
ท่ี รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 คณะพุทธศาสตร์ 348 16 364

2 คณะครุศาสตร์ 152 206 358

3 คณะมนุษยศาสตร์ 50 30 80

4 คณะสังคมศาสตร์ 587 561 1148

  1,137    813    1,950

ท่ี รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 คณะพุทธศาสตร์ 126 11 137

2 คณะครุศาสตร์ 34 60 94

3 คณะมนุษยศาสตร์ 17 30 47

4 คณะสังคมศาสตร์ 61 217 278

     238    318      556

รวมท้ังหมด

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66  รอบท่ี 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66  รอบท่ี 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รวมท้ังหมด



ท่ี รายการ บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม

1 คณะพุทธศาสตร์ 474 27 501

2 คณะครุศาสตร์ 186 266 452

3 คณะมนุษยศาสตร์ 67 60 127

4 คณะสังคมศาสตร์ 648 778 1426

  1,375  1,131    2,506

(พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.)

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล

20 เมษายน 2564

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66  (รวมท้ังส้ิน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รวมท้ังหมด

รับรองตามน้ี



ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
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1 ส่วนกลาง 1 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

2 วิทยาเขตหนองคาย 1 1 2 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

3 วิทยาเขตเชียงใหม่ 33 5 38 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4 วิทยาเขตขอนแก่น 4 4 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี 9 9 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

6 วิทยาเขตสุรินทร์ 1 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

7 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

8 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

9 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 8 8 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

10 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 10 10 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

11 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 24 24 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

12 ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี 16 4 20 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

13 หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ ฯ  วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 18 18 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

126 11 137รวม

สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี  66 รอบท่ี 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญา

คณะพุทธศาสตร์



ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
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1 วิทยาเขตหนองคาย 3 3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

2 วิทยาเขตเชียงใหม่ 22 43 65 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

3 วิทยาเขตอุบลราชธานี 12 14 26 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

34 60 94

ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
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1 วิทยาเขตเชียงใหม่ 8 26 34 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

2 วิทยาเขตขอนแก่น 2 4 6 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

คณะมนุษยศาสตร์

คณะครุศาสตร์

รวม



3 วิทยาเขตอุบลราชธานี 6 6 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4 วิทยลัยสงฆ์ล าพูน 1 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

17 30 47

ท่ี ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม
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1 วิทยาเขตหนองคาย 2 9 11 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

2 วิทยาเขตเชียงใหม่ 16 74 90 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

3 วิทยาเขตขอนแก่น 4 12 16 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4 วิทยาเขตนครราชสีมา 1 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

5 วิทยาเขตอุบลราชธานี 12 17 29 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

6 วิทยาเขตสุรินทร์ 1 6 7 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

7 วิทยาเขตแพร่ 7 7 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

8 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 1 11 12 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

9 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 8 8 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

10 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 3 3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

11 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 13 7 20 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

12 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 12 5 17 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

13 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2 2 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

14 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 22 22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

คณะสังคมศาสตร์

รวม



15 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 33 33 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

61 217 278

(พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.)

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล

20 เมษายน 2564

รวม

รับรองตามน้ี



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระภควัฒน์ โกวิโท สีม่วง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเดชสิทธ ชาคโร ศรีกุดหว้า

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระปริญญา   อินฺทจกฺโก อินทจักร์ เคยติด F

2 พระณัฐพงษ์   ธีรว โส ปวงกันทะ

3 พระใส ปริสุทฺโธ บุญยงค์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตหนองคาย

กลุ่มบรรพชิต

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่7



4 Ariya   -

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระครูเกษมจริยโกวิท   เขมจาโร แสนยานะ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระมหาไชยวัฒน์   ชยวุฑฺโฒ จันทะแจ่ม เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

3 พระกฤษฎา   ปภสฺสโร อนุวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระครูอนุสารนันทสิทธ์ิ   ชยวุฑฺโฒ อุ่นโสมย์ เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระสินธ์ุ   ถิรธมฺโม ชัยสวัสด์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระอนุสรณ์   านวุฑฺโฒ รักติประกร เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระมงคล   ชยธมฺโม สุยะพรม เกียรตินิยมอันดับ 2

8 พระธนากร   คตฺตสีโล ทะเหมย เคยติด F

9  พระอ่ินค า   จนฺทธมฺโม จันทร์ต๊ะปา

10 พระปลัดสมศักด์ิ   ถาวรจิตฺโต ค ามูล

11 พระพรสันต์ิ   จิตปุ  ฺโ เลาหะกุล

12 Khaymainda   - - -

13 สามเณรค าแปง   - มวลทอง

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาบาลี

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่8



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระภูฐาน   สนฺตมโน ดาวเด่น เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระจตุรงค์   จตุวโร ร้อยกา เกียรตินิยมอันดับ 2

3 Endra Pinyar   - เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระจักรกฤษณ์   กิตฺติ าโณ เหล่ียมแหลม เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระฐิติพงศ์    ิตว โส ซาววะนา

6 พระภานุพงศ์   ถิรว โส ค  าจุนสิงขร

7 พระกมลเดช   เตชธมฺโม กาบค า

8 พระมหานวล    ิตสุโข นายสุข

9 Sivixay Somsacksy

10 พระปฏิภาณ  โชติโก มงคลชัยกุล

11 พระพัฒนากร   วชิรมโน โคสารคุณ

12 สามเณรดรุสัณฑ์   กุลไพรสนธ์ิ

13  พระสมพล   ฉนฺทธมฺโม สอแก้ว

14 พระณัฐพล   คนฺธสีโล อินพา

15  พระค านวล   ธมฺมรตโม แก้วค า

16 พระอนุสรณ์    ิตรตฺน าโณ อุ่นกันทา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศิลปกรรม

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่9



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Santy Volachith เกียรตินิยมอันดับ 2

2 Sengphet Keothammavong

3 Phonepaseuth Keobandith

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน จันทาพูน เทียบโอน (พธ.บ.)

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการปัญญา   ขนฺติโก เชียงโท เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระครูโสภณอุดมเขต    ิตธมฺโม ผุสิงห์ เคยติด F

3 พระเชษฐ์มงคล   ยโสธโร โสภาพรม

4 พระกฤตกร   กิตฺติกโร สุร าไพ

5 พระอธิการไพฑูรย์   สุทนฺโต ผิวจันทร์

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสนา

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่10



6 พระครูใบฎีกาจิราวิตย์    ิต าโณ มนัสธีระบุตร

7 พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน สีหา

8 พระอดินัย   อาภสฺสโร แสงกล้า

9 พระนิวัช   ภทฺทวโร ไผ่เลี ยง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสง่า อตฺถกาโม สุวรรณชาตรี เทียบโอน

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Khemthong Thammavong

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่11



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมานัส  จารุธมฺโม  พันชนะ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

2  พระอธิการอนุรักษ์  สุทธป  ฺโ  จันทสังข์ เกียรตินิยมอันดับ 2

3  พระอรรถชัย  กิตฺติภทฺโท  เถ่ือนดอนเจ้า เกียรตินิยมอันดับ 2

4  พระสุพจน์  กนฺตวโร  มาดชัยภูมิ เคยติด F

5  พระครูใบฎีกาบุญจันทร์  กมฺมสุทฺโธ  ถนอมพลกรัง

6  พระไพบูลย์  ิตธมฺโม  เหล่าไชย

7  พระอ านวย  อธิจิตฺโต  สุวรรณวงศ์

8  พระอธิกาสมบูรณ์  สุชาโต  แม้นศรี

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระธนัช  วิริโย รุ่งโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระกฤติธาร  อธิจิตฺโต มุกดาม่วง เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

3 พระสมพาน  านวุฑฺโฒ เหล่าชุมแพ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

4 พระเฉลิมพล านวีโร กลเรียน เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสนา

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่12



5 พระจรูญ  ปภากโร เชื อบุญมี เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระมงคลชัย กตปุ  ฺโ นวลศรี เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระครูปลัดดุสิต อิทฺธิโชโต แสงย่อย

8 พระมหาณัฐพงศ์ วรป  ฺโ ศักด์ิทวีชัย

9 พระพจน์  สุทฺธจิตฺโต มุงคุณ

10 พระสุวิชัย  กนฺตจารี แก้วสีเขียว

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาจีระศักด์ิ จิรฏฺ โก สีหนาถ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระวงศกร จนฺทธมฺโม นวนภูมีวัน เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระชัยประสิทธ์ิ ภทฺทธมฺโม อันปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระอรุณ อรุโณ สุดาเดช เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระมหาภัศดา พฺรหมทสฺสี พุ่มผึ ง เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระสุรินทร์ านวุฑฺโฒ เช่ียงม้า

7 พระอธิการจรูญ โกวิโท จันทร์ทะคาม

8 พระนิพนธ์ อคฺคธมฺโม อ่อนภูธร

9 พระมหาสุนัน ปสุโต แก้ววังสัน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่13



10 พระณัฎฐพัชร ภทฺทจาโร จ าปาบุรี

11 พระมิตเสน่ห์ อตฺตทนฺโต พระราช

12 พระศรัณย์ สาทโร กุมารสิทธ์ิ

13 พระสมจิตร สุกฺกวโร ประทุมเมศ

14 พระทองสุข สิริธมฺโม สิงห์ค าป้อม

15 พระสราวุฒิ จิรสุโภ เฮียงเห่ีย

16 พระพรพิสิษฐ์ ธีรวโร สมค าภา

17 พระบุญกอง ฌานวโร โคตรนายูง

18 พระสมศักด์ิ อฌาโภ ปีกลม

19 พระอุดม อคฺคจิตฺโต ระหารนอก

20 พระเทพสิทธาจารย์ าณวุฑฺโฒ อุทัยสา

21 พระครูปฏิเวธวรธรรม จรณธมฺโม พลค า

22 พระสุวรรณ อรุโณ บุญมาล

23 พระอ าพล กิตฺติป  ฺโ อรรคเศรษฐัง

24 พระครูประภัสร์เหมคุณ ปภสฺสโร สุจันทร์

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่14



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาโกมล สติสมฺปนฺโน ทารักษา เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระครูกาญจนเทวธรรม จตฺตมโล พันธ์ุดีพร้อม เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระด ารงพล ถิรสทฺโธ สน่ันวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระใบฎีกาอุทัย สุจิณฺโณ พิทักษ์หงส์สกุล

5 พระมหาสมจิตร วรป  ฺโ ระเบียบ

6 พระมนตรี ธมฺมวโร พระจันทร์

7 พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร บุญเย่ียม

8 พระสมบัติ เมธิโก บุญรัตน์

9 พระดิเรก สุธมโม บัวหลวง

10 พระปลัดกิตติศักด์ิ านจาโร อุ้ยทรัพย์

11 พระวุฒิศักด์ิ อภินนฺโท ขาวดี

12 พระสถาพร จนฺทสโร พรหมนาม

13 พระครูสังฆรักษ์กมล อิสิ าโณ นิลน  าเพชร

14 พระครูสมุห์ธงชัย ภทฺทธมฺโม อินทเกตุ

15 พระอธิการวิสุทธ์ิ วิสุทธิป  ฺโ หอมช่ืน

16 องปลัดอ านาจ เชืองมิน ใจชุ่ม

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่15



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสมเกียรติ กิตฺติปาโล วิจารณ์ปรีชา เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระนิกร ตนฺติกโร ก้วนเผ่า

3 พระปลัดสุบิน ธนิสฺสโร วงษ์แสง

4 พระครูประกิตศาสนการ  โชติป  ฺโ บุญทรัพย์

5 พระพันธรัตน์ พนฺธรตโน พินธะโร

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาหฤทัย ภูริวฑฺฒโก เซ่งสวัสด์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

2 พระสมุห์วัชรินทร์ อติพโล เส้งห้วน เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระปลัดเอกลักษณ์ านวีโร แก้วจรนัย เกียรตินิยมอันดับ 2

4 สามเณรกฤตนันท์ ด าแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระมหาเมธี ขตฺตป  ฺโ บัวลอย เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระมหาชัยวัฒน์ ชยธมฺโม สุวรรณมณี เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระธีรพัฒน์ รตนโชโต ไชยรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 2

หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ ฯ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสนา

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่16



8 พระสุรพงษ์  ิตมโน เพ็งจันทร์

9 พระสมุห์ทนากร สิริมงฺคโล ทองล้วน

10 พระไอศวรรย์ เทวธมฺโม ทองสองขวัญ

11 พระเชษฐา เขมธโร เทพสุข

12 พระยศภัทร์ อภิวฒฺฑโน แก้วจันทร์ฤทธ์

13 พระปฐม คุณงฺกโร คูตานนท์

พทุธ บรรชติ หนา้ที ่17



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 ร้อยต ารวจเอก ณรงค์เดช  ผลจันทน์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายวรวิบูล อภิบาลวนา เคยติด F

2 นางสาวกฤษณ์กัญญานุช กาญจน์สุพัฒนากุล

3 นายสิทธิชัย บุญฤทธ์ิ

4 นายโอฬาร เครือหงษ์

5 นายทูนแสง   จองโหย่ง

 วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศิลปกรรม

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตหนองคาย

กลุ่มคฤหัสถ์

พทุธ คฤหัสถ์ หนา้ที ่18



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายนวพล ใสสูงเนิน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวพรลักษณ์ แม้นบุตร เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวศศินา หงษ์เวียงจันทร์

3 นายประชัน เมืองโพธ์ิ

4 นางสาวคุณัฐชญากานต์ ศิริศักด์ิ

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตสุรินทร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พทุธ คฤหัสถ์ หนา้ที ่19



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอัมรินทร์   อมโร ใจแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระศุทธวีร์   สุทฺธวีโร แม่สองภัทรกุล เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

3 พระด ารงค์   สุ าโน ธนมงคลวารี เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

4 พระธีรยุทธ   ยุตฺตธีโร ล ายู เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

5 พระธนภูมิ   ธนภูมิป  ฺโ บุญมี เกียรตินิยมอันดับ 2

6 พระสิทธิชัย   สุทสฺสี สุมารี เกียรตินิยมอันดับ 2

7 พระนพนัย    ิต าณสุทฺโธ สมขุน เคยติด F

8 พระมหาค าอ่อง    ิตเมธี กู่ค า

9 พระชรินทร์   ชนินฺโท ครองประสิทธ์ิ

10 พระวันชัย   สุชโย โสภาตระกูลคีรี

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มบรรพชิต

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

คร ุบรรพชติ หนา้ที ่20



11 พระสุชาย   สุจาโร คามูปจาร

12 พระสุทธิภัทร   วิสุทฺธิภทฺโท จันต๊ะนาเขต

13 พระเอกชัย   เอกวิริโย ใจปิง

14 พระภานุ   เตชป  ฺโ หมอกกอน

15 พระเจนวิทย์   าณส วโร วัชรญาณรังสี

16 พระธีรานุสนธ์ิ   ฉนฺทจารี คงปัญญา

17 พระวรโชติ   อินฺทวีโร คงหิรัญรัศมี

18 พระอนงค์   อนงฺคโณ อาทู่

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 สามเณรบุญยง   ลุงดี เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระนัฐวุฒิ   สุทฺธจิตฺโต โปร่งสันเทียะ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระปริญญา   ปริป  ฺโ สงบ

4 พระขีน   เขมรังสี ธรรมมอน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

คร ุบรรพชติ หนา้ที ่21



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระวัฒนา   สุขวฑฺฒโก สารบูรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระพรสวรรค์   จนฺทสาโร แก้วพรม เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D 

3 พระประสิทธ์ิ   ชุตินฺธโร จันทร์แก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

4 พระบุญทอง   ธมฺมานนฺโท พ่ึงดง เกียรตินิยมอันดับ 2

5 พระกรีฑา   กุสลจิตฺโต อนุชาติ

6 พระส ารอง   สุจิณฺโณ สิงหาเวช

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระนนทวัตร์   นนฺทปิยเมธี ขุมค า เกียรตินิยมอันดับ 1

2 พระธนัชชา   คมฺภีรธมฺโม บุ้งทอง เกียรตินิยมอันดับ 1

3 พระมหายงยุทธ   สุภทฺทเมธี พาผล เกียรตินิยมอันดับ 1

4 สามเณรวงศกร   บรรพชาติ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

5 พระมหากิตติศักด์ิ   ส วโร ดาผา เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

วิทยาเขตอุบลราชธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

คร ุบรรพชติ หนา้ที ่22



6 พระสุรชัย   สุรชโย เกียรตินิยมอันดับ 2

คร ุบรรพชติ หนา้ที ่23



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายนัฐพงษ์ โคตะมี เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายอนันต์สิทธ์ิ   เคนกุล

3 นายกิตติวัฒน์   อินถนอม

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสรวงสุดา   สุริยันพิศวาส เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 นางสาวดวงใจ   แซ่จ้าง เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

3 นางสาวชนิดา   โชติสุขถาวร เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นางสาวคริสา   พลทวิช เกียรตินิยมอันดับ 2

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

คร ุคฤหัสถ์ หนา้ที ่24



5 นายอนุพงศ์   โปทา เกียรตินิยมอันดับ 2

6 นางสาวผ่องใส   ศักด์ิประเสริฐกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2

7 นางสาวธิดาพร   หอมมะลิป่า เกียรตินิยมอันดับ 2

8 นายวีรชาติ   ปริญญารัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 2

9 นางสาวจิตนา   รุ่งอรุณไพรวัลย์ เกียรตินิยมอันดับ 2

10 นางสาวฐานิกา   ค านวณทรัพย์

11 นางสาวกัญญารัตน์   เกียรติก้องไพร

12 นางสาวสายสมร   สิทธิเสรี

13 นางสาวสุวนันท์   แซ่ลี

14 นางสาวกานดา   แซ่เท้า

15 นางสาวเตือนใจ   ต๋าค า

16 นางสาววิภา   ตะอู

17 นายพิสุทธ์   รักษ์วนาสวรรค์

18 นายธนวรรธน์   คีรีธรรมสุข

19 นางสาวพรเพ็ญ   ยุทธชัยป้องพนา

20 นายธรรมรัตน์   อุดมรักพันธ์พง

21 นางสาวธมลวรรณ   แซ่ม้า

คร ุคฤหัสถ์ หนา้ที ่25



22 นางสาวผกามาศ   สุทินามงคล

23 นายศิวกร   ชมชิดพนา

24 นางสาวศิริลักษณ์   ฉายาชมพู

25 นางสาวกุลนารี   ย่อเปย

26 นางสาวณัฐริกา   มัตนามะ

27 นางสาวขวัญทิพย์   สายธารแม่ต้าน

28 นายธนดล   แดนคีรีราษฎร์

29 นางสาวณัฐพร   ก่อกุศลก้องภพ

30 นายณเดช   วนาพิสมัย

31 นายพูนทวี   ธิสอน

32 นายอรรถพล   สุขเกษม

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายกฤติกร   กิติฟู เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวอัญชัญ   บุปผาเศวต

3 นางสาวธัญญลักษณ์   สุดแสงตา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

คร ุคฤหัสถ์ หนา้ที ่26



4 นายวรชาติ   ท้องฟ้างามตา

5 นางสาวพัชรี   สุขสันต์กระสินธ์ุ

6 นางสาววิไลพร   โย่ทู

7 นายวสพล   สิริศรีแสนค า

8 นายอาทิตย์   บงกชสีทองค า

9 นายธวัชชัย   ลิขิตวรปกรณ์

10 นางสาวนฤมล   เจตนาดีจึงจ าเริญ

11 นายจีรเดช   สุขวสันต์สร้าง

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวอธิชา   กล่ินขวัญ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 นางสาวจินดารัตน์   ฤทธิธรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

3 นายนฤบาล   ปันโย เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นายเทียนทอง   ค าภิภาค เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นายญาณกร   งามรูป เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาเขตอุบลราชธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

คร ุคฤหัสถ์ หนา้ที ่27



6 นายจตุพร   พรมลาย เกียรตินิยมอันดับ 2

7 นายนันทปรีชา   พรหมวงค์

8 นายกฤษฎา   ทองเบ้า

9 นายฉัตรชัย โคมชัย

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสุทธิวา   พลพนา เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นางสาวศิริพร   จันทร์ดก เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

3 นางสาววราพร  เหลาทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

4 นายสงกรานต์   พลไพรชัยวรกุล เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นางสาวรุ่งนภา   ทองจีน เกียรตินิยมอันดับ 2

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

คร ุคฤหัสถ์ หนา้ที ่28



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 สามเณรอัษฎา   สวะกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 พระพุทธิชัย   พุทฺธ าโณ เพชรัตน์พิบูล

3 สามเณรภาคภูมิ บัวอัมพร

4 สามเณรธีรศักด์ิ   บุหงาสวรรค์

5 สามเณรสมยศ   ลิอาจ

6 พระณัฐพงษ์   วชิรว โส ค ามูล

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Prajya   Pranit

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มบรรพชิต

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (English Programme)

มนุษย ์บรรพชติ หนา้ที ่29



2 Sophea Oan

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Uzzal Barua

2 Anik Barua

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Kosin  Douanboubpha เกียรตินิยมอันดับ 2

2 Sa Khounpha

3 พระอ านวย   อริยธมฺโม เชื อพันธ์

4 Xaymoungkhoun Xayavong

5 พระครูสมุห์เกรียงไกร   กลฺยาโณ มาประสม

6 Hatsanay Xay Asa

วิทยาเขตอุบลราชธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

มนุษย ์บรรพชติ หนา้ที ่30



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Tayzanaraida 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

มนุษย ์บรรพชติ หนา้ที ่31



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวน้้าผ้ึง   ล่องล้าน้้าเมย เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายปัญญา   จองสอน

3 นางสาวศิริรัตน์   อรุณวรรักษ์

4 นางสาวดารณี   ไพรแสงสิงห์

5 นายต้ัม

6 นางสาวพิมพ์ชนก    อุดมวัฒนาวิเศษ

7 นางสาวกุลณัฐ   เถมินพนา

8 นายมงคล   ตระกูลเชียงแก้ว

9 นายพุทธ   สุวรรณวัฒน์

10 นายภาคภูมิ   วิลากลาง

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

กลุ่มคฤหัสถ์

มนุษย ์คฤหัสถ์ หนา้ที ่32



11 นางสาวจุรี   ขยัน

12 นายวีรพงษ์   นิธิพูนขจร

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 Sai Mouwn Tai   เกียรตินิยมอันดับ 1

2 Miss Sasirampa   Supol เกียรตินิยมอันดับ 1

3 Miss Phanthisa   Kanthathiya เกียรตินิยมอันดับ 2

4 Sai Naw Kham   เกียรตินิยมอันดับ 2

5 Miss Suchawadee   Supanasan เกียรตินิยมอันดับ 2

6 Sai Lao Hseng  

7 Mr. Sangmuang Lungjong

8 Sai Naing Toe Aung  

9 Mr. Suchart   Chancharoenkul

10 Sai Saw   

11 Miss Salika   Saiphrom

12 Miss Donnaphorn   Phunkhun

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (English Programme)

มนุษย ์คฤหัสถ์ หนา้ที ่33



13 Mr. Chaichana   Tananjai

14 Ms. Siriluk   Attuma

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวกนกอร ค้าโคตรสูนย์

2 นายพีรวัส รัตนยาติกุล

3 นางสาวนมินทรา เหลาดวงดี 

4 นายธนสิน ศรีสถาน

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

มนุษย ์คฤหัสถ์ หนา้ที ่34



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระนิพนธ์   กตธมฺโม สัมพันธะ

2 พระภาณุวัฒน์   โฆสกิตฺติโก แซ่ต้ัง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระธีรยุทธ   ธีรยุตฺโต ปรีดา เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พระสุรศักด์ิ   โสภณจิตฺโต นามสวาท เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระชาติชาย   ชาติส้วโร ปู่ดอก

4 พระธนัช   สิริปุ  ฺโ ปุณณธนานนท์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มบรรพชิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่35



5 สามเณรกมลภพ   สายบัวพัฒน์

6 พระจักรวาล   จิตฺตานุรกฺโข ชัยลังกา

7 พระกิตติวัฒน์   วชิรป  ฺโ กล้าณรงค์ชีพ

8 พระวิรัตน์   ขนฺติจิตฺโต จริตดีสม

9 พระอนุสรณ์   สุทฺธิสรโณ โมะโละ

10 พระสถาพร   สุปปุ  ฺโ โพธิเส่ง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสุรชัย   จิตฺตคุตฺโต สิทธิฟอง เกียรตินิยมอันดับ 2

2 สามเณรสุริยา   สุขสงวน

3 พระวัชระ   านิสฺสโร สิทัน

4 พระอนัตตา  ชยธมฺโม จีนตุง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาชนกันต์    ิตพุทฺธิ ปัญญาวัธนสกุล เกียรตินิยมอันดับ 2

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่36



2 พระชญานนท์   ชยานนฺโท แซ่ย่าง

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระธนคุณ สมจิตฺโต ศรีคันธรักษ์

2 พระมหาปณิธาณ จกฺกวาลเมธี มูลวิชา

3 พระสมุห์วิทยา อุตตฺโร บุญสุขา เทียบโอน (พธ.บ.)

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระมหาเศรษฐา   หินศิลา เทียบโอน

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเอกนรินทร์   เขมกาโม ศรีบุญ เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตอุบลราชธานี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่37



2 พระสมุห์สกลกรณ์   กิตฺติวณฺโณ กอมณี เกียรตินิยมอันดับ 2

3 พระนนทวัตร์   านวีโร หม่ืนชัย เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระบุญเกิด   ป  ฺ าวชิโร บัวสระ

5 พระประยูรศักด์ิ   ป  ฺ าวโร ทวีแสง

6 พระสุทธิชัย   วฑฺฒโน วารุรัง

7 พระมหาภัทรกันต์   ภทฺรป  ฺโ บุญมา

8 พระอธิการสุรชัย   สุชาโต พิมพ์วงษ์

9 พระอธิการธีระพงศ์ ปภสฺสโร พรมทองดี เทียบโอน 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระเสรี   กนฺตวีโร ภาระเวช

2 พระสมภพ   สมาธโร แก้วกาหลง

3 Phoutthasone Souymaniphanh

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่38



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสมุห์ศักด์ิชาย ส  ฺ จิตโต ช่วงชัยชนะ เกียรตินิยมอันดับ 2

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 Narandawamsa

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระภาณุเดช  สิริมงฺคโล  ศรีพินิตชัย เกียรตินิยมอันดับ 2

2  พระสิทธิชัย าณเมธี  ณ สมบูรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

3  พระนวัชชัย  วราสโย  ศรีไพศาล

4  พระศุภลักษณ์  สิริมงฺคโล  ศรีมงคล

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตสุรินทร์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่39



5  พระศรัณยู  สุนฺทโร  บัวสุข

6  พระสมพร  จนฺทว้โส  จันทรวิชัย

7  พระวรวุฒิ  วรวุฑฺโฒ  ธงเฉลิม

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1  พระศิริณภูมิ  ป  ฺ าสิริ  สบายจิตร เกียรตินิยมอันดับ 2

2  พระปฏิญญา าณโสภโณ  อินทรก้าแหง เกียรตินิยมอันดับ 2

3  พระครูปัญญาเขมาราม  จิตฺตปาโล  กล่ันความดี

4  พระวโรดม  สิรินฺธโร  พิมาลา

5  พระณัฐพงษ์  นรินฺโท  เลามะลัง

6  พระสถิต  สุธีโร  ศรีศักด์ิ

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระมหาพิเชษฐ โกวิโท แดงทอง เกียรตินิยมอันดับ 1

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่40



2 สามเณรบริพัตร  สังข์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 1

3 สามเณรจตุรภพ  สังข์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 2

4 พระมหาภานุพงษ์ าณวิชโย พุ่มทับทิม

5 พระมหาแมนศุภกิจ สุภกิจฺโจ พูลฤทธ์ิ

6 สามเณรสถิตย์  ทองใจบุญ

7 สามเณรรักษา  เรียมดี

8 พระพรชัย  อภิโชโต จุลนิล

9 พระสิทธิพงษ์ ขนฺติวโร คงไทย

10 พระนิเวศน์  วิสุทฺโธ สาลี

11 พระครูปลัดวันชัย ปภสฺสโร ศรีเกิดคืน เทียบโอน

12 พระครูปลัดธนพล จตฺตมโล เพ็งดี เทียบโอน

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระสุทธิบุญ  อคฺคป  ฺโ กาญจนศรี เทียบโอน

วิทยาลัยสงฆ์ชลบรี

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่41



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ

1 พระอธิการทองค้า  ติกฺขป  ฺโ วิราชไทย

2 พระมหาสมบัติ  มหาวีโร ศรีทองสุข

3 พระธงชัย  ปุ  ฺ กุสโล เฉยสวัสด์ิ

4 พระดนัย  สุเมโธ แสงทอง

5 พระเสน่ห์  สนฺติกโร ภู่ระหงษ์

6 พระเอกชัย  สนฺตจิตฺโต สนองบุญ

7 พระครูสังฆรักษ์บัว   นนฺทโก คงเทศ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สงัคม บรรพชติ หนา้ที ่42



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาววนิดา   หวันเสนา เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวพรรณิภา   กายเสนา

3 นายประเสริฐ กล้าหาญ

4 นางกรกนก   วรสีหา

5 นายอรรถพล   ทีเหล็ก

6 นายธีรยุทธ์   แสงกล้า

7 นายวัชรพงษ์   โพธ์ิศรีไมล์

8 นายจิราวัชร   มูลสูตร

9 นายมงคล   อินทรพาณิชย์

แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 66

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มคฤหัสถ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตหนองคาย

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่43



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวศิริพร   เยบองกู่ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางวราภรณ์   ใจกล้า เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นางสาวกุสุมาลย์   อาคมประคองไพร เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นางสาวญาณิศา จะลา เกียรตินิยมอันดับ 2

5 ร้อยเอก สุรชัย   พรหมมา เกียรตินิยมอันดับ 2

6 นางสาวปนัสยา   อโนชา เคยติด F

7 พันจ่าเอก เอกรินทร์   วงษ์วารี เคยติด F

8 นายสุภาศ   วนารัตนกุล

9 นายอาซา   เปียก่า

10 นายจรัส   จันตะอินทร์

11 นางสาวบุษราคัม   ฟักเขียว

12 นางสาวณิชา   ฟางค า

13 นางโชติกา   ขันไชย

14 นางสาวดรุณี   จะลอ

วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่44



15 นางสาวจิราภรณ์   จันตาบุญ

16 นางสาวมาลิสา   เขียวค ามูล

17 นางสาวละออ   หม่องค า

18 นางสาวพิมพ์ชนก   แซ่ย่าง

19 นางสาวสุธาสินี   ลาเชกู่

20 นายเฉลิมพล   เลี ยงประเสริฐ

21 จ่าสิบเอก โชตินิพพิชฌน์   ว่องชิงชัย

22 สิบเอก วชิรพล   นามะสนธิ

23 นายจิรานิวัฒน์   ใหม่ปา

24 นางสาวณัฐวรา   ค าพา

25 นางสาวภัณฑิรา   ศรีบุตร

26 สิบโท นนทพัทธ์ิ   คมคายมณีจันทร์

27 นายวิเชษฐ์   อ่ิมเล็ก

28 นายจุลลินทร   แก้วพิลา

29 นางสาววิลัยพร   ตระสักธารา

30 นายธนวิชญ์   คุณศรีสอน

31 นายจักรพงค์   กุลไพรวรรณ

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่45



32 นางสาวสุวลักษณ์   เสนาะสกุณา

33 สิบเอกเทพประสิทธ์ิ จันทิกา

34 จ่าสิบเอก ชัยณรงค์   พรมฟ้า

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวชัญญา   สกุลวรศิลป์

2 นางสาวสิรัญญา   เป็งใจ

3 นายธงธวัชชัย   บุญสุขประสิทธ์ิ

4 นายอัฐพนธ์   มายัง

5 นายพงษ์พิพัฒน์   มหาวัน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสิริรักษ์    เจริญไชยยะ เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวสุวิชาดา   สาวโพ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นางสาวธิดา   มธุรสวรรค์ เกียรตินิยมอันดับ 2

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่46



4 นางแสงเดือน   ด ารงอุดมศักด์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นางสาวสุรีย์รัตน์   โพธ์ิสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 2

6 นายสาธิต   กันทาเทียม เกียรตินิยมอันดับ 2

7 นางสาวโสภาพรรณ   รัตนนัยสุริยะ เกียรตินิยมอันดับ 2

8 นางสาวอัญธิกา   เรือนช่ืน เกียรตินิยมอันดับ 2

9 นางสาวปราณี   แสนต่างนา เกียรตินิยมอันดับ 2

10 นางสาวภูริชญา   ภูริวานิช เกียรตินิยมอันดับ 2

11 นายถิรวัฒน์   ปรีดาเกษมรุ่ง เกียรตินิยมอันดับ 2

12 นายศุภธีร์   สมการ เกียรตินิยมอันดับ 2

13 นางสาววิภา   พนารัตนดอนชัย

14 นางสาวซาลา   สันติชายชาตรี

15 นางสาวธิดาพร   อดุลวิทย์พนา

16 นางสุภาพร   ฆ้องกบ

17 นางสาววิไลพร   ตระหง่านไพร

18 นางสาวสุรัตนา   บัวเย็น

19 นางรัตนา   กันทาเทียม

20 นางสาวอรทัย   ทาเกะ

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่47



21 นางสาวเกวลิน   ตระการเงินตรา

22 นางสาวญาณี   ปร๊ะย่อ

23 นางนัฐนันทน์   ข าอภัย

24 นายณรงศักด์ิ   พนารัตนดอนชัย

25 นางสาววีรนุช   สาธิตบุญ

26 นางวนิดา   โฮเน่น

27 นางสาวทัศนี   จันสม

28 นางสาวอาซามิ   แซ่หล่ี

29 นางสาวชนาภา   แซ่ย้าง

30 นางสาวมณฑิรา   จอเตะ

31 นายชาตรี   แซ่ว้าง

32 นางรัชนี   สุโพธ์ิ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวณัฎฐิญา สุวรรณ์

2 สิบเอกศุภชัย กรกัมพล

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่48



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายเอกรินทร์ บุญยรัตน์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นางค าปุ่น  ตะวัน

2  นายชัยเพชร   เศษวิสัย

3  นายจักรนรินทร์   คมสัน

4  นางสาวเจนจิรา   เอกตาแสง

5  นางสาวอารัศญา  เหยียดรัมย์

6  นายพูนวรลักษ์   สุดบุญ

7  นางสาวปิยะธิดา  สีภูเงิน 

8  นางสาวสุพัตรา   เหล่าบ้านค้อ

9  นายนราธิป   ค าลือ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่49



10  นายคมสันต์   บรรยงค์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพัฒนพงษ์ หนองน  า เกียรตินิยมอันดับ 2

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นางอัครนันท์   สามาลา เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายณัฐพล ปล่ังกลาง

วิทยาเขตนครราชสีมา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่50



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายศราวุธ   สายเหมาะ เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นายสุวัฒน์ สายเหมาะ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นายอัยรัฐ บูชา

4 นายปรีดา นวลจันทร์

5 นายวิษณุ ยุวบุตร

6 นายจักรพันธ์ ทับหงษา

7 พันจ่าอากาศเอกกิจชานน   เมืองปาก เทียบโอน

8 จ่าเอกสัญชัย แสงรุ่ง  เทียบโอน

9 จ่าสิบเอกกษิด์ิเดช สวัสด์ิพันธ์  เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวธันยพร   นาจาน อันดับ 1 

2 นางสาวปภาทิพย์   ญาติวงค์ อันดับ 2 

วิทยาเขตอุบลราชธานี

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่51



3 ร้อยต ารวจเอกสมัย   มุธุสิทธ์ิ อันดับ 2 

4 พันต ารวจตรีไพศาล   ทบธรรม

5 นายกฤษฎา   นิลเสน

6 นายภาณุวัฒน์  นิลเสน

7 นายอัครเดช   ใจภักดี

8 นายกชกร บุทศรี เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายสุชาติ ชูวา

2 นายอภิชา ยองรัมย์

3 นายนเรศ ยิ มช่ืน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพิศิษฐ์ อัจฉะกาญจน์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตสุรินทร์

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

สงัคม คฤหัสถ์ หนา้ที ่52



2 นายอนุชา ธรรมรงค์

3 นายวรายุทธ สาบุตร

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสุวรรณี    พรรณา เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายก่ิงเพชร   อินภิชัย

3 นายขวัญชัย    ทองอินทร์

4 นายบุญต๊ิบ    ช่ืนชม

5 นายสุรวุฒิ    มุตตะศิริ

6 นายสุวิจักขณ์    รัตนประภาพร

7 นายยุทธนา    หิรัตนพันธ์ุ

วิทยาเขตแพร่

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายพิรพัฒน์ ชุมภู

2 นางสาวมาริสา     ก้อนจ าปา

3 นายสุรศักด์ิ ศิริ

4 นางสาวสุทธิดา ปันสุรัตน์

5 นางสาวอริสรา ร่าเริง

6 นายวรโชติ   วงค์ด้วง

7 นางสาวนัฐธิดา  วงศ์ลังกา

8 นายวีรวัฒน์ ประกฤติภูมิ

9 นางสาวภัทรปรียา ตุ๋นสัก

10 นายวีรชัย มอยทา

11 นายณัฐพงศ์ อุปนันท์

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 สิบต ารวจเอกวัชรพงษ์ ไชยพันธ์ุ

2 นางสาวภัทรบดินทร์ รัตนากรกุล

3 นายนพรัตน์ สุขตน

4 จ่าสิบเอกพนัส พิลาศรี

5 นายณัฐวุฒิ  สีทองแก้ว

6 นายไทยรัฐ ทองแดง

7 สิบเอกเมธิชัย มีสุวรรณ

8 นายปิยะฉัตร ตั งขวัญแก้ว

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายกนกพล จะซือ

2 นายทศพล วงศ์พนาดร

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
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3 นายไกรศิริ ดวงสนิท เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1  นางสาวนุชจริน  เฮงดี

2  นางสาวนัตญา  ตาปราบ

3  นายสุดใจ  ช านาญ

4  นายชาญณรงค์  จันทรมนตรี

5  นายพงษ์ศิลป์  สายแสน

6  นายโยธิน  สง่างาม

7  นางติ ม  สงนอก

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางธวัลรัตน์ แก้วทอง เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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2 นายไวภพ แก้วทอง

3 นายวุฒิพงษ์ หมวกชา

4 นางสาวชฏาพร ชูจิตรสกุล

5 นายเทพฤทธ์ิ กองโยน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายวีระชัย ธรณี

2 นายติณณภพ ประเสริฐสังข์

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ เหล่ากอที เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นายรุ่ง วรรณดิษฐ์ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นายสัมพันธ์ แสนชา เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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4 นางสาวณัฏฐ์ชญาดา โชติพิพัฒอังกูร

5 นางสาวมนัสนันท์ คงใหญ่

6 นางสาวอรทัย อุปศรี

7 นายดนุพล มาลาวงษ์

8 นางสาวนัดดาว ไชยต้นเทือก

9 นายศุภากร สุดแสวง

10 นายชัยวัฒน์ โคกเพ็ง

11 นายณพวีร์ บุตรน  าเพชร

12 นางสาวศิริลักษณ์ อินทญาติ

13 นายพูลทรัพย์ ปฐวีพนาสณฑ์

14 นายชาญวิทย์ เพ็งพูล

15 นายจิรพงษ์ สว่างศรี

16 นางสาวปรายฟ้า ศรีอ่อนรอด

17 นายต่อศักด์ิ เหม็งพันธ์ุ

18 นางสาวพัชระวี เอนจินทะ

19 นายชัยกฤต ศิริสุวรรณ

20 นางสาวอนงค์ บุญบันดาล
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21 นางสาวบุศกร ธวัชฤทธิคุณ

22 นางสาวกาญจน์ผาภูมิ ทับประเสริฐ

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายวันชัย  พละเลิศ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 นางสาวหัทยา นิยะกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2

3 นายอรุณชัย  ล้อมเขต เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นางสาวปริฉัตร  หนูโนต

5 นางสาวดวงพร  อ่อนทรชุน

6 นางสาวณัฐปภัสร์  นาคพล

7 นายภานุกร  จันทวงศ์

8 นายเกียรติวุฒิ  บุญค า

9 นางสาววรรณพร  อยู่สุข

10 นางสาวณัฎฐธิดา จิตจ า

11 นางสาววรรณวิษา  คงสุทธ์ิ

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
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12 นายศรราม  บุญศรีโรจน์

13 นายอภิชัย ขุนเลขวัฒน์

14 นายณัฐพงศ์  ช่อชั น

15 นายศดายุ  บุญชูด า

16 นายสุทธิศักด์ิ  สุทธิเมฆ

17 นางสาวนิลาวรรณ  พุทธรักษา

18 นางสาววรุณทิพย์ โพธ์ิวิจิตร

19 นายนัฐพล กาญจนดิฐ

20 นายณัชพล สีเพ็ชร์

21 นางสาวสุกัญญา นาคทองกุล

22 นายพิระวุฒิ จิตจ า

23 นายธิปก ตู้บรรเทิง

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวกิติยา เสือเปีย เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นางสาวสุชาดา ทิพย์สุข เกียรตินิยมอันดับ 2

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
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3 นางสุธิสา  กรายแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นายวิรัตน์ เขียวสุวรรณ์

5 นางสาวมาริษา เขียมวัชนะ

6 นางสาวหฤทัย  ปลอดสุวรรณ

7 นางสาวธันยพร  นิลนุ้ย

8 นายวิรัตน์ ทองช่วย

9 นางสาวศศิธร พรหมเจียม

10 นายตันติกร ทองสุข

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวณัฐริกา แป้นถึง เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

2 พันโท เสถียร  บูรณ์เจริญ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

3 จ่าอากาศโท บดินทร์  บุญเกิด เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

4 พันเอก ธีระ ผลจันดุม เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D

5 นายสินธร  พิพัฒน์

วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
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6 นางธนพร  เนียมละมูล

7 นายพัลลภ ยุจิเสรี

8 นายค ารณ  จันทร์ประเสริฐ

9 นายสรพงษ์  ชลวานิช

10 นายกัมพล  สุขสว่าง

11 นายธีรวีร์  เจริญศิลป์

12 นางสาวกรรณิการ์ พันธ์หมุด

13 นายจักรพันธ์  นัยรัมย์

14 นายพงศ์เทพ  อารยะรุ่งเจริญกิจ

15 นายมานพ  รุ่งเรือง รุ่งเรือง

16 นายรัชชานนท์ แสงทอง

17 นางสาวทักษิณา มาจันทร์

18 นางสาวอาภาพัชร์  บุญมาด า

19 นายคงกฤช  พิเชฐพงศ์วิมุติ

20 นายวรมน  อรินทร์ชัย อรินทร์ชัย

21 ว่าท่ี ร.ต.วุฒิชัย  เน่ืองจ านงค์ เทียบโอน

22 นางสาววีรวรรณ  สุขแจ่มใส เทียบโอน
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23 นางสุปรานี  ด้วงเงิน เทียบโอน

24 นายอุดมกฤษ  ม่ิงเจริญพร เทียบโอน

25 นางสาวกิตติยา  มีสุข เทียบโอน

26 นางสาวกมลทิพย์  อรรถพรพิทักษ์ เทียบโอน

27 นายเอนก  ยิ มแย้ม เทียบโอน

28 นายจิวานนท์ นวนแดง เทียบโอน

29 นายภัทรพงศ์  พงษ์ทองเจริญ เทียบโอน

30 นายฐิติวัชร์  ชุมเพชรกุลวัฒน์ เทียบโอน

31 นายวรวุฒิ  อ่ิมเล็ก เทียบโอน

32 นายวรสิทธ์ิ  อ่ าอยู่ เทียบโอน

33 นายทวีวัฒน์  สนองสัตย์ เทียบโอน

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นายภราดร  โรจนเดชานนท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มี D+

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
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รับรองตามน้ี

(พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.)

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล

20 เมษายน 2564
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