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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๕ 

----------------------------------- 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลท่ัวไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี รอบท่ี ๕ ตามความทราบแล้วนั้น  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ,
สามเณรและบุคคลท่ัวไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีรอบท่ี ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์
ท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบท่ี 
๕  ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
๑ นางสาวเจนจิรา บุญเกล้ียง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒ นางสาวเขมมิกา หุ่นธาน ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๓ พระวัชรพล ปญฺญาพโล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๔ นายอภิชาติ ภูจอมผา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๕ สามเณรวุฒินันท์ ชะชิกุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๖ สามเณร พีรพล พิมพะกรรณ ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๗ นางสาวนลินี ดาบสมเด็จ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๘ นางสาวพิมพิลา ดอนมา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๙ นางสาวสุพัฒตรา พลดงนอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๐ สามเณรสมพร ปราบทอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๑ นางสาวศิริวรรณ ดาทุมมา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๒ สามเณรภาณุวงศ์ แสนใจวุฒิ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๓ พระสยาม  ธมฺมสโร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(ค.บ.) 
๑๔ นายจิรายุ ภักดิ์วาป ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๕ นางสาวอัมพร  แก้วด ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๖ พระธีรพนธ ์คมฺภีรธมฺโม (ใจเท่ียง) สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  
๑๗ พระปกรณ์  หอมสมบัติ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  

๑๘ พระอรรถพงษ ์โฆสธมฺโม วงษ์ผ่าน สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 



๒ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
๑๙ นายพลรัตน์ เลิงลา สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๐ พระอดิศักดิ์ อุทโย/ จันทะดวง สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๑ นายพีรพัฒน ์โอดเวหน สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๒ พระรัชพล ปญฺญาพโล / ภักดีนรินทร ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๓ นางสาว ธิดารัตน์ ช่วยด้วง สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๔ สามเณรอิศเรศ  พลยุทธ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๕ สามเณรภาณุพงษ์  ดอนหลักค า สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๖ นายอภิวัฒน ์ภูมิวงษ ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๗ พระธีรวุฒ ิปญฺญาวโร (สุธรรมา) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๘ นายพงษ์พรหม  ขามประไพ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๙ พระสุรกานต์  ยโสธโร สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๐ พระธีรวัฒน ์ธีรญาณมุนี (ร าไพ) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๑ นายภูษิต  ภูส่งศรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๒ พระบุญช่วย ปญฺญาวุโธ (บุตรโคตร) สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) 
๓๓ สามเณรภัทรพงษ์  ศิริค าสิงห์ สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) 
๓๔ พระมหาณวัฒน ์ กตปุญฺโญ (ภูนาชัย) สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) 
๓๕ นายอ าพล ขันแก้ว สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) 
๓๖ นายประดิษฐ์  สังฆพงษ ์ สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) 
๓๗ พระประเสริฐ  ฐิตว โส สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๓๘ สามเณรธีระภัทร์ มะแสน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๓๙ พระปลัดสุขสันต์ ฐิธมฺโม (เหล่าลาภะ) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๐ พระสันติ  ปญฺญาธโร/ถาพาคุย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๑ พระมหา สุปวีณ์ สิริวฑฺฒโน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๒ พระไพรวัลย ์ จนฺทสาโร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๓ พระมหาอานนท์ อานนฺทเมธี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๔ สามเณร สิทธิชัย เงินถาวร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๕ พระจตุภูมิ  อคฺคธมฺโม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๖ สามเณร บุญส่ง สีหานอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๗ สามเณรปรีชา สายค าจันทร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๘ พระสุวรรณ  สุวิชาโน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(พธ.บ.)  
๔๙ RUBEL BARUA สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 

๕๐ Mr.Kaysone Phapmixay สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)  



๓ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
๕๑ สามเณรอนุพงศ์ สุขเหลือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๕๒ สามเณรศิริพงษ์ เพียรเเก้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๕๓ สามเณรวีระยุทธ พุฒละ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๕๔ นายเรืองยศ ศรีนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๕๕ พระสหรัฐ รตนสุธี / มะลิวัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๕๖ สามเณรธีรวัฒน ์โสภาประทุม สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๕๗ นายธีระภัทร โพธิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๕๘ สามเณรกฤตยชญ์ ผุโพธิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๕๙ นายนรบดี  นามมุงคุณ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๐ สามเณรฤทธิชัย แสนค ายวง สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๑ นายโอร์ม  แปลกกระโทก สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๒ พระอรุณ  อุปวฑฺฒโน สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๓ สามเณรภานุพล จ าเริญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)  

๖๔ สามเณรชินวัตร แสงรุ่ง สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๕ พระเบนจรงค์  อนาลโย/กะการด ี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิต 
     ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศฉบับนี้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบฟอร์มท่ีแนบนี้ และขึ้นทะเบียน
นิสิต โดยช าระเงินผ่านระบบ เลขที่บัญชี ๔๖๔-๒๑๗๐๑๖-๓  ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฟรี่พลาซ่า ภายในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ หากนิสิตไม่ท าการช าระเงิน
ตามท่ีก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้ส่งหลักฐานการช าระเงินขึ้นทะเบียนิสิตได้ท่ี 
ไลน์เบอร์ ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ ,๐๘๐-๑๙๕๐๘๐๒,๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ หรือกลุ่มนิสิต ปี๑ รหัส ๖๓ 
 
 
 
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

  ก าหนดการปฐมนิเทศ วันท่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น   
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ท่ีห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคาร 
เรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขท่ี ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี   
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ และ 

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ช้ัน ๑ ห้อง 
๑๐๗    โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 



๔ 

 

ติดต่อสอบถาม โทร.๐๘๐-๑๙๕๐๘๐๒ อ.พันทิวา ทับภูมี, ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ  อดทน 
 
ติดตามผลการสอบได้ที่ : เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทางไลน์ Scan Qr code :  
 

 
   
   
 
 
  
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

     
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒   เดือน  มิถุนายน   พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

 
 

 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
   

 
 
 
 


