติมานี	 ชูแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรชานนท์	 	 เข็มครุฑ
	 ๒		 พระสมคิด	 จิตฺตโตโร	 วิจิตรชื่น

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฏฐ์วสุ	 ปภสฺสโร	 เรืองกิตติภัค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอธิการอรรถชัย	 ปสนฺโน	 เสาร์แก้ว	 	
	 ๓		 พระพยับ	 อาสโภ	 สังวรลิ	 	
	 ๔		 พระมหาชนฐณาพงษ์	 สุปติฏฺโิต	 มหาวัฒนานันท์	 	
	 ๕		 พระสฤษดิ์	 ธีรปฺโ	 ใยอินทร์	 	
	 ๖		 พระอติพัชร์	 เตชพโล	 แก้วงาม	 	
	 ๗		 พระอธิการทรงกรด	 ปภสฺสโร	 แสงฉาย	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระวัชระ	 วชิรปฺโ	 ลอยนอก	 	
	 ๒		 สามเณรปรีดา	 		 มูลตรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอดิศร	 ธมฺมธโร	 ศรีบุรินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 สามเณรณัฐพล			 		 การแปลง	 	
	 ๕		 พระมหาสันติภาพ			 มหาคุโณ	 วรรณพงษ์	 	
	 ๖		 พระมหาสมชัย			 กิตฺติเมธี	 พงษ์ไพศาล	 	
	 ๗		 สามเณรขวัญชัย			 		 ค�าตื้อ	 	
	 ๘		 พระวรายุทธ			 วรปฺโ	 หะติ่ง	 	
	 ๙		 พระไชยาพล			 ชยปาโล	 ไพศูนย์	 	
	๑๐		 พระศิริวัฒน์			 สิริวฑฺโฒ	 แก้วกันยา	 	
	๑๑		 สามเณรรัตนฟ้า				 		 ศิริ	 	
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วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวรเมธ	 ปิยวฑฺฒนเมธี	 สมสายผล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระมหาปรัชญา	 ธีรปฺโ	 สุภานนท์	 	
	 ๓		 พระสิทธิโชค	 ปภากโร	 ผิวผ่อง	 	
	 ๔		 พระสุทธิพงษ์	 สุทฺธิว�โส	 สิทธิโชติ	 	
	 ๕		 พระมหาเอกรักษ์	 นาคว�โส	 นาโควงศ์	 	
	 ๖		 พระอ�านาจ	 ติเมโธ	 หาบุศย์	 	
	 ๗		 พระมหาเอกสิทธิ์	 สิทฺธิเมธี	 รัตนะ	 	
	 ๘		 สามเณรเสถียรพงษ์	 		 พิกุลศรี	 	
	 ๙		 พระสรรเพชญ	 ปริชาโน	 พันธ์โพธิ์	 	
	๑๐		 พระอดิศร	 อิสฺสรปฺโ	 ก้อนรอดค�า	 	
	๑๑		 พระพัฒนพงษ์	 คุณากโร	 มะโนรินทร์	 	
	๑๒		 พระยุทธชัย	 อินฺทวราโภ	 อภัยพิพัฒน์	 	
	๑๓		 พระวิไล	 เขมปฺโ	 ดาบชัย	 	
	๑๔		 พระวินัย	 วิริยธโร	 พาลึก	 	
	๑๕		 พระมหายุทธนา	 มหาสกฺโก	 สุวะเสน	 	
	๑๖		 พระยุทธชัย	 มหาาโณ	 ค�าลือ	 	
	๑๗		 สามเณรกิตติพงศ์	 		 โยธี	 	
	๑๘		 พระชนกันต์	 อธิจิตฺโต	 ยี่ทุม	 	
	๑๙		 พระยุทธพงษ์	 สุทฺธจิตฺโต	 เสนาพันธุ์	 	
	๒๐		 พระศักดิ์นรินทร์	 จนฺทโสภโณ	 ปลดรัมย์	 	
	๒๑		 พระมหาพัฒนพล	 วฑฺฒนธาตา	 มากมี	 	
	๒๒		 พระค�าฮู้	 าณกโร	 ใจจิตต์	 	
	๒๓		 พระหิรัณย์	 ปฺาวโร	 นามสาย	 	
	๒๔		 พระชินกร	 มหาวีโร	 รัตนะ	 	
	๒๕		 พระมหาพงษ์ศักดิ์	 ภทฺราวุโธ	 นาคะจัด	 	
	๒๖		 พระอธิการสุรินธร	 ชุตินฺธโร	 ชุตินธวงศ์	 	
	๒๗		 พระมหากฤษดาพงศ์	 สุทฺธจิตฺโต	 สุค�าภา	 	
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วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระกายสิทธิ์					 กิตฺติธโร	 ผัดศักดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรบุญโชติ				 		 ลุงตัน	 	
	 ๓		 พระสยาม						 ปภากโร	 สุเรียมมา	 	
	 ๔		 พระณรงค์ชัย					 ภทฺทธมฺโม	 น�าเวียง	 	
	 ๕		 พระสาม						 อติภทฺโท	 ขันแก้ว	 	
	 ๖		 Saiaungmai		 		 		 	
	 ๗		 พระอนุสรณ์				 ปภสฺสรเมธี	 ตาสุภา	 	
	 ๘		 สามเณรอรรถพล				 		 หมดใส	 	
	 ๙		 พระฉลองพร	 อคฺคธมฺโม	 บุปผา	 	
	๑๐		 พระอาทิตย์	 อริยว�โส	 นินละผาย	 	
	๑๑		 พระวรายุทธ	 จารุวณฺโณ	 ใจมา	 	
	๑๒		 พระภรดล					 ขนฺติธโร	 โพธิยาสานนท์	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 พระศิริศักดิ์		 ธีรชโย	 ธีรจางคพิชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 สามเณรปราโมกข์				 		 ว่าคุณธรรม	 	
	 ๓		 พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์				 จิรสุโภ	 สืบเหล่ารบ	 	
	 ๔		 พระมหาวุฒิชัย				 วฑฺฒิาโณ	 จันทะดวง	 	
	 ๕		 พระปิฎก				 ปฺาธโร	 ร�าพึงกิจ	 	
	 ๖		 สามเณรวีระชัย	 		 ยศสุวรรณ์	 	
	 ๗		 พระหัสชัย			 มหาวิริโย	 บัวเปรม	 	
	 ๘		 เจ้าอธิการบุญเสริม				 ธีชชโย	 รอดทอง	 	
	 ๙		 พระธงชัย				 สุทฺธสีโล	 ร้อยหา	 	
	๑๐		 พระวินัยธรอาทิตย์				 อุตฺตโม			 ปิ่นงาม	 	
	๑๑		 สามเณรเฉลิมพงษ์				 		 ปันนะ	 	
	๑๒		 พระณัฐวุฒิ				 พุทฺธปุตฺโต	 ฉายารักษ์	 	
	๑๓		 พระครูปลัดเดชวิทย์				 อธิปฺโ	 สิมเวช	 	
	๑๔		 พระศุภกิจ				 สจฺจวโร	 กลิ่นแข  
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วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระรพี	 จกฺกวโร	 ควรชม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระศุภชัย	 อตฺถจาโร	 ตุ่มหนแย้ม	 	
	 ๓		 พระสุวรรณ	 ปณฺฑิโต	 หลุมทอง	 	
	 ๔		 พระณธกฤต	 จนฺทว�โส	 จันทร์เพชร	 	

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระละออ	 สุชาโต	 นาคกลิ่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระขวัญชัย	 วิสุทฺธาโส	 สมศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระมหาชยากร	 อธิเมโธ	 คงเมือง	 	
	 ๔		 พระอธิการคติ	 กตปฺุโ	 ไชยวงค์	 	
	 ๕		 พระอนุชิต	 อุชุโก	 ยงเขตร์กิจ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูมงคลคุณาธาร	 ติวโร	 ธนะสุข	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สามเณรเจริญ	 	 ใจปิง
	 ๒		 พระภานุพงษ์	 สุภทฺทจิตฺโต			 โนจิตร
	 ๓		 พระพชรดนัย	 เตชวโร			 วงค์อุต  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระบัณฑิต	 จนฺทปฺโ	 อินทรสมบัติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระมหาภานุพงศ์	 ธมฺมทสฺสี	 พันอาษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 พระมหาปริญ	 สีลเตโช	 ระวิโรจน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระอัศนัย	 าณสุทฺโธ	 รัตนไทสงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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	 ๕		 พระมหาศิริผล	 สิริสมฺปนฺโน	 พรมลิ		 	
	 ๖		 พระภาณุภัทร	 าณวีโร	 อุ่นจันทร์	 	
	 ๗		 พระวิชัย	 เตชปฺโ	 พิมพ์ศักดิ์	 	
	 ๘		 พระจตุรงธ์	 เตชวโร	 จ�าปาทอง	 	
	 ๙		 พระพีระพล	 เพื๊อกเกี๊ยด	 ไชยถาวร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระหฤษฎ์	 ปุณฺณโก	 เก้านพมณี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระเรวัติ	 จิตฺตส�วโร	 จึงประสบโชค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระครูวีรศรัทธาธรรม	 วีรธมฺโม	 มั่งคั่ง	 	
	 ๔		 Litha	Deoun	 		 		 	
	 ๕		 พระณัฐพงษ์	 รวิวณฺโณ	 เยี่ยมรัมย์	 	
	 ๖		 พระนิรันดร์	 ปิยธโร	 เอี่ยมกระช้อน	 	
	 ๗		 พระปราโมทย์	 พุทฺธธมฺโม	 แซ่ลี้	 	
	 ๘		 พระปลัดชนินทร์	 อภินนฺโท	 พันธวงค์	 		

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสุรชาติ	 ธมฺมธีโร	 ถาไชยลา
	 ๒		 พระณัฐพล			 อกิฺจโน	 ค�าไวย์
	 ๓		 พระภานุเดช	 สุริยเตโช	 สายสะอิ้ง
	 ๔		 พระนรากรณ์	 ธมฺมรตโน	 แก้วลาว
	 ๕		 พระธันวา	 ชิโนรโส	 หอมเหย	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระสมุห์สมภพ	 ถิราโณ	 รักมิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระรณพร	 ธีรภทฺโท	 ศรีฉัตรถา	 	
	 ๓		 พระวัฒนา	 ขนฺติพโล	 ป้าค�าน้อย	 	
	 ๔		 พระชุติพนธ์	 ชุตินฺธโร	 ศรีบุรี	 	
	 ๕		 พระเอนก	 ปิยสีโล	 เยือกเย็นดี	 	
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	 ๖		 พระธรณ์ธันย์	 านุตฺตโร	 ติค�า	 	
	 ๗		 พระวุฒิชัย	 ชยาภรโณ	 สอนใจ	 	
	 ๘		 พระครูปลัดณัฐวุฒิ	 ติาโณ	 คุชนาค	 	
	 ๙		 พระดิสรณ์	 อคฺคเตโช	 เตชอัครเสถียร	 	
	๑๐		 พระกฤษฎา	 กิตฺติาโณ	 ศรีสุวรรณ์	 	
	๑๑		 พระอภิมุข	 สนฺตจิตฺโต	 ชิดชอบ	 	
	๑๒		 พระทนันชัย	 กตปฺุโ	 สิทธิชัย	 	

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระยุทธพงศ์			 ธมฺมธโร	 นพพิบูลย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
		๒		 พระมหานครินทร์		 กิตฺติเมธี	 ชิณพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
		๓		 พระสุภัทร			 สิริภทฺโท	 เสนคราม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
		๔		 พระสุรพงศ์			 สิริปฺโ	 บุญโย	 	
		๕		 พระสิทธิศิน			 สุเมโธ	 สุขบท	 	
		๖		 พระกฤษณ์				 มหาคุโณ	 หล�าโสภา	 	
		๗		 พระเสรี		 านิสฺสโร	 พูลแก้ว	 	
		๘		 พระกิตติศักดิ์		 สุเมโธ	 พุทธรักษา	 	
		๙		 พระอัครรินทร์				 ยติกโร	 ชาญยุทธ	 	
๑๐		 พระโชติเดชานนท์				 สุจิตฺโต	 ช�านาญค้า	 	
	๑๑		 สามเณรผดุงเกียรติ์			 		 นิลวรรณ	 	
๑๒		 พระชลธี			 กตฺปฺุโ	 ท�าทอง	 	
๑๓		 พระมหาเฉลิม		 ธมฺมร�สี	 ธรรมวัตร	 	
๑๔		 พระวัฒนา	 สุวฑฺฒโน	 บุญกู่	 	
๑๕		 พระคนอง			 วราโภ	 วงศ์แสง	 	
๑๖		 พระวิสันต์				 วิสุทฺธสีโล	 สุดทวี	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการจ�านงค์				 จรณธมฺโม	 ส�าเนาว์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
		๒		 พระอนันต์			 นิราสโย	 จันดากรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
		๓		 พระชู			 สิริวณฺโณ	 หงษ์โสภา	 	

03. ������ 2  �.��� ��� (99-166) 65.indd   154 11/30/2022   1:42:48 PM



155พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

 	๔		 พระอธิการทวีศักดิ์			 พุทฺธสโร	 พละศักดิ์	 	
		๕		 พระครูพินิจธรรมวิชัย			 ชยธมฺโม	 นิยม	 	
		๖		 พระด�า				 วีรทฺธโช	 นีระเม็ด	 	
		๗		 พระสมทรง			 ถิรปฺุโ	 ทับทิม	 	
		๘		 พระประสิทธิ์				 สุธมฺโม	 บุญรินทร์	 	
		๙		 พระอธิการล�าดวน				 ปริปุณฺโณ	 พิมเพชร	 	
	๑๐		 พระสมบูรณ์				 สีลวณฺโณ	 พลแหง

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระอธิการสมบุญ	 อภิปุณฺโณ	 ใสใหม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระใบฎีกาส�าเนา	 จิตฺตส�วโร	 สิทธิสร	 	
	 ๓		 พระปลัดปัญญา	 อุตฺตมว�โส	 อุดมวงศ์ศิริ	 	
	 ๔		 พระสุรศักดิ์	 สุรเตโช	 โชติช่วง	 	
	 ๕		 พระอาทิตย์	 อภิาโณ	 ณ	บางช้าง	 	
	 ๖		 พระธีรไนย	 อภิปุณฺโณ	 นิลเพ็ชร์	 	
	 ๗		 พระครูปลัดโกวิท	 โกวิโท	 คงณรงค์	 	
	 ๘		 พระวันชนะ	 วราโภ	 เหมือนประสาตร์	 	
	 ๙		 พระใบฎีกามงคล	 ปฺาทีโป	 ฟุ้งเพื่อง	 	
	๑๐		 พระกฤษณะชัย	 อุปสนฺโต	 จันทร์ทอง	 	
	๑๑		 พระครูสังฆรักษ์บุญช่วย	 รนฺชโย	 ทองดี

สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาศราวุธ	 สารตฺถเมธี	 เทพอรุณรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอนุสรณ์	 อภิว�โส	 แสงจันทร์	 	
	 ๓		 พระมหาณัฐพงศ์	 อิทฺธิชโย	 นรนิ	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระพงษ์ศิริ	 กิตฺติปฺโ	 สงล่า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุรศักดิ์	 สุรเตโช	 ตุ่นมณี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 Seyma	Sar	 		 		 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๔		 สามเณรทินกร	 		 พรมมาอินทร์	 	
	 ๕		 พระวรินทร	 วีรชโย	 มงคลรัตนกาล	 	

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวิทยา	 ธีรปฺโ	 แพงศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระภีรศักดิ์	 มงฺคโล	 ชัยบูรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 สามเณรชลนธี	 		 เนินสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 พระเวทิศ	 นาคเสโน	 มีชม	 	
	 ๕		 สามเณรภัทรดนัย	 		 อุ่นน้อย	 	
	 ๖		 พระมหาวสันต์	 สุภาวิชโย	 พาภู	 	
	 ๗		 พระอดิศร	 ผาสุโก	 พร้อมสุข	 	
	 ๘		 พระเจริญ	 ภูริปฺโ	 แซ่กือ	 	
	 ๙		 พระสิทธิพงษ์	 สิริภทฺโท	 พัชราภา	 	

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระไชยวัฒน์	 จนฺทธมโม	 จ่าอ่อน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอธิการประสพ	 เตชปฺโ	 ต้นจาน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 สามเณรนิลเทพ	 		 โพธิ์น�้าค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอธิการรังสรรค์	 สุนฺทโร	 ธรรมโส	 	
	 ๕		 พระสุรศักดิ์	 อภิชาโน	 นันตะบุตร	 	
	 ๖		 พระสงกา	 สุทฺธิจิตฺโต	 เทพคูบอล	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธนวัฒน์	 กิตฺติปฺโ	 บุญแต่ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 สามเณรสมศักดิ์	 		 พันธ์งาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสังเวียน	 ติขิโณ	 บุดดีเหลือ	 	
	 ๔		 พระณัฐฐา	 สุนทรเมธี	 ปัดชาศรี	 	
	 ๕		 พระภูวนันท์	 กลฺยาณธมฺโม	 สุพิมพ์	 	
	 ๖		 พระรัตนชัย	 รตฺนเมธี	 ค�าเครือ	 	
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	 ๗		 พระวันชัย	 ธมฺมทีโป	 พลสนาม	 	
	 ๘		 พระสุริยันติ์	 วชิราโณ	 แดนณะรินทร์	 	
	 ๙		 พระวัชรากร	 ขนฺติโก	 พลอามาตย์	 	
	๑๐		 พระมหาสุรศักดิ์	 สุทฺธาโณ	 พลทม	 	
	๑๑		 พระมหาสุรชัย	 อธิปฺโ	 เคนเมืองไพร	 	

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมรกต	 ธมฺมปาโล	 พิรักษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระโกสินทร์	 สิริปฺุโ	 ภูมิไธสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการทองใส	 สุจิตฺโต	 แก่นไธสง	 	
	 ๔		 สามเณรชาญฉกาจ	 		 ทองขาว	 	
	 ๕		 พระกิตติพงษ์	 อาจิณฺณธมฺโม	 สมจิตร	 	
	 ๖		 สามเณรสันหวัชร	 		 ช่างจัตุรัส	 	
	 ๗		 พระครูปลัดชวนากร	 เขมปฺโ	 จันทาพูน	 	
	 ๘		 พระไพฑูรย์	 พลาโณ	 ภิรมย์กิจ	 	
	 ๙		 พระสุริโย	 สุริยว�โส	 ไขสี	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระรุ่ง	 โชติโก	 ไชยน�้าอ้อม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระชาตรี	 นนฺโท	 พิมานสกุลวัฒน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 เจ้าอธิการวิสิทธิ์	 ปริปุณฺโณ	 ลือก�าลัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระไพศาล	 สุภทฺโท	 พลเยี่ยม	 	
	 ๕		 พระครูปลัดชาตรี	 ตนฺติปาโล	 บุบผา	 	
	 ๖		 พระอธิการธราพงษ์	 ธมฺมทีโป	 ทนทาน	 	
	 ๗		 พระครูไพศาลสารพิสุทธิ์	 เขมปฺโ	 ปิยะวงษ์	 	
	 ๘		 พระสมศักดิ์	 ธมฺมิโก	 จ�าปาหวาย	 	

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระเทพนิมิตร	 อนาลโย	 เสือครุธ	 	
	 ๒		 พระวรากร	 ถาวรจิตฺโต	 ชั้นทองค�า  
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	 ๓		 สามเณรจิระศักดิ์	 		 จวนรุ่ง	 	
	 ๔		 พระธวัชชัย	 สิรินฺธโร	 ศิริวัฒน์	 	
	 ๕		 พระธนวุฒิ	 ธนิสฺสโร	 ศรีโสภา	 	
	 ๖		 พระสมศักดิ์	 ปิยสีโล	 โลทิม	 	
	 ๗		 พระอธิการวรนิพิฐ	 อภิชาโน	 มีทอง	 	
	 ๘		 พระชัยพล	 ฆรมุตฺโต	 แสงอุไร	 	
	 ๙		 พระอ�านวย	 กนฺตสีโล	 อยู่จาตร์	 	

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาวรท	 กตปฺุโ	 ฤทธิ์มะหันต์	 	
	 ๒		 พระขวัญชัย	 สุริยว�โส	 สุริยนต์	 	
	 ๓		 พระมหายิ่ง	 สิริเมโธ	 แซ่เล่า	 	
	 ๔		 พระพิสิฐ	 านิโย	 เกิดสมนึก	 	
	 ๕		 พระมหารัชชานนท์	 อภิปฺุโ	 บุญเลี้ยง	 	
	 ๖		 พระใบฎีกาสัญชัย	 ปฺาทีโป	 แจ้งประจักษ์	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระธีรวัฒน์	 ติาโณ	 อั้นเต้ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระอธิการอนุชา	 านุตฺตลาโภ	 ชนะขันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระสรศักดิ์	 สมนฺตปาสาทิโก	 ทองยวง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระมหาวิชัย	 วิชโย	 ชื่นภิรมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระสมุห์ศุภชัย	 ภทฺทาจาโร	 จีนขี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระอัฐพล	 านวโร	 ทาศรพันธุ์	 	
	 ๗		 พระก้าน	 กนฺตสีโล	 สามบุญตัว	 	
	 ๘		 พระอธิการประวิทย์	 านิสฺสโร	 อ�่าพุทรา	 	
	 ๙		 พระไชยพันธ์	 ชยธมฺโม	 พันธ์ใย	 	
	๑๐		 พระพิเชษฐ	 สุมโน	 นวลสุมา	 	
	๑๑		 พระอธิการชิติสรรค์	 จิรวฑฺฒโน	 จักกภูมิ	 	
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วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระชล	 ชยธมฺโม	 ดีนอก	 	
	 ๒		 พระคมกฤช	 ขนฺติโก	 ล้นเหลือ	 	
	 ๓		 พระเกียรติศักดิ์	 ธมฺมวุฑฺโฒ	 แก้วโสภา	 	
	 ๔		 พระมหารุ่งโรจน์	 โชติธมฺโม	 บัวชุม	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระณัฐฤทธิ์	 ติเมโธ	 ศรีพงษ์พันธุ์กุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระทัศนัย	 อติสโย	 แพ่งตี่	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระเทพนุรักษ์	 ปริปุณฺณสีโล	 เลิศไกร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระอภิสิทธิ์	 ติเมโธ	 ผาค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระสมศักดิ์	 สุทฺธจิตฺโต	 ผลภักดี	 	
	 ๖		 พระธรรมนิจ	 เขมินฺโท	 เสียนวินัย	 	
	 ๗		 พระสมฤกษ์	 โกวิโท	 ยมจินดา	 	
	 ๘		 พระกันต์ธีร์	 ธีรว�โส	 พงษ์เจริญ	 	
	 ๙		 พระวสุพล	 สิริธโร	 พานแก้ว	 	
	๑๐		 พระนิติธร	 นิติสาโร	 ภาณิชย์ศิริอนันต์	 	
	๑๑		 พระเชาวลิต	 ชาคโร	 ยกย่อง

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
 ๑  พระมหาไพรัตน์			 รกฺขิตสีโล	 ทองแม้น	 	
	 ๒		 พระธนัช		 ธนปฺโ	 นิลน้อย	 	
	 ๓		 พระพัชรพล		 ปฺาวฑฺฒโก	 เกษมณี	 	
	 ๔		 พระธนิสร			 ชนิสฺสโร	 พลรักดี	 	
	 ๕		 พระวุฒิชัย	 อินฺทปฺโ	 ทองกุล	 	
	 ๖		 พระสิทธิศักดิ์		 สุทฺธจิตฺโต	 สายสุขประเสริฐ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระปลัดพิชิต				 ธีรภทฺโท	 โยมา		 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระวัชรินทร์			 ทกฺขาโณ	 อุตตมางกูร  
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	 ๓		 พระศรัณยู			 ติสฺสว�โส	 ชนะพาล	 	
	 ๔		 พระอนุสรณ์			 อนุตฺตโร	 พรหมม่วง	 	
	 ๕		 พระสมุห์วรินทร์		 สิรินฺธโร	 วงศ์สว่างศิริ	 	
	 ๖		 Vichetra	Phon		 		 		 	
	 ๗		 พระครูปลัดทราทิตย์					 วาสโภ	 อินทรก�าเหนิด		 	 

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระถิรนัย	 ธมฺมติวินโย	 สุดโสม	 	
	 ๒		 พระมหาปฐมพล	 ภูริเมธี	 สุขจั่นผล	 	
	 ๓		 พระปลัดมานะ	 าณว�โส	 สุภาพงษ์	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระทวี	 ถาวโร	 ทศกัณฑ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 พระสถาพร	 ธนลาโภ	 สุขเลี้ยง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 สามเณรธีรไนย	 		 โพธิ์ไพจิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระจักรพล	 จนฺทโส	 ปิติชูชีพ	 	
	 ๕		 พระดีหน่า	 มนุสฺโส	 		 	
	 ๖		 พระสรายุทธ	 สุทฺธสีโล	 กล้าเขตกิจ	 	
	 ๗		 พระอธิการยงยุทธ	 ทตฺตสีโล	 ปิยะทัศ	 	
	 ๘		 พระอธิการคมสันต์	 เตชปฺโ	 เอี่ยมปั้น	 	
	 ๙		 พระสมุห์สาคร	 ปิยาจาโร	 ชูชื่น	 	
	๑๐		 พระธากรณ์	 ถาวโร	 อาจดี	 	
	๑๑		 พระอธิการสมพลอย	 านทินฺโน	 อินทร์ใจ	 	

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูอุปถัมภ์วัชรคุณ	 อภิชาโต	 ชัยวิรัตน์นุกูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุชินนะ	 อนิฺชิโต	 พรหมนิล	 	
	 ๓		 พระครูใบฎีกาเอก	 กตสาโร	 เซ้นบัว	 	
	 ๔		 พระใบฎีกาประดิษฐ์	 ปณฺฑิโต	 ไก่แก้ว	 	
	 ๕		 พระธีรทัช	 ธีรปฺโ	 สอิ้งทอง  
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	 ๖		 พระชินกฤต	 กิตฺติชโย	 สังเสียงเทียน	 	
	 ๗		 พระวันรัตน์	 เตชธมฺโม	 ค�าเพราะ	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระไชยาสิทธิ์	 ติสทฺโธ	 ดังแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 พระครูสมุห์สมบัติ	 ปภสฺสโร	 สรรพคุณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 พระสิโรตนม์	 ตปสีโล	 หัสดีกันตพงศ์	 	
	 ๔		 พระศักดิ์ดา	 ปิยธมฺโม	 มั่นนุช	 	
	 ๕		 พระสุทธิเดช	 จนฺทสุทฺโธ	 แก้วโชติ	 	
	 ๖		 พระอธิการพิชาญ	 จนฺทสิริ	 ยอดรัก	 	
	 ๗		 พระธรรมสถิตย์	 าณทีโป	 ภูธรศรี	 	
	 ๘		 พระวิรชัย	 วิรชโย	 วอนเอม	 	
	 ๙		 พระมหาศักดิ์ดาวุฒิ	 ติกฺขปฺโ	 พุทหอม	 	
	๑๐		 พระถนอมศักดิ์	 ติธมฺโม	 โสวัจน์	 	
	๑๑		 พระใบฎีกาบุญล้อม	 ติปฺุโ	 หงษา	 	
	๑๒		 พระณิชพน	 พลาโณ	 เกตุพึ่งด�าเนิน	 	
	๑๓		 พระอนุชิต	 จนฺทสุทฺโธ	 เต็มทวี	 	
	๑๔		 พระสมจิตร	 ธมฺมสีโล	 เชียวชาญ	 	

วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาพีระวัฒน์	 ติธมฺโม	 บุญชัย
	 ๒		 พระมหาวรทัต	 ชยธมฺโม	 บัวค�า

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมหาสุเทพ	 อตฺตสนฺโต	 โซวเจริญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระครูสมุห์วินัย	 ชาตวีโร	 เกตุพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระใบฎีกาสมนึก	 กตปฺุโ	 กุลทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระบัญญัติ	 านจาโร	 เทียนวิชัย	 	
	 ๕		 พระด�ารงศักดิ์	 จนฺทคุโณ	 อยู่สาโก	 	
	 ๖		 พระสุชาติ	 ภูริทตฺโต	 จันทนา	 	
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	 ๗		 พระใบฎีกาณัฐพนธ์	 สิริปฺโ	 สามัคคี	 	
	 ๘		 พระธัญญาวัฒน์	 สุธมฺโม	 ไทยภักดี	 	
	 ๙		 พระถิรวัฒน์	 ถิรวฒฺโน	 สาโหมด	 	
	๑๐		 พระค�านวน	 คุณวีโร	 หนองหาร	 	
	๑๑		 พระใบฎีกาเฉลิมพล	 ชยานนฺโท	 คงอิ่ม	 	
	๑๒		 พระเดช	 ถิรสีโล	 สีแก้ว	 	
	๑๓		 พระอนันต์	 สุชาโต	 สมสมัย

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระครูสุจิตกิตติวัฒน์	 สุจิตฺโต	 สร้อยมาลา	 	
	 ๒		 พระครูพิพิธพัฒนการ	 โชติโก	 แสนทะวงษ์	 	
	 ๓		 พระสมุห์สรพงษ์	 สุทฺธสทฺโธ	 พัฒนะวาณิชนนท์	 	
	 ๔		 พระปลัดปรีชา	 วีรธมฺโม	 ชื่นบาน	 	
	 ๕		 พระอธิการธณัชชนม์	 อคฺคธมฺโม	 เจริญวัยรัตน	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระใบฎีกาอลงกรณ์	 กมฺมสุทฺโธ	 สอาด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระอภิชัย	 อภิชโย	 ปัญญาวรพงศ์	 	
	 ๓		 พระศิริชัย	 าณวิชโย	 มณีรัตน์	 	
	 ๔		 พระอธิการคมวัน	 อินฺทปฺโ	 วรกุลลัฏฐานีย์	 	
	 ๕		 พระสิทธิพร	 กนฺตจิตฺโต	 จันทสิทธิ์	 	

วิทยาลัยสงฆ์ตาก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระมนตรี	 รตนร�สี	 พึ่งทองค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระจตุพร	 จารุธมฺโม	 จันทวิมล	 	
	 ๓		 พระสมชาย	 คุณากโร	 แสนฟ้าง�า	 	
	 ๔		 พระทิวา	 ติวายาโม	 หนูมั่น	 	
	 ๕		 พระพรพิทักษ์	 มหาปฺุโ	 เนื่องนุช
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วิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงเพชร
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 พระบุญยืน	 ชาตเมธโร	 อ่อนสา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 พระสุรชาติ	 ธมฺมานนฺโท	 บุตรศรีเทพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 พระอธิการพิเชิด	 ธีรธมฺโม	 แสนรัมย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 พระสามารถ	 านวีโร	 ราชสีห์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 พระพงศธร		 ติเมโธ	 ฤทธิ์คง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 พระทรงฤทธิ์	 กิตฺติคุโณ	 เรืองรอง	 	
	 ๗		 พระอธิการสมัย	 ถาวรสทฺโธ	 บูรณเพชร	 	
	 ๘		 พระจุดหมาย	 ฉนฺทปาโร	 ทองสัมฤทธิ์	 	
	 ๙		 พระครูประภัสสรธรรมสิทธิ	ปภสฺสโร	 หวิงปัด	 	
	๑๐		 พระพัด	 พลาโณ	 สุขประเสริฐ	 	
	๑๑		 พระอธิการไพทูรย์	 สุภกิจฺโจ	 น้อยแก้ว	 	
	๑๒		 พระประยงค์		 าณวีโร	 ดาวล้อม	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ สถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*******

Donggook Buddhist Chonbop College
Buddhism

  No.  Name/Surname   Honors
	 1		 Lee	Hyung	Ju	 		 		 Second-class	
	 2		 Park	Changho	 		 		 Second-class

Buddhist College of Singapore (BCS)
Chinese Buddhism (English Medium)

  No.  Name/Surname   Honors
	 1		 Ven	Lindagala	Ananda	Thero	 		 First-class
	 2		 Bui	Ho	 		 		 First-class
	 3		 Tran	Thanh	Thien	 		 		 First-class
	 4		 Phan	Trong	Duc	 		 		 First-class
	 5		 Nguyen	Hoang	Nam	 		 		 First-class
	 6		 Rev	Dewagiriye	Ananda	Thero	 		 Second-class
	 7		 Proeung	Thoy	 		 		 Second-class	
	 8		 Tran	Huu	An	 		 		 Second-class	
	 9		 Ho	Van	Hao	 		 		 Second-class	
	10		 Son	Kosal	 		 		 	
	11		 Hai	Hean	 		 		 	
	12		 Heng	Leanghout	 		 		 	
	13		 Rev	Kadihingala	Karunasara	Thero	 		 		 	
	14		 Youk	Soeng	 		 		 	
	15		 Loun	Samach	 		 		 	
	16		 Tang	Wei	 		 		 First-class
	17		 Wang	Mingli	 		 		 First-class
	18		 Wang	Yi	 		 		 First-class
	19		 Huang	Peihua	 		 		 First-class
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	20		 Shi	Zhengliang	 		 		 First-class
	21		 Li	Hongping	 		 		 Second-class
	22		 Liu	Jingke	 		 		 Second-class
	23		 Chen	Jiahao	 		 		 	
	24		 Wei	Peng	 		 		 	
	25		 Song	Deguang	 		 		 	
	26		 Peng	Xiaobin	 		 		 	
	27		 Xiao	Qihong	 		 		 	
	28		 Feng	Yudong	 		 		 	
	29		 Long	Xu	 		 		 	
	30		 Pan	Fengjie	 		 		 	
	31		 Xie	Daohong	 		 		 	
	32		 Xu	Bailin

SIBA, Sri Lanka
Buddhist Leadership

  No.  Name/Surname   Honors
	 1		 Wanjow	Marma	 		 		 First-class
	 2		 Le	Quoc	Tung	 		 		 Second-class
	 3		 Huynh	Thi	Hoai	Tam	 		 		 Second-class
	 4		 Dang	Thi	Lanh	 		 		 Second-class
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 นายศุปริณ		 มานะเมธาวี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

สาขาวิชาบาลีสันสกฤต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 
	 ๑		 นางสาวรัตนา		 เนินพยัคฆ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวเกศรินทร์		 ยิ้งหลั่งทรัพย์	 	

สาขาวิชา Buddhist Studies (English Program)
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
 1  Nguyen Thi Thu Dieu  First class
 2  Pham Thi Phuong Thuy  First class

สาขาวิชา Philosophy (English Program)
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
 1  Tran Phuong Thuyen     First-class

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)
Major Buddhist Studies

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
 1  Artem Skorokhodov  First class

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจันทร์เพ็ญ	 บุญเรือง
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วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางผ่องศรี					 ชุมภูวัง	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางมยุเรศ				 ชัยวัณณคุปต์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสมศรี					 จอมประเสริฐ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางอักษรวดี					 ทราเลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นางเสาวลักษณ์					 ศิลปอวยชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 นางวลัยสภา				 ซื่อทรงธรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 นางอ�านวย					 ประเสริฐกิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นายวิสุทธิ์					 รักพงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 นางมยุรี					 โล่ห์นิมิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๐		 นายอรุณ					 ทิพยวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 นายสุวิทย์					 ตันตื้อ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๒		 นางวันทนีพร					 ชัยธรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๓		 นางวัลซิน					 ชมชื่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๔		 นางสาววราภรณ์					 ฝั้นสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๕		 นางพนิดา					 ทนันชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๖		 นางดารี					 มหาวี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๗		 นางรัญวิภาพรรณ					 จันทนานนท์กิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๘		 นางสาวบุญเจือ					 เอกจิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๙		 นางพันใบ					 ไชยมงคล	 	
	๒๐		 นางวรนารถ					 จันดี	 	
	๒๑		 นางธนัญญารมณ์					 ณัชรัชธนนันทน์	 	
	๒๒		 นางธารี					 ธิติวัชรเดช	 	
	๒๓		 นางณัฏฐนันท์					 ไกรธนวิชญ์สกุล	 	
	๒๔		 นายศราวุฒิ					 ชุมภูอินทร์	 	

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเกียรติศักดิ์	 ตะเคียนจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอรรถชัย	 ถิ่นจอหอ

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสรพรรณ	 จันทร์สุข
	 ๒		 นายปัณณวิชญ์	 ภมรพล

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายภาสกร						 ป่างวิสัย
	 ๒		 นายสมยศ				 อ�าภา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายนิรันดร์			 เตชนันท์	 	
	 ๒		 นางสาวอุไรวรรณ			 ศักดิ์อาจ	 	
	 ๓		 นายเกตุ			 ดีปาละ	 	 	 	 	
	 ๔		 นายภัสฐ์ชยานันตน์	 วิรัลพัชรากุล

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเจตนา	 รัตนประภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวอุไร	 ตันฮื้อ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายปฐมพล	 ประทุม	 	
	 ๔		 นางสาวศิริรัตน์	 ชัยอรวรรณ	 	
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วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเจตนา	 รัตนประภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวอุไร	 ตันฮื้อ	
	 ๓		 นายปฐมพล	 ประทุม	 	
	 ๔		 นางสาวศิริรัตน์	 ชัยอรวรรณ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางกุลธิดา	 ชาติโรจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวสรินญา	 ทับคล้าย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 สิบเอก	สุจินดา	 ค�านิมิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสุรพงศ์	 พามี

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาศาสนา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายตรายุทธ	 เศษวร	 เกียรตินิยมอันดับ1
	 ๒		 นายนฤดล	 มงคล	 เกียรตินิยมอันดับ2
	 ๓		 นายณัฐพล	 พรหมน้อย	 	

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวมุกดา	 เพชรชื่นสกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 ว่าที่พันตรี	ธ�ารง	 เกียรติกังวาฬไกล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวฉัตรปวีณ์	 ครุฑด�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวจงดี	 พรเจริญวิโรจน์	 	
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	 ๕		 นางสงกรานต์	 กมลธรรม	 	
	 ๖		 นางสาวสุพรรณรัชญา	 แสนยาธรรมโฆษ	 	
	 ๗		 นายปิยะ	 สิทธิบุตร	 	
	 ๘		 นายผดุงเกียรติ	 กมลธรรม

หน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางบุณยนุช	 ลิ่มวรากร	 เกียรตินิยมอันดับ	๑	
	 ๒		 นางสาวมัณฑนา	 แสงวรรณลอย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นายจรัญ	 ทิพย์สุวรรณ์

สาขาวิชาศาสนา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวรกานต์	 สุ่มมาตย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑	
	 ๒		 นายไพศาล	 บัวแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายวิชาญ	 นิ่มนวล	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายคเชนทร์		 เพชรวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายอนุกรณ์		 สืบมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวอรณีย์		 ศรีพรมมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวอมรรัตน์		 ค�าภูแสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายชูเกียรติ		 แก้วใส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวเทพสิริพร		 ตาสุ่ย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 นางสาวทัศนีย์ธร		 ระมั่งทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นางสาวฉัตรสุดา		 ตะวันเมืองตาก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 นายภาณุวัฒน์		 ยาหัด	 	
	๑๐		 นางสาวปนัดดา		 ทิวาพัฒน์	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวภัทรา		 แกล้วหาญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวณัฏฐชัญญา				 ผลทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวสุทัตตา		 ลีรักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาววันทนีย์		 ด้วงข�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นางสาวประวีณา	 คุณทน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 นางสาวพันวรรษา		 ธนะค�าดี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 นางสาวไทศิกา		 มุ่งผลกลาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นายสมชาย		 นวลปิด		 	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายลภัสฐนันท์	 เลิศธณโชติกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวอัญมณี		 โคตรค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวณัฐจิราพัชร	 เลิศธณโชติกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายชญานนท์		 หงษ์สีลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวฟาริดา		 ปังคะบุตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นายวุฒิชัย		 ต่อฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวสุวิมล		 นนทะชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายธนากร		 สุริยภักดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายวุฒินันท์		 ยิ้มเกิด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายสุทธิพงศ์		 สุทธิจักร	 	
	 ๘		 นางสาวพรพรรณ		 บรรพจันทร์	 	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวศุภาวรรณ		 ส่งศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวกมลวรรณ		 แปะแนะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวชลธิดา		 ทองสงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวปิยนัท		 สงสว่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นางสาวยุวดี		 คล้ายทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวเกศกมล		 ศรีวิบูลย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายศุภณัฐ		 เหลืออ้น	 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวปิยธิดา				 ถาชื่น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวพีรยา				 พิศาลวนาลัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวรพีพร				 จริยาภาพันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายอัครเดช				 ลือชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวจันทร์ศรี				 ศรีวนาวาส	 	
	 ๖		 นางสาวหทัยรัตน์				 ทะนะ	 	
	 ๗		 นางสาวดารุณี				 จีรยุทธนา	 	
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	 ๘		 นางสาวพูนศรี				 กิจประทีปธรรม	 	
	 ๙		 นางสาววรกาญจน์				 มะฮี่	 	
	๑๐		 นางสาววรวรรณ				 กิจจานนศิริ	 	
	๑๑		 นายนรุตม์				 บัวศรีบรรพต	 	
	๑๒		 นางสาวนุชรินทร์				 ยิ่งสินสการ	 	
	๑๓		 นางสาวจันทร์ศรี				 ชาตรีรังสี	 	
	๑๔		 นายนิรันดร์				 เซ่งเฮ่อ	 	
	๑๕		 นางสาวสุจินดา				 สงวนบวร	 	

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายดนุพร	 บุตรแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายชนาธิน	 เห็มวิพัฒน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวจุฑามณี	 ไชยแสนภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายกรณพงศ์	 แสงเพชร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวณัฐติญา	 ดวงโพธิ์พิมพ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวปิยะรัตน์	 หงษา	 	
	 ๗		 นายภัทรศักดิ์	 กางนอก	 	
	 ๘		 นางสาวสุดารัตน์	 เมืองสุวรรณ	 	
	 ๙		 นางสาวเมธิดา	 หมื่นอภัย	 	
	๑๐		 นายวัชระ	 ศรีพานิช	 	
	๑๑		 นางสาวทัชชภร	 โยวะ	 	
	๑๒		 นางสาวศศิณา	 ขุนจร	 	
	๑๓		 นางสาวฐานิต	 บุพผาพิลา	 	
	๑๔		 นางสาวศศิธร	 นันตระกูล	 	
	๑๕		 นางสาวณัฏฐธิดา	 สีหาราช	 	
	๑๖		 นายสิทธิพล	 ปุราทะกา	 	
	๑๗		 นางสาวสุมิตตา	 บุทอง	 	
	๑๘		 นายเปรมศักดิ์	 กัสนุกา	 	
	๑๙		 นายกฤษฎา	 บุญภู	 	
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวอมรรัตน์	 สันหนัง	 เกียรตินิยมอันดับ2
	 ๒		 นางสาวจิตติมา	 อนุศรี	 เกียรตินิยมอันดับ2
	 ๓		 นางสาวเสาวภา	 ศรแพง	 เกียรตินิยมอันดับ2
	 ๔		 นางสาวนิสราวรรณ	 จันทรพิชัย	 เกียรตินิยมอันดับ2
	 ๕		 นางสาวณัฐธิกา	 ทาเสนาะ	 	
	 ๖		 นางสาวอุลัยพร	 จันรอง	 	
	 ๗		 นางสาวสุรีย์มาศ	 ชัยสอน	 	
	 ๘		 นางสาวณัฐยา	 ภาวะโคตร	 	
	 ๙		 นางสาวธิติยา	 จันทะวงค์	 	
	๑๐		 นางสาวณัฐริกา	 เสาเวียง	 	
	๑๑		 นางสาวลลิตา	 ป้องเศษ	 	
	๑๒		 นางสาวเกศรินทร์	 แทนเถา	 	
	๑๓		 นางสาวสิรินาถ	 สิงห์ซอม	 	
	๑๔		 นางสาวเมธาวี	 อนุรักษา	 	
	๑๕		 นางสาวจิราพร	 วัลนี	 	
	๑๖		 นายณัฐฐิวัฒน์	 ฉลาดคิด	 	
	๑๗		 นายบัลลังก์	 ศรีบุญเรือง	 	
	๑๘		 นายอภินันท์	 ยุระศรี	 	
	๑๙		 นายธนัท	 พาดี	 	
	๒๐		 นางสาวภัทรวดี	 คนึงกล้า	 	
	๒๑		 นายพัชรพล	 นาดี	 	
	๒๒		 นางสาววริศรา	 ศรีจันมา	 	
	๒๓		 นางสาวแก้วใส	 จันทะรี	 	
	๒๔		 นายนพรัตน์		 สมลือแสน	 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวารุต	 ศรีพุทธา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวชุติมา	 พูนศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพัชรีย์				 บุญพา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวณัฐฐิราณี				 มิ่งขวัญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาววนิดา				 หล้าแดง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวนันทิยา				 สันตะวงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายนันทศักดิ์				 ทุมมี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 นายสุรวุฒิ				 สมภพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 นายกิตติพงค์	 มาสงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นางสาววีระวรรณ				 ธิญารัญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 นางสาวสุภาพร				 ท่าหาญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๐		 นายวรเมธ				 พรหมวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๑		 นายอนุชิต				 อาจมูลลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๒		 นายวิทยา				 มารัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๓		 นายณัฐพงษ์				 บุญเทียม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๔		 นางสาวธิดารัตน์				 แสนนาม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๕		 นายวราฤทธิ์				 สังฆทิพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวสุพิตรา				 ค�าหวาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวสิริรัตน์				 แสงเพิ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววิภาดา				 ปันไหว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายวิชชากร					 แสนค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวจิรารัตน์					 พรวังทิพย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวกัญญานี					 น�าลอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเอกพันธุ์					 ขวัญเรือน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
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	 ๒		 นางสาวอรวรรณ					 หนองหลิ่ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวฐิติชญาณ์					 ดวงปัญญา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายสิทธิศักดิ์					 แก้วโพนงาม	 	
	 ๕		 นางสาวอารีรัตน์					 ทิมัน	 	

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกัญญามาศ	 ภูมิรินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายก้องธวัช	 จันทวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาววรัมพร	 คงแก้ว	 	
	 ๔		 นางสาวหนึ่งฤทัย	 เพียซ้าย	 	
	 ๕		 นายด�ารงค์	 บุดดาศรี	 	
	 ๖		 นายภูวนาถ	 จันทอง	 	

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจันทกานต์	 ทองลาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวจรรยาพร	 ภูนุภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาววรรณิภา	 อุตสาหะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวศริญญา	 สีตะริสุ	 	
	 ๕		 นายธีรยุทธ	 สิมัยนาม	 	
	 ๖		 นายเสนีย์	 สีเหลือง	 	
	 ๗		 นายพิทักษ์	 ศรีพรรณ	 	

วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอภิญญา	 โคงาม
	 ๒		 นางสาวรัชนก	 ใจสะอาด

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววลัยพร	 ขันโท	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๒		 นางสาวสุชานันท์	 โอภาษี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวยุพา	 นิยมวนากร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวบุษกร	 ทรัพย์เอนก	 	
	 ๕		 นางสาวจริยา	 ชัยเพ็ง	 	
	 ๖		 นายพรชัย	 ไม้แดง	 	
	 ๗		 นางสาวพรปวีณ์	 ฟักสุวรรณ์	 	
	 ๘		 นายณรงค์ชัย	 ศรีอ่อนทอง	 	
	 ๙		 นายอานนท์	 ทองเชื้อ	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวสุธาทิพย์			 ทึนรส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนิตยา			 อินธิแสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวอันธิกา			 แซ่ลิ่ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวทักษิณา			 ภูทองเงิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายวิวิธชัย			 ศรีจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวน�้าทิพย์	 สอนพรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวนัธทมล	 นิพวงลา	 	
	 ๘		 นายครุฑธราช		 นนทะการ	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวมลธิดา	 อาจวิชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายอรรถวิทย์	 เวียงพรรษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวเบญจวรรณ	 สุภาวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวสายธาร	 อิ้มพัฒน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวดารารัตน์	 พรมอารักษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวกาญติมา	 อุ่นชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวจริญญา	 หนูเผือก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวไอริน	 ค�ามุงคุณ	 	
	 ๙		 นายจักรฤทธิ์	 สุระนนท์	 	
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	๑๐		 นางสาวศศิภา	 ไชยปัญญา	 	
	๑๑		 นายชนุกรณ์	 โพธิ์สว่าง	 	
	๑๒		 นายธัชเศรษฐ์	 ค�าภาชัยสวัสดิ์	 	
	๑๓		 นายตรีภพ	 แสนสุภา	 	
	๑๔		 นางสาวอ�านวยพร	 วงษ์ก่อ	 	
	๑๕		 นางสาวปัทมา	 โกพลรัตน์	 	
	๑๖		 นางสาวรุ่งไพลิน	 แสงสอดซง	 	
	๑๗		 นางสาววิภาดา	 ยาค�า	 	
	๑๘		 นางสาวลลิตา	 บุตรดี	 	
	๑๙		 นางสาวปนัดดา	 แสนสุภา	 	
	๒๐		 นางสาวพรรณรายณ์	 ลาลัย	 	
	๒๑		 นางสาวแพรพรรณ	 เชื้อคนมั่น	 		 		 		

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวประณิตชยา	 กิตติธรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวอรัญญา	 ค�ามุงคุณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายไอศูรย์	 แสนสิม	 	
	 ๔		 นางสาวอารีย์	 วิเชียร	 	
	 ๕		 นางสาวรุ่งฤทัย	 ทิศแดง	 	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวศรสวรรค์						 สุวรรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวรุ่งนภา						 สิทธิกาล	 เกีรยตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายณัฐพล						 ค�าบุญมา	 เกีรยตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายเอกพงษ์					 ตาดี	 เกีรยตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายศุภณัฐ						 นามวงศ์	 เกีรยตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายนัคฆรินทร์				 เรือนแก้ว	 เกีรยตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวพิจิตรา					 ปัญญาเจริญ	 	
	 ๘		 นายธรณินทร์				 สุภาค�า	 	
	 ๙		 นางสาวอาทิตยา	 เตจา	 	
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วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสุทธิพงศ์				 ค�าไพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวลัดดาวัลย์				 แซ่ว่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวบุญญาภา				 นวลทิม	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวขวัญใจ				 พุ่มไพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวปฐมวดี				 สายแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวสมฤทัย				 ช่อล�าดวน	 	 	 	

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจารุรัตน์			 กิ่งแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวสุธิดา		 นูหว้า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวอนุธิดา		 การะเกษ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวนิตยา		 ตามสีรัมย์			 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายอัครชัย		 ประประโคน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 นายไพศาล		 เจียมทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 นางสาวพิรญาณ์		 หล้าสุด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นางสาวภัทรวรินทร์		 สอนรัมย์		 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 นางสาวธนพร		 เป็นการ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๐		 นายธนศักดิ์		 สุภาพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๑		 นายรวิชต์		 ค�าสาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๒		 นายณรงค์ศักดิ์		 พานิชรัมย์	 	
	๑๓		 นายสมชาย		 อุส่ารัมย์		 	
	๑๔		 นายสิปปวิชญ์		 จันทร์วชิระนิล		 	
	๑๕		 นางสาวกานดา		 พริ้งเพราะ	 	
	๑๖		 นางสาวรัชนีย์		 ประนามะกา	 	
	๑๗		 นายวชิรวิทย์		 แผ้วพลสง		 	
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สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวรุ่งอรุณ		 เหลืองสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสุรวิชญ์			 สวงรัมย์	 	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวนิศารัตน์	 แสนผล	 	
	 ๒		 นางสาวภาวิณี	 อักขระ	 	
	 ๓		 นางสาววนัสวัณณ์	 ปริญญ์สิริวรี
	 ๔		 นางสาวเสาวลักษณ์	 ปันอิน	 	
	 ๕		 นางสาวรัญชน์รวี	 แกว่นกระสิการ	 	
	 ๖		 นางสาวรัตนา	 แปงอุด	 	
	 ๗		 นายภูมิภัทร	 กีวัฒนานนท์
	 ๘		 นางสาววราพร	 สายยะ	 	
	 ๙		 นางสาวณัฐธีรา	 มาชมภู	 	
	๑๐		 นางสาวพิมพ์ชนก	 กาตาค�า	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายภาณุพงศ์	 อุ่นจันทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายสุทธินันท์	 มั่นคง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	

  
  

04. ������ 2 �.��� ������� (167-254) 65.indd   181 12/3/2022   12:43:18 PM



182 สูจิบัตร

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายจิระพันธ์			 แดงข�า	
	 ๒		 นายอานุภาพ	 พลจันทร์	
	 ๓		 นายฉัฐวัสส์		 ชอบชูผล	
	 ๔		 นายภานุวัฒน์		 ปามาทา	

สาขา English (English Program)
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
 1  Vo Thi Huynh Doan   First class
 2  To Nguyen Thi   First class
	 3		 นางสาวณัชชา		 เบญจรัตน์	 First	class
	 4		 นายพริษฐ์		 นาคชัยยะ	 Second	class
 5  Miss Phonethep  Oliyavong Second class
	 6		 นางสาวสุทธิดา		 สมตา	 Second	class
 7  Miss Nguyen Thi Thuy   Second class

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายกิตติพงษ์	 ไพรโสภา

สาขาวิชาจิตวิทยา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายศิลา	 สุวรรณ
	 ๒		 นายวุฒิพงษ์		 ไหมนารี
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วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายณัฐวัฒน์		 ส�ามะโย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวอนัญญา		 พรมสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางณัฐพร		 ค�าสีดา	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Chiengkham			 Samounty	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวเจนจิรา				 ลุงมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายจักรพจน์			 กิตติธีรญาณ	 	
	 ๔		 นายอภิสิทธิ์				 สังเพ็ชร	 	
	 ๕		 Nan	Lu	Hla				 		 	
	 ๖		 Sai	Long	Tip				 		 	
	 ๗		 นางสาวศิริวรรณ				 ชัยลังกา	 	

สาขา English (English Programme)
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
 1   Abhi Joe Antony   Second class Honours
	 2		 Mr.	Charoon				 Ampaprasert	 Second	class	Honours
 3  Miss Areeya    Supachayakun  
 4  Nan Noon Noon San Hom    
 5  Nan Kham Mon    
 6  Sai Tin Htoo    
	 7		 Mr.	Bie				 Loongta	 	
 8  Nang Myint Nyein     
 9  Sai Tip Aung     
 10  Miss Orawan    Maneeratanachot  
 11  Miss Thamontham    Naka  
 12  Nang Seinn Nu Nu     
	13		 Mr.	Ittipon				 Lungsaeng	 	
 14  Nang Mo Kang      
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 15  Miss Supattra    Auchubhawan  
	16		 Sai	Long	Than			 		 	
 17  Aike Moom    
 18  Miss Buser    Arjor  
 19  Pham Ngoc Dinh Quy       

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวปภสสร	 โพธิชุม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายอัครเดช	 พันชารี	 	 		 		 	

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวณิยวรรณ	 เปล่งกระโทก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวสุรัตนา	 เอมสเดน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวณัฏฐ์ฐากร	 ศิลป์ตรงจันทึก	
	 ๔		 นางสาวสุภัชญา	 ชดกลาง	 	 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกุลธิดา	 สุขทวี
	 ๒		 นางสาวแพรวพรรณ	 สุขแจ่ม
	 ๓		 นางสาวเกศกนก	 ปานพรม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอินทุอร				 เพลิดพริ้ง	 	
	 ๒		 นายทัพพ์เทพ				 ปาณิภา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวันชัย	 ภัทรพงษ์พันธ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายศราวุธ	 ยาวิชัย	 	
	 ๓		 นางสาวขวัญชีวา	 ทิพย์แสนค�า	 	
	 ๔		 นางศศิพิมพ์	 อินต๊ะฝั้น	 	
	 ๕		 นายกิตติพร	 ค้าไหมค�า	 	
	 ๖		 นายเศรษฐพงค์	 อินต๊ะฝั้น	 	
	 ๗		 นางสาวณัฐวดี	 หอมสมบัติ	 	
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวศิรินภา	 กองแก้ว
	 ๒		 นายภูมิเรศน์	 สวัสดิ์ผล
	 ๓		 นางสาวบุศรินทร์	 เมืองขุนรอง
	 ๔		 นายอนุลักษณ์	 ทัพไชย
	 ๕		 นายชิติพัทธ์	 เกะประโคน
	 ๖		 นายกิติพัธ			 ค�าสุข
	 ๗		 นางสาวสุพัฒตรา	 ดวงสี
	 ๘		 นายธันวา			 ประทุมวัน
	 ๙		 นายศุภโชค			 ค�าภิระ
	๑๐		 นายนราธิป			 ศรีสุวรรณ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายจันทวิมล	 ตรีคันธา
	 ๒		 นายณัฐภพ		 อุปะทุม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 จ่าเอก	ชัชพงศ์		 อู่อรุณ	

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายธรรมรักษ์	 วีระพงศ์
	 ๒		 นายคมกริช	 ชมภูพื้น
	 ๓		 นายกฤษฎา	 ไขศรีมน
	 ๔		 ว่าที่ร้อยตรี	ณรงค์ศักดิ์	 ชาวคอนไชย
	 ๕		 นางสาวกนกลักษณ์	 พรน�้าทิพย์โสภา
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	 ๖		 นายประเสริฐ	 ค�านวล
	 ๗		 นายธนวัฒน์	 คิดอ่าน
	 ๘		 นายสง่า	 สิงห์เสน
	 ๙		 นายธีรวัฒน์	 ม่วงสาย
	๑๐		 นายรุ่งทิวา	 ทองอ่อน

สาขาวิชาสังคมวิทยา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายณัชพล	 ซุกแซก

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเปรมปรี			 โชติกะนาวิน

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสิรวิชญ์			 สักคุณา

วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายศุภชัย		 สิมสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาววาสนา		 พันธ์สวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายสุริยัน		 อุปฮาด	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวธีราพร		 สุนเสน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายมนูญ		 อิสิ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายกฤตพีร์		 อ่อนประทุม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายกิตติ		 สีไพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาววิภาวดี		 แสงมณี	 	
	 ๙		 นายสงกรานต์		 สาริกา	 	
	๑๐		 นางสาวกัญภัสสร		 แก้วนิยม	 	
	๑๑		 นางสาวศศิประภา		 โทอุดทา	 	
	๑๒		 นายปภาวินท์		 ธานี	 	
	๑๓		 นางสาวสุพัตรา		 ศรีหานนท์	 	
	๑๔		 นายสุเทพ		 หอมจันนวน	 	
	๑๕		 นายอนุรักษ์		 วงศ์ประทุม  
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	๑๖		 นายวุฒิไกร			 กมลคราม	 	
	๑๗		 นายนิตินนท์		 สิงห์มอ	 	
	๑๘		 นายอัษฎาวุฒิ		 พรมส�าลี	 	
	๑๙		 นางสาวนิภาพร	 มากมูล	 	
	๒๐		 นางสาวสุภนิดา	 ไกรดวง	 	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวีรพงศ์		 แก้วแสงขวัญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวอติญา		 ถนอมศักดิ์	 	
	 ๓		 นายสมพร	 แก้วเจือ	 	
	 ๔		 นายโผน		 หนูหมั่น	 	
	 ๕		 นายพรภวิษย์	 บุญยัง	 	
	 ๖		 นายพิชานันท์		 เสนนวล	 	
	 ๗		 นางสาวกมลลักษณ์	 พวงพันธ์	 	
	 ๘		 นายพฤทธิพัทธ์		 ช่วยรอด	 	
	 ๙		 นายพนมกร	 สมาธิ	 	
	๑๐		 นายวัฒนา		 ดอมบุรี	 	
	๑๑		 นายนนทพัทธ์		 ไกรแก้ว	 	
	๑๒		 นายธีรศักดิ์	 เกิดศิริ	 	
	๑๓		 นายทศพล	 อ่อนนวน	 	
	๑๔		 นายวัชระ		 นิตย์จ�ารูญ	 	
	๑๕		 ดาบต�ารวจ	อภินันท์		 บัณฑิตกุล	 	
	๑๖		 นายศรวัสย์	 ฤทธิรงค์	 	
	๑๗		 นายวิกรม		 เกื้อประโยชน์	 	
	๑๘		 นางสาวจุรีรัตน์	 เมฆปลัด	 	

วิทยาเขตเชียงใหม่
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายพิรุณ					 อินแสง	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายสุธาศิน				 ดวงตุ้ย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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	 ๓		 ร้อยตรี	เทิดศักดิ์			 ดวงปันสิงห์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายอดิพงษ์				 ค�ามูล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายธนชัย				 วัชรกุลดิลก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 จ่าสิบโท	ดิษณ์กร				 ไฝ่เอ้ย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 สิบเอก	ทศพร				 นันตา	 	
	 ๘		 นางสาวสุมาลี				 ชื่นชอบ	 	
	 ๙		 นายนัฐวุฒิ				 เล็กธิวงค์	 	
	๑๐		 จ่าสิบเอก	กิตติศิกดิ์				 แก้วบุญมา	 	
	๑๑		 ร้อยเอก	อ�าพร				 ลุงคนชม	 	
	๑๒		 นางพรรณา				 ทักเกอร์	 	
	๑๓		 นางสาวจรัสรัชช์				 ขันทะเปียง	 	
	๑๔		 นางศิริเกศ				 เขตสิทธิ์	 	
	๑๕		 นางสาวกนกวรรณ				 ทรตัน	 	
	๑๖		 สิบเอก	วรา				 ชนะกิจวานิช	 	
	๑๗		 นางสาวศิวปรียา				 ทิพวรรณ	 	
	๑๘		 จ่าสิบโท	ประจักษ์	 เสรีนวัฒน์	 	
	๑๙		 นางสาวกีรติญา				 มากทรัพย์	 	
	๒๐		 นายเอกชัย				 ค�าวัน	 	
	๒๑		 นางปารียา			 แสนค�าปิน	 	
	๒๒		 สิบเอก	จิตติ				 สุกัณศิล	 	
	๒๓		 นายชยันต์				 นิราช	 	
	๒๔		 จ่าเอก	สุเมธ				 สรศักดิ์	 	
	๒๕		 นางสาวกาญจนา				 พรมมาแบน	 	
	๒๖		 นางสาวศุภศจี				 จันทร์สว่าง	 	
	๒๗		 นายปรีชา				 ด�ารงกิจรุ่งเรือง

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกัญญา		 คุณลา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายอุเทน				 เขียวยะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางพรรณี				 ค�าขาว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๓		 นายอนันต์			 อินทร์ชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางเสาวนีย์				 ผางมาลี	 	
	 ๕		 นางสาวสุนันทา				 ธรรมเสนา	 	
	 ๖		 นางอารีย์			 	ชัยขัน	 	
	 ๗		 นายวิรัตน์				 อาญา	 	
	 ๘		 นายสมเกียรติ				 ค�าตัน	 	

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวทัศนีย์				 มาลาคีรีกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวชมเดือน				 ยะป่านะ	 	
	 ๓		 นายสมโภชน์				 จิรปรียากุล	 	
	 ๔		 นางสาวนุชนารถ			 สีค�าดี	 	
	 ๕		 นายเจษฎา				 ผาติสุขธ�ารง	 	

วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเจษฎา	 แสนสีมนต์
	 ๒		 นางสาวอ�านวยพร		 กงลา
	 ๓		 นายชัยณรงค์	 วิเศษศรี
	 ๔		 นายอรรฆพร	 ศรีไสว

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายพิพัฒน์พงค์	 แสนยศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายณัฐศักดิ์	 ไทธะนี	 	
	 ๓		 นางสาวศิรินันท์	 มหิพันธ์	 	
	 ๔		 นายธนพล	 พันฤทธิ์	 	
	 ๕		 นายพีรดา	 จูวัฒนส�าราญ	 	

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑				 นายสุรศักดิ์	 ศรีนาเรียง
	 ๒		 นางสาววนิดา	 ค�าอ่อน
	 ๓		 นายกฤตนัย	 จันทร์เหลือง
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	 ๔		 นายชาลี	 ลาสา
	 ๕		 นายประยงค์	 อันไขหน้า
	 ๖		 นายวิชัย	 จ�าปาบุรี

วิทยาเขตนครราชสีมา
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอภิญญา	 พรหมเลิศ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายกิตติ	 ทอนครบุรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นายสมชาย	 มีดา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวชบาไพร	 พัฒนจักร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายเรืองอ�านาจ	 พุทธิวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 จ่าสิบเอก	สุทัศน์	 สูตรสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 พันโท	ทองสุข	 ขันทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นายวรินทร	 วุฒิการณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 จ่าสิบตรี	อนุพงษ์	 นามทับ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๐		 นางพิชญาภัค	 ผลโคกสูง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๑		 นายอาทิตย์	 เพ็งนอก	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๒		 นายสามารถ	 ลุยจัตรัส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๓		 นางสาวนิตยา	 กกสันเทียะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๔		 นางสาวนงลักษณ์	 สงวนศักดิ์	 	
	๑๕		 นางสาวปิยศรี	 ขจัดภัย	 	
	๑๖		 นายทวีศักดิ์	 เฟื่องฟู	 	
	๑๗		 นางสาวสุกัญญา	 พึ่งโคกสูง	 	
	๑๘		 นายวัชรากร	 มูลจันทร์	 	
	๑๙		 นายจิรพงษ์	 กุมขุนทด	 	
	๒๐		 สิบเอก	วีระยุทธ	 นาดี	 	
	๒๑		 สิบเอก	ธีระพงษ์	 สุทธิธรรม	 	
	๒๒		 สิบเอก	ธนโชติ	 ศรีเรือง	 	
	๒๓		 นายพงษ์สถิตย์	 ธนอรรถพันธ์	 	
	๒๔		 สิบโท	นราธร	 สะอาดเอี่ยม	 	
	๒๕		 นายธเนตร	 อสิกัน	 	
	๒๖		 นางสาวจิราภรณ์	 นิลค�า  
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 ๒๗		 นางสาวนัทชลิดา	 นิตย์ภักดี	 	
	๒๘		 นายนพรัตน์	 เพียรวิชัยกุล	 	
	๒๙		 นายนภัทร	 สุขใหม่	 	
	๓๐		 นายบุญสืบ	 แววกระโทก	 	
	๓๑		 นายอธิปพัฒน์	 ศรีบุญมากิตติโชติ	 	
	๓๒		 นายวงศกร	 ไกรอ�่า	 	
	๓๓		 จ่าสิบเอก	สุรสิทธิ์		 ไกรพะเนา	 	
	๓๔		 ดาบต�ารวจ	ชยฐณ	 พลเรือง	 	
	๓๕		 สิบโท	สุรกานต์	 แท่นทอง	 	
	๓๖		 นายเนติพร	 พรมวงศ์	 	
	๓๗		 นายณัฐวุฒิ	 จรโคกกรวด	 	
	๓๘		 นายไชยา	 ยังทะเล	 	
	๓๙		 นางส�ารวย	 กรองมะเริง	 	

วิทยาเขตอุบลราชธานี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจินตนา	 สิงคเนย์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายจตุรงค์	 โสดา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 สิบเอก	จักกริช	 โสภาพรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวดวงกมล	 สันตะวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นางสาวอารียา	 ภาระวงค์	 	
	 ๖		 นายชัยยา	 ลีลา	 	
	 ๗		 นายวัชระ	 พันธ์กว้าง	 	
	 ๘		 นางสาวล�าดวน	 จันริสา	 	
	 ๙		 นายพงษ์ธวัช	 หิรัญนิล	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวลลิตา	 ธรรมนุวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายกิตติศักดิ์	 กว้างขวาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 สิบเอก	สุรชัย	 วิเศษสุด	 	
	 ๔		 นางลลิตา	 ธรรมวงศ์ษา	 	
	 ๕		 นายธนพล	 สวัสด ี  
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	 ๖		 นายพงศ์ศิริ			 บับพิบูลย์	 	
	 ๗		 นายศักรินทร์				 ปฐมชาติ	 	
	 ๘		 นายนพรัตน์	 พูลทอง	 	

วิทยาเขตแพร่
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเบิร์ด					 ปานสอน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวพิมพิศา					 พัวสุวรรณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางอรุษยา				 คชปัญญา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางวรัญญา					 สุดโต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวนิภาพร					 ค�าแหง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นายสรชัช					 จิตรวัฒนะนนท์	 	
	 ๗		 นายหมู่ใหญ่	รุทธนา					 พรหมเสนา	 	
	 ๘		 นายกตัญญู					 มหาศรานนท์	 	
	 ๙		 นางสาวสุพรรณี					 ติสี	 	
	๑๐		 นางสาววรรณิศา					 ค�าอ้าย	 	
	๑๑		 นายมนัสพงษ์					 ม้าวิ่ง	 	
	๑๒		 นายบุญยงค์					 แก้ววิเศษ	 	
	๑๓		 นางสาวนรินทิพย์					 เวียงค�า	 	
	๑๔		 นายชิษณุพงศ์					 สายถิ่น	 	
	๑๕		 นายสิทธิพงษ์					 สูงศักดิ์	 	
	๑๖		 สิบเอก	ธีรวิทย์					 ถาค�า	 	
	๑๗		 นางสาวสุรางคณา					 เครือสนธิ์	 	
	๑๘		 จ่าสิบโท	นครินทร์					 เวียงสี่	 	
	๑๙		 จ่าสิบเอก	เรืองวิทย์					 เชียงพันธ์	 	
	๒๐		 นายศุภกฤต				 แสนอุ้ม	 	
	๒๑		 นายจารุเดช					 ห้วยหล่าย	 	
	๒๒		 นายนฤสรณ์					 สกุลณี	 	
	๒๓		 สิบเอก	อัฑฒ์ฐานุตม์	 เทพนามวงศ์	 	
	๒๔		 สิบโท	กฤษดา		 ยะกาวิน
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สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายปัญจพัฒน์					 สิริกรวัฒนกุล
	 ๒		 นายอนวัฒน์	 คงมา
	 ๓		 นายมนูเกียรติ					 คณะนัย
	 ๔		 นางสาวลภัสนันท์					 พัชรภานนท์ชัย
	 ๕		 นางขวัญณภัทร					 กาศวิเศษ
	 ๖		 พันจ่าอากาศเอก	ชูเกียรติ			กวาวสนั่น
	 ๗		 นายคมกริช					 ไทยเก่ง
	 ๘		 นางสาวณชญาดา					 นาคถนอม
	 ๙		 นายอรรถสิทธิ์					 เชียงน้อย
	๑๐		 สิบต�ารวจเอก	ประเสริฐ					วีเงิน
	๑๑		 สิบต�ารวจโท	ณัฐดนัย					 ง้าวแหลม
	๑๒		 สิบต�ารวจโท	เดชฤทธิ์					 เทียนยุทธ
	๑๓		 สิบต�ารวจโท	สรรเสริญ					 ใจน�้า
	๑๔		 นายปิยะศักดิ์					 เหมืองสอน
	๑๕		 จ่าสิบตรี	ทินภัทร				 ใจยวญ
	๑๖		 นางสาวฐิตารีย์					 วงศ์สูง
	๑๗		 นายนฤทธิ์					 เดชาธนาโยธิน
	๑๘		 สิบเอก	วรวิช					 พิมเสน
	๑๙		 สิบต�ารวจโท	พงศ์พสิษฐ์				อาสุ
	๒๐		 สิบต�ารวจเอก	ศักดิ์สิทธิ์	 วรรณรัตน์		

วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอดิศร	 บูรณะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายหัตถศิลป์	 จันทเขต	 	
	 ๓		 นางสาวนุชชัญญา	 เฉลิมชาติ	 	
	 ๔		 นางเมวิกา	 จันทร์สุวรรณ	 	
	 ๕		 นายโชติภัทร์	 จันท�า	 	
	 ๖		 นายนิติศักดิ์	 เกษร	 	
	 ๗		 นายยุทธนา	 สมฤทธิ ์  

04. ������ 2 �.��� ������� (167-254) 65.indd   194 12/3/2022   12:43:19 PM



195พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

	 ๘		 นายบุญสม	 สิงคเวหน	 	
	 ๙		 นายเดชฤทธิ์	 มะลิสา	 	
	๑๐		 นางสาวทิพย์สุคนธ์	 ยามดี	 	
	๑๑		 นางบุญมาก	 วงค์ศรีแก้ว	 	
	๑๒		 นายชูศักดิ์	 ของยอด	 	
	๑๓		 นายสมิทธิ์ธาร	 นามทอง	 	
	๑๔		 นายอภิสิทธิ์	 สิงห์ทอง	 	

สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายประจวบ	 จุไรฅ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายฐากูร	 เกิดสุวรรณ
	 ๒		 นายอานันท์	 เปลี่ยนจันอัด
	 ๓		 นายราชัน	 สมบูรณ์การณ์
	 ๔		 นางสาวเมธาวี	 ใจมน

วิทยาเขตพะเยา
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจรรยา	 สิทธิแก้ว	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายทิยัชชัย	 ชมค�า	 	
	 ๓		 นายคุณากร	 ยศอินทร์	 	
	 ๔		 จ่าสิบเอก	พลวัต	 พิงคะสันติ	 	
	 ๕		 สิบต�ารวจโท	ปิยะพงษ์	 วงศ์ขัติย์	 	
	 ๖		 นางสาวสุดารัตน์	 แซ่พ่าน	 	
	 ๗		 นายณัฐพล	 ชมดี	 	
	 ๘		 นายรัฐพล	 พรประดิษฐ์	 	
	 ๙		 นายธนวัฒน์	 วงษ์กระนวน	 	
	๑๐		 สิบต�ารวจโท	ธนากร	 สวยงาม	 	
	๑๑		 นายวีรภัทร	 ต่างใจ	 	
	๑๒		 นายธนารัตน์	 หาญสุข	 	
	๑๓		 นายเป็นหนึ่ง	 สุทธภักติ	 	
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	๑๔		 สิบเอก	สุทธิชัย	 ยามูล	 	
	๑๕		 นายอลงกต	 กระวานธง	 	
	๑๖		 นายปรมินทร์	 ภัทรกิตติโยธิน	 	
	๑๗		 นายธวัชชัย	 สิงห์คร	 	
	๑๘		 นายนครินทร์	 ค�ามาเร็ว	 	
	๑๙		 นายธนเดช	 โสภาหล้า	 	
	๒๐		 นางดวงทิพย์	 ชาวเหนือ	 	
	๒๑		 นายศักดินันท์		 งานหมั่น	 	
	๒๒		 ดาบต�ารวจ	วรวุฒิ	 เนตรสุวรรณ	 	

วิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวมุกระวี	 สินธนบริบูรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวรจนา	 บุญลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายประทีป	 ยิ้มแพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายไพฑูรย์	 อินทร์นาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นายสุทธิศักดิ์	 ยิ้มแพร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางศศิกัญชณา	 โพธิ์สุวรรณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางจรัสจันทร์	 ไชยโย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวกัณฑิมา	 ปล้องอ้วน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายดนัย	 เสาร์ฝั้น	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 จ่าสิบเอกวิจิตร	 รื่นจิตร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๑		 นางสาวจิรพรรณ์	 โตรื่น	 	
	๑๒		 พันจ่าอากาศตรี	จรินทร์	 สุวรรณชัย	 	
	๑๓		 พันจ่าอากาศตรี	ธีระชัย	 พรมศักดิ์	 	
	๑๔		 พันจ่าอากาศตรี	ณัฐพงษ์	 เฮงทรัพย์	 	
	๑๕		 นางสาวรัชดาภรณ์	 จะนุช	 	
	๑๖		 นายนิกร	 กล�่าโพธิ์	 	
	๑๗		 นายพะเยาว์	 เนียมเล็ก	 	
	๑๘		 นางธนพรพรรณ	 โทตรี	 	
	๑๙		 นางสาวปาริฉัตร	 นาทะทอง	 	
	๒๐		 นางสาววนิดา	 ชาเกาะ	 	
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	๒๑		 นางละอองดาว	 แสนหลวง	 	
	๒๒		 นายเทวฤทธิ์	 อ่องยิ้ม	 	
	๒๓		 นางสาวชนม์กมลพร	 ฉัตรพัสกรชัย	 	
	๒๔		 พันจ่าอากาศตรี	พงศธร	 ไทยข�า	 	
	๒๕		 นางสาวศิริรัตน์	 บ�ารุง	 	
	๒๖		 นายบัญชา	 อยู่นุ่ม	 	
	๒๗		 พันจ่าอากาศตรี	จิรสิน	 มีมุข	 	
	๒๘		 นายธนดล	 สุภา	 	
	๒๙		 นายสุภิวัฒน์	 เคร่งใจ	 	
	๓๐		 นายเมธี	 ละอองนวล	 	
	๓๑		 นายพงศ์พณิช	 การะภักดี	 	
	๓๒		 นายทรงภพ	 วงษ์ทิพย์	 	
	๓๓		 นางสาววรพร	 สุภรังษี	 	
	๓๔		 นายปิยวัฒนา	 พันธ์เขตรกรณ์	 	
	๓๕		 นางสาวสุทธิดา	 ชิตประเสริฐ	 	
	๓๖		 นางสาวกนกพร	 คงหอม	 	
	๓๗		 นางสาวมนสิชา	 สังคหัตถากร	 	
	๓๘		 นายสมชาย	 วงษ์ทิพย์	 	
	๓๙		 นางสาวมนัสวรรณ	 ลอเจริญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๔๐		 นางสาวธัญชนก	 พลสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๔๑		 นายก�าธร	 สิงห์ค�า	 	
	๔๒		 นางสาวกชกร	 โชระเวก	 	
	๔๓		 นางสาวมาลินี	 ระวังไพร	 	
	๔๔		 นายกันตพงศ์	 มานพพนาไพร	 	
	๔๕		 นางสาวน�้าเพชร	 มิ่งเมือง	 	
	๔๖		 นายอนันต์กร	 เหมาะราศรี	 	
	๔๗		 นายกฤษฎี	 นาคไพจิตร	 	
	๔๘		 นายกฤตภัค	 คุณาพันธ์	 	
	๔๙		 นายโสภณ	 ไพศาลอุดม	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอนุชิต	 จ�าปา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
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 ๒		 นายพรพิพัฒน์	 พ่งเฟี้ยม
	 ๓		 นายนที	 พลอยดี
	 ๔		 นายเกชา	 ปานพรม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายโกสน	 บุญเกิด

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเธียรวิชญ์	 เรืองกิตติภัค	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวอาจรีย์	 มาลา	 	
	 ๓		 นายกิตติ	 ดวงมูลลี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายกฤษณพล	 ขุมโมกข์	 	
	 ๕		 นายวันชัย	 ตั้งแต่ง	 	
	 ๖		 นายฐากร	 พูลเขตรกิจ	 	

วิทยาลัยสงฆ์เลย
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นางสาวนภัสนันท์	 ยาขุนศรีสูงเนิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวอรพรรณ	 สืบสาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นายสมเจตน์	 รักใคร่	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวผาณิต	 ตาระบัติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวทิพย์ปทุมพร	 สุนา	 	
	 ๖		 นางสาวอ้อยใจ	 ขุนสุภาพ	 	
	 ๗		 นางสาววิภาวี	 อุ่นจางวาง	 	
	 ๘		 นางสาววัชรี	 นิลพัฒน์	 	
	 ๙		 นายพิพัฒพงษ์	 สีสังข์	 	
	๑๐		 สิบเอกกิตติรัตน์	 วิเศษแก้ว	 	
	๑๑		 จ่าสิบเอก	ธนาพัทธ์	 แสงจันทร์	 	
	๑๒		 นายไพฑูรย์	 ศรีแก้ว	 	
	๑๓		 นางสาวรณิษฐา	 สิมสวัสดิ์	 	
	๑๔		 นางสาวรัญชิดา	 ภูยาว	 	
	๑๕		 นายธนวัฒน์	 ช้างสาร  
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 ๑๖		 นายอุดร	 ชัยชนะ	 	
	๑๗		 สิบเอก	มนตรี	 ศรีโศรก	 	
	๑๘		 จ่าสิบตรี	สุรวิทย์	 สุขสบาย
	๑๙		 จ่าสิบเอก	อนุวัฒน์			 พิมพ์เสนา

สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายโสวัตร	 อ้วนนวน

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวนุจรินทร์	 นามวงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายภาณุวัฒน์	 ทิพย์วงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายจักรพงษ์	 วงศ์ศรีชา	 	
	 ๔		 นายเย็ว	 แก้วมุกดา	 	
	 ๕		 นายคมศักดิ์	 พัฒนวงษ์ชัย	 	
	 ๖		 นายทศพร	 แสงภู	 	
	 ๗		 นายนวพล	 เสือเดช	 	
	 ๘		 นางสาวบัวชมภู	 ธ.น.กลม	 	
	 ๙		 นางสาวอนันติญา	 อนันต์	 	
	๑๐		 นายกลวัชร	 วิถี	 	

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวนิติยา				 กันตา	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวนภชนก				 นาครินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๓		 นางแววดาว				 มณีวรรณ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๔		 นางภัทรพร				 สุหอม	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๕		 นางชุติมณฑน์				 วงค์รัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวณหทัย				 กลิ่นหอม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวจิตสุภา				 ฟองค�าตัน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวลภัสรมย์				 พื้นอินทศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายพิสิษฐ์	 ไชยวงค์ษา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	๑๐		 นายวิฑูรย์				 สุหอม	 	
	๑๑		 นายบังเอินศักดิ์				 ปาปวน	 	
	๑๒		 นายอาคม			 	ณ	ล�าพูน	 	
	๑๓		 นายรุ่งโรจน์	 พญาวัน	 	
	๑๔		 นายชินพันธุ์	 อินต๊ะโพธิ์	 	
	๑๕		 นางสาวขวัญฤดี				 แสงอรุณ	 	
	๑๖		 นางสาววิลาวัลย์				 เนตาสิทธิ์	 	
	๑๗		 นายศักดิ์ดา	 ภักดี	 	
	๑๘		 นางสาวธวัลรัตน์	 เหล็กตั๋ว	 	
	๑๙		 นายขจรเกียรติ				 ปินตาแก้ว	 	
	๒๐		 นายกิตติภัฎ	 ขัดมะโน	 	
	๒๑		 นายขจร				 ศรีวิชัย	 	
	๒๒		 นางสาวสโรชิน				 มหาวันแจ่ม	 	
	๒๓		 นายธีรภัทร			 	สายแก้ว	 	
	๒๔		 นายสุภัทร	 ศรีวิเรือน	 	
	๒๕		 นางสาวรวิวรรณ	 อุดก๋า	 	
	๒๖		 นางสาวศศิณา								 บุญกุศล	 	
	๒๗		 นางสาวศุภตา	 ลาพิงค์	 	
	๒๘		 นางสาวชุติกาญจน์	 กันยา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๒๙		 นางสาวนภาภรณ์	 วังพฤกษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๓๐		 นางสาวสุภาพร	 พระนิแฮ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๓๑		 นายวรกานต์	 สุรินธรรม	 	
	๓๒		 นายพัฒชระ		 กันทะวัง	 	
	๓๓		 นายรัฐศาสตร์		 ศรีฟอง	 	
	๓๔		 นางสาวธัญชนิด	 แยงพงษ์	 	
	๓๕		 นางสาวศุภิตา	 ลาพิงค์	 	
	๓๖		 นายธนพัชร	 นิลยกานนท์	 	
	๓๗		 นายกอสกุล	 นาคโสดา	 	
	๓๘		 นายวัชรพงศ์			 	รอบคอบ	 	
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วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสิริชัย				 อินตะฟอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายทนงศักดิ์				 รุ่งสุขใส

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 สิบต�ารวจเอก	ไกรแสง	 เสือเปรม

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายสังคม			 เต็งผักแว่น	 	
	 ๒		 นางสาวยุวลี		 สีหะวงษ์	 	
	 ๓		 นางนิสชญา		 ค�าภักดี	 	
	 ๔		 นายชุมพร			 วาปีโส	 	
	 ๕		 นางสาวนุจรินทร์		 บุญไธสง	 	
	 ๖		 นางบัณฑิตา		 สาโรจน์	 	
	 ๗		 นางสาวลูกชิ้น		 วิจิตรศักดิ์	 	
	 ๘		 นายสุรศักดิ์			 ปิตตาสัง	 	
	 ๙		 นางวลี		 อุบลเผื่อน	 	
	๑๐		 นางทิพาพร		 พุทธรา	 	
	๑๑		 นายภาสกร		 แก้วประสงค์	 	
	๑๒		 นางโสน		 ยศแก้วกอง	 	
	๑๓		 นางสาวกรรณิการ์		 อะเพื่อนรัมย์	 	
	๑๔		 นายยศษพรรดิ์		 ถาวร	 	
	๑๕		 นายเทวา	 โกเลือน	 		

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวันพิชิต	 ศรีสุข	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายนิติกร	 เพ็ชรรัตน์ทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวกชพรรณ	 กฤตวรพงศภัค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๔		 ดาบต�ารวจ	ไกรลาศ	 สิมฤทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวดลนภา	 รัตนภิกขุ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวศุภิกามน	 หาญณรงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นางสาวอฑิตยา	 บุญธรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวอนุษรา	 แววทองค�า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายทินกร	 จันทาพูน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	๑๐		 นางสาวสุนิษา	 ด�าขาว	 	
	๑๑		 นางอรุณี	 จันทร์หอม	 	
	๑๒		 นายชนะชัย	 พิทักษ์นิระพันธ์	 	
	๑๓		 นางสาวจิรนันท์	 ชีทอง	 	
	๑๔		 นางสาวอาทิตยา	 บุญเลิศ	 	
	๑๕		 สิบโท	ธวัชชัย	 ค�าวุ่น	 	
	๑๖		 นางรวิสรา	 ไกรวรรณ์	 	
	๑๗		 นางสาวเกศินี	 สังข์เพ็ชร์	 	
	๑๘		 สิบเอก	ภูบดี	 แนบเนียร	 	
	๑๙		 นายนักรบ	 ราชบุรี	 	
	๒๐		 นางสาวจริยา	 สุริมา	 	
	๒๑		 นางวริศรา	 แพทย์ศรี	 	
	๒๒		 นางสาวจีราภรณ์	 บุญรัตน์	 	
	๒๓		 นายณัฐวุฒิ	 ยุทธไชย	 	
	๒๔		 สิบโท	พงศธร	 ชะดารัตน์	 	
	๒๕		 นายปิยะวัฒน์	 เจริญขุน	 	
	๒๖		 นางสาวจรรยา		 จันทร์แก่นรัตน์	 	
	๒๗		 นางสาววรลักษณ์	 ทองแก้วเกิด	 	
	๒๘		 นางสาวศัณสนีย์	 สมวงศ์	 	
	๒๙		 นางสาวมนต์วดี	 พรมอร่ามกุล	 	
	๓๐		 นายนันทพงศ์	 วุฒิ	 	
	๓๑		 นางสาวเกตุสุดา	 บุญรัตน์	 	
	๓๒		 นางสาวกรรณิการ์	 อนันตรานนท์	 	
	๓๓		 นางสาวปฐมพร	 ทองดี	 	
	๓๔		 นางสาววนิดา	 เพ็งพัตรา	 	
	๓๕		 นางสาวกัลย์ริศศา	 ศิริอักษร	 	

04. ������ 2 �.��� ������� (167-254) 65.indd   202 12/3/2022   12:43:19 PM



203พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

	๓๖		 นางสาวฐิติมา	 คูณสวัสดิ์	 	
	๓๗		 นายสุรศักดิ์	 มณีรัตน์	 	
	๓๘		 สิบเอก	กฤษฏา	 สาลีงาม	 	
	๓๙		 นางสาวนฤมล	 สุขรัตน์	 	
	๔๐		 สิบตรีหญิง	ธัญญรัตน์	 ขุนทองจันทร์	 	
	๔๑		 นางสาวรุ่งฤทัย	 หลงวงศ์	 	
	๔๒		 นายทรงพล	 ฉิมเกื้อ	 	
	๔๓		 นายสมควร	 ตันวิเศษ	 	
	๔๔		 นางสาวประภัสสร	 เหล็กเพ็ชร์	 	
	๔๕		 นางสาวรวีวรรณ	 หาระมี	 	
	๔๖		 นางสาวชลิตา	 พรหมโหร	 	
	๔๗		 นางสาวรุ่งนภา	 ขุนศรี	 	
	๔๘		 นางสาวกัญทิชา	 ธนจินดา	 	
	๔๙		 นายทวี	 พุทธรัตน์	 	
	๕๐		 นางสาวรสจรี	 ยอดยิ่ง	 	
	๕๑		 นายพิพัฒน์	 จอมวิเชียร	 	
	๕๒		 นายนพดล	 งามระเบียบ	 	
	๕๓		 นายเริงฤทธิ์	 ไชยแพทย์	 	
	๕๔		 นางสาวปิยวลี	 มุนีกุล	 	
	๕๕		 นายจิรวัฒน์	 รามศรี	 	
	๕๖		 นางสาวโสภิตา	 มลสุขราช	 	
	๕๗		 นางสาวปานปวีณา	 กาฬแก้ว	 	
	๕๘		 นายชวัลชัย	 อรุณสวัสดิ์	 	
	๕๙		 นายพันเลิศ	 ทองอินทร์	 	
	๖๐		 นายศักดา	 ฉายปิติศิริ	 	
	๖๑		 นางสาวอิศราทิพย์	 ผดุงอรรถ	 	
	๖๒		 สิบโท	จักรี		 สร้างทองค�า	 	
	๖๓		 นายศุภณัฐ	 ทะประสิทธิ์จิต	 	
	๖๔		 นายเทียมเทพ	 ทองส�าราญ	 	
	๖๕		 นางสาวแพรวพรรณ	 ชุมบุญ	 	
	๖๖		 นายชัยยันต์	 หาสิตาพันธ์
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวพิมาภรณ์		 แก้วสวัสดิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 จ่าสิบเอก	จิรวัฒน์	 เม่งช่วย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 สิบตรีหญิง	จิราพร		 โอฬาริ	 	
	 ๔		 สิบต�ารวจตรี	พันธ์ศักดิ์	 เกกาฤทธิ์	 	
	 ๕		 นางสาวจุฑารัตน์	 ล่องโพยม	 	
	 ๖		 นางสาวทิฆัมพร	 บุญแก้ว	 	
	 ๗		 สิบตรี	หญิง	ชุติกาญจน์	 มาศศรี	 	
	 ๘		 สิบเอก	ปิยพัทธ์	 เพชรสุวรรณ	 	
	 ๙		 จ่าสิบเอกหญิง	สุพรรณา	 สุวรรณโชะ	 	
	๑๐		 จ่าสิบเอก	ประสิทธิ์			 สงเสือ	 	
	๑๑		 สิบโท	สกูล	 ดวงสาย	 	
	๑๒		 นายอธิบดินทร์	 ล่องโพยม	 		 			 		 	

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายชนกนันท์	 นันโท	 	
	 ๒		 นายปัทวิทย์	 ไชยเพียร	 	
	 ๓		 สิบโท	วสิษฐ์พล		 ฝีปากเพราะ	 	
	 ๔		 สิบโท	ทินกร			 เทพกัน	 	
	 ๕		 สิบเอกทศพล			 ปนยะ	 	
	 ๖		 นายวิรุต			 มูลไชย	 	
	 ๗		 นางสาวจิรปรียา	 จินะไชย	 	
	 ๘		 ว่าที่ร้อยตรี	อนุชา			 ต๊ะผัด	 	
	 ๙		 นายอาทิจ	 อินปา	 	
	๑๐		 สิบโท	ณัฐวุฒิ	 สกุลโชติ	 	
	๑๑		 สิบโท	อัมเรศ			 ดีปานา	 	
	๑๒		 นางสาวพัชรพร	 ค�าเตือน	 	
	๑๓		 สิบเอก	สุวิจักขณ์			 ยอดทิพย์	 	
	๑๔		 สิบต�ารวจโท	อรรถวิท			 อิ่นแก้วปวงค�า	 	
	๑๕		 นางสาวชนิดา	 ผัดผล  
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	๑๖		 สิบตรี	วีรยุทธ			 ทองลอบ	 	
	๑๗		 สิบตรี	ภัทรพงศ์			 ภูกิจเดชากุล	 	
	๑๘		 สิบตรี	หัสฐพงศ์	 วงศ์ไชยา
	๑๙		 นายปฏิภาณ	 ตนภู	 	
	๒๐		 นายเนติพงศ์	 แก้วมอยค�า	 	
	๒๑		 จ่าสิบตรี	ศราวุฒิ	 ต่างใจ	 	
	๒๒		 จ่าเอก	วรพันธ์			 จิณปัน
	๒๓		 สิบต�ารวจเอก	รัชกร			 อุ้มเมือง	 	
	๒๔		 นายพิชิตชัย			 ชะนะหาญ	 	
	๒๕		 พันจ่าโท	ธีรวัฒน์			 ยศอินทร์	 	
	๒๖		 นายเอกชัย			 ทะนะตา	 	
	๒๗		 นายนรเสฏฐ์			 ชุนห์สิริวรกุล	 	
	๒๘		 นายชัชวรินทร์			 สุยะตา	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 ดาบต�ารวจ	ชยุต		 	สั่งสอน	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นายวุฒิชัย			 ใบยา	 	
	 ๓		 นายภัคพงค์		 ทองฟู	 	
	 ๔		 นางวัจนารัตน์			 เชียงทา	 	
	 ๕		 นางสาวเจนจิรา			 สวนสม	 	
	 ๖		 นายอาชชวี			 เชียงทา	 	
	 ๗		 สิบต�ารวจเอก	จักรพันธ์			 ปันแก้ว	 	
	 ๘		 นางสาวกรรณิการ์			 ปะทิ	 	
	 ๙		 นายนิชคุณ			 ไชยวุฒิ
	๑๐		 นางสาวฉันทพิชญา	 เทพสิทธิ์	 	
	๑๑		 นายจตุพร			 ไชยศิริ	 	
	๑๒		 นางสาวสัจจพร			 ชีตลอด	 	
	๑๓		 นายสุรศิลป์		 ณ	น่าน	 	
	๑๔		 สิบเอก	พิพัฒนพงศ์			 ล�าน้อย	 	
	๑๕		 นางสาวพิกุล			 เย็นใจมา
	๑๖		 นางสาวกัลย์สุดา			 บุญมา	 	
	๑๗		 จ่าสิบตรี	บรรเจิด			 ธนะขว้าง	 	
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 ๑๘		 นางสาวศิริพร			 ยะแสง	 	
	๑๙		 นางสาวณัฐิดา	 ก้อชนะ	 	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายเจตวัต	 ค�าใส	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายวรพงษ์	 เรืองฤทธิ์	 	
	 ๓		 นายธนดล	 สิมมาจันทร์	 	
	 ๔		 นางสาวรังสิยา	 บางกุ้ง	 	
	 ๕		 นายโชคประสิทธิ์	 เพชรนิคม	 	
	 ๖		 นายศุภชัย	 ทองตุ่ม	 	
	 ๗		 นางสาวกชนันท์		 โภคาเตชะสิทธิ์	 	
	 ๘		 นายอติชาติ	 ทองขาว		 	
	 ๙		 นายทวนธง	 มณเฑียนทอง		 	
	๑๐		 นายไตรภพ	 มงคล	 	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายวิรุฬห์เทพ	 อนันไพรศาล
	 ๒		 นางสาวนกชนาฏ	 ศรีคโรจน์

วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวปาริชาติ	 มูลกันทะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 สิบเอกหญิง	จีรานันท์	 อนุกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวชุติมันต์	 แซ่อึ้ง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวจรัญญา	 เทพสาร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 จ่าสิบเอก	นิพนธ์	 ศรีสม	 	
	 ๖		 สิบเอก	ดนัย	 ไชยเนตร	 	
	 ๗		 นางสาวอิสราภรณ์	 สุขภิรมย์	 	
	 ๘		 นางสาวสุภารัตน์	 วัฒเสน	 	
	 ๙		 นางสาวณัฐนนทพร	 เป็งอ้าย	 	
	๑๐		 นางทิพย์วรรณ	 กันทาฟัง  
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	๑๑		 นางสาวพาภิรมย์	 สมลังกา	 	
	๑๒		 สิบเอก	ณพล	 สันคม	 	
	๑๓		 นางณัฐวลัญช์	 ค�าบรรณรักษ์	 	
	๑๔		 นายธนาวิน	 พรมมินทร์	 	
	๑๕		 สิบเอก	ธวัชชัย	 แก้วเมืองคุณ	 	
	๑๖		 นางดลณพร	 ต้อขัดค�า	 	
	๑๗		 สิบเอก	ณัฐพงษ์	 ใจยะทิ	 	
	๑๘		 จ่าสิบตรี	ชัยยันต์	 เล่ห์ดี	 	
	๑๙		 สิบเอก	ใจเพชร	 ทิวันปลูก	 	
	๒๐		 นางสาวภรปัต	 ฝั้นจักสาย	 	
	๒๑		 สิบเอก	นลรัตน์	 ตุมมา	 	
	๒๒		 นางสาวธัญจิรา	 บุญรักษา	 	
	๒๓		 นางพิศลยา	 แน่งน้อย	 	
	๒๔		 สิบโท	ธนาวัฒน์	 วงค์สุวรรณ	 	
	๒๕		 นางสาวโสภิณ	 ศักดิ์สิทธิ์	 	
	๒๖		 นายรัตนโชติ	 ชาบาง	 	
	๒๗		 จ่าสิบโท	สุเนตร	 ศรีนวลจันทร์	 	
	๒๘		 สิบเอก	ณรงค์กร	 แสนวงษ์	 	
	๒๙		 จ่าสิบเอก	ณัฐพล	 ณ	ล�าปาง	 	
	๓๐		 สิบเอก	พีรวิชญ์	 พิมสาร	 	
	๓๑		 นางสาวชนาพร	 แก้วกัลยา	 	

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวทัดดาว	 หลงบุญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นางสาวทัดดาว	 หลงบุญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นายธนูย์สิญจน์	 น้อยหมอ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นายแสวง	 ใคร้มุกข์	 	
	 ๕		 นางณิชานันทน์	 สินเกา	 	
	 ๖		 นายสุรชัย	 สวยสกุล	 	
	 ๗		 นางสาวสุวีรา	 แสงเพชร์	 	
	 ๘		 นายเชวง	 เชื้อเมืองพาน	 	
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	 ๙		 นายนโรดม	 ทิสา	 	
	๑๐		 นายเฉลิม	 มีหนองหว้า	 	
	๑๑		 นางสาวฐิติมา	 นามสนธิ	 	
	๑๒		 นายจีรภัทรเมธี	 เมธาวริศสกุล	 	
	๑๓		 นายณรงค์ชัย	 ค�าหงษ์	 	
	๑๔		 นางสาวยุพาพิน	 หลึกอ่อน	 	
	๑๕		 นายนราทิตย์	 เขื่อนเพชร	 	
	๑๖		 นายธวัชชัย	 วิยาศัย	 	
	๑๗		 นายนเรนทร์	 อาษายศ	 	
	๑๘		 นายอนุรักษ์	 อุ่นนันกาศ	 	
	๑๙		 นางสาวบุญทิวา	 ติ๊บสุภา	 	
	๒๐		 นายชยุต	 ไชยวงค์	 	
	๒๑		 จ่าสิบเอก	วทัญญู	 สิทธิประเสริฐ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายสิริเชษฐ์		 กิตติภัควงษ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายปรัตถกร		 ใจหาญ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑			 นายอดิศักดิ์		 จันทร์ถา

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวลัลล์ลลิล	 อัครยศวสุสิน	 	
	 ๒		 นายมนตรี	 กลิ่นสักโก	 	
	 ๓		 นางสาวดวงพร	 ใจช่วงโชติ	 	
	 ๔		 นายทิวา	 พราหมทองวรรณ	 	
	 ๕		 นายณภัทรชัย	 อินจงกล	 	
	 ๖		 นายธีรภัทร	 นิยมพงษ์	 	
	 ๗		 นายอนุรักษ์	 เกิดทิน	 	
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	 ๘		 นายบุญเลิศ	 หิรัญรัตนภิญโญ	 	
	 ๙		 สิบเอก	รรรรรร	 อุ่นเจริญ	 	
	๑๐		 จ่าสิบเอก	ธนกฤต	 โพธิ์กลิ่น	 	
	๑๑		 นายศิวัจน์	 โกมลอัคราวิทย์	 	
	๑๒		 นายธันวา	 จงพร้า	 	
	๑๓		 นายเทียนชัย	 ผู้ใหญ่	 	
	๑๔		 นายจักรินทร์		 พงษ์แดง	 	
	๑๕		 นายสมชาย	 เสนทอง	 	
	๑๖		 นายณัฐพล	 แซ่เฮ้ง	 	
	๑๗		 นายสานนท์	 ต้นแก้ว	 	
	๑๘		 นางสาวพัชรีวรรณ	 เนมิ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายปชัยกิตติ์	 เปี่ยมสัตยา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๒		 นายชานุวัตร	 แซ่โง้ว	 	
	 ๓		 นายณัฐวุฒิ	 ทวีสุข	 	
	 ๔		 นายปิยะ	 สิทธินุสรณ์	 	
	 ๕		 นายธรรมนิตย์	 ใจกระสันต์	 	
	 ๖		 นายสรวิศ	 แก้วทน	 	
	 ๗		 นางสาวสุนันทา	 ปัถวี	 	
	 ๘		 นางสาวพัชร์ลิตา	 อมรวิศาลวงศ์	 	
	 ๙		 นายอนันต์	 กรรณสูต	 	
	๑๐		 นายสิทธิพงศ์	 เพียงสามพราน

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 Abhi	Joe	Antony	 ละคร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายสุวิชัย	 ประไพเพชร	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายอุเทน	 ก้ามสันเทียะ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวรัชนี	 ศิริ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๕		 นายสมเกียรติ	 ค�าโสม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๖		 นางสาวสมหมาย	 สุขนาค	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายไสว	 ค�าพุฒ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๘		 นางสาวเอื้ออาทร	 บุญจันทร์	 	
	 ๙		 นางสาวสุธาสินี	 สีโสดา	 	
	๑๐		 นายไพรัตน์	 วัฒนะ	 	
	๑๑		 นายธนิสร	 ปัญญารักษ์	 	
	๑๒		 นางสาววิริยาภรณ์	 ศิริ	 	
	๑๓		 นายจักรพล	 จ�าปาพันธุ์	 	
	๑๔		 นายเจษฎาภรณ์	 ค�าโสม	 	
	๑๕		 นางสาวณัฐกานต์	 ค�ามา	 	
	๑๖		 นางสาวเบญญาพา	 ตราทิพย์	 	
	๑๗		 นายพงษ์ศักดิ์	 กระกุลดา	 	
	๑๘		 นายอรรถพล	 ผลานิสงค์	 	
	๑๙		 สิบโทธัชพงษ์	 สีชัยยา	 	
	๒๐		 นายชวกรณ์	 ศรีป้อ	

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต  

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวเอมอร	 สุขก�าเนิด	 	
	 ๒		 นายนรภัทร	 สิงห์คะนอง	 	
	 ๓		 นางสาวสุวิมล	 สุทธิบาก	 	
	 ๔		 นายมนตรี	 แก้วผาดี	 	
	 ๕		 นายนันทกร	 อุ่นวัง	 	
	 ๖		 นายกัมชัย	 พลเวียง	 	
	 ๗		 นายณัฏฐวิชชา	 ขันละ	 	

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต  

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายฤทธิชัย		 เทียนธวัชกุล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายอนุชิต	 มุงสูงเนิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายณัฐดนัย	 เถื่อนดอนเจ้า
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วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายอธิกรณ์	 โสภณวัฒนาชัย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวกานดา	 ประทุมมา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสุพรรณิกา	 ต่อมยิ้ม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวศกุลตรา	 รัตนเทวมาตย์	 	
	 ๕		 นางสาวณัฐปภัสร์	 บุญนาน	 	
	 ๖		 นางสาวปาริชาติ	 ปรักมาส	 	
	 ๗		 นายสถาพร	 บอนไธสง	 	
	 ๘		 นายสโรชา	 สิตวงษ์	 	
	 ๙		 นางสาวจันทนา	 ฮู่โต	 	
	๑๐		 นางสาววรัมพร	 ไทยสงค์	 	
	๑๑		 นายวิชิตชัย	 เมฆชอุ้ม	 	
	๑๒		 นางสิรารมย์	 ฉวีจันทร์	 	
	๑๓		 นายจ�ารัส	 เกิดเข้ม	 	
	๑๔		 นายนครินทร์	 อัครพงษ์โภคิน	 	
	๑๕		 นางสาวนันทิกา	 บุญโฉม	 	
	๑๖		 นายรัตพล	 นรดี	 	
	๑๗		 นายปริญญา	 สมพงษ์	 	
	๑๘		 นายศิริพงศ์	 ภู่น้อย	 	

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวจิตติมา	 รอดยอดสร้อย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนงลักษณ์	 สวยค้าข้าว	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 สิบเอก	ธนภัทร์	 เจริญดี	 	
	 ๔		 นางสาวสุวนันท์	 นุ่มพุทธ	 	
	 ๕		 นายกฤษณะ	 สีน�้าเงิน	 	
	 ๖		 นางสาวจีน	 บุญสูงเพชร	 	
	 ๗		 นายพีรพัฒน์	 ขันธสาลี	 	
	 ๘		 นางสาวศิริลักษณ์	 อินทรักษา  

04. ������ 2 �.��� ������� (167-254) 65.indd   211 12/3/2022   12:43:19 PM



212 สูจิบัตร

	 ๙		 นางสาวณฏ์ฐนันท์	 บุญประเสริฐ	 	
	๑๐		 นายพิพัฒพล	 ไพสิฐพชรกุล	 	
	๑๑		 นายชินวัตร	 จิวศิริตระกูล	 	
	๑๒		 นางสาวพรสุดา	 โตมา	 	
	๑๓		 นางสาวพรทิพย์	 จุ้ยแตง	 	
	๑๔		 นางสาวพรวิภา	 โตมา	 	
	๑๕		 นางสาวชุติมา	 สมใจเพ็ง	 	
	๑๖		 นายเจษฎา	 เคหะจิตต์	 	
	๑๗		 นายคมสัน	 คุ้มพันธ์แย้ม	 	
	๑๘		 นายจิโรจน์	 กิจศิลป์ชัย	 	
	๑๙		 นางหรรษา	 เมฆดี	 	
	๒๐		 นางสาวอุทุมพร	 เชี่ยวชาญ	 	
	๒๑		 นายพิพัฒน์	 ชื่นอารมย์	 	
	๒๒		 นางสาวปุณยาพร	 กุมพันธ์นารี	 	
	๒๓		 นายจักรรินทร์	 บุตรตะสินธ์	 	
	๒๔		 นางสาวศันสนีย์	 ตรีโอสถ	 	
	๒๕		 นางสาวปาณิสรา	 ดีหนองโดน	 	
	๒๖		 นางสาวสุนีย์	 หัสดี	 	
	๒๗		 สิบตรี	จักรกฤษณ์		 แว่นฟอง	 	
	๒๘		 นางสาววิจิตรา	 นามอยู่	 	
	๒๙		 นางสาวเจนจิรา	 มัดฉาฉ�่า	 	
	๓๐		 นางสาวนพเก้า	 อุ่นวงษ์	 	
	๓๑		 นายกฤตยชญ์	 จันทมาลา	 	
	๓๒		 นายรุ่งรุด	 แก้วฉายา	 	
	๓๓		 นางสาวสกนธ์ภัทร์	 พูลทรัพย์	 	
	๓๔		 นางสาวสลิลทิพย์	 เฟื่องนคร	 	
	๓๕		 นายสุธีร์	 ศรีจันทร์สุข	 	
	๓๖		 นางสาวชนาทิพย์	 นาคาประสิทธิ์	 	
	๓๗		 นายปรัชญา	 แย้มมณีชัย	 	
	๓๘		 นายกิตติพงษ์	 ตนสาลี	 	
	๓๙		 นายจักริน	 เชื้องาม	 	
	๔๐		 สิบเอก	ณัฐพงศ์	 ศรีสวัสดิ์	 	
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 ๔๑		 นายปิยะพัฒน์	 วันทายนต์	 	
	๔๒		 นายโสภณ	 แก้วน่าน	 	
	๔๓		 นางสาวบุญสม	 ลิ้มจันทร์ทอง	 	
	๔๔		 นางสาวศัณสนีย์	 สายเอก

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวปติมา	 โคตรรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางสาวสมรัก	 ประชุมวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวมรกต	 ประชุมวงศ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางนันท์นภัส	 แก้วนพ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายอรรนพ	 เฉิดฉาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 นางสาวเวียงพิงค์	 นาคเกษม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๗		 นางกิ่งกาญจน์	 ไพโรจน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นายธนินท์	 หัสกุลณี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๙		 นายนรินทร์	 อุปลับ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๐		 นางสาวนวลฉวี	 อักษรศรี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๑		 นายอรรณพ	 เมืองชล	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	๑๒		 นางสาวอังษณา	 แก้วไพจิตร	 	
	๑๓		 นายพิเชษฐ์	 เพ็งวัน	 	
	๑๔		 นางสาวสุวิชาดา	 บุญร่มเย็น	 	
	๑๕		 นางสาวนัยน์ปพร	 พิมพ์จันทร์	 	
	๑๖		 นางสาวพัชรินทร์	 ช่างเหล็ก	 	
	๑๗		 นางลัดดา	 จึงเจริญพูน	 	
	๑๘		 นางธมนวรรณ์	 เสียงประเสริฐ	 	
	๑๙		 นางวินิจ	 เลมบัวร์ก	 	
	๒๐		 นายสุนทรชัย	 ศรีนาค	 	
	๒๑		 นายชุมพร	 อุ่นสงคราม	 	
	๒๒		 นายธนูศักดิ์	 ทองเกตุแก้ว	 	
	๒๓		 นางอนงค์	 เมืองชล	 	
	๒๔		 นายพุฒิเมธ	 ค�าสุข	 	
	๒๕		 นางสาววริศรา	 ชาล ี  
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	๒๖		 นางสาวศิรินันท์	 ภัคดีภิรมย์	 	
	๒๗		 นางสาวอนงค์นิจ	 กอเซ็ม	 	
	๒๘		 นางสาวประไพ	 ยอดยาดี	 	
	๒๙		 นายณัฐวุฒิ	 ภัคดีภิรมย์	 	
	๓๐		 นางดวงสมร	 กิจเจริญ	 	
	๓๑		 นางชไมพร	 มณีวงษ์	 	
	๓๒		 นายญาณวุฒิ	 ศรีพันธ์	 	
	๓๓		 นางสาวปิ่นบังอร	 น้อยสอาด	 	
	๓๔		 นางจรูญ	 เกตุแก้ว	 	
	๓๕		 นางสาวจิรพา	 ปากสมุทร	 	
	๓๖		 นางสาวนันทินี	 สาครพานิช	 	
	๓๗		 นางสาวสมฤดี	 จ�านงวารี	 	
	๓๘		 นายปรเทพ	 แก้วรักษ์	 	
	๓๙		 นางสาวพัชรี	 โชคพิศาลทรัพย์	 	
	๔๐		 นางวันดี	 ขันแก้ว	 	
	๔๑		 นายชายพล	 ชุ่มชื่น	 	
	๔๒		 นางสาวชื่นชม	 ชาญชัย	 	
	๔๓		 นายอัครเดช	 ล่องดุริยางค์	 	
	๔๔		 นายพิภัทร	 แสงทรัพย์	 	
	๔๕		 นายปิยเวช	 แย้มนก	 	
	๔๖		 นางสาวกัญญาพัชร	 ทิพจรุง	 	
	๔๗		 นางสาวปนัสยา	 แต้มพงค์	 	
	๔๘		 นางสาวสมปรารถนา	 พงษ์ประเสริฐ	 	
	๔๙		 นางรัตนา	 ข�าปาน	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางนวลจันทร์	 เจริญกิจ	 เกียรตินิยมอันดับ	๑
	 ๒		 นางวาณี	 สุวรรณาพิสิทธิ์	 เกียรตินิยมอันดับ	๑

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสุวิสาข์	 สาระอินทร์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒ 
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	 ๒		 ดาบต�ารวจ	ธรรมนูญ	 แก้วบรรจักร์	 	
	 ๓		 นายอัครเดช	 กกฝ้าย	 	
	 ๔		 นางสาวสุรีย์พร	 มาเสมอ	 	
	 ๕		 นายณัฏฐพล	 จันทร์ศิริสิร	 	
	 ๖		 นายเสน่ห์	 โพธิ์ศรี	 	
	 ๗		 นายอรรถพล	 ยิ่งได้ชม	 	
	 ๘		 นางสาวศิริขวัญ	 ศรีนามบุรี	 	
	 ๙		 นายสมใจ	 เงินจันทร์	 	

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาววิไล		 ศรีเมือง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นายฤทธิรงค์	 เมษสุวรรณ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นางสาวสุวนันท์		 หงษ์ทอง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นายกิจจา		 ศรีน้อย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางสาวมลฤดี	 จันทร์สุวรรณ	 	
	 ๖		 นายยุทธ์พงศ์		 ส�าลีเมือง	 	
	 ๗		 นางจุฑามาศ	 นคงทอง	 	
	 ๘		 นางธิพาภรณ์		 อ่อนพร้อม	 	
	 ๙		 นายประกิจ		 กอบวัฒนกุล	 	
	๑๐		 นางสาวกันยารัตน์		 พฤกษ์เสนา	 	
	๑๑		 นายจักรกฤษณ์		 โอนาค	 	
	๑๒		 นางสาวภัสราภรณ์		 คงหวัง	 	
	๑๓		 นายกิตติศักดิ์		 แก้วนาไสย	 	
	๑๔		 นางสาววิภาวัลย์	 วิรุณพันธ์	 	
	๑๕		 นายวสันต์		 บุญทิวนาค	 	
	๑๖		 นางสาวกฤติยาภรณ์	 ณ	สงขลา	 	
	๑๗		 นายนฤเดช			 สุวรรณพัฒน์	 		 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวชไมพร	 ชูสุวรรณ
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วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกฤตตยา	 แก้วหนองยาง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางสาวนิสา	 โฉสูงเนิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายพิชัย	 เก๊าธรรม	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวบุณยาพร	 ปานศิลา	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๕		 นางปริศนา	 ศรีพงษ์สุทธิ์	 	
	 ๖		 นางสาววลัยลักษณ์	 เพิ่มเขตรกรรม	 	
	 ๗		 นายนพดล	 บุญยัง	 	
	 ๘		 นายธนพัทธ์	 พูลเขตรนคร	 		 	 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายศักดิภัทร	 ลพบุตร	 	
	 ๒		 นางสาวชนิกานต์	 กาจธัญการ	 	
	 ๓		 สิบเอก	ธราดล	 เพ็งสว่าง	 	
	 ๔		 นางสาวชลธิชา	 ฉิมช่างแต่ง	 	
	 ๕		 นางสาวสุพรรษา	 มีทรัพย์	 	
	 ๖		 สิบโท	ปวโรตม์	 บัวประคอง	 	
	 ๗		 นางสาวธรรญารัตน์	 สินปราณี	 	
	 ๘		 นางสาวสุกัญญา	 นิลด�า	 	
	 ๙		 นางสาวอติพร	 โอบอ้อม	 	
	๑๐		 นายวัชรพงษ์	 ฉ�่าทรัพย์	 	
	๑๑		 นางสาวกาญจนา	 นิลด�า	 	
	๑๒		 นางสาวอรยา	 ออมให้	 	
	๑๓		 นายณัฐดนัย	 บัวสุวรรณ	 	
	๑๔		 นางสาวกรกฎ	 อินทะชัย	 	
	๑๕		 นางสาวณัฐวรรณ	 สอาดจิตต์	 	
	๑๖		 นางสาววิลาวัณ	 ขมข�า	 	
	๑๗		 นายวิทยา	 โพธิ์ใคร	 	
	๑๘		 นางสาวจันทร์เพ็ญ	 ล�าเจียก  
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 ๑๙		 นางสาวสุวิมล	 ทับทิมทอง	 	
	๒๐		 นายวัชริศ	 สินแดง	 	
	๒๑		 นายเอเซีย	 เพ็ชรรัชตานนท์	 	
	๒๒		 นายธนพร	 สีนวน	 	
	๒๓		 นายศักดิ์ศิริชัย	 งอยภูธรภวัต	 	

วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายกษิดิศ			 จ�าเริญพานิช	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๒		 นางดารินทิพย์		 สมบุญ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๓		 นางสาวเยาวภา		 ค�านึงองค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๔		 นางสาวศิริพร			 บุรีรัตน์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๕		 นายอิทธิศักดิ์			 ประวงศ์สิน	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๖		 นางสาวกันต์ธีร์พัทร			 สุริยะฉาย	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๗		 นายกัณพงศ์			 แก้วทอง	 	
	 ๘		 นายอลงกรณ์			 หุตะเจริญ	 	
	 ๙		 นางสุวิชญารัตน์		 โรจน์จ�านงค์	 	
	๑๐		 นางสาวศิริขวัญ			 สุดายงค์	 	
	๑๑		 นายสงกรานต์			 เค็มมาก	 	
	๑๒		 นางสาวอาภากร			 รัตนติสร้อย	 	
	๑๓		 สิบเอก	ดนุพล			 พิมรัตน์	 	
	๑๔		 นางสาววงค์เดือน			 จินตทิพย์วรรณ	 	
	๑๕		 นางปภัสวรรณ		 กูดวิน	 	
	๑๖		 นางสาวกิตติญา			 สุวรรณโชติ	 	
	๑๗		 จ่าสิบเอก	สิริวัฒน์			 หัตถกี	 	
	๑๘		 นางสาวสุภัสชะรินทร์			 เรืองเจริญ	 	
	๑๙		 นายอนุรักษ์			 บุญนิธิ	 	
	๒๐		 นางสาวชุติกาญจน์			 ชุมแวงวาปี	 	
	๒๑		 จ่าสิบโท	พฤศจิ			 หนูขาว	 	
	๒๒		 สิบต�ารวจตรี	สิรดนัย			 ดอนจันทร์เจริญ	 	
	๒๓		 นางสาวชนากานต์			 ธรรมมา	 	
	๒๔		 สิบต�ารวจตรี	กุลกร			 จรูญจิรเสถียร  
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 ๒๕		 สิบต�ารวจตรี	ธีรศักดิ์			 สุธีธรรมรักษ์	 	
	๒๖		 นางณัชญ์สนิน			 พิมพ์สกุล	 	
	๒๗		 นางสาวกนกกร			 ยุ่นประยงค์	 	
	๒๘		 นางสาวปรียานุช			 ศิลปชัย	 	
	๒๙		 นายเศรษฐสิริ			 บุญชู	 	
	๓๐		 นายกนก			 เขมกุลวานิช	 	
	๓๑		 นายวิชวินท์	 จงพิมพา	 	
	๓๒		 นายสราวุฒิ			 พูลมี	 	
	๓๓		 สิบโท	สุรัตน์	(สิบเอก)	 อนุรักษ์ด่าน	 	
	๓๔		 นายชินวัตร			 โพธิ์เรียง	 	
	๓๕		 นายวัชรพงศ์		 คุ้มทรัพย์	 	
	๓๖		 นายก�าธร			 ประคุปตานนท์	 	
	๓๗		 สิบต�ารวจตรี	วีรภัทร			 อาศา	 	
	๓๘		 จ่าสิบเอก	ชัยพร			 บุปผาแก้ว	 	
	๓๙		 นายนิติพงษ์			 โชคบัณฑิต	 	
	๔๐		 สิบเอก	พชร			 ช�านาญช่าง	 	
	๔๑		 จ่าสิบเอก	ธีรสกุล		 จันทฤาวัฒน์			 	
	๔๒		 สิบต�ารวจตรี	อรรถพล			 สุดใจ	 	
	๔๓		 นายสุทธิวัส			 จอมแก้ว	 	
	๔๔		 นายศิวกร			 ศรีแก้ว	 	
	๔๕		 นายณัฐกรานต์		 อนันต์	 	
	๔๖		 สิบเอก	อธิพันธ์		 สีพันดอน	 	
	๔๗		 นายณัฐพงษ์			 ฉั่วเจริญ	 	
	๔๘		 นางสาวพรชิตา		 แสนภักดี	 	
	๔๙		 นายสิรภพ			 เดชนาถวัฒน์	 	
	๕๐		 สิบเอก	ณัฐกิตต์			 เหน่ค�า	 	
	๕๑		 นางสาวธนพร			 กิตติอิทธิวัฒน์	 	
	๕๒		 นางสาวภควดี			 นาควันดี

วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดจันทบุรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวกมลนันท์	 บรรณสี	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
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	 ๒		 นายธนกฤษณ์	 ธรรมวงค์	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๓		 นายชริน	 จิตร์มะกล�่า	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๔		 นางสาวธัญวรัตม์	 รัตนวทัญญู	 	
	 ๕		 นายพูนสวัสดิ์	 ศรศรี	 	
	 ๖		 นางสาวศิริวิมล	 นามเหลา	 	
	 ๗		 นางสาวนรินพร	 วิบูลย์ชาติ	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	
	 ๘		 นางสาวหทัยรัตน์	 พันธ์สว่าง	 เกียรตินิยมอันดับ	๒
	 ๙		 นายชาญชัย	 คงคติก�าจร	 	
	๑๐		 นางสายรุ้ง	 วงษ์ก�าปั่น	 	
	๑๑		 นางสาวกัลยณัฏฐ์	 สนิทราฏร์	 	
	๑๒		 นายราชันย์	 วงษ์ก�าปั่น	 	
	๑๓		 นางสาวสุภัสสรา	 ฤทธิ์เลิศ	 	
	๑๔		 นายณณภพ	 มงคลยศพร	 	
	๑๕		 นายกิตติ	 กันทรวิชัยวัฒน์	 	
	๑๖		 นางสาวธนัทศนันท์	 ศรีคงรักษ์	 	
	๑๗		 นางสาวอารมย์รัตน์	 ธัญญะชาติ	 	
	๑๘		 นางสาวเบญญาภา	 เข็มทอง	 	
	๑๙		 นายณัทพัฒน	 ศรีงาม	 	
	๒๐		 นายพิภพ	 ศรีเคลือบ	 	
	๒๑		 นางสาวสุภาภรณ์	 จงจิตร	 	
	๒๒		 นายเจริญ	 คามสุข	 	
	๒๓		 นายพิพัฒน์	 ประมงกิจ	 	
	๒๔		 นางสาววชิราภรณ์	 บัวเผื่อน	 	
	๒๕		 นางสาวสุภัทรทรา	 ลิ้นลา	 	
	๒๖		 ร้อยต�ารวจตรี	ก้าวไกล	 กตะศิลา	 	
	๒๗		 นางสาวสมฤทัย	 แก้ววิเชียร	 	
	๒๘		 นางสาวเสาวลักษณ์	 ภู่เทศ	 	
	๒๙		 นายพีระพัฒน์	 แก้วไทรเลิศ	 	
	๓๐		 นายวชิระ	 สิทธิบุศย์	 	
	๓๑		 นางสาวสุกฤตา	 บริบูรณ์	 	
	๓๒		 นายฐิติวัชร์	 ศรีวิกิจ	 	
	๓๓		 นายทศพล	 เคหาสัย	 	
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 ๓๔		 นายทินกร	 บุญธรรม	 	
	๓๕		 นายอมรวิทย์	 รักษาชาติ	 	
	๓๖		 นายภาณุพงศ์	 ชมภูศรี	 	
	๓๗		 นายจิรวัฒน์	 บุญแย้ม	 	
	๓๘		 นางสาวรรณิภา	 ยุหัง	 	
	๓๙		 สิบต�ารวจโท	วรเชษฐ์		 อุ่นวงศ์	 	
	๔๐		 นายวัชรชัย	 อุ่นใจ	 	
	๔๑		 นางสาวรรณิดา	 ศรัทธา	 	

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นายพวีรกานต์	 กุลโรจนพัฒน์	 	

วิทยาลัยสงฆ์ตาก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวรัตนา	 ทองโตนด	 	
	 ๒		 นางสาวชฎาธาร	 สุขสาตร์	 	
	 ๓		 นายก�าพล	 หน่อแก้ว	 	
	 ๔		 นายอนุชิต	 ค�ามานิตย์	 	
	 ๕		 นายพงศ์พัฒน์	 ทรัพย์รุ่งโรจน์	 	
	 ๖		 นางสาวชิษณุกาญจน์	 บุญฤทธิ์โภคินันท์	 	
	 ๗		 นางสาวธนพร	 เทพฤกษ์	 	
	 ๘		 นางสาววาสนา	 ฮอมเงิน	 	
	 ๙		 นายสมศักดิ์	 สุขประเสริฐ	 	
	๑๐		 นางสาวแก้วพรรษา	 นาคแก้ว	 	
	๑๑		 นางสาวกชพรรณ	 ไม้งาม	 	
	๑๒		 สิบต�ารวจเอก	วิทวัส	 โฉมทอง	 	
	๑๓		 นายอรรถพันธ์	 ขุนทองพลัดประเสริฐ	 	
	๑๔		 นายอภิชัย	 บุญตั้ง	 	
	๑๕		 นายฐาปณัฐ	 ยิ้มเกตุ	 	
	๑๖		 นายกิตติศักดิ์	 วงศ์แสน	 	
	๑๗		 นายนฤพล	 อ่อนศรี	 	
	๑๘		 นายกฤชชัย	 ชื่นอารมย ์  
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	๑๙		 นางสาวเยาวลักษณ์	 ทองบุญชู	 	
	๒๑		 นางสาวอรนุช	 ทับศรีรักษ์	 	
	๒๑		 นางสาวน�้าค้าง	 หล้าปวน	 	
	๒๒		 สิบต�ารวจโท	ชนะชล	 ศรีใจ	 	
	๒๓		 นางสาวเมธินี	 นินบุรี	 	

วิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงเพชร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ที่   ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม
	 ๑		 นางสาวอภิญญา	 ชัยภัคเกษม
	 ๒		 นายพงศ์ภัณฑ์	 ประเจิดสกุล
	 ๓		 นางสาวอรจิรา	 เขียวขจร
	 ๔		 นายภาคภูมิ	 ภักดี
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รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗ สถาบันสมทบ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*****
Donggook Buddhist Chonbop College

Major Buddhism
 No. Name/Surname Honors
	 1	 Lee	Yeong	Soo	 	 	 First-class	
 2 Kim Doyeon   Second-class
 3 Park Jin Sun   Second-class
	 4	 Miss	Youn	Yu	Ju	 	 	 Transfer

Ching Chueh Buddhist Sangha University
Major Mahayana Studies

 No. Name/Surname Honors
	 1	 Liu	Nee	Duh	 	 	 Second-class
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รายนามอภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(บรรพชิต)
*****

ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
 ที่   ชื่อ ฉายา นามสกุล  
	 ๑		 พระธีระพงษ์	 โสธโน	 จันทร์เรือง
	 ๒		 พระบุญลือ	 กิตฺติคุโณ	 ชุ่มพรมราช
	 ๓		 พระมหาพิชิต	 สุจิตฺโต	 วงค์สุขะ
	 ๔		 พระครูธรรมธรมานพ	 สุชาโต	 ภูมิโคกรักษ์
	 ๕		 พระมหาวิทยากรณ์	 จกฺกวโร	 กุลสุวรรณ
	 ๖		 พระวีระศักดิ์	 ปิยธมฺโม	 ศรชา
	 ๗		 พระสง่า	 เตชธมฺโม	 รัตนสวัสดิ์
	 ๘		 พระมหาสมศักดิ์	 กิจฺจสาโร	 ชูชาติ
	 ๙		 พระครูสิริพุทธิศาสตร์,	ดร.	 ขนฺติโสภโณ	 นาเมือง
	๑๐		 พระสุทธิ	 ญาณวโร	 ค�าหวาน
	๑๑		 PHRABUI	CHI	 		 THANH
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รายนามอภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(คฤหัสถ์)
*****

ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
 ที่   ชื่อ นามสกุุล
	 ๑		 นายกุลสรรค์	 สรรเพชุดา
	 ๒		 นายคาวี	 วิภูมิตสิตสกุล
	 ๓		 นายชนินทร์	 เลิศคณาวนิชกุล
	 ๔		 นายชัยโรจน์	 วัฒนาวงค์ศิริ
	 ๕		 นายชูศักดิ์	 ศรีรัตนกูล
	 ๖		 นายณรงค์ศักดิ์	 นนทภา
	 ๗		 นายณฤกษ์	 ศรีวชิรวัฒน์
	 ๘		 นายดิลก	 จิตตเสนา
	 ๙		 นายธีรวุฒิ	 จริวัฒนศิรินนท์
	๑๐		 นายบัลลังก์	 ปึงเจริญกุล
๑๑		 นายประกาสิต	 กาววิไล
๑๒		 นายประนอม	 ด�าเกิงเดช
๑๓		 นายพรชัย	 บรรลุทางธรรม
๑๔		 นายพิเชษฐ	 กันศรี
๑๕		 นายภูมเรศ	 ปัตนีกุล
๑๖		 นายไมตรี	 มณีเลิศรัตนา
๑๗		 ร้อยต�ารวจโท	วิธูรย์	 ทับเพ็ง
๑๘		 นายสมชัย	 เจนสุดรักวงศ์
๑๙		 ดาบต�ารวจตรี	สมชัย	 ศิริพิศ
๒๐		 นายสว่าง	 ช้างนะ
๒๑		 นายสุรเชษฐ์	 วินิยกูล
๒๒		 นายสุวิชา	 อินตาหล่อเบ้า
๒๓		 นายสุวิทย์	 กอปรวิริยะกิจ
๒๔		 นายอนุชา	 สุเมรุไหว
๒๕		 นายอภิชัย	 ยุวนะเตมีย์
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๒๖		 นายอุทัย	 ภัทรสุข
๒๗		 แม่ชีกัลยานี	 พงษ์รอด
๒๘		 แม่ชีกาญจนณัฐ	 ค�าตะ
๒๙		 แม่ชีเตือนใจ	 ระเบียบ
๓๐		 แม่ชีเบญญาภา	 จันทร์อุดร
๓๑		 แม่ชีพรหยก	 เทพนิมิตร
๓๒		 แม่ชีวงเดือน	 สิทธิจันทร์
๓๓		 แม่ชีวัลลา	 สุริยา
๓๔		 แม่ชีสหพร	 วุฒิกรวิภาค
๓๕		 แม่ชีสุภาณัน	 โสนาพูน
๓๖		 แม่ชีสุวดี	 ธรรมสุวรรณ
๓๗		 แม่ชีอนันตา	 นาคบุญ
๓๘		 แม่ชีอวยพร	 อินทรพงษ์
๓๙		 นางสาวกมลพร	 หาญชัยวัฒน์
๔๐		 นางกรองกาญจน์	 เกียรติสุนทร
๔๑		 นางสาวกัณยาวีร์	 อรชุน
๔๒		 นางสาวกาญจนา	 ทักษนันต์
๔๓		 พลตรีหญิงเกศินี	 ยุทธนาถจินดา
๔๔		 นางสาวโกสุม	 นรนิ
๔๕		 นางโกสุม	 บุญประธาน
๔๖		 นางสาวขวัญชนก	 บุณยเลขา
๔๗		 นางขวัญหทัย	 ทองไหลรวม
๔๘		 นางคนึงนิตย์	 พิทยาพฤกษ์
๔๙		 นางจองใจ	 เนตรโนนหวาย
๕๐		 นางสาวจินตนา	 ถนัดกลึง
๕๑		 นางจินตนา	 จริวัฒนศิรินนท์
๕๒		 นางสาวจิรดา	 จิรธนวิชัย
๕๓		 นางสาวจีรภา	 ฉวีวงศ์
๕๔		 นางสาวเจนจิรา	 รัชนิพนธ์
๕๕		 นางชชุกุล	 โตวรรณเกษม
๕๖		 นางสาวชณัญช์ญาณ์	 หิรัญกฤษฏิ์
๕๗		 นางสาวชนาธิป	 คล้อยสวาท
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๕๘		 นางชนิตา	 สัตบุตร์
๕๙		 นางสาวชลันธร	 อ�านาจวศิน
๖๐		 นางสาวชษนัน	 แสงทองสุข
๖๑		 นางสาวช่อลัดดา	 จันทรดิลกรัตน์
๖๒		 นางสาวเชิญสิริ	 เจริญวัฒนมงคล
๖๓		 นางสาวโชติพรรณ	 บุรพงศ์บัณฑิต
๖๔		 นางญาธิป	 ทรงพิเชษฐ์
๖๕		 นางสาวฐิตวันต์	 พิทักษ์จงวัฒนา
๖๖		 นางสาวฐิตินันท์	 เซี่ยงหวอง
๖๗		 นางสาวณัฐกัลย์	 จูเจริญ
๖๘		 นางณิชญา	 พึ่งวิชา
๖๙		 นางดวงสมร	 จันทร์สมบูรณ์
๗๐		 นางทัศนีย์	 กอปรวิริยะกิจ
๗๑		 นางสาวทิพย์วิมล	 แสงเดือน
๗๒		 นางสาวธนวรรณ	 วัฒนานุศักดิ์
๗๓		 นางสาวธัญญา	 ราชประสิทธิ์
๗๔		 นางสาวธิดาวรรณ	 วัฒนาวงศ์ศิริ
๗๕		 ดร.ธีรนุช	 ธรรมภิมุขวัฒนา
๗๖		 นางสาวนภวรรณ	 พูลมาลัยทรัพย์
๗๗		 นางนวรัตน์	 ข่ายป้องค่าย
๗๘		 รศ.ดร.นวลจันทน์	 ชิตตะโสภณ
๗๙		 นางสาวนวิยา	 นพัตวรเมธ
๘๐		 นางสาวนันทา	 โลหะสุวรรณวิทย์
๘๑		 นางสาวนัยนา	 กนกเหมพันธ์
๘๒		 นางสาวน�้าผึ้ง	 พงษ์รอด
๘๓		 นางนุชรีย์	 โชติพันธุ์วิทยากุล
๘๔		 นางบุญญพร	 ชัยเจริญ
๘๕		 นางสาวบุญเพิ่ม	 ศรีเมฆานนท์
๘๖		 นางสาวบุญศิริ	 เรืองศรี
๘๗		 นางสาวประภาวรินทร์	 ดีเกตุ
๘๘		 นางสาวปราณี	 มณีสิริมงคล
๘๙		 นางสาวปราณี	 เธียรเอี่ยมอนันต์
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	 ๙๐	 นางสาวปวิชญา	 	ลิ้มทวีวัฒน์
	 ๙๑	 นางสาวผกามาส	 	แป้นอินทร์
	 ๙๒	 ดร.พนอม	 	พวงสมบัติ
	 ๙๓	 นางพรมชยินทรา	 	โชคอิ่มสุวรรณ
	 ๙๔	 นางพรรณี	 	ถนอมรัตนชัย
	 ๙๕	 นางสาวพรลักษณ์	 	แม้นบุตร
	 ๙๖	 นางพิมพร	 	โหตกษาปน์กุล
	 ๙๗	 นางสาวเพชรา	 	วงศ์สัตยนนท์
	 ๙๘	 นางสาวเพ็ญประภา	 	ชูเพชรสมบูรณ์
	 ๙๙	 นางภัทรจิต	 	ทัพชัย
๑๐๐		 นางสาวภาวดี	 	สหัสโชติ
๑๐๑	 นางสาวภิญญดา	 	ทรงพิเชษฐ์
๑๐๒	 นางสาวมณนิภา	 	ชุติบุตร
๑๐๓	 นางสาวมนทิพย์	 	สุมนวงศ์
๑๐๔	 นางสาวมนธิรา	 	ศรีสด
๑๐๕	 นางสาวมัณฑนา	 	ปะละวงค์
๑๐๖	 นางสาวยิ่งพิสุทธิ์	 	ฤทธิ์มณี
๑๐๗	 นางรัตนา	 	ตั้งศรีรัตน์
๑๐๘	 นางรัตนาพร	 	ด�าเกิงเดช
๑๐๙	 นางสาวรัตมณี	 	หาญวณิชศักดิ์
๑๑๐	 นางสาวรุ่งนภา	 	ประกอบกิจ
๑๑๑	 นางลักษยา	 	คงอุไร
๑๑๒	 นางวรรณา	 	กลันทกานนท์
๑๑๓	 นางวัชรา	 	เอี่ยมธรรม
๑๑๔	 นางสาววันเพ็ญ	 	ศรีจิตต์
๑๑๕	 นางสาววิจิตรา	 	บุญช่วย
๑๑๖	 นางสาวแววดาว	 	แซ่ลิ้ม
๑๑๗	 นางศรีสุดา	 	แซ่อึ้ง
๑๑๘	 นางสาวศศิธร	 	สะโอด
๑๑๙	 นางศศิวรรณ	 	เตชะกฤตธีรนันท์
๑๒๐	 นางศิริจิตร	 	ศรุตานันทะ
๑๒๑	 นางสาวสมจิตต์	 	ศิริเลิศลักษณ์
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๑๒๒	 นางสาวสมทรง	 	ข้อพิสังข์
๑๒๓	 นางสาวสายหยุด	 	นิ่มอนงค์
๑๒๔	 นางสาวสิริระพี	 	สิริกรศรีนาคแก้ว
๑๒๕	 นางสาวสุขจิตต์	 	เจนสุดรักวงศ์
๑๒๖	 นางสุนันทา	 	รางแดง
๑๒๗	 นางสาวสุภารัตน์	 	ฉวีจันทร์
๑๒๘	 นางสาวสุมาลี	 	สุนทรนฤรังษี
๑๒๙	 นางสาวสุรางค์	 	สุวรรณโณชิน
๑๓๐	 นางสุรางค์รัตน์	 	แซ่เตียว
๑๓๑	 นางสุลักษณา	 	ทรัพย์บริบูรณ์
๑๓๒	 นางสุวรรณา	 	อักษรกิจ
๑๓๓	 นางสุวรรณา	 	อะระอิ
๑๓๔	 นางสุวรรณี	 	ประสานเกลียว
๑๓๕	 นางเสียมเพ็ชร	 	สุวรรณมิสระ
๑๓๖	 นางสาวแสงเดือน	 	จารุโรจน์สกุลชัย
๑๓๗	 นางโสธนา	 	รุจิวรรณ์
๑๓๘	 นางไสว	 	ธรรมจง
๑๓๙	 นางสาวอรสุรางค์	 	กงแก้ว
๑๔๐	 นางสาวอรุณวรรณ	 	หล่อพัฒนเกษม
๑๔๑	 นางอรุณศรี	 	กาววิไล
๑๔๒	 นางอัจฉรี	 	สุเมรุไหว
๑๔๓	 นางอาภัสศร	 	ศรพูนพิศ
๑๔๔	 นางอิสราภรณ์	 	เรืองกิตติวุฒิไกร
๑๔๕	 นางสาวอุไรวรรณ	 	คูณวงษ์
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สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่
ส่วนจัดการศึกษา/คณะ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์

สาขาวิชา
ปริญญาเอก

รวม
บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ บัณฑิตวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา ๑๒ ๒๐ ๓๒

ปรัชญา ๒ ๒ ๔

สันติศึกษา ๒ ๑๗ ๑๙

๒ คณะพุทธศาสตร์

ศาสนาเปรียบเทียบ ๔ ๑ ๕

พระไตรปิฎกศึกษา ๓ ๑ ๔

๓ คณะครุศาสตร์ พุทธบริหารการศึกษา ๒๗ ๑๕ ๔๒

๔ คณะมนุษยศาสตร์
พุทธจิตวิทยา ๓ ๑๐ ๑๓

ภาษาศาสตร์ ๒ - ๒

๕ คณะสังคมศาสตร์

รัฐศาสตร์ ๓ ๗ ๑๐

รัฐประศาสนศาสตร์ ๔ ๓๖ ๔๐

Public Administration ๓ ๓ ๖

การจัดการเชิงพุทธ ๑๖ ๓ ๑๙

การพัฒนาสังคม ๕ ๒๙ ๓๔

๖ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
Buddhist Studies ๑๐ ๗ ๑๗

Peace Studies ๒ ๖ ๘

๗ วิทยาเขตเชียงใหม่ พระพุทธศาสนา	 ๑๓ ๑๑ ๒๔
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๘ วิทยาเขตขอนแก่น

พระพุทธศาสนา ๑๕ ๙ ๒๔

ปรัชญา ๖ ๕ ๑๑

พุทธบริหารการศึกษา ๑๒ ๑๐ ๒๒

๙ วิทยาเขตนครราชสีมา พระพุทธศาสนา ๑๔ ๑๕ ๒๙

๑๐ วิทยาเขตพะเยา พระพุทธศาสนา ๗ ๕ ๑๒

๑๑
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	
นครปฐม

วิปัสสนาภาวนา ๖ ๑ ๗

พระไตรปิฎกศึกษา ๒ - ๒

๑๒ วิทยาเขตนครสวรรค์
พระพุทธศาสนา ๒ - ๒

พุทธบริหารการศึกษา - ๔ ๔

รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ ๒๑๗ ๓๙๒
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ที่
ส่วนจัดการศึกษา/คณะ 

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์
สาขาวิชา

ปริญญาโท
รวม

บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ บัณฑิตวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา ๕ ๘ ๑๓

ปรัชญา ๑ ๑ ๒

ธรรมนิเทศ ๓ ๖ ๙

๒ คณะพุทธศาสตร์
ศาสนาเปรียบเทียบ ๗ ๑ ๘

พระไตรปิฎกศึกษา ๒ ๓ ๕

๓ คณะครุศาสตร์

พุทธบริหารการศึกษา ๑๒ ๔๘ ๖๐

การสอนสังคมศึกษา ๙ ๑๐ ๑๙

การสอนภาษาอังกฤษ ๓ ๙ ๑๒

๔ คณะมนุษยศาสตร์

พุทธจิตวิทยา ๒ ๙ ๑๑

English ๓ ๒ ๕

ภาษาศาสตร์ ๖ ๑ ๗

จิตวิทยาชีวิตและความตาย - ๙ ๙

๕ คณะสังคมศาสตร์

Public Administration ๑ - ๑

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๙ ๘ ๑๗

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

๘ ๗ ๑๕

การจัดการเชิงพุทธ ๒๑ ๑ ๒๒

การพัฒนาสังคม ๗ ๔ ๑๑

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ๑๖ ๔ ๒๐

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษามหาบัณฑิตรุ่นที่  ๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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๖
วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ

Buddhist Studies ๑๗ ๓ ๒๐

Peace Studies ๑ - ๑

๗ วิทยาเขตหนองคาย พระพุทธศาสนา ๒๑ ๓ ๒๔

๘ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระพุทธศาสนา ๒๑ - ๒๑

พุทธบริหารการศึกษา - ๒๖ ๒๖

การพัฒนาสังคม ๖ ๙ ๑๕

๙ วิทยาเขตเชียงใหม่

พระพุทธศาสนา ๔ ๙ ๑๓

ปรัชญา ๔ ๕ ๙

การพัฒนาสังคม ๔ ๘ ๑๒

๑๐ วิทยาเขตขอนแก่น

พระพุทธศาสนา ๑๒ - ๑๒

ปรัชญา ๙ ๒ ๑๑

พุทธบริหารการศึกษา ๕ ๒๐ ๒๕

การสอนสังคมศึกษา ๑๐ ๑๓ ๒๓

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๑๕ ๒ ๑๗

๑๑ วิทยาเขตนครราชสีมา
พระพุทธศาสนา ๓ ๑ ๔

ปรัชญา ๑ - ๑

๑๒ วิทยาเขตอุบลราชธานี พระพุทธศาสนา ๒ - ๒

๑๓ วิทยาเขตแพร่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๓ ๑๓ ๑๖

๑๔ วิทยาเขตสุรินทร์
พระพุทธศาสนา ๑๓ - ๑๓

การสอนสังคมศึกษา ๓ ๕ ๘

๑๕ วิทยาเขตพะเยา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๕ ๒ ๗

๑๖ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทโฆส

วิปัสสนาภาวนา ๒๗ ๑ ๒๘

พระพุทธศาสนา ๑๗ ๑ ๑๘

พระไตรปิฎกศึกษา ๔ - ๔
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๑๗ วิทยาเขตนครสวรรค์

พระพุทธศาสนา ๑ - ๑

พุทธบริหารการศึกษา ๔ ๒๕ ๒๙

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๑ ๔ ๕

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

๓ ๘ ๑๑

การสอนสังคมศึกษา ๔ ๑ ๕

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย พุทธบริหารการศึกษา ๑๓ ๑๒ ๒๕

๑๙ วิทยาสงฆ์ล�าพูน

พระพุทธศาสนา ๖ ๒ ๘

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

๘ ๒๒ ๓๐

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พระพุทธศาสนา ๑๒ - ๑๒

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระพุทธศาสนา ๒ ๒ ๔

ปรัชญา ๕ ๒ ๗

๒๒
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

เฉลิมพระเกียรติ

พระพุทธศาสนา - ๙ ๙

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

- ๑๓ ๑๓

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง พระพุทธศาสนา ๓ ๑ ๔

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระพุทธศาสนา ๗ ๑ ๘

การพัฒนาสังคม ๑๒ ๔ ๑๖

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระพุทธศาสนา ๗ - ๗

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี การจัดการเชิงพุทธ ๑๓ - ๑๓

๒๗
วิทยาลัยสงฆ์

พุทธปัญญาศรีทวารวดี

พระพุทธศาสนา ๒๕ ๖ ๓๑

การพัฒนาสังคม ๑๒ ๓๔ ๔๖

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระพุทธศาสนา ๙ ๑ ๑๐

๒๙
วิทยาสงฆ์สุพรรณบุรี

ศรีสุวรรณภูมิ

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต
๑๑ ๔ ๑๕

รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๔๘๐ ๔๐๕ ๘๘๕
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สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๗
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ประเภทตามส่วนงาน)

ที่ ส่วนงาน
จัดการศึกษา

สาขาวิชา บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ คณะพุทธศาสตร์

พระพุทธศาสนา ๓ ๑ ๔

ศาสนา ๔ ๐ ๔

ปรัชญา	 ๗ ๐ ๗

บาลีสันสกฤต ๒ ๒ ๔

Buddhist Studies ๒๐ ๒ ๒๒

Philosophy ๑๑ ๑ ๑๒

Religion	 ๒ ๐ ๒

รวม ๔๙ ๖ ๕๕

๒ ครุศาสตร์

สังคมศึกษา ๑๐ ๑๐ ๒๐

การสอนภาษาไทย ๑๓ ๘ ๒๑

การสอนภาษาอังกฤษ ๗ ๓ ๑๐

การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาแนะแนว

๓ ๐ ๓

รวม ๓๓ ๒๑ ๕๔

๓ มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย ๗ ๐ ๗

ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๔ ๒๐

English Program ๔๔ ๗ ๕๒

พุทธจิตวิทยา ๒ ๑ ๓

จิตวิทยา ๕ ๒ ๗

รวม ๗๔ ๑๔ ๘๘
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๔ สังคมศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต	 ๑๙ ๑๒ ๓๒

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๘ ๑ ๙

นิติศาสตรบัณฑิต ๒๑ ๑๐ ๓๑

การจัดการเชิงพุทธ ๑๕ ๐ ๑๕

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑๙ ๐ ๑๙

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ๒ ๑ ๓

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๔ ๒ ๖

รวม ๘๘ ๒๖ ๑๑๔

๕
วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ	(IBSC)

Buddhist Studies ๑๒ ๑ ๑๓

รวม ๑๒ ๑ ๑๓

๖ วิทยาเขตหนองคาย

พระพุทธศาสนา ๑๓ ๐ ๑๓

สังคมศึกษา ๗ ๘ ๑๕

ภาษาอังกฤษ ๙ ๓ ๑๒

รัฐศาสตรบัณฑิต ๒๒ ๒๑ ๔๓

รวม ๕๑ ๓๒ ๘๓

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระพุทธศาสนา ๔๗ ๐ ๔๗

สังคมศึกษา ๑ ๗ ๘

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๖ ๑๘ ๓๔

รวม ๖๔ ๒๕ ๘๙

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่

พระพุทธศาสนา ๑๑ ๐ ๑๑

พุทธศิลปกรรม ๕ ๐ ๕

ภาษาบาลี ๑๓ ๐ ๑๓

สังคมศึกษา ๙ ๑๕ ๒๔

ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๗ ๒๓

English Programe ๒๐ ๑๙ ๓๙

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๗ ๒๘ ๔๕

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๖ ๘ ๑๔

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต	 ๑ ๕ ๖

รวม ๙๘ ๘๒ ๑๘๐
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๙ วิทยาเขตขอนแก่น

พระพุทธศาสนา ๓๒ ๐ ๓๒

ปรัชญา ๓ ๐ ๓

สังคมศึกษา ๕ ๑๙ ๒๔

การสอนภาษาไทย ๘ ๒๔ ๓๒

ภาษาอังกฤษ ๗ ๒ ๙

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๙ ๔ ๒๓

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๕ ๕ ๑๐

นิติศาสตรบัณฑิต ๑๕ ๖ ๒๑

รวม ๙๔ ๖๐ ๑๕๔

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา

พระพุทธศาสนา ๒๐ ๑ ๒๑

การสอนภาษาไทย ๒ ๒ ๔

ภาษาอังกฤษ ๕ ๔ ๙

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๘ ๓๙ ๕๗

รวม ๔๕ ๔๖ ๙๑

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี

ศาสนา ๑๒ ๐ ๑๒

สังคมศึกษา ๑๒ ๑๕ ๒๗

การสอนภาษาอังกฤษ ๕ ๒ ๗

ภาษาอังกฤษ ๑๓ ๐ ๑๓

รัฐศาสตรบัณฑิต ๙ ๙ ๑๘

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๑ ๘ ๑๙

รวม ๖๒ ๓๔ ๙๖

๑๒ วิทยาเขตแพร่

พระพุทธศาสนา ๖ ๒๔ ๓๐

สังคมศึกษา ๕ ๔ ๙

การสอนภาษาอังกฤษ ๕ ๕ ๑๐

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๙ ๒๔ ๔๓

นิติศาสตรบัณฑิต ๑๖ ๒๐ ๓๖

รวม ๕๑ ๗๗ ๑๒๘
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๑๓ วิทยาเขตสุรินทร่

พระพุทธศาสนา ๒ ๑ ๓

สังคมศึกษา ๔ ๖ ๑๐

การสอนภาษาอังกฤษ ๑ ๗ ๘

รัฐศาสตรบัณฑิต	 ๓ ๑๕ ๑๘

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๘ ๔ ๑๒

รวม ๑๘ ๓๓ ๕๑

๑๔ วิทยาเขตพะเยา
พระพุทธศาสนา ๑๕ ๐ ๑๕

สังคมศึกษา ๒ ๒ ๔

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๐ ๒๒ ๓๒

รวม ๒๗ ๒๔ ๕๑

๑๕
วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส	นครปฐม

บาลีพุทธศาสตร์ ๑๑ ๐ ๑๑

พระพุทธศาสนา ๓๗ ๑ ๓๘

รวม ๔๘ ๑ ๔๘

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์

พระพุทธศาสนา ๑๑ ๒ ๑๓

สังคมศึกษา ๔ ๙ ๑๓

ภาษาอังกฤษ ๒ ๓ ๕

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑ ๔๙ ๕๐

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒ ๕ ๗

นิติศาสตรบัณฑิต ๗ ๖ ๑๓

รวม ๒๗ ๗๔ ๑๐๑

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระพุทธศาสนา ๑๒ ๐ ๑๒

การสอนภาษาไทย ๕ ๘ ๑๓

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๑ ๒๐ ๓๑

รวม ๒๘ ๒๘ ๕๖
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๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระพุทธศาสนา ๘ ๐ ๘

สังคมศึกษา ๖ ๒๑ ๒๗

การสอนภาษาอังกฤษ ๕ ๕ ๑๐

รัฐศาสตรบัณฑิต ๒๗ ๑๐ ๓๗

รวม ๔๖ ๓๖ ๘๒

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน
พระพุทธศาสนา ๗ ๒ ๙

สังคมศึกษา ๔ ๙ ๑๓

ภาษาอังกฤษ ๑๐ ๐ ๑๐

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๒ ๓๘ ๕๐

รวม ๓๓ ๔๙ ๘๒

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

พระพุทธศาสนา ๑๙ ๐ ๑๙

ปรัชญา ๖ ๐ ๖

สังคมศึกษา ๖ ๒ ๘

การสอนภาษาไทย ๕ ๔ ๙

ภาษาอังกฤษ ๓ ๒ ๕

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๔ ๓ ๑๗

รวม ๕๓ ๑๑ ๖๔

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระพุทธศาสนา ๒๓ ๐ ๒๓

สังคมศึกษา ๔ ๑๗ ๒๑

การสอนภาษาอังกฤษ ๑ ๑ ๒

การสอนพระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว

๔ ๑ ๕

รัฐศาสตรบัณฑิต ๔ ๑๕ ๑๙

รวม ๓๖ ๓๔ ๗๐
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๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ศาสนา ๖ ๐ ๖

รัฐศาสตรบัณฑิต ๕ ๖๖ ๗๑

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑ ๑๒ ๑๓

รวม ๑๒ ๗๘ ๙๐

๒๓
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	
เฉลิมพระเกียรติ

พระพุทธศาสนา ๕ ๔ ๙

การสอนภาษาไทย ๓ ๑๐ ๑๓

รัฐศาสตรบัณฑิต ๓ ๒๘ ๓๑

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐ ๑๙ ๑๙

รวม ๑๑ ๖๑ ๗๒

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระพุทธศาสนา ๓๔ ๔ ๓๘

สังคมศึกษา ๗ ๒ ๙

รัฐศาสตรบัณฑิต ๙ ๑๐ ๑๙

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๘ ๒ ๑๐

รวม ๕๘ ๑๘ ๗๖

๒๕ 	วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง

พระพุทธศาสนา ๑๑ ๐ ๑๑

การสอนพระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว

๘ ๐ ๘

รัฐศาสตรบัณฑิต ๕ ๓๑ ๓๖

รวม ๒๔ ๓๑ ๕๕

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	

พระพุทธศาสนา ๑๔ ๓ ๑๗

พุทธศิลปกรรม ๑ ๑ ๒

ภาษาอังกฤษ ๗ ๗ ๑๔

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๒ ๒๐ ๓๒

รวม ๓๔ ๓๑ ๖๕
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๒๗ 	วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

พระพุทธศาสนา ๑๖ ๐ ๑๖

รัฐศาสตรบัณฑิต ๑๖ ๓ ๑๙

การจัดการเชิงพุทธ ๑๐ ๐ ๑๐

รวม ๔๒ ๓ ๔๕

๒๘ 	วิทยาสงฆ์ราชบุรี

พระพุทธศาสนา ๗ ๐ ๗

รัฐศาสตรบัณฑิต ๓ ๑๘ ๒๑

การจัดการเชิงพุทธ ๑๑ ๐ ๑๑

รวม ๒๑ ๑๘ ๓๙

๒๙
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี

พระพุทธศาสนา ๗ ๓ ๑๐

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๕ ๑๐ ๑๕

รวม ๑๒ ๑๓ ๒๕

๓๐
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	
เพชรบูรณ์

พระพุทธศาสนา ๕ ๐ ๕

ศาสนา ๔ ๐ ๔

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๙ ๒๐ ๒๙

รวม ๑๘ ๒๐ ๓๘

๓๑ 	วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	

พระพุทธศาสนา ๔๗ ๐ ๔๗

รัฐศาสตรบัณฑิต ๖ ๗ ๑๓

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๑ ๐ ๑๑

รวม ๖๔ ๗ ๗๑

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พระพุทธศาสนา ๑๕ ๑ ๑๖

รัฐศาสตรบัณฑิต ๙ ๓ ๑๒

การจัดการเชิงพุทธ ๘ ๐ ๘

รวม ๓๒ ๔ ๓๖

๓๓ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐ ๑๘ ๑๘

การจัดการเชิงพุทธ ๙ ๐ ๙

รวม ๙ ๑๘ ๒๗
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๓๔
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
ศรีสุวรรณภูมิ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๖ ๔๔ ๕๐

การจัดการเชิงพุทธ ๑๑ ๐ ๑๑

รวม ๑๗ ๔๔ ๖๑

๓๕ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
การจัดการเชิงพุทธ ๑๑ ๒ ๑๓

รัฐศาสตรบัณฑิต ๔ ๔๙ ๕๓

รวม ๑๕ ๕๑ ๖๖

๓๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
พระพุทธศาสนา ๓๒ ๐ ๓๒

รัฐศาสตรบัณฑิต ๐ ๙ ๙

รวม ๓๒ ๙ ๔๑

๓๗ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ศาสนา ๑ ๓ ๔

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๖ ๑๗ ๒๓

การจัดการเชิงพุทธ ๗ ๑ ๘

รวม ๑๔ ๒๑ ๓๕

๓๘ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
การจัดการเชิงพุทธ ๑๑ ๐ ๑๑

รัฐศาสตรบัณฑิต ๓ ๘ ๑๑

รวม ๑๔ ๘ ๒๒

๓๙ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
รัฐศาสตรบัณฑิต ๗ ๒๓ ๓๐

การจัดการเชิงพุทธ ๑๔ ๐ ๑๔

รวม ๒๑ ๒๓ ๔๔

๔๐ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
รัฐศาสตรบัณฑิต ๒ ๕๒ ๕๔

การจัดการเชิงพุทธ ๑๓ ๐ ๑๓

รวม ๑๕ ๕๒ ๖๗

๔๑
วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์

พระพุทธศาสนา ๑๕ ๘ ๒๓

รวม ๑๕ ๘ ๒๓
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๔๒ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๕ ๔๑ ๔๖

การจัดการเชิงพุทธ ๕ ๑ ๖

รวม ๑๐ ๔๒ ๕๒

๔๓ วิทยาลัยสงฆ์ตาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๕ ๒๓ ๒๘

รวม ๕ ๒๓ ๒๘

๔๔ วิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงเพชร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๐ ๔ ๔

การจัดการเชิงพุทธ ๑๒ ๐ ๑๒

รวม ๑๒ ๔ ๑๖

๔๕
นวบ.คณะพุทธศาสตร์		 
วัดหงษ์ประดิษฐาราม		
จ.สงขลา

พระพุทธศาสนา ๒๐ ๓ ๒๓

ศาสนา ๖ ๓ ๙

รวม ๒๖ ๖ ๓๒

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๐ ๑,๓๐๗ ๒,๘๗๗
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สถิติผู้ส�าเร็จการสถาบันสมทบต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี (B.A.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา สาขาวิชา บรรชิต คฤหัสถ์ รวม

1
Donggook	Buddhist	Chonbop	
College

Buddhism 2 4 6

2
Ching	Chueh	Buddhist	Sangha	
University

Mahayana Studies - 1 1

3 Buddhist	College	of	Singapore	(BCS) Chinese	Buddhism 32 - 32

4 SIBA,	Sri	Lanka Buddhist	Leadership 4 - 4

รวมทั้งหมด 38 5 43

สถิติผู้ส�าเร็จการสถาบันสมทบต่างประเทศ ระดับปริญญาโท (M.A.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา สาขาวิชา บรรชิต คฤหัสถ์ รวม

1
Donggook	Buddhist	Chonbop	
College

Buddhism - 2 2

2
Ching	Chueh	Buddhist	Sangha	
University

Mahayana Buddhism  
3 - 3

3 Buddhist	College	of	Singapore	(BCS) Buddhist Studies 9 - 9

4 SIBA,	Sri	Lanka Buddhist Studies 2 - 2

รวมทั้งหมด 14 2 16
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สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ คณะพุทธศาสตร์ ๖๒๐ ๗๑ ๖๙๑

๒ คณะครุศาสตร์ ๑๖๑ ๒๒๖ ๓๘๗

๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๑๖๖ ๖๑ ๒๒๗

๔ คณะสังคมศาสตร์ ๖๒๓ ๙๔๘ ๑,๕๗๑

๕ สถาบันสมทบ ๓๘ ๕ ๔๓

รวมทั้งหมด ๑,๖๐๘ ๑,๓๑๒ ๒,๙๒๐

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันสมทบ (M.A.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโท รุ่นที่ ๓๒

ที่ รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๔๗๙ ๔๐๖ ๘๘๕

๒ สถาบันสมทบ	(M.A.) ๑๔ ๒ ๑๖

รวมทั้งหมด ๔๙๓ ๔๐๘ ๙๐๑

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาเอก รุ่นที่ ๑๘

ที่ รายการ จ�านวน

๑ บรรพชิต ๑๗๕

๒ คฤหัสถ์ ๒๑๙

รวมทั้งหมด ๓๙๔
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สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ พุทธศักราช รุ่นที่ จ�านวนที่ส�าเร็จการศึกษา

๑ ๒๕๖๐ ๖๒ ๓,๔๙๖

๒ ๒๕๖๑ ๖๓ ๓,๗๙๓

๓ ๒๕๖๒ ๖๔ ๓,๓๙๙

๔ ๒๕๖๓ ๖๕ ๓,๓๐๔

๕ ๒๕๖๔ ๖๖ ๒,๗๔๒

๖ ๒๕๖๕ ๖๗ ๒,๙๒๐

สถิติผู้ส�าเร็จการศึกษาอภิธรรมโชติกวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘

ที่ รายการ จ�านวน

๑ บรรพชิต ๑๑

๒ คฤหัสถ์ ๑๔๕

รวมทั้งหมด ๑๕๖

สถิติรวมทั้งสิ้นทุกระดับ ประจ�าปี ๒๕๖๕

ที่ รายการ จ�านวน

๑ บรรพชิต ๒,๒๘๗

๒ คฤหัสถ์ ๒,๐๘๑

รวมทั้งหมด ๔,๓๗๐
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รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

 ที่  ชื่อ ฉายา/นามสกุล   ที่อยู่                 สาขาวิชา

	 ๑	 พระเทพโสภณ		 วัดดราชบุรณราชวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร		 พระพุทธศาสนา	

	 	 (ปรีชา	อภิวณฺโณ)

	 ๒	 พระเทพสีมาภรณ์		 วัดบึง	นครราชสีมา		 พระพุทธศาสนา

	 	 (วันชัย	กนฺตจารี)

	 ๓	 พระเทพวัชรเมธี		 วัดราชบพิธฯ	กรุงเทพมหานคร		 พุทธบริหารการศึกษา

	 	 (สมคิด	จินฺตามโย)

	 ๔	 พระราชปัญญาเมธี	 วัดจันทารามวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร		 พระพุทธศาสนา

	 	 (สมชัย	กุสลจิตฺโต),	รศ.ดร.

	 ๕	 พระราชธรรมาลังการ		 วัดบุญวาทย์วิหาร	ล�าปาง		 การจัดการเชิงพุทธ

	 	 (จันทร์	กตปุญฺโญ)	 	

	 ๖	 พระราชจริยาภรณ์		 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	กรุงเทพมหานคร		 พุทธจิตวิทยา

	 	 (สิงห์ไชย	สิริวณฺโณ)

	 ๗	 พระราชภาวนาโสภณ		 วัดเซกาเจติยาราม	จังหวัดบึงกาฬ		 วิปัสสนาภาวนา

	 	 (เทพา	ภูริปญฺโญ)

	 ๘	 พระราชมงคลวัชราจารย์		 วัดธารทหาร	(ห้วยด้วน)	นครสวรรค์		 วิปัสสนาภาวนา

	 	 (พัฒน์	ปุญฺญกาโม)

	 ๙	 พระกิตติโสภณวิเทศ	 วัดนาคปรก	กรุงเทพมหานคร		 พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

	 	 (เศรษฐกิจ	สมาหิโต)

	๑๐	 พระนันทวิริยาภรณ์		 วัดใหญ่สว่างอารมณ์	นนทบุรี		 การจัดการเชิงพุทฺธ

	 	 (สุวิช	สิริจนฺโท)

	๑๑	 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์		 วัดเอี่ยมวรนุช	กรุงเทพมหานคร		 การจัดการเชิงพุทธ

	 	 (โกวิทย์	สิริวณฺโณ)

	๑๒	 พระครูสุวรรณสรานุกิจ		 วัดสระทอง	ร้อยเอ็ด		 พุทธบริหารการศึกษา

	 	 (นรินทร์	นรินฺโท)

	๑๓	 พระครูวิลาศกาญจนธรรม		 วัดท่าขนุน	กาญจนบุรี		 วิปัสสนาภาวนา

	 	 (เล็ก	สุธมฺมปญฺโญ)
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	๑๔	 พระครูเขมาภิราม		 วัดคงคาราม	(วัดบน)	ฉะเชิงเทรา		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 	 (คันธร	เขมาราโม)	 	

	๑๕	 พระครูโสภณวรคุณ																				วัดวรามาตยภัณฑสาราราม	กรุงเทพมหานคร		สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 	 (สนิท	กาญจนาโภ)

	๑๖	 พระครูภาวนาชยานุสิฐ	 วัดพุทธวนาราม	มหาสารคาม		 พระพุทธศาสนา	

	 	 (สุริยันต์	โฆสปญฺโญ)

	๑๗	 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ		 วัดบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 	 (จรูญ	ฐานธมฺโม)

	๑๘	 พระครูปลัดจริยวัฒน์		 วัดตะโก	พระนครศรีอยุธยา	 การจัดการเชิงพุทธ

	 	 (ธรรมทส	ขนฺติพโล)	 	

	๑๙	 พระครูปลัดประภัสสร	ปญฺญาวุโธ		 วัดโพสพผลเจริญ	ปทุมธานี		 การจัดการเชิงพุทธ

๒๐		 พระครูปลัดสมนึก	สุธมฺมถิรสทฺโท		 วัดจันทาราม	(ท่าซุง)	อุทัยธานี		 วิปัสสนาภาวนา

	๒๑	 พระครูปลัดวรกร	เขมปญฺโญ	 วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วเชียงใหม่		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	๒๒	 นายชวน	หลีกภัย		 กรุงเทพมหานคร		 พระพุทธศาสนา

	๒๓	 ดร.ฐิติเชฏฐ์	นุชนาฏ		 กรุงเทพมหานคร		 รัฐประศาสนศาสตร์

	๒๔	 นายวิรัช	ชินวินิจกุล		 นนทบุรี		 สันติศึกษา	

	๒๕	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี		 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

	๒๖	 นายพินิจ	จารุสมบัติ		 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

	๒๗	 นายสุทธิพงษ์	จุลเจริญ		 กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม

	๒๘	 นายไพบูลย์	ด�ารงชัยธรรม		 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา

	๒๙	 รศ.ดร.วิชัย	วงษ์ใหญ่		 กรุงเทพมหานคร	 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

	๓๐	 รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล		 นครราชสีมา		 พุทธบริหารการศึกษา

	๓๑	 ดร.ยอดยิ่ง	จันทรพิมพ์		 ขอนแก่น		 รัฐประศาสนศาสตร์

	๓๒	 นายศุภวัตร	ภูวกุล	 เชียงใหม่		 พุทธจิตวิทยา	

	๓๓	 นายประกอบ	มานะจิตต์		 นครศรีธรรมราช	 พระพุทธศาสนา

	๓๔	 พันโทไพโรจน์	พนารินทร์		 สระบุรี		 พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

	๓๕	 นายวัชรินทร์	จิตณาธรรม		 สหรัฐอเมริกา	 พระพุทธศาสนา

	๓๖	 นายธนกฤต	คุปกาญจนา		 กรุงเทพมหานคร	 เศรษฐศาสตร์

	๓๗	 นางวิภาพรรณ	ชูทรัพย์		 กรุงเทพมหานคร		 พุทธบริหารการศึกษา

	๓๘	 นางสาวสิฬิฬินณนี	บุนนาค		 กรุงเทพมหานคร		 รัฐประศาสนศาสตร์

	๓๙	 นายสมชาย	รักษาศักดิ์		 นครปฐม		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	๔๐	 นางพัชรา	วีรบวรพงศ์		 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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	๔๑	 นายขวัญทอง	สอนศิริ		 พิษณุโลก	 รัฐประศาสนศาสตร์

	๔๒	 นางประภาวัลย์	เวลาดีวงณ์		 กรุงเทพมหานคร		 การพัฒนาสังคม

	๔๓	 นางเกษร	สหชัยรุ่งเรือง		 ชลบุรี		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	๔๔	 ดร.สุภาพรรณ	เพิ่มพูล		 นนทบุรี		 ภาษาศาสตร์

	๔๕	 นายทวีศักดิ์	เผ่าบัณฑูร		 กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

	๔๖	 SOMDEJ	ARCHYATHAM	PHRAJAO		 Myanmar		 Buddhist	Studies	

	๔๗	 Thach	Sok	Xane		 Vietnam		 Buddhist	Studies

	๔๘	 Ven.Dr.Myung	Soon,	Kim	(Dohyun)		 Republic	of	Korea	 Social	Work

	๔๙	 Bhikkhu	Brahmali	 Australia	 Buddhist	Studies

	๕๐	 Ven.Ben	Xing,	(Wang,	Shanyin)		 China	 Social	Work

	๕๑	 Ven.Dr.Medagama	Dhammananda	Nayake	Thera	Sri	Lanka	 Pali

	๕๒	 Ven.Medhankara		 Sri	Lanka		 Buddhist	Studies

	๕๓	 Ven.Dr.Phouangpasert	Phoumavong	Laos	 Buddhist	Educational	Administration

	๕๔	 Bhikkhuni	Hong	An	(WU,	PI-CHU)		 Chinese	Taipei		 Social	Work	

	๕๕	 ภิกษุณี	เจิน	คอม	Chân	Không		 Vietnam		 Social	Work

	๕๖	 H.E.	Dr.Toongloon	Sisulid		 Laos	 Buddhist	Studies

	๕๗	 Mr.Zaw	Win	Tun	Agga	Maha	Siri	Sudhamma,	Myanmar		Buddhist	Communication	Innovation

	๕๘	 Miss	The	Noe	San@	Thazin	Kyaw	Win	Myanmar	 Buddhist	Educational	Administration

	๕๙	 Mr.Phone	Myint	Thu		 Myanmar	 Public	Administration	

	๖๐	 Her,E	Mao	Malay	Ke	Kimyan	 Myanmar		 Buddhist	Studies

	๖๑	 Mrs.Wangmo	Dixey		 America		 Buddhist	Studies

	๖๒	 H.E.Mr.	Neak	Sambo		 Cambodai		 Buddhist	Communication	Innovation

	๖๓	 Ms.Dena	Merriam		 NY,	USA		 Peace	Studies

	๖๔	 Mr.Lalit	Kumar	Bakshi		 New	Delhi,	India		 Buddhist	Studies
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รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

 ที่  ชื่อ ฉายา/นามสกุล  ที่อยู่              สาขาวิชา 

	 ๑	 พระครูใบฎีกากิตติเดชา	วิเสสคุโณ		 เลย																																						พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

	 ๒	 นางสาวพัชญ์สิตา	ศักดิ์ศิริธนากุล		 สมุทรปราการ		 	สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
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รายนามผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

 ที่          ชื่อ /นามสกุล               ที่อยู่ 
	 ๑	 นายทรงศัก	สายเชื้อ		 กรุงเทพมหานคร
	 ๒	 รศ.ดร.สมเดช	มุงเมือง		 เชียงราย	
	 ๓	 นายสนอง	ดลประสิทธิ์		 ร้อยเอ็ด	
	 ๔	 นางสาวนุชนภา	รื่นอบเชย		 กรุงเทพมหานคร
	 ๕	 ดร.รัตนา	ตฤษณารังสี		 กรุงเทพมหานคร	
	 ๖	 ดร.ณัฏฐ์	รุ่งวงษ์		 กรุงเทพมหานคร
	 ๗	 ผศ.ดร.นิรมล	เสรีสกุล	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๘	 ดร.ปกรณ์	ตันสกุล		 กรุงเทพมหานคร	
	 ๙	 ดร.สุรัติ	สุพิชญางกูร		 นครสวรรค์	
๑๐	 ดร.สมบูรณ์	วราห์บัณฑูรวิทย์		 กรุงเทพมหานคร	
๑๑	 ดร.กันตยา	มานะกุล		 เชียงราย	
๑๒	 ดร.อุดม	โปร่งฟ้า		 สุพรรณบุรี
	๑๓	 ดร.ประสิทธิ์	บุตรศรี		 กรุงเทพมหานคร	
	๑๔	 นายณัฐธพงษ์	สร้อยสูงเนิน		 นครราชสีมา
	๑๕	 ดร.ผจงศิริ	อุดมสินกุล		 กรุงเทพมหานคร	
	๑๖	 ดร.พงศ์สรร	โสระวงค์ธีรกุล		 นครราชสีมา
	๑๗	 ดร.มนนเทพ	พรประภา		 กรุงเทพมหานคร
	๑๘	 นายจุมพล	ทองตัน		 กรุงเทพมหานคร	
	๑๙	 ดาบต�ารวจสัมฤทธิ์	ชัยรัมย์		 ลพบุรี	
	๒๐	 นายประเสริฐ	รัตนไพศาลศรี		 ล�าปาง	
	๒๑	 นายสมศักดิ์	ตั้งรัตคณะ		 ชัยภูมิ	
	๒๒	 นางธัญทิพย์	ยิ่งยวด		 สมุทรสาคร	
	๒๓	 Mr.Steven	Jay	Epstein		 เชียงใหม่	
	๒๔	 นางเยาวลักษณ์	มิตรศรัทธา		 กรุงเทพมหานคร	
	๒๕	 นางบุณยะพร	พิรชัช		 กาฬสินธุ์	
	๒๖	 นางอัญเชิญ	วงศ์มณีรุ่ง		 ล�าพูน
	๒๗	 นางสาวถนอม	นาส�าแดง		 ขอนแก่น
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	๒๘	 นางกนกรวี	จ�าปาวงษ์		 ขอนแก่น
	๒๙	 นางนภาพร	อาร์มสตรอง		 กรุงเทพมหานคร
	๓๐	 นายสัญญา	เอี่ยมพินพันธ์		 นครปฐม	
	๓๑	 นางสาวสุวรา	นาคยศ		 กรุงเทพมหานคร	
	๓๒	 นางสาวอุษณี	สุขสงวน		 กรุงเทพมหานคร	
	๓๓	 นางสาวจตุรเนตรเชฏฐา	รัตนมณีสีทันดร		 หนองคาย	
	๓๔	 นางชลัยรัตน์	เจนศิริธีราภา		 นครพนม	
	๓๕	 นางสาวรักษนาภร	โอฬารเลิศ		 กรุงเทพมหานคร	
	๓๖	 นายพัชรากร	พิชาญเมธีกุล		 ปทุมธานี	
	๓๗	 นายพิชาภพ	ดิสสระ		 กรุงเทพมหานคร
	๓๘	 นางภัทรานิษฐ์	เอี่ยมลมัย		 ฉะเชิงเทรา	
	๓๙	 นายรัฐนันท์	ลีเศรษฐเลิศ		 กรุงเทพมหานคร	
	๔๐	 นางวิภา	เหลียงทอง		 กรุงเทพมหานคร
	๔๑	 นายเมธินทร์	สมนึก		 กรุงเทพมหานคร	
	๔๒	 นางฐายิกา	ดวงดาว		 กรุงเทพมหานคร	
	๔๓	 นางพัชรพิมล	ยังประภากร		 กรุงเทพมหานคร		
	๔๔	 นางประทิน	ศรีพารัตน์		 นครปฐม	
	๔๕	 นางสมปอง	สายศร		 แพร่	
	๔๖	 นางสาวอัญรินทร์	ธีราธนันพัฒน์		 กรุงเทพมหานคร
	๔๗	 นางพรอุมา	อุบลรัตน์		 กรุงเทพมหานคร	
	๔๘	 Mr.Kham	Phone	Pholsena		 Laos
	๔๙	 Mrs.Janmani,	Luo	(Luo,Yuzhen)		 China
	๕๐	 Mr.Drs.Efendi	Han	Sen	Ng.		 Indonesia	
	๕๑	 Ms.Asha	Segal		 India
	๕๒	 Asst.Prof.Sarath	Chandrasekara		 Sri	Lanka
	๕๓	 Ms.Neuyn	Thi	Thuong		 Vietnam	
	๕๔	 Mr.Sam	Foo	Kee		 Malaysia
	๕๕	 Mr.Phone	Myint	Thu		 Myanmar	

	๕๖	 Miss	Chan	Myae	San		 Myanmar 
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สถิติผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจ�าปี ๒๕๖๔

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ	 คฤหัสถ์

๑ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๙ ๒๙ ๙ ๗ ๕๔

๒ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕ ๑ - ๖

๓ เข็มเกียรติคุณ - ๔๗ - ๗ ๕๔

รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๗๗ ๙ ๑๔ ๑๑๔

ประจ�าปี ๒๕๖๕

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ/ภิกษุณี	 คฤหัสถ์

๑ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๑ ๒๔ ๑๐ ๙ ๖๔

๒ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑ ๑ - - ๒

๓ เข็มเกียรติคุณ - ๔๗ - ๙ ๕๖

รวมทั้งสิ้น ๒๒ ๗๒ ๑๐ ๑๘ ๑๒๒
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ประจ�าปี ๒๕๖๒

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ	 คฤหัสถ์

๑ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๙ ๑๖ ๔ ๖ ๓๕

๒ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕ ๑ - ๑ ๗

๓ เข็มเกียรติคุณ - ๓๕ - ๑๑ ๔๖

รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๕๒ ๔ ๑๘ ๘๘

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ที่ รายการ ไทย ต่างประเทศ รวม

พระภิกษุ คฤหัสถ์ พระภิกษุ คฤหัสถ์

๑ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๔ ๑๙ ๑๐ ๘ ๕๑

๒ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕ ๒ - - ๗

๓ เข็มเกียรติคุณ - ๔๖ - ๑๓ ๕๙

รวมทั้งสิ้น ๑๙ ๖๗ ๑๐ ๒๑ ๑๑๗
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ตอนที่ ๓ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒๕๖๕

-	 รายนามผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา	ประจ�าปี	๒๕๖๕

-	 รายนามพระเจรญิชยัมงคลคาถา	งานพธิปีระสาทปรญิญา	ประจ�าปี	๒๕๖๕
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕

	 เพื่อให้การสัมมนาทางวิชาการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย	ประจ�าปี	๒๕๖๕	ระหว่างวันที่	๘	 -	๑๑	ธันวาคม	๒๕๖๕	ณ	อาคาร	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	๒๕๖๕	ประกอบด้วย	:-

คณะกรรมการที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุฒาจารย์	 ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์	 รองประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	 รองประธานที่ปรึกษา	
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี	 รองประธานที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.	 รองประธานที่ปรึกษา
พระพรหมวชิราธิบดี	 รองประธานที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา
พระพรหมจริยาจารย์	 พระพรหมโมลี	
พระพรหมวชิรปัญญาจารย์	 พระพรหมเสนาบดี	
พระพรหมกวี	 พระพรหมเวที	
พระพรหมวัชรเมธี	 ศ.พิเศษ	จ�านงค์	ทองประเสริฐ	 	
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม		
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
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ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา			
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 นายอ�าเภอวังน้อย	
ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรวังน้อย	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าไทร	
นายพิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส	 ดร.สุชาติ	เมืองแก้ว	
ศ.ดร.วัชระ	งามจิตรเจริญ	 รศ.ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	
ศ.พิเศษ	อดิศักดิ์	ทองบุญ	 รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล		
รศ.ดร.วิชัย	วงษ์ใหญ่	 ศ.พิเศษ	ร.ท.ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ

คณะกรรมการฝ่ายอุปถัมภ์
สมเด็จพระพุฒาจารย์	 ประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์		 รองประธานกรรมการ
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมจริยาจารย์	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมโมลี	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมวิสุทธาจารย์	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมเสนาบดี	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมมงคลวัชโรดม	 รองประธานกรรมการ
พระพรหมวัชรเมธี	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระธรรมกิตติมุนี	 	 พระธรรมพุทธิมงคล	 	
พระธรรมโพธิมงคล	 	 พระธรรมปัญญาภรณ์	
พระธรรมปิฎก	 	 พระพรหมวชิรโมลี
พระธรรมสิทธิมงคล	 	 พระธรรมวิมลมุนี	 	
พระธรรมปริยัติโมลี	 	 พระธรรมวิมลโมลี	 	
พระธรรมเมธาภรณ์	 	 พระธรรมสิทธาจารย์	 	
พระธรรมคุณาภรณ์	 	 พระธรรมเสนาบดี	 	
พระธรรมเจดีย์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค/เจ้าคณะภาค/รองเจ้าคณะภาคมหานิกายทุกภาค
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะจังหวัด/รองเจ้าคณะจังหวัดมหานิกายทุกจังหวัด	
เจ้าคณะเขต/เจ้าคณะอ�าเภอฝ่ายมหานิกายทุกเขต/อ�าเภอ		เจ้าคณะแขวง/ต�าบลฝ่ายมหานิกาย
ทุกแขวง/ต�าบล
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ดร.คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	 ผศ.พล.อ.	ดร.เสรี	พุกกะมาน	
ดร.รัชนีพร	พุคยาภรณ์	พุกกะมาน	 ศ.พิเศษ	อดิศักดิ์	ทองบุญ	 	
ดร.สนธยา	กล่อมเปลี่ยน	 ดร.ตรีธา	เนียมข�า	
ดร.ศักดิ์ชัย	เตชะไกรศรี	 ดร.สุดาวรรณ	เตชะไกรศรี	 	
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 มูลนิธิจ�านงค์	ทองประเสริฐ
มูลนิธิเสฐียร	พันธรังสี	 มูลนิธิร่วมกตัญญู

คณะกรรมการฝ่ายอ�านวยการ
อธิการบดี	 ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	 รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	 รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา	 รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่	 รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา	 รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	
	 	 นครปฐม
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน	 ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	(ส่วนกลางและทกุ
วิทยาเขต)ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	(ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 คณบดีคณะพุทธศาสตร์	
คณบดีคณะครุศาสตร์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	
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ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม		
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	
ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	 ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	
ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
	 	 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
	 	 ศรีสุวรรณภูมิ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุศรีไพบูลย์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ตาก	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงเพชร	 ผู้อ�านวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาท
	 	 ราชวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	 หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา	 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและเลขานุการ	
รองผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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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

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ	

กรรมการ
พระมหานพดล	ธมฺมานนฺโท	 พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล	มณิโชโต	
พระมหาสุรศักดิ์	สีลส�วโร	 พระมหาณรงค์ราช	ปณิธานธิติ	
พระมหาสาม	อคฺคธมฺโม	 พระปลัดโกมุท	สุธีโร	
พระมหาสมชาย	ปญฺญาวชิโร	 ดร.สุทธิรัตน์	ชูเลิศ	
ดร.มานิตา	ชูช่วย	 นายขวัญตระกูล	บุทธิจักร	
นางมาลีรัตน์	พัฒนตั้งสกุล	 นายธีรศักดิ์	เจริญพงษ์	
นายปัญญา	สามัญ	 นายเรืองยศ	หวังสุขใจ	
นายบุณยธร	แสงโนรี	 นายธนวัฒน์	อาตม์สกุล	
นายสมัย	เพ็งน�้าค�า	 นายมงคล	อิ่มสมบัติ	
นายมานิต	แน่นอุดร	 นายนิรัญ	เกตุแก้ว	
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นายจรรยา	โนนคู่เขตโขง	 นายส�ารวย	เกิดไธสง	
นายมงคล	เพ็งน�้าค�า	 นายพานิช	วงษ์สีดา	
นายบรรจง	เพ็งน�้าค�า	 นายอนุชา	ป้อมค�า	
นายพีระพล	อ่อนล�าเนาว์	 นายวิศรุต	จิมานัง	
นายภูวนัย	ปริศนา	 นายสดใส	เจือจันทร์	
ว่าที่ร้อยตรีสมควร	จั่นพา	 ว่าที่ร้อยตรีหลวงเมือง	ศรีสองเมือง	
นายสันติ	ทารักษา	 นายสมพงษ์	ปัดไธสง	
นายวรพงษ์	พรหมเสนา	 นายธวัชชัย	คล้ายสังข์	
นายชัชชัย	นายี	 นายส�าเภา	กิ่งล้อ	
นายดวง	ศรีอ่อน	 นางสาวดวงฤดี	ธนะสาร	
นางสาวณภาส์ณัฐ	พิมพิลาลัย	 นางสาวราตรี	รัตนโสภา	
นางสาวนารอน	เวียงจันทร์	 นางสาวกมลวรรณ	ปั้นขาว	
นางสาวธารารัตน์	ศรีชุ่มอ�านาจ	 นางสาววรรณา	นอกไธสง	
นางสาวกนกฤทัย	ศรีสังข์งาม	 นางสาวนุสรา	พุฒซ้อน		
นางสาวณัฏฐ์ชิสา	เหลืองดอกไม้	 นางสาวพจนีย์	อนุตโร	
นางสาวลฎารัชณ์	เกสรบัว	 นางสาวเนตรนภา	จรรยา	
นางเสาวลักษณ์	รวยสุวรรณ	 นางสาวศุทธิรัตน์	ขันธไพรศรี	
นางสาวศุภสี	นัยศิริ	 นางสาวพจมาน	หุยทุมา	
นางสาวจตุพร	แน่นอุดร	 นางกาญจนากร	แย้มปิ๋ว	
นางสาวสุรีย์พร	ม่วงพันธ์	 นางสาวฉัตรดาว	แผลงศรี	
นางสาวรุ้งอ�าพร	บุญรอดด้วง	 นางสาวอลีนา	สุปินะ	
นางสาวอโนทัย	บุญทัน	 นางสาวพัทยา	สิงห์ค�ามา	
นางสาวสินจัย	บุญทศ	 นางสาวนฤมล	เลี้ยงถนอม	
นางสาวณัฐชา	ทองภูสวรรค์	 นางสาววิภาพร	เลี้ยงถนอม	
นางณิชตา	แก้วทองใหญ่	 นางสาวยศวดี	อารมณ์ดี	
นางสาวสกุลเพ็ญ	น้อยใหญ่	 นางอางกูล	สกุลวงษ์	
นางนวพร	เอะเวอร์เรทท์	 นางสาวมณฑิรา	แซ่เตียว	
ผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	 กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	(ดร.สุนันทกิจ	เทียงเดช)		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	(นางสาวสุรภา	ศรีวิชัย)			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	(นายประเสริฐ	ค�านวล)				กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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พระมหาเกียรติศักดิ์	กุลวฑฺฒโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาบุญยืน	ญาณโสภโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาประยูร	ธีรวโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลาวัลย์	วารินคีรีรัตน์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.ถวิล	ค�าโสภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุรัตน์	ค�าโสภา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนครินทร์	สมจันทร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตร สารนิพนธ์ เเละจัดสัมมนาทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและวิจัย	 ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม
ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ	 ผู้อ�านวยการกองกิจการวิทยาเขต	
ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต	 ผู้อ�านวยการกองกลาง	
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	สถาบันภาษา
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิชาการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	
ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ	สถาบันภาษา
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ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและวิจัยสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	
รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	
รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองคณบดีคณะครุศาสตร์	
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์	
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	 หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา	 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
	 	 การแนะแนว		
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์		
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	 พระมหาสมพงษ์	คุณากโร,	ผศ.ดร.	
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,	รศ.ดร.	 พระปลัดสรวิชญ์	อภิปุญฺโญ,	ผศ.ดร.	
พระมหาเสฏฐวุฒิ	วชิรญาโณ	 พระมหาประยุทธ์	ภูริปญฺโญ	
พระมหาอภัย	ฐิตวีริโย	 พระมหาวัฒนา	โชติธมฺโม	
พระครูชิโนวาทธ�ารง	 พระมหานพรัตน์	อภิชฺชโว	
พระมหาวินัย	วชิรเมธี	 รศ.ดร.สานุ	มหัทธนาดุล	
รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย	 รศ.ดร.กฤต	ศรียะอาจ	
รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก	 รศ.ดร.สุเทพ	พรมเลิศ	
ผศ.ดร.เมธาพันธ์	โพธิธีรโรจน์	 ผศ.ดร.มนตรี	สิระโรจนานันท์	
ผศ.ดร.แสวง	นิลนามะ	 ผศ.ดร.สมบัติ	มั่งมีสุขศิริ		
ผศ.ดร.สมควร	นิยมวงศ์	 ผศ.ค�าพันธ์	วงศ์เสน่ห์	
ผศ.ดร.บุญเลิศ	โอฐสู	 ผศ.ดร.เกษม	แสงนนท์	
ผศ.กิตติศักดิ์	ณ	สงขลา	 ผศ.ดร.พิธพิบูลย์	กาญจนพิพิธ	
ผศ.ดร.อดุลย์	คนแรง	 ดร.ดวงกมล	ทองคณารักษ์	
ดร.วรพันธุ์	แย้มหงษ์ปภา	 ดร.ศักดิ์ชัย	สักกะบูชา	
ดร.สันทัด	จันทร์ทาทอง	 ดร.สุดธิดา	พาดฤทธิ์	
ดร.อรเนตร	บุนนาค	 นายทศพร	ศรีค�า	
นายสังวร	อ่อนสนิท	 นางสาวสังเวียน	ฟูเฟื่อง	
นายสุทัศน์	สงค์สุข	 นายธนสิทธิ์	ฉัตรสุวรรณ	
นางสาวกนกอร	ล�้าเลิศ	 นางสาวเนาวรัตน์	ภู่ระหงษ์	
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นางสาวสังเวียน	ฟูเฟื่อง	 นางสาวอุบลวรรณา	กลิ่นจุ้ย	
นางสาวสิรินาฏ	พิมเสนาะ	 นางสาวอรทัย	ส�ามะณี	
นางสาวณิชชาภัทร	เกิดฤทธิ์	 นางสาวอรชร	เมาะระศรี	
นางสาวปุณิกา	เดชฤทธิ์วิชญะ	 นางสาวฉัตรแก้ว	ทองเชื้อ	
นางสาวอรวรรณ	โตปฐมวงศ์		 นางสาวเจริญรัตน์	พงศ์พิพัฒนพัทธ์	
นายประสบ	สุระพินิจ	 นายธวัชชัย	จงสันติกัลป์	
Mr.Howel	Nicroas	Lewis	 Prof.Dr.Frank	Hoffman	
Ven.Dr.Neminda
ผู้อ�านวยการกองวิชาการ	 กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระวิฑูรย์	ฐานงฺกโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุชญา	ศิริธัญภร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิลป์ชัย	วงษ์จ�านงค์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมควร	ถ้วนนอก	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมบูรณ์	เพ่งพิศ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุภฐาน	สุดาจันทร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจิระศักดิ์	ธารสุขกระจ่าง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุจิตรา	ชวดรัมย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐาณิชญาณ์	มัควัลย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายไวพจน์	ปรารถนา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศักดิ์รพี	พันพา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเอกลักษณ์	เทพวิจิตร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 รองประธานกรรมการ
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รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา	 อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส	
	 	 นครปฐม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
	 	 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
	 	 ศรีสุวรรณภูมิ	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุศรีไพบูลย์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
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ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ตาก
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ก�าแพงเพชร	 ผู้อ�านวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาท
	 	 ราชวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์	
รองคณบดีคณะครุศาสตร์	 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	 หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา	 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	 หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พระศรีศาสนบัณฑิต,	ผศ.		 พระวิเทศพรหมคุณ,	รศ.ดร.
พระครูสิริปริยัติยาภรณ์		 พระครูภัทรธรรมคุณ,ดร.
พระครูสาทรปริยัติคุณ,ดร.		 พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,	รศ.ดร.
พระครูพิพิธปริยัติกิจ,	ผศ.ดร.	 พระครูธรรมธรวรเดชา	อคฺคเตโช,	ดร.		
พระมหาทวี	มหาปญฺโญ,	ผศ.ดร.	 พระมหานันทกรณ์	ปิยภาณี,	ผศ.ดร.
พระมหานพดล	ปุญฺญสุวฑฺฒโก	 พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,	ดร.
พระมหาศักดิ์ชาย	โกวิโท	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,	ดร.	
พระมหานิยม	ธีรวโร	 พระมหาเสรีชน	นริสฺสโร,	ดร.
พระมหานันทวิทย์	ธีรภทฺโท,	ดร.	 พระมหาเพ็ชร	อภิปุญฺโญ
พระไพศาล	จนฺทธมฺโม	 พระมหาอานนท์	อานนฺโท,	ผศ.ดร.
พระมหาพรชัย	สิริวโร,	ผศ.ดร.	 พระมหานพรัตน์	อภิชฺชโว	
พระเหงียน	อัน	ตวน,	ดร.		 พระมหาพิชัย	วรภาณี
พระวีระศักดิ์	ชยธมฺโม	 พระธรรมนันท์	ปริสุทฺธชโย
พระมหาสิริวัตร	ปญฺญาวุฑฺโฒ	 พระมหาจักรกฤษ	กิตฺติญาณเมธี
พระมหาสมศักดิ์	สิริวรปญฺโญ	 พระมหาดวงเด่น	ฐิตญาโณ,	ผศ.ดร.
พระปราโมทย์	วาทโกวิโล,	ดร.	 พระวีระศักดิ์	อภินนฺทเวธี,	ดร.	
พระครูปลัดอดิศักดิ์	วชิรปญฺโญ,	ดร.		 พระมหาบุญเกิด	ปญฺญาปวุฑฺฒี,	ผศ.ดร.
พระมหาดนัย	อุปวฑฺฒโน	 พระเจตนิพิฐ	พุทธญาโณ
พระมหาปิยนัฐ	ปิยรตโน	 พระทองเจริญ	อุปสนฺโน
พระมหาธนวุฒิ	โชติธมฺโม	 พระเสถียร	สุทธิสทฺโธ	
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พระอุทิศ	อาสภจิตฺโต	 พระมหายุทธนา	นรเชฏฺโฐ,	ผศ.ดร.	
พระมหาขวัญชัย	กิตฺติเมธี,	ดร.	 พระมหาอดิเดช	สติวโร,	ผศ.ดร.	
พระครูปลัดเจริญ	วฑฺฒโน,	ผศ.ดร.	 พระมหาจรูญ	กิตฺติปญฺโญ,	ดร.		
พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม,	ผศ.ดร.	 พระมหายงยุทธ	ธีรธมฺโม,	ดร.	
พระมหามงคลกานต์	ฐิตธมฺโม,	ผศ.ดร.		 พระณรงค์	ฐานวุฑ์โฒ,	ผศ.ดร.
พระมหานพดล	ปุญฺญสุวฑฺฒโน,	ดร.	 พระปลัดสมภาร	สมภาโร,	ผศ.
พระจาตุรงต์	อาจารสุโภ,	ดร.	 พระมหาสมบูรณ์	สุธมฺโม,	รศ.ดร.	
พระมหาสุริยา	วรเมธี,	ผศ.ดร.		 พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร	อภิฉนฺโท,	รศ.ดร.	
พระมหาเผื่อน	กิตฺติโสภโณ,	ผศ.ดร.		 พระมหาขวัญชัย	กิตฺติปาโล,	ผศ.	
พระมหาณรงค์ศักดิ์	ฐิตญาโณ,	ผศ.ดร.		 พระหน่อแสง	อคฺคเสโน	
พระใบฎีกากิตติพงษ์	สีลสุทโธ,	ดร.		 พระมหาศตนนท	คมฺภีรเมโธ	
พระมหาไพศาล	วิสาโล		 พระครูธรรมบาลพิจิตร,	ดร.	
พระมหากิตติมศักดิ์	ถิรวชิโร	 พระสุรชัย	สุรชโย,	ดร.		
พระมหาสวนทรา	ธมฺมจารี	 พระสมุห์โชคดี	วชิรปญฺโญ		 	
รศ.ดร.เติมศักดิ์	ทองอินทร์	 รศ.ดร.สุเทพ	พรมเลิศ	 	
รศ.ดร.พลวัฒน์	ชุมสุข	 รศ.ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร
รศ.ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม	 รศ.ดร.พิเชฐ	ทั่งโต
ผศ.สันติ	เมืองแสง	 ผศ.ดร.นิเวศน์	วงศ์สุวรรณ
ผศ.ดร.คงสฤษฏ์	แพงทรัพย์	 ผศ.ดร.ตวงเพชร	สมศรี	
ผศ.ธีร์	พุ่มทับทิม	 ผศ.พิพัฒน์	คงประเสริฐ
ผศ.ดร.อิทธิพล	แก้วพิลา	 ผศ.สมควร	นิยมวงศ์	
ผศ.ไกรวุฒิ	มะโนรัตน์	 ผศ.ดร.สรายุทธ	อุดม
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา	รักษาโฉม	 ผศ.ดร.อนุชา	โสภาคย์วิจิตร์	
ผศ.ดร.ขันทอง	วัฒนะประดิษฐ์	 ผศ.ดร.สมคิด	เศษวงศ์	
ผศ.ดร.พีระศิลป์	บุญทอง	 ดร.ล�าพอง	กลมกูล	
ดร.อุดร	เขียวอ่อน	 ดร.จักษฐาปนิฏฐ์	บุญฤทธิ์	
ดร.ณฐภัทร	อ�่าพันธุ์	 ดร.เสนาะ	ผดุงฉัตร	
ดร.ธนาธิป	ฮาดเนาลี	 ดร.สันทัด	จันทร์ทาทอง	
ดร.วีรพงษ์	แพงค�าฮัก	 ดร.ประดิสิษฐ์	ประคองสาย	 	
ดร.นภาพัทธ์	งามบุษบงโสภิน	 ดร.เพ็ญพรรณ	เฟื่องฟูลอย	
ดร.เรียงดาว	ทวะชาลี	 ดร.อรเนตร	บุนนาค	
ดร.ภูษิต	ปุลันรัมย์	 ดร.ญาศุมินท์	อินทร์กรุงเก่า	
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ดร.สิรภพ	สวนดง	 ดร.สมจันทร์	ศรีปราชญ์	
ดร.อุดม	จันทิมา	 ดร.จันทร์ธรรม	อินทรีเกิด
นายดวงดี	โอฐสู	 นายวิเชียร	บัวส�าลี	
นายไชยา	เสนแสนยา	 นางสาวปวีณา	สิงห์ค�าคา	
นายอุทิศ	การเพียร	 นายธานินท์	เมียส	
นางสาวกัญญ์วราพัชญ์	หอมชื่น	 นายณพิชญ์	ลาภอิ่มทอง	
นายพรชัย	เกาะรัมย์	 นายสิทธิชัย	ธารพล	
นายอนุภพ	ชายกวด	 นายสุทิศ	สวัสดี	
นางสาวอรุณรัตน์	วิไลรัตนกุล	 นางสาววารี	โคกเตี้ย	
นางสาวมณี	อาลากุล	 นางสาววิลาวัลย์	บุญเพ่ง	
นายประวิทย์	ชัยสุข	 นางสาวอภัสสราพร	หงส์วิลัย	
นางสาวริญญารัตน์	วรจินตนาลัษณ์	 นางสาวณัชชา	อมราภรณ์	
นางสาวมณฑกานต์	แป้นกลม	 นางสาวศิริประภา	แก้วบุญใลย	
นายโสภณ	ปี่แก้ว	 นางสาวบุษดากร	คุ้มสม	
นายวัชระ	สุวัฒน์	 นายชุมพล	จันทนะสุคนธ์	
นายประดิษฐ์	เสนพนัสศักดิ์	 นางสาวลลิตา	พิมพ์รัตน์	
นายสมศักดิ์	สงวนดี	 นางสาวนิจวรรณ	ใจสุข	
นายเกียรติยศ	สุโพธิ์	 นางสาววรฤทัย	บุญคงชล	
นางสาวนันทิยา	ศรีเครือดง	 นางนันทิชา	ใยสุข		
นายไพฑูรย์	อุทัยคาม	 นายวิทยา	ปานไข่	
แม่ชีอัญชิกา	สู่ภิภักดิ์	 น.ส.สุกาญดา	เทนอิสสระ	
นางสาวอมรศิริ	อุ่นละม้าย	 นายสังวร	อ่อนสนิท	
นายดวงดี	โอฐสู	 นายภพปภพ	เทพธานี	
นายสมคิด	น�้าเพชร	 นายจิระศักดิ์	ธารสุขกระจ่าง
นายธวัชชัย	ศรีสุข	 นางสาวรวีวรรณ	วงค์เดชานันทร์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองวิชาการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ศูนย์อาเซียนศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	 รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต,	รศ.ดร.	 พระมหาพุทธศักดิ์	ฐานิสฺสโร
พระมหาฉัตรชัย	ธมฺมวรเมธี	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,	ดร.
พระครูปลัดสมเกียรติ	กิตฺติญาโณ	 พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม,	ดร.
พระปลัดวีระศักดิ์	ธีรงฺกุโร,	ดร.	 พระมหาภัทรวิชญ์	ปญฺญาวชิโร,	ผศ.ดร.
พระมหาอนุชา	กาญฺจโน	 พระมหาศุภกิจ	สุภกิจฺโจ
นางสาวสมฤทัย	บุญค�ามูล	 นายเสน่ห์	แซวรัมย์	
นายธนิศร์	มีชื่อ	 นางสาวชฎารัตน์	ไชยบุญตา	
นายกฤตภาส	บุญภิโย	 นางสาวมินตรา	กาลนิล	
นางสาวนภัสสร	กัลปนาท	 นายสุพันธ์	แสนสี	
นายบุญฤทธิ์	มีฤกษ์	 นางสาวลัฐิกา	หวังสุขใจ	
นายแสงสุรี	ทองมาก	 นายเรืองยศ	หวังสุขใจ
นายณัฐภพ	อุปะทุม	 นายวรวุฒิ	ระมั่งมอง
นายสมัคร	นามอรรถ	 นางสาววราพร	แสงสี
พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,	ดร.	 กรรมการและเลขานุการ
พระมหาเพ็ชร	อธิปญฺโญ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกษม	ประกอบดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนา	นารี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	 	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	 	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 	 รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระครูภาวนาสารบัณฑิต,	ดร.	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล		
พระมหาสาธิต	สาธิโต,	ดร.	 พระครูสมุห์ธนพล	กิตฺติธโร
พระมหาทองจันทร์	กตคุโณ	 พระปลัดสรวิชญ์	อภิปุญฺโญ,	ผศ.ดร.
พระเทวา	รตนโชโต	 พระมหาประยูร	โชติวโร,	ดร.
พระมหาศรีทนต์	สมจาโร	 พระมหาประยุทธ์	ภูริปญฺโญ
พระมหาไพโรจน์	กนโก	 พระมหาชัยวุฒิ	ชยวุฑโฒ	
พระมหาบุญเกิด	กตฺเวที,	ดร.	 พระจวน	สิริวฑฺฒโน	 	 	
นายธนาชัย	บูรณวัฒนากูล	 นายสุรวงศ์	ศรค�ารณ	 	
นางสาวสกุลเพ็ญ	น้อยใหญ่	 นางสาวศิรินภา	กองวัสกุลณี		 	
นางสาวยศวดี	อารมณ์ดี	 นางนวพร	เอะเวอร์เรทท์	
นางสาวเนตรนภา	จรรยา	 นางณชิตา	แก้วทองใหญ่	 	 	
นางสาวกนกฤทัย	ศรีสังข์งาม	 นางสาวนฤมล	เลี้ยงถนอม	 	 	
นายปัญญา	นราพันธ์	 นายนพดล	เพ็ญประชุม	 	 	
นายอภิชาติ	รอดนิยม	 นายอรรถพล	อิ่มวิไลวรรณ	 	 	
นายไกรษร	ราชนิจ	 นายฐิติวัฒน์	หวังสุขใจ	 	 	
นายศรี	แก้วงาม	 นางสาวสไบทอง	ลือจันดา	 	 	
นายเรืองยศ	หวังสุขใจ	 นายวิโรจน์	หลอมนาค		 	 	
นายวีรวัฒน์	แก้วทองใหญ่	 นายกรนัน	ขันวัง	 	 	 	
นายบุญล้อม	วิปุระ		 นายณพนต์	ทองยวง	 	 	
นายวรวุฒิ	ศรีสลัด	 นายดอน	สตาเจริญ		 	 	
ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ	สิงห์เดช	 นางสาวทัศนีย์	อะโรคา		 	 	
นางสาวจันทร์ฉาย	สีสมยา	 	 	 	
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ส�านักส่งเสริมฯ		 	กรรมการและเลขานุการ
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ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมหมาย	สุภาษิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมินตรา	กาลนิล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสสร	กัลปนาท	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนาตยา	อินทร์กรุงเก่า		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรวรรณ	จันมะณีย์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	 รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ										รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระมหาสุขสันติ์	สุขวฑฺฒโน,	ผศ.ดร.	 พระมหาบุญเกิด	ปญฺญาปวุฑฺฒี,	ผศ.ดร.
พระครูปลัดเจริญ	วฑฺฒโน,	ผศ.ดร.	 พระมหาฉันท์	จิรเมธี,	ผศ.
พระวิเชียร	ปริชาโน	 พระครูวินัยธรณรงค์	ฐิตจาโร
พระใบฎีกาอภิชาต	อภิชาโต	 พระมหาแสงตะวัน	ขนฺติเมธี
รศ.ดร.กฤต	ศรียะอาจ	 รศ.ดร.ประยูร	สุยะใจ	 	
รศ.ดร.ภัทรพล	ใจเย็น	 ผศ.ดร.พีรวัฒน์	ชัยสุข	 	 	
ผศ.ดร.บุญมี	พรรษา	 ผศ.ดร.อธิเทพ	ผาทา	 	 	
ผศ.ดร.วีรกาญจน์	กนกกมเลศ	 ผศ.ดร.รัฐพล	เย็นใจมา	 	 	
ผศ.ดร.ผดุง	วรรณทอง	 ผศ.ดร.พิธพิบูลย์	ทองเกลี้ยง		 	
ผศ.กิตติศักดิ์	ณ	สงขลา	 ดร.สายหยุด	มีฤกษ์	 	 	
อ.สมศักดิ์	สุกเพ็ง	 ดร.จักษฐาปนิษฐ์	ปุญญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกวิทยาเขต	 เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกวิทยาลัยสงฆ์
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกหน่วยวิทยบริการ	 เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกห้องเรียน	 	
ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต	 กรรมการและเลขานุการ
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ผู้อ�านวยการส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการ	วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต														 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูพิมลสรกิจ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระสังคม	กิตฺติญาโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระธีรวีร์	คุตฺตจิตฺโต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระเย	วะ	ตะ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระมหาอโณทัย	สุเมโธ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระพุทธพร	พุทฺธวโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบัญชา	นารี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์	เทียงเป	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร	พัฒนโชติ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิชัย	จันทร์ประโคน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายรุ่งชาติ	สมานทอง																																			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
พระมหาสาธิต	สาธิโต,	ดร.	 พระครูปลัดสมเกียรติ	กิตติญาโณ	
พระมหาเสรีชน	นริสฺสโร,	ดร.	 พระมหาประยุทธ์	ภูริปญฺโญ	
พระมหาอนุชา	กาญฺจโน	 พระมหาศุภกิจ	สุภกิจฺโจ	
พระมหาขวัญชัย	กิตติเมธี,	ผศ.ดร	 พระมหาไพฑูรย์	ปนฺตนนฺโท,	ดร.
พระมหายงยุทธ	กนฺตาโภ,	ดร.	 พระมหาทองเก็บ	ญาณพโล,	ดร.
พระครูธรรมธรวรเดชา	อคฺคเตโช,	ดร.	 พระมหานันทวิทย์	ธีรภทฺโท,	ดร.
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พระมหานพรัตน์	อภิชฺชโว	 พระครูศรีธรรมวราภรณ์	 	
พระมหาภราดร	ภูริสฺสโร	 พระมหากัมพล	อตฺถปาโล
พระมหาอาศิร	วชิรนาโค	 พระมหาวัชระ	วชิรญาโณ
Ven.	Dr.	Ariyarathana	Wilgamuwe	 Ven.	Jotish	Baran	Chakma	
ภิกษุณีอัมพิกา	คูวินิชกุล	 Bhikkhuni	Wang	Jing	Ting	
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 ผู้แทนชมรมนิสิตต่างประเทศ	
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือผู้แทน		 นักบวชหมู่บ้านพลัม	 	
ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว	
รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 รศ.ดร.ณัทธีร์	ศรีดี		
ผศ.ดร.พรทิพย์	วรรณวิโรจน์	 ดร.วีระพงษ์	แพงค�าฮัก	
ดร.ทักษิณ	ประชามอญ		 ดร.ธนาธิป	ฮาดเนาลี	 	
นายสมหมาย	สุภาษิต			 นายธนันท์รัฐ	ประเสริฐศิลป์	
นางมาลีรัตน์	พัฒนตั้งสกุล	 นายธีรศักดิ์	เจริญพงษ์	
นายบดินทร์ภัทร	สายบุตร	 นางเสาวลักษณ์	รวยสุวรรณ		
นางสาวนุสรา	พุฒซ้อน	 นางสาวณัฏฐ์ชิสา	เหลืองดอกไม้
นางสาวสุรภา	ศรีวิชัย	 นายปัญญา	สามัญ							
นายบัญชา	นารี	 นายศรี	แก้วงาม	 	
นายวิโรจน์	หลอมนาค	 นางสาวยศวดี	อารมณ์ดี	
นางสาวอโนทัย	บุญทัน	 นายลิขิต	บุญละคร	 	 					
ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ	วิทยาลัยพระธรรมทูต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 	
ผู้อ�านวยการส�านักงาน	วิทยาลัยพระธรรมทูต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
รองผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระครูใบฏีกาแสงเฮือง	นรินฺโท,	ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
พระมหาสุเทพ	สุวฑฺฒโน,	ดร.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นายสาคร	ธระที	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นายสรวรรษ	ปรักกโมดม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิโรดม	วชิรวราภรณ์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	 รองประธานกรรมการ
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รองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม		รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 รองประธานกรรมการ
พระสมชาย	นนฺทโก	 รองประธานกรรมการ
แม่ชีทองสุข	นามเจ็ดสี	 รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	 รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	 รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีระเบียบ	ถิรญาณี	 รองประธานกรรมการ
ดร.ศรีเพ็ญ	จัตุทะศรี	 รองประธานกรรมการ
อ.นงลักษณ์	อิสโร	 รองประธานกรรมการ
ดร.รัตนา	สมสกุลรุ่งเรือง	มูลนิธิร่วมกตัญญู	 รองประธานกรรมการ
นางชลิกา	โรจนโกศล	 รองประธานกรรมการ
นางจิรวรรณ	เบญจางจารุ	 รองประธานกรรมการ	

กรรมการ
พระครูศรีนิคมพิทักษ์,วิ.			 พระครูปลัดถิรธัมม์	ถิรธมฺโม		
พระครูวินัยธรธวัชชัย	ถาวรธมฺโม	 พระครูปลัดเจริญ	วฑฺฒโน,	ผศ.ดร.	 	
พระมหาสมเกียรติ	ยุตฺติโก,	ดร.	 พระสมุห์โกมิน	จนฺทาโภ,	ดร.
พระจวน	สิริวฑฺฒโน	 พระสุรเชษฐ์	เชฏฺฐพโล
พระระพิน	สีลธโร,ดร	 พระมหาชัยวุฒิ	ชยวุฑโฒ
พระเจษฎา	จิตฺตกาโร	 พระอภินันท์	อภินนฺโท	 	
คณะญาติธรรม	รายการ”เสียงธรรมสว่างใจ”	 ผศ.ดร.นวลวรรณ	พูลวสุพลฉัตร	
นางจันทนา	แก้วไทยจีน	 นางเฉลิม	ยิ้มจันทร์	 	
คุณแม่พัชมน	ปั่นรัศมี	 นางวราพร	อรรถสุข
นางศิริพร	สุขสบาย	 นางอารมณ์	อิ๋วสวัสดิ์
นางพวงจันทร์	ตุมราศวิน	 นางสาวจัน	จันศรีงาม	 	
นางสุกัญญา	ชมดารา	 นางพินิจ	แก้วกิ่ง	 	
นางเอกจิตรา	พรหมพรพงษ์	 นางโสภา	เอมเปรม	 	
นางยุพา	หาวัน	 นางสาวบานชื่น	ขาวผ่อง	 	
นางสาวมณีรัตน์	ดุขุนทด	 นางสาวจอมศรี	สาลีรัมย์	 	
นางสาวพรชนก	อิ่มสมบัติ	 นางสาวนุจรินทร์		จิระขิตะนุกูล	 	
นายกาณฑ์เชษฐ์	เหล่าภัทรานนท์	 นางสาวน้องนุช	เกียรติทอง	 	
นางสาวอ�านวยพร	มงคลเสรีชัย	 นางสาวปิยวรรณ	กิ่งเกษม	 	
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นางสาวชยาภรณ์	มงคลเสรี	 นางสาวสุนทรี	ล้ออร่าม	 	
นางสาวปฤศนา	หงส์ทอง	 เรือตรีภานุวัตร์	สุขอ�านวย	 	
นางสาวรัชนีวรรณ	เริงใจ	 นายกู้เกียรติ	กิ่งเกษม	 	
นายสุดตา	ประทุมมาศ	 นายกาณต์	โคตรโยธา	 	
นายสุรศักดิ์	นันทตันติ	 นายสุวรรณ	ธนไพศาลพิทักษ์	 	
นายสมพร	เจืออุปถัมภ์	 นายภูริสร์	วิภูษิตานนท์	 	
นายสมชาย	รุ่งเรือง	 นายทรงธรรม	ยอดเกษตร	 	
นายสุวรรณ	แสงสุดใจ	 นายสุรพล	ชมดารา	 	
นายเฉลิม	พิมพโมทย์	 นายสมศักดิ์	สินลือนาม	 	
นายสมศักดิ์	ทามัน	 นายอ�านาจ	สวัสดี		
นายเชาว์	หนองถนัน	 นายสมจันทร์	สังกรณ์	 	
นายชัชชัย	เริงใจ	 นายธันยธรณ์	เกษาภรณ์	 	
นายสุชาติ	เทียนธรรม	 นายนรินทร์	จันท�า	
นางสาวชยาภรณ์	มงคลเสรีชัย	 นางศรีไพร	สวัสดิ์สรร
อภิธรรมบัณฑิต	 บริษัท	น�้ามันพืชตราผึ้ง
นายสมพร	เจืออุปถัมภ์	 บริษัท	เอ.ซี.เอส.ที.	(คุณสุชาดา	ธรรมสุวรรณ)
ดร.มะลิวรรณ	ประยงค์พันธุ์	 ดร.ภิญญาพัชญ์	สมบูรณ์กิตติกร
พล.ต.อ.เสริม-คุณชโลบล	จารุรัตน์	 คุณเยาวมาลย์	วงศ์สวัสดิ์กุล
คุณจงกล-วิมาลา-จรัญลักษณ์	ทองโอฬาร	 ร้านพร้อมเบเกอรี่
ดร.สุพัตรา	ชั้นสุวรรณ																													 ดร.ชัยวัฒน์	ถาวรวัฒนยงค์-นางจุทชา	
	 	 พรนุเคราะห์
บริษัท	วัชรทรัพย์	ปิโตรเลี่ยม	จ�ากัด	 คณะศิษย์	ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	
คณะศิษย์	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	 คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย		
คณะกรรมการ	ครู	นักเรียน	พอ.มจร.	 คณะครู	นักศึกษา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี
	 	 ศรีสะเกษ	 	
คณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มงานธรรมวิจัย	 คณะศิษย์พระอาจารย์สมชาย	นนฺทโก	 	
นางธนพร	ลีลาภิรมย์	และครอบครัว	 คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์	ทรัพย์สกุล	
ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ส�านักส่งเสริมฯ			 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากุศลิน	สุนฺทรศิริ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาบุญยืน	ญาณโสภโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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พระมหาสมชาย	ปญฺญาวชิโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.สมชาย	บุญสุ่น	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถนอม	คชแพทย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชลดา	นามนนท์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์ฉาย	ศรีสมยา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางชมชื่น	เกษาภรณ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสไบทอง	หนองพล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวทัศนีย์	อะโรคา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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

กรรมการ
พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี,	ดร.	 พระมหาศุภชัย	ปิยธมฺมชโย
พระมหาโกศล	ธีรปญฺโญ	 พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม,	ดร.
พระมหาสาธิต	สาธิโต,	ดร.	 พระมหาประยูร	โชติวโร,	ดร.
พระมหาเสรีชน	นริสฺสโร,	ดร.	 พระครูปลัดวิศิษฐกุล	สิริปญฺโญ
พระครูชิโนวาทธ�ารง,	ดร.	 พระมหาชุติภัค	อภินนฺโท
พระครูปลัดสมเกียรติ	กิตฺติญาโณ	 พระมหาสันติ	ธีรภทฺโท,	ดร.	
พระมหาสุรศักดิ์	ธีรว�โส	 พระมหานันทวิทย์	ธีรภทฺโท,	ดร.
พระมหาพุทธศักดิ์	ฐานิสฺสโร	 พระมหานพรัตน์	อภิชฺชโว
พระมหาขวัญชัย	ปุตฺตวิเสโส	 พระมหาถาวร	ถาวรเมธี,	ดร.	
พระมหาพิชัย	วรภาณี	 พระมหาศรีทน	สมจาโร
พระสมนึก	ธีรปญฺโญ,	ดร.	 พระปลัดอภิเชษฐ์	สุภทฺทรวาที
พระสิทธิพงษ์	สิทฺธิปญฺโญ	 พระครูศรีธรรมวราภรณ์,	ดร.
พระมหาพิสิฐ	วิสิฏฺฐปญฺโญ,	ดร.	 พระใบฎีกาศักดิธัช	ส�วโร,	ดร.		
พระมหาเกรียงไกร	กิตฺติปญฺโญ	 พระครูใบฎีกาชาญยุทธ	จิรสุโภ	
พระปลัดปรัชญา	ขนฺติจิตฺโต	 พระมหาโสภณวิชญ์	ภูริปญฺโญ
พระวุฒิชัย	ขนฺติพโล			 พระมหาชนินทร์	อธิวโร	
พระธนกรณ์	กิตฺติปญฺโญ		 พระครูปลัดวินัย	วชิรญาโณ
พระมหานิวัฒน์	ชยธมฺโม	 พระมหากฤษณ	กิตฺติภทฺโท
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พระมหาเสาร์ค�า	ธมฺมธีโร			 พระมหาเกรียงศักดิ์	อินฺทปญฺโญ,	ดร.
ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์	ชัยวงศ์	 ดร.ถนัด	ไชยพันธ์	 	 	 	
ดร.จักษฐาปนิฏฐ์	บุญฤทธิ์	 ดร.ทองดี	ศรีตระการ	 	 	
ดร.ดิเรก	ด้วงลอย	 ดร.เกรียงไกร	พินยารักษ์	 	 	
ดร.ประสาน	เจริญศรี	 ดร.ศิรวัฒน์	ครองบุญ
นายสังวร	อ่อนสนิท	 นายสุชญา	ศิริธัญญภร
นายไชยา	เสนแสนยา	 นายดวงดี	โอฐสู
นายประวิทย์	ชัยสุข	 นายอุทิศ	การเพียร	 	 	
นายธานินท์	เมียส	 นายคเชนทร์	สุขชื่น	 	 	
นายวิจารณ์	จันทร์สันต์	 นายศรี	แก้วงาม	 	 	 	
นายอภิชาติ	รอดนิยม	 นายฐิติวัฒน์	หวังสุขใจ	 	 	
นายอรรถพล	อิ่มวิไลวรรณ	 นายปัญญา	นราพันธ์	 	 	
นายพรชัย	เกาะรัมย์	 นายศักดิ์ดา	งานหมั่น	 	 	
นายพิพัฒน์	แก้วใส	 นายธีระวัฒน์	ทองบุญชู	 	 	
นายจรูญ	ปัญญาวงศ์	 นายปัญญา	ไชยสุข		 	 	
นายกิตติพัฒน์	สุวรรณสิริเมธี	 นายค�านวณ	ไทยอัฐวิถี	 	 	
นายประจักร	แก้วเนียม	 นายภานุมาตร์	เนโส
นายศักรินทร์	ป้องเศร้า	 นายเสกศักดิ์	อยู่ดี
นายพัชรกุล	นารีนุช	 นายวีรพล	พิชนาหะรี
นายจิณณะ	พิภัชเกษมสุข	 นายไกรวิทย์	กฤตยชญ์	
นายสิทธิชัย	อุ่นสวน	 นายวันชัย	สีรักษา		 	
นายณัฐพล	เบ้าค�า	 นายพุทธิพงษ์	กันทะรส	 	 	
นายสราวุฒิ	วสารชัย	 นายธนวัฒน์	วิชัยสูง	 	 	
นายธัญญพัฒน์	สมบัติวงษ์	 นายพิษณุชัย	ชูชื่น
นายมานพ	ปานสุวรรณ	 นายภูเรือ	วิราม
นายบุญมี	แก้วตา	 นายมงคล	สอนไธสง
นายธนรัฐ	อดทน	 นายเดชฤทธิ์	โอฐสู
นางสาวสุกัญญา	แจ้งนคร	 นางสาวมุกรวี	ฉิมพะเนาว์
นางศศิธร	ทองขันธ์		 นางสาวพิราวรรณ	จักร์ค�า
นางรพีพร	มณีวรรณ	 นางสาวสุกาญดา	เทนอิสสระ
นางสาวแพรทอง	ประจักษ์โก	 นางสาวธิดารัตน์	วรจักร
นางเทวา	กันภัย	 นางนิชาภา	เพิ่มพรพิทักษ์	
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นางสาวณัฐพร	บุญปก	 นางสาวปณิสรา	เทพรักษ์	
นายนิติยาภรณ์	ฤทธิ์ธรรมากุล	 นางสาวจิณห์วรา	จันทร	 	 	
นางกัญจนพร	เกิดช่อ	 นางสาววิกล	วิลัยล้า
นางสาวกัญณัฏฐ์	เอี่ยมน้อย	 นางสาวสุภาวดี	คงอินทร์
นางสาวนิภาวรรณ	อินทโชติ	 นางสาวนภลักษณ์	แซ่เตียว	 	
ดร.ลลิตา	พิมพ์รัตน์	 นางสาวนิรวรรณ	ทองมี	 	 	
นางสาวกุลดี	ยศพิมพ์	 นางชบา	บัวอ่อน
นางสาววิกานดา	ศรีศักดา	 นางสาวดาววรินทร์	แก้ววิชิต		
นางสาวพิชาณันช์		เตชะประสิทธิวานิช	 นางสาวอรอรุณีย์		กาญจนวงค์
นางสาวสาริณี		ไทรสังข์สิริพงศ์	 นางสาววราภรณ์	ภาคภูมิ
นางสาวอังคณา	เนยสูงเนิน	 นางสาวพนมพร	เมฆพัฒน์
นางสาววิรัลพัชร	มูลคลัง	 นางสาวอิสยาภรณ์	เทพประสิทธิ์
นายเกริกชัย	สีแสด	 นายวีระศักดิ์	นีระมนต์
นายอภิสิทธิ์	วงค์ค�า	 นายณัฐวุฒิ	สายรัตน์
นายณรงค์ชัย	หนูประโคน	 นางสาวจิตติมา	มะริรส
นางสาวชัญญา	ห่องค�า	 นางสาวชุติมาดา	ปิสนา	
นางสาวพรรณิภา	สกุลซ่ง	 นางสาวศุภาทิพย์	เพียงพรม
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์เจษฎา	โชติมนฺโต	ป.	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธนพล	วรสีหพโล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระคมน์พีรพัฒน์	ธมฺมวฑฺฒโน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิรินภา	กองวัสกุลณี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
นายศิริ	สุดสังข์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถาวร	ภูษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอภิวัฒน์	สันฐาน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิชิต	เชาว์ชาญ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน	 รองประธานกรรมการ
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์	ฝ่ายบริหาร	 รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์	ฝ่ายวิชาการ	 รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 รองประธานกรรมการ
ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรวังน้อย	 รองประธานกรรมการ	

กรรมการ
พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,	ดร.	 พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,	ดร.
พระมหาสุนันท์	สุนนฺโท,	ผศ.ดร.	 พระปลัดระพิน	พุทฺธิสาโร,	ผศ.ดร.
พระมหากฤษฎา	กิตฺติโสภโณ,	ผศ.ดร.	 พระครูปลัดอุดมวัฒน์	(วุฒิพงษ์)	
พระมหาชาติชาย	ปญฺญาวชิโร	 พระครูวินัยธรเอก	ชินว�โส,	ผศ.ดร.
พระครูปลัดฉัตรชัย	อธิปญฺโญ,	ดร.	 พระครูธรรมธรสฐาพร	ปภสฺสโร	
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล	ปญฺญาพโล,	ดร.	 พระคมสัน	ิตเมธโม,	ผศ.	
พระปลัดสมนึก	ธีรปญฺโญ,	ดร.	 พระครูวินัยธรสุริยา	สุริโย,	ดร.
พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์	อชิโต,	ดร.	 พระมหาสุพัฒน์	นนฺทปญฺโญ,	ดร.
พระมหาพิสุทธิ์	สิทฺธิเมธี	 พระมหาวันเฉลิม	สุวทิตฺตเมธี
พระมหาเกียรติพงษ์	อภิสิทฺโธ	 พระนุชิต	นาคเสโน	
พระมหาสมชาย	ขนฺติสรโณ	 พระมหาพิสิษฐ์	วชิรพิสิทฺธิ	
พระมหาอนุชา	กาญจโน	 พระมหาศุภกิจ		ศุภกิจฺโจ
พระครูสมุห์ทิพย์	สิริธมฺโม,	ดร.	 พระมหาบุญสุข	สุทฺธิญาโณ,	ผศ.
พระสุรชัย	สุรชโย,	ดร.	 พระวิเทศพรหมคุณ,	รศ.ดร.
พระมหาสมบูรณ์	สุธมฺโม,	รศ.ดร.	 พระณรงค์	ฐานวุฑฺโฒ,	ผศ.ดร.
พระครูปลัดอรรณพ	ปญฺญาสาโร	 พระครูปลัดมารุต	วรมงฺคโล,	รศ.ดร.
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์	ภูริปญฺโญ,	ผศ.ดร.	 พระมหาภัทรวิชญ์	ปญฺญาวชิโร,	ผศ.ดร.
พระครูโอภาสนนทกิตติ์,	ผศ.ดร.	 พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,	ผศ.ดร.
พระมหาสมบัติ	ธนปญฺโญ,	ผศ.ดร.	 พระครูกิตติญาณวิสิฐ,	ผศ.ดร.
พระมหาญาณวัฒน์		ฐิตวฑฺฒโน	 พระมหาสวนทรา	ธมฺมจารี	
พระสมุห์โชคดี	วชิรปญฺโญ	 รศ.ดร.วัชรินทร์	ชาญศิลป์	
รศ.ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 รศ.ดร.สุรินทร์	นิยมางกูร	
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รศ.ดร.เติมศักดิ์	ทองอินทร์	 รศ.อนุภูมิ	โซวเกษม	
รศ.ดร.วิวัฒน์	หามนตรี	 รศ.ดร.สมชัย	ศรีนอก	
รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย	 รศ.ดร.สิน	งามประโคน	
รศ.ดร.อินถา	ศิริวรรณ	 รศ.ดร.พิเชฐ	ทั่งโต	
รศ.ดร.พลวัฒน์	ชุมสุข	 ผศ.ชวัชชัย	ไชยสา	
ผศ.ดร.ธวัชชัย	สมอเนื้อ	 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์	แก่นท้าว	
ผศ.ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ	หมั่นมี	
ผศ.ดร.เดช	ชูจันอัด	 ผศ.ดร.เดชา	กัปโก	
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์	จิตตานุรักษ์					 ผศ.ดร.ประสิทธิ์	พุทธศาสน์ศรัทธา	
ผศ.ดร.นพดล	ดีไทยสงค์	 ผศ.ดร.สุริยา	รักษาเมือง	
ผศ.ดร.ประเสริฐ	ธิลาว	 ผศ.ดร.อภิญญา	ฉัตรช่อฟ้า	
ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ	อบสิน	 ผศ.ดร.เอนก	ใยอินทร์	
ผศ.ดร.สุวัฒสัน	รักขันโท	 ผศ.ดร.เกษม	แสงนนท์	
ผศ.ดร.บุญเชิด	ช�านิศาสตร์	 ผศ.ดร.พีรวัฒน์	ชัยสุข	
ผศ.ดร.นิเวศน์	วงศ์สุวรรณ	 ผศ.ดร.พรทิพย์	วรรณวิโรจน์	
ผศ.ดร.ระวิง	เรืองสังข์	 ผศ.กิตติศักดิ์	ณ	สงขลา		
ผศ.ดร.พิธพิบูลย์	ทองเกลี้ยง	 อ.ดร.ยุทธวีร์	แก้วทองใหญ่	
อ.ดร.กาญจนา	ด�าจุติ	 อ.ดร.บวร	ขมชุณศรี	
อ.ดร.ปนัดดา	รักษาแก้ว	 อ.ดร.สมบัติ	นามบุรี	
อ.ดร.นิกร	ศรีราช	 อ.ดร.พิทักษ์พล	ปรีชาชาติ	
อ.ดร.วรพจน์	ถนอมกุล	 อ.ดร.สุภัทรชัย	สีสะใบ	
อ.ดร.วสันต์	ลิ่มรัตนภัทรกุล	 อ.ดร.ทักษิณ	ประชามอญ	
อ.ดร.สร้อยบุญ	ทรายทอง		 อ.ดร.สุภาภรณ์	โสภา	
อ.ดร.สุขอุษา	นุ่นทอง	 อ.ดร.ล�าพอง	กลมกูล	
อ.ดร.สายหยุด	มีฤกษ์	 อ.สนธิญาณ	รักษาภักดี	
อ.วินัย	มีมาก	 อ.ภัชลดา	สุวรรณนวล	
อ.ปริญญา	นิกรกุล	 อ.ดาวเหนือ	บุตรสีทา	
อ.จ่ามยุ้น	ลุงเฮือง	 อ.เดชอุดม	แสงบุญ	
อ.มารุตพงศ์	มาสิงห์	 อ.ฉัตรชัย	ธารพล	
อ.ศักดิ์ดา	งานหมั่น	 อ.สุวิทย์	ฝ่ายสงค์	
อ.ยุภาพร	ศรีนอก	 ดร.ทองดี	ศรีตระการ	
ดร.ประดิสิษฐ์	ประคองสาย	 ดร.กรกต	ชาบัณฑิต	
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นายวีรวัฒน์	แสนชัย	 นางลัดดาวัลย์	น่วมบาง	
นางสาวสุกัญญา	แจ้งนคร	 นายนเรศ	ฤทธิเดช
นายพลวัฒน์	สีทา	 นางสาวชญานุช	สามัญ	
นางสาวกาญจนา	บุญเรือง	 นางสาวพัชรี	หาลาง	
นางสาวเรวดี	จรรยา		 นางสาวณกาณฑ์	หิรัญวัชรปภา	
นางสาวจิราพร	อรรถารส	 นายนพเก้า	สุโพธิ์
นายเสวก	นกอินทรีย์	 นายดวงจันทร์	แสงอาทิตย์	
นายสุทา	ขอวาดกลาง	 นางแตงล้าน	มามะณี	
นายเรืองยศ	หวังสุขใจ	 นางสาวนุสรา	พุฒซ้อน	
นายแสงสุรี	ทองมาก	 นางสาวสมฤทัย	บุญค�ามูล	
นายวรวุฒิ	ระมั่งทอง	 นายสมัคร	นามอรรถ	
นายสมพงศ์	ไมตรีจิต	 นายสมัย	เพ็งน�้าค�า	
นายบรรจง	เพ็งน�้าค�า	 นายมงคล	เพ็งน�้าค�า	
นายจรรยา	เนินคู่เขตโขง	 นายพรมมา	โฮนอก	
นายส�ารวย	เกิดไธสง	 นายมานิต	แน่นอุดร	
นายถาวร	ขันดี	 นายสันติ	ทารักษา	
นายธวัชชัย	คล้ายสังข์	 นายสมพงษ์	ปัดไธสง	
นายอางกูล	สกุลวงษ์	 ว่าที่	ร้อยตรี	สมควร	จั่นพา	
นายชัชชัย	นายี่	 นายนิรัญ	เกตุแก้ว	
นายพาณิช	วงษ์สีดา	 นายค�าเผย	ชาวสองคอน	
นายกุญชร	คล้ายสังข์	 นายคมสัน	พันธุระ	
นายอุทิศ	การเพียร	 นายพรชัย	เกาะรัมย์	
นายสิทธิชัย	ธารพล	 นายสุทิศ	สวัสดี	
นางสาวอรุณรัตน์	วิไลรัตนกุล	 นางสาววารี	โศกเตี้ย	
นางสาวมณี	อาลากุล	 นางสาววิลาวัลย์	บุญเพ็ง	
นายประวิทย์	ชัยสุข	 นางสาวอภัสสาพร	หงส์วิลัย	
นางสาวริญญารัตน์	วรจินตนาลักษณ์	 นางสาวณัชชา	อมราภรณ์	
นางสาวมณฑกานต์	แป้นกลม	 นางสาวศิริประภา	แก้วบุญใสย์	
นายณรงค์ชัย	คงเพ็ชร	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าไทร
เจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรวังน้อย	 อปพร.องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าไทร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มจร	
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองนิติการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกิจการพิเศษ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการส�านักงานคณบดี	คณะสังคมศาสตร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	ภาควิชารัฐศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองนิติการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	(นายประเสริฐ	ค�านวล)		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองกิจการพิเศษ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุวิทย์	แซวรัมย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปุญญาดา	จงละเอียด	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา	สิงห์ค�าคา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญาภัค	เจริญดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยณรงค์	ธรรมธีรภรณ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฏฐา	เอี๊ยวคนอง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล	 รองประธานกรรมการ
รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการกองกลาง	 ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน
ผู้อ�านวยการกองวิชา	 ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	 ผูอ้�านวยการกองอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	
ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา	
ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร	ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม			
ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ	
เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	
เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์		
รองผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	 กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการกองกิจการพิเศษ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองสื่อสาร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาบุญยืน	ญาณโสภโณ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาประยูร	ธีรวโร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากุศลิน	สุนฺทรศิริ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนครินทร์	สมจันทร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 									ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อาคาร มวก. ๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**************
  ที่   รายชื่อเจ้าภาพ                           รายการอาหาร
	 ๑		 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.	
	 		 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 ขนมจีน
	 ๒		 มูลนิธิร่วมกตัญญู		 	 อาหารตลอดงาน
	 ๓		 ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	และคณะ	 อาหารตลอดงาน
	 ๔		 มูลนิธิโพธิวัณณา	
	 		 น�าโดย	ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	 อาหารตลอดงาน
	 ๕		 พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
	 		 รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์	
	 ๖		 พระโสภณพัฒนคุณ	วัดพุน้อย	ลพบุรี	 บาร์บีคิว	๒,๐๐๐	ไม้
	 ๗		 พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร.	(หลวงพ่อแดง)	
	 ๘		 พระครูอุดมจารุวรรณ,ดร.	วัดบ�าเพ็ญเหนือ	
	 ๙		 พระครูไพศาลศีลวัฒน์	วัดท่าอิฐ	จังหวัดอ่างทอง	
	๑๐		 พระราชวัลภาจารย์,วิ.	วัดหนองหอย	ราชบุรี	
	๑๑		 คณะศิษยานุศิษย์	พระอาจารย์สมชาย	นนฺทโก	
	 		 วัดหนองรี	อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
	๑๒		 พระชลญาณมุนี,ดร.	
	 		 รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี	
๑๓		 พระเทพวรมุนี	เจ้าคณะจังหวัดนครพนม	
	 		 -	แม่ชีน้อย	วัดพระธาตุพนม	และคณะ	 ข้าวเหนียว,	ส้มต�า

	๑๔		 พระอาจารย์ระพิน	สีลธโร	วัดหนองไร่	และคณะ	 ก๋วยเตี๋ยว
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 ๑๕		 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	ร่วมกับ	บริษัท
	 		 กลุ่มปาล์มธรรมชาติ	“น�้ามันพืช	ตราผึ้ง”	 ข้าวขาหมู	-	น�้าดื่ม
	๑๖		 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	
	๑๗		 พระอาจารย์ศุภชัย	ภูริญาโณ	คณะศิษย์
	 		 (ศูนย์พุทธบริษัทสากล)		 ขนมจีน	น�้ายา
	 		 	 	 	 ข้าวเหนียว	ไก่ทอด	
	 		 	 	 	 น�้าสมุนไพร
	๑๘		 โรงทานปัญจศรี	
	 		 บริษัท	สมุนไพรปัญจศรี	จ�ากัด	 น�้าสมุนไพร,ชา-กาแฟ
	๑๙		 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี		
	 		 ๑)	นางสาวโสภา	กาลมูสิทธิ์
	 		 ๒)	นางสาวสุภารัตน์	ลิ้มด�ารงค์
	 		 ๓)	นางสาวณัฐสุรีย์	ด่านล�ามะจาก
	 		 ๔)	นางสาวจุฑามาศ	เทพทอง	 ข้าวเกรียบทอด
	๒๐		 ป้าน้อย	อาหารเจ	 	 อาหารเจ,	น�้าแข็งใส
๒๑		 ร้านสายสุวรรณ	คุณสาวิตพร	-	คุณบวรวิชญ์	 ขนมโตเกียว
๒๒		 คุณส�าราญ	นวพาณิช	 เฉาก๊วย
๒๓		 บริษัท	วัชรทรัพย์	ปิโตรเลี่ยม	จ�ากัด	
๒๔		 นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(พธ.ด.)	
	 		 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	รุ่นที่	๑๒	
	 		 โดยการน�าของพระบุรเขตธรรมคณี	
	 		 เจ้าคณะจังหวัดตราด	
๒๕		 ดร.กุลณพัฒน์	พัฐธัญดรรัตน์	และคณะ		 น�้ามะนาว		
	 		 	 	 	 จ�านวน	๕๐๐	ขวด
๒๖		 ดร.สมบูรณ์	-	ดร.อรศิริ	วราบัณฑูรวิทย์			 ย�าแซ่บ

๒๗		 บมจ.พีจีที	เอ็นเนอยี่	 บริจาคน�้าดื่ม

*******
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287พิธีประสาทปริญญาประจ�าปี ๒๕๖๕

รายนามพระเจริญชัยมงคลคาถา 
งานประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  

	 ๑.	 พระธรรมรัตนาภรณ์		 วัดเขียนเขต	พระอารามหลวง	จังหวัดปทุมธานี

	 ๒.	 พระเทพรัตนากร		 วัดเทพลีลา	พระอารามหลวง	กรุงเทพมหานคร

	 ๓.	 พระเทพวัชรจริยาจารย์		 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๔.	 พระราชธีราภรณ์		 วัดพระพุทธฉาย	รองเจ้าคณะภาค	๒	จังหวัดสระบุรี

	 ๕.	 พระราชปัญญาโสภณ		 วัดบพิตรพิมุข	รองเจ้าคณะภาค	๑๓	กรุงเทพมหานคร	

	 ๖.	 พระราชวัลภาจารย์		 วัดหนองหอย	รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

	 ๗.	 พระราชพิพัฒน์โกศล		 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร

	 ๘.	 พระสุวิมลธรรมาภรณ์		 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร	

	 	 	 	 	 เจ้าคณะเขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

	 ๙.	 พระพิพัฒน์วราภรณ์		 วัดสุนทรธรรมทาน	เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ	

	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	๑๐.	พระปริยัติวรานุกูล			 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	เลขานุการเจ้าคณะภาค	๒	

	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร
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288 สูจิบัตร

รายนามพระเจริญชัยมงคลคาถา 
งานประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

	 ๑.	 พระธรรมราชานุวัตร		 วัดโมลีโลกยาราม	ราชวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร

	 ๒.	 พระเทพวิสุทธิโสภณ		 วัดราชคฤห์	กรุงเทพมหานคร

	 ๓.	 พระราชธรรมวาที		 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร

	 ๔.	 พระราชวชิรโมลี		 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร	รองเจ้าคณะภาค	๑๔	

	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร

	 ๕.	 พระวิสิฐคณาภรณ์		 วัดมงคลชัยพัฒนา	รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

	 ๖.	 พระเมธีวราภรณ์		 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๗.	 พระญาณไตรโลก		 วดับรมวงศ์อศิรวราราม	รองเจ้าคณะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

	 ๘.	 พระพิศาลวิหารกิจ		 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๙.	 พระครูศรีวรกิจจารักษ์		 วัดพระพุทธบาท	รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

	๑๐.	พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน		 วัดพะยอม	เจ้าคณะอ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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