
  
 
 
 

 
 

     ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรรีมัย์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี (ทัว่ไป) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

 เพื ่อให้การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นิสิต  เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37   
วรรคหนึ่ง และข้อ 30,31 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2561 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ลำดับ เลขที่สอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 65001 พระณัฐภัทร ธมฺมิโก/ตันติวิริยารักษ์ พระพุทธศาสนา  
2 65002 พระเอนก เนปกฺโก/แววดี พระพุทธศาสนา   
3 65003 พระสุจิน สุจิตฺโต/บุญประสาน พระพุทธศาสนา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ลำดับ เลขที่สอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

4 65004 นางสาวกรุณา มโนบาล การสอนภาษาอังกฤษ  
5 65005 นางสาวกนกพร สุนนท์ การสอนภาษาอังกฤษ  
6 65006 พระมหาจารุทัศน์ จินดาศรี การสอนภาษาอังกฤษ  
7 65007 พระมหาจารุวิทย์ จินดาศรี การสอนภาษาอังกฤษ  
8 65008 พระธีรพล ณฏฐิโก/บัวทอง การสอนภาษาอังกฤษ  
9 65009 พระศิริโชค ทีฆายุโก/พันธุ์มี การสอนภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ลำดับ เลขที่สอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
10 65010 พระบุญฤทธิ์ ปญฺญาทีโป/มรรคผล สังคมศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ลำดับ เลขที่สอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
11 65011 พระมหารณชัย ตปสี/พงมงคล การสอนภาษาไทย  
12 65012 นางสาวชาลินีย์ เจริญรัมย์ การสอนภาษาไทย  
13 65013 สามเณรบุญนาม สายแก้ว การสอนภาษาไทย  
14 65014 นางสาวปริญญา เพียรชอบ การสอนภาษาไทย  
15 65015 พระวรธรรม วรธมฺมเมธี วรธรรมมรรค การสอนภาษาไทย  
16 65016 นายภูวดี ทายประโคน การสอนภาษาไทย  



หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
ลำดับ เลขที่สอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
17 65017 พระครูปัญญาสุวรรณโพธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต  
18 65018 พระสุชินทร์ สุทฺธปญฺโญ/ตุ้มเต็มร้อย รัฐศาสตรบัณฑิต  
19 65019 พระพงษ์เพชร กนฺตวณฺโณ/ไฝ่ไร่ รัฐศาสตรบัณฑิต  
20 65020 นายจิรกาล แซ่ก้วย รัฐศาสตรบัณฑิต  
21 65022 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต  
22 65023 สามเณรธีรภัทร ทองทวน รัฐศาสตรบัณฑิต  
23 65024 นายอุทัย อินทสุข รัฐศาสตรบัณฑิต  
24 65025 พระสุทธฺสาร สุทธสีโล/เพ็ชรลิศ รัฐศาสตรบัณฑิต  
25 65026 พระเจษฎา กิตติสาโร/ศรีธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต  
26 65027 นางสาวณัฐฐิญาภัค บุญจิต รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 
27 65028 พระนิรันดร์ สุธมฺโม/ท่าประโคน รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 
28 65029 นางสาวนงเยาว์ วงษ์กนก รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 
29 65030 นางสาวเจษฎางศ์ แก้วอำไพ รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 
30 65031 นางสาวพรกนก กรรโณ รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 
31 65032 นายสหัสวรรษ ยางคำ รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 

32 65033 นายจักรกฤษณ์ เมืองศรี รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 

33 65034 นายณัฐปพนธ์ ปทุมรัตมาลีวงศ ์ รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 

34 65035 นายธีรวัฒน์ สุกใส รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 

35 65038 นางสาวจันทนิภา ช่วยรัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ที่มีรายชื่อ รายงานตัว ส่งเอกสาร ลงทะเบียนเรียน ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล  
  ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ถึง ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา 09.00 - ๑๖.๐๐ น.  
 ๒. สอบถามเพ่ิมเติมที่ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ๐๔๔ ๖๓๗๒๕๖, ๐๘๖ ๖๖๕๒ ๕๕๗๘   
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  090 289 1482 
 3. การเดินทางมาติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ 
  ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 2 เดอืน  มถิุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖5 
     

  
  

(พระศรปีริยัตธิาดา,ผศ.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆบ์รุีรัมย ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


