
รายชื่อผู้สมคัรเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๑ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หมายเหต ุ
๑ พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺ

โญ) 
PhraMetheewaraporn ช าระแล้ววันที ่18 มิ.ย. 

๒ พระครูสุธรรมธีรานุยุต Phrakhru Suthamthiranuyut ( Thirasak 
Thammathiro ) 

ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

๓ พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร Phramaha Ban Buddee ช าระแล้ววันที ่19 มิ.ย. 
๔ พระครูปลัดชาลิน กตปุญฺโ  Phrakhrupalad Chalin Thongnok ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 
๕ พระครูปลัดเสนาะ วิสุทฺโธ Phrakhrupaladsanoh Visutto (KhaoKheow) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๖ พระมหากฤษธิชัย กิตฺติธมฺโม Phrmaha Kritthichai Kittithammo (Nakklom) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๗ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก PhrakhruvinaithonKittisak Kittisakko 

(Patumanon) 
ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 

๘ พระครูวินัยธรมานะ หิริธมฺโม Phrakhuvinaidhorn Mana Wangart ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 
๙ พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ จตฺตมโล PhrakhrusangkharakSompong Jatamalo 

(Laoma) 
ช าระแล้ววันที่ 20มิ.ย. 

๑๐ พระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว PhrakrusangharakManop Akkamanavo ช าระแล้ววันที ่18 มิ.ย. 
๑๑ พระครูสังฆรักษ์เสกสรร ธีรงฺกุโร Phrakhrusangkharak Saksan Phomsl ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 
๑๒ พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์ ฐิตสีโล PhrakhruSamuPhoonSawat ThitaSiLo ( 

TiaPhaNit ) 
ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

๑๓ พระครูสมุห์ชาคริต ปิยาคโม Phrakhrusamu Chakrit Piyagamo (Pakawan) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๑๔ พระสมุห์ชิษณุพงศ์ เทียนมิตร PhrapaladChisanuphong Punyawuttho 

(Thammit) 
ช าระแล้ววันที ่23 มิ.ย. 

๑๕ พระสมุห์ธีรพล  อคฺคปญฺโญ Phrasamu Thiraphon Akkhapanyo 
(Wiriyakitsunthon) 

ช าระแล้ววันที่ 20มิ.ย. 

๑๖ พระสมพล ยสชาโต Phra Sompon Yasajato (Khlaisuban) ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 
๑๗ พระสุรภาส ปภาโต Phra Phra Surapas Paphato (Laoketkit)  ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 
๑๘ พระภูธิปนิธิศร์ ชุติพโล Phra Phuthipanithid   Khongphokhanun ช าระแล้ววันที่ 23มิ.ย. 
๑๙ พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล Phra Siriwat Piyasilo (Kongsiri)   ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๒๐ พระสนธยา อธิจิตฺโต PhraSontaya Athijitto (Faksungnoen) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๒๑ พระณพฤทธ คุณวีโร PhraNopparit Kunaviro (Rachabangsa) ช าระแล้ววันที ่18 มิ.ย. 
๒๒ พระพุฒิพันธ์ุ จนฺทว โส Phra Bhuttipan Chanthawangso (Julkananukit) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๒๓ พระเทวา สุภเทโว PhraTava Suphatevo (Toda) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 
๒๔ พระสมชาย ขนฺติสรโณ PhraSomchai Khantisarano (Malison) ช าระแล้ววันที่ 23มิ.ย. 

 
 
 



๑ พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ) PhraMetheewaraporn ช าระแล้ววันที ่18 มิ.ย. 

 

๒ พระครูสุธรรมธีรานุยุต Phrakhru Suthamthiranuyut ( Thirasak Thammathiro ) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

  



๓ พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร Phramaha Ban Buddee ช าระแล้ววันที ่19 มิ.ย. 

 
 

๔ พระครูปลัดชาลิน กตปุญฺโ  Phrakhrupalad Chalin Thongnok ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 
๘ พระครูวินัยธรมานะ หิริธมฺโม Phrakhuvinaidhorn Mana Wangart ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 

๑๑ พระครูสังฆรักษ์เสกสรร ธีรงฺกุโร Phrakhrusangkharak Saksan Phomsl ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 

  



๕ พระครูปลัดเสนาะ วิสุทฺโธ Phrakhrupaladsanoh Visutto (KhaoKheow) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
๖ พระมหากฤษธิชัย กิตฺติธมฺโม Phrmaha Kritthichai Kittithammo (Nakklom) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
 
 



๗ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก PhrakhruvinaithonKittisak Kittisakko (Patumanon) ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 

 
๙ พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ จตฺตมโล PhrakhrusangkharakSompong Jatamalo (Laoma) ช าระแล้ววันที่ 20มิ.ย. 

 
  



๑๐ พระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว PhrakrusangharakManop Akkamanavo ช าระแล้ววันที ่18 มิ.ย. 

 
๑๒ พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์ ฐิตสีโล PhrakhruSamuPhoonSawat ThitaSiLo ( TiaPhaNit ) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
 
 
 



๑๓ พระครูสมุห์ชาคริต ปิยาคโม Phrakhrusamu Chakrit Piyagamo (Pakawan) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
๑๔ พระสมุห์ชิษณุพงศ์ เทียนมิตร PhrapaladChisanuphong Punyawuttho (Thammit) ช าระแล้ววันที ่23 มิ.ย. 

 
 



๑๕ พระสมุห์ธีรพล  อคฺคปญฺโญ Phrasamu Thiraphon Akkhapanyo (Wiriyakitsunthon) ช าระแล้ววันที่ 20มิ.ย. 

 
๑๖ พระสมพล ยสชาโต Phra Sompon Yasajato (Khlaisuban) ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 

 
 



๑๗ พระสุรภาส ปภาโต Phra Phra Surapas Paphato (Laoketkit)  ช าระแล้ววันที่ 21มิ.ย. 

 
๑๘ พระภูธิปนิธิศร์ ชุติพโล Phra Phuthipanithid   Khongphokhanun ช าระแล้ววันที่ 23มิ.ย. 

 
 



๑๙ พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล Phra Siriwat Piyasilo (Kongsiri)   ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
๒๐ พระสนธยา อธิจิตฺโต PhraSontaya Athijitto (Faksungnoen) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 



๒๑ พระณพฤทธ คุณวีโร PhraNopparit Kunaviro (Rachabangsa) ช าระแล้ววันที ่18 มิ.ย. 
 

๒๒ พระพุฒิพันธ์ุ จนฺทว โส Phra Bhuttipan Chanthawangso (Julkananukit) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
 



๒๓ พระเทวา สุภเทโว PhraTava Suphatevo (Toda) ช าระแล้ววันที ่22 มิ.ย. 

 
๒๔ พระสมชาย ขนฺติสรโณ PhraSomchai Khantisarano (Malison) ช าระแล้ววันที่ 23มิ.ย. 

 


