
ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ
1 พระครูวิชัยวุฒิคุณ ชยธมฺโม ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
2 พระครูสุเขตพัชรคุณ คุณกโร ม่ิงขวัญ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
3 พระครูโกวิทสุ ตา ภรณ์ โกวิโท ขอนกุล ปริญญาเอก ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
4 พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์ คัมภีรธีมโม ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
5 พระครูสุตธรรมประคุณ ปญฺญาปสุโต ปริญญาโท วิปัสสนาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
6 เจ้าอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต หยิบยก ปริญญาเอก ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
7 พระอธิการมานะ ฐิตญาโณ พูลท่ัวญาติ ปริญญาตรี การสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์
8 พระครูปลัดปรีชา จนฺทวณฺโณ รักบ ารุงพงศ์ ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
9 พระครูใบฎีกาธนู  ธนวฑฺฒโน เนียมวงศ์ ปริญญาเอก การสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
10 พระมหาภาธร อาภาธโร อินทะพูล ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
11 พระมหาชัยณรงค์ อภินนฺโท อุดม ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
12 พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร โชคจันทะสิทธ์ิ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์

ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ
ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

        ตามท่ีสถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตบัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังน้ี
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13 พระมหาVayama Thitavangso ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
14 พระมหาดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี บุญศรี ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
15 พระมหาถนอม ฐานวโร พิมพ์สุวรรณ์ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
16 พระมหาวิศิษฐ์ ปญฺญาธโร ปานจันทร์ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
17 พระมหาณัฏฐ์ดนัย ฐานวุฑฺโฒ เนียมหอม ปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
18 พระปลัดฐิตินันช์ ญาณวีโร เมธานัฏวรภัทร ปริญญาเอก การสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
19 พระปลัดเก้ือกูล สุภนนฺโท พงศนันทน์ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
20 พระสมุห์สง่าชัย ขันติพโล สมรูป ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
21 พระสมุห์เอกสิทธ์ิ วิสุทฺโธ ภักดีนอก ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
22 พระสมุห์อัศวิน ชินวโร บุญสร้าง ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
23 พระใบฎีกานิวัฒน์ โชติปญฺโญ เพ็ชรวัฒนา ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
24 พระคมสันต์ สิริธมฺโม ว่องสาริกิจ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
25 พระภิญโญ ถาวโร สุ่มงิน ปริญญาเอก ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
26 พระศรณรงค์ กุลวฑฺฒโน คงชล ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
27 พระเทพกมล อริโย วรฤทธ์ิ ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
28 พระสันติ ธมฺมปาโล เรียมมนตรี ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
29 พระฟ้าแกร่ง เขมิโย ลาธุลี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
30 พระจิรวัฒน์ อมรธมฺโม พ่ึงภักด์ิ ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
31 พระสิทธิพงษ์  สิริภทฺโท พัชราภา ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
32 พระจักรพล จนฺทโส ปิติชูชีพ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
33 พระกิตต์ิโถคิน อติกิติโก ฐิติวรุณพัชร์ ปริญญาตรี สอนพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
34 พระชวโรจน์ อภิวโร บุญมี ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ
35 พระธนวัฒน์ ธนวฑฒโน กล้าหาญ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
36 พระอดุลย์ จิรสีโล จิรสีโล ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
37 พระยศภัทร ฐิตสุโภ แก้วลุ่มใหญ่ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
38 พระธนัชพงศ์ เนปกฺโก จีระประวัติยศ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
39 พระวีระ ธมฺมวิริโย สันติบูรณ์ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
40 พระสาวีน สุจตฺโต สัมฤทธ์ิ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
41 พระกุศล สุภเนตโต นวลเนตร ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
42 พระรักษ์ณรงค์ ปิยสีโล สุวรรณศรี ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
43 พระยุทธนา อคฺคปญฺโญ ล้อทองพานิชย์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
44 พระLE VAN TRUC ปริญญาโท English Language (Inter) คณะมนุษยศาสตร์
45 พระBRAJ MOHAN ปริญญาโท English Language (Inter) คณะมนุษยศาสตร์
46 พระThanapol Worasing ปริญญาโท Buddhist Studies วิทยาลัยนานาชาติ
47 พระJotish Baran Chakma ปริญญาโท Buddhist Studies วิทยาลัยนานาชาติ
48 พระEaindasiri ปริญญาโท Buddhist Studies วิทยาลัยนานาชาติ
49 พระVamsa Pala ปริญญาโท Buddhist Studies วิทยาลัยนานาชาติ
50 PHAN THI THO ปริญญาโท English Language (Inter) คณะมนุษยศาสตร์
51 ภิกษุณีกชกร ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
52 ภิกษุณีณัชณพัฒน์ พิมพ์ลี ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
53 ภิกษุณีช่อทิพย์ ภูมิฐานนท์ ปริญญาตรี ธรรมศึกษา คณะครุศาสตร์
54 แม่ชีวนิดา เร็วเรียบ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
55 นายกฤษณ ธาดาบดินทร์ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
56 นายสมบูรณ์ บุญศิริ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
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57 นายพงษ์เดช ลิมบานเย็น ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
58 นายสมศักด์ิ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
59 นางจันทรา บ ริกส์  ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
60 นางพรพิมล จอโภชาอุดม ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
61 นางจิราวรรณ ดาโรจน์ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
62 นางภัสสรา มณฑนาธรรม ปริญญาเอก ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
63 นางสาวพันธ์ุทิพา นุชทิม ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
64 นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
65 นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ ปริญญาเอก ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
66 นางสาวSireeras Singsonthi ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
67 นายเทพอาธร ตันเจริญ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
68 นางพัชรีย์ บุญอินทร์ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
69 นายกันเตยภัทร สีวงค์ ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์
70 นางสุพัตรา อินทนะ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
71 นางสาวอัจฉรา นิลรัตโนทัย ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
72 นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
73 นางสาวพรรัตน์ ต้ังธนะพงศ์ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
74 นางสาวฐิติมา ใหม่สมเด็จ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์
75 น.อ.ค ารณ ช่วงชัย ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
76 นางดุษดี รัตนประกอบ  ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
77 นางเพ็ญจันทร์ มีกุล ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
78 นางพุทธิมน อิสสะโร ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์



ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ
79 นางสาวนันท์นภัส สอาด ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
80 นางสาวพชรวีร์ เตชะกสิกรพาณิชย์ ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
81 นางนิตยา ถนอมศรี ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์
82 นางสาวภาพร เอกชัยพัฒนกุล ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์

        ให้ผู้มีรายช่ือในประกาศฯ ข้างต้น เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์นิสิตบัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสถาบันวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัด

(พระธรรมวิชรมุนี วิ.)
ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

        ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


