
 
 

ประกาศบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนครสวรรค 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลอืกเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพุทธการบริหาการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค กําหนดสอบคัดเลือก
นิสิตใหม เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    
ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ และกําหนดสอบคัดเลือกขอเขียนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และสอบสัมภาษณในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  ตามความทราบแลวนั้น 

บัดนี้ การดําเนินการสอบคัดเลือกสําเร็จเรียบรอย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 

๑ พระมหาจรัญ อุตฺตโร อินทรสิน 
๒ พระสมุหชาญชัย ญาณชาโต เพชรดี 
๓ พระมหาธนกร กิตฺติปฺโญ สรอยศรี 
๔ พระครูประคุณวชิราภรณ คุณาวนฺโต วงษทัพ 
๕ พระครูประโชตพิัชรพงศ วิสุตฺโธ พิทักษอัมพรกุล 
๖ พระครูปริยัติพัชรโกวิท สุขุมาลปโฺญ ศักดิ์เจริญชัยกุล 
๗ พระครูปริยัติพัชรธรรม สุธมฺโม ทองสี 
๘ นายพิสันต  สุขพูล 
๙ นางสาวเพ็ญแข  คงเพชรศักดิ์ 

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 

๑ พระไตรภูมิ เตชธมฺโม ทองหาญ 
๒ พระบรรเจิด อภิปญโญ กระดาษแกว 
๓ พระไมตรี วิสุทฺธสีโล ทิพยบํารุง 
๔ พระรังสรรค ติกฺขปฺโญ พิมพา 



เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 

๕ พระครูวชิรสีลวงศ เขมกาโม จินตวิเศษ 
๖ พระวิเวก ปฺญาวิเวโก นามรุงโรจน 
๗ พระศุภชัย จนฺทสาโร ศีรีสิริรุงเลิศ 
๘ พระปลัดสามารถ จนฺทสาโร สิงหรักษ 
๙ พระครูสุกิตติชัยคุณ ชินวํโส โฉมเชิด 

๑๐ พระเอกชัย ฐานชโย ขลิบพุดซา 
๑๑ นายณัฐพงษ   กลาดี 
๑๒ นางสาววิภา   ปนพุก 
๑๓ นายสิตานัน   สัมพันธธนโชต ิ
๑๔ นางสาวอิทธิเชษฐ   ปุญญพัฒนสัตกร 

๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 

๑. พระอธิการชุมพล อธิปฺโญ บุตรแสน 
๒. พระพิษณุ จารุวํโส คงเกิด 
๓. พระสัมผัส สนฺตจิตฺโต จินตะเกษกรณ 
๔. นางสาวชนัญชิดา  เกษโกมล 
๕. นางสาวชิลิกา   ฮีมินกูล 
๖. นางสาวภัทรวิภาพร   รอดนวล 
๗. นายนิทัศน   จรลอง 

๔.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 

๑. พระคํารณ อติภทฺโท ทองนอย 
๒. พระจักรพันธ จกฺกธมฺโม สุภาษา 
๓. พระอธิการธนิต ธมฺมสาโร รามโพ 
๔. พระมหานิวัฒน ชยธมฺโม สุกรีวนัต 
๕. พระประพันธ พลวุฑฺโฒ ออสูงเนิน 
๖. พระปยะพล ปยสีโล นาคไพจิตร 
๗. พระครูพิธานรัตนกิจ ปยธมฺโม จันทรลอย 
๘. พระวรสิทธิสิน พรหมปฺุโญ หงษทอง 
๙. พระครูวิชิตสังฆโสภณ อนิฺชิโต นิลกําเนิด 
๑๐. พระครูวิรัชสีลคุณ ฐิตสีโล ทรัพยบานใหม 
๑๑. พระมหาวิษณุ วิสุทฺธิธมฺโม เหมือนสังขดี 
๑๒. พระวุฒินันท อภิปฺุโญ เอื้ออํานวย 
๑๓. พระสาธิต ฐิตวีริโย สุดเทศ 
๑๔. พระเหมวรารักษ ญาณสีโล แกวกําพล 



เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 

๑๕. พระอาทิตย อินฺทปฺโญ ปองงาม 
๑๖. นายกวิน   ปนทับทิม 
๑๗. นางสาวกานตชุดา   มั่นศักดิ์ 
๑๘. นางณฎัฐณชิา     บัวสําส ี
๑๙. นายดนุพล   ภักดี 
๒๐. จาอากาศตรีดาวฤกษ   ทองออน 
๒๑. นายธนัยรัชช   ดวงจันทร 
๒๒. นางสาวนุชนภา   ขันโท 
๒๓. นายปภังกรนิษฐ   วงษธัญญภรณ 
๒๔. นายประสูตร     แกวนิ่ม 
๒๕. นางพรนภา   พานิชวัฒนะ 
๒๖. นายมานะ  สุวรรณภักดิ์ 
๒๗. นายวัชระ   พลาพล 

 
ทั้งนี้ ใหผูที่มีรายชื่อผานการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้  รายงานตัวขึ้นเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม ใน

ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง
นครสวรรค 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
     

     
 

(พระเทพปริยัติเมธ)ี 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 
 


