
แจ้งเพ่ือทราบนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายงานตัวขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ประจ าปี 2560 และจัดงาน 10 ปี การจัดการเชิงพุทธและฉลองปริญญาเอก วันที่ 16 พ.ค. 60 

1. ทางหลักสูตรฯ จะอ านวยความสะดวกให้กับบัณฑิตใหม่ในการลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ในวันที่ 
28 เม.ย. 60 (08.30 – 17.00 น.) หากพ้นก าหนดนี้ให้บัณฑิตลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยฯแต่ไม่เกินวันที่ 8 พ.ค. 60 หากไม่ลงทะเบียนก็ไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา 

2. ก าหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ (เข้ารับปริญญา วันที่ 21 พ.ค.2560) ระหว่างวันที่  28 เม.ย. 
2560 – 8 พ.ค. 2560 (เฉพาะระดับปริญญาโท-เอก) นี้ พร้อมช าระเงินจ านวน 2,900 บาท (โดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีของหลักสูตรฯ หรือ ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย หรือ ส านัก
ทะเบียน ห้อง C 300 เท่านั้น) 

3. ขอความอุปถัมภ์จัดงาน 10 ปี การจัดการเชิงพุทธและฉลองปริญญาเอก วันที่ 16 พ.ค. 60 อีกท่าน
ละ 5,000 บาท (โดยจ่ายที่ฝ่ายการเงินของหลักสูตร ห้อง B 504 ชั้น 5)  
*หมายเหตุ: นิสิตที่รอสภาอนุมัติ ครั้งที่ 4 ให้ลงทะเบียนหลัง 28 เม.ย. 2560 – 8 พ.ค. 2560 (เฉพาะระดับ
ปริญญาโท-เอก) สงสัยประการใด ติดต่อ พระสมนึก ธีรปญฺโ  โทร. 093-996-2628 

 

รายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ เข้ารับปริญญา วันที่ 21 พ.ค. 2560 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2560 มดีังนี้ 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา 
1.  5401504584 พระครูวิโชติสิกขกิจ กิตฺติธโร เด่นประเสริฐ การจัดการเชิงพุทธ 
2.  5401504721 ร้อยต ารวจโท ไกรวิน  ไชยวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ 
3.  5701504075 นายปรมต  วรรณบวร รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ เข้ารับปริญญา วันที่ 21 พ.ค. 2560 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2560 มดีังนี้ 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา 
1.  5401504605 พระราชรัตนเวที โชติธมฺโม สิทธิอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
2.  5401504620 พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ อัตสาร รัฐประศาสนศาสตร์ 
3.  5401504625 พระครูวินัยธรสรยุทธ านวุฑฺโฒ มีส าราญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
4.  5401504637 พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ คุนาพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
5.  5401504686 พระมหากัณหา กนฺตสีโล สาระทิศ รัฐประศาสนศาสตร์ 
6.  5401504712 พระมหากิจการ โชติป  ฺโ  ยุติพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
7.  5401504713 พระทอง  ิตป  ฺโ  บุตรดี รัฐประศาสนศาสตร์ 
8.  5501504057 พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน ปุญญ์หิรัณย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
9.  5501504059 พระมหาวิศิต ธีรว โส กลีบม่วง รัฐประศาสนศาสตร์ 

10.  5501504080 พระสุระ าณธโร จันทึก รัฐประศาสนศาสตร์ 
11.  5501504091 พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส ชิตมาโร ชะนะมาร รัฐประศาสนศาสตร์ 
12.  5501504092 เจ้าอธิการ พิชิตศักดิ์ สุภาจาโร จีบสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ 
13.  5501504127 พระมหาปัญญาวัฒน์ ป  ฺ าวฑฺฒโน แสนบุญมี รัฐประศาสนศาสตร์ 
14.  5701504031 พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร ใยอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
15.  5701504033 พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรป  ฺโ  วรโภคินธนะโชค รัฐประศาสนศาสตร์ 
16.  5701504036 พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต สุวรรณโชต ิ รัฐประศาสนศาสตร์ 
17.  5701504037 พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรป  ฺโ  ปล้องขัน รัฐประศาสนศาสตร์ 
18.  5701504039 พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี ดีเยี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ 
19.  5701504040 พระมหานิพนธ์  วีรพโล ทบแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 
20.  5701504042 พระมหาสกล านวุฑฺโฒ วงษ์เขียด รัฐประศาสนศาสตร์ 
21.  5701504043 พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวณฺโณ มะยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
22.  5701504044 พระมหาเทวประภาส วชิร าณเมธี มากคล้าย รัฐประศาสนศาสตร์ 
23.  5701504046 พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ ปุลันรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
24.  5701504047 พระครูธรรมธรนิเทศ  อภิ าโณ สบสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
25.  5701504089 พระครูอุทัยวรกิจ  สุป  ฺโ  ชุ่มแพร รัฐประศาสนศาสตร์ 
26.  5401504649 นายธวัชชัย สมอเนื้อ - รัฐประศาสนศาสตร์ 



ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา 
27.  5401504660 นายชัยธนพล ศรีจิวังษา - รัฐประศาสนศาสตร์ 
28.  5401504663 นางสาวธีรพันธ์ ดีมาก - รัฐประศาสนศาสตร์ 
29.  5401504669 นางขจัดภัย แก่นน้อย - รัฐประศาสนศาสตร์ 
30.  5401504685 นางอภิสรา จ่ายเจริญ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
31.  5401504690 นายดอนล่าร์ เสนา - รัฐประศาสนศาสตร์ 
32.  5401504696 นายวรพล วรสุวรรณโรจน ์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
33.  5401504706 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
34.  5401504707 นางสาวร่มปรางค์ สวมประค า - รัฐประศาสนศาสตร์ 
35.  5401504727 นายวีระศักดิ์ เหมหาชาติ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
36.  5501504084 นางสาวอัจฉรา ปิยวิทยชาติ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
37.  5501504124 นายนัทพล  ปิยะสุวรรณเดช - รัฐประศาสนศาสตร์ 
38.  5501504128 นายสมบัติ อาวุธพันธ์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
39.  5501504139 นายชนะยุทธ เกตุอยู่ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
40.  5501504149 นายบ ารุง พันธุ์อุบล - รัฐประศาสนศาสตร์ 
41.  5701504049 นาวาอากาศโทหญิงศรีพนา ศรีเชื้อ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
42.  5701504050 นายอ าพล ปุญญา - รัฐประศาสนศาสตร์ 
43.  5701504051 นายณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
44.  5701504053 นางสาวอาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด - รัฐประศาสนศาสตร์ 
45.  5701504054 นางสาวณัฏยาณี  บุญทองค า - รัฐประศาสนศาสตร์ 
46.  5701504055 นางสาวดวงใจ ปินตามูล - รัฐประศาสนศาสตร์ 
47.  5701504057 นางสุภาภรณ์ โสภา - รัฐประศาสนศาสตร์ 
48.  5701504059 นางสาวทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
49.  5701504066 นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล - รัฐประศาสนศาสตร์ 
50.  5701504067 นายไพบูลย์ สายด้วง - รัฐประศาสนศาสตร์ 
51.  5701504068 นายศิรวัฒน์ ครองบุญ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
52.  5701504069 ร้อยต ารวจตรีประจักษ์  ขุราษี - รัฐประศาสนศาสตร์ 
53.  5701504070 นายวสุกิจจ์  เหล่าอินทร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
54.  5701504071 นายวันเฉลิม  จันทรากุล - รัฐประศาสนศาสตร์ 
55.  5701504074 นายสุวัฏ สอนจันทร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
56.  5701504076 นายจักกฤช สิงห์ธนสาร - รัฐประศาสนศาสตร์ 
57.  5701504080 นายวิชาญ น้อยโต - รัฐประศาสนศาสตร์ 



ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา 
58.  5701504081 พันโทเอนก  คงขุนทด - รัฐประศาสนศาสตร์ 
59.  5701504082 นางสาวปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
60.  5701504083 นางสาวพิศมัย ทองเที่ยง - รัฐประศาสนศาสตร์ 
61.  5701504085 นาวาอากาศเอกหญิง ชญาดา เข็มเพชร - รัฐประศาสนศาสตร์ 
62.  5701504088 นางสาววลัญช์ชยา  เลิศรัชชาพันธุ์ - รัฐประศาสนศาสตร์ 
63.  5401504577 พระครูรัตนเขมากร เขมนนฺโท จันทร์พุ่ม การจัดการเชิงพุทธ 

64.  5401504578 พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์  สุเมโธ ศรีอันยู้ การจัดการเชิงพุทธ 

65.  5401504587 พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม สันหรักษ์ การจัดการเชิงพุทธ 

66.  5401504589 พระครูธรรมธรสุชาติ จิตวโร พิศาลพันธุ์ การจัดการเชิงพุทธ 

67.  5501504029 พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร ยิ้มกรุง การจัดการเชิงพุทธ 

68.  5601504001 พระครูเวฬุวันพัฒนาทร ชุตินฺธโร ตรีโภคา การจัดการเชิงพุทธ 

69.  5601504002 พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท เทวินบุรานุวงศ ์ การจัดการเชิงพุทธ 

70.  5601504004 พระครูศรีอรรถศาสก์ มหาอตฺโถ น้ าทิพย์ การจัดการเชิงพุทธ 

71.  5601504005 พระครูปลัดส ารวย  สิริสาโร ช่างกระโทก การจัดการเชิงพุทธ 

72.  5601504008 พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ กลฺยาโณ ลายน้ าทอง การจัดการเชิงพุทธ 

73.  5601504010 พระครูสุนทรจารุวรรณ จารุวณฺโณ สารพัฒน์ การจัดการเชิงพุทธ 

74.  5601504011 พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ. จนฺทโก ขันเหลา การจัดการเชิงพุทธ 

75.  5601504012 พระศรโสภณ ปภสฺสโร นาดีมาก การจัดการเชิงพุทธ 

76.  5601504015 พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เขมป  ฺโ  บุญประจักษ์ การจัดการเชิงพุทธ 

77.  5701504001 พระชลญาณมุนี ธมฺมโภชฺโช นาคสิทธิเลิศ การจัดการเชิงพุทธ 

78.  5701504002 พระมหานพดล ปุ  ฺ สุวฑฺฒโก สายสุตา การจัดการเชิงพุทธ 

79.  5701504004 พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท จุลเจือ การจัดการเชิงพุทธ 

80.  5701504005 พระครูพิศาลจริยากร เลขธมฺโม สังขาว การจัดการเชิงพุทธ 

81.  5701504012 พระครูชลธารคุณากร ถาวโร บุญมี การจัดการเชิงพุทธ 

82.  5701504013 พระอธิการจาลึก ส  ฺ โต เย็นส าราญ การจัดการเชิงพุทธ 

83.  5701504014 พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ จนฺทโชโต เรืองศรี การจัดการเชิงพุทธ 

84.  5701504016 พระครูวิธานสุพัฒนกิจ นนฺทิโย อินทร์อยู่ การจัดการเชิงพุทธ 

85.  5701504018 พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ จนฺทวณฺโณ เกษรศิริ การจัดการเชิงพุทธ 

86.  5701504019 พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พุทฺธสโร เมืองทอง การจัดการเชิงพุทธ 

87.  5701504021 พระครูประศาสน์ธรรมนันท์  ิติสมฺปนฺโน งามเสมอ การจัดการเชิงพุทธ 

88.  5701504023 พระอุเทศสุตาภรณ์ ปริปุณฺโณ พุฒศิริ การจัดการเชิงพุทธ 



ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา 
89.  5701504027 พระครูภาวนาอินทวงศ์ อินฺทว โส บัวอยู่ การจัดการเชิงพุทธ 

90.  5701504028 พระสุรวุฒิ  สิริวฑฺฒโก อุกฤษโชค การจัดการเชิงพุทธ 

91.  5701504030 พระครูปลัดสราวุธ   ตป  ฺโ   กลิ่นสุคนธ์ การจัดการเชิงพุทธ 

92.  5701504090 พระครูสุทธิพงศ์มุนี อคฺคธมฺโม สงพูล การจัดการเชิงพุทธ 

93.  5701504091 พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี เสริมแก้ว การจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


