
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง  รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต               
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
******************* 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

            
                        (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
     รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
     ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต               
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 
๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวและลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระหว่างวันที่ ๕- ๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (เก่ียว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เลขที่ ๓๐  ม.๑ บ.โคก
สี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๒) ให้เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดก าหนดการ 
http://kk.mcu.ac.th/files/pathom_nites61.pdf   

๓) ผู้ที่ต้องการกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทั้งผู้กู้ รายใหม่และต่อเนื่องให้มารายงานตัวและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสามารกรอกรายละเอียดการกู้ยืมได้เองผ่านระบบออนไลน์ได้
ทันทีภายในวันเวลาที่ก าหนดดังกล่าว  หากไม่สะดวกติดต่อสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น ชั้นล่าง อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา คุณนิตยา ภูบัวเพชร 

๔) ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเข้าศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อติดในล าดับส ารองมารายงานตัวภายใน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕) ส าหรับผู้ไม่มีรายชื่อในสาขาที่สมัครสอบให้ตรวจสอบรายชื่อในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกในล าดับถัดไป 
๖) หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ 

ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โทร. ๐-๘๙๗๑-๑๑๖๗-๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://kk.mcu.ac.th/files/pathom_nites61.pdf


1 พระปลัดจักรภัทร์ อติภฺทโท ภูมิช่วง

2 สามเณรวีระศักด์ิ ใฮงาม

3 พระมหาสุทัศน์ ฐิตปญฺโญ บัวหอม

4 พระอนุวัติ ธมฺมเตโช ดวนจันทึก

5 พระศุภชัย สุภาจาโร นนท์ตุลา

6 สามเณรหรินทร์ สุแดงน้อย

7 สามเณรยงยุทธ ทองวิธิ

8 พระปัญญา ปญฺญาวฑฺฒโณ อุทัยแสง

9 Samanera Tongkal Barua

10 Samanera Pragga Bangsha Shramon

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

หมายเหตุ



1 สามเณรน าชัย แสงเดือน

2 สามเณรสัญชัย ดงลุน
3 พระจีระพงษ์ ชินวโร ปรัสพันธ์

หมายเหตุท่ี ช่ือ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาปรัชญา (บรรพชิต)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ฉายา นามสกุล



1 พระพงศธร วุฑฒิญาโณ เมืองซอง

2 พระอภิเดช อภิวฑฺฒโน ติวเรือง

3 พระประยุทธ ปญฺญาทีโป พะระสี

4 พระตรีธวัฒน์ จนฺทวณฺโณ ภคจิระพงศ์สุข

5 นางสาวจิระประภาพร พรมฤทธ์ิ

6 สามเณรสันติ  เวียงจันทร์

7 สามเณรพงศธร ศรีบุญมี

8 สามเณรอนุเชษฐ์ ผ่านสังหาร

9 นายชันณรงค์ วิเศษศรี

10 สามเณรก่ิงสวรรค์ จันทะลุน

11 พระศุภชัย อายุวฒฺโก อายุยืน

12 นางสาวอ านวยพร กงลา

13 สามเณรธนัตถ์ พิจารโชติ

14 สามเณรพงศกร ศรีบุญมี

15 นายรัฐพล ฝาชัยภูมิ

16 นายเจษฎา แสนสีมนต์

17 นายพีรพงษ์ วงแสนค า

18 สามเณรวรพล นาวารีย์

หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ฉายา นามสกุลท่ี ช่ือ



1 พระวิเชียร อารยธมฺโม ยอดทอง

2 นางสาวปภัสสร โพธิชุม

3 นางสาวทิติวลักษณ์ ยาขันทิพย์

4 สามเณรภูวนัย เทพนวล

5 นายกัมปนาท เยอสูงเนิน

6 สามเณรธีรภัทร์ พลหนองหลวง

7 สามเณรสุทธิพงษ์ แสงชมภู

8 นางสาวศันสนีย์ แก้วสุวรรณ

9 นางสาวณฤดี วรเวชปรีชา

10 สามเณรตะวัน  จันจรูญ

11 Samanera Shanta Rakkhit Shramon

12 Phra Thongsing Phengsavanh

13 Phra Oloth Itsaro

หมายเหตุฉายา นามสกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ท่ี ช่ือ



1 พระเกียรติศักด์ิ ฐิตธมฺโม จ่าผาย

2 สามเณรธีรพนธ์ ใจเท่ียง

3 นางสาวศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์

4 นายเศกดุสิต จอมทอง

5 สามเณรกิตติชัย เทียไธสง

6 นายพงษ์เพชร วิชาชัย

7 นางสาวศิริลักษณ์ สุริยบุตร

8 สามเณรวัชริศ ปีรอง

9 นายณัฐวุฒิ จันทร์น้อย

10 นางสาวเกศวดี  สรรพลาภัง

11 สามเณรอ าพล ชัยฉลาด

12 นางสาวอรัญญา  สังสูงเนิน

13 นายปัณณวัฒน์ พิมพ์เพ็ง

14 พระทนง กนฺตสีโล อุปสิทธ์ิ

15 นายรัฐธรรมนูญ สารภักดี

16 สามเณรบูชา จันเสริม

17 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สงวน

18 นางสาวขวัญใจ  ยอดตา

19 นายธนวัฒน์ พระจันทร์

20 นางสาวจิราภรณ์  สุนนท์

21 นางสาวกชกร  พรมสาเทศน์

22 สามเณรมนตรี ดีโนนอด

23 สามเณรศรายุทธ  จงเทพ

24 สามเณรราเมศวร์  พูลแก้ว

ฉายา นามสกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาสังคมศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

หมายเหตุช่ือท่ี



ฉายา นามสกุล หมายเหตุช่ือท่ี

25 นายเจษฎา  ไชยวงศ์คต

26 นายปรเมษฐ์  ทองโคตร

27 นางสาวณรงค์ฤทธ์ิ  ค าสมัย

28 สามเณรดลนชัย พรมศรี

29 นางสาว ศิริรัตน์  จ านงศิลป์

30 สามเณณธนพล เงินถาวร

31 นางสาวธันย์ชนก ชูศรี

32 นายอนุชา  ค าษาวงศ์

33 นางสาวสุพัชญา  สมีแจ้ง

34 นายวุฒินันท์ เดิมบุรี

35 พระนพดล อธิปญฺโญ เภาสระคู

36 สามเณรเบนจรงค์ กะการดี



1 นายพิบูลย์  เตินเตือน

2 นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธา

3 นางสาวธารวิมล  เฉลียวดี

4 สามเณรเริงชัย วรสิทธ์ิ

5 สามเณรชัชวาล สงด้วง

6 นายพงษ์พัฒน์ แก้วแสนชัย

7 นางสาวจิรนันท์  นามมา

8 นางสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์

9 สามเณรวัชระ อ าท้าว

10 สามเณรศราวุธ พ่อธานี

11 นางสาวจิราวรรณ  นาคบุรี

12 สามเณรศักด์ิดา วงษ์ท้าว

13 นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัย

14 นางสาวจันทร์ประภา แก้วน  าใสย์

15 น.ส.นิภาพร โมกสุวรรณ

16 นางสาวญานิกา นามวัน

17 นางสาวเอกนรี  วรรณสุ

18 พระสน่ัน สิริธมฺโม ภูมิวงษ์

19 นางสาวสุดารัตน์ นาสิงคาร

20 นางสาวทิวากร สิงห์หลง

21 นางสาวอทิตยา  ผ่องใสศรี

22 นายธนาธิป ตาแหวน

23 สามเณรฉัตรชัย แสนศรีเมือง

24 สามเณรรัตนพงษ์ รัตนทิพย์

ฉายา นามสกุล หมายเหตุช่ือ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ท่ี



25 สามเณรพงษ์พัฒน์ ปลัดค า

26 นางสาวอนุศรา  พลดงนอก

27 สามเณรภูธเนศ เลิกนอก

28 นางสาวพรพรรณ คงกุทอง

29 พระปรัชญา ภทฺทาจาโร แสนยาสมุทร

30 นางสาวกุลปริยา โอบโคกสูง

31 นายชัยวิวัฒน์ จันทะวงศ์

32 นางสาววราพร  เหล่าอัน

33 พระอนุชา กิตฺติปญฺโญ ศรีโยธา

34 นายสัณฐิติ ดีรักษา

35 นางสาวปนัดดา  หาเเก้ว

36 นางสาวสุธาสินี นาสิงคาร

37 พระมหาพิทักษ์ คุตฺตสีโล ภูมิชัย

38 นางสาวปวีณา ผลภิญโญ
39 สามเณรทินวัฒน์ โตโส
40 สามเณรภานุพงศ์ ผลเหลือ
41 นางสาวแอนนา วิชาชัย
42 สามเณรนฤนาท พิมพาแสง
43 สามเณรธนพล ใจเกษม
44 นางสาวจุฬาลักษณ์ แพงมา
45 สามเณรธีระชัย สร้อยเสนา
46 สามเณรภูรินท์ กิจไร่



1 นายศตวรรษ พงษ์โคกสี

2 นายธนพล พันฤทธ์ิ

3 นายณัฐศักด์ิ ไทธะนี

4 สามเณรฐิติโชติ จอมใส

5 นายฉัตรชัย ท าทวี

6 นายพีรดา จูวัฒนส าราญ

ท่ี ช่ือ ฉายา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561
 (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

นามสกุล หมายเหตุ


