
 
ประกาศบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ตามท่ีบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กําหนดสอบ
คัดเลือกนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
และสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  และระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกําหนดสอบคัดเลือก
ข้อเขียนในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามความทราบแล้วนั้น 

บัดนี้  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  

๑. คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    
 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๐๓ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 

  วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 

๑  ๕๙๑๑๐๑ พระครูพิสณฑ์กิจจาทร ธมฺมกาโม เช้ือเงินเดือน  

๒  ๕๙๑๑๐๒ พระครูพิสัยปริยัติกิจ อคฺควณฺโณ พุ่มฟัก  

๓  ๕๙๑๑๐๓ พระธราธร นาถธมฺโม เทพวรรณ  

๔  ๕๙๑๑๐๔ นางลัดดา   คงสัตรา  

๕  ๕๙๑๑๐๕ พระจิรวัฒน ์ อภินนฺโท ชมสนธิ์  

๖  ๕๙๑๑๐๖ พระครูนิยมสิริทัต ทตฺตสิริ ต๋ัวแฮ  

๗  ๕๙๑๑๐๗ พระครูนิรมิตสังฆกิจ ธมฺมนาโท ภู่เล็ก  

๘  ๕๙๑๑๐๘ นายจิระวัฒน ์   โรจนศิลป์  

๙  ๕๙๑๑๐๙ พระกฤษฎา สุทฺธิโก สารนอก  

๑๐  ๕๙๑๑๑๐ พระครูปลัดวันชาติ  วิชาโต  ยอดดําเนิน  



ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 

๑๑  ๕๙๑๑๑๑ พระนนัทิศักดิ์ ธมฺมานนฺโท ล้ิมนันทิภาคย์  

๑๒  ๕๙๑๑๑๒ พระครูจันทวชิรสาร จนฺทสาโร ต้ังแต่ง  

๑๓  ๕๙๑๑๑๓ นายมงคล   วราหะ  

๑๔  ๕๙๑๑๑๔ นายจรรยา   ลินลา  

๑๕  ๕๙๑๑๑๕ นายวิสุทธิ   บุญญะโสภิต  

๑๖  ๕๙๑๑๑๖ พระมหาเดชาธร สุภชโย รัตนากนกพรรณ  

๑๗  ๕๙๑๑๑๗ พระมหาประเสริฐ  พุทฺธเมธี สังข์ทอง  

๑๘  ๕๙๑๑๑๘ นางสาวบุญ   ทองเขียว  

๑๙  ๕๖๑๑๑๙ นางสาววิภา   สิริ  

๒๐  ๕๖๑๑๒๐ พระมหาสกุล โกสโล คมบาง  
 

๒. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๒๐๙ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 

  วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑  ๕๙๑๒๐๑ นางกัลยา - ทองนุช  

๒  ๕๙๑๒๐๒ ว่าท่ีร.ต.กฤษณะ - ไกรสี  

๓  ๕๙๑๒๐๓ นางศุภากร  - เท่ียงธรรม  

๔  ๕๙๑๒๐๔ นางสาวชลธิชา - เพชรานรากร  

๕  ๕๙๑๒๐๖ พระประยุทธ ์ ปยุตฺโต ยาวิชัย  

๖  ๕๙๑๒๐๗ พระณัฐพงษ ์ ฐิตสทฺโธ ประวิทย์สกุล  

๗  ๕๙๑๒๐๘ นายวิษณุ - บัวคล่ี  

๘  ๕๙๑๒๐๙ นางสาวอรพินท์ุ - อินทรอัมพร  

๙  ๕๙๑๒๑๐ พระปลัดพหัสชัย ปญฺญาวชิโร หาปั้น  

 

 

 



๓. คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๐๓ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 

  วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑  ๕๙๒๑๐๑ พระจําเนียร กตปุญฺโญ ทองชาว  

๒  ๕๙๒๑๐๒ พระประพันธ ์ ชาตเมโธ สีผ้ึง  

๓  ๕๙๒๑๐๓ นางสาวมัทธา   รุกขะรัตน ์  

๔  ๕๙๒๑๐๔ พระปลัดอาจินต์ อภิญฺจโน ระวังภัย  

๕  ๕๙๒๑๐๕ นายสนอง    จันทร์ดวง  

๖  ๕๙๒๑๐๖ พระมนูศักดิ ์ อุตฺตโร คําผา  

๗  ๕๙๒๑๐๘ พระสุทธิชัย จรณธมฺโม ช่างเงิน  

๘  ๕๙๒๑๑๐ เจ้าอธิการมนตรี จารุวณฺโณ คงดา  

๙  ๕๙๒๑๑๑ พระสมพงษ ์ สิทฺธิวโร สิทธิพร  

 

๔. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๐๓ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 

  วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑  ๕๙๒๒๐๑ นางเมตตา - เจริญโพธิ ์  
๒  ๕๙๒๒๐๒ นางสาวนวนันท์ - ธงอาษา  
๓  ๕๙๒๒๐๓ นางสาวจตุพร - สอนถม  
๔  ๕๙๒๒๐๔ นายประสิทธิ์ - ศิริจันทร์  
๕  ๕๙๒๒๐๖ นายขัยชนะ - พูลฉนวน  
๖  ๕๙๒๒๐๗ นายนิยม - รัชดะวัฒน์วินัย  
๗  ๕๙๒๒๐๘ นางสาวอมรพรรณ - เรืองขํา  
๘  ๕๙๒๒๐๙ นายอนุรักษ ์ - ลักลอ  



ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๙  ๕๙๒๒๐๑๐ นายณัฐชา - ปั้นลายนาค  
๑๐  ๕๙๒๒๐๑๑ นายกานน - เล่ือนสกุล  
๑๑  ๕๙๒๒๐๑๒ นางสาวจิราพร - โตอ้น  
๑๒  ๕๙๒๒๐๑๓ นางสาวเฟื้องฟ้า - สิงห์บํารุง  
๑๓  ๕๙๒๒๐๑๔ นางสาววิภา - แตงไทย  
๑๔  ๕๙๒๒๐๑๘ นางสาวสิริยาภรณ์ - ทองงามชํา  
๑๕  ๕๙๒๒๐๑๙ นายกลวัชร - พักผ่อน  
๑๖  ๕๙๒๒๐๒๐ นางสาวณัทกาญจน์ - เช้ือทอง  
๑๗  ๕๙๒๒๐๒๒ นางสาวนภัสนันท์ - ภู่เพชร  
๑๘  ๕๙๒๒๐๒๓ นางสาวเสาวลักษณ์ - ต้ังพานิช  
๑๙  ๕๙๒๒๐๒๔ นายปารเมธ - พรมเพียร  
๒๐  ๕๙๒๒๐๒๕ นางสาวชญานิษฐ์ - พงค์พันธ์คุ้ม  
๒๑  ๕๙๒๒๐๒๖ นางสาวรัตน์ดาวรรณ์ - จันทร์อร่าม  
๒๒  ๕๙๒๒๐๒๗ นางออรันดา - บุญชายสินธุ์  
๒๓  ๕๙๒๒๐๒๘ นางสาวนิตยา - คงเกษม  
๒๔  ๕๙๒๒๐๒๙ พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร จําปาสด  
๒๕  ๕๙๒๒๐๓๐ พระมหากมล ขนฺติยาภิภู บุญยอง  
๒๖  ๕๙๒๒๐๓๑ พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ มาตสีหา  
๒๗  ๕๙๒๒๐๓๒ พระครูบริรักษ์พัชโรทก อธิปุญฺโญ สิทธิผิน  
๒๘  ๕๙๒๒๐๓๓ พระอมรศักดิ ์ อธิปุญฺโญ อ่อนจีน  
๒๙  ๕๙๒๒๐๓๕ พระณัฐวุฒ ิ คุณยุตฺโต วิเชียรวรรณ์  
๓๐  ๕๙๒๒๐๓๖ พระคมกริช ธีรปญฺโญ อินทมาศ  
๓๑  ๕๙๒๒๐๓๗ พระพยัพ อาสโถ สังวรลิ  
๓๒  ๕๙๒๒๐๓๘ พระมหาสุชิน วชิรญาโณ เชยผลบุญ  
๓๓  ๕๙๒๒๐๔๐ นางชนิดา - ติยานันธ์  
๓๔  ๕๙๒๒๐๔๑ นางสาวรุ่งนภา - พุ่มศรี  
๓๕  ๕๙๒๒๐๔๓ นายวานิช - ยาเพ็ชรน้อย  



ท่ี เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๓๖  ๕๙๒๒๐๔๖ นางสาวณสุดา - สิชฌรังษี  
๓๗  ๕๙๒๒๐๔๘ นายกิติพงษ ์ - คงโต  
๓๘  ๕๙๒๒๐๔๙ นางสาวณัฏธยานภ์รณ์ - เริ่มยินดี  
๓๙  ๕๙๒๒๐๕๐ นางสาววสุกัญญา - อ่องยิ้ม  
๔๐  ๕๙๒๒๐๕๑ นางอัญชลี - คราวจันทร์ทึก  
๔๑  ๕๙๒๒๐๕๓ นางสาวฐานิตดา - นัดที  
๔๒  ๕๙๒๒๐๕๔ นางสาวบัญชลิกา - รอดย้อย  
๔๓  ๕๙๒๒๐๕๕ นายสืบพงษ์ - คุณปราโมทย์  
๔๔  ๕๙๒๒๐๕๖ พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต เพ็งอุ่น  

 

ท้ังนี้  ให้ผู้สมัครที่มีรายช่ือตามประกาศข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
และนําบัตรประจําตัวผู้สมัครมาแสดงเพื่อเข้าห้องสอบต่อกรรมการผู้ควบคุมห้องสอบในวันสอบและควรมาถึง
สถานท่ีก่อนเวลา  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.) 
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 


