
 
 
 

 
ประกาศบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
***************  

 ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัคร
บรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ ได้ด าเนินการรับ
สมัครและพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแล้ว   
  จงึขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบ
คัดเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตศึกษาประกาศต่อไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 
 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
วิทยาเขตขอนแก่น 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระครูสันติธรรมนิวิฐ เปสโล แสนสุรวงค ์ ภาคสมทบ 
2 พระมหาสุรพล จนทวณโณ ธรรมประโยชน์ ภาคสมทบ 
3 พระมหาสุพล สุพโล สุขดา ภาคสมทบ 
4 พระครูอุดมประชานุกูล อุตฺตโม สิงห์ทองบุญ ภาคสมทบ 
5 พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต ค าโสกเชือก ภาคสมทบ 
6 พระน าพล พลญาโณ พลศักดิ์ ภาคสมทบ 
7 พระอุทิพย์ ปญฺญาทีโป ตาลอ าพร ภาคสมทบ 
8 พระสุรเชษฐ์ อุตฺตโม สุทธิประภา ภาคสมทบ 
9 พ.ต.อ.คณิต   ดวงหัสดี ภาคสมทบ 

10 นายค านวน   บัวทอง ภาคสมทบ 
11 นายสวัสดี   ปลื้มกมล ภาคสมทบ 
12 นางสาวปรียาภรณ์   ฤทธาพรม ภาคสมทบ 
13 พระมหาสมปอง กิตฺติปาโล  เกิดทวีพันธ์ ภาคสมทบ 
14 พระมหานพดล นวตลปญฺโญ ยมสีด า ภาคสมทบ 
15 นายศักดิ์สกล   ผลสนอง ภาคสมทบ 
16 พระครูสารธรรมประสาธน์ กตสาโร คงเร่ง ภาคสมทบ 
17 นางสาวพชรกนก   ฤกษ์งาม ภาคสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระมหาทองจันทร์ จกฺกวโร บรรดิษฐ์ ภาคสมทบ 
2 พระจันจร ฐานิสฺสโร กิมาพันธ์ ภาคสมทบ 
3 พระอธิการมนตรี คมฺภีปญโญ มิ่งบุญ ภาคสมทบ 
4 พระอภิชาติ อภิญาโณ แก้วเกตุพงษ์ ภาคสมทบ 
5 พระทศเทพ ทสธมฺโม วณิชาติ ภาคสมทบ 
6 พระครูปริยัติวราภิรม ปภสฺสโร ภูมิภาค ภาคสมทบ 
7 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ พานิช ภาคสมทบ 
8 พระมหาธนาวุฒิ จตฺตมโล สานากุลชัย ภาคสมทบ 
9 พระนราศักดิ์ วรธมฺโม ธรรมศรีใจ ภาคสมทบ 

10 นายเรวัติ   ค ามา ภาคสมทบ 
11 นายประสิทธิ์   วงศรีเทพ ภาคสมทบ 
12 นายวัชรกฤษฎิ์   เสมอภาค ภาคสมทบ 
13 นายประวัติ   นิธิเตชะยศสกุล ภาคสมทบ 
14 นางพิชรารัตน์   มีทอง ภาคสมทบ 
15 นางสาวจันทนา   แสนค า ภาคสมทบ 
16 นางรัตนา   ทองแจ่ม ภาคสมทบ 
17 นางผนึกแก้ว   คลังคา ภาคสมทบ 
18 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ศรีระวงษ์ ภาคสมทบ 
19 พระยงยุทธ เทวธมฺโม จันทะอ่อน ภาคสมทบ 
20 พระจิณกมล อภิรตโน เป็นสุข ภาคสมทบ 
21 นางพินทอง   รัตนภุชงค ์ ภาคสมทบ 
22 นางเพชราภรณ์   ประสารฉ่ า ภาคสมทบ 
23 พระอัจฉริยะ อรุโณ ปัญโย ภาคสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน จันทาพูน ภาคปกติ 
2 พระมหาอภิสิทธิ์ วุฑฒิสสโร เจริญราช ภาคปกติ 
3 พระธนากร อคฺคชาโต ระตะจารุ ภาคปกติ 
4 พระเอียว สีลวิสุทฺโธ อูจ ภาคปกติ 
5 พระชัยเจริญ อานนฺโท จิระพานิช ภาคปกติ 
6 สามเณรอนุพงศ์   แสนสุพรรณ์ ภาคปกติ 
7 พระชาญชัย จนฺทสโร บุญหล้า ภาคปกติ 
8 พระนครินทร์ อนาลโย พลชิวา ภาคปกติ 
9 พระวรพันธุ์ วรปญฺโญ กระจายศรี ภาคปกติ 

10 พระสินสมุทร มหาปญฺโญ สินธุศิริ ภาคปกติ 
11 พระอธิการสุชิน อินทสโร อินทรก าแหง ภาคปกติ 
12 พระสมพร ฉนฺทสีโล ท่าสีลา ภาคปกติ 
13 พระมหาฤทธิ์ชัย สมนฺตภาณ ี พรมพินิจ ภาคปกติ 
14 พระพัฒนมงคลชัย อติธมฺโม ถานะ ภาคปกติ 
15 พระกัมพล กมฺพโล สายอาภรณ์ ภาคปกติ 
16 พระรักเกียรติพงษ์ ถาวโร  อินเปือย ภาคปกติ 
17 พระอธิการสมพาน สีลเตโช ประทุมทวด ภาคปกติ 
18 พระวิทยา โสภณจิตฺโต โพธิ์ศรี ภาคปกติ 
19 พระสนธิศักดิ์ อาภสฺสโร รังกา ภาคปกติ 
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๕ 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี มาระศรี ภาคปกติ 
2 พระสุเมธ สุเมโธ สายธนู ภาคปกติ 
3 พระจตุรงศ์ จตุราภินฺนโท บัวช่วย ภาคปกติ 
4 พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฒโน วิเซีย ภาคปกติ 
5 นายเทิดพงษ์   พิมพ์งาม ภาคปกติ 
6 นายไพรัตน์   ทองไสย์ ภาคปกติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระศรีพอน   เมืองสุวัน ภาคปกติ 
2 พระประภาส ปญญาคโม ดอกไม้ ภาคปกติ 
3 พระพรศักดิ์ ภทฺทาลาโร จันทานี ภาคปกติ 
4 พระอธิการบุญสุข อภิปุญฺโญ การนา ภาคปกติ 
5 พระสมุห์กิตติคม สิริปญฺโญ รันลอด ภาคปกติ 
6 พระมหาวรุธ ญาณวุฑฺโฒ ปั้นทอง ภาคปกติ 
7 พระอธิการเกรียงไกร อธิจิตฺโต ผานโพธิ์ค า ภาคปกติ 
8 พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวณฺโณ การรัตน์ ภาคปกติ 
9 พระครูอินทสารธรรม นรินฺโท โคนพันธุ์ ภาคสมทบ 

10 นายพงษ์พันธ์   อัศพันธ์ ภาคสมทบ 
11 นายเปรม   คุณโดน ภาคสมทบ 
12 นายวีรพล   ดอกบัว ภาคสมทบ 
13 นางภัทราวัลย์   ดอกบัว ภาคสมทบ 
14 นายจีรวัฒน์   ตั้งอรุณจรัสแสง ภาคสมทบ 
15 นางศิริพร   ระวีกุล ภาคสมทบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระภัทรพล ปญฺญาวชิโร   ภาคปกติ 
2 พระพัฒนพล สิริสุวณฺโณ   ภาคปกติ 
3 พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี   ภาคปกติ 
4 พระมหานิรันดร์ ปญฺญาวุฑฺโฒ   ภาคปกติ 
5 พระนันทวัฒน์ สุนทโร   ภาคปกติ 
6 นายอภิสิทธิ์ ปฏินังเต   ภาคปกติ 
7 พระสุทธิศักดิ์ สมฺปณฺณเมธี   ภาคปกติ 
8 พระครูประโชติเมธาภรณ์ ฐิตเมโธ   ภาคปกติ 
9 พระธีระยุทธ อานนฺทมุนี   ภาคสมทบ 

10 พระอภิสิทธิ์ อภิวาทเมธี/งามเลิศ   ภาคสมทบ 
11 นางสาวภรณ์ทิพย์ภา ศรีละครดี   ภาคสมทบ 
12 พระไพโรจน์ วชิรปญฺโญ สุโพธิ์ทอง ภาคสมทบ 
13 นางสาวจริยา   สดงาม ภาคสมทบ 
14 นางสาวลัดดาวัลย์   คงดวงดี ภาคสมทบ 
15 นางสาวณัฐฐินี   ชงโค ภาคสมทบ 
16 พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน   ภาคสมทบ 
17 พระปลัดวิศิษฐ์ ชวาโน   ภาคสมทบ 
18 พระจิรศักดิ์ คุณว โส   ภาคสมทบ 
19 พระปลัดภัทรวัฒน์ สีลเตโช   ภาคสมทบ 
20 พระธีระวัฒน์ พุทฺธสโร   ภาคสมทบ 
21 ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ   หาญพิชัย ภาคสมทบ 
22 นางสาวกมลกาญจน์   อุทัยเรือง ภาคสมทบ 
23 นายพิษณุ   หอมสมบัติ ภาคสมทบ 
24 นายอมรเทพ   สุขชัย ภาคสมทบ 
25 นางสาวชุติกาญจน์   หล่ าแขก ภาคสมทบ 
26 นางสาวค ามะณี   บริศรี ภาคสมทบ 
27 นายจักร์กฤษ   ทองมี ภาคสมทบ 
28 นายวิบูลย์   ลีเฮียง ภาคสมทบ 
29 นายวันชัย   ดีละอ่อน ภาคสมทบ 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ก าหนดการสอบคัดเลือก:ประเภทข้อเขียน 

หลักสูตร วันสอบ รายการ ห้องสอบ 
ปริญญาโท ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน  

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. –สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. –สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะผูไ้ม่มผีลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศรับสมัคร) 

 
๓๑๒-๓๑๓ 

ปริญญาเอก ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. –สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. –สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะผูไ้ม่มผีลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศรับสมัคร) 

 
๓๑๒-๓๑๓ 

 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบข้อเขียน(ป.โท-เอก)  
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนตามก าหนดการ ณ ห้องสอบ ๓๑๒-๓๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ไม่มาสอบตามวันและเวลา
ดังกล่าวหรือไม่มีหนังสือลาอย่างเป็นทางการ ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
  อนึ่ง ผู้สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่ง
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นล าดับต่อไป  
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๙๒ ๕๕๒ ๖๔๒๖ (ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา)  


