


 
เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด                   
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รายต าบล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ล าดับ พืน้ที่เปดิรบัสมัคร สถานทีส่อบคัดเลือก 
1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร  

บณัฑติ 
สุกัญญา เรืองรุ่ง 
อินธุอร อังกฤษ 
ปริณลักษณ์ ท าทรัพย์เจริญ 
ปิยวรรณ ศิริพรม 

      พรนิภา  วราโภค 
ศันสนีย์  มีสุขสกุล 
ฐิติกานต์  ทองโบราณ 
ธนพล  โตเดชนิติกุล 
จตุพร  เสือสูงเนิน 
ธีราทร  รัตนะ 
ณัฐมล  พูลสวัสดิ์ 
ธณัชพงศ์  กิตตินันท์ทยากร 

      กัญญาวี  วิเชียรโชติ 
ประชาชน 

กิริยา อ่อนจันทร ์
บุญธรรม เนยสูงเนิน 
สิราภร โมเทียน 
จันทร์เพ็ญ บัวจันทร ์
รัชฎาพร ทองธรรมชาติ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7075307 

ผ่านระบบ onsite   

๒ ต าบลทา่เรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 
บณัฑติ 

เจนจิรา สืบสังข์ 
อธิปพงษ์ บุญเกิน 
กาญจน์สุมาศ บ ารุงชาติ 
จันทร์เพ็ญ จันทร์กลับ 
จันทิมา สมพร 
เกียรติยศ พราหมณ ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หมายเลขโทรศัพท์ 082-8307874 

ผ่านระบบ onsite   



๒ 
 

เกศินี พงศ์รักธรรม 
วริศรา แม้นสุรางค ์
มลธกาญจน์ เผ่าสุภาพ 
ปริชาติ ดุลยเภรี 
กัลยรัตน์ สุวรรณ์ 
อนิรุธ เชื่อสง่า 
ศิวกร บุษยา 

ประชาชน 
สมบูรณ์ บุญคมรัตน ์
พวงทิพย์ ศรีรักษา 
สุธา อาชาฤทธิ์ 
เลิศศักดิ์ มูสิมลู 
อารีย์ เพ็งสุวรรณ 
กชพรรณ ฉิมปลอด  

๓ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จังหวัดน่าน  
บณัฑติ 

กชพรรณ จันทรา 
สุภาวรรณ ชัยยงค์ 
สุวลี กันฟอง 
เจนจิรา ญะวญิชาญ 
เยาวลักษณ์ เฟือยค า 
นภาพร แก้วประเสร็ฐ 

ประชาชน 
อนุรักษ์ นุระธนะ 
จุรีรัตน์ ศรีษะสุวรรณ 
ธีรวุฒิ  อาจหาญ 
วรรษสิรี ดีสใีส 
ณัฐพล เทียรพนัธ ์
นราทิพย์ ศรรบศึก 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีจังหวัดน่าน  
หมายเลขโทรศัพท์ 095-4457308 

ผ่านระบบ onsite  
  

4 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บณัฑติ 

สมบัติ เจตน ี
พรทวี ศรีสังข์งาม 
ชาคริต แสงอรุณ 
ปาณิสรา เสถยีรนิตย ์

ประชาชน  
บุษรา เนื่องบุญมา 
พีรยา เรืองกิจ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ 092-8043386 

ผ่านระบบ onsite   



๓ 
 

ศิวะ สุขสวัสดิ ์
พิศมัย ทองอ่อน 

๕ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์  
บณัฑติ 

ธีรพันธ์ ดรศัพย์ 
ประไพพรรณ อึ้งประสูตร 
สมภาร บุญศักดิ ์
ศุทธินี ห่อทรัพย์ 
ณัฐวรา กะการด ี
สุดาพร ชาวนา 
สุนิสา สายย ู
อัมรา ตอรบรัมย ์
ธัญชนก มังจันทึก 
เกษมสัณต์ จันทร์สุวรรณ 
สุธาสินี จ าปาเทศ 
อัครนิธ์ิ เพชระโยธิน 
ชารินี ทองชู 
รัชชานนท์ ถาธิราช 
วราภรณ์ หฤทัยถาวร 
สุภชา อดทน 
นิยม ก้านอินทร์ 
สุภาพร ปะหาวงษ์ 
ศศิธร สุดตลอด 
วินัย พิศโสระ 
กัณติมา แสวงสุข 
สกุณา งามล้ า 
ธนาภรณ์ ลัทธิ 
นารีประภา สุวรรณบุผา 
ฐิติณัชชา เรียบร้อย 
ปรีดาภรณ์ หาญยุททะ 

ประชาชน 
วีรยา เรืองสวัสดิ ์
วราภรณ์ เป็นยินดี 
กัญญารัตน์ มติุดาวงค์ 
ธนเดช สิทธิ์เสือ 
ศศิธร นวนิล 
จุลาลักษณ ์ยิ่งทุนด ี
มณฑ์นภา ใจมัน่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 
ณ ห้องประชุมชั้น  ๒ ห้อง ๒๐๒  
อาคารพระธรรมโมลี มหาวิทยาลัย  
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9478822 

ผ่านระบบ onsite   



๔ 
 

ฉัทมา สายแกว้ 
นัทธมน ชาญเขว้า 

๖ แขวงส าราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
บณัฑติ 

ณภัทร ศิรสิวัสดิ์วัฒนา 
กมลชนก ปุราชะโก 

ประชาชน   
วรชาติ สุขประเสริฐ 
พลับพลึงไพร เหมสอาด 
จิรัสยา กลิ่นขจร 
วราพร อรรถสุข 
ธนกร พงษ์พิศาล 
วริทธิ์ตา จารุจินดา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ 062-2294165 

(ผ่านระบบออนไลน์) 
Join Zoom Meeting 
Meeting ID: 433 632 9412 

7 แขวงเสาชิงชา้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
บณัฑติ 

ปรีดี วิทยานนท ์
รชต แซ่ตั้น 
จิรวดี ส่งศรี 
ฤทธี คลังเจรญิ 
ภัทรพงษ์ สุดประเสริฐ 
ธีธัช คัชชาพงษ์ 

ประชาชน 
หนึ่งธิดา สาริศร ี
โกเมศ ธรรมสวุรรณ 
ชนารัศมิ์ ศิวศรัณพงศ ์
วศิน อปายทัศน ์
ประสิทธิ์ เหมพรหมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๙๔๙๕๑๖๔ 

(ผ่านระบบออนไลน์) 
Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/6694093362 
Meeting ID: 669 409 3362  

๘ แขวงบางกะป ิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
บณัฑติ 

ธัชฑล อัตรัง 
มนัสษร ธรรมวันนา 
ภานุเดช สีใจค า 
ด ารงพล สนั่นวงศ์ 

ประชาชน 
นงนุช เพ็ชรไทย 
ตฏิลา จ าปาวัลย์ 
อัญชลี เพ็งมาก 
สิริกร ไชยมงคล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ 062-2294165 

(ผ่านระบบออนไลน์) 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/4336329412 
Meeting ID: 433 632 9412 

https://zoom.us/j/6694093362
https://zoom.us/j/4336329412


๕ 
 

นฤมล กรทับทมิ 

๙ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร  
บัณฑิต 

      เขมินท์ แสงส่อง 
      สุคนธ์ มั่นคงวาจา 
      ณัฎฐณิชา พัฒนาศรมศิร ิ
      ธนวิชญ์ กิจเดช 
      รัฐวิทย ์ลิ้มไกรวุฒ ิ
      สหรัฐ สุขค าหล้า 
      กรกต เกษศรีรัตน ์
ประชาชน 

      คมสัน ยาสิทธิ์ 
     ศุภชาติ อุ่นเรือน 
     สงกรานต์ ชาติสุวรรณ์ 
     วาทิต แตงนวลจันทร ์
     อนุชา ธนาพรสวรรค ์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔-๙๖๕-๓๔๕๖ 

(ผ่านระบบออนไลน์) 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 433 632 9412 
Passcode: 1234 

10 ต าลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบรุี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

ชญานิน ภาษ ี
ขวัญสุดา ภูหนองโอง 
วรรธนา พงษ์เสือ 
กิตติมา มั่นกสิกรณ ์
สุพรรษา แสนธ ิ
กาญจนา พานทอง 
อภิชัย ใจชื้น 
กฤตภาส นาคศรีสุข 

ประชาชน 
ธีรวิศิฎฐ์ เดชะประทุมวัน 
ญาณภา ต๊ะตา 
พัชรี ไกรพรม 
ไพโรจน์ ทองชื่น 
อ าพันธิ์ แสนธ ิ
รจนา ประเทศ 
เบ็ญจา ทับแจง้ 
บงกช สร้อยสูงเนิน 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค ์ณ วัดพระบรมธาตุ   
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-3957008 

ผ่านระบบ onsite   

https://zoom.us/j/3829951669


๖ 
 

๑๑ ต าบลบอ่ถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

สุกัญญา งานด ี
อรวรรณ โพธิ์แพงพุ่ม 
อรวรรณ บุญบ ารุง 
ภาวิณี วิชัย 
สุภชัย เสือสูงเนิน 
กมลทิพย์  ด้วงช้ืน 

ประชาชน 
ศิริขวัญ เสือสูงเนิน 
เนตรดาว เสือสูงเนิน 
ปิยธิดา จุลลนันท ์
อัครวัฒน์ จุนจันทร์ 
กนกวรรณ หุ่นเที่ยง 

        สุภาวรรณ  ด าสนิท  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-3957008 

ผ่านระบบ onsite   

๑๒ ต าบลปา่พุทรา อ าเภอขาณวุรลักษบุรี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

มยุรา สาสุธรรม 
สาวิกา บัวบาน 
เนติธรรม กฤตสุภะ 
ทักษพร แสงพันธ ์
พลอยพรรณ ล่ามแขก 
กาญจนา จอมวัน 

ประชาชน 
อังคณา อุดมสุข 
บรรจง ไชยนอก 
รัตนา สายสร 
วีระพล อาจหาญ 
วันเฉลิม อาจหาญ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 064-1986799 

ผ่านระบบ onsite   

13 ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลักษบรุี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

สุวนันท์ เพชรวิจิตร์ 
สิรินภา อ่างค า 
วาริณี ภู่เกต ุ
ลักขณา ลายสุวรรรณ 
ธนทรรศน์ จ าเริญสัตย ์

ประชาชน 
รุ้งทิพย์ บัวอินทร ์

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 082-8069632 

ผ่านระบบ onsite   



๗ 
 

กมลวรรณ ไพศาล 
สุวิมล เกตวิยะกัน 
ทวี บุญธรรม 
อาภานันท์ บุญธรรม 

๑๔ ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณวุรลักษบุรี จังหวดัก าแพงเพชร 
บณัฑติ 

พิพรรษพร พ่วงเอี่ยม 
ศิริลักษณ์ จีนสุกแสง 
กังสดาล สุวรรณกิจ 
ธัญชนก วระนาม 
ปภาวดี ดวงแก้ว 
สดุารัตน์ พ้นภัย 
วันณิสา เวทายันต์ 

ประชาชน  
กันต์ ทรงเอ่ียม 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-3957008 

ผ่านระบบ onsite   

๑๕ ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบรุี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

กนก เพชรสุวรรณ 
นภาลัย มารุตรมย ์
รัฐพล ผาเม่น 
รัตติกาล ศรีแก้ว 
พชร จันทร์กระจ่าง 
จินตนา ดิษกร 
ฐิติกานต์ นิพนธ ์
อภิญญา นิมิตธรรมโสภณ 

ประชาชน 
กิตติ โอบอ้อม 
สุรพล ไชยฤกษ ์
เจริญ คงศิร ิ
ณัฏฐ์ธิดา น้ านุช 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท ์064-1986799 

ผ่านระบบ onsite   

16 ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอทรายทองวฒันา จังหวัดก าแพงเพชร 
บณัฑติ 

ธัญญลักษณ์ เพียรเเก้ว 
ดลนภา พิลึก 
อภิชญา แสงอะโน 
เดชาพล ร่มโพธ์ิ 
สยมภู บุญจันทร ์

ประชาชน  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7277018 

ผ่านระบบ onsite   



๘ 
 

แสวง เฝ้าเวียงค า 
กมลวรรณ อุดทา 
ปนัดดา เนาวบัต ิ
พงษ์พิทักษ์ สูงสันเขต 

๑๗ ต าบลทุง่ทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

กฤษฏิ์ สันติส าราญวิไล 
กฤษณพรรณ พรหมมินทร ์
ศราวุฒิ อินทรโส 
มัลลิกา ทิมอ่วม 
พิชญาวี ปนไทยสงค ์

ประชาชน 
จิราภรณ์ หาระคุณ 
ประภาพร ผลสัตย ์
สิรินาฏ อินเลี้ยง 
อุไรรัตน์ พันธุมา 
เรืองเดช จันพุฒ 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7277018 

ผ่านระบบ onsite   

๑๘ ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามัคคี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

ชีวิต มั่นเกตุวิทย์ 
สกลวัฒ สินธุพรหม 
ธีรนันท์ นาคเรอืง 
พรนภา สุ่มแสง 
เกียงไกร เชี่ยวเขตการณ ์

ประชาชน 
ฉวีวรรณ อินทยา 
ธวัชชัย อินทยา 
ดวงแก้ว พิทยาธรพิทักษ ์
ศุภสิทธิ์ ชาวนาแปน 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6342417 

ผ่านระบบ onsite   

19 ต าบลบงึสามัคคี อ าเภอบงึสามัคคี จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

อดิศักด์ิ แก้วหล้า 
ประชาชน 

อนิวรรตณ์ แตงต้นเถา 
ณรงค์ชัย ฉวางวงศานุกูล 
สันติสุข แก้วสม 
  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6342417 

ผ่านระบบ onsite   

๒๐ ต าบลวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวดัก าแพงเพชร  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 



๙ 
 

บณัฑติ 
สัตยา สิทธิบูรณ์ 
ฐิมาพร ค ามา 
นาตยา บุญเขื่อง 
พัชริดา อ่อนศรี 
วรนาถ นาด ี

ประชาชน 
บุญสม พาสีค า 
สมศรี มุกดา 
รินรดา สหุนัน 
อภิสรา อุ่นสมัย 
วัชรินทร์  มั่นเขตวิทย ์
นทีกานต์ จบศร ี

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 061-3673367 

ผ่านระบบ onsite   

๒๑ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

วาสนา อึ่งศรีคราม 
ศิวนันท์ ภู่ทอง 
ณรงค์ศักดิ์ ครฑุอุ่น 
ไพลิน พรมมาก 
ภัทราพร อินทะนัย 

ประชาชน 
ดวงเดือน บุญลอย 
มุกดา วัฒโล 
สุนทร อึ่งศรีคราม 
วิมลรัตน์ ป้อมภู ่
วันใหม่ สิทธิทอง 
วิเชียร สิทธิอง 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 088-1518684 

ผ่านระบบ onsite   

22 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศลิาทอง จังหวดัก าแพงเพชร 
บณัฑติ 

สวทักษพร เขยีวจันทร ์
เกตุทิพย์ พรมศิร ิ
อรณี เนื่องกันทา 
กุลนันทน์ คุณ ุ
กานต์พิชชา  เดชสังข์ 

ประชาชน  
จ าเนียร สายสร 
นพคุณ  วงศ์เสงี่ยม 
สุธี  สิงโต 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 088-1518684 

ผ่านระบบ onsite   



๑๐ 
 

ธัญณรัตน์ ราชาโน 
สุพัตรา นามรัง 
เเวววลี  สอนพรม 
วิไลวัลย์   พินจิรุ่งเจริญ 
อาภานันท์  บุญธรรม  

๒๓ ต าบลคณฑี อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

บุรินทร์ อิ่มทอง 
วศิลป์ เจริญสาริกรรณ ์
เบญจวรรณ ค าบุดดา 
ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม 
พัชราพร พรมมา 
นิรชา  รัตถา 
สาวิกา  บัวบาน 

ประชาชน 
ชฎาธร เครือสอน 
ว่าที่ร.ต.หญิงสุธิรา จันทร์เปรม 
สุกัญญา หิรญั 
นิลยา คล้ายลกัษณ ์
กรกฎ พรมโชต ิ
ธณะวัฒน ์ ขันทอง  

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2130156 

ผ่านระบบ onsite   

๒๔ ต าบลธ ามรงค ์อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 
บณัฑติ 

ชานนท์ หมวกเสนา 
อริศรารัตน์ อุดกันทา 
ณัฏฐธิดา วงศ์ค า 
นพรัตน์ ชาลีนิวัฒน ์
อารียา สีแตง 

       พนัชกร  พูลเพ่ิม 
ประชาชน  

นพพร กสินัง 
สิทธิศักดิ์ กลัดเกล้า 
อรวรรณ ขันตรี 
นัดทพล ธรรมสอน 
ปาริชาต สืบวงษา 
กนกวรรณ  หุน่เที่ยง 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2130156 

ผ่านระบบ onsite   



๑๑ 
 

25 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

สิทธิศักดิ์ บัวคลี่ 
อนุกูล คงคล้าย 
ว่าที่ร.ต.หญิงชนก เอี่ยมอ่ า 
นิตยา บุญมา 
สุวิมล เยาว์พิน 
นวลอนงค์  พรหมวิหาร 
นิตยา บุญมา 
สิทธิพัฒน์  ภู่สทีอง 
พินทุมาศ  กวา้งปัญญา 
ณัชพล  นาคนาม 
ศักดิ์ดา  จ่าลุย 
ทิพย์เกษร  พุม่ใย 
ฐิติมา  เฉียงเหนือ 
พนิดา  เครือโอ ๋
กาญจนา  เทศนา 
เนาวนันท์  สุพรรณ์ 
กรกนก  ดีหน ู
จิรพรรณ  จอกทอง 
ปภาพัฒน์  สุวรรณรัตน ์
ณิชา  ฐิติชญาสุภากร 
กฤษณะ  นรชาติ 

ประชาชน 
กีรติ ศรีคชไกร 
เมธาวี ศรีคชไกร 
ประวิทย์ อาจหาญ 
ไสว เสือสูงเนิน 
พัชรีวรรณ ขันตร ี

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7056246 

ผ่านระบบ onsite   

๒๖ ต าบลวังทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร 
บณัฑติ 

ณัฐพร เชยวัดเกาะ 
ปวิตรา สมโภชน์ 
นริศรา จักรพนัธ ์
ศศิมา เกษทรพัย ์
ฐิตานันท์ อัครวชิรโยธิน 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2130156 

ผ่านระบบ onsite   



๑๒ 
 

ชลรัตดา ดีวัน 
ประชาชน  

จารุพงษ์ ขอนทอง 
ไวพจน์ ค าหอม 
ศิริดวงเดือน สีหาบุตโต 
จิตติมา สุขถาวร 
วันชาติ กิมใช่ย้ง 
นรินพร ตุ้ยบาง 
ธงชัย สุขสุนทร 
ศศิภา ศิลปีโยดม 

๒๗ ต าบลจนัทิมา อ าเภอลานกระบือ จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

อุทุมพร เขียวอ่อน 
เรืองศักดิ์ ขอนทอง 
ปนัดดา จิรนิรันดร 
กัลยรัตน์ พลไกร 

ประชาชน 
สุวภัทร ค าบุญ 
ประสิทธิ์ ชัยศริ ิ
กมลนันท์ สว่างศรีเจริญ 
สนวน ศรีดวงแก้ว 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 088-1518684 

ผ่านระบบ onsite   

28 ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

ทัศนนันท์ ว่องธัญญาการ 
ปิยะพร ปาลา 
ทัณฑิกามาศ เที่ยงทัศน ์
สุกัญญา สุวรรณรัตน ์

ประชาชน 
ศิริมาศ มาน่อย 
สุนิสา ขุนปัตถา 
สุกัญญา สุทธิชาติ 
ภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท 
กฤษณะ พลอาชา 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 088-1518684 

ผ่านระบบ onsite   

๒๙ ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
บณัฑติ 

รัมภ์รดา วรรณมณ ี
จุฑามาศ สังเขยีว 
สิริวิมล เนื้อไม ้

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 088-1518684 

ผ่านระบบ onsite   



๑๓ 
 

กัญญารัตน์ กลิ่นจันทร ์
กนกวรรณ รอดกสิกรรม 

ประชาชน  
ดอกรัก น้อยนาค 
เจนจิตต์ โมทะน ี
ชิ้น โมทะน ี
ปรานี จันคง 
โสภิดา บัวบุญ 

๓๐ ต าบลประชาสุขสันต์ อ าเภอลานกระบือ จังหวดัก าแพงเพชร  
บณัฑติ 

โสรญา คงเพชรด ี
มนลดา อุบลสว่างวงศ ์
ณัฐนิชา ยศโชคธนานนท ์
ณัฐธิดา บุญรอด 

ประชาชน 
วัชรี ค าบรรลือ 
ลัดดา พลศร 
พงศ์ศิริ โพธิ์ทอง 
ณัฎฐา สนิทมาก 
บุศราพร แจ้งประสิทธิ ์

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ 088-1518684 

ผ่านระบบ onsite   

31 ต าบลคลองหลวงแพง่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
บณัฑติ 

ฐิติพงศ์ บุญเนตร 
ธีรพล ภู่ทอง 
อนันตศักดิ์ เกษแก้วเจริญ 
ณัฐนันท์ แรตเจริญ 
ทัตพิชา ทวีโชต ิ
ประภัสนันทน์ มิ่งสุวรรณ 

ประชาชน  
อภิศักดิ์ โฉมศร ี
ภาทิพ เปี่ยมสมบูรณ ์
ดาราณี ชโรธร 
ประทีป รีรุ่งเรือง 
มาโนช สวัสดี 

วัดสุทธาวาส หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหลวง
แพ่ง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หมายเลขโทรศัพท์ 094-0096489 
                       095-2466820 

ผ่านระบบ onsite   

๓๒ ต าบลบอ่สลี อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
บณัฑติ 

อรพรรณ สุมงคลลาภ 
พีรยา พิศาลวนาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 094-8288426 

(ผ่านระบบออนไลน์) 



๑๔ 
 

ปัณณรัตน์ มงคลโสภณเจริญ 
วาสนา สายชลอัมพร 
เสาวลักษณ์ จนัทร์ซุย 
สมคิด เลาล ี

ประชาชน 
ประเสริฐ มหาฐานันดรศักด์ิ 
จันทร์บุญ เทิดนาธาร 
นันธิดา ธ ารงสายชล 
กฤษฎา ครองเชิดชู 
ทิตย์ภาพร จ าปีศรีโสภา 
ณัฐพล เจอสา 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/4602803216 
Meeting ID: 4602803216  

๓๓ ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  
บณัฑติ 

จิรายุ หมึงประเสริฐ  
นวลกัญญา ชมภูพื้น  
วัชรี สีบุดตา  
ศุทธินี เสนาะพิน  
ศิริลักษณ์ อินแขก 

ประชาชน 
บุญเรียม บัวอ าไพ  
บุญเพ็ญ ท้วมเกร็ด 
ประเทือง วงษ์ภักดี 
นิภา แซ่เต็ง  
วิชัย วงษ์ภักดี  
ลูกจันทร์ แก้วเกร็ด  
ศิริลักษณ์ พันธ์ทอง  
เครือวัลย์ โพธิ์ทองค า 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรทีวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ห้อง"กิตตินธร"  
หมายเลขโทรศัพท์ 084-5455144 

ผ่านระบบ onsite   

34 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตพุนม จังหวดันครพนม  
บณัฑติ 

ปวันรัตน์ จรรยาวดี 
ชุติมา บุตรดี 
แพรมุก ปิ่นสุวรรณ 
ณัชชา รัตนนิคม 
ณัฐภรณ์ สุภารัตน์ 
ทรงชัย     ชัยมาโย 
นริศรา เจริญชยัชนะ 
รัตนาภรณ์ สุจริต 
งามเนตร ศิริพงษ์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
จังหวัดนครพนม 
หมายเลขโทรศัพท์ 098-6451415 

ผ่านระบบ onsite   

https://zoom.us/j/4602803216


๑๕ 
 

กมลวรรณ รัตนนิคม 
ณิรัลน์ฌาช์ แก้วดวงดี 
สรวงสุดา ลมอ่อน 

ประชาชน 
ล าไพ ศรีโรจน ์
สินจัย ศรีโรจน ์
พัชราภรณ์ สัสดีเดช 
อรรตัน์ ชุ่มพิมาย 
สิริกาญจณ์ พานิชย ์
วราภรณ สามารถ 

๓๕ ต าบลหนองเตา่ อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

บุษกร ทรัพย์เอนก 
จิดาภา แก้วบุตรสา 
อังคณา นิธิสมบัต ิ
วิยะดา หอมยามเยน็ 
ประภาพร นิธิสมบัติ 

ประชาชน 
ธนัญญา จูอี ้
ศพรลักษณ์ พลูขวัญ 
ทวาย เทพวิชิน 
มณกิจจ์ พลูขวัญ 
จุฬา เหมือนหมั่น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๓๖ ต าบลเนนิกว้าว อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

กุลสตรี ปญัญาฤทธิ ์
ณัฐติกรณ์ โยธาสิงห ์
สฐิรวิช รักพงษ์จิรโชติ 
อัณณ์ณิชา รักพงษ์จิรโชติ 
กมลชนก วันไชย 

ประชาชน 
ชนทิชา สูรย์ลอย 
จุฑามาศ อนศุกัดิ ์
สุชัญญา เพ็ชรตัน ์
ณิชชานันท์ นาคเมือง 
ชลาศัยมาศ ศรีชาติ 
ปวันรัตน์ มูลโมกข ์
ปรานอม วิมลพันธุ์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite 



๑๖ 
 

เยาวลักษณ์ อยู่เย็น 
จันจิรา ฝุ่นตะค ุ

37 ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

สุชานาฏ ฟักบัว 
ปวริศรา บุญส่ง 
กานต์สุพิชญา กองทรง 
สุดารัตน์ เพ็ชรพูล 
จินตหรา มากเปี่ยม 
จารียา เบ้าศร ี
ณฐกร รุ่งรังษี 
นันทิตา แย้มยินดี 

ประชาชน 
กันยารัตน์ สถิตย์พงษ์ 
ปิยวรรณ แสงธวัช 
ไววิทย์ แหยมพลับ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๓๘ ต าบลพนัลาน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
บณัฑติ 

วัชรินทร์ ยี่สุ่นน้อย 
อารียา เจริญศร ี
รักษิณา สุขสีพนัธ ์
อัญชลีพร มาศร ี
ฐิติกา ยี่สุ่นน้อย  
ปวริศา โมกขาว 

ประชาชน  
สุกัญญา แพเนยีม 
ชาครินทร์ รัชตวัฒน ์
กสิมา แย้มแสง 
จิรภิญญา แสนมุข 
ศศิประภา หมวกเอ่ียม 
จีรนุช บุษดี 
ชุติมา ปั้นกันอินทร์ 
นิตยา ปั้นกันอินทร ์
นิตยา ทองบาง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๓๙ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

กนกวรรณ แสงไชย 
ชไมพร เสือโต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 



๑๗ 
 

สิทธิพร ยาหอม 
พัทธวรรณ ตั้งรักษา 

ประชาชน 
กระมล สุขุมนยั 
วรรรณา ฟองเอม 
บุญส่ง ฟองเอม 
ไพฑูลย์ นามเสนา 
กัณทิมา อินทวงศ์ 

ผ่านระบบ onsite   

40 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟา้ จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

เมธาพร เอมพรหม 
ธีรพัฒน์ มากขนุทด 
สุฑาทิพย์ ขุนแสง 
กมลพรรณ เพ็ญศรีเมือง 
ธีรภัทร นวรัฐไพสิฐ 

ประชาชน 
กุศล อยู่เย็น 
วันเพ็ญ ทิพย์รตัน ์
สุพรรษา  คงบรุ ี
สุจิตรา ชาติราษ ี
วิโรจน์ สุธรรมมา 

 มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๔๑ ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 
บณัฑติ 

ทรรศวรรณ สนัทอง 
เบ็ญจวรรณ พมิพา 

ประชาชน  
สิรารมย์ เกิดผล 
กัญญาภัทร อิ่มอดุลย ์
ภัทรภร พฤตมาตย์ 
สมพร พฤตมาตย ์
รุ่งศรี เกษรดอกไม้ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๔๒ ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค ์
บณัฑติ 

กณิฐา หล้าสุด 
ภาวิณี สังข์รอด 
นุสรา ขุนศร ี
ณัฐณิชา บุตรรตัน ์
สรวงสุดา คงนอก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๑๘ 
 

ประชาชน  
พันนิตา เนาขุนทด 
ชนิตา รณธีร ์
ชลดา เรืองรุ่ง 
ณัฐพงศ์ ไพรวัน 
ฐานิดา แสนรกั 

43 ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
บณัฑติ 

จุฑามาศ กระต่ายอินทร ์
ภัทราภรณ์ โม่ทิม 
ชลดา ผึ้งเถื่อน 
ไพลิน ลิ้มวิโรจน ์
เมธิสา แก้วประเสริฐ 
ธัญญพร ภาษ ี

ประชาชน 
ธนวัฒน์ จันทร์บุญ 
วิภาพร ค าฝอย 
ปิยทัศน์ เผือกหอม 
พัชราภรณ์ เกตุศิร ิ
อนุวัฒน์ บุญช่วย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๔๔ ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

อภิรภรณ์ วังอรุณ 
บังอร ส ารีเกต ุ
นภา เหล่าเจริญ 
รชนีกร หมั่นมาก 
ณัฐมล อุ่นเสนยี ์

ประชาชน 
ชิดชนก หอมสุข 
มนต์ทิตา กาจสันเทียะ 
ประสงค์ โชติพรม 
กฤษฎา นารี 
จินต์จุฑา นรไทย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๔๕ ต าบลหว้ยหอม อ าเภอหนองบัวตาคลี จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

อารยา สนธิโพธ์ิ 
ธนพล สินสังข ์
นัฐกาญจน ์สมพงษ ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๑๙ 
 

ธีรเมศ ขจรกลิ่น 
กชกร บุญกัน 
สุทธิดา จันทนลิ 

ประชาชน 
เกศรา พรหมอนิทร์ 
ศศิธร มาทิพย ์
กนกภรณ์ ถังทอง 
อรุณรัตน์ แสงกล่ า 
ธิดารัตน์ แสนสิงห ์

46 ต าบลทา่ตะโก อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

พลอยไพลิน เกษรเกิด 
ระพีพัฒน์ ป้อมค า 
ณัฐยากรณ์ จงณรงค์ชัย 
ปาณิศา โพธิ์แจ้ง 
หนึ่งฤทัย คงเพชรศักดิ ์
วิภากรณ์ เกษสุมา 
วรรณวิภา ฤทธิ์บ ารุง 

ประชาชน 
พิพัฒพงษ์ พลอยสว่าง 
ณิชนันทน์ เจิมเฉียง 
อนงค์ลักษณ์ กรรข า 
วิทวัส แสนท้าว 
ธนพล จันทิม ี
นิรันตี แตงแก้ว 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๔๗ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

สลักจิต ภู่ก าจดั 
นราภัทร บัวหอม 
เรณุกา โพธ์ิอุบล 
สุภาพร สาสนานนท ์
นิชาภา คล้ายมอญ 

ประชาชน 
นุสรา ค าสีทา 
อังคณา ชารีรมณ ์
เจนจิรา เจริญรักษ์ 
พัชรินทร์ อ่ าวิถ ี
สุภาพร  จันทอง  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๐ 
 

๔๘ ต าบลพนมรอก อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

ธิดา แสงงาม 
เกียรติศักด์ิ ปรีดาภัทรสกุล 
ศิริรัตน์ เวียงย่างกุ้ง 
วลัยพร ขันโท 

ประชาชน 
อรรณพ ธรรมจง 
เสาวรส ลครพล 
วิชิต โกศัย 
ณัฐพันธ์ ชูฉ่ า 
สิริพร มะไลไธสง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

49 ต าบลพนมเศษ อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

รัฐกิจ วงษ์ซีวะสกุล 
มนัญชยา สุภาสอน 
ปรีดา หลิ่มสืบ 
วิศรุต มูลสัน 
อรอุมา ซ่อมกลิ่น 

ประชาชน 
สุทธิกานต์ ตะใบนาค 
บัวหลวง สุขใส 
แหวน พุ่มศิร ิ
สัมผัส คงเมือง 
มาลี สีมา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๕๐ ต าบลวังมหากร อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

เพ็ญนิภา พ่วงด ี
นนทวัช แร่เพชร 
กนกพร ค าประกอบ  
เจนจิรา จันทร 
ปาจรีย์ จันทร 

ประชาชน 
นุชจรินทร์ ปิ่นสกุล 
ธัญวรัตน์ ฤทธิ์บ ารุง 
เสาวลักษณ์ รุ่งโรจน ์
ชาคริต เถื่อนนก 
จุฑาทิพย์  คชสุวรรณ ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๑ 
 

๕๑ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

สุธาสินี อิ่มสุข 
ปาลิกา ก าแพงนิล 
สุชาวลี แป้นพงษ์ 
นิติพล จันทคุต 
ประภากร เศษเพ็ง 

ประชาชน 
สายธาร จันทร์ศร ี
สมบูรณ์ รูปจันทร์ 
อชิรญา ตะรุสา 
วทัญญู สอนเกดิ 
น้ าผึ้ง แสงเวียง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

52 ต าบลสายล าโพง อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

นราธร ศรีค าเชลิบ 
ธนพล เจริญพร 
เกวลิน ศรีดาวงษ์ 
บุษกร ค ามีวงษ์ 
เพ็ญศรี ปากศรีมน 

ประชาชน 
บุญช่วย กรตุ้ม 
ตลับ กรตุ้ม 
บังอร บ ารุงไทย 
ทุเรียน บ ารุงไทย 
แสงเดือน ปานค า 
นราวิชญ์ ชื่นช ู
สุพัฒน์ สุขเย็น 
อุบลรัตน์ วงค์จันทร ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๕๓ ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

รกัษณาลี  จากสูงเนิน 
วัลลภา   ขุนจบ 
นันทวัน  เขียวสด 
พรพิมล  อินช ู
พิมพิชชา  ยศสมบัต ิ

ประชาชน 
วาสนา  ศิลามูล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๒ 
 

เยาวพาภรณ์ พยมหล 
อัญชิสา  นิลสนธ ิ
ฐิตาภา  พัฒนวสันต์พร 
ทิพย์วัลย์  อินทร์ค า 

๕๔ ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
บณัฑติ 

วริศรา ชูสด 
ธนภรณ์ ประภาวงศ์ 
สุขประเสริญ ประจิตร 
ณัฐพล จันทร์เชย 
ธนวรรธน์ มาโต 

ประชาชน 
ธนภรณ์ ใจตรงดี 
กัญญารัตน์ ชสูด 
วิภาพร ลอแท 
ชาวิศา  พิทูรชัยกิจ 
กัญญาพร  โฉมฉาย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

55 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

รวิวรรณ เถื่อนสันเทียะ 
ศิรประภา นุ่นมีศร ี
จรินทร์ทิพย์ ทบัทิม 
สุธัญญา เรืองสาท 
ชนิภรณ์ เทียนนา 

ประชาชน 
สุวนันท์ กวางทอง 
วาสินี น่วมโต 
ศลิษา แย้มประดิษฐ ์
สาธิต สุขข า 
ก้านตอง ปริวิตไธสง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๕๖ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

ปัญญาพร เรืองชม 
รสสุคนธ์ มณฑาชาติ 
จริยา แก่นยิ่ง 
รสริน โพธิ์ทรง 
จันทร์แก้ว ตันถา 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๓ 
 

ประชาชน 
สิชาภัทร อินพามา 
เบญจวรรณ ชยัยาณะ 
ภคพร คงสว่าง 
สุดเอื้อม ห่วงลาว 
มาลัย สีสองใส 
ณิชกานต์ กระจ่างเอ่ียม 
สุพาพิต อินพามา 

๕๗ ต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค์  
บณัฑติ 

ภัทรินทร์ ใจยะปัน 
สิชานนท์ ชิเนนทอน 
นารีรัตน์ กาญจนอุบล 
ธมลวรรณ ทัพพโชติ 
สรัลชนา แก้วคง 

ประชาชน 
เนตรนภา สังกะส ี
ปวีณา ทองวิชิต 
อมรรัตน์ จินดาเฟ่ือง 
อนุชา จ าปาพู่ 
เกตุมณี เงินงาม 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

58 ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค์  
บณัฑติ 

สุกานดา ยอดศิร ิ
สุวมิล หงษาวรรณ 
รสิตา โพธ์ิศรี 

ประชาชน 
มยุรี วรพรต 
อุดร พานพิจิตร 
กิจประสงค์ แก้วแวว 
พรเพ็ญ แผนเสือ  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๕๙ ต าบลวังน้ าลดั อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค ์
บณัฑติ 

เมธาวี ศิริมงคล 
ชนากานต์ อยู่คง 
ธัญญารัตน์ ประจง 
นริศา สุขแจ่ม 
ธัญลักษณ์ เพ็ชรรัตน ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๔ 
 

ประชาชน  
จิรายุศ ทองม่วง 
พุธิตา แต่งทรัพย์ 
พรสวรรค์ หอมลา 
อนุสรา กลิ่นดว้ง 
โนรี โภคาศร ี

๖๐ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

ธนัชภัค กลิ่นชื่น 
ศศิกานต์ สร้อยมะโหสถ 
ประภัสสร ไกรแสงศร ี
พรพรรณา ภู่เพชร 
ศรุต แซงค า 

ประชาชน 
ช่อทิพย์ จูสถิตย ์
ศรราม แสงล้ า 
ขวัญเรือน พัฒนาเกียรติกุล 
อัฐธวิช บัวเพชร 
เพชรรุ่ง ทองหล่อ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

61 ต าบลแม่วงก์ อ าเภอไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค์  
บณัฑติ 

จริยา ชัยเพ็ง 
ประทิพย์ รัตนเจริญ 
ชลธิชา หวั่นแสง 
อนุชา บญุยงค ์
สุนิสา แก้วนิ่ม 

ประชาชน 
อัมรา โพธ์ิน้อย 
ปรานอม หลวงอินอภัย 
จ าเนียร รุ่งรัตน ์
ยุพิน จูแจ่ม 
มานพ สิทธิศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๖๒ ต าบลสร้อยละคร อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค ์
บณัฑติ 

อรอุมา ค าแถง 
กนกพรรณ จันทร์เล็ก 
ปรีชา พยัคฆ์มาก 
อนุชิต เมืองคง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๕ 
 

ภัคจีรา เหมือนครุฑ 
ประชาชน  

วสุพล วัชรนันท์วิศาล 
สมจิตร เครือวลัย์ 
สุนันท์ พัวเรืองเลิศ 
สมบูรณ์ หาสินทรัพย ์
โภคิณ สินธนบริบูรณ ์
เสน่ห์ สนเม้าท ์

๖๓ ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

ฐปนัท โชสุวรรณ 
แก้วตา กิตติวุฒิ   
รัตนากร ประสิทธิกรรม 
บัญชา อยู่นุ่ม 
เชาวริน ดินแดง 

ประชาชน 
ประเสริฐ พงษป์ระดิษฐ์ 
ชลิต พุ่มเรือง 
ปาริชาติ เชเดช 
พีรพัฒน์  เพ็ชรชัยภูม ิ
วุฒิพันธ์ อุลิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

64 ต าบลธารทหาร อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 
บณัฑติ 

รังสิมา เนาวนิตย ์
จารียา เบ้าศร ี
ศรชัย พุดดารา 
สุวรรณา เฉลิมสุข 
ชิวาภรณ์ มีชาญ 

ประชาชน  
ยลรดี ลานด ี
โชคชัย อนุวาลย์ 
ณัฐพงศ์ อาจดวงดี 
พิชชาพร ด าโต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๖๕ ต าบลหว้ยถั่วใต้ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 
บณัฑติ 

ศรัญญา พุทธชิน 
ปาลิตา วงษ์ลคร 
เทวฤทธิ์ อ่องยิ้ม 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๖ 
 

วรพร สุภรังษี 
กฤษยาณี รอดงาม 

ประชาชน  
ด ารงศักดิ์ เสือแก้ว 
วัชระ เสียงสวัสด์ิ 
นาวิน โฉมฉัตร 
รุ่งทิพย์ มาลัยกุล 
สุนันท์ สยุมพร 
รุ่งนภา ทองสันเที๊ยะ 
ผกามาส กุลเผอืก 

๖๖ ต าบลหว้ยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

ยุพา นิยมวนากร 
อานนท์ ทองเช้ือ 
สุนิสา เพชรสุวรรณ 
วรัมพร ไทยสงค์ 
เตชิต วะรินทร์ 
ยุพารัตน์ สุภาษ ิ

ประชาชน 
สายรุ่ง วีระสิทธิ ์
ปนัดดา ราชสมบัต ิ
ประกอบ ดวงมาก 
รุ่งนภารัตน์ บุญนะ 
พลอยไพรินทร์ ฟื้นผา 
อภัสชา สุวรรณทอง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

67 ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

ธีรพงษ์ ทิมทอง 
สลิลทิพย์ บุญมา 
อารีรัตน์ พังเกิด 
พิมพ์นภัส ก้านพิกุล 
วิภาวินี เรืองวงษ์ 

ประชาชน 
รัตน์ดา พรหมศร ี
รุ่งนภา เกิดจร 
วิไลลักษณ์ ครองสัตย ์
แจ๊ว อุ่มภูธร 
จุรีย์พร สุรัตน ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์ 082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   



๒๗ 
 

ภรณ์ทิพย์ โตแปลก 
นภาพร เรืองวงษ์ 
นันท์มนัส บางน้อย 
กฤษณา บัดสูงเนิน 

๖๘ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์  
บณัฑติ 

สิดารัศมิ์  ฉิมพาล ี
ชาญณัฐ ศรีกลุ 
ณรงค์ชัย ศรีอ่อนทอง 
กุณฒ์ฌอนภ์ รตันภูริธนากุลภ์ 
กนกพรรณ สรอ้ยป้า 

ประชาชน 
สมิตานัน สุคันจันทร ์
การเกศ กองบุญมา 
กานติกา สุขสมัย 
ญาณิกา หนูแก้ว 
จุฑารัตน์ พรสงิชัย 
โชคชัย สุวรรณบุตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท ์082-9459584 

ผ่านระบบ onsite   

๖๙ ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี 
บณัฑติ 
    มาริษา แก้วนพรัตน์ 
    วิลาสินี เจตน์จงใจ 
    สุพัฒตรา ดวงสี 
    อานนท์ เนยีมเกิด 
    สุดารัตน์  ปัทมรัตน์ 
ประชาชน  
    วิชญพ์ล เจตน์จงใจ 
    สุดารัตน์ ผลด ี
    สัณห์ชาย  ประเสริฐวรรณกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0853395699 

(ผ่านระบบออนไลน์) 
Join Zoom Meeting 
Meeting ID: 8915251607 
           Passcode: 6395 

70 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  
บณัฑติ 

ภัทรานิษฐ์ จันสีสุก 
อาดีลัน เล๊าะปาแต 
ณิชาพร ไชยนรินทร ์
ศริดา สุวรรณยุหะ 
แวนูรไอนี ตูแวบีร ู
นูรกามีลา สะแม 
เมธาวดี มหาชัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1241065 
098-7130291 

ผ่านระบบ online 
Join Zoom Meeting 
Meeting ID: 39989888851  



๒๘ 
 

อัมนี อัยมาน 
ธัชนนท์ จิระรัตน ์
วาฟาอ์ มูซอ 
วาทินี แสนโรจน ์
สุทธิลักษณ์ สองแก้ว 
วรรณวนัช ภูมิภาค 
แวฟาตีเมาะห์ แวโมง 
ธานทิพย์ บุญล้อม 

ประชาชน 
นูรุลฟาตีเมาะห์ ยูโซะ 
นิธิกาญจน์ สมาด 
สุกรี ตีเยาะ 
อัสรี อาบ ู
ฟรุกอน เจะกูโน 
กัสหม๊ะ ดือเร๊ะ 
ยูวีตา เจะเต๊ะ 

๗๑ ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
บณัฑติ 

ดณุวัฒน์ หมื่นจบ 
ภูวิศ พลปัญกาศ 
ทัตชญา พิกุลแก้ว 
เจนจิรา ศรีคงคา 
ดุลยฤทธิ์ ศรีโพธิ์ 
กิตติกร พรมวงศ ์
ดีนี่ เช่นขาว 
ชนิกา แม้นมาลัย 
ทรงพล ทัดแกว้ 

ประชาชน  
สาริณี ขันธเกต ุ
นภาภรณ์ มหาปราบ 
จันทนา จันทรว์ิชิต 
ณัฐรินีย์ โพธิ์ชนะ 
จ าเนียร รื่นแสง  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-3392431 

ผ่านระบบ onsite  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านระบบ online 
Join Zoom Meeting 
Meeting ID: 545 954 2451 
Passcode: 2654 

๗๒ ต าบลตน้มะมว่ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี  
บณัฑติ 

อาริญา ทองแดง 
จิรนันท์ เอี่ยมส าอางค์ 
ศิษถี พุ่มเมฆ 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 061-9194655 

ผ่านระบบ onsite   



๒๙ 
 

ดวงนภา รุ่งเรือง 
สาทิส พุ่มเมฆ 
ศรวณะ ชินะจิตพันธุ์ 
ปาณิศา เจ้ยทอง 

ประชาชน 
ประมุข ภูมิวัชรพล 
ขนิษฐา พรมเดื่อ 
สุรัตนา ขาวผ่อง 
ชุติพัฒน์ รักรู้ธรรม 
พศก ชินะจิตพันธุ ์

73 ต าบลตน้นาวุง้ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
บณัฑติ 

ณัฐตะวัน ยอดอ่อน 
คเณศ สากลุา 
ศุจินันท์ ข าสวสัดิ ์

ประชาชน  
สหัสวรรษ ร่วมบุญ 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 061-9194655 

ผ่านระบบ onsite   

๗๔ ต าบลโพพระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี  
บณัฑติ 

ศิศวิมล กุลชา 
อธิชา ส่งมณี 
กิจติรัตนาวรรณ น้อยมหาไวย 
ชนกวนัน หงษ์ทอง 

ประชาชน 
-  

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 061-9194655 

ผ่านระบบ onsite   

๗๕ ต าบลโพไรห่วาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี  
บณัฑติ 

กาญจนา นิลด า 
สุกัญญา นิลด า 
วิลาวัณ ขมข า 
ธนิตานันท์ เฟื่องฟู 
จันจิรา ธุระกิจ 
ธัญชนก นุ่นไฝ ่
อัจฉริยา อยู่ที ่
สุชาวลี จันทร 
ศุภวิชญ์ เดชรักษา 
ปริฉัตร สินพิชยั 
ขวัญฤดี ยินด ี

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 061-9194655 

ผ่านระบบ onsite   



๓๐ 
 

ประชาชน 
พงษ์พล ใจเสงี่ยม 
ถิรวัฒน์ ประสพโชค 
สุวิชาดา ตันบริภัณฑ์ 
นเรนทร์ฤทธิ์ จีนกิ้ม 

76 ต าบลบงึเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด  
บณัฑติ 

วัชรพงศ์ อุปชา 
ดวงใจ ปิ่นเจริญ 
ธีราพร ผาริโน 
ธวัชชัย  คุนาเลา 
สุกัญญา  แสงกล้า 

ประชาชน 
นิตยา  กรมบัวภา 
มิ่งขวัญ  มิ่งมงคล 
กาญจนา  เนียมสันเทียะ 
พัชรา  รังศิร ิ
อภิศักดิ์  ถนัดหมอ 

วิทยาลัยสงฆ์รอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7391811 

ผ่านระบบ onsite  

๗๗ ต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
บณัฑติ 

ศิริลักษณ์ ศิรโิท 
ณัฏฐวิชชา ขันละ 
พิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ ์
กิติยาพร พวงจันทร ์

ประชาชน 
กรุงศรี วงค์อน ุ
ปัญญาพล โคตพงษ์ 
เจียมใจ ชื่นตา 
เสถียร เพ็งพันธ ์
ชานน ฤทธิ์ธินาฏโกสน 

วิทยาลัยสงฆ์รอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลขโทรศัพท์ 093-5629856 

ผ่านระบบ onsite   

๗๘ ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพนู  
บณัฑติ 

กนกนันท์ หมืน่สิทธิโรจน ์
นัคฆรินทร์ เรือนแก้ว 
มาริสา ก้อนจ าปา 
กันตภณ จงงามวิไล 

       นภชนก นาครินทร ์
 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จังหวัดล าพูน 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1939398 

ผ่านระบบ onsite  
  



๓๑ 
 

ประชาชน 
นิษฐ์วดี สายหล้า 
สิริกัญญา กันทะแก้ว 
จิรภัทร สวัสชยั 
กัญญารัตน์ สุรยิะวงค์ 

      อนญัญา  สุนารินทร ์
79 ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  

บณัฑติ 
วราดา ยาด า  
ฟิรฮาน ดาแลหมัน 
สุภาณี แสะอาหล ี
ศิริรัตน์ อินทรตัน ์
สูดีนา หมาดเต๊ะ 
สโรชา หาญประดิษฐ ์

ประชาชน 
ชาลิสา สุวรรณ  
นัฎธิลักษณ์ ทองสีสัน 
ปรีดา ยาวัง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ  
จังหวัดสงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๖๘๙๓๐๐๓ 
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  
https://meet.google.com/jmk-dtfz-
yvi 

๘๐ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล  จังหวดัสตูล   
บณัฑติ 

รอซีด๊ะ อิหม าหมาด 
อัสมา หนูชูสุข 
อักษรษา เทวรกัษ ์
จุฑามาศ เทพทอง 
เพ็ญพิมล นิธิสนุทรวงศ์ 
กูนุสซาร่า กูดาอ ี
สุริตา เตาวะโต 
ศักดิ์รียา โต๊ะหล ี
ซาฟีย๊ะ หวังหมัด 
รุสณีย์ สมาแอ 

ประชาชน 
ณัฐกานต์ สุขเนี่ยว 
นัยนา อโนมุณี 
อัสรี ด าพิลา 
โรซิต้า ลิงาลาห ์
ซาการียา โต๊ะหมาด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7823020 
ภาคประชาชน 

ผ่านระบบ onsite 
เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 106 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ อาคาร
ส านักงาน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตาน ี

ผ่านระบบ online 
https://msngr.com/qipevjnasxue 
ภาคบณัทติ 

ผ่านระบบ onsite 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 106 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ อาคาร
ส านักงาน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี  

https://meet.google.com/jmk-dtfz-yvi
https://meet.google.com/jmk-dtfz-yvi
https://msngr.com/qipevjnasxue


๓๒ 
 

ผ่านระบบ online 
https://msngr.com/leywdchadpvm 
  

๘๑ ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
บณัฑติ 

มารีนา กูรีกัน  
ฟาเรีย อาหมาน  
ทัสสิกา ใบหล า 
มัยสาเร๊าะห์ ยาหวัง 
ประกายฟ้า ผาสุภาพ 
ซาฮาเร๊าะ หมานสัน 
ฆอดีย๊ะ อุสมา 
ยามีล๊ะ กูรีกัน  
สิดดิก เส็นติระ 
ซัลมา เถาวัลย ์
สุนิตา เหล้หวนั 

ประชาชน 
สุไมย๊ะ มาซูร ี
นัจมีย์ หมัดอุเส็น 
ศราวุธ วงมณ ี
วนิดา กูรีกัน  
ซูฮัยนา ปาย ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ  
จังหวัดสงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๖๘๙๓๐๐๓ 
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  
https://meet.google.com/jmk-dtfz-
yvi   

82 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสพุรรณบรุี 
บณัฑติ 

อรทัย อุปศร ี
สหพร แสงวันด ี
ธนพร การะเวก 
พณิชา นนท์ช้าง 
กฤษณะ สีน้ าเงิน 

ประชาชน 
ชลิตา  แตงอ่อน 
กนกวรรณ  เขยีนพลกรัง 
อารี  แสงวันดี 
ธีรภัทร  ดอกไม้เทศ 
สมศักดิ์  เฟ่ืองฟูลอย 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี                       
ศรีสุวรรณภูม ิจังหวัดสุพรรณบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์ 062 6978932 

ผ่านระบบ onsite   

๘๓ ต าบลกุดขาคีม อ าเภอรัตนบรุี จังหวดัสุรนิทร์  
บณัฑติ 

ธีรวัฒน์ พรมมา 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสุรินทร์  

https://msngr.com/leywdchadpvm
https://meet.google.com/jmk-dtfz-yvi
https://meet.google.com/jmk-dtfz-yvi


๓๓ 
 

เกื้อกูล ชุ่มเสนา 
อารยา ตาดี 
ศิริรัตน์ จันทร 
กิตติยา บุญปก 

ประชาชน 
กนกพร สมภักด ี
ภัทรศักดิ์ ศรีทอง 
ชมพูเพียงดาว ลอมโมลา 
ปิยภรณ์ เงินค า 
วนิดา ป้องทัพทัย 
สุกัญญา อักษร 
ปิยวรรณ พันธ์บัวแพง 

ห้องหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
อาคารพระพรหมบัณฑิต  
หมายเลขโทรศัพท์ 093-3845583 

ผ่านระบบ online  

๘๔ ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
บณัฑติ 

มาริสา นิยมเหมาะ 
ศิริรัตน์ จันทอน 
ธัญญะร นาจันทึก 

ประชาชน  
อังคณา ควรด ี
อริสรา เกตุชา 
สุภาวรรณ นพพิบูลย ์
ฉันทนา พากเพียร 
พรสุรินทร์ ทองศักด์ิ 
สุภาพ ยาหอม 
สุมาลี วังจันทร ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสุรินทร์  
ณ ห้องประชุมชั้น  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕o พรรรษา ชั้น ๒  
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หมายเลขโทรศัพท์ 097-3366608 

ผ่านระบบ onsite   

 
 
 
 


