
 
 

ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

--------------- 
  ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการ
สอบคัดเลือกพระภิกษุและบุคคลทั่วไป   เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, พุทธบริหารการศึกษา และการสอนสังคมศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยได้ด าเนินการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  
       บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอประกาศผลการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้   
  

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ นางเจือจันท ์  วังทะพันธ ์ ภาคสมทบ 
๒ พระอนุสรณ์ ปรกฺกโม ยิ่งยง ภาคสมทบ 
๓ พระครูอุดมธรรมวัตร ขนฺติโก บุญชัย ภาคสมทบ 
๔ นางสาวจันทร์ศิริ  พลอยงาม ภาคสมทบ 
๕ พระศุภราชัย สุรสกฺโก ล้วนศรี ภาคสมทบ 
๖ นางอัมพร  พลศรีราช ภาคสมทบ 
๗ นายพิจิตร    พงษ์เกษ ภาคสมทบ 
๘ พระสายแพร กตปุํฺโญ พริ้งเพราะ ภาคสมทบ 

๙ พระครูสุเมธธรรมกิจ ฐิตเมโธ กุดสมบัติ ภาคสมทบ 

๑๐ พระมหาก้องไพร สาคโร เกตุสาคร ภาคสมทบ 

๑๑ พระวีระชาต ิ ธีรสิทฺโธ เพ็งแจ่ม ภาคสมทบ 

๑๒ พระสุรเชษฐ ์ สจฺจาสโภ เอ่ิมชา ภาคสมทบ 

๑๓ พระสราวุฒ ิ วิสารโท วิชัยโย ภาคสมทบ 

๑๔ พระอธิการสุเนตร กนฺตวีโร สุวรรณเพ็ง ภาคสมทบ 

๑๕ พระปิยะ ปิยธมฺโม ทรัพย์มี ภาคสมทบ 

๑๖ พระครูวรมงคลประยุต สิริมงฺคโล ไชยราช ภาคสมทบ 

๑๗ นายบรรจง  วังหล้า ภาคสมทบ 

๑๘ พระครูวิบูลภัทโรภาส โอภาโส การพาศ ภาคสมทบ 

๑๙ พระครูสังฆรักษ์นพณรรพ์ ธีรปํฺโญ บุญแสง ภาคสมทบ 

๒๐ พระสมฤทธิ์ ฉนฺตจิตฺโต พนมทิพย์ ภาคสมทบ 

๒๑ พระมหาทองสุข สุเมโธ ไทยทนุ ภาคสมทบ 

๒๒ พระครูโสภณชยาภิวัฒน ์ อนาลโย พันวัล ภาคสมทบ 

๒๓ พระรุ่งธรรม โชติธมฺโม หลักค า ภาคสมทบ 

๒๔ พระอัครวินท์ อภิชาโต ทิรัณยาภาพงศ์ ภาคสมทบ 

๒๕ พระครูประโชติโพธิสาร จนฺทโชโต ป๎สสาวเน ภาคสมทบ 

๒๖ นายสิทธิพล  เวียงธรรม ภาคสมทบ 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบัน MCU-GET ในการ
สอบครั้งต่อไป ถ้าผ่านเกณฑ์จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา MCU๐๐๕-๐๐๖ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 
 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระครูสุตสุนทรธรรม สุนฺทรเมธี ตาดทอง ภาคปกติ 
๒ พระครูโศกสุธรรมวงศ์ อคฺคว โส คะอังกุ ภาคปกติ 
๓ พระอธิการประครองศิลป์ ติสฺโร สมใจ ภาคปกติ 
๔ พระสุทธิศักดิ์ สุขุมาโล กุลมีสี ภาคปกติ 
๕ พระปลัดอภิสิทธิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ สีพาแลว ภาคปกติ 
๖ พระประชา ติสฺสโร ต๋าค า ภาคปกติ 
๗ พระอธิการเสมียน ธมฺมทินฺโน ค าเต้า ภาคปกติ 
๘ พระมหาพงษ์ศิร ิ คมฺภีรเสฏฺโฐ นามแสง ภาคปกติ 
๙ พระธรรมธรศักดิ์ดา กิตฺติสมฺปนโน เหลาลาภะ ภาคปกติ 

๑๐ พระภานุวัฒน์ ขนฺติมโน โทสาล ี ภาคปกติ 
๑๑ พระปลัดพจน์ทพล ฐานสมฺปุณฺโณ ยุบลเลิศ ภาคปกติ 
๑๒ พระธรรมกิตติ์ ปํฺญาวชิโร จ าพรชัยนันต ์ ภาคปกติ 
๑๓ พระพุฒศษิฐ ์ สิริปํฺโญ จ าพรชัยนันต ์ ภาคปกติ 
๑๔ พระสุริยันต ์ ญาณจนฺโท แสงจันทร์ ภาคปกติ 
๑๕ พระมหาเอกนรินทร์ สิริภทฺโท เคนกุดรัง ภาคปกติ 
๑๖ พระสิทธิศักดิ์ พลญาโณ หาญวงศ์ ภาคปกติ 
๑๗ พระมหากอบกฤต โสภณปํฺโญ สิงห์อมร ภาคปกติ 
๑๘ พระมหาภควัฒน์ กิตฺติญาณเมธี พันเดช ภาคปกติ 
๑๙ พระมีชัย โชติปํฺโญ ทองใบ ภาคปกติ 
๒๐ พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท มะนีสาย ภาคปกติ 
๒๑ นายสมศักดิ์  ชวนเชย ภาคปกติ 
๒๒ นางอุมารินทร์  เลิศสหพันธ์ ภาคปกติ 
๒๓ นางนิภา  อาจริยาภิบาล ภาคปกติ 
๒๔ พระสุรเดช วิสุทฺธญาโณ ทิพเลิศ ภาคปกติ 
๒๕ Phra Vonexay  Siviengxay ภาคปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพุทธบริหารการศึกษา  

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระอนุชา สิริสาโร แรงดี ภาคปกติ 
๒ พระสมควร ปํฺญาวชิโร ปลื้มสุด ภาคปกติ 
๓ พระอธิการสกายแลบ ธมฺมธโร นามโท ภาคปกติ 
๔ พระสมุห์ขวัญชัย ปํฺญาวโร สาลารักษ ์ ภาคปกติ 
๕ พระมหาพิชิต ธมฺมวิชิโต ดุลยลา ภาคปกติ 
๖ พระพุทธพิงษ ์ วิสารโท สงวนนาม ภาคปกติ 
๗ พระครูสังฆรักษ์ขวัญชัย จรณสมฺปนฺโน ฝ้ายเทศ ภาคปกติ 
๘ พระมหาวิทวัฒน ์ วิวฑฺฒนเมธ ี จันทร์เต็ม ภาคปกติ 
๙ พระเสฏฐวุฒ ิ สนฺตจิตฺโต พุ่มไพจิตร ภาคปกติ 

๑๐ พระใบฎีกาธนกิจ นริสฺสโร เทือกกอง ภาคปกติ 
๑๑ พระทว ี โชติวโร ณ หนองคาย ภาคปกติ 
๑๒ พระธีรกร กิตฺติโสภโณ อินชัยยา ภาคปกติ 
๑๓ พระมหาอภิวัชร์ ญาณเมธี ขอสุข ภาคปกติ 
๑๔ พระครูวิมลธรรมโสภณ จนฺทปํฺโญ วิสาธรรม ภาคสมทบ 
๑๕ พระมหาหัสดี ปํฺญาวชิโร พรมนอก ภาคสมทบ 
๑๖ พระพุทธพัฒน์ พุทฺธสโร ค าวิมล ภาคสมทบ 
๑๗ พระใบฎีกาศรายุทธ มหานรินฺโท มหาประโค ภาคสมทบ 
๑๘ พระราชวธุ ปํฺญาวชิโร เพชรไพร ภาคสมทบ 
๑๙ พระมหาวีรกุล อคฺคว โส ค าจันทราช ภาคสมทบ 
๒๐ พระอธิการวิญญา จกฺกธมฺโม นามพฤทธิ ์ ภาคสมทบ 
๒๑ พระเดชา จนฺทว โส ฐานวิเศษ ภาคสมทบ 
๒๒ พระสุทธิพงษ ์ สุเมธโส งอกลาภ ภาคสมทบ 
๒๓ พระสุรพล สุภทฺโท แก้วภูบาล ภาคสมทบ 
๒๔ พระสุมิตร ฉนฺทสาโร พยัคชน ภาคสมทบ 
๒๕ พระประพงษ ์ รตนวณฺโณ ทีเขียว ภาคสมทบ 
๒๖ รอ้ยโทอนันต์  ฉายวิชัย ภาคสมทบ 
๒๗ นายสิทธิ์ศักดิ์  สมนาม ภาคสมทบ 
๒๘ นายอ านวย  มะโนมัย ภาคสมทบ 
๒๘ นายก้องกิดากร  ผิวดี ภาคสมทบ 
๒๙ นายสุบรรล ุ  เหตุผล ภาคสมทบ 
๓๐ นางสาวเดือนพัทธ ์  แก้วภูบาล ภาคสมทบ 
๓๑ นางสาวเอมอร  ทบวงศรี ภาคสมทบ 

 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา  

 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระดิฐวัฒน ์ อภิวฑฺฒนธมฺโม ทิพคุณ ภาคปกติ 
๒ พระมหาอนุพันธ์ อานนฺทเมธี พรมชาล ี ภาคปกติ 
๓ พระกรวัฒน ์ สิริปํฺโญ สืบสวน ภาคปกติ 
๔ พระมหาวัฒนา โชติปํฺโญ รัตนนท ์ ภาคปกติ 
๕ พระจักร จกฺกวโร เหมือนปืน ภาคปกติ 
๖ พระวรรธนา ญาณวโร สุวรรณเพ็ง ภาคปกติ 
๗ พระพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน ภูมิรัง ภาคปกติ 
๘ พระนาครินทร์ รตฺนนาโค มานาด ี ภาคปกติ 
๙ พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล จาริอุต ภาคปกติ 

๑๐ พระประนม ฐิตมโน กุลภู ภาคปกติ 
๑๑ พระจินดา สุชาโต พรมชาล ี ภาคปกติ 
๑๒ พระสุทัศน์ อาภาธโร อรัญมาลา ภาคปกติ 
๑๓ Phra Vankham Vannatharo Venevilay ภาคปกติ 
๑๔ นางสาวศศิธร  อนุอัน ภาคปกติ 
๑๕ พระอธิการมาวิน จนฺทธมฺโม อ้วนจี ภาคสมทบ 
๑๖ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สิทฺธิมูโล มูลสิติ ภาคสมทบ 
๑๗ พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ โคตรสุนทร ภาคสมทบ 
๑๘ พระกฤษณะ ญาณธโร เบาะพรม ภาคสมทบ 
๑๙ พระวรศานต ์ วรธมฺโม วัฒนวงศ ์ ภาคสมทบ 
๒๐ พระมหาอ าพล ธนปํฺโญ ชัยสาร ี ภาคสมทบ 
๒๑ พระมหาศักดา อชฺชสิทฺธิ โลหะทิน ภาคสมทบ 
๒๒ พระสุทธิพันธ ์ สิริธโร รักแจ้ง ภาคสมทบ 
๒๓ พระครูปลัดสุรวุฒ ิ จนฺทธมฺโม แสงมะโน ภาคสมทบ 
๒๔ นายนันทภูมิ  ภูมิอริยภิญโญ ภาคสมทบ 
๒๕ นายสุทธิพงษ ์  สายาพัฒน์ ภาคสมทบ 
๒๖ นายสุทธินันท ์  พรหมพันธุ์ใจ ภาคสมทบ 
๒๗ นายกิตติยานนท ์  วรรณวงศ ์ ภาคสมทบ 
๒๘ นายชารีวฒัน ์  ถวิลวงษ ์ ภาคสมทบ 
๒๙ นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว ์ ภาคสมทบ 
๓๐ นายอุทัย  กลมศิลป์ ภาคสมทบ 



ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทุกรปู/คนต้องปฏิบัติดังน้ี 
 ๑.ให้มารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและรับเอกสาร วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ และหลังพิธี
ปฐมนิเทศ จะมีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่ง จะได้
แจ้งให้ทราบในช่วงต่อไป 
  ๒.ให้น าหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทฉบับจริงมาตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 ๓.หากไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
  ส าหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามก าหนดการในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
 ๔. เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ภาคปกติ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และภาคสมทบ วัน
เสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสามารถลงทะเบียนรายวิชาและช าระค่าเล่าเรียนตามที่ปฏิทินก าหนด 
 ๕. ให้ผู้สอบผ่านทุกรูป/คนต้องเข้าอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มจร.ขอนแก่น ในวันที่ ๒๒-
๒๓, ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
  ๖. ติดต่อสอบถามได้ที ่เลขานุการบัณฑิตศึกษา ๐๙๒ ๕๕๒ ๖๔๒๖ ID line :p0887600330 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


