
ท่ี รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 คณะพุทธศาสตร์           636            61       697

2 คณะครุศาสตร์           325              8       333

3 คณะมนุษยศาสตร์           153            59       212

4 คณะสังคมศาสตร์           953        1,725     2,678

5 สถาบันสมทบ             18              8         26

       2,085       1,861    3,946

ท่ี รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 พุทธศาสตรบัณฑิต         2,085        1,861     3,946

2 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต           740           339     1,079

3 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต           111           105       216

       2,936       2,305    5,241รวมท้ังส้ิน

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รวมท้ังส้ิน

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2558 (ทุกระดับการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 54 9 63

2 วิทยาเขตหนองคาย 14 14

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 34 9 43

4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 17 17

5 วิทยาเขตขอนแก่น 26 2 28

6 วิทยาเขตนครราชสีมา 13 13

7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 50 50

8 วิทยาเขตสุรินทร์ 4 4

9 วิทยาเขตแพร่ 9 9

10 วิทยาเขตพะเยา 8 8

11 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 53 53

12 วิทยาลัยสงฆ์เลย 35 35

13 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 28 1 29

14 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 10 10

15 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 19 19

16 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 8 8

17 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 8 1 9

18 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 5 5

19 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 27 32 59

20 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 13 13

21 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 28 3 31

22 วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 6 6

23 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 12 12

24 ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 34 2 36

25 ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 43 43

สถิติพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี  60 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์



26 ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 24 24

27 ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 6

28 ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 23 23

29 ห้องเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา 5 2 7

30 ห้องเรียนวัดวัดอภิสิทธ์ิ จังหวัดมหาสารคาม 19 19

31 สาวิกาสิกขาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 2

635 63 698รวมท้ังส้ิน



ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 51 1 52

2 วิทยาเขตหนองคาย 44 44

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 21 21

4 วิทยาเขตขอนแก่น 22 4 26

5 วิทยาเขตนครราชสีมา 14 14

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี 20 20

7 วิทยาเขตสุรินทร์ 16 3 19

8 วิทยาเขตแพร่ 9 9

9 วิทยาเขตพะเยา 7 7

10 วิทยาลัยสงฆ์เลย 9 9

11 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 9 9

12 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 10 10

13 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 4 4

14 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 7 7

15 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 23 23

16 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 8 8

17 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 19 19

18 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 9 9

19 วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 10 10

คณะครุศาสตร์



20 ห้องเรียนวัดพิกุล จังหวัดสิงห์บุรี 13 13

325 8 333

ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 51 24 75

2 วิทยาเขตหนองคาย 10 10

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 45 18 63

4 วิทยาเขตขอนแก่น 9 1 10

5 วิทยาเขตนครราชสีมา 4 11 15

6 วิทยาเขตอุบลราชธานี 10 1 11

7 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 15 15

8 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 3 3

9 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 6 4 10

153 59 212

รวมท้ังส้ิน

คณะมนุษยศาสตร์

รวมท้ังส้ิน



ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 ส่วนกลาง 76 6 82

2 วิทยาเขตหนองคาย 29 115 144

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 51 108 159

4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 10 22 32

5 วิทยาเขตขอนแก่น 21 16 37

6 วิทยาเขตนครราชสีมา 48 106 154

7 วิทยาเขตอุบลราชธานี 36 123 159

8 วิทยาเขตสุรินทร์ 32 51 83

9 วิทยาเขตแพร่ 18 99 117

10 วิทยาเขตพะเยา 23 133 156

11 วิทยาลัยสงฆ์เลย 9 39 48

คณะสังคมศาสตร์



12 วิทยลัยสงฆ์นครพนม 18 19 37

13 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 9 86 95

14 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 23 19 42

15 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 16 8 24

16 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 29 56 85

17 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 21 90 111

18 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 20 108 128

19 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 30 30

20 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 15 73 88

21 วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 15 58 73

22 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 21 21

23 ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 19 20 39

24 ห้องเรียนวัดไพสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 32 48

25 ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 31 47

26 ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 8 8

27 หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา 2 42 44

28 หน่วยวิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี 29 29

29 หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 21 26 47

30 หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จังหวัดตาก 5 54 59

31 หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี 13 19 32

32 หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ 13 2 15

33 หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 22 81 103

34 หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 21 25 46

35 หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 21 4 25

36 หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 24 24

37 หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 40 29 69

38 หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 29 25 54

39 หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 12 12

40 หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี 43 43



41 หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 29 29

953 1725 2,678

ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 มหาปัญญาวิทยาลัย 4 1 5

2 Kandy Buddhist Institute for Advanced Studies 5 4 9

3 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 3 3 6

4 มหาวิทยาลัยสงฆ์ชิงเจ่ว สาธารณไต้หวัน 6 6

18 8 26รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน

สถาบันสมทบ



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาธนกร กตปญฺโ ดรมลกานต์ อันดับ 1

2 พระแสงจันทร์ ตสาโร เหล็กศรี อันดับ 1

3 พระทวีสุข สิริปญฺโ จุดาบุตร อันดับ 1

4 พระอธิการไพรวัลย์ ภูริ าโณ สุวรรณสุข อันดับ 2 D+

5 พระสันติ สนฺติปาโล ท าขุรู อันดับ 2

6 พระสราวุฒิ วิสารโท วิชัยโย อันดับ 2

7 พระสุรศักด์ิ สุทธิ าโณ พรมวันนา อันดับ 2

8 พระสุวิทย์ สุทธิ าโณ เนตรวงษ์ อันดับ 2

9 พระครูปริยัติพัฒนาทร ตธมฺโม สีล้ าเลิศ อันดับ 2

10 พระประมวล อธิปญฺโ จันทรประทักษ์ อันดับ 2

11 พระสุรชิต วชิร าโณ อัศวภูมิ อันดับ 2

12 พระอภิชาติ พุทฺธ าโณ สามขา อันดับ 2

13 พระส ารวย อคฺคธมฺโม เอ้ือสลุง

14 พระบุญช่วย ธมฺมปาโล ท าขุรู

15 พระครูธรรมสราธิคุณ ธมฺมสโร สีพิราพ

16 พระอธิการบุญธรรม สีลเตโช ศาลารัตน์

17 พระครูสุวรรณจันทรังสี จนฺทร สี แหลมฉลาด

18 พระประดิษฐ์ สิริปญฺโ อ่อนสาคร

19 พระสุทธิพงษ์ ถาวโร ประทุมไชย

20 พระอ่อนจันทร์ ขนฺติโก อุตสัย

21 พระครูกัลยาณธรรมานุศาสน์ จิรธมฺโม พลทมิน

22 พระครูธวัชวีรานุวัตร มหาวีโร ตรีเหลา

23 พระสุรศักด์ิ เขมฺจาโร หลงอาจ

24 พระประเสริฐ กิตติวณฺโณ ศรีทองจันทร์

25 พระสายยันต์ จิตฺตวิริโย ประดับพันธ์ เทียบโอน

26 พระณรงค์ ปญฺ าคโม สมจิต

27 พระมหาเทพ ชยธมฺโม มาตย์เสง่ียม

28 พระบางมด ปิยสีโล ทะบัว

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา



29 พระครูสุจินต์ธรรมาภรณ์ สนฺตจิตฺโต สาระวิถี

30 พระสวรรค์ กนฺตวณฺโณ พละพล

31 พระชูเกียรติ วรปญฺโ ชนะน้อย

32 เจ้าอธิการสมพัฒน์ ธีรญาโณ อ่อนแก้ว

33 พระไอยเรศ อาทิตว โส มณีฉาย ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายหตุ

1 พระมหาเรืองยศ สิริภทฺโท คิดไร เทียบโอน

สาขาวิชาศาสนา



ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระอมรเทพ วิริยธโร ดารุณ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 สามเณรภัทรพงษ์ พรมนิล เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระมหาณัฐพล ธมฺมธโร กองแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระสมภพ ปญฺ าวุฑฺโฒ ศรีพูล เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระก าพล สนฺติกโร ประภาวะตัง เกียรตินิยมอันดับ 2

6 สามเณรณัฐรงค์ สีทานอก เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระสมชาย เตชปญฺโ เตชะ มี F

8 พระประวิง อตฺตทีโป ทองแก้ว

9 พระมหาผดุงเกียรติ มหาเมธี บัวน้ าอ้อม

10 พระวันชัย เขมกาโม ศูนย์ยันต์

11 พระเทียนชัย เทวสิรินฺธโร ไชยราช

12 พระณัฏฐ์ดนัย านวุฑฺโฒ เนียมหอม

13 สามเณรกฤษกร ตรีรัตน์

14 พระมหาธันวา ภทฺทมุนี กะมลภา

15 พระพงศ์นุรักษ์ รกฺขิตว โส บุญฤทธ์ิ

16 สามเณรเกียงศักด์ิ แซ่ล่ี

17 พระมหาธงชัย คมฺภีรปญฺโ เสง่ียมทรัพย์

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหามนตรี อตฺถเมธี เก้ือทาน เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระธนวัฒน์ กิตฺติธมฺโม ศรีส าราญ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

3 พระสุชาติ ธีรธมฺโม จันเทพ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระมหาเทียนชัย ชยสิริ โพธิศรี

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา สังคมศึกษา

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย



5 พระปิยะวัฒน์ ปิยวชิโร บุญมี

6 พระวีรพล วีรพโล หยูแก้ว

7 พระจักรพันธ์ ภูริปญฺโญ จันทร์สว่าง

8 พระธวัชชัย ธมฺมเมธี ล่ันซ้าย

9 พระนครินทร์ ธีรวฒฺฑโน สมจันทร์

10 พระอนุชา รตนโชโต โชติรัตน์

11 พระมหาถนัดกิจ ธมฺมทินโน  แก้วต๊ิบ

12 สามเณรอิทธิพล โพธิสาร

13 พระประเสริฐ สุวณฺณสิริ ศรีทอง

14 พระมหาจักรพงษ์ ธมฺมเมธี บุญอุบล รุ่น 58

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระครูปลัดนันทชัย นนฺทชโย ผิวตะศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมหาสมภาร วิธูรเมธี ช านาญย่ิง เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระมหาสรวิชญ์ ธีรเมธี สิริโรจนไพศาล

4 พระมหาชัยนาท กิตฺติธโร เพชรมณี

5 พระอพิชิต อธิปญฺโ โถทอง

6 พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโ ชุมทอง

7 พระมหาธงชัย รกฺขิตธมฺโม รูปสว่าง

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาสุประพันธ์ ปญฺ าวโร อาจประโคน มี U

2 พระอภิรัตน์ ตวิริโย ดาประโคน

3 พระมหาปรมินทร์ ตสีโล อภัยศิลา

4 พระมหากุลชาติ กตปุญฺโ จันต๊ะนาเขต

5 พระพรเทพ พฺรหฺมปุตฺโต วงศ์สวัสด์ิ ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

สาขาวิชา การจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนา



1 พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต ภูวนิธิธีรธรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมหาพิชิตชัย ปุญฺ ชโย บุญน้ิม เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระอานนท์ ธีรปญฺโ ประสมกล้า เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระโชคดี วชิรปญฺโ ราโชกาญจน์

5 พระอรรณพ ปญฺ าสาโร ฟักสังข์

6 พระมหาวันชัย นาถสีโล หอมจันทร์

7 พระมหาชวลิต ตสีโล รัตวงค์

8 พระพรชัย วรชโย อายุสุข

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระไพฑูรย์ สุทฺธมโณ จุมพลหล้า เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระภูวนาท ธมฺมจาโร โพนธาตุ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระจันทร์สี สุทฺธิ าโณ แสงขาว เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระถวิล ธมฺมธโร ลียะวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระธนะสิน สุขิโต สุขีเพียร เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระตุลา โสภณเมโธ แสนกุล เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระสบาย สาทโร มะโนวัน เกียรตินิยมอันดับ 2

8 พระณัฐวุฒิ ทีปธมฺโม ลือค าหาญ เกียรตินิยมอันดับ 2

9 พระมหาเทียบ อตุโล เสนาเทพ เกียรตินิยมอันดับ 2

10 พระบุญเก้ือ อติธมฺโม โคตรมณี

11 พระอภิเดช อินฺทวณฺโณ ทองกลม

12 พระอนันต์ กิตฺติเมธี มะโรงรัตน์

13 พระอุทิศ ธมฺมธีโร จันทรมี

14 พระธวัชชัย ปภงฺกโร ภูถูกใจ

15 พระมหาสรรชัย ติสฺสเทโว วันทา

16 สามเณรธนกร หาลือ

17 พระประยงค์ านยุตฺโต ศรีเบ้า

18 พระอ าพล อคฺคปญฺโ สน่ันเมือง

19 พระครูสุวรรณวชิรวงศ์ วชิรว โส หงษ์ค า

วิทยาเขตหนองคาย

สาขาวิชา สังคมศึกษา



20 พระพีรพงษ์ ปญฺ าคโม ก้อนฆ้อง

21 พระมหาชูชาติ ถาวโร วงค์บ้านขาว

22 พระมหาสุริยา ธีรปญฺโ อินทร์อ าคา

23 พระมหามนัส วชิรว โส สิงห์สาธร

24 พระมหาธวัชชัย วชิรปญฺโ ถ าวาปี

25 พระสุรชาติ อารยธมฺโม หวายแก้ว ตกรุ่น

26 พระมหาศราวุธ สุปญฺโ แก้วหนองสังข์ ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระปลัดแดนสกล ปภาโส บาลลา เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระศุภชาติ กนฺตสีโล เพลิดพราว เกียรตินิยมอันดับ 1

3 พระอธิการสมควร ปญฺ าวุฑฺโฒ มังศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระเนรมิต วีรเตโช แสงอรุณ เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระรัตนรัตน์ จนฺทาโภ จันทาศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระอธิการไพมณี ชยปุตฺโต ไชยบุญตา

7 พระอธิการสมพงษ์ ตธมฺโม เสนจันตะ

8 พระปลัดสุรชัย สุรชโย ขอบไชยแสง

9 พระครูสกลพัฒนาทร สุจิตฺโต เช้ือกุล

10 พระอธิการส าเร็จ กิตฺติ าโณ ผาด่านแก้ว

11 พระสมุห์กุมาร ปญฺ าวุฑฺโฒ มูลมองมี

12 พระพรมลี อคฺคธมฺโม ชูรัตน์

13 พระพายุ มหาลาโภ ทานาลาด

14 เจ้าอธิการสมาน ปภาโส บริภา

15 พระครูสุเขตธรรมวุฒิ ญาณวุฑฺโฒ สุค าภา

16 พระครูวิริยธรรมสุนทร ปญฺ าวโร จะตุเทน

17 พระลภัสรดา านรโต ลอยพิลา

18 พระมหาศรายุทธ ธมฺมทสฺสี ค าลือฤทธ์ิ

สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนา



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระเจนณรงค์   จิตฺตส วโร ชุ่มพะวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระหน่อ จิรวฑฺฒโน ทองใส เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระณรงค์ฤทธ์ิ   เตชธโร จอมศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระทรงพล   คุณพโล ทิพย์ค า เกียรตินิยมอันดับ 2

5 สามเณรทนงศักด์ิ   แจ้ใจ เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระสุริยรังษี สิริปญฺโ แซ่มิ

7 พระวิทวัส   ปภสฺสร าโณ โกฎิฉกรรจ์

8 พระนันทกร   นนฺทโก ปู่เงิน

9 พระธนวัฒน์   ชยเชฏโฐ ไชยอ้าย

10 พระเกรียงศักด์ิ   กมฺมสทฺโธ ดีกิตติ

11 พระปิยะนันท์   กา จนวาที ภิญโญจิตร

12 พระมหาสุรศักด์ิ กิตฺติโสภโณ แสงอ าไพ

13 พระณัฐพล   คุตฺตธมฺโม ต๋ันค า

14 พระนฤพล   จนฺทสาโร จันต๊ะดุก

15 พระรัตภูมิ ชยสาโร ไชยสาร

16 พระนพพร นริสฺสโร ขาวสวย

17 พระคมสันต์ ภูริปญฺโ แสนปัญญา

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระอานนท์   นฺนทจิตฺโต สุดี

2 พระอดุลวิทย์   เหมวณฺโณ ปิจจะ

3 พระภาณุเมศ ภาณุเมธี นวลประเสริฐ

4 พระศักด์ิชัย   ชยสกฺโก ด ารงรักษ์ธัญญา

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 สามเณรนฤดล เกตุชมภู เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระมหาศักดา สุเมธี ตาลเล้ียม เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา สังคมศึกษา



3 สามเณรอภิรักษ์ คุณสีขาว เกียรตินิยมอันดับ 2

4 สามเณรธิติ ไทรงาม

5 สามเณรอติกานต์ พรมพุธข้า

6 พระกฤษเรศ สุทฺธิจิตฺโต บึงอ าพันธ์

7 พระชวลิต ธีรธมฺโม ชัยสุวรรณ์

8 พระอธิพันธ์ อภิปุณฺโณ จันทรปรีชายุทธ

9 พระมหาศรายุทธ สรายุทฺโธ เขียวเนตร

10 พระสุชาติ เตชธมฺโม อนมนวน

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 สามเณรทัศชัย พรมศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระอานนท์ นิรุตฺติธมฺโม ลีสีค า เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระมหานพดล นวตลปญฺโ ยมสีด า

4 พระมหาอ านวย อธิปญฺโ พรมดา

5 สามเณรวรเทพ ศรีระวรรณ

6 สามเณรอภิวัชร์ ขอสุข

7 สามเณรบุญมี วิทยาสิทธ์ิ

8 สามเณรศุภชัย บุญยาน

9 พระวุทธิชัย กตทีโป จันทร์ชมภู

10 สามเณรจักรี เพราะทะ

11 พระอรรถชัย าณธโร เส้ือก่านค า

12 สามเณรนิธิ จันทร์หอม

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมงคล ตปสีโล วงศ์เดช เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมหาบัญญัติ ภทฺรเมธี วันวาน เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระบรรจบ ธมฺมสิริ จอดนอก เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระพานุวัฒน์ ปญฺ าธโร ชายขุนทด เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย



5 พระลิขิต ขนฺติพโล นะรัมย์ เกียรตินิยมอันดับ 2  

6 พระมนตรี กตทีโป คุณบ ารุง เกียรตินิยมอันดับ 2  

7 พระมหาประพันธ์ อาภาธโร เสนาบัว   

8 พระมหาโกมล กมโล พาแกด า  

9 สามเณรญาชินทร์  เจริญทัศน์  

10 พระนภัทร อตฺถกาโม ลาวกาว  

11 พระจริต ธมฺมจาโร ศรีวิเชียร  

12 พระวินัย ถิรจิตฺโต บุญกล้า  

13 พระวันเฉลิม โกวิทวโร กุลอ้ึงประเสริฐ

14 พระธีรพัฒน์ มหามงฺคโล ทวีโภค

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระวิชิต  จนฺทโสภโณ โคล่า เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระธนบดีเดช  เตชญาโณ ภูมิหิรัณญภัคดี เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระชาญชิต  มหาวีโร สีแสง เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระสหัสชัย กลฺยาโณ สุพรม เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระโกสินทร์ ภูริญาโณ เวชสาร เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระพงษ์พัฒน์ สุทฺธมโน จิตม่ัน เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระอธิการสนธยา เตชธมฺโม นารีกุล

8 พระประดิษฐ์ อาภาธโร โจมสติ

9 พระสมชาย ขนฺติโก เพ่ิมผล

10 พระทิวากร ปญฺญาวฑฺฒโก จ านงรักษ์

11 พระใบฎีกาสุรชัย สุรธมฺโม พลสงคราม

12 พระรณชัย วรธมฺโม บรรจง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระธีระศักด์ิ  สุภวโร ยางธิสาร เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ นนท์ศิริ

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตอุบลราชธานี



3 สามเณรวรยุทธ ธีละ

4 พระกันตินันท์ สุทฺธปญฺโญ เวชสาร

5 พระสุนทร ขนฺตวโร รัตนพันธ์

6 พระสุนัน สุทฺธจิตฺโต ดวงสา

7 พระประหยัด โสภิพนฺธุ โสภิพันธ์

8 พระอธิการสุรวุฒิ  สุรเตโช สมควรสิริสกุล

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระอนุศร ถามิโก วิโรจน์รัตน์ อันดับ 2

2 พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล มาพะดุง อันดับ 2

3 พระธีรพัฒน์ ธีรปญฺโ ค าแสน อันดับ 2

4 พระถวิน สุทฺธาโส จิตเย็น

5 พระสิริพงษ์ ถิรธมฺโม มะณี

6 พระสมชิด กตธมฺโม อินธนู

7 พระนิวัฒน์ สุทฺธิโก ทองสุข

8 พระฐิติเจตน์ สุเมโธ ค ามา

9 พระสราวุธ อภิวฑฺโน เนียมฝอย

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระสิริวัฒน์ สุธีโร ช่อทองหลาง เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระสรายุทธ กิตฺตินนฺโท ทิพย์กระโทก เกียรตินิยมอันดับ 2  มี D

3 พระอุดม ถาวรจิตฺโต ดีล้อม เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระนพดล าณกโร บุญน าพา เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระวิรศักด์ิ ตเมโธ อินตา

6 พระใบฎีกาวีระพล ภูริปญฺโ ตลับทอง

7 PhraTha Duy

สาขาวิชา สังคมศึกษา

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (บรรพชิต)

วิทยาเขตสุรินทร์



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระสิรวิชญ์ ปญฺ าวฑฺฒโน แก้วปินะ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมนัสนันท์ จรณสมฺปนฺโน วงค์แสนศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระมหาศาสตรา าณสิริ ก ารูป เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ถ่ินทิพย์

5 พระทรงศักด์ิ กิตฺติปญฺโ จักรดี

6 พระธนาพงศ์ กลฺยาณเมธี จันทร์เนตร

7 พระทวีศักด์ิ สีลล วโร แสงทิพย์

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระปวเรศ ปวรวาที เกษรศุกร์

2 พระมหาพิชัย วิชยสิริ ใจสี

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระเกียรติณรงค์ ปญฺ าวชิโร น าทาน

2 พระอดิศักด์ิ กิตฺติสมฺปนฺโน เสาร์แก้ว

3 พระสุทธิพงศ์ ติสฺสวโร หม่ันการ

4 พระทวีศักด์ิ ธีรปญฺโ ขยันขาย

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระกรกนก มนฺตเสวี ท่องเท่ียว

2 พระวิกรม ปิยวณฺโณ จอมภาปิน

3 พระประชา จนฺทโก ประพันธ์กุล

วิทยาเขตแพร่

สาขาวิชา สังคมศึกษา

สาขาวิชา สังคมศึกษา

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย 

วิทยาเขตพะเยา

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์เลย



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระเอกสิทธ์ิ   มุนิว โส มณีศรี เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

2 พระอาทิตย์   อธิคโม แวงโส เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

3 พระไกรศักด์ิ   กิตฺติปาโล พิมพ์เสนา เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระมหายุทธพิชัย   าณสิทฺธิเมธี ฟักเขียว เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระสุภัทรชัย  เอกวณฺโณ ภิรมย์ เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระมหาอภิชาติ   านิโย วงวิระขันท์ เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระณรงค์  กนฺตสีโล ลือชา

8 พระมหากิตติพงษ์   กิตฺติโก ดอนพุทธา

9 พระเจด็ด สิริวิชโย ศรีวงษ์ชัย รุ่น 57 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโ ยางสิงอ้อ

2 พระภาณุพงศ์ เตชวโร สายบัว

3 พระมหายุทธชัย เขมจารี อุบัวบล

4 พระณรงค์ศักด์ิ ตปสาโท ธ.น.แนน

5 พระพิชิต ทิวากโร พรมอินทร์

6 พระนิติวัฒน์ จนฺทวณฺโณ เล็กอ่อน

7 พระบุญชู ธีรปญฺโ ภูดีทิพย์

8 พระส าราญศักด์ิ สุเมธโส อุเทนจันทร์

9 พระธเนศ ปภาโส ปีลาตี

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระคมกฤษ  กุสฺลจิตฺโต บุญป้อ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระวีระศักด์ิ   อธิปญฺโ หลวงไผ่ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระทินกร   ทินฺนวโร อุตตึง   เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

สาขาวิชา สังคมศึกษา



4 พระมหาวันชนะ ภูริ าโณ ท่าดีสม มี F

5 พระวีระยุทธ อาภากโร วรรณภิระ

6 พระวิทยา านิสฺสโร อายุยืน

7 พระฐานวัฒน์     านวฑฺฒโณ ใจ๋ค า

8 พระปลัดวาริน านุตฺตโร ค าสม  

9 พระธงชัย วรธมฺโม สิทธิโรจน์

10 พระพรพิพัฒน์  ปญฺ าวฑฺฒโก กันทะวงศ์

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 เจ้าอธิการนิรุตต์ิ ชาคโร เช้ือร่ืน

2 พระชาญวิทย์ อ สุวฑฺฒโน เฟสูงเนิน

3 พระรัชชาพงษ์ ชินวโร เสาวะดี

4 พระสรายุธ สุทฺธมโน แสงศรีธูป

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระปกรณ์กิตต์ิ วิสุทฺธธมฺโม ธนภัทร์นิธิกูล เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระพงษ์วิษณุ ชินว โส จันทร์ด้วง

3 พระชาติชาย นรินฺโท แก้วดอกรัก

4 พระครูวิวิตจิตสุนทร นิสโภ น่ิมอ่ิม

5 พระธีรเกียรติ นรินฺโท ค าแหง

6 พระอธิการรุจิภาส ธีรธมฺโม กรีฉวี

7 พระจรัญ ติสฺสโร คล้ายสุวรรณ์

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาสุขสัญ สุรกฺขิโต ยืนย่ิง อันดับ 2

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนา



2 พระแสงเดือน  ธมฺมจาโร ม้ายพิมาย อันดับ 2

3 พระครูสุวรรณธรรมประทีป ทีปโก ศรีประดู่

4 พระณัฐวุฒิ ตธมฺโม งามสง่า

5 พระสมยศ  เตชปญฺโ แจ้งแสง

6 พระสุธีร์ สาทโร เหมือนแสงศรี

7 พระสุนันท์  ธมฺมธโร สะเทียนรัมย์

8 พระปรีชา ปริชาโน คูพิพรม

9 พระจุมพล  สุทธิ าโณ พูนสกุล

10 พระโทน ทีปงฺกโร ทองน า

11 พระธนัท จิตฺตาทโร โสดรัมย์

12 พระสมชาย   สุเมโธ มนตรีคลัง

13 พระประมวญ  ยโสธโร อร่าม

14 พระธงชัย ธีรปญฺโ คงประโคน

15 พระธวัชชัย านวีโร กอกุล

16 พระครูผาสุกธรรมประสิทธ์  ถาวโร ทองวิเศษ

17 พระทวีพูน  สนฺติกโร โสภา

18 พระใบฏีกาส าเรียง  กิตฺติคุโณ สุกเสกสรร

19 พระมณีพร  ขนฺติสาโร ซ่ึงรัมย์

20 พระสมศักด์ิ สุภทฺโท จะรัญรัมย์

21 พระถนอมพล ธมฺมาวุโธ ศรีชุมพร

22 พระเอกลักษณ์ ปญฺ าวโร เนินกลาง รุ่น 59

23 พระชัยสิทธ์ิ ชยธมฺโม ศรชัย รุ่น 59

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระกีรติกร   สุธมฺมจารี พลจร

2 พระจีรพรรณ   อริยว โส มีสา

3 พระมหาสมภพ  วิริยมงฺคโล พงษ์ด้วง

4 สามเณรสุรศักด์ิ   เนตรทิพย์

5 สามเณรสมควร   ศาลาคาม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย



6 พระวัฒนา   ธมมฺวโร บุญตัน

7 พระประสงค์  วรปญฺโ เสารางทอย

8 สามเณรจักรพันธ์   ขัตวิไชย

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระพงศธร กิตฺติ าโณ เพชรเทพ เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระมหาจรัญ ตโสมนสฺโส อุตวงษา เกียรตินิยมอันดับ 1

3 พระมหาเหรียญชัย พล าโณ พาวัง เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระมหาเชษฐา าณจารี อินทริง เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระครูสมุห์กิตติศักด์ิ กิตฺติว โส สว่างวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระมหาอาทร สุเมธี แดงนา เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระกิตติ กิตฺติปญฺโ ศรีไพบูลย์ เกียรตินิยมอันดับ 2

8 พระธีระศักด์ิ จรณธมฺโม บัญญัติ เกียรตินิยมอันดับ 2

9 พระพรหมพิริยะ ถาวโร มาลัยรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

10 พระมหาพิชัย วรภาณี ล้ิมสว่างพูลวัตถุ เกียรตินิยมอันดับ 2

11 สามเณรศรายุทธ แก่นพรม เกียรตินิยมอันดับ 2

12 พระเด่ียว อาภสฺสโร กล้าหาญ

13 พระไพศาล ตโสภโณ เสมสุข

14 พระกิตติศักด์ิ ธีรปญฺโ เจริญสุข

15 พระชาตรี สิริมงฺคโล วงศ์ศิริ

16 พระศุภวัฒน์ สุวฑฺฒโน ขันธ์สุวรรณ

17 สามเณรวัลลภ ดะสมุทร

18 พระคุณากร านิสฺสโร ลัยรักษา

19 พระชยพล อุทโย บุญถาวร

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระอนุพงษ์ วชิรว โส ดาวทอง เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

สาขาวิชาสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ



2 พระหล้า สุเมโธ ดวงแสง

3 Samanera Chanseng Inthapanya

4 พระสกล มหาปุญฺโ บุญดก

5 พระโรจน์มงคล สิริวฑฺฒโก ต๊ะยศ

6 Samanera Silay Inthaphong

7 พระกิตติศักด์ิ สนฺตมโน จักใจ

8 พระสยมพล พลววณฺโณ แรงคง

9 พระไตรรัตน์ รตนจิตฺโต ม่อชา

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระณัฎฐกร กิตฺติวุฑฺโฒ การะกัน เกียรตินิยมอันดับ 2  มี D+

2 พระใบฎีกาธนชโนดม ชยาภินนฺโท โท๊ะเป้ีย เกียรตินิยมอันดับ 2  มี D+

3 พระอธิการธิวานนท์ ทิวานนฺโท อุ่นผูก

4 พระครูโสภิตวชิรคุณ วชิร าโณ ชุ่มปัญญา

5 พระเอนกพงษ์ สิริสุวณฺโณ เปียงพรหม

6 พระด ารงศักด์ิ คุตตฺสีโล แพทย์รักษา

7 พระสันติสุข าณเมธี แก้วมูล

8 พระปลัดฐิติยากร รตนปุตฺโต ก่ าแก้ว

9 พระสุวิทย์ สุชาโต ธนโสกิตพงศ์

10 พระศักด์ิชัย โกวิโท แสงจันทร์

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาเริงศักด์ิ ธมฺมสิริ เติมขุนทด เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระอดุลย์  อคฺคปญฺโ พลแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระนัฐพร  อภิวฑฺฒโน พลอยนัด เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระมหาทรงวุฒิ  ธิติวุฑฺฒิ จันจันทร์

5 พระมหาจิรศักด์ิ จิรฏฺ โก ครุฑมณี

สาขาวิชา การสอนพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง

ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

สาขาวิชา สังคมศึกษา



6 พระกิตติวัฒน์  กิตฺติวฑฺฒโน อัมสารัมย์

7 พระนพพล ธมฺมพโล บริรัตน์

8 พระมหาวาสุเทพ  าณเมธี น้ าพุ

9 พระมหาตุ๋ย  ขนฺติธมฺโม ค าหน่อ

10 พระน าโชค  ปสุโต นวมศรี

11 พระรณกร ปญฺ าวุฑฺฒิ แสงสว่าง

12 พระกิตติพร กิตฺติภทฺโท ครุฑมณี

13 พระสมชาย โชติว โส พิมาทัย



ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระสราวุธ   ค้ันกร๊ี พิมดี เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมหายุทธพงษ์   ยุทฺธเมธี บุญเลิศ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระวีระ   วีรจิตฺโต มีนิลดี

4 Denish Bajracharya

5 พระมหาอาทิตย์ กิตฺติสาโร จันดา ตกรุ่น

6 สามเณรฐิติพงศ์ ธุระพันธ์ ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 สามเณรจตุพงษ์ ย่ีโถ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมหาปฏิภาณ ปฏิภาณญฺญู โกศลศักด์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 Ven. Sainoi Nyanasami Sengsook

4 พระยรรยง   ยสวฑฺฒโก เพชราช

5 พระครูสังฆรักษ์อานนท์ สมจิตฺโต ทัดส าราญ

6 พระมหาบุญมี   ธมฺมร สี จามรจารุเดช

7 พระมหาภราดร   ภูริสฺสโร สุวรรณรัตน์

8 พระนิติภูมิ   อภินนฺโท แสงสุโท

9 พระเกียรติโสภณ   โสภณจิตฺโต ธิธรรมมา

10 Kong Seang Venkham

11 สามเณรสยามรัฐ   พัตรภักด์ิ

12 Sone Chitavanh

13 พระอภิเชษฐ์   สุภทฺทรวาที สมค าศรี

14 สามเณรอดิศักด์ิ   ชนะเมือง

15 พระปริวัฒน์   อินฺทวีโร อินทร์กอง

สาขาวิชา ภาษาไทย

ส่วนกลาง

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60 

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



16 สามเณรศิริศักด์ิ ค าภูแสน

17 พระสมหวัง   ค้ันโผ เพ็งปอพาน

18 Rathtana Chantaliya

19 สามเณรจักรกฤษณ์   พลที

20 พระมหาเชษฐกร   สิริสาโร สีดา

21 พระนิกร พุทไธสงค์ พุทไธสงค์

22 Suliya Singsuvanh

23 Visava Keophasird

24 พระมหาสมชาย อินฺทปญฺโ นิลเทศ เกียรตินิยมอันดับ 1 ตกรุ่น

25 Khamphiensamay Sengdouangchanh ตกรุ่น

26 Bunlin Ly ตกรุ่น

27 Ven. Sang Thach ตกรุ่น

28 พระศุภศิษฎ์ ปภาโส บุญประโคม เทียบโอน

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาอัครวัต   ฉินฺนาลโย ภู่กล่ัน เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระมหาประเสริฐ   อคฺคเตโช มุขพร้ิม

3 สามเณรพิพัฒน์พล   ประเสริฐสังข์

4 พระจิรวัตร สุจิตฺโต บาลเพชร

5 พระมหาศุภชัย   สิริภทฺโท โสดา

6 พระวรรณวสันต์   อชิโต น่วมนคร

7 พระมหาแสงวิชัย   ชยาภินนฺโท ไชยฤทธ์ิ

8 Viriya Noon

9 พระมหาธงชัย   ธมฺมธารี ศรีมหาพรม

10 สามเณรฤทธิเดช   หล้าธิ

11 พระมหาอาทิตย์ กุลวฑฺฒโน รุ่งกุล

12 สามเณรวุฒิพงศ์   หงษ์ลอย

13 พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ปุญญา

14 สามเณรเฉลิมชัย   ศรีค า

15 พระสมุห์ณัฐวุฒิ   จิตฺตทนฺโต พงษ์อินทร์

สาขาวิชาจิตวิทยา 



16 พระวรวงศ์   ชยวฑฺฒโน ชัยวัฒนา

17 พระครูปลัดโกมินทร์ สิริวฑฺฒโน วงศ์ชัย ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระเอกนรินทร์ ธมฺมทีโป ประทาน เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระอนุรักษ์ ปริปุณฺโณ นาอุบล

3 Aloun Xayavong

4 Phra Khammoun Singthongpeng

5 พระปิยะ วิริยธโร วงชัยยา

6 Phra Supanya Roungkeopanya

7 Phra Chankhan Souksavan

8 พระมหาเรวัต โชติ าโณ ภูมี

9 พระสยมภู ปทุมฺสีโร ประทุมทอง

10 Phra Khamphun Phanthuwong

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระสวรรค์แสง   ติสฺสโร มัจฉาคีรีรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระปวิทย์   ตปญฺโ รัตนชัย

3 พระสละ   อคฺคธมฺโม เล้ียงไกรลาศ

4 Rottana Tang

5 พระพิภพ   อภิวฑฺฒโน เชาวน์ย่ิงยง

6 พระมหาทิวากร   ขตฺติยสิริ ขัติยะ

7 พระแสง   สิริปญฺโ กรองแก้ว

8 Dhammacara -

9 Ashin Visudda -

10 Visay Thammavongchid

11 สามเณรขจร   จอมภา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตหนองคาย



12 พระธีร์ธนัชย์ อินฺทปญฺโ ใจเย็น เกียรตินิยมอันดับ 2 รุ่นท่ี 59

13 พระธีรยุทธ์ิ ทีปงฺกโร พิชิตศรีวิชัย เกียรตินิยมอันดับ 2 รุ่นท่ี 59

14 พระภราดร   ภทฺทโก อมรสุทธิกุลชัย รุ่นท่ี 59

15 สามเณรกฤษฎา บุญส่ง รุ่นท่ี 59

16 พระสุรินทร์ สุธมฺโม บุรีขันธ์ รุ่นท่ี 59

17 พระสมบูรณ์ ตธมฺโม แก้วค า รุ่นท่ี 59

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 Phramaha Narongrit Yanawutti Pongpholphorn First-class honors

2 Phra Weerayut Uttamapanyo Sarawan Second-class honors

3 Aye Khin Maung  - Second-class honors

4 Sudarsan    Barua Second-class honors

5 Anil Bhujel Second-class honors

6 Khamla   Yotthavong

7 Kyow Wang   Marma

8 U Nanika   -

9 Yee   Vongpaseuth

10 Sokunth   Chin

11 Mekh Bahadur Thapa

12 Dara    Chhin

13 Phra Wandaeng Tanaviro Tongdang

14 Phra Somkiat Kittiyano Thaipattana

15 Sopha   Chuon 

16 U Vasudeva -

17 Bounsy   Phonemany

18 Phra Narin Kittipanyo Phakaithong

19 Bounleua   Inthamixay

20 Ashin Gandasara -

21 Sui Pai Khai   Marma

22 Dung   Son

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  (English Programme)



23 Theara Chhan

24 Thura -

25 U Tejavamta -

26 Tra    Sao

27 Phramaha Boonsaeng Chantasiri Pawa รุ่นท่ี 59

28 Ven. Pyin Nar   Setka รุ่นท่ี 59

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 Phra Boualeu Tapaseelo Wannasarn เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระบุญชัย โชติว โส กุดเป่ง เกียรตินิยมอันดับ 2

3 Choun Khannasa

4 พระกริช ถิร าโณ นามสีฐาน

5 Thonh Viengboutty

6 พระณัฐพงษ์ กมฺมสุทฺโธ ก้ัวเฟ้ือง

7 Phakdey Phoir

8 Phoukham Keophathoum

9 Yon Yen

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาวิวร อินฺทวณฺโณ เสดถา

2 พระสุริยา ปิยทสฺสี แสงเพ็ชร

3 พระมหาจฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร เบ้ียชาติไทย  รุ่น 59

4 พระจตุพล ปฏิพโล นิจอนันต์ชัย  รุ่น 59

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตนครราชสีมา

วิทยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



1 พระมหารัตนพล   จิตฺตเมธี ถมวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 Phramaha Ponleu Payatharo Uch

3 Phra Thanhbinh To

4 Phra Mami Thach

5 Phra Robe Thach

6 Phra Ketlatda Vongvihane

7 Phra Philavanh Thongvilay

8 Phra Phetsamay Xayasounthone

9 Phra Nouveth Vongvihane

10 Phra Santhana Keovongsa

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระมหาพันธะรัตน์ สติสมฺปนฺโน ค ามุงคุณ

2 Phonthavy Bounthavong

3 พระภีมะ สุทฺธิจิตฺโต พ่ึงผล

4 Phra Sythad Yanathipo Chanthalungsy

5 พระสันติภพ สนฺตงฺกุโร สายเนียม

6 Khamla Kammapadith

7 Phra Bounhan Dhiramedho Inthachack

8 Visaiphone Ladthajak

9 Vonnachuk Ladala

10 Khamphai Chanthalungsy

11 Mong Phonevicai รุ่น 58 

12 Phra Dhetsakda Punjavalo Danpanya เทียบโอน 

13 พระมหาจักรกฤษ ธีรปญฺโ จันทร์อัมพร รุ่น 59

14 พระวิจิตร วิสุทฺธสาโร ศรีสวัสด์ิ รุ่น 59

15 พระชัยมณี กตปุญฺโ อ่อนสุระทุม รุ่น 59

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์



ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 สามเณรอนิรุต พรมโชติ

2 พระธีรเมธ จนฺทว โส กอบุตร

3 พระอารมณ์ านิสฺโร สุขสมบูรณ์ รุ่น 58

ท่ี ช่ือ  ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระสนธิ สนฺตมโน บราวน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

2 พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม หงส์สิบสอง เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระกวินท์  สีลวิสุทฺโธ เลิศศักด์ิพนา

4 พระเกษม ธีรว โส ทรัพย์พนาลัย

5 พระสมุห์จรัญ อุตฺตโร อินทสิน

6 พระเจริญพงษ์ ขนฺตยุตฺตโร แก้วสีทอง

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระสุเทพ ถิรธมฺโม ปองไป เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระลิขิต ถาวโร มีทม เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระธีระศักด์ิ อคฺคธมฺโม ภูมิโชติ

4 พระวีระพล ตวีโร มุลสาโคตร

5 พระค าจันทร์ กตธมฺโม ไชยอ าพร

6 พระอธิการวิชิต วชิร าโณ จันทคาม

7 พระครูใบฎีกาสมิง สีลเตโช คณาศรี

8 พระรังสรรค์ กิตฺติ าโณ บุ่งอุทุม

9 พระรักไทย รกฺขิตจิตฺโต กมลนัด

10 พระทองขาว ชยากโร ปัดถา

11 สามเณรจักราวุธ ราชสมบัติ

12 พระนิคม  สุมโน แขวงเมือง รุ่น 59

13 พระเศวตฉัตร กิตฺติปญฺโ วินธิมา

14 พระวรรณวุฒิ ตโสภโณ แพงจันทร์

15 พระจักรพล โฆสวโร  สีแสงสว่าง ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ     ฉายา นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 พระครูบวรวารีพิทักษ์ อริยว โส อาจวงษา เทียบโอน

2 พระผไท อติสโย ภักดีโชติ เทียบโอน

3 พระอัจฉริยะ คมฺภีโร ชนะภัย เทียบโอน

4 พระเอกรินทร์ เอกรินฺโท ทิพโชติ เทียบโอน

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์    

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ



ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 ว่าท่ีร้อยตรี พรชัย   จรรยพรอมร เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นางสาวปิยลักษณ์   เครือเพชร เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นายถิรพิทย์   สุริวงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นายเอกรัฐ มาดาเมนทร์

5 นายวรายุทธ   กุลนิวาต

6 นายอนุมัติ  อินทะนาม

7 นายสรัฏฐิศร   แก้วแดงเด่น

8 Ms. Aye Mya Sanda Aung ตกรุ่น

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นายชาติตะวัน จันค าวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวตฤณวีร์   มุกลีมาศ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายนริศ   ญาณะรังศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีจันทร์ดร

4 นางสาวศศินันท์   คงแก้ว

5 นายนักปราชญ์ อุทธโยธา

6 นายมนตรี   ยะโสภา

7 นายวัชร   ปันดี

8 นายณฐนน อ าพนพรรณ รุ่นท่ี 59

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60 

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชาปรัชญา (คฤหัสถ์)

วิทยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (คฤหัสถ์)



9 นายฐกฤตธรณ์   ภัทรวิรุฬห์สกุล รุ่นท่ี 59

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาววิจิตร อนันตา

2 นางสาวจุฑามณี เดชรักษา

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวมุกดา  บุญทศ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 แม่ชีกุ้ง เมินธนู

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวจันทณัช ทองศิริ เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นางสาวปิยะมาลี อาทะวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1

3 นางธัญย์ชนก ศรีสว่าง เกียรตินิยมอันดับ 1

4 นางวราภรณ์ คนเท่ียง เกียรตินิยมอันดับ 1

5 นางกัลยาภัสร์ จันทร์ธนโชติกุล เกียรตินิยมอันดับ 1

6 นางทองเจือ สวัสดี เกียรตินิยมอันดับ 2

7 นางพิมพ์นภา พันธ์ุพาณิชย์ เกียรตินิยมอันดับ 2

8 นางจันทรัสม์ ผลทิพย์ เกียรตินิยมอันดับ 2

9 นางสมจิต แสงเนตร เกียรตินิยมอันดับ 2

10 นางศิริรัตน์ มณเฑียร เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

วิทยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)



11 นายเวชารัน อินธิยา เกียรตินิยมอันดับ 2

12 นางเกตุชริน มูลแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2

13 นางสาวสมจิต จักสี เกียรตินิยมอันดับ 2

14 นางฌาธิกานต์ ใจหม่ัน เกียรตินิยมอันดับ 2

15 นางศศิกานต์ แดนชมภู เกียรตินิยมอันดับ 2

16 นายมณี มณเฑียร เกียรตินิยมอันดับ 2

17 นางชวัลลักษณ์ สอนศิริ เกียรตินิยมอันดับ 2

18 ร.ท.สมเกียรติ ณ วิเชียร เกียรตินิยมอันดับ 2

19 นางพวงเพ็ญ สวนใจ เกียรตินิยมอันดับ 2

20 จ่าสิบเอกบุญจัด แดนชมภู เกียรตินิยมอันดับ 2

21 นางสาวนาที หนักแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2

22 นายอุทัยพันธ์ ใหม่กู้ศิริกูล เกียรตินิยมอันดับ 2

23 นางกาญจนา ดอนอินไชย เกียรตินิยมอันดับ 2

24 นางวาสนา มหายศนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 2

25 นางสาวนาถยา นันติ เกียรตินิยมอันดับ 2

26 นางวรารัตน์ ปันทะนะ เกียรตินิยมอันดับ 2

27 นางวรศรี ค าพูล

28 นายสรรเพชร จันทะเสน

29 นางสาววิมลรัตน์ สมสุข

30 นายอดุลย์ ดวงตา

31 นายเอ็ด ต๊ิบปาละ

32 นายรัชพล ศิริรัตน์พิริยะ

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 แม่ชีธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นายสุวัฒน์ กันพาวงศ์

3 จ่าสิบเอก ชัยวัฒน์ ธนูชิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด



ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นายอานนท์ตรี ประสมสุข เทียบโอน

2 นางสาวเงินยวง สุทธศรี เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นายอัตถพร สุวรรณวงศ์ รุ่น 59

2 นายศักด์ิศิริ ทิพย์มณี รุ่น 58

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายหตุ

1 นางสาวญาณิศา ศรีแสวง

2 แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา

สาวิกาสิกขาลัย

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)



ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวฉัตรกมล ไตรนาค มี F

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวสกาวรัตน์ จิตงาม เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายณัฐพล โนนทิง

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาววิภาวรรณ ตรีศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวกนิษฐา กลางเดช

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นายธรรมรงค์ แก้วมี เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายเกษมสันต์ิ การกระสัง

3 นายดวงจันทร์ สาวิสัย

วิทยาเขตขอนแก่น

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย (คฤหัสถ์)

สาขาวิชา สังคมศึกษา (คฤหัสถ์)

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย (คฤหัสถ์)

วิทยาเขตสุรินทร์

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)



ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 Ms. Keo Khanh Thi Thach Thi เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวสาธนี โชสว่างเต็ม เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นางสาวรสสุคนธ์ เกิดอยู่ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นางสาวมณีพร พัฒนาภาระกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นางสาวบุญญารัตน์ ตันลดา เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นางทัศนีย์ ปัญญาพิพัฒน์กุล เกียรตินิยมอันดับ 2

6 นางสาวหัตถกาญจ์ จันทะพล เกียรตินิยมอันดับ 2

7 แม่ชีสกุนตรา มณทะศก เกียรตินิยมอันดับ 2

8 นายณุวัตร์ เพ็งเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 2

9 นางสาวสุลาวรรณ สุขพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

10 นายจักรี หวายลี เกียรตินิยมอันดับ 2

11 นางสาวปรีดา แซ่จัน เกียรตินิยมอันดับ 2

12 นางสาววรารัตน์ สกุลวนาการ

13 นายณเรืองเดช ขันทอง

14 นายพัฒณะพงษ์ พูลสวัสด์ิ

15 นายขวัญชัย พงเมฆามาศ

16 นางสาวนุสรา หม้อทรัพย์

17 นางสาวแขนภา หวายลี

18 นายสุพจน์ ปัญญากุลพูนสุข

19 นายบุญเลิศ ฉิมพาลี

20 นายนพรัตน์ พฤกษ์คีรี

คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง)

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์)



21 นายวิชา กิตติภาสกรพงษ์

22 นางพวงเพชร ชลเทพ

23 นางสาวศิริรัตน์ แสงกล้า

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางปรานอม   เกนูน เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นางปิยภรณ์   เขียวยะ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นายธีระพงษ์   มณีวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นายจักรดุลย์   จารุอ าพรพรรณ เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นางสาวปาริชาต   วิชิต

6 นางรุ่งอรุณ   บุญมาเรือง

7 นายดอนพนา   เทพบุญ

8 นางภูสุดา   อุดมผล

9 Ms. Nang Kham Lao -

10 นางสาวณิชมน   อุ่นดอนตอง

11 นางสาวแสงเงิน   นาลู

12 นางสาวกัญจน์กนิษฐ์   อินต๊ะตุ่น

13 นางสาวสิรินาถ   จันทร์ทิพย์

14 นางสาวสิริราลี   เตปินยะ

15 นางสาวจารุณี   ต้า

16 นางสาวธนาวดี   กระรินตา

17 นางสาวภัสพร   บัวยืน

18 นางสาวหยดเทียน   แอ่นดอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นางสาวสุนิสา นารอง

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)



ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายหตุ

1 นางสาวศศิประภา การบรรจง

2 นางสาวณหทัย แข็งขัน  

3 นายยุทธนา กิจการ  

4 นางสาวนิอัญชุลี สามะอาลี

5 นางสาวปภัสรา เฝ้ากระโทก  

6 นางสาวปภัสสรา พันธุรัตน์ เทียบโอน

7 นางสาวรัชนีกร ศรีสังเกตุ เทียบโอน

8 นางสาวมนฑาทิพย์ ชาช านาญ เทียบโอน

9 นางสาวลัดดาวรรณ พลวงค์ เทียบโอน

10 นางสาวปวีณา ศรีจันทร์ เทียบโอน

11 นายจ ารัส พันธุ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 สิบเอกหญิง นันทวรรณ อนุอัน เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นายอนุรักษ์ อ าภาผิว เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวปภัสณญา จินทราการณ์

3 นางสาวณัฐนันท์ ม่ันคง

4 นางสาวเบญจวรรณ จันพวง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาเขตอุบลราชธานี

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ



ท่ี ช่ือ นามสกุล เกียรตินิยม หมายเหตุ

1 นายสตรีรัตน์  ชูอินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสลิลทิพย์  ไพโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นางกุสุมา  อุดมเกตุ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นายณัฐสันต์  ณัฐวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นางสาวลักขณา  ขอนทอง เกียรตินิยมอันดับ 2

6 นางสาวอัจฉรา  ค าสิทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2

7 นางสาวสุกัญญา ก่ิงวงษา เกียรตินิยมอันดับ 2

8 นายสังขพงค์  ชมพู เกียรตินิยมอันดับ 2

9 นางสาวพรทิพย์  เขาค่าย

10 นายสุทธิ เกษวิริยการณ์

11 นางกัญญา เสริมศรี

12 สิบเอก อรรถพล  พรหมจันทร์

13 นางสาวสุภาภรณ์ สังข์ค า

14 นางสาวพรวิไล  ป้องชัย

15 นางวรนิต  สุกใส

16 นายพุธรทะ  บดีรัฐ

17 นางสาวกาญจนา  วงษ์เต๋

18 นางสาวอาภัสรา  ช้างลอย

19 นายธเนศ  เรืองวงษ์

20 นายพด  คุ้มพิพัฒน์

21 นายชิดชัย  แสนพล

22 นายณัฐวุฒิ เพชรรัตน์

23 นางสาวรัชนี พวงทอง

24 นายศักดา ดิษสวน

25 นายศรัณยพัชร์  น้อยพงษ์

26 นายนิรันดร์ บุญสนอง

27 นายฉลอง อาสนะทอง

28 นายประชา  เจือจันทร์

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)

หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร



29 นายประกิจ โทนาดี



No. Name Surname Honours Remark

1 Mr. Bhupendra Chhetri First-class 

2 Bhikkhu Tuan  Nguyen Anh First-class 

3 Bhikkhu Tilak  Kumar Thapa Second-class

4 Bhikkhu Phurba  Tshering Sherpa Second-class 

5 Bhikkhu Pemba   Passang Sherpa

No. Name Surname Honours Remark

1  Mr. Steven Jamba  Kaboggoza

2  Ms. D.K.M.Kaushalya  Karunasagara

3  Mr. M.A.K.H.Munasinghe  

4  Ven. Pandeniye  Nandissara

5  Ven. Walpola  Paduma

6  Ven. Balangoda  Rathanapriya

7  Ven. Lathpandure  Chandarathana

8  Mr. B.M.T.T.Bandara  

9  Ven. Kotte  Chandananda

No. Name Surname Honours Remark

1 Mrs. Choi Mi Ae

2 Bhikkhu Kang Yun Gu

3 Bhikkhu Woo Geun Dol

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 60 

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาปัญญาวิทยาลัย

สาขาวิชา Mahayana Studies

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา Buddhism

  Srilanka International Buddhist Academy (SIBA)

 Buddhist Leadership



4 Mr. Kim Young Uk

5 Mrs. Park Gyeong Yeon

6 Bhikkhuni Lee Young Hee

No. Name Surname Honours Remark

1  Bhikkhu Li  Chou Lin

2  Bhikkhuni Yang  Tzu Hui

3  Bhikkhu Hua  Van Tan

4  Bhikkhuni Tran  Thu Ha
5  Bhikkhu Le  Phu Y

มหาวิทยาลัยสงฆ์ชิงเจ่ว สาธารณไต้หวัน

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา Buddhism


