
 
 

ประกาศบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนเพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

*************** 

 ดวยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ไดดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พุทธบริหารการศึกษาและ
การสอนสังคมศึกษา และ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยกําหนดสอบขอเขียนและสัมภาษณ ระหวางวันท่ี ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   

  เพ่ือใหการดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ขอเขียนเพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดี วทิยาเขตขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปริญญาเอก สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ ฉายา นามสกลุ หมายเหต ุ

๐๐๑ พระมหาทองสุข  สุเมโธ ไทยทนุ ภาคสมทบ 

๐๐๒ พระครูโสภณชยาภิวัฒน อนาลโย พันวัล ภาคสมทบ 

๐๐๓ พระครูวรมงคลประยุต สิริมงฺคโล ไชยราช ภาคสมทบ 

๐๐๔ พระครูสุเมธธรรมกิจ ฐิตเมโธ กุดสมบัติ ภาคสมทบ 

๐๐๕ พระมหากองไพร สาคโร เกตุสาคร ภาคสมทบ 

๐๐๖ พระครูวิบูลภัทโรภาส โอภาโส การพาศ ภาคสมทบ 

๐๐๗ พระรุงธรรม โชติธมฺโม หลักคํา ภาคสมทบ 

๐๐๘ พระปยะ ปยธมฺโม ทรัพยมี ภาคสมทบ 

๐๐๙ พระถาวร  ฐานวโร ตาพรประเสริฐ ภาคสมทบ 

๐๑๐ พระอธิการสุเนตร กนฺตวีโร สุวรรณเพ็ง ภาคสมทบ 

๐๑๑ พระภาวิทย ฐิตวิริโย โพธิ์ตาทอง ภาคสมทบ 

๐๑๒ พระสายแพร กตปฺุโญ พริ้งเพราะ ภาคสมทบ 

๐๑๓ พระวีระชาติ  ธีรสิทฺโธ เพ็งแพง ภาคสมทบ 

๐๑๔ พระสุรเชษฐ สจฺจาสโภ เอิมชา ภาคสมทบ 

๐๑๕ พระครูโสภณกิตติธรรม สีลธโร กาลวิบูลย ภาคสมทบ 

๐๑๖ พระสําลี รกฺขิตธมฺโม พรมโสภา ภาคสมทบ 

๐๑๗ พระอนุสรณ ปรกฺกโม ยิ่งยง ภาคสมทบ 

๐๑๘ พระครูสังฆรักษนพณรรพ ธีรปฺโญ บุญแสง ภาคสมทบ 

๐๑๙ พระสราวุฒิ วิสารโท วิชัยโย ภาคสมทบ 

๐๒๐ พระอัครวินท อภิชาโต ทิรัณยาภาพงศ ภาคสมทบ 

๐๒๑ พระศุภราชัย สุรสกฺโก ลวนศรี ภาคสมทบ 

๐๒๒ นางสาวจันทรศิริ   พลอยงาม ภาคสมทบ 

๐๒๓ นางสาวประภัสรา   ศรีภา ภาคสมทบ 

๐๒๔ นายบรรจง   วังหลา ภาคสมทบ 

๐๒๕ นางเจือจันท   วังทะพันธ ภาคสมทบ 

 
 

  
 
 
 

 



ปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ ฉายา นามสกลุ หมายเหต ุ

๐๐๑  พระภานุวัฒน    ขนฺติมโน   โทสาล ี ภาคปกติ 

๐๐๒  พระชาญชัย   ผาสุโก   สีดาอุบล  ภาคปกติ 

๐๐๓  พระปลัดรณชัย   สิริวณฺโณ   ศรีสุวรรณ  ภาคปกติ 

๐๐๔  พระสุทธิศักดิ์   สุขุมาโล   กุลมีส ี ภาคปกติ 

๐๐๕  พระปลัดอภิสิทธิ์   ธมฺมวุฑฺโฒ   สีพาแลว  ภาคปกติ 

๐๐๖  พระประชา   ติสฺสโร   ตาคํา  ภาคปกติ 

๐๐๗  พระอธิการเมียน   ธมฺมทินฺโน   คําเตา  ภาคปกติ 

๐๐๘  พระดนัย   จิรธมฺโม   กล่ํากลืนสุข  ภาคปกติ 

๐๐๙  พระมหาพงษศิริ   คมฺภีรเสฏโฐ   นามแสง  ภาคปกติ 

๐๑๐  พระธรรมธรศักดิ์ดา   กิตฺติสมฺปนโน   เหลาลาภะ  ภาคปกติ 

๐๑๑ พระครูสุตสุนทรธรรม สุนฺทรเมธี ตาดทอง ภาคปกติ 

๐๑๒  พระปลัดพจนทพล   ฐานสมฺปุณฺโณ   ยุบลเลิศ  ภาคปกติ 

๐๑๓  นายสมศักดิ์      ชวนเชย  ภาคปกติ 

๐๑๔  นางอุมารินทร     เลิศสหพันธ  ภาคปกติ 

๐๑๕  นางนิภา     อาจริยาภิบาล  ภาคปกติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปริญญาโท สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 
 

ภาคปกต ิ

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ ฉายา นามสกลุ หมายเหต ุ

๐๐๑ พระอนุชา สิริสาโร แรงดี ภาคปกติ 

๐๐๒ พระสมควร ปฺญาวชิโร ปลื้มสุด ภาคปกติ 

๐๐๓ พระสุริยันต ญาณจนฺโท แสงจันทร ภาคปกติ 

๐๐๔ พระอธิการสกายแลบ ธมฺมธโร นามโท ภาคปกติ 

๐๐๕ พระสมุหขวัญชัย ปฺญาวโร สาลารักษ ภาคปกติ 

๐๐๖ พระมหาพิชิต ธมฺมวิชิโต ดุลยลา ภาคปกติ 

๐๐๗ พระพุทธิพงษ  วิสารโท สงวนนาม ภาคปกติ 

๐๐๘ พระครูสังฆรักษขวัญชัย จรณสมฺปนฺโน ฝายเทศ ภาคปกติ 

๐๐๙ พระครูประภัศรธรรมาภิรักษ ปภสฺสโร จันเขียด ภาคปกติ 

๐๑๐ พระดาวดุดร ปฺญาวชิโร อินนคร ภาคปกติ 

๐๑๑ พระครูวิสุทธิศีลโสภิต วิสุทโธ กันหาลา ภาคปกติ 

๐๑๒ พระมหาวทิวฒัน ์ ววิฑฒฺนเมธี จนัทรเ์ตม็ ภาคปกติ 

๐๑๓ พระเสฏฐวุฒิ สนฺตจิตโต พุมไพจิตร ภาคปกติ 

๐๑๔ พนะใบฎกีาธนกจิ นรสฺิสโร เทอืกกอง ภาคปกติ 

๐๑๕ พระทว ี โชตวิโร ณ หนองคาย ภาคปกติ 

๐๑๖ พระธีรกร กิตฺติโสภโณ อินชัยยา ภาคปกติ 

ภาคสมทบ 

๐๐๑ พระครูวิมลธรรมโสภณ จนฺทปฺโญ วิสาธรรม ภาคสมทบ 

๐๐๒ พระมหัสดี ปฺญาวชิโร พรมนอก ภาคสมทบ 

๐๐๓ พระพุทธพัฒน พุทฺธสโร คําวิมล ภาคสมทบ 

๐๐๔ พระมหาทรงพล พลธโร อ่ิมเชิง ภาคสมทบ 

๐๐๕ พระใบฎีกาศรายุทธ มหานรินฺโท มหาประโค ภาคสมทบ 

๐๐๖ พระราชวุธ ปฺญาวชิโร เพชรไพร ภาคสมทบ 

๐๐๗ พระครูสังฆรักษภัทรพงศ ธมฺมทีโป วงคศรีลา ภาคสมทบ 

๐๐๘ พระมหาวีรกุล อคฺควํโส คําจันทราช ภาคสมทบ 

๐๐๙ พระอธิการวิญญา จกฺกธมฺโม นามพฤทธิ ์ ภาคสมทบ 

๐๑๐ พระเดชา จนฺทวํโส ฐานวิเศษ ภาคสมทบ 

๐๑๑ สุทธิพงษ สุเมธโส งอกลาภ ภาคสมทบ 

๐๑๒ พระสุรพล สุภทฺโท แกวภูบาล ภาคสมทบ 

๐๑๓ พระสุมิตร ฉนฺทสาโร พยัคชน ภาคสมทบ 



๐๑๔ พระมหาศรัญู มหาวีโร คุรุสรณานนท ภาคสมทบ 

๐๑๕ พระประพงษ รตนวณฺโณ ทีเขียว ภาคสมทบ 

๐๑๖ ร.ท. อนันต   ฉายวิชัย ภาคสมทบ 

๐๑๗ น.ส.เดือนนพัทธ   แกวภูบาล ภาคสมทบ 

๐๑๘ นางบุญญาภา   พินิจพล ภาคสมทบ 

๐๑๙ น.ส.จุฑารัตน   มูลภักด ี ภาคสมทบ 

๐๒๐ นายอํานวย   มะโนมัย ภาคสมทบ 

๐๒๑ นายสิทธิ์ศักดิ์    สมนาม ภาคสมทบ 

๐๒๒ นางสาวเอมอร   ทบวงศรี ภาคสมทบ 

๐๒๓ นายกองกิดากร  ผิวด ี ภาคสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 

ภาคปกติ 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 

๐๐๑ พระดิฐวัฒน อภิวฑฺฒนธมฺโม ทิพคุณ ภาคปกติ 

๐๐๒ Phra Vankham Vannatharo Venevilay ภาคปกติ 

๐๐๓ พระมหาอนุพันธ อานนฺทเมธี พรมชาล ี ภาคปกติ 

๐๐๔ พระศิระวิวัฒน จกฺกวโร บุตรชา ภาคปกติ 

๐๐๕ พระครูใบฎีกาสุพรรณ ปสนฺนมโน สีกลาง ภาคปกติ 

๐๐๖ Phra Vonexay Chittavaro Siviengxay ภาคปกติ 

๐๐๗ พระกรวัฒน สิริปฺโญ สืบสวน ภาคปกติ 

๐๐๘ พระมหาวัฒนา โชติปฺโญ รัตนนท ภาคปกติ 

๐๐๙ พระจักร จกฺกวโร เหมือนปน ภาคปกติ 

๐๑๐ พระวรรธนา ญาณวโร สุวรรณเพ็ง ภาคปกติ 

๐๑๑ พระพันธวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน ภูมิรัง ภาคปกติ 

๐๑๒ พระอนันต ธมฺมวิริโย นามทอง ภาคปกติ 

๐๑๓ พระนาครินทร รตฺนนาโค มานาดี ภาคปกติ 

๐๑๔ พระครูสังฆรักษสิรภพ ฐิตสีโล จาริอุต ภาคปกติ 

๐๑๕ พระมหาทวี สิริวฑฺฒโน พรมวงศ ภาคปกติ 

๐๑๖  พระประนม   ฐิตมโน   กุลภ ู ภาคปกติ 

๐๑๗  พระจินดา   สุชาโต   พรมชาล ี ภาคปกติ 

๐๑๘ พระสุทธิพันธ สิริธโร รักแจง ภาคปกติ 

๐๑๙ น.ส.ศศิกร   อนุอัน ภาคปกติ 

ภาคสมทบ 

๐๐๑ พระอธิการมาวิน จนฺทธมฺโม อวนจี ภาคสมทบ 

๐๐๒ พระมหาศักดิ์สิทธิ ์ สิทฺธิมูโล มูลสิต ิ ภาคสมทบ 

๐๐๓ พระนิรันดร กิตฺติปฺโญ ตําหนิชาต ิ ภาคสมทบ 

๐๐๔ พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ โคตรสุนทร ภาคสมทบ 

๐๐๕ พระกฤษณะ ญาณธโร เบาะพรม ภาคสมทบ 

๐๐๖ พระวรศานต วรธมฺโม วัฒนวงศ ภาคสมทบ 

๐๐๗ พระมหาอําพล ธนปฺโญ ชัยสาร ี ภาคสมทบ 

๐๐๘ พระมหาศักดา อชฺชสิทธิ โลหะทิน ภาคสมทบ 

๐๐๙ นายนันทภูมิ  ภูมิอริยภิญโญ ภาคสมทบ 

 
 



กําหนดการสอบคัดเลือก 
--------------------  
ระดับปริญญาเอก 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(สอบขอเขียน) 

หอง  ๔๐๘  ชั้น ๔ 

วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
(สอบสัมภาษณและสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ) 

หอง ๓๐๘ และ ๓๐๙ ชั้น ๓ 
 

หมายเหตุ: เฉพาะปริญญาเอก ใหผูสมัครนําโครงรางดุษฎีนิพนธ ๖ ชุด สงบัณฑิตศึกษา ไมเกินวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐ มิเชนนั้นถือวาสละสิทธิ์ 

 

ระดับปริญญาโท 
วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
(สอบขอเขียน) 

หอง ๔๐๘  ชั้น ๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(สอบสัมภาษณ)  

©พระพุทธศาสนา -สอบหอง ๒๐๑ ชั้น ๒ 
©พุทธบริหารการศึกษา   -สอบหอง ๓๐๑  ชั้น ๓ 
©การสอนสังคมศึกษา     -สอบหอง ๓๐๘  ชั้น ๓ 

หมายเหตุ :  ผูไมมาสอบตามกําหนดการตามประกาศ ถือวาสละสิทธิ์   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 



ปฏิทินรับสมัครนิสิตใหมเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแกน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ติดตอประสานงานไดท่ี 
พระมหาพิสิฐ เลขานุการบัณฑิตศึกษา  
โทร.092-552-6426 

วัน/เดือน/ป รายการ 
๒๘ เมษายน –  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

จําหนายใบสมัครและรับสมัคร 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบขอเขียนและสัมภาษณ ป.โท(ภาคเชา-บาย) 

สอบขอเขียน ป.เอก(ภาคบาย) 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ป.เอก(ภาคเชา-บาย) 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผูสอบผาน 
๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวลงทะเบยีนเรียน  

(ชําระคาลงทะเบียนเรียน) 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปดเรียน(ภาคปกติ) 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปดเรียน(ภาคสมทบ) 
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