
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง  รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

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

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดั บปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑        
ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ให้ผู้ มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มารายงานตัวและลงทะเบียน  ระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๑๗ มิถุนายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                        (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
     รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
     ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาคปกติ  
ล ำดับที่ ชื่อ  ฉำยำ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 พระปลัดนัฐพล   แสนสีมนต์  

2 พระเอกราช ปคุณณธมฺโม ช านาญโพธิ์  
3 สามเณรอาดุสิต   สุวรรณสิงห์  
4 สามเณรพงษ์สุนทร   กันทอง  

5 สามเณรปฏิพันธ์   จันเต  

6 นายกฤตนัย   จันทร์เหลือง  
7 สามเณรวิทยา   ค ารัง  
8 นางสาววนิดา   ค าอ่อน  
9 สามเณรปาฏิหาริย์   อุ่นประกอ  
10 พระประกาศิต ปญฺญาธโร ดวงประเทศ  
11 พระยุทธนา สุทฺชากโร พลนาคู  
12 พระตรีธวัฒน์ จนฺทวณฺโน ภคจิระพงศ์สุข  
13 พระมหาสุธีลักษณ์ สุทธิเมธี พรมประเสริฐ  
14 นายสมหวัง   อ่ิมค าทุ่น  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคบัณฑิต 

 
ล ำดับที่ ชื่อ  ฉำยำ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 พระมนชัย  ถาวโร ยางแวง  
2 ส.ต.ต.วรงค์กร   วงเวียน  
3 นางสาวภาณิศา   มุ่งประสิทธิชัย  

4 พระครูสมุห์ส ารวย รกฺขิตจิตฺโต    
5 ส.ต.ต.ธนิศร ์   กันท า  
6 ด.ต.ศุภวัฒน ์   วิชัย  
7 ร.ต.ท.ศักรินทร์    อัมลา  
8 พระครูอนุกูลปริยัติการ   เกชิต  

9 พระศุภเดช ธมฺมธโร สัตถาผล  
10 พระครูวุฒิธรรมาภิราม   แก้วดวงสี  
11 พระครูประสิทธิ์ธรรมานุกูล   ชัยมุงคุณ  
12 พระธีระพงษ์  ธีรปญฺโญ ดอนสังเกตุ  
13 พระอาทิตย์ อานนฺโท เจริญศรี  
14 พระสมุห์สมปอง ขนฺติธโร ค าช านิ  
15 พระอุดมปัญญาภรณ์    จันเหลือง  
16 นายวิเชียร   พิสุทธิเลิศมานะ  
17 นายธันวา    อ่อนสุด  
18 นางอัครนันท์   สามาลา  
19 พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม ทองเหง้า  
20 พระชูศักดิ์  โชติโก ศรีแสงฤทธิ์  
21 นายสุขชัย   พงษ์กังสนานันท์  

22 ด.ต.เมธาสิทธิ ์   อบสุกลิ่น  

23 พระทัน ธมฺมสโร แฝงสะโด  

 
 
 



๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๑  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ 
๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวและลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เลขท่ี ๓๐  ม.๑       
บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

๒) ผู้ที่ต้องการกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทั้งผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องให้มารายงานตัวและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๒ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสามารกรอกรายละเอียดการกู้ยืม ได้เองผ่านระบบออนไลน์
ได้ทันทีภายในวันเวลาที่ก าหนดดังกล่าว   หากไม่สะดวกติดต่อสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น ชั้นล่าง อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา คุณนิตยา ภูบัวเพชร โทร.๐-๙๒๑๓-๖๓๐๔-๒ 

๓) หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

 คุณรพีพร มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ  สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โทร.        
๐-๘๙๗๑-๑๑๖๗-๓ 

นายทรงพล โชติกเวชกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้ประสานงาน หลักสูตร      
นิติศาสตรบัณฑิต ห้อง ๑๐๗  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โทร. 0-6452-4145-1 

 
 
 
 

 


