
 
 
 
 
 

รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  

 
ทั้งหมด เลขที่ เลขทะเบียน ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

  หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
1 1 5314201001 พระสุทธิชัย  ขนฺติโก ทะทอง พุทธศาสน์ศึกษา อส. 
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
2 2 5514205183 นางเอมอร    มะนาวหวาน การบริหารการศึกษา อส. 
3 3 5514205072 นายนิกร    สุริโย การบริหารการศึกษา อส. 
4 4 5514205166 นางสาวบุษบา    หงษ์สกุล การบริหารการศึกษา อส. 
5 5 5514205176 นายศิริศักดิ์    ภักดียา การบริหารการศึกษา อส. 
6 6 5514205170 นายพยุงศักดิ์    รักสัตย์ การบริหารการศึกษา อส. 
7 7 5514205177 นางสมจิตร    รักสัตย์ การบริหารการศึกษา อส. 
8 8 5514205182 นางสุพรรณี  บุตรดา การบริหารการศึกษา อส. 
9 9 5514205167 นางปนัดดา    อุบลภคพงศ์ การบริหารการศึกษา อส. 
10 10 5514205178 นายสมพงษ์    รัตนัง การบริหารการศึกษา อส. 
11 11 5514205172 นายรัษฎานุกร    มณีจันทร์ การบริหารการศึกษา อส. 
12 12 5620440512003 พระครูปิยเจติยาทร  ชาติมนตรี การบริหารการศึกษา อส. 
13 13 5620440512006 พระศรัณย์   ปญฺญาวโร ชัยกุม การบริหารการศึกษา อส. 
14 14 5620440512002 พระครูปริยัติสารโสภิต จนฺทปธฺโชโต สายศรี การบริหารการศึกษา อส. 
15 15 5620440512005 พระพอนสี   มานจิตฺโต แก้วมะนี การบริหารการศึกษา อส. 
16 16 5620440512001 พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ กลฺยาณธมฺโม อินทนู การบริหารการศึกษา อส. 
17 17 5620440532015 นายปัญญา    เสนภูงา การบริหารการศึกษา อส. 

บัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยและ
ฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกตัดชื่อ
ออกจากการเข้ารับประทานปริญญาบัตร 



18 18 5620440532013 นางบุษรา    พรเรืองวงศ์ การบริหารการศึกษา อส. 
19 19 5620440532016 นางพณิชชา    เรืองสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา อส. 
20 20 5620440532026 นางสมคิด    เมืองสอน การบริหารการศึกษา อส. 
21 21 5620440532024 นางสาววนิดา    พานโน การบริหารการศึกษา อส. 
22 22 5620440532017 นายพัฒนศักดิ์    ศรีวงษ์ การบริหารการศึกษา อส. 
23 23 5620440532018 นางสาวพานทอง    บาลี การบริหารการศึกษา อส. 
24 24 5620440532021 นายรุ่งโรจน์    มั่งค า การบริหารการศึกษา อส. 
25 25 5620440532019 นางพิลาพร    วิชาดี การบริหารการศึกษา อส. 
26 26 5620440532007 นายเกรียงไกร    รักษาวงษ์ การบริหารการศึกษา อส. 
27 27 5620440532025 นางสาวศุภจิตรา    วงศ์สงคราม การบริหารการศึกษา อส. 
28 28 5620440532014 นางบุษราพร    เคณาอุประ การบริหารการศึกษา อส. 
29 29 5620440532020 นายภูวัตนันท์    จันที การบริหารการศึกษา อส. 
30 30 5620440532027 นางสาวอนัญพร    พูลนิติพร การบริหารการศึกษา อส. 
31 31 5620440532012 นางสาวนิธิภรณ์    ศรีละโคตร การบริหารการศึกษา อส. 
32 32 5620440532023 นางลาวัลย์    อุระศิลป์ การบริหารการศึกษา อส. 
33 33 5620440532009 นายเชิดชัย    ทองค า การบริหารการศึกษา อส. 
  หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

34 34 5620410212004 พระสุรเดช   ภูริปญฺโญ เมืองโพธิ์ พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
35 35 491242010 นางวัชรี    ภักดีกุล พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
36 36 5620410212001 พระครูจิตตสังวรคุณ  ดลรักษ์ พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
37 37 5620410232005 นางสาวพัทธนันท์    นฤภัย พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
38 38 5620410212003 พระครูอุดรภาวนาคุณ  เอ่ิมชา พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
39 39 5314202009 ส.ต.ไสว    ปิ่นแดง พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
40 40 5620410212002 พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ ปญฺญาปสุโต พัชรภิญโญพงศ์ พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
41 41 5620410232007 นางสาวสาคร    กองเพชร พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
42 42 5114202004 พระอธิการโชพสิษฐ์   จิตฺตส วโร นามศรีฐาน พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
43 43 5214202005 นางสาวนาฎยา    ปัญโญวัฒน์ พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 



44 44 5014202006 นางสาวเพียรสุดา    ทองพูลเพิ่ม พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
45 45 491242012 นางสุภาวดี    แสนบุราณ พุทธศาสนาและปรัชญา อส. 
46 46 5314202007 นางสาวรวมพร    เพ็งสอน พุทธศาสนาปละปรัชญา อส. 

 
รับรองตามนี้ 

 
 

(นางสาวศริญญา  เผือกนอก) 
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 


