
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

*********** 

 

ตามที่บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ไปแล้วนั้น  

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑ พระสุพชิฐพล ชิตวิริโย เชื้อกุล สมัครห้องทะเบียน 
๒ พระมหายุรนันท์ สุมงฺคโล กันยาประสิทธิ ์ สมัครออนไลน์ 
๓ พระอุทัย อุตฺตมปญฺโญ ศรีชา สมัครออนไลน์ 
๔ พระภูวนน  ธีรวฑฺฒโน เริ่มศรี สมัครออนไลน์ 
๕ พระพลวัฒน์ พลวฑฒฺโน พลพุทธา สมัครออนไลน์ 
๖ พระธนพร คุณสมฺปนฺโน อาคะนิช สมัครออนไลน์ 
๗ พระพรเพรช ถาวรจิตฺโต จันทรค าวงศ ์ สมัครออนไลน์ 
๘ พระวัฒนะชัย ชยวฑฺฒโน พิทักษ์โล้พานิช สมัครออนไลน์ 
๙ พระมหาชัชวาลย์ สิริวฑฺฒโน โสไกส ี สมัครออนไลน์ 

๑๐ พระพรชัย  สุตนฺติโก นนทมาร สมัครออนไลน์ 
๑๑ พระธนชล  กิตฺติสมฺปนฺโน อาจปรุ สมัครออนไลน์ 
๑๒ พระสายสิทธิ์ สารโท สิทธิโท สมัครออนไลน์ 
๑๓ พระมหาวัฒนะชัย  ชยวฑฺฒโน พิทักษ์โล้พานิช สมัครออนไลน์ 
๑๔ พระธิติพันธ์ จิรเมธี สีเงิน สมัครออนไลน์ 
๑๕ พระวีระยุทธ สุจิณฺโณ ไกรศรี สมัครออนไลน์ 
๑๖ พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน หมื่นแก้ว สมัครออนไลน์ 
๑๗ พระกิตต ิ กตฺตธมฺโม ประสมทรัพย์ สมัครออนไลน์ 
๑๘ พระมหาเล็ก ปญฺญาวโร พลหงษ์ สมัครออนไลน์ 
๑๙ พระสมบัติ  สมฺปตฺติโก คลังภูเขียว สมัครห้องทะเบียน 
๒๐ นายนัฎฐกร   สนธ์น้อย สมัครห้องทะเบียน 
๒๑ นายณัฐปพนธ ์   ปทุมรัตมาลีวงศ์ สมัครออนไลน์ 
๒๒ นายวรยุทธ    พลศรี สมัครออนไลน์ 
๒๓ สรณ์สิริ   ศรีชาทุม สมัครห้องทะเบียน 

๒๔ วรีภรณ์   นระแสน สมัครห้องทะเบียน 

๒๕ นายวชัรานนท์   พรมสมบัติ สมัครออนไลน์ 
๒๖ นายกัณพัฒน์    แพงดาน สมัครออนไลน์ 
๒๗ นางสาวปัณฑิตา    ขามธาต ุ สมัครออนไลน์ 
๒๘ นางสาวภัสรพรรณ    แสนหล้า สมัครออนไลน์ 
๒๙ ภูมินทร์    วดีศิริศักดิ์ สมัครออนไลน์ 



ล าดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๓๐ นายวชิาญ   ชาติเหิม สมัครออนไลน์ 
๓๑ นางสาวอัญญาดา   ตาเสาร ์ สมัครห้องทะเบียน 
๓๒ นางจารุรัตน ์   ราชชมภู สมัครออนไลน์ 
๓๓ นายสหกิจ   ดงอนนท์ สมัครออนไลน์ 
๓๔ นางสาวภัณฑิรา   ธิตะปัน สมัครออนไลน์ 
๓๕ ยลรดี   ยุทธแสน สมัครออนไลน์ 
๓๖ นางสาวนันท์นภัส    ประหยัด สมัครออนไลน์ 
๓๗ นางสาวนิศาชล   จันทร์ดาเสือ สมัครออนไลน์ 
๓๘ นายองอาจ   นามพิกุล สมัครออนไลน์ 
๓๙ นายอภิชาต ิ   จันทร์ศรี สมัครออนไลน์ 
๔๐ นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว สมัครออนไลน์ 
๔๑ นายเปรมินทร์   สิงห์ซอม สมัครออนไลน์ 
๔๒ นางสาวสุภาภรณ์    วงษ์ชัยเพ็ง สมัครออนไลน์ 
๔๓ นายพูลศักดิ์   พรมมน สมัครออนไลน์ 
๔๔ นางสาวอาภากร    สุโพธิ ์ สมัครออนไลน์ 
๔๕ นายวีรพัฒน์    นามปัญญา สมัครออนไลน์ 
๔๖ นางสาววรฤทัย   ปัญญะพงษ ์ สมัครออนไลน์ 
๔๗ นายภูบดี   เจริญโชคมณี สมัครออนไลน์ 
๔๘ นางสาวพจมาลย์   บอนค า สมัครออนไลน์ 
๔๙ นายนพดล    พิศณุ สมัครออนไลน์ 
๕๐ นายรณณรงค์   หล้าคูณ สมัครออนไลน์ 
๕๑ นางสาวอาธิชา    ศิริอามาตย์ สมัครห้องทะเบียน 
๕๒ นายพงษ์ศักดิ์   บุบพิ สมัครออนไลน์ 
๕๓ นายก้องไกล   เหมันต์ สมัครออนไลน์ 
๕๔ นายพิทักษ ์    ภูศรีฤทธิ์ สมัครออนไลน์ 
๕๕ นางอมรรัตน์   ดาคม สมัครออนไลน์ 
๕๖ นายพิทยา   ดาคม สมัครออนไลน์ 
๕๗ นายฉัตรชัย   โบราณรัตน ์ สมัครออนไลน์ 
๕๘ นางสาวภาวิณี   ประทุมสาย สมัครออนไลน์ 

 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จัดสอบ ๒ วัน 
 วันเสาร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๘.๐๐ น.        ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหน้าห้องสอบ  เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา 
เวลา ๑๐.๓๐ น.        สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)  
เวลา ๑๑.๓๐ น.        พักฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหาร  เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.        สอบสัมภาษณ์   เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ 

 



ห้องสอบเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

วันที่ ๖ – ๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

ที ่ หลักสูตร สาขา ห้องสอบ จ านวนผู้เข้าสอบ หมายเหตุ 

๑ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๓๐๒ ๑๓ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 

๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา ๔๐๒ ๑๖ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 
๓ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา ๔๐๔ - ๔๐๕ ๒๗ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 
๔ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา ๓๐๔ - ๓๐๕ ๓๔ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 
๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๓๐๓ ๑๕ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๔๐๓ ๑๑ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 

๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา ๓๑๒ - ๓๑๓ ๕๘ รูป/คน อาคาร ๑๐๐ ปี ฯ 

๘ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา ๒๐๔ - ๒๐๕ ๒๗ รูป/คน อาคารบัณฑิตศึกษา 

๙ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ๓๐๒ - ๓๐๓ ๔๓ รูป/คน อาคาร ๑๐๐ ปี ฯ 
รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ รูป/คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ก าหนดการ 
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
********* 

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๘.๐๐ น.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหน้าห้องสอบ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น.  สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา 

เวลา ๑๐.๓๐ น. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ไม่มีผลสอบ
ภาษาอังกฤษ) 

 เวลา ๑๑.๓๐ น.  พักฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหาร 
 เวลา ๑๓.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ : ๑. ให้นิสิตทีส่มัครสอบผ่านระบบออนไลน์น าเอกสารมายื่นในวันสอบดังนี ้
๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 

๒. ส าเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (พระภิกษ/ุสามเณร/คฤหัสถ์) ๑ ฉบบั 

๔. ระเบียนแสดงผลการศึกษา ๑ ฉบบั 

๕. ส าเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม/บาลีศึกษา ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๖. ส าเนาประกาศนียบัตรนักธรรม/ธรรมศึกษา ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๒ รูป 

๘. ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามี) 
      ๒. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สอบ วันท่ี ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รายละเอียดแนบท้ายผลการประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบหลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 


