
 
 
 
 

 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

******************* 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือก

พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

  
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

        
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระครูสุตวรธรรมพินิจ ปิยธมฺโม หนูตอ  
๒ พระอธิการทิพเนตร ปญฺญาทีโป เครือวัลย์  
๓ พระอธิการศุทิตย์ อ สุสีโล    
๔ พระมหาธีรดา สมจิตฺโต ขม้ิน  
๕ พระณัฐธัญ ธมฺมทินฺโน โคตรสีท่า  
๖ พระอนนต์ อคฺคธมฺโม จ าเริญโชค  
๗ พระวันชัย ภูริทตฺโต อนนตรี  
๘ Phra Sayyanli Kiesaksy   
๙ พระปลักอภิสิทธิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ สีพาแลว  

๑๐ นายเจษฎา  มูลยาพอ  
๑๑ นายสมชาย  หานนท์  
๑๒ นางสาวเสาวนีย์  อันสนั่น  
๑๓ นางสาวอุมารินทร์  เลิศสหพันธ์  
๑๔ นางพัชรินทร์   พันธ์นามาลากอง  
๑๕ นางสาวนลินรัตน์  อุ่นแก้ว  
๑๖ พระวันนี  ขนฺติพโล ขันตีกลุ  
๑๗ นายอริย์ธัช  เลิศรวมโชค  
๑๘ นางสาวกัลฐิพร  ชัยประทานพงษ์  
๑๙ พระมหาสงกรานต์ จารธมโฺม รูปจะโป๊ะ  
๒๐ พระมหาพงษ์ศิริ คมฺภีราภฏโร นามแสง  

 



หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
สาขาวิชาปรัชญา  

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระสมุห์บุญฤทธิ์ มหาปุญฺโญ ศรีวิชัย  
๒ พระใบฎีกาอนุพงศ์ สุเมโธ อาจมุ่งคุณ  
๓ พระลือนาม ชุตินฺธโร การะเกศ  
๔ นางณัฐชยา    จิตภักด ี  
๕ นายศุภชัย    บุญยาน  
๖ พระครูสังฆรักษ์สมพร ปภากโร จักรวาโชติ  
๗ พระอนุ ภทฺทจารี น้อยกลาง  
๘ พระชัยยันต์ โกมโล แก้วมะไฟ  
๙ พระบุญเลี้ยง  โอภาโส สุขพิพัฒน์  

๑๐ พระอนุชิต โอวาทกฺขโม นาก้อนทอง  

 
 
 
 

 
 

 



หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระศรายุทธ วชิรปญฺโญ ทวิชัย  
๒ พระโฆษิต  โฆสิตธมฺโม บ ารุงแจ่ม  
๓ พระปลัดอภิสิทธิ์ ธีรปญฺโญ เล็กภิญโญ  
๔ พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม  กิ่งแก้ว  
๕ พระจิตติศักดิ์ อาภาโส แสนศิริ  
๖ นายวีระพงษ์   ปรองดอง  
๗ นางสาวปนัดดา   สัพโส  
๘ พระมหาวีระกุล อคฺคว โส ค าจันทราช  
๙ พระอิการประสิทธิ์ ทีฆายุโก วิริยพันธ์  

๑๐ นายจงดี   เพชรสังคูณ  
๑๑ นายสุขสันต์   สุขสงคราม  
๑๒ ผศ.ดร.เกรียงไกร   ปัญญาประเสริฐกูล  
๑๓ พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส บุญกลาง  
๑๔ พระเดวิศณ์ สุขถาวโร ยิ้มเนียม  
๑๕ ร้อยโทอนันต์   ฉายวิชัย  
๑๖ พระครูอรุณธรรมประกาศ     
๑๗ พระครูชัยธรรมโมภาส ชยาภาโร ไชยภู  
๑๘ พระครูปลัดวีระ อคฺคจิตโต มงคล  
๑๙ พระครูวิจิตรศาสนการ ถาวโร แนบเนียน  
๒๐ ว่าที่ ร.ต.ครรชิต    ชัยกิจ  
๒๑ พระอธิการสกายแลบ ธมฺมธโร นามโท  
๒๒ นางสาวสุพิศ   ศรีบัว  
๒๓ พระครูโพธิสังวรคุณ คุณส วโร ฉัตรจรัส  
๒๔ พระมหาวสันต์  ภูริปญฺโญ ยางสิงห์อ้อ  
๒๕ พระอนันทสัก นนฺฑิวฒฺโน พัตทสิลา  
๒๖ พระครูสุตธรรมภาณี โอภาโส ใยแก้ว  
๒๗ นายปัญญา   ศาสตรา  
๒๘ นายอุทัย    กมลศิลป์  



ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๒๙ นายปกรณ์    คามวัลย์  
๓๐ นางสาวณฐมน   พลซื่อ  
๓๑ พระครูวินัยธรรมวุฒิ     ส ารอง 
๓๒ นางสาวภิญญาดา   ชนะเสภา ส ารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระสมุห์สมปอง ขนฺติธโร ค าช านิ  
๒ พระมานิต ฐานวโร ภูกิ่งเงิน  
๓ พระมหาศุภกิจ ธมฺโม ครองศิริรัตน์  
๔ พระวีรพงษ์ วีรว โส ยอดยศ  
๕ พระธนากร อุคฺคชาโต ระตะจารุ  
๖ พระประจักษ์ ภูริปญฺโญ สีลากกลาง  
๗ พระอุดม ปภสฺสโร ปะสาวะนัง  

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
สาขาวิชาปรัชญา 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พ.ท.พิศิษฐ์   ชาญเศษ  
๒ พระเสกสรรค์ ถาวรจิตฺโต ศรีเพ็งรัก  
๓ พระชินภัทรพงษ์ อธิปญฺโญ สมบัติโพธิ์  
๔ พระภัทรโภคิน ฐิตสาโร พรมโคตร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระฐิติวัสส์ ธิติวฑฺฒโน หมั่นกิจ  
๒ พระไพโรจน์ วชิรปญฺโญ สุโพธิ์ทอง  
๓ พระอนันต์ ธมฺมวิริโย นามทอง  
๔ พระมหาอภิสิทธิ์ อภิภทฺรเมธี ไทยธานี  
๕ พระอ่างค า โชติปญฺโญ นวนจันทร์  
๖ พระมหาวิรพรรณ ทีปว โส เศษถา  
๗ พระยอดชาย ธีรภทฺโท คันธะมาลา  
๘ พระนัฐกิจ ปุญญชารี สายสมบัติ  
๙ พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ   สุพิบาล  

๑๐ พระวินัย วรธมฺโม รัตนประทุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ) 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ นายนันทภพ   จันตระกูล  
๒ พระสุรศักดิ์ มหาวีโร นามข า  
๓ พระอธกิารปิยพงษ์ สุจิตฺโต เสนาสุ  
๔ นายบุญญาพงษ์   ดวงมาลย์  
๕ นางสาวนิตยา   ภูบัวเพชร  
๖ นางสาวอคิราภ์    โยธาธรรม  
๗ นางจรินธรณ์   ขันโพธิ์น้อย  
๘ นางกุลธิดา   มะลิวัลย์  
๙ นางสาวกานต์ธิดา   วิชากุล  

๑๐ นายจักรกฤต   หาพา  
๑๑ พระมหาทองสุข ธมฺมสุนฺทโร แก้ววังวอน  
๑๒ นายยุทธนา   บัวบาล  
๑๓ นางสาววิภาวรรณ   แอบกลิ่นจันทร์  
๑๔ พระจิณณ์วารณย์ อคฺคธมฺโม   
๑๕ นายสมบัติ   โยธาธรรม  
๑๖ นายชนกานต์   กุลด้วง ส ารอง 
๑๗ นายทวี   เวียงทอง ส ารอง 
๑๘ พระครูปริยัติเจติยคุณ อภิวณฺโณ อดใจ ส ารอง 
๑๙ พระครูปริยัติจันทสาร จนฺทสิริ รัตนทิพย์ ส ารอง 
๒๐ พระสุริยา จารุธมฺโม หงษ์ชุมแพ ส ารอง 

 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคปกติ) 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระบัณฑิต ปญฺญาวุฑฺโฒ เฮ้ากุล  
๒ พระศุภเดช ธมฺมธโร สัตถาผล  
๓ พระยี่แก้ว ธมฺมจาโร สมงาม  
๔ พระสมพล กิตฺติเมธี เชื้อกล้า  
๕ พระทนงศักดิ์ จารุธมฺโม เสริฐแสงดี  

 
รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) 

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ นายณัฐพงษ์  สารยศ  
๒ นางสาวพิพิธธนวดี  สมคะเณย์  
๓ นางสาวสรรสยา  ขันวิเศษ  
๔ นายนเรศ   ลุนาหา  
๕ พระมหาณัฐพงศ์ ชยวุฑฺโฒ   บุญรักษ์  
๖ พระสิทธิพงษ์ สุทสฺสโน ภักด ี  
๗ พระมหากฤษดา   ธาตุทาสี  

 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคปกติ) 
   

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระพัลลภ อคฺคปญฺโญ อู่รัศมี  
๒ พระนัทธี ฐิตธมฺโม ทรงศรี  
๓ พระวสันต์ วสนฺตเวที หงอกชัย  
๔ พระมหาปรัชญ์  นภภูริสิร ิ อัตถาภร  
๕ พระชัยภัก ชยเมธี พาลี  
๖ พระจรัญ ปญฺญาวุโธ ทุมตาลเดียว  
๗ พระสุวัณ จิตโสภโณ ฝ่าผล  
๘ พระวรายุทธ ติกฺขวีโร หัสจันทร์  
๙ พระศราวุฒิ รตนวณฺโณ คชสี  

๑๐ พระจักกฤษ์ จนฺทรโชโต จันทรโชติ  
๑๑ พระจักรพันธ์  ธีรธมฺโม วรรณมา  
๑๒ พระใบฎีกาอาทิตย์ อุตฺตโม ภูมิมิตร  
๑๓ พระธนาวุฒิ วุฑฺฒิโก โทหล้า  
๑๔ พระวุฒิชัย หิตวิชฺโช  เลาโพธิ์  
๑๕ พระมหาสถิตย์ สุทฺธิมโน ราชวงษ์  
๑๖ พระเจตพล อินฺทปญฺโญ สีลา  
๑๗ นายสวาท  ฮาดภักดี  
๑๘ นางสาววัชรมน   จันรอง  
๑๙ พระมหาสุรศักดิ์ สุวณฺณกาโย สีดาราช  
๒๐ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน สินนา  
๒๑ พระไกรสร สุมโน กันมา  
๒๒ พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ ภูนอก  
๒๓ พระมหาเสกสรรค์ ปญฺญาวุฑโฒ จอมมณี  
๒๔ นายปณิธาน  มูลวิชา  
๒๕ นางสาวอรพิน   พูนประสิทธิ์  

 

 
 



หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคสมทบ) 
   

ล าดับที่ ชื่อ ฉายา สกุล หมายเหตุ 
๑ พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี กลิ่นศรีสุข  
๒ พระวรวุฒิ สุเมโธ มีธรรม  
๓ นายโกสินทร์  ทองดี  
๔ นางภาสวรรณ  สิทธิกรณ์  
๕ นางสาวกรรวี  อุดทามูล  
๖ นายทรงพล  โชติเวชกุล  
๗ พระมหาวุฒินันท์ รตนโชโต จูมชัย  
๘ นายรัฐกูล  เสนารา  
๙ พระศรีสุข รติโก ดอนมุ่ง  

๑๐ พระมหาสังคม ชยานนฺโท ช่างเหล็ก  
 
 
 
 
 
 


