
 

 

 

 

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  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑ พระสมุห์ทัน ธมฺมสโร แฝงสะโด สมัครห้องทะเบียน 
๒ พระต่อศักดิ์ กิตฺติสาโร สังขะทิพย์ สมัครห้องทะเบียน 

๓ พระมหาจิตสรานนท์ จิตญาณเมธี ภูจ าปี สมัครห้องทะเบียน 

๔ สามเณรปติวัฒน์   แสนเมือง สมัครห้องทะเบียน 

๕ พระนพรัตน์ นริสฺสโร สีมี สมัครห้องทะเบียน 

๖ พระมหาสนาม ปภาโส ค าภิบาล สมัครห้องทะเบียน 

๗ พระมาหชนาธิป ชยเมธี เรืองชัย สมัครห้องทะเบียน 

๘ พระพิเชษฐ ธมฺมธโร เสริมศักดิ์ สมัครห้องทะเบียน 
๙ พระสมุห์สุทธินันท์ จนฺทสาโร ประกอบสันต์ สมัครออนไลน์ 

๑๐ พระใบฎีกาเกริกพล อินฺทปญฺโญ ยะภักดี สมัครออนไลน์ 
๑๑ พระสุริยา ปิยธมฺโม ปิยะพงศ์ไพศาล สมัครออนไลน์ 
๑๒ พระอานนท ์ อคฺคปญฺโญ ทิพย์สิงห์ สมัครออนไลน์ 
๑๓ พระณัฐวุฒ ิ วรวฒฺฑโณ นาคม สมัครออนไลน์ 
๑๔ พระองอาจ ปญฺญาวโร แก้ววินิจ สมัครออนไลน์ 
๑๕ พระมหาสิทธิพงษ์ สุจิณฺณธมฺโม อุ่นแสนสุข สมัครออนไลน์ 
๑๖ พระวัจน์กร กนฺตวณฺโณ พิมล สมัครออนไลน์ 
๑๗ พระมหาชัชวาลย์ สิริวฑฺฒโน โสไกส ี สมัครออนไลน์ 
๑๘ พระรณฤทธิ์ สิริปุญฺโญ โกสากุล สมัครออนไลน์ 
๑๙ พระเชษฐา สุวณฺณปุตฺโต ชมวัน สมัครออนไลน์ 
๒๐ พระสมุห์เรืองวุธ ชลิตญาโณ อารมณ์เย็น สมัครออนไลน์ 
๒๑ พระวิทวัฏ  ฉวิวณฺโณ เทพา สมัครออนไลน์ 
๒๒ พระอธิการชยพล  ชุตินฺธโร ศรีกุล สมัครออนไลน์ 
๒๓ พระศรายธุ ญาณวิสุทฺโธ นามศักดิ ์ สมัครออนไลน์ 
๒๔ พระศักดิืสิทธิ์ ฐิตญาโณ ภูพิลา สมัครออนไลน์ 
๒๕ พระอธิการวรศักดิ์ กุลเมโธ แพทย์ไชโย สมัครออนไลน์ 
๒๖ พระทนงศักดิ์ จารุธมฺโม เสริฐแสงดี สมัครออนไลน์ 
๒๗ พระพรหมวิหาร อติธมฺโม แดนดงยิ่ง สมัครออนไลน์ 
๒๘ นายสิทธิชัย   พิมพ์สิม สมัครห้องทะเบียน 

๒๙ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชัย   แสงจันทร์ สมัครห้องทะเบียน 



ล าดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๓๐ นายจิรพันธ ์   นามรัตน์ศรี สมัครห้องทะเบียน 

๓๑ พ.ต.ท.หญิงเบญจมาศ    ปีตกภัทรากร สมัครออนไลน์ 
๓๒ นายวชัรานนท์   พรมสมบัติ สมัครออนไลน์ 
๓๓ น้ าค้าง   ลิโป ้ สมัครออนไลน์ 
๓๔ นายนิรัตฐณันทร์   กันยาเลิศ สมัครออนไลน์ 
๓๕ เรืองรุ่ง   วรบุตร สมัครออนไลน์ 
๓๖ นางสาวอัจฉรา   ค าปาน สมัครออนไลน์ 
๓๗ นางสาวขณิษฐา   เชื้อคมตา สมัครออนไลน์ 
๓๘ สุจิตตรา   สะดู่ สมัครออนไลน์ 
๓๙ นายธรรมธชั    แมดม่ิงเหง้า สมัครออนไลน์ 
๔๐ นาย ภูมินาค   ภู่นาค สมัครออนไลน์ 
๔๑ นายปฐมสิทธิ ์   แสวงวงศ์ สมัครออนไลน์ 
๔๒ เยาวลักษณ ์   บุสาวรรณกร สมัครออนไลน์ 
๔๓ นายเอกวัตร   หมู่แสนกอ 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 


