
 

 

 

 

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  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑ พระณัฐพัชร  กทฺทจาโร จ าปาบุร ี สมัครห้องทะเบียน 
๒ พระอิชย์ศิวัช จิตฺตส วโร จุติปราโมทย ์ สมัครห้องทะเบียน 
๓ พระพงษ์ศรี ฐานภโร ค าภาสัน สมัครห้องทะเบียน 

๔ พระอธิการประพาด อธิปญฺโญ ญาณประสาท สมัครห้องทะเบียน 

๕ พระบุญเส่ง ตปสีโล ผลรักษา สมัครห้องทะเบียน 

๖ พระมังกร อคฺควณฺโณ มาตรา สมัครห้องทะเบียน 

๗ พระมหาพิชัยยุทธ สุขวฑฺฒโน สุขเพีย สมัครห้องทะเบียน 

๘ พระครูสังฆรักษ์เกษม ขนฺตยาคโม ท้าวสูงเนิน สมัครห้องทะเบียน 

๙ พระสุพรม สุนฺทโร นาโม สมัครห้องทะเบียน 

๑๐ พระการัณย ์ กิตฺติสาโร นุชใหม่ สมัครออนไลน์ 
๑๑ พระสายันต ์ ชวโน ชุมนา สมัครออนไลน์ 
๑๒ พระมหาภัศดา พฺรหฺมทสฺสี พุ่มผึ้ง สมัครออนไลน์ 
๑๓ พระมหาณัฐพงษ ์ วฑฺฒนสุธ ี เคนทา สมัครออนไลน์ 
๑๔ ศิริมาสุธาน ี   ไวทูรย์ดาทุมมา สมัครออนไลน์ 
๑๕ รุ่งฤทธิ์   หวังอารีย์ สมัครออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 




