
 
 
 
 

   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รายช่ือผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี รอบที่ ๕ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
----------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๕ ตามความทราบแล้วนั้น  
 บัดนี ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก
พระภิกษุ,สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตร ีรอบ
ที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๕ ดังนี้รายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี ้
 
*ให้ผูมี้รายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการดังนี้  
สำหรับพระภิกษุและสามเณร ดังนี้ 
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ 
ฉบับ 
  ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ,ป.พ ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้นๆ พร้อมถ่ายสำเนา 
๑ แผ่น 
  ๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
  ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
 
นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้เตรียม เอกสาร  ดังนี้     

๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำ 
กว่า ๒.๕๐ จำนวน ๑ ฉบับ   

 ๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น    
๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน  ๑ แผ่น  



๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

- นิสิตภาคปกติ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- นิสิตภาคสมทบ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ภาคปกติ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- ภาคสมทบ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิต 
 การข้ึนทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน  
 ๑. นิสิตใหม่รายงานตัวภายใน ๑๕ วันหลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีรอบที่ ๕  ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์ หากพ้นกำหนดตาม 
วันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
 ๒. นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ ต้องยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและต้องชำระ
ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ระดับประกาศนียบัตร จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท   
 ๓. นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ต้องยืนยันการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี จำนวน  ๔,๘๕๐ บาท  รายละเอียดตามรายการดังนี้ 
 

ที ่ รายการ จำนวน(บาท) 
๑ ค่าธรรมการศึกษา (เก็บครั้งเดียว)  

 - ค่าข้ึนทะเบียนนิสิต ๕๐๐ 

 - ค่าบัตรนิสิต ๑๕๐ 

 - ค่าคู่มือนิสิต ๒๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (รายปีการศึกษา)  

 - ค่าประกันอุบัติเหตุ ๓๐๐ 

๓ ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (รายภาคการศึกษา)  
 - นิสิตบรรพชิตและคฤหสัถ์ ภาคปกติ ๒,๐๐๐ 

 - ค่าบำรุงกิจกรรม ๕๐๐ 

 - ค่าบำรุงห้องสมุดภาคการศึกษาละ  ๓๐๐ 

 ค่าดาวน์โหลดเอกสารและสิ่งพิมพ์ ๔๐๐ 

 ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๐๐ 
รวมทั้งสิ้นจำนวน ( สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาท) ๔,๘๕๐ 

 
  

 
 



 
  ๓. การชำระค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ช่องทางออนไลน์ ๓ ช่องทาง ดังนี้    
  ๓.๑ ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ณ ห้องกลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระ
พุฒาจารย์     
  ๓.๒ โอนชำระผ่านชื ่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายเลขบัญชี 
๔๖๔๒๑๗๐๑๖-๓ ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฟรี่พลาซ่า และสามารถชำระผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ดงันี้     
  ๓.๓ โอนชำระผ่าน Prompt PAY / Wallet ID หมายเลข 0994000395566 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย  
         ๔. ในกรณีนิสิตท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาขึ้นทะเบียนนิสิตได้ด้วยตัวเอง ให้ส่งหลักฐานการขึ้น
ทะเบียน นิสิตใหม่มาตามที่อยู่ของมหาลัย (ระบุส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนนิสิต โควตารอบ ๕ ) พร้อมกับโอน
ชำระค่าขึ ้นทะเบียน นิสิตใหมาผ่านเลขบัญชีธนาคารที ่ ๔๖๔-๒-๑๗๐๑๖-๓ ธนาคารทหารไทย ชื ่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย หรือ ชำระผ่าน Prompt pay / wallet ID ๐๙๙๔๐๐๐๓๙๕๕๖๖ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมส่งหลักฐานการโอนชำระเง ินที ่มาได้ที ่  Facebook : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หรือ ทาง Line : @mcukk  หรือส่งแนบมาพร้อม
เอกสารการการขึ้นทะเบียนใหม่  
   ๕.นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๔ และชำระค่าลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาตาม ทีม่หาวิทยากำหนด ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 
๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง
กลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร 
มณีวรรณ และห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร สมเด็จพระ พุฒาจารย์ ชั ้น ๒ โทร. ๐๘๐ -๗๕๖๐๙๙๔                    
คุณอมรรัตน์ เตชะนอก หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร.๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี 
นักจัดการงานทั่วไป , ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรฐั อดทน นกัวิชาการศึกษา  ติดตามผลการสอบได้ที่ : เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทาง เพจ 
facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ Line : @mcukk   
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 
 
 

 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 
 
 
 

รายช่ือแนบท้ายประกาศผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ระดับประกาศนียบัตร 
ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หลักสูตร 

๑ พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๒ พระอพิธวรรธน์ อิทฺธิญาโณ (มูลเมือง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๓ นางสาวเหมรัศมิ ์ชินคำ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๔ นายวสุธา สุทธิรักษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๕ ภิกษุณ ีกชกร (ภวปารี) ลาภเฮงภู่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๖ ภิกษุณ ีช่อทิพย์ (ทิพพญาณี) ภูมิฐานนท์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๗ นางภาพร เอกชัยพัฒนกุล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๘ พระณฐพล  กิตฺติญาโณ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๙ นายศักดิ์สิทธ์ิ สีหลวงเพชร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 

๑๐ นางวิยะดา ภาโนมัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๑๑ นางสาวณัฐธิยา  เที่ยงเอ่ียม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 

  
ระดับปริญญาตรี 

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หลักสูตร 
๑ สามเณรอานนท์ หร่ายกลาง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๒ พระมหายุทธพงศ ์(ธมฺมวาที) สายสิม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๓ PhraVonkhom Vilanatha หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๔ พระธนากร ธนวฑฺฒโน (หลวงจันทร์) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๕ พระปัญญา อติภทฺโท/อ่ึงวงษ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๖ สามเณร ธีรยุทธ ปฏิโชติ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๗ สามเณรกฤษดา ผาบสิมมา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๘ นายณัฐวุฒิ ปานาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๙ นางสาวอัจฉรา ศรีจันสา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

๑๐ นางสาวนภาพร เกงชัยภูมิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑๑ นายศุภชัย ทองตัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 



 
 
 
 

รายช่ือแนบท้ายประกาศผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 
ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หลักสูตร 

๑๒ นางสาวเสาวรัตน์ แสนพลี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑๓ นายสิทธิชัย  ขุ่นนอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑๔ สามเณรณัฐพล ดวงแสนพุด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑๕ นายวิรังรอง ทาปลัด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑๖ นางสาวสุธิดา สุขยอด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๗ นางสาวอทิตยา โททำ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๘ นายภราดล มาตย์นอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๙ พระธนากร ธนปญฺโญ (แร่ทอง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๒๐ นายรุ้งเพชร คัดถาวร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒๑ นายสิทธิวัฒน์ เนื่องวงษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒๒ นายศาสตราวุธ วังขันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒๓ นางสาวขวัญฤทัย แช่มช้อย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๔ นายคฑาฤทธิ์ ศรีวิไล หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๕ นายจิรายุ ภักดิ์วาปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๖ นางสาวเดือนฉาย ธงพันสา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๗ พระมหาบุญรัตน์ อโสโก/กอแก้ว หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๘ สามเณรวีระชัย ชัยวงค์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๙ นางสาวอรอนงค ์ชาวเหนือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๐ สิบตรีพงศกร  มีไกรราช หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๑ สามเณรเกียรติศักดิ์ ธานีกุล หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๒ พระกษิติธร  จูงาม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๓ นายดนัย ละมูลตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๔ นางสาวอรุโณทัย  ขวัญปาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๕ นายธนะรัตน์ ตรงดี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 
๓๖ นางสาวพรเนตร มีศิริ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)  
๓๗ นายปฏิพัทธ์ วัฒนวิไลกุล หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ระดับปริญญาตรี 

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หลักสูตร 
๓๘ นายพชรพล จันทะผล หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 
๓๙ นางสาวกัลติมา สายสมุทร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 
๔๐ นายวรพล  กันน้อย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 
๔๑ นางสาววราภร  นาคำ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๔๒ สามเณรรัชภูมิ พ้ืนแสน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๔๓ พระขจัดภัย วรรณศรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๔๔ พระครูปลัดสหพิรุณชัย พุกแก้ว หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๔๕ นายเจริญ เสริมศรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมกลุ่มไลน์นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑  
โดยกำหนดเป็นชื่อตัวเองและรหัสนิสิตหลังจากข้ึนทะเบียนและรายงานตัวแล้ว 


