
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

เรื่อง ประกาศรายช่ือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ สาระสำคัญกำหนดให้นิสิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนค่าเฉลี่ย

สะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์

และงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจจึงเป็น

บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปที่จะต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจ 

 เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงออกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิต

ปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. รายช่ือนิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ (กน.ปศ.๐๑) พร้อมเอกสารแนบ 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ฉายา – นามสกุล คณะ หมายเหตุ 

1 5807201035 พระอธิการสุรพงษ์ วํสรีโร (สารีอาจ) พุทธศาสตร์  
2 5801202029 สามเณรอาทิตย์ ภูมี ครุศาสตร์  
3 5801204006 สามเณรศุภชัย บุญมา สังคมศาสตร์  
4 5801204028 พระมหาพิลาส ปิยะธมฺโม (รุ่งเรือง) สังคมศาสตร์  
5 5801204034 พระณัฐวุฒิ วรกิจฺโจ (เจริญสมสุข) สังคมศาสตร์  
6 5801204039 พระชาญวิทย์ สจฺจวโร (ลายมาลี) สังคมศาสตร์  
7 5801204048 พระชยพล อรุโณ (นุราฤทธิ์) สังคมศาสตร์  
8 5801204059 พระยศวิน ถาวโร (เอกเกษม) สังคมศาสตร์  
9 5801204099 สามเณรพันธมิตร วงษ์จันทร์ สังคมศาสตร์  

10 5801204100 พระศรายุธ สจฺจวโร (แก้วจันทร์หล้า) สังคมศาสตร์  
11 5801204101 สามเณรไพศาล แซ่ตั้ง สังคมศาสตร์  



12 5805202027 พระมหาอนุวัฒน์ ภทฺทจารี (วงษ์หอม) สังคมศาสตร์  
13 5839201009 พระมหาสมศักดิ์ อมโร (เกตุประทุม) สังคมศาสตร์  
14 6001404003 พระศิริชัย ถ่อเย้า (ดิถีวัฒน์ธิภัทร์) สังคมศาสตร์  

 

๒. รายช่ือนิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระบบ (กน.ปศ.๐๕) 

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ฉายา – นามสกุล คณะ หมายเหตุ 
1 5701201151 พระกวีวัฒน์ ฐานวทฺฒโน (รัตนสุวรรณโชโต) พุทธศาสตร์  
2 5801202029 สามเณรอาทิตย์ ภูมี ครุศาสตร์  
3 5801202052 สามเณรสมศักดิ์ แว่นแก้ว ครุศาสตร์  
4 5801203014 พระสุดแดน ปญฺ าวโร (บุญช่วย) มนุษยศาสตร์  
5 5801203031 สามเณรนันต์ธวัช ธานิสสุพงษ์ มนุษยศาสตร์  
6 5801203038 พระอนิรุต ณฏฺฐิโก (สีทาน้อย) มนุษยศาสตร์  
7 5801203057 พระมหาภคพงษ์ วิสุทฺธิญาโณ (ทิกะ) มนุษยศาสตร์  
8 5801203069 สามเณรพงศธร วาทีรักษ์ มนุษยศาสตร์  
9 5801204004 สามเณรไตรภูมิ มโนศิลป์ สังคมศาสตร์  

10 5801204028 พระมหาพิลาส ปิยะธมฺโม (รุ่งเรือง) สังคมศาสตร์  
11 5801204039 พระชาญวิทย์ สจฺจวโร (ลายมาลี) สังคมศาสตร์  
12 5801204059 พระยศวิน ถาวโร (เอกเกษม) สังคมศาสตร์  
13 5801204060 พระพัฒนะ ภูริวฑฺฒโก (ภาควุธ) สังคมศาสตร์  
14 5839201009 พระมหาสมศักดิ์ อมโร (เกตุประทุม) สังคมศาสตร์  
15 6001404003 พระศิริชัย ถ่อเย้า (ดิถีวัฒน์ธิภัทร์) สังคมศาสตร์  

 

๓. รายช่ือนิสิตที่ไม่ได้ส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ (กน.ปศ.๐๖) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ฉายา – นามสกุล คณะ หมายเหตุ 

1 5701201151 พระกวีวัฒน์ ฐานวทฺฒโน (รัตนสุวรรณโชโต) พุทธศาสตร์  
2 5807201035 พระอธิการสุรพงษ์ วํสรีโร (สารีอาจ) พุทธศาสตร์  
3 5833201034 พระณรงค์ ปญญาพโล (แก้วกลม) พุทธศาสตร์  
4 5701202083 พระชาญราศ ชาคริยญาโณ (งามดี) ครุศาสตร์  
5 5801202014 สามเณรสุรเชษฐ์ เรืองกระโทก ครุศาสตร์  
6 5801202029 สามเณรอาทิตย์ ภูมี ครุศาสตร์  
7 5801202033 สามเณรวรายุทธ ศักดิ์สูง ครุศาสตร์  
8 5801202052 สามเณรสมศักดิ์ แว่นแก้ว ครุศาสตร์  
9 5801202055 พระปลัดธีรพันธ์ ธีรปญฺโญ ครุศาสตร์  

10 5705203003 พระอรงกรณ์ อภินนฺโท (ปอประสิทธ์) มนุษยศาสตร์  
11 5705203005 พระมหากฤษณ กิตตฺิญาณเมธี (ทิพยบุตร) มนุษยศาสตร์  



12 5801203014 พระสุดแดน ปญฺ าวโร (บุญช่วย) มนุษยศาสตร์  
13 5801203016 พระมหาธนู ธนุปญฺโญ (ลุงยิง) มนุษยศาสตร์  
14 5801203031 สามเณรนันต์ธวัช ธานิสสุพงษ์ มนุษยศาสตร์  
15 5801203038 พระอนิรุต ณฏฺฐิโก (สีทาน้อย) มนุษยศาสตร์  

๓. รายช่ือนิสิตที่ไม่ได้ส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ (กน.ปศ.๐๖) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ฉายา – นามสกุล คณะ หมายเหตุ 

16 5801203052 พระมหาสุพรรณ อริยวํโส (สัมรวย) มนุษยศาสตร์  
17 5801203057 พระมหาภคพงษ์ วิสุทฺธิญาโณ (ทิกะ) มนุษยศาสตร์  
18 5801203069 สามเณรพงศธร วาทีรักษ์ มนุษยศาสตร์  
19 5801204004 สามเณรไตรภูมิ มโนศิลป์ สังคมศาสตร์  
20 5801204028 พระมหาพิลาส ปิยะธมฺโม (รุ่งเรือง) สังคมศาสตร์  
21 5801204039 พระชาญวิทย์ สจฺจวโร (ลายมาลี) สังคมศาสตร์  
22 5801204059 พระยศวิน ถาวโร (เอกเกษม) สังคมศาสตร์  
23 5801204060 พระพัฒนะ ภูริวฑฺฒโก (ภาควุธ) สังคมศาสตร์  
24 5801204064 สามเณรรัตนพล เกรียงไกรเลิศ สังคมศาสตร์  
25 5801204099 สามเณรพันธมิตร วงษ์จันทร์ สังคมศาสตร์  
26 5801204100 พระศรายุธ สจฺจวโร (แก้วจันทร์หล้า) สังคมศาสตร์  
27 5801204101 สามเณรไพศาล แซ่ตั้ง สังคมศาสตร์  
28 5801204103 พระณัฐพล อภินนโท (เตโช) สังคมศาสตร์  
29 5801204158 พระมหาเทวัญ จนฺทโชโต (ตระทอง) สังคมศาสตร์  
30 5805202027 พระมหาอนุวัฒน์ ภทฺทจารี (วงษ์หอม) สังคมศาสตร์  
31 5839201009 พระมหาสมศักดิ์ อมโร (เกตุประทุม) สังคมศาสตร์  
32 6001404003 พระศิริชัย ถ่อเย้า (ดิถีวัฒน์ธิภัทร์) สังคมศาสตร์  

 

๔. รายช่ือนิสิตที่ไม่ได้ส่งรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งท่ี ๑ ในระบบ (กน.ปศ.๐๗) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ฉายา – นามสกุล คณะ หมายเหตุ 

1 5701201151 พระกวีวัฒน์ ฐานวทฺฒโน (รัตนสุวรรณโชโต) พุทธศาสตร์  
2 5801201001 พระประสิทธิ์ สิทฺธิปญฺโญ (อินถา) พุทธศาสตร์  
3 5807201035 พระอธิการสุรพงษ์ วํสรีโร (สารีอาจ) พุทธศาสตร์  
4 5801202029 สามเณรอาทิตย์ ภูมี ครุศาสตร์  
5 5801202052 สามเณรสมศักดิ์ แว่นแก้ว ครุศาสตร์  
6 5801203014 พระสุดแดน ปญฺ าวโร (บุญช่วย) มนุษยศาสตร์  
7 5801203031 สามเณรนันต์ธวัช ธานิสสุพงษ์ มนุษยศาสตร์  
8 5801203038 พระอนิรุต ณฏฺฐิโก (สีทาน้อย) มนุษยศาสตร์  
9 5801203057 พระมหาภคพงษ์ วิสุทฺธิญาโณ (ทิกะ) มนุษยศาสตร์  

10 5801203069 สามเณรพงศธร วาทีรักษ์ มนุษยศาสตร์  



11 5801204004 สามเณรไตรภูมิ มโนศิลป์ สังคมศาสตร์  
12 5801204028 พระมหาพิลาส ปิยะธมฺโม (รุ่งเรือง) สังคมศาสตร์  
13 5801204034 พระณัฐวุฒิ วรกิจฺโจ (เจริญสมสุข) สังคมศาสตร์  
14 5801204039 พระชาญวิทย์ สจฺจวโร (ลายมาลี) สังคมศาสตร์  

๔. รายช่ือนิสิตที่ไม่ได้ส่งรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งท่ี ๑ ในระบบ (กน.ปศ.๐๗) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ – ฉายา – นามสกุล คณะ หมายเหตุ 

15 5801204059 พระยศวิน ถาวโร (เอกเกษม) สังคมศาสตร์  
16 5801204060 พระพัฒนะ ภูริวฑฺฒโก (ภาควุธ) สังคมศาสตร์  
17 5801204100 พระศรายุธ สจฺจวโร (แก้วจันทร์หล้า) สังคมศาสตร์  
18 5801204114 พระวุฒิไกร วุฑฺฒิญาโณ (หาพันนา) สังคมศาสตร์  
19 5839201009 พระมหาสมศักดิ์ อมโร (เกตุประทุม) สังคมศาสตร์  
20 6001404003 พระศิริชัย ถ่อเย้า (ดิถีวัฒน์ธิภัทร์) สังคมศาสตร์  

 

* ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ และส่งเอกสาร

เพิ ่มเติม ภายในวันที ่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยาย

ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ให้ถือตามประกาศนี้ โดยอนุโลม 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

  

(พระเทพเวที,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

 


