
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 พระครูพิพัฒน์คมนียเขตสนฺติกโร บัวแก้ว เกยีรตินยิมอนัดับ 2

2 พระปลัดนพรัตน์ กลฺยาณรโต ศรีโท เกยีรตินยิมอนัดับ 2

3 พระครูกิตติวินัยคุณ โชติโก ช่วยมณี เกยีรตินยิมอนัดับ 2

4 พระรัตนพงษ์ รตนวํโส ณ นคร เกยีรตินยิมอนัดับ 2

5 พระชัยยง ปญฺญาวุฑฺโฒ ฉลาดดี เกยีรตินยิมอนัดับ 2

6 พระประจิน ธมฺมสาโร ดํารง เกยีรตินยิมอนัดับ 2

7 พระสมุห์สุรศักด์ิ สุรสกฺโก ดําชุม เกยีรตินยิมอนัดับ 2

8 พระครูใบฎีกาสมโภช จิตฺตสํวโร ยวงแก้ว เกยีรตินยิมอนัดับ 2

9 พระอธิการกิตติศักด์ิ กิตฺติโก ผลจันทร์ เกยีรตินยิมอนัดับ 2

10 พระใบฎีกาจตุพัฒน์ วณฺณธโร สมบัติหล้า
11 พระมหาเดโช ฉนฺทสุโภ วงค์ณะศรี
12 พระอธิการพิชัย พิชโย ทองล ําเลิศ
13 พระมหาสุชัช มหาคมฺภีโร วิเชียร
14 พระมหาศักย์ศรณ์ คุณปญฺโญ คงผล
15 พระมหาธีรยุทธ จิตฺตปญโญ แบนเสมอ
16 พระมหาอิทธิพล ภูริปญโญ สอนงาน
17 พระสมุห์วิจิตร ผลธมฺโม หาญณรงค์
18 พระใบฎีกาบุญช่วย ขนฺติโก จิตต์ภักดี
19 พระนินนาท จนฺทสโร อินทสะโร
20 พระรุ่งธรรม อคฺคธมฺโม สิริสมานศักด์ิ
21 พระคมสัน ธีรภทฺโท ไชยสงค์
22 พระอธิการอํานวย สปฺปญโญ ทองจีน
23 พระครูสมุห์สนิท ติสฺสเทโว พูนมา
24 พระอธิการประจวบ ปญญาธโร ตุลาธนธ์
25 พระประคอง ปภากโร แสงเพชร
26 พระครูปทุมธารารักษ์ หิริธมฺโม ชูแก้ว
27 พระมหาวชิราวุฒิ วชิรเมธี แก้วจันทร์
28 พระใบฎีกาสุเมธ สุเมธโส สุตตปรีชา
29 พระปลัดชนกพล อินฺทโชโต สีละศุภพงษ์
30 พระอธิการกฤษตพล กตปุญโญ หนูคงบัตร

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายนามบัณฑิต รุ่นที ่62
ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลุ่มบรรพชติ
คณะพุทธศาสตร์



31 พระนบพร กิตฺติสทฺโท ทองคํา
32 พระปลัดสมภักด์ิ อุปสนฺโต เอียดสรี
33 พระอธิการสมบูรณ์ ตปสีโล เกิดมงคล
34 พระสมพงษ์ สุวโจ ไชนณรงค์
35 พระปริญญา สุจิตฺโต ณ นคร



ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 พระมหาศักด์ิดา สิริเมธี หารเทศ เกียรตินิยมอันดับ ๒ รอบ 2
2 พระอัมรินทร์ อมฺรินฺโท ประสานวุธ รอบ 2
3 พระยุทธพงษ์ คมฺภีรเมธี ประทิทัง รอบ 2
4 พระวัชรกุล วชิรเมธี มังฉกรรณ์ รอบ 2
5 พระมหาอนุชิต อนนฺตเมธี ปราบพาล รอบ 2
6 พระมหาอภินันท์ นนฺทภาณี ค าหารพล รอบ 2

สาขาวิชา สังคมศึกษา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที ่62
เสนอขออนุมตัสิ าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ตอ่สภามหาวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วันที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มบรรพชติ
คณะครุศาสตร์



ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 พระสมุห์ธนภัทร ธนภทฺโท ทิพย์วง เกยีรตินิยมอนัดับ 2

2 พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ จันทร์โร เกยีรตินิยมอนัดับ 2

3 พระอนันต์ อนฺนโต ปาลานุพันธ์ เกยีรตินิยมอนัดับ 2

4 พระไพรัตน์ พนฺธมุตฺโต ฦอยทอง เกยีรตินิยมอนัดับ 2

5 พระกัมปนาท นาถธมฺโม แก้วขาว เกยีรตินิยมอนัดับ 2

6 พระวิทยา โชติวิปุโล เภรีพาส
7 พระนรุตม์ชัย อภินนฺโท สอนคง
8 พระส าฤทธิ์ ธมฺมิโก ภารสวัสด์ิ
9 พระเด่นชัย สุจิณฺโณ วงศ์น้อย

10 พระอนุชา ปญฺญาสิริ อนุกูล
11 พระจรัส จนฺทโชโต ชนะสงคราม
12 พระธนาคาร อาวิว โส ปลอดทอง
13 พระเกรียงศักด์ิ อภิปุณฺโณ คงข า
14 พระณัฐพล กนฺตธมฺโม เครือเอียด
15 พระญัฐวุฒิ ฐานุตฺตโร อรุณสวัสด์ิ
16 พระณรงค์เดช โชติปญฺโญ ลมเชย
17 พระธวัชชัย อชิโต ซ้ายเกล้ียง
18 พระธนิต ธีรงฺกุโร คมสรรพ์
19 พระคณวัต คุณวีโร มะดาสู
20 พระสมหมาย อุชุจาโร จันทะคา
21 Phra Reoun Chanthathammo Un
22 พระสาครินทร์ ธมฺมสุนฺทโร ประทุม
23 พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี ไกรเทพ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 

รายนามบัณฑิต รุ่นที ่62
เสนอขออนุมตัสิ าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ตอ่สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที ่ 29  มนีาคม  พ.ศ. 2560

กลุ่มบรรพชติ
คณะสังคมศาสตร์



ที่ ชื่อ นามสกุล เกียรตนิิยม หมายเหตุ
1 นางสาวปาณิศา สงสาป เกียรตินิยมอันดับ 1
2 นายประคองธรรม จันทร์ขาว เกียรตินิยมอันดับ 1
3 นางสาววัชรีภร ชูแก้วร่วง เกียรตินิยมอันดับ 2
4 นางพรทิพย์ ถาวรนุรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2
5 นางสุนีย์รัตน์ คงศิริ เกียรตินิยมอันดับ 2
6 นางโสภา เดชสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 2
7 นางสาวุดารัตน์ จันทร์ปล่ัง เกียรตินิยมอันดับ 2
8 นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรสุข เกียรตินิยมอันดับ 2
9 นายนรากร เล็กน้อย

10 นายอาทิตย์ หนูพันธ์
11 นายกมลภพ เสนา
12 นายนฤนาฎ เพ็งตุก
13 นายสิริวัฒน์ ทองไสพร
14 นายสาธิต ดิษฐ์ ณ เมือง
15 นายจิรศักด์ิ ชุมทอง
16 นายศุภฤกษ์ จงไกรจักร
17 นายสิทธิณัฐ ชมเชย
18 นางสาวสุพัตรา ทวีกาญจน์
19 นายณัฎฐภัทร ปรีชา
20 นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
21 สิบต ารวจโท อิศรา ปลอดเถาว์
22 นางสาวกฤชสร อุทรภาศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายนามบัณฑิต รุ่นที่ 62
เสนอขออนุมตัสิ าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ตอ่สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่  29  มนีาคม  พ.ศ. 2559

กลุ่มคฤหัสถ์
คณะสังคมศาสตร์


