ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินการจัดการศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ที่
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๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
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๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
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๒๑

ก.บรรพชิต
รหัสประจาตัวนิสิต
6001205002
6001205003
6001205004
6001205005
6001205006
6001205007
6001205008
6001205009
6001205010
6001205011
6001205012
6001205013
6001205014
6001205015
6001205016
6001205017
6001205018
6001205019
6001205020
6001205021
6001205022

ชื่อ
พระนพพร
พระมหาสมคิด
พระมหาสุริยะ
พระใบฎีกาพงษ์นรินทร์
พระมหาใหม่
พระสมุห์สมประสงค์
พระสุรเดช
พระพงษ์ศักดิ์
พระนุชิต
พระธนิต
พระชัยยา
พระมหาเฉลิมพล
พระปัญญา
พระมหาประสิทธิ์
พระมหาสิทธิศักดิ์
พระณฐภัค
พระหมี
พระโยธิน
พระมหาฉัตร
พระสาครินทร์
พระสมชาย

ฉายา
าณสมฺปนฺโน
กมโล
มทฺทโว
กิตฺติปญฺโ
กิตฺติโสภโณ
ปริชาโน
สุเมธโส
สนฺตมโน
นาคเสโน
อธิจิตฺโต
ฐิตเมโธ
มหาลาโภ
โชติธมฺโม
กิตฺติสาโร
สิทฺธาภิรโต
พุทฺธนาริปุตโฺ ต
ถิรจิตฺโต
าณวโร
คตสาโร
ธมฺมสุนฺทโร
ทนฺตกาโย

นามสกุล
แก้วคง
มีสี
มาธรรม
พลอยทรัพย์
แสนสุข
ตุ้มทอง
บุญเรือง
เกษวงศ์รอต
โพธิวชิ ัย
คงเนียม
ตุ่มมี
ศรีสองห้อง
แก้วหาวงค์
ศรีโพนทอง
เสนา
พันธนาม
สีทน
ผ่ามบา
มาสวัสดิ์
ประทุม
เพ็ชรแจ้ง

~๒~
ที่ รหัสประจาตัวนิสิต
๒๒ 6001205023
๒๓ 6001205024
๒๔ 6001205025
๒๕ 6001205026
๒๖ 6001205027
๒๗ 6001205028

ชื่อ
พระธวัชชัย
พระมหาอัคพล
พระมหาวิเศษ
พระสิทธิชัย
พระครูปัญญาภิยุต
พระลังเฮง

ข.คฤหัสถ์
ที่ รหัสประจาตัวนิสิต
๑ 6001205029
๒ 6001205030
๓ 6001205031
๔ 6001205032
๕ 6001205033
๖ 6001205034
๗ 6001205035
๘ 6001205036
๙ 6001205037
๑๐ 6001205038
๑๑ 6001205039
๑๒ 6001205040
๑๓ 6001205041
๑๔ 6001205042
๑๕ 6001205043
๑๖ 6001205044

ฉายา
สนฺติธมฺโม
าณธีโร
กนฺตธมฺโม
วิสุทฺโธ
ปญฺ าทีโป
ฐิตสทฺโท

ชื่อ
นางสาวอัญชลี
นายสุวรรณ์
นายสุวลังก์
นางสาวณัชชา
นายอภิวัฒน์
นางสาวสุวิมล
นายฉัตรชัย
นายภงศธร
นายสุรกิจ
นางสาวกมลวรรณ
นายไชยพจน์
นางสาวชญานุช
นายภานรินทร์
นายอัครพล
นางสาวเกวลี
นายจตุพล

นามสกุล
วรรณนาวิน
ทองอินทร์
มั่งคั่ง
หว่านผล
นิลวรรณา
คิม

นามสกุล
กองแก้ว
แก้วนะ
วงศ์สุรวัฒน์
ณัฐโชติภคิน
สัณฐาน
สังวร
นาถ้าพลอย
ศรมยุรา
สุวรรณแกม
ปั้นขาว
นาราษฎร์
สามัญ
ไชยเอิก
เอี่ยมเจริญ
บุญเทียน
สิงห์มรกต

ทั้งนี้ ให้ ผู้ ผ่ า นการสอบคัดเลื อกเข้า ศึกษา หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รับเอกสารรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิต ภายในวันที่ ๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และให้
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ
วัดบางขัน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป นิสิตที่ไม่
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิตพร้อมทั้งไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

