
 
 

 
ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG and Regional Development) รายต าบล  
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพิ่มเติม 

********************* 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือ

เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and 
Regional Development)  โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ือรับจ้างเหมาบริการในต าบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕  เนื่องจากมีบางต าบลบัณฑิตและประชาชนยังสมัครไม่ครบ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบท่ี ๓ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๖๙๐/๒๕๖๕ 
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการจ้างเหมาบริการในต าบลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ิมเติม ในแต่ละต าบล และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ด าเนินการติดต่อผู้ประสานงานประจ าต าบล เพ่ือด าเนินการท าสัญญาจ้างเหมาบริการและทราบแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
ประกาศ    ณ   วันที่         ๑๒       กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  
 
 
 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รายต าบล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด                   

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

 

ล าดับ พื้นที่เปิดรับสมัคร สถานที่รายงานตัว 
๑ ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

บัณฑิต 
นางสาวสุกัญญา  เรืองรุ่ง 
นางสาวปิยวรรณ  ศิริพรม 
นางสาวอินธุอร  อังกฤษ 
นางสาวปริณลักษณ์  ท าทรัพย์เจริญ 

ประชาชน 
นางสิราภร  โมเทียน 
นางบุญธรรม  เนยสูงเนิน  
นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวจันทร์ 
นางสาวกิริยา  อ่อนจันทร์ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๗๕๓๐๗ 

 
 

๒ ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัณฑิต 

นายอธิปพงษ์ บุญเกิน 
นางสาวกาญจน์สุมาศ บ ารุงชาติ 
นางสาวปริชาติ ดุลยเภร ี
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์กลับ 

ประชาชน 
นางสมบูรณ์ บุญคมรัตน์ 
นางสาวสุธา อาชาฤทธิ์ 
นางสาวพวงทิพย์ ศรีรักษา 
นางอารีย์ เพ็งสุวรรณ 

มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๘๓๐๗๘๗๔ 

 

๓ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
บัณฑิต 

นางสุวลี กันฟอง 
นายกชพรรณ จันทรา 
นางสาวสุภาวรรณ ชัยยงค์ 
นางสาวเจนจิรา ญะวิญชาญ  

ประชาชน 
นายอนุรักษ์ นุระธนะ 
นางสาวจุรีรัตน์  ศรีษะสุวรรณ 
นายธีรวุฒิ อาจหาญ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๔๔๕๗๓๐๘ 
 

 



๒ 
 

       นางสาวนราทิพย์ ศรรบศึก 

๔ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บัณฑิต 

นายสมบัติ เจตนี 
นางสาวปาณิสรา เสถียรนิตย 
นางสาวปาณิสรา เสถียรนิตย 
นายชาคริต แสงอรุณ 

ประชาชน  
นางพีรยา เรืองกิจ 
นางสาวบุษรา เนื่องบุญมา 
นายศิวะ สุขสวัสดิ์ 
นางสาวพิศมัย ทองอ่อน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๘๐๔๓๓๘๖ 

 

๕ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
บัณฑิต 

นายนิยม  ก้านอินทร์ 
นายวินัย  พิศโสระ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง ประไพพรรณ อ้ึงประสูตร 
นางสาวศุทธินี  ห่อทรัพย์ 

ประชาชน 
นางสาววีรยา  เรืองสวัสดิ์ 
นางสาววราภรณ์  เป็นยินดี 
นางสาวจุลาลักษณ์  ยิ่งทุนดี 
นางสาวนัทธมน  ชาญเขว้า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๔๗๘๘๒๒ 

 

๖ แขวงส าราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
บัณฑิต 

นายณภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนา 
นางสาวกมลชนก ปุราชะโก 
นายสุคนธ์ มั่นคงวาจา 
นายศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา 
นายนรพนธ์ ทรัพย์สมพาณิชย์ 

ประชาชน  
นายวรชาติ สุขประเสริฐ 
นายธนกร พงษ์พิศาล 
นางสาวจิรัสยา กลิ่นขจร 
นางวราพร อรรถสุข 
นางสาววริทธิ์ตา จารุจินดา 

มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๒๒๙๔๑๖๕ 
 

๗ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
บัณฑิต 

มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๓ 
 

นางสาวปรีดี วิทยานนท์ 
นางสาวจิรวดี ส่งศรี 
นาย ภาณุพงศ์ สิทธิโชคสุขสกุล 
นาย รชต แซ่จุ้น 
นาย ธีธัช คัชชาพงษ์ 

ประชาชน 
นายประสิทธิ์ เหมพรหม 
นายวศิน อปายทัศน์ 
นายโกเมศ ธรรมสุวรรณ 
นางสาวชนารัศมิ์ ศิวศรัณพงศ์ 
นางสาวหนึ่งธิดา สาริศรี 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๙๔๙๕๑๖๔ 
 

๘ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
บัณฑิต 

นายธัชฑล อัตรัง 
นายมนัสษร ธรรมวันนา 
นายภานุเดช สีใจค า 
นายฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์ 
นายเขมนันท์ หวังสุขนิรันดร์ 

ประชาชน 
นางนงนุช เพ็ชรไทย 
นางสาวนฤมล กรทับทิม 
นางสาวสิริกร ไชยมงคล 
นางสาวอัญชลี เพ็งมาก 
นางสาวตฏิลา จ าปาวัลย ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๒๒๙๔๑๖๕ 
 

๙ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร  
บัณฑิต  

นายธนวิชญ์ กิจเดช 
นายสหรัฐ สุขค าหล้า 
นายรัฐวิทย์ ลิ้มไกรวุฒิ 
นางสาวณัฎฐณิชา พัฒนาศรมศิริ  

      นายเขมินท์ แสงส่อง 
ประชาชน 

นายวาทิต แตงนวลจันทร์ 
นายสงกรานต์ ชาติสุวรรณ์ 
นายอนุชาธนาพร สวนสวรรค์ 
นายคมสัน ยาสิทธิ 

      นายศุภชาติ อุ่นเรือน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔-๙๖๕-๓๔๕๖ 

 

๑๐ ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์



๔ 
 

บัณฑิต 
นางสาวกิตติมา  มั่นกสิกรณ์ 
นางสาวขวัญสุดา  ภูหนองโอง 
นายชญานิน  ภาษี 
นางสาววรรธนา  พงษ์เสือ 
นางสาวสุพรรษา  แสนธิ 

ประชาชน 
นางญาณภา  ต๊ะตา 
นายธีรวิศิฎฐ์  เดชะประทุมวัน 
นางพัชรี  ไกรพรม 
นายไพโรจน์  ทองชื่น 
นางอ าพันธิ์  แสนธิ 

นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ   
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๕๗๐๐๘ 

 

๑๑ ต าบลบ่อถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวอรวรรณ  บุญบ ารุง 
นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แพงพุ่ม 
นางสาวสุกัญญา  งานดี 
นายสุภชัย  เสือสูงเนิน 
นางสาวภาวิณี  วิชัย 

ประชาชน 
นายอัครวัฒน์  จุนจันทร์ 
นางสาวเนตรดาว  เสือสูงเนิน 
นางสาวปิยธิดา  จุลลนันท ์
นางศิริขวัญ  เสือสูงเนิน 
นางสาวกนกวรรณ  หุ่นเที่ยง 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๕๗๐๐๘ 

 

๑๒ ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวพลอยพรรณ  ล่ามแขก 
นายเนติธรรม  กฤตสุภะ 
นางสาวทักษพร  แสงพันธ์ 
นายเรืองศักดิ์  ขอนทอง 

      นางสาวมยุรา  สาสธุรรม 
ประชาชน 

นางสาวรัตนา  สายสร 
นางสาวอังคณา  อุดมสุข 
นายวันเฉลิม  อาจหาญ 
นายบรรจง  ไชยนอก 
นายวีระพล  อาจหาญ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๑๙๘๖๗๙๙ 

 



๕ 
 

๑๓ ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวสุวนันท์  เพชรวิจิตร ์
นางสาววาริณี  ภู่เกตุ 
นางสาวลักขณา  ลายสุวรรณ 
นายธนทรรศน์  จ าเริญสัตย์ 
นางสาวสิรินภา  อ่างค า 

ประชาชน 
นางสาวสุวิมล   เกตวิยะกัน 
นางสาวกมลวรรณ  ไพศาล 
นางสาวรุ้งทิพย์  บัวอินทร์ 
นางรจนา  ประเทศ 
นางสาวบงกช  สร้อยสูงเนิน 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๘๐๖๙๖๓๒ 

 

๑๔ ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต 

นางสาวพิพรรษพร  พ่วงเอ่ียม 
นางสาวศิริลักษณ์  จีนสุกแสง 
นางสาวปภาวดี  ดวงแก้ว 
นางสาวสินีนาฏ  สงวนนาม 
นางสาวสุณัฐชา  ผ่องฉวี 

ประชาชน 
นายกันต์  ทรงเอ่ียม 
นายเรืองเดช  จันพุฒ 
นางสาวไอรดา  กฤษณพันธุ์ 
นายสุนิต  ชดช้อย 
นางสาวนรินพร  ตุ้ยบาง 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๕๗๐๐๘ 

 

๑๕ ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นายรัฐพล  ผาเม่น 
นายกนก  เพชรสุวรรณ 
นางสาวกาญจนาพร  เหมือนอ่อง 
นางสาวรสสุคนธ์  สิงห์คะ 
นายกัลยา  อ่อนตาผา 

ประชาชน 
นายกิตติ  โอบอ้อม 
นายสุรพล  ไชยฤกษ์ 
นายเจริญ  คงศิริ 
นางศิริพร  เม้าก าเนิด 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๑๙๘๖๗๙๙ 

 



๖ 
 

นายวินัย  เคลือลิ้นจี่ 

๑๖ ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต 

นายสยมภู  บุญจันทร์ 
นางสาวดลนภา  พิลึก 
นางสาวธัญญลักษณ์  เพียรแก้ว 
นางสาวอภิชญา  แสงอะโน 
นายเดชาพล  ร่มโพธิ์ 

ประชาชน  
นายเเสวง  เฝ้าเวียงค า 
นางสาวกมลวรรณ  อุดทา 
นายพงษ์พิทักษ์  สูงสันเขต 
นางสาวปนัดดา  เนาวบัติ 
นายกฤษณะ  ศิรินาค 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๗๗๐๑๘ 

 

๑๗ ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นายกฤษฏิ์  สันติส าราญวิไล 
นายกฤษณพรรณ  พรหมมินทร์ 
นางสาวมัลลิกา  ทิมอ่วม 
นายศราวุฒิ  อินทรโส 
นางสาวกมลทิพย์  ด้วงชื่น 

ประชาชน 
นางสาวจิราภรณ์  หาระคุณ 
นางสาวประภาพร  ผลสัตย์ 
นางสาวสิรินาฏ  อินทร์เลี้ยง 
นางสาวอุไรรัตน์  พันธุมา 
นางเบ็ญจา  ทับแจ้ง 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๗๗๐๑๘ 

 

๑๘ ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวธีรนันท์  นาคเรือง 
นายชีวิต  มั่นเกตุวิทย์ 
นายสกลวัฒ  สินธุพรหม 
นางสาวพรนภา  สุ่มแสง 
นางสาวกาญจนา  พานทอง 

ประชาชน 
นายธวัชชัย  อินทยา 
นางฉวีวรรณ  อินทยา 
นายศุภสิทธิ์  ชาวนาแปน 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๓๔๒๔๑๗ 

 



๗ 
 

นายเกรียงไกร  เชี่ยวเขตการณ์ 
นางสาวดวงแก้ว  พิทยาธรพิทักษ์ 

๑๙ ต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นายอดิศักดิ์  แก้วหล้า 
นางสาวอภิญญา  นิมิตธรรมโสภณ 
นายภานุพงศ์  พัฒนศิริ 
นายนิมิต  ขุนพิลึก 
นายธนวิทย์  จันทร์ตุ้ย 

ประชาชน 
นายอนิวรรตณ์  แตงต้นเถา 
นางสาวปิยะธิดา  ภูดงบัง 
นายทิชากร  สีดานุช 
นางสาวนฤมล  ดีเลิศ 
นางสมจิตร  ไวกสิกรณ์ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๓๔๒๔๑๗ 

 

๒๐ ต าบลวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นายสัตยา  สิทธิบูรณ์  
นางสาวพัชริดา  อ่อนศรี 
นางสาวนาตยา  บุญเขื่อง 
นางสาวฐิมาพร  ค ามา 
นางสาวศศิมา  ค าปัน 

ประชาชน 
นางสาวรินรดา  สหุนัน 
นายสมศรี  มุกดา 
นางสาวอภิสรา  อุ่นสมัย 
นายวัชรินทร์  มั่นเขตวิทย์ 
นายบุญสม  พาสีค า 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๖๗๓๓๖๗ 

 

๒๑ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นายณรงค์ศักดิ์  ครุฑอุ่น 
นางสาวไพลิน  พรมมาก 
นางสาวภัทราพร  อินทะนัย 
นางสาววาสนา  อ่ึงศรีคราม 
นายศิวนันท์  ภู่ทอง 

ประชาชน 
นางสาวดวงเดือน  บุญลอย 
นางสาวมุกดา  วัฒโล 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๕๑๘๖๘๔ 

 



๘ 
 

นางสาววันใหม่  สิทธิทอง 
นางสาววิมลรัตน์  ป้อมภู่ 
นายสุนทร  อ่ึงศรีคราม 

๒๒ ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต 

นางสาวกานต์พิชชา  เดชสังข์ 
นางสาวกุลนันท์  คุณุ 
นางสาวเกตุทิพย์  พรมศิริ 
นางสาวทักษพร  เขียวจันทร์ 
นางสาววัลลภา  แสนวงศา 

ประชาชน  
นางสาวธัญณรัตน์  ราชาโน 
นางจ าเนียร  สายสร 
นางสาวอาภานันท์  บุญธรรม 
นายสุธี  สิงห์โต 
นางสาวสุพัตรา  นามรัง 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๕๑๘๖๘๔ 

 

๒๓ ต าบลคณฑี อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวเบญจวรรณ  ค าบุดดา 
นางสาวพัชราพร พรมมา 
นางสาวปภาวรินทร์  เทศน์ธรรม 
นายบุรินทร์  อ่ิมทอง 
นายวศิลป์  เจริญสาริกรรณ์ 

ประชาชน 
นางสาวกรกฎ  พรมโชติ 
นางสาวนิลยา  คล้ายลักษณ์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิรา  จันทร์เปรม 
นางสาวสุกัญญา  หิรัญ 
นายศิขรินทร์  อุดมญาติ 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๒๑๓๐๑๕๖ 

 

๒๔ ต าบลธ ามรงค์ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต 

นางสาวอริศรารัตน์  อุดกันทา 
นายชานนท์  หมวกเสนา 
นางสาวอารียา  สีแตง 
นางสาวณัฏฐธิดา  วงศ์ค า 
นางสาวพนัชกร  พูลเพิ่ม 

ประชาชน  
นายนพพร  กสินัง 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๒๑๓๐๑๕๖ 

 



๙ 
 

นางสาวอรวรรณ  ขันตี 
นางสาวปาริชาต  สืบวงษา 
นายนัดทพล  ธรรมสอน 
นายสิทธิศักดิ์  กลัดเกล้า 

๒๕ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนก  เอี่ยมอ่ า 
นางสาวนิตยา  บุญมา 
นายสิทธิศักดิ์  บัวคลี่ 
นางสาวสุวิมล  เยาว์พิน 
นายอนุกูล  คงคล้าย 

ประชาชน 
นายกีรติ  ศรีคชไกร 
นายไสว  เสือสูงเนิน 
นายประวิทย์  อาจหาญ 
นางสาวพัชรีวรรณ  ขันตรี 
นายเมธาวี  ศรีคชไกร 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๗๐๕๖๒๔๖ 

 

๒๖ ต าบลวังทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต 

นางสาวณัฐพร  เชยวัดเกาะ 
นางสาวศศิมา  เกษทรัพย์ 
นางสาววรรณิษา  ใจหงิม 
นางสาวปวิตรา  สมโภชน์ 
นางสาวฐิตานันท์  อัครวชิรโยธิน 

ประชาชน  
นายจารุพงษ์  ขอนทอง 
นายไวพจน์  ค าหอม 
นางสาวศิริดวงเดือน  สีหาบุตโต 
นางสาวจิตติมา  สุขถาวร 
นายวันชาติ  กิมใช่ย้ง 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๒๑๓๐๑๕๖ 

 

๒๗ ต าบลจันทิมา อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวอุทุมพร  เขียวอ่อน 
นางสาวปนัดดา  จิรนิรันดร 
นางสาวจิราพร  ธนูพล 
นางสาวจุฬาลักษณ์  วิชัย 
นายธงชัย  ทาสุ่ม 

ประชาชน 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๕๑๘๖๘๔ 

  
 



๑๐ 
 

นางสาวสุวภัทร  ค าบุญ 
นางสาวจิรประภาพร  ป้อมยุคล 
นายประสิทธิ์  ชัยสิริ 
นายสนวน  ศรีดวงแก้ว 
นายนิธิกรณ์  สวาสศรีเจริญ 

๒๘ ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวทัณฑิกามาศ  เที่ยงทัศน์ 
นางสาวทัศนนันท์  ว่องธัญญาการ 
นางสาวปิยะพร  ปาลา 
นางสาวสุกัญญา  สุวรรณรัตน์ 
นางสาววรรัตน์  โพธิ์ไกร 

ประชาชน 
นายกฤษณะ  พลอาชา 
นางสาวศิริมาศ  มาน้อย 
นางสาวภาณุมาศ  เรืองชัยศิวเวท 
นางสาวสุนิสา  ขุนปัตถา 
นางสุกัญญา  สุทธิชาติ 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๕๑๘๖๘๔ 

  
 

๒๙ ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
บัณฑิต 

นางสาวกัญญารัตน์  กลิ่นจันทร์ 
นางสาวกนกวรรณ  รอดกสิกรรม 
นางสาวจุฑามาศ  สังเขียว 
นางสาวสิริวิมล  เนื้อไม้ 
นางสาวรัมภ์รดา  วรรณมณี 

ประชาชน 
นายดอกรัก  น้อยนาค 
นางสาวปรานี  จันคง 
นางสาวเจนจิตต์  โมทะนี 
นางชิ้น  โมทะนี 
นางสาวโสภิดา  บัวบุญ 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๕๑๘๖๘๔ 

  
 

๓๐ ต าบลประชาสุขสันต์ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
บัณฑิต 

นางสาวณัฐธิดา  บุญรอด 
นางสาวณัฐนิชา  ยศโชคธนานนท์ 
นางสาวมนลดา  อุบลสว่างวงศ์ 
นางสาวโสรญา  คงเพชรดี 
นายธีรวัตร  สันแดง 

 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๕๑๘๖๘๔ 

  
 



๑๑ 
 

ประชาชน 
นางณัฏฐา  สนิทมาก 
นางสาวบุศราพร  แจ้งประสิทธิ์ 
นายพงศ์ศิริ  โพธิ์ทอง 
นางลัดดา  พลศร 
นางสาววัชรี  ค าบรรลือ 

๓๑ ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บัณฑิต 

นายอนันตศักดิ์ เกษแก้วเจริญ 
นายธีรพล ภู่ทอง 
นางสาวณัฐนันท์ แรตเจริญ 
นางสาวทัตพิชา ทวีโชติ 
นางสาวประภัสนันทน์ มิ่งสุวรรณ 

ประชาชน  
นายอภิสิทธิ์ โฉมศรี 
นายมาโนช สวัสด ี
นางดาราณี ชโรธร 
นางสาวประทีป รีรุ่งเรื่อง 
นางสาวภาทิพ เปี่ยมสมบูรณ์ 

วัดสุทธาวาส หมู่ที่ ๑๓ ต าบลคลองหลวง
แพ่ง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔-๐๐๙๖๔๘๙ 
                       ๐๙๕-๒๔๖๖๘๒๐ 

  
 

๓๒ ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
บัณฑิต 

นางสาวปัณณรัตน์ มงคลโสภณเจริญ 
นางสาววาสนา สายชลอัมพร 
นางสาวพีรยา พิศาลวนาลัย 
นางสาวอรพรรณ สุมงคลลาภ 
นายสมคิด เลาลี 

ประชาชน 
นางสาวทิตย์ภาพร จ าปีศรีโสภา 
นายจันทร์บุญ เทิดนาธาร 
นางนันธิดา ธ ารงสายชล 
นายกฤษฎา ครองเชิดชู 
นายประเสริฐ มหาฐานันดรศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔-๘๒๘๘๔๒๖ 
 

๓๓ ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
บัณฑิต 

นายจิรายุ หมึงประเสริฐ 
นางสาววัชรี สีบุดตา 
นายนพรัตน์ สุทธิวารี 
นางสาวศิริลักษณ์ อินแขก 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๔๕๕๑๔๔ 

  
 



๑๒ 
 

นางสาวนวลกัญญา ชมภูพื้น 
ประชาชน 

นางบุญเรียม บัวอ าไพ 
นางประเทือง วงษ์ภักดี 
นางสาวนิภา แซ่เต็ง 
นางศิริลักษณ์ พันธ์ทอง 
นางสาวเครือวัลย์ โพธิ์ทองค า 

๓๔ ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
บัณฑิต 

นายทรงชัย ชัยมาโย 
นางนริศรา เจริญชัยชนะ 
นางสาวณัฐภรณ์ สุภารัตน์ 
นางสาวจริญญา หนูเผือก 
นายมนตรี ไชโย 

ประชาชน 
นางพัชราภรณ์ สัสดีเดช 
นางสิริกาญจณ์ พานิชย์ 
นางวราภรณ์ สามารถ 
นางล าไพ ศรีโรจน์ 
นางสินจัย ศรีโรจน์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
จังหวัดนครพนม 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๖๔๕๑๔๑๕ 
 

๓๕ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวจิดาภา แก้วบุตรสา 
นางอังคณา นิธิสมบัติ 
นางสาววิยะดา หอมยามเย็น 
นางสาวประภาพร นิธิสมบัติ 
นางสาวธนัญญา จูอ้ี 

ประชาชน 
นางสาวศุพรลักษณ์ พูลขวัญ 
นางทวาย เทพวิชิน 
นางสาวจุฬา เหมือนมั่น 
นางมลทิพย์ พูลขวัญ 
นางสาวณภัทร พูลขวัญ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๓๖ ต าบลเนินกว้าว อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวกุลสตรี ปัญญาฤทธิ์ 
นางสาวณัฐติกรณ์ โยธาสิงห์ 
นางสาวอัณณ์ณิชา รักพงษ์จิรโชต ิ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

 



๑๓ 
 

นางสาวกมลชนก วันไชย 
นายพลธวัช เทววุฒิศิริกุล 

ประชาชน 
นางสาวชลาศัยมาศ ศรีชาติ 
นางสาวสุชัญญา เพ็ชรัตน์ 
นางสาวณิชชานันท์ นาคเมือง 
นางสาวชนทิชา สูรย์ลอย 
นางสาวปรานอม วิมลพันธุ์ 

๓๗ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวปวริศรา บุญส่ง 
นางสาวกานต์สุพิชญา กองทรง 
นายณฐกร รุ่งรังษี 
นางสาวนันทิตา แย้มยินดี 
นางสาวฐิตาภา เหลือส าเภา 

ประชาชน 
นางสาวกันยารัตน์ สถิตย์พงษ์ 
นางสาวปิยวรรณ แสงธวัช 
นายไววิทย์ แหยมพลับ 
นางสาวกัณทิมา อินทวงศ์ 
นางสาวอรณี  แย้มแสง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๓๘ ต าบลพันลาน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 

นางสาววัชรินทร์ ยี่สุ่นน้อย 
นางสาวอารียา เจริญศรี 
นางสาวรักษิณา สุขสีพันธ์ 
นางสาวอัญชลีพร มาศรี 
นางสาวปวริศา โมกขาว 

ประชาชน  
นายชาครินทร์ รัชตวัฒน์ 
นางสาวจิรภิญญา แสนมุข 
นางสาวศศิประภา หมวกเอ่ียม 
นางสาวจีรนุช บุษดี 
นางสาวนริศศา เจริญศรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๓๙ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวกนกวรรณ เมืองแสน 
นางสาวชไมพร เสือโต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 



๑๔ 
 

นายสิทธิพร ยาหอม 
นางพัทธวรรณ ตั้งรักษา 
นางสาวอัญชนา ทองธรรมชาติ 

ประชาชน 
นางสาวจิดาภา ไทยวิจิตร 
นางวรรรณา ฟองเอม 
นายบุญส่ง ฟองเอม 
นางสาวไพฑูลย์ นามเสนา 
นางสาวธัญญารัตน์ ปิยวัด 

  
 

๔๐ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวเมธาพร เอมพรหม 
นายธีรพัฒน์ มากขุนทด 
นางสาวสุฑาทิพย์ ขุนแสง 
นางสาวกมลพรรณ เพ็ญศรีเมือง 
นายธีรภัทร นววิธไพสิฐ 

ประชาชน 
นายกุศล อยู่เย็น 
นางสาววันเพ็ญ ทิพย์รักษ์ 
นางสาวสุพรรษา  คงบุรี 
นางสาวสุจิตรา ชาติราษี 
นายวิโรจน์ สุธรรมมา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๑ ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 

นางสาวไพลิน ลิ้มวิโรจน์ 
นายฐาปกรณ์ สีหะไกร 
นายสุรชัย ทองนาค 
นางสาวรัชชา ฉิมวิลัยทรัพย์ 
นางสาวกรวีณา กมลจิตร 

ประชาชน 
นางสาวสิรารมย์ เกิดผล 
นางสาวกัญญาภัทร อิ่มอดุลย์ 
นางสาวภัทรภร พฤตมาตย์ 
นายสมพร พฤตมาตย์ 
นางรุ่งศรี เกษรดอกไม้ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๒ ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 

นางสาวอทิตยา ขันค า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 



๑๕ 
 

นางสาวภาวิณี สังข์รอด 
นางสาวนุสรา ขุนศรี 
นางสาวณัฐณิชา บุตรรัตน์ 
นางสาวสรวงสุดา คงนอก 

ประชาชน  
นางสาวพันนิตา เนาขุนทด 
นางสาวชนิตา รณธีร์ 
นางสาวชลดา เรืองรุ่ง 
นายณัฐพงศ์ ไพรวัน 
นางสาวฐานิตา แสนรัก 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 
  

 

๔๓ ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวธัญญาพร  ภาษี 
นางสาวภัทราภรณ์  โม่ทิม 
นางสาวชลดา  ผึ้งเถื่อน 
นางสาวจุฑามาศ กระต่ายอินทร์ 
นางสาวเมธิสา เเก้วประเสริฐ 

ประชาชน 
นายคาวี คงเสือ 
นางสาววิภาพร ค าฝอย 
นายอนุวัฒน์ บุญช่วย 
นางสาวพัชราภรณ์  เกตุศิริ 
นายธนวัฒน์ จันทร์บุญ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๔ ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวอภิรภรณ์ วังอรุณ 
นางสาวบังอร ส ารีเกตุ 
นางสาวณัฐมล อุ่นเสนีย์ 
นางสาวรชนีกร หมั่นมาก 
นางสาวนภา เหล่าเจริญ 

ประชาชน 
นางสาวจินต์จุฑา นรไทย 
นางสาวมนต์ทิตา กาจสันเทียะ 
นางสาวชิดชนก หอมสุข 
นายประสงค์ โชติพรม 
นายกฤษฎา นารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๕ ต าบลห้วยหอม อ าเภอหนองบัวตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  



๑๖ 
 

นายธนพล สินสังข ์
นายธีรเมธ ขจรกลิ่น 
นางสาวนัฐกาญจน์ สมพงษ์ 
นางสาวสุทธิดา จันทนิล 
นางสาวอารยา สนธิโพธิ์ 

ประชาชน 
นางสาวศศิธร มาทิพย์ 
นางเกศรา พรหมอินทร์ 
นางสาวกนกภรณ์ ถังทอง 
นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์ 
นางสาวอรุณรัตน์ แสงกล่ า 

จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๖ ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาววิภากรณ์ เกษสุมา 
นางสาววรรณวิภา ฤทธิ์บ ารุง 
นางสาวณัฐยากรณ์ จงณรงค์ชัย 
นางสาวพลอยไพลิน เกษรเกิด 
นายระพีพัฒน์ ป้อมค า 

ประชาชน 
นายวิทวัส แสนท้าว 
นางสาวนิรันตี แตงแก้ว 
นางสาวเนตรนภิส มานิโช 
นางสาวณิชนันทน์ เจิมเฉียง 
นางสาวอนงค์ลักษณ์ กรรข า 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๗ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวสลักจิต ภู่ก าจัด 
นางสาวนราภัทร บัวหอม 
นางสาวเรณุกา โพธิ์อุบล 

      นางสาวนชิาภา คล้ายมอญ 
ประชาชน 

นางสาวอังคณา ชารีรมณ์ 
นางสาวเจนจิรา เจริญรักษ์ 
นางสาวพัชรินทร์ อ่ าวิถี 
นางสาวนุสรา ค าสีทา 
นางสาวสุภาพร สาสนานนท์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๘ ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  



๑๗ 
 

นางสาววลัยพร ขันโท 
นางสาวธิดา แสงงาม 
นางสาวศิริรัตน์ เวียงย่างกุ้ง 
นางสาวธิดารัตน์ ชมพูนุท 

      นางสาวคุณิตา หนูเงิน 
ประชาชน 

นายวิชิต โกศัย 
นางสาวเสาวรส ลครพล 
นางสาวสิริพร มะไลไธสง 
นางสาวอมรรัตน์ กองขัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๔๙ ต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

น.ส.ปรีดา หลิ่มสืบ 
นายรัฐกิจ วงษ์ชีวะสกุล 
นายวิศรุต มูลสัน 
นางสาวอรอุมา ซ่อนกลิ่น 
น.ส.ปรีดา หลิ่มสืบ 

ประชาชน 
นายชูชาติ มหาโพช 
น.ส.บัวหลวง สุขใส 
นางสัมผัส คงเมือง 
นางมาลี สีมา 
น.ส.แหวน พุ่มศิริ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๐ ต าบลวังมหากร อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวเพ็ญนิภา   พ่วงดี 
นางสาวเจนจิรา  จันทร 
นางสาวปาจรีย์  จันทร 
นางสาวพรรณนิภา เปี่ยมสุข 
นายมานัด ทับยิ้ม 

ประชาชน 
นายชาคริต  เถื่อนนก 
นางสาว.ขนิษฐา  ฉ่ าค า 
นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นสกุล 
นางสาวธัญวรัตน์   ฤทธิ์บ ารุง 
นางสาวเสาวลักษณ์  รุ่งโรจน์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๑ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  



๑๘ 
 

นางสาวสุธาสินี อิ่มสุข   
นางสาวปาลิกา ก าแพงนิล  
นายประภากร เศษเพ็ง 
นางสาวสุชาวลี แป้นพงษ์ 
นายกัญญาพัชร เพ่ิมสวัสดิ์ 

ประชาชน 
นางสาวสายธาร จันทร์ศรี 
นายสมบูรณ์ รูปจันทร์ 
นางสาวอชิรญา ตะรุสา 
นายวทัญญู สอนเกิด 
นางน้ าผึ้ง แสงเวียง 

จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

 
  

 

๕๒ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นายนราธร ศรีค าขลิบ 
นายธนพล เจริญพร 
นางสาวเกวลิน ศรีดาวงษ์ 
นางสาวบุษกร ค ามีวงษ์ 
นางสาวเพ็ญศรี ปากศรีมน 

ประชาชน 
นางบุญช่วย กรตุ้ม   
นางตลับ กรตุ้ม 
นางสาวบังอร บ ารุงไทย 
นางทุเรียน บ ารุงไทย 
นางแสงเดือน ปานค า 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๓ ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวรักษณาลี จากสูงเนิน 
นางสาวนัยนา ผึ่งผาย 
นางสาวนันทวัน เขียวสด 
นายอณาคิณ สนใจ 

      นางสาวพิมพ์พิชชา ยศสมบัติ 
ประชาชน 

นางสาววาสนา ศิลามูล 
นางสาวเยาวพาภรณ์ พยมหล 
นางสาวอัญชิสา นิลสนธิ 
นางฐิตาภา พัฒนวสันต์พร 
นายมนตรี พันธ์หอม 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๔ ต าบลม่วงหัก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช



๑๙ 
 

บัณฑิต 
นายสุขประเสริฐ ประจิตร 
นายณัฐพล จันทร์เชย 
นายธนวรรธน์ มาโต 
นางสาววริศรา ชูสด 
นางสาวสุนิสา แก้วนิ่ม 

ประชาชน 
นางสาวธนภรณ์ ใจตรงดี 
นางสาววิภาพร ลอแท 
นางสาวชาวิศา  พิทูรชัยกิจ 
นางนิจนภา ปานพรม 
นางสุนันทา จั่นผอง 

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๕ ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวรวิวรรณ เถื่อนสันเทียะ 
นางสาวศิรประภา นุ่นมีศรี 
นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทับทิม 
นางสาวจริญญา ศรีบรรเทา 
นางสาวชนิภรณ์ เทียนนา 

ประชาชน 
นางสาวสุวนันท์ กวางทอง 
นางสาววาสินี น่วมโต 
นางสาวศลิษา แย้มประดิษฐ์ 
นายสาธิต สุขข า 
นางสาวก้านตอง ปริวิตไธสง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๖ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวจริยา แก่นยิ่ง 
นางสาวปัญญาพร เรืองชม 
นางสาวรสสุคนธ์ มณฑาชาติ 
นางสาวรัชฎาพร กองขุนทด 

ประชาชน 
นางภคพร คงสว่าง 
นางสาวณิชกานต์ กระจ่างเอ่ียม 
นางสาวเบญจวรรณ ชัยยาณะ 
นางสาวรสริน โพธิ์ทรง 

      นายกิตติ นาคยิ้ม 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๗ ต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช



๒๐ 
 

บัณฑิต 
นางสาวภัทรินทร์ ใจยะปัน 
นายสิชานนท์ ชิเนนทอน 
นางสาวนารีรัตน์ กาญจนอุบล 
นางสาวธมลวรรณ ทัพพโชติ 
นางสาวสรัลชนา แก้วคง 

ประชาชน 
นางสาวเนตรนภา สังกะสี 
นางสาวปวีณา ทองวิชิต 
นางสาวอมรรัตน์ จินดาเฟ่ือง 
นายอนุชา จ าปาพู่ 
นางสาวเกตุมณี เงินงาม 

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๘ ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวสุกานดา ยอดศิริ 
นางสุวิมล หงษาวรรณ 
นางสาวรสิตา โพธิ์ศรี 
นางสาวนันทิกานต์ โพธิ์อ่อง 
นางสาวศิริประภา แตงพรม 

ประชาชน 
นางสาวมยุรี วรพรต 
นายอุดร พานพิจิตร 
นายกิจประสงค์ แก้วแวว 
นางพรเพ็ญ แผนเสือ 
นายวิทวัส ตันฝุ่น 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๕๙ ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 
      นางสาวณิชกานต์ อินทร์ทิพย์ 
      นางสาวชนากานต์ อยู่คง 
      นางสาวธัญญารัตน์ ประจง 
      นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ 
      นางสาวสุพัตรา แก้วคง 
ประชาชน  

นายจิรายุศ ทองม่วง 
นางสาวพุธิตา แต่งทรัพย์ 
นางพรสวรรค์ หอมลา 
นางสาวอนุสรา กลิ่นด้วง 
นางสาวโนรี โภคาศร ี

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 



๒๑ 
 

๖๐ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวธนัชภัค กลิ่นชื่น 
นางสาวศศิกานต์ สร้อยมะโหสถ 
นางสาวประภัสสร ไกรแสงศรี 
นางสาวพรพรรณา ภู่เพชร 
นายศรุต แซงค า 

ประชาชน 
นางช่อทิพย์ จูสถิตย์ 
นายศรราม แสงล้ า 
นางขวัญเรือน พัฒนาเกียรติกุล 
นายอัฐธวิช บัวเพชร 
นางสาวเพชรรุ่ง ทองหล่อ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๖๑ ต าบลแม่วงก์ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวจริยา ชัยเพ็ง 
นางสาวชลธิชา หวั่นแสง 
นายอนุชา บุญยงค์ 
นางสาวแพรวพรรณ ปั้นฉาย 
นางสาววนิดา แก้วเกิด 

ประชาชน 
นางสาวอัมรา โพธิ์น้อย 
นางปรานอม หลวงอินอภัย 
นางจ าเนียร รุ่งรัตน์ 
นางยุพิน จูแจ่ม 
นางมานพ สิทธิศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๖๒ ต าบลสร้อยละคร อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 

นางสาวกนกพรรณ จันทร์เล็ก 
นางสาวภัคจิรา เหมือนครุฑ 
นายอนุชิต เมืองคง 
นางสาวอรอุมา ค าแถง 
นางสาวนฤมล สุกรื่น 

ประชาชน 
นายปรีชา พยัคมาก 
นายเสน่ห์ สนเม้า 
นายวสุพล วัชรนันท์วิศาล 
นายโภคิน สินธรบริบูรณ ์

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 



๒๒ 
 

นางสมจิตร เครือวัลย์ 

๖๓ ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

น.ส.แก้วตา กิตตาวุฒิ 
น.ส.รัตนากร ประสิทธิกรรม 
นายเชาวริน ดินแดง 
นายสาธิต นาคชุ่ม 

      น.ส.ฐปนัท โชสุวรรณ์ 
ประชาชน 

นายวิศรุต ยังผ่อง 
นายวุฒิพันธ์ อุลิต 
นายสุธาวิณี แยบกสิกิจ 
นายพีรพัฒน์ เพ็ชรชัยพูมิ 
นายประเสริฐ พงษ์ประดิษฐ์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๖๔ ต าบลธารทหาร อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 

นางสาวรังสิมา เนาวนิตย์ 
นางสาวจารียา เบ้าศรี 
นายศรชัย พุดดารา 
นางสาวสุวรรณา เฉลิมสุข 
นางสาวธิวาภรณ์ มีชาญ 

ประชาชน  
นางสาวยลรดี ลานดี 
นายโชคชัย อนุวาลย์ 
นายณัฐพงศ์ อาจดวงดี 
นางสาวพิชชาพร ด าโต 
นางสาววิลาวัลย์ ค านวนมิตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๖๕ ต าบลห้วยถั่วใต้ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
บัณฑิต 

นางสาวศรัญญา พุทธิชน 
นายเทวฤทธิ์ อ่องยิ้ม 
นางสาววรพร สุภรังษี 

ประชาชน  
นายวัชระ เสียงสวัสดิ์ 
นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยกุล 
นางสุนันท์ สยุมพร 
นางสาวรุ่งนภา ทองสันเที๊ยะ 
นางสาวผกามาศ กุลเผือก 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 



๒๓ 
 

๖๖ ต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวยุพา นิยมวนากร 
นายอานนท์ ทองเชื้อ 
นางสาวสุนิสา เกษเพชรสุวรรณ 
นายเตชิต วะรินทร์ 
นางสาวศิรปะภา ลพประเสริฐ 

ประชาชน 
นางสาวสายรุ้ง วีระสิทธิ์ 
นางสาวปนัดดา ราชสมบัติ 
นายประกอบ ดวงมาก 
นางสาวรุ่งนภารัตน์ บุณนะ 
นางสาวอภัสชา สุวรรณทอง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๖๗ ต าบลห้วยร่วม อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาววิภาวินี เรืองวงษ์ 
นายธีรพงษ์ ทิมทอง 
นาวสาวสลิลทิพย์ บุญมา 
นางสาวอารีรัตน์ พังเกิด 
นางสาวพิมพ์นภัส ก้านพิกุล 

ประชาชน 
นางสาวจุรีย์พร สุรัตน์ 
นางสาวภรณ์ทิพย์ โตแปลก 
นางสาวนภาพร เรืองวงษ์ 
นางนันท์มนัส บางน้อย 
นางสาวกฤษณา บัดสูงเนิน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 

๖๘ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
บัณฑิต 

นางสาวสิดารัศม์ิ ฉิมพาลี 
นายณรงค์ชัย ศรีอ่อนทอง 
นายชาญณัฐ  ศรีกุล 
นางสาวกนกพรรณ สร้อยฟ้า 

      นายกุณฒ์ฌอนภ์ รัตนภูริธนากุลภ์ 
ประชาชน 

นางสาวญาณิกา หนูแก้ว 
นางสาวจุฑารัตน์ พรสิงชัย 
นายโชคชัย สุวรรณบุตร 
นางสาวกานติมา สุขสมัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ 

  
 



๒๔ 
 

      นางสาวพรชิตา ทับทิม 

๖๙ ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
บัณฑิต 

นางสาวมาริษา  แก้วนพรัตน์ 
นางสาววิลาสินี  เจตน์จงใจ 
นางสาวสุดารัตน์  ปัตตะพัฒน์ 
นายภูวดล จรูญศักดิ์ 

ประชาชน  
นายสัณห์ชาย  ประเสริฐวรรณกิจ 
นายวิชญ์พล  เจตน์จงใจ 
นางสาวสุดารัตน์  ผลด ี
นายอานนท์  เชื้ออัคคพงศ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕๓๓๙๕๖๙๙ 
 

๗๐ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
บัณฑิต 

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันสีสุก 
นายอาดีลัน เล๊าะปาแต 
นางสาวณิชาพร ไชยนรินทร์ 
นางสาวแวนูรไอนี ตูแวบีรู 
นางสาววาทินี แสนโรจน ์

ประชาชน 
นางสาววรรณวนัช ภูมิภาค 
นายสุกรี ตีเยาะ 
นายอัสรี อาบู 
นายฟรุกอน เจะกูโน 
นางสาวยูวีตา เจะเต๊ะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๑๒๔๑๐๖๕ 
๐๙๘-๗๑๓๐๒๙๑ 
 

๗๑ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บัณฑิต 

นางสาวเจนจิรา ศรีคงคา 
นางชนิกา แม้นมาลัย 
นางสาวทัตชญา พิกุลแก้ว 
นายกิตติกร พรมวงศ์ 
นายดณุวัฒน์ หมื่นจบ 

ประชาชน  
นางสาวสาริณี ขันธเกตุ 
นางสาวนภาภรณ์ มหาปราบ 
นางจ าเนียร รื่นแสง 
นางณัฐรินีย์ โพธิ์ชนะ 
นางสาวจันทนา จันทร์วิชิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๓๙๒๔๓๑ 

  
 



๒๕ 
 

๗๒ ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
บัณฑิต 

นางสาววราภรณ์ โอษฐ์แก้ว 
นางสาวจิรนันท์ เอี่ยมส าอางค์ 
นางสาวศิษถี พุ่มเมฆ 
นางสาวศรวณะ ชินะจิตพันธุ์ 
นางสาวรุ่งทิวา พรายแก้ว 

ประชาชน 
นางสาวอาริญา ทองแดง 
นายประมุข ภูมิวัชรพล 
นางสาวขนิษฐา พรมเดื่อ 
นายพศก ชินะจิตพันธุ์ 
นางสาวสุรัตนา ขาวผ่อง 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๙๑๙๔๖๕๕ 

  
 

๗๓ ต าบลต้นนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
บัณฑิต 

นางสาวศุจินันท์ ข าสวัสดิ์ 
นางสาวพิมพ์ชนก เหมือนแก้ว 
นางสาว จิตตมาศ เขียวคลี่ 
นางสาวสุชาดา เทศเดช 
นางสาว ปาริญา มากปลั่ง 

ประชาชน  
นาย จิรายุ พราหมณีโสภา 
นาย สหัสวรรษ ร่วมบุญ 
นางสาว จันทรัตน์ แก้วมณีโชติ  
นาย อุดมเดช ทับทิมไทย 
นางสาวกมลชน พรหมจรรย์ 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๙๑๙๔๖๕๕ 

  
 

๗๔ ต าบลโพพระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
บัณฑิต 

นางสาวชนกวนัน หงส์ทอง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ล าเจียก 
นางสาวอธิชา ส่งมณ๊ 
นางสาวศิศวิมล กุลชา 
นางสาวณัฐวรรณ สอาดจิตต์ 

ประชาชน 
นางสาวสาวิตรา แจ่มจ ารัส 
นายบุญญฤทธิ์ เลิศอาวาส 
นายธนสิทธิ์ ทองอ่อน 
นายไชยเชษฐ์ สังข์น้อย 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๙๑๙๔๖๕๕ 

  
 



๒๖ 
 

นางสาววรัญญา ศิลประเสริฐ 

๗๕ ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
บัณฑิต 

นางสาวจันจิรา ธุรกิจ 
นางสาววิลาวัณ ขมข า 
นายศุภวิชญ์ เดชรักษา 
นางสาวธนชายา รัตนสุวรรณ์ 
นายวงศกร โตทรัพย์ 

ประชาชน 
นางสาวธนิตานันท์ เฟ่ืองฟู 
นายพงษ์พล ใจเสงี่ยม 
นางสาวจิรารัตน์ แสนหาญ 
นางสาวศิริมาภรณ์ โชติชัยกาญจน์ 

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๙๑๙๔๖๕๕ 

  
 

๗๖ ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
บัณฑิต 

นายวัชรพงศ์    อุปชา 
นางสาวธีราพร ผาริโน 
นางสาวดวงใจ ปิ่นเจริญ 
นายธวัชชัย คุนาเลา 
นางสาวสุกัญญา แสงกล้า 

ประชาชน 
นางสาวกาญจนา เนียมสันเทียะ 
นายอภิศักดิ์  ถนัดหมอ 
นางสาวนิตยา กรมบัวภา 
นางสาวพัชรา รังศิริ 
นางสาวมิ่งขวัญ มิ่งมงคล 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๙๑๘๑๑ 

 
 

๗๗ ต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
บัณฑิต 

นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโท 
นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์ 
นางสาวกิติยาพร พวงจันทร์ 
นายณัฏฐวิชชา ขันละ 
นายวริทธิ์ศรันต์ โคสุวรรณ 

ประชาชน 
นายชานน ฤทธิ์ธินาฏโกสน 
นายปัญญาพล โคตพงษ์ 
นายเสถียร เพ็งพันธ์ 
นายกรุงศรี วงค์อนุ 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๕๖๒๙๘๕๖ 

  
 



๒๗ 
 

นางเจียมใจ ชื่นตา 

๗๘ ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
บัณฑิต 

นางสาวกนกนันท์ หมื่นสิทธิโรจน์ 
นายนัคฆรินทร์ เรือนแก้ว 
นางสาวมาริสา ก้อนจ าปา 
นายกันตภณ จงงามวิไล 
นางสาวนภชนก นาครินทร์ 

ประชาชน 
นางสาวนิษฐ์วดี สายหล้า 
นางสาวสิริกัญญา กันทะแก้ว 
นางสาวจิรภัทร สวัสชัย 
นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ 
นางอนัญญา  สุนารินทร์ 

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จังหวัดล าพูน 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๑๙๓๙๓๙๘ 

  
 
 

๗๙ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
บัณฑิต 

นางสาววราดา ยาด า 
นางสาวศิริรัตน์ อินทรัตน์ 
นางสาวมัณฑนาพร สุวรรณพิมล 
นางสาวมลธิรา หมัดสมัน 
นางสาวอัสตูรอ อาหลัง 

ประชาชน 
นางสาวซาวีนา สาเฮาะ 
นายอดุลย์ ชนะบัณฑิต 
นางสาวนูรีชา บนหล ี
นางสาวชฎาพร รักษ์สัตย์ 
นางสาวปรีดา ยาวัง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ  
จังหวัดสงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๖๘๙๓๐๐๓ 
 

๘๐ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   
บัณฑิต 

นางสาวรอซีด๊ะ อิหม าหมาด 
นางสาวอักษรษา เทวรักษ์ 
นางสาวจุฑามาศ เทพทอง 
นางสาวเพ็ญพิมล นิธิสุนทรวงศ์ 
นางสาวรุสณีย์ สมาแอ 

ประชาชน 
นางสาวณัฐกานต์ สุขเนี่ยว 
นางสาวโรซิต้า ลิงาลาห์ 
นายซาการียา โต๊ะหมาด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๗๘๒๓๐๒๐ 
 
 

 



๒๘ 
 

นางสาวนุรญามีย์ หนูชูสุข 
นายรอซี ดาหมาด 

๘๑ ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
บัณฑิต 

นางสาวทัสสิกา ใบหล า 
นางสาวมัยสาเร๊าะห์ ยาหวัง 
นางสาวซาฮาเร๊าะ หมานสัน 
นางสาวมารีนา กูรีกัน 
นางสาวยามีล๊ะ กูรีกัน 

ประชาชน 
นางสาวนัจมีย์ หมัดอุเส็น 
นางสาววนิดา กูรีกัน 
นางสาวซูฮัยนา ปายี 
นางสาวสุไมย๊ะ มาซูรี 
นายสิดดิก เส็นติระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ  
จังหวัดสงขลา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๖๘๙๓๐๐๓ 
 

๘๒ ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
บัณฑิต 

นายกฤษณะ  สีน้ าเงิน 
นางสาวสหพร  แสงวันดี 
นางสาวธนพร  การะเวก 
นางสาวอรทัย  อุปศรี 

       นางสาวพณิชา  นนท์ช้าง 
ประชาชน 

นางอารี  แสงวันดี 
นายธีรภัทร  ดอกไม้เทศ 
นางสาวกนกวรรณ  เขียนพลกรัง 
นายสมศักดิ์  เฟ่ืองฟูลอย 
นางสาวชลิตา  แตงอ่อน 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี                       
ศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒ ๖๙๗๘๙๓๒ 

  
 

๘๓ ต าบลกุดขาคีม อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
บัณฑิต 

นางสาวกิตติยา บุญปก 
นายธีรวัฒน์  พรมมา 
นางสาวเกื้อกูล  ชุ่มเสนา 
นางสาวอารยา ตาดี 
นางสาวศิริรัตน์ จันทร 

ประชาชน 
นายภัทรศักดิ์  ศรีทอง 
นางสาวปิยภรณ์ เงินค า 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสุรินทร์  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๓๘๔๕๕๘๓ 

 



๒๙ 
 

นางสาววนิดา ป้องทัพทัย 
นางสาวชมพูเพียงดาว ลอมโมลา 

      นางสาวกนกพร สมภักดี 
๘๔ ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

บัณฑิต 
นางสาวเสาวภา ทรงราษี 
นางสาวจินตหรา ลพสูงเนิน 
นางสาวธัญญธร นาจันทัด 
นางสาวนารีประภา สุวรรณบุผา 
นางสาวอัมรา ตอรบรัมย์ 

ประชาชน  
นางฉันทนา พากเพียร 
นางสาวสุภาวรรณ นพพิบูลย์ 
นางสาวพรสุรินทร์ ทองศักดิ์ 
นางสาวสุมาลี วังจันทร์ 
นางสาวสุภาพ ยาหอม 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสุรินทร์  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๓๓๖๖๖๐๘ 

  
 

 
 
 
 


