
 
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

***************  
 ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้ด าเนินการจัดสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้  
 ดังนั้น บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มารายงานตัวและ
ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน 
เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต ค าโสกเชือก ภาคสมทบ 
2 พระครูอุดมประชานุกูล อุตฺตโม สิงห์ทองบุญ ภาคสมทบ 
3 พระสุรเชษฐ์ อุตฺตโม สุทธิประภา ภาคสมทบ 
4 พระมหาสุรพล จนทวณโณ ธรรมประโยชน์ ภาคสมทบ 
5 พระครูสันติธรรมนิวิฐ เปสโล แสนสุรวงค์ ภาคสมทบ 
6 พระน าพล พลญาโณ พลศักดิ์ ภาคสมทบ 
7 พระมหาสมปอง กิตฺติปาโล  เกิดทวีพันธ์ ภาคสมทบ 
8 พระครูสารธรรมประสาธน์ กตสาโร คงเร่ง ภาคสมทบ 
9 พระมหาสุพล สุพโล สุขดา ภาคสมทบ 

10 พระอุทิพย์ ปญฺญาทีโป ตาลอ าพร ภาคสมทบ 
11 พระมหานพดล นวตลปญฺโญ ยมสีด า ภาคสมทบ 
12 พ.ต.อ.คณิต   ดวงหัสดี ภาคสมทบ 
13 นางพชรกนก   ฤกษ์งาม ภาคสมทบ 
14 นายค านวน   บัวทอง ภาคสมทบ 
15 นายสวัสดี    ปลื้มกมล ภาคสมทบ 
16 นายวินัย   อินเสมียน ภาคสมทบ 
17 นางสาวปรียาภรณ์   ฤทธาพรม ภาคสมทบ 
๑๘ นายศักดิ์สกล   ผลสนอง ภาคสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระอธิการมนตรี คมฺภีปญโญ มิ่งบุญ ภาคสมทบ 
2 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ พานิช ภาคสมทบ 
3 พระจันทจร ฐานิสฺสโร กิมาพันธ์ ภาคสมทบ 
4 พระนราศักดิ์ วรธมฺโม ธรรมศรีใจ ภาคสมทบ 
5 พระจิณกมล อภิรตโน เป็นสุข ภาคสมทบ 
6 พระทศเทพ ทสธมฺโม วณิชาติ ภาคสมทบ 
7 พระยงยุทธ เทวธมฺโม จันทะอ่อน ภาคสมทบ 
8 พระอัจฉริยะ อรุโณ ปัญโย ภาคสมทบ 
9 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ศรีระวงษ์ ภาคสมทบ 

10 พระครูปริยัติวราภิรม ปภสฺสโร ภูมิภาค ภาคสมทบ 
11 พระมหาทองจันทร์ จกฺกวโร บรรดิษฐ์ ภาคสมทบ 
12 นางสาวจันทนา   แสนค า ภาคสมทบ 
13 นายประสิทธิ์   วงศรีเทพ ภาคสมทบ 
14 นางพินทอง   รัตนภุชงค์ ภาคสมทบ 
15 นายประวัติ   นิธิเตชะยศสกุล ภาคสมทบ 
16 นางพิชรารัตน์   มีทอง ภาคสมทบ 
17 นางเพชราภรณ์   ประสารฉ่ า ภาคสมทบ 
18 นายวัชรกฤษฎิ์   เสมอภาค ภาคสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน จันทาพูน ภาคปกติ 
2 พระมหาฤทธิ์ชัย สมนฺตภาณ ี พรมพินิจ ภาคปกติ 
3 พระสินสมุทร มหาปญฺโญ สินธุศิริ ภาคปกติ 
4 พระอธิการสุชิน อินทสโร อินทรก าแหง ภาคปกติ 
5 พระวิทยา โสภณจิตฺโต โพธิ์ศรี ภาคปกติ 
6 พระวิสันต์ อาภสฺสโร ศรีโสภา ภาคปกติ 
7 พระไพโรจน์ วชิรปญฺโญ สุโพธิ์ทอง ภาคปกติ 
8 พระวรพันธุ์ วรปญฺโญ กระจายศรี ภาคปกติ 
9 สามเณรอนุพงศ์   แสนสุพรรณ์ ภาคปกติ 

10 พระสนธิศักดิ์ อาภสฺสโร รังกา ภาคปกติ 
11 พระมหาอภิสิทธิ์ วุฑฒิสสโร เจริญราช ภาคปกติ 
12 พระสมพร ฉนฺทสีโล ท่าสีลา ภาคปกติ 

13 พระลาซัน ญาณวีโร พนลัด ภาคปกติ 

14 พระบุญสูง ปริปุญโญ   ภาคปกติ 
15 พระชาญชัย จนฺทสโร บุญหล้า ภาคปกติ 
16 พระรักเกียรติพงษ์ ถาวโร  อินเปือย ภาคปกติ 
17 พระชัยเจริญ อานนฺโท จิระพานิช ภาคปกติ 
18 พระนครินทร์ อนาลโย พลชิวา ภาคปกติ 
19 พระกัมพล กมฺพโล สายอาภรณ์ ภาคปกติ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญา 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระสุเมธ สุเมโธ สายธนู ภาคปกติ 

2 พระธรรมนูญ กุสลธมฺโม พุทธิมา ภาคปกติ 

3 พระมหาศรายุทธ กิตฺติธมฺมภาณี นามรักษา ภาคปกติ 

4 พระจตุรงศ์ จตุราภินฺนโท บัวช่วย ภาคปกติ 

5 พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฒโน วิเซีย ภาคปกติ 

6 พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี มาระศรี ภาคปกติ 
๗ นายไพรัตน์   ทองไสย์ ภาคปกติ 
๘ นายเทิดพงษ์   พิมพ์งาม ภาคปกติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 
ภาคปกต ิ

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระพรศักดิ์ ภทฺทาจาโร จันทานี  

2 พระมหาอรรถชัย  ญาณธโร เสื้อก่านด า  

3 พระศรีพอน   เมืองสุวัน  

4 พระพัฒนมงคลชัย อติธมฺโม ถานะ  

๕ พระประภาส ปญญาคโม ดอกไม้  

ภาคสมทบ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระครูอินทสารธรรม นรินฺโท โคนพันธุ์  

2 นายวีระพล   ดอกบัว  

3 นางสาวภคพร   เลิกนอก  

4 นางภัทราวัลย์   ดอกบัว  

๕ นายจีรวัฒน์   ต้ังอรุณจรัสแสง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 
ภาคปกต ิ

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระภัทรพล ปญฺญาวชิโร ผดุงตาล  
2 พระครูประโชติเมธาภรณ์ ฐิตเมโธ หาทรัพย์  
3 พระธีระยุทธ อานนฺทมุนี ทัศน์จันดา  
4 พระมหานิรันดร์ ปญฺญาวุฑฺโฒ แดนกะไสย  
5 พระพัฒนพล สิริสุวณฺโณ เพ็ชรไชย  
6 พระนันทวัฒน์ สุนทโร ศรีบุรินทร์  
7 พระสุทธิศักดิ์ สมฺปณฺณเมธี คงมาก  
8 พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี คงยืน  
9 พระวงษ์ทอง สุภทฺโท ต่อมค า  

10 นางสาวภรณ์ทิพย์ภา   ศรีละครดี  
11 นายอภิสิทธิ์   ปฏินังเต  
12 นางสาวจริยา   สดงาม  
13 นางสุรีพร    ชาบุตรบุณฑริก  

ภาคสมทบ 
ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
1 พระมหาธีรศักดิ์ จนฺทธมฺโม ทับสุลิ  
2 พระธีระวัฒน์ พุทฺธสโร  บัวแก้ว  
3 พระปลัดภัทรวัฒน์ สีลเตโช  โพนสิงห์  
4 พระปลัดวิศิษฐ์ ชวาโน  ยืนสุข  
5 พระจิรศักดิ์ คุณว โส วงค์ภูมี  
6 พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน  วัดแผ่นล า  
7 นายจักร์กฤษ   ทองมี  
8 นางสาวค ามะณี   บริศรี  
9 นายอมรเทพ   สุขชัย  

10 นางสาวชุติกาญจน์   หล่ าแขก  
11 นายวิบูลย์   ลีเฮียง  
12 นายพิษณุ    หอมสมบัติ  
13 นางสาวลัดดาวัลย์   คงดวงดี  
1๔ นางสาวน้ าผึ้ง   แสงทับทิม  
๑๕ นางสาวณัฐฐินี   ชงโค  
๑๖ นายวันชัย   ดีละอ่อน  
๑๗ นายใจ   บุญชัยมิ่ง  
๑๘ นายธีระศักดิ์   เหลาแตว  



๘ 

 

หมายเหต ุ 
  ๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวและลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลส านักวิชาการ ชั้น ๑ อาคารหอสมุด
สารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐    
  ๒) หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์    
 
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  
  ๑) นางระพีพร  มณีวรรณ-หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. ๐๘๙ ๗๑๑๑๖๗๓ 
  ๒) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.-ผอ.หลักสูตร พธ.ด./พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) โทร. 088 7474927  
  ๓) พระอธิการบุญช่วย โชติว โส,ดร.-เลขานุการหลักสูตร พธ.ม.พุทธบริหารการศึกษา โทร. 085 4599365  
  ๔) ดร.สมควร นามสีฐาน-เลขานุการหลักสูตรพธ.ม.การสอนสังคมศึกษา โทร. 081 5740947  
  ๕) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น-เลขานุการหลักสูตร พธ.ม./พธ.ด.ปรัชญา โทร. 081 7088595   
  ๖) พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ-ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร. 092 5526426   

 


