
 
ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และนโยบายหลักสูตรฯ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๓) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงออก
ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 
บรรพชิต       

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๐๐๑ พระมหาฉตัร คตสาโร มาสวัสดิ ์
๐๐๒ พระนุชิต นาคเสโน โพวิชัย 
๐๐๓ พระสมชัย สิริวฑฺฒโน งามเลิศ 

๐๐๔ พระมหาสุรินทร ์ สีลเตโช แกมนิล 
๐๐๕ พระภานุวัฒน ์ ภูริปญโฺ  มันทุราช 
๐๐๖ พระสร้อยทอง ปญฺ าวุโธ ประทุมทอง 
๐๐๗ พระณฐภัค พุทฺธนาริปุตฺโต พันธนาม 
๐๐๘ พระโยธิน าณวโร ผ่ามบา 
๐๐๙ พระมหาประสิทธ์ิ กิตฺติสาโร ศรีโพนทอง 
๐๑๐ พระพิศิษฐ์ ฐิตสีโล เนียมชุมแสง 
๐๑๑ พระสมุห์ยอดชาย ยติโก ทับทิมทอง 
๐๑๒ พระธนิต อธิจิตฺโต คงเทียม 
๐๑๓ พระชัยยา ฐิตเมโธ ตุ่มม ี
๐๑๔ พระสมุห์สมชาย ปญฺ าวุโธ อ่อนประทุม 
๐๑๕ พระมหาสุริยะ มทฺทโว มาธรรม 
๐๑๖ พระสมุห์สมประสงค ์ ปริชาโน ตุ้มทอง 
๐๑๗ พระครูปญัญาภิยุต ปญฺ าทีโป นิลวรรณา 
๐๑๘ พระสรุเดช สุเมธโส บุญเรือง 



~ ๒ ~ 
 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๐๑๙ พระใบฎีกาพงศ์นรินทร ์ กิตฺติปณโฺณ พลอยทรัพย ์
๐๒๐ พระมหาสมคดิ กมโล มีส ี
๐๒๑ พระมหาเฉลิมพล มหาลาโภ สีสองห้อง 
๐๒๒ พระพงษ์ศักดิ ์ สนฺตมโน เกษวงศ์รอต 
๐๒๓ พระปัญญา โชติธมโม แก้วหาวงศ์ 
๐๒๔ พระมหาอัคพล าณธีโร ทองอินทร์ 
๐๒๕ พระมหาสิทธิศักดิ ์ สิทฺธาภิรโต เสนา 
๐๒๖ พระสมชาย ทนฺตกาโย เพ็ชรแจ้ง 
๐๒๗ พระมหาใหม ่ กิตฺติโสภโณ แสนสุข 
๐๒๘ พระธวัชชัย สนฺติธมโฺม วรรณนาวิน 
๐๒๙ พระสมชาย ทนฺตกาโย เพร็ชรแจ้ง 
๐๓๐ พระหม ี ถิรจิตฺโต สีทน 
๐๓๑ พระสาครินทร ์ ธมฺมสุนฺทโร ประทุม 
๐๓๒ พระนพพร าณสมฺปนฺโน แก้วคง 
๐๓๓ สามเณรอนรุักษ ์ - พาณิชกุล 

 
   คฤหัสถ์ 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 
๐๐๑ นายอาริยะ  แสนยศ 
๐๐๒ นายอภิวัฒน ์ สัณฐาน 
๐๐๓ นายชยุตม ์ สันธิศิร ิ

๐๐๔ นายสุวรรณ ์ แก้วนะ 
๐๐๕ นายภงศธร ศรมยรุา 
๐๐๖ นายจตุพล สิงห์มรกต 
๐๐๗ นายสุวลังก ์ วงศ์สุรวัฒน ์
๐๐๘ นางสาวสุวิมล สังวร 
๐๐๙ นางสาวรุฬิยา ภาภิรมณ ์
๐๑๐ นางสาวณัชชา ณัฐโชติภคิน 
๐๑๑ นายวัชชัย บุตรทองด ี
๐๑๒ นายอัครพล เอี่ยมเจริญ 
๐๑๓ นายฉัตรชัย นาถ้ าพลอย 
๐๑๔ นายไชยพจน ์ นาราษฎร ์
๐๑๕ นายสุรกิจ  สุวรรณแกม 

   
  
 
 



~ ๓ ~ 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบข้อเขียนในวันจันทร์ ที่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น ๕  ห้อง บี ๕๐๖  และห้อง บี ๕๐๗ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

   
ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๖     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                    
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  


