
 
 

ประกาศ 
โครงการขยายห้องเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   จังหวัดกาญจนบุรี 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าท าการศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
********************** 

 เพ่ือให้การสอบคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าท าการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของห้องเรียนวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้   อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อที่ ๖  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา จึงประกาศให้ผู้มี
รายชื่อตามประกาศนี้ มีสิทธิ์ในการสอบเข้าท าการศึกษา ประกอบด้วย 

คณะพุทธศาสตร์ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

  ชื่อ   ฉายา   นามสกุล 
๑. พระธวัชชัย   ชยนฺโต   ครูฑแจ่ม 
๒. พระสมบัตร   สมจิตฺโต   สุขดิบ 
๓. พระธีธัช   รติธมฺโม   แก่กระโทก 
๔. พระอธิการธารธรรม  วิสุทฺโธ   พุทธลา 
๕. พระทศพร   ธมฺมสตฺโต  เหลืองประมวล 
๖. พระลพชัย   อภิปุณฺโณ  พรชัยวิรัช 
๗. พระพิพัฒน์   านงฺกโร  นราโต 
๘. พระอธิการวงษ์  ฐิตเปโม   พงษ์อยู่ 
๙. พระธรรมธรณรงค์  ปริปุณฺโณ  เล่าทรัพย์ 

๑๐. พระใบฏีกาสมาน   สุจิตฺโต   มั่นคง 
๑๑. พระใบฎีกาทนงศักดิ์  กมโล   สุวรรณศร 
๑๒. พระนที   าณธมฺโม  เอมทอง  
๑๓. พระรังสิมันต์   ธมฺมวโร   เรือนนุช  



ชื่อ    ฉายา   นามสกุล 
๑๔. พระพิเชษฐ์   กิตฺติปญฺโ   กลิ่นพุฒซ้อน 
๑๕. นายบุญฤทธิ์   -   สุริสาร 

 
 
 

สาขาวิปัสสนาภาวนา 
ชื่อ    ฉายา   นามสกุล 

๑. พระครูสังฆรักษ์สมชาย สุมาจาโร  สระบัว 
๒. พระอนันต์   จารุรตฺโต  อานิสงส์ 
๓. พ.ท.ชะลอ   -   ทองรื่น 

 
คณะสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ชื่อ   ฉายา   นามสกุล 

๑. พระชัชวาล   ครุธมฺโม   สองศรี 
๒. พระนิธิพัฒน์   านุตฺตโม  กาหลง 
๓. พระอธิการปุรเชษฐ์  รตนมาโน  สุมณฑา 
๔. พระภิญฺโญ   ปญฺ าทีโป  เอ่ียมสุวรรณ 
๕. พระไชโย   กนฺตสีโล   บันลือถนิตสกุล 
๖. พระสุพล   เทวธมฺโม  สวัสดิ์ผล 
๗. พระด ารงศักดิ์  เตชธมฺโม  ชนเลิศ 
๘. พระอดิศักดิ์   เชืองกุง   ศรีเดช 
๙. สามเณรจิรวัฒน์  -   ไทรสังขละเชวงกุล 
๑๐.  สามเณรสหทัย  -   นครสุต 
๑๑.  นายรัชกฤช   -   ปฏิมากร 
๑๒.  นางสาวณิษา   -  ปฏิมากร 

 
คณะพุทธศาสตร์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
ชื่อ    ฉายา   นามสกุล 

๑. พระเฉลิมพล   จนฺทว โส   สระทองค า 
๒. พระศิริชัย   สิริธมฺโม   จันทรบุตร 



ชื่อ    ฉายา   นามสกุล 
๓. พระสมนึก   สุธมฺโม   หนูอุด 
๔. พระภาณุพงษ์  ปสนฺโน   จูรอด 
๕. พระศุภเชษฐ์   สุภทฺโท   สุคนธมณี 
๖. พระอนุชิต   เชืองไท   สมหวัง 
๗. พระอธิการพณสรรค์  ผุฏฺฐธมฺโม  ใบไม้ 
๘. พระชุมพล   ติสาโร   ชาโชต ิ
๙. พระเมธา   จนฺทโชโต  พิมพ์โคตร 
๑๐. พระชนุดม   โสตโน   นาคพ่วง 
๑๑. พระชาติชาย   อคฺคธมฺโม  ร่มไพรงาม 
๑๒. พระส ารวย   กิตฺติวณฺโณ  วรรณะ 
๑๓. พระสถิตย์กรรณชัย  กตปุญฺโ   บุญสิงห์ 
๑๔. พระกิตติพงษ์  ปิยธมฺโม   แก้วด ารง 
๑๕. พระนรากร   นรินฺโท   พรมมา 
๑๖. แม่ชีกัลยาพรศิริ  -   คันธนาสินชัย 
๑๗. นายชาญณรงค์  -   ปรีชานุมาศ 
๑๘. นายชนะ   -   กะรีวาต 
๑๙. นางกัญญาพร  -   สุทธิพันธ์ 
๒๐. นางธิรดา   -   อิติภานุธรรม 
๒๑. นางสาวผกามาศ  -   แป้นอินทร์ 
๒๒. นางสาววิสารักษ์  -   แก้วเพชร 

 
คณะสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  ชื่อ   ฉายา   นามสกุล 

๑. พระภานพ   ฐิตปญฺโ   สุขเอ่ียม 
๒. พระบัญชา   โรจนาโค  เซี่ยงจง 
๓. พระอิทธิประภา  อานนฺโท   ถาวรไพรัตน์ 
๔. พระด ารงค์   ขนฺติวโร   ศรีภักดี 
๕. พระสถาพร   อินฺทโชโต  รักษ์สุวงศ์ 
๖. พระทวีศักดิ์   านสมฺปนฺโน  แก้วเก้าดวง 
๗. พระคุณาวุฒิ   สุชาโต   โต๊ะเงิน 
๘. พระกิตติพงษ์  อธิปญฺโ   อยู่เย็น 



ชื่อ    ฉายา   นามสกุล 
๙. พระเฉลา   สุภทฺโท   พงษ์เผ่า 
๑๐. พระกิตติ   านิสฺสโร  มะลิวัลย์ 
๑๑. พระนเรศ   ขนฺติธมฺโม  รักษ์พลเมือง 
๑๒. พระโรจน์ศักดิ์  อาภากโร  เจนอักษรสมัย 
๑๓. พระพัทธ์พีราดนย์  โชติธมฺโม  ชัยชุติมันต์ 
๑๔. พระกิจน์   สุจิณฺโณ   เอกชน 
๑๕. พระครูใบฎีกามนินทร จนฺทธมฺโม  เอวะบุญ 
๑๖. พระบุญชู   ปภสฺสโร   คูณค่าย 
๑๗. พระอธิการจ าลอง  จนฺทสีโล   ทองสมบูรณ์ 
๑๘. พระชูชาติ   ปภากโร   กาญจนัด 
๑๙. พระศุภณัฐ   สุจิณฺโณ   สุขสวัสดิ์ 
๒๐. พระบัญชา   สิริจนฺโท   ไพรวัน 
๒๑. พระครูสมุห์ทองแดง  โกวิโล   กรวยกระโทก 
๒๒. พระครูใบฏีกาไพรวรรณ ปิยธมฺโม   สรงกระสินธุ์ 
๒๓. พระพัฒนวุฒิ  จตฺตสลฺโล  แจ่มแจ้ง 
๒๔. พระอภิชาติ   อภิชาโต   เจริญแนว 
๒๕. พระกิตติภูมิ   ถาวโร   สุธีโสภณ 
๒๖. พระมหาทิวา   ฐานิสฺสโร  ประเสริฐศักดิ์ 
๒๗. พระวีรพงษ์   ถาวโร   ข าเจริญ 
๒๘. พระมงคล   มงฺคโล   เทวี 
๒๙. พระอนุสรณ์   อนิปฺผโล   โสดา 
๓๐. พระสมคิด   คุณสมฺปนฺโน  ค าแก้ว 
๓๑. พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ ชินลาโภ   สว่างเนตร 
๓๒. พระมหาเทวิน  จนฺทสุวณฺโณ  ชลิตาปวรรัตน ์
๓๓. พระไวยเดช   เตชปญฺโ   หลักคงคา 
๓๔. พระสมุห์แฉล้ม  รติโก   ภู่ฉุน 
๓๕. พระอธิการจันสุข  กนฺตสีโล   ผ่องสะอาด 
๓๖. พระเอกรัฐ   มหาวายาโม  ศรีไพรสน 
๓๗. พระสุรชัย   สิริสุริโย   ศรีสุริยา    
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ได้เข้ารายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 



 
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๔   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

 
(พระราชวิสุทธิเมธี) 

ผู้อ านวยการ 
โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 


