
ที่ ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 พระมหากัมปนาท กมฺมสุทฺโธ แสงจันทร์ อันดับหนึ่ง
2 พระมหาคมกฤษณ์ หิตจิตฺโต พันธุค์ง อันดับหนึ่ง
3 พระครูใบฎีกาโกวิท โกวิโท จิตประสงค์ อันดับสอง มี D
4 พระวิทโช เขมาสโย แก้วแย้ม อันดับสอง
5 พระครูอดุลสามัคคยาธร ขนฺติธมฺโม เจริญคง อันดับสอง
6 พระครูกติติญาณโกวิท อธิมุตฺโต รักษาราษฎร์ อันดับสอง
7 พระครูปลัดอมรเทพ อภิปุณฺโณ ถิ่นบางเต่ียว อันดับสอง
8 พระอนันต์ อานนฺโท นุมาศ อันดับสอง
9 พระปลัดวัลลภ ปริปุณฺโณ จันทร์ไตรรัตน์ อันดับสอง
10 พระมหาพิพัฒน์ สุจิณฺโณ เพชรน้อย อันดับสอง
11 พระมหาจอมพล าณธมฺโม ดวงจันทร์ อันดับสอง
12 พระสมุห์อมร อมโร สีด า
13 พระชอุ่ม ปคุณธมฺโม หาญสุด
14 พระมหาอภิพล อภิพโล เรียบร้อย
15 พระเอกลักษณ์ วรธมฺโม หนูอินทร์แก้ว
16 พระสุนัน อภิชาโน กัณหาเล่ห์
17 พระมงคลชัย ธมฺมจาโร ไพโรจน์
18 พระครูพิลาศสรกิจ ต าโณ ธารายศ
19 พระศิริไพโรจน์ สุมโน สมนาค
20 พระครูสังฆรักษ์พรไชย อรุโณ อโณทัย
21 พระศึกษา ปภาโส ชายเกตุ
22 พระอานนท์ จนฺทว โส ฝาแสง

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายชือ่ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ 63 
เพ่ือเสนอขออนุมตัปิริญญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์
กลุม่บรรพชติ

วันที่  27 มนีาคม  พ.ศ. 2561



ที่ ชื่อ  ฉายา นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 พระทวี อนาลโย หอมเกตุ อันดับหนึ่ง
2 พระมหาธนพล ธนธีโร ทองฟัก อันดับสอง มี D
3 พระจักรพรรด์ิ ปญฺ าวโร มหันตพันธ์ อันดับสอง
4 พระกฤษฎา สุรปญฺโ ทรงสังข์ อันดับสอง
5 Phramaha Leap Kanlayanathammo They อันดับสอง
6 พระจักรพงษ์ จกฺกวํโส สุขศรีสังข์ อันดับสอง
7 พระสวัสด์ิ าณเมธี สุวรรณชะนะ อันดับสอง
8 พระสถาพร กุสลจิตฺโต คงกะพันธ์ อันดับสอง
9 พระสมุห์พลวัฒน์ พลวฑฺฒโน เล่าเฉียน อันดับสอง
10 พระเอกสิทธิ์ อนุตฺตโร รุ่งโรจน์ อันดับสอง
11 พระจรรยารักษ์ คุตฺตสีโล สุวรรณเดช
12 พระทศพร คุณวโร ธรรมรัตน์
13 พระกิตติศักด์ิ หิตกฺกโร ขุนพรหม
14 พระคณิพงศ์ ปิยสีโล เกิดกัน
15 พระภาณุพงศ์ ปญฺ าวฑฺฒโน ศรีกาญจน์
16 พระวรยุทธ วรชโย เพชรกรด
17 พระจรินทร์ สีลวณฺโณ สีน ําคํา ตกรุ่น
18 พระอานนท์ชัย ปญฺ าธโร หนูแป้น ตกรุ่น

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชา รัฐศาสตร์

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที ่63 
เพ่ือเสนอขออนุมตัปิริญญา

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที ่27 มนีาคม  พ.ศ. 2561

กลุ่มบรรพชติ



ที่ ชื่อ นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 นางธันยพร รุ่งรังษี อันดับสอง มี D
2 นายภัทรศักด์ิ มีแสง อันดับสอง มี D
3 นางสาวกิ่งดาว ดวงน ้าแก้ว อันดับสอง มี D
4 นายอรรถนนท์ ศรีวารินทร์ อันดับสอง มี D
5 นางสาวอูมฤดี จันทร์เกิด อันดับสอง
6 นางสาวศิริรัตน์ ไพรสณฑ์ อันดับสอง
7 นายสุริยา เดชเกิด อันดับสอง
8 นายชวลิต ค้าแหง อันดับสอง
9 จ่าสิบเอก โชคชัย พลปัฐพี อันดับสอง
10 นางสาวอรพิน ณ นคร อันดับสอง
11 นายสุขุม จันทรโชตะ
12 นางสาวอรพรรณ บุญสุวรรณ
13 นายนิรุทธ์ เมืองแก้ว
14 สิบเอก วีระชาติ รักษ์ก้าเนิด
15 นายเกริกฤทธิ์ แสนเสนาะ
16 นายจินดา คงตุก
17 นางสาวภัทราพรรณ พุม่มณี
18 นายธีรยุทธ ชอบธรรม
19 นางสาวปิยะพร พรหมจรรย์
20 Mr. Bishal Chulyadho
21 นายถนอมวิทย์ ว่องไว
22 นายนิพนธ์ คงทอง
23 นายจิรายุ สุทธิเดช
24 นายธนวัฒน์ กิ มหม็อง
25 สิบต้ารวจโท อภิชาติ รามอินทร์

สาขาวิชา รัฐศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายนามบัณฑิต รุ่นที ่63
เพ่ือเสนอขออนุมตัปิริญญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที ่27  มนีาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มคฤหัสถ์
คณะสังคมศาสตร์



26 นางสาวมัณฑนา สมมิตร ตกรุ่น


