๑

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓
----------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลื อกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี รอบที่ ๓ ตามความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ,
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์
ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓
ดังนี้
ที่
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล
สาขา
รอบ/โครงการที่ผ่านการคัดเลือก
๑ นางสาวสุกัญญา ธรรมโรเวส สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โครงการเพชรดอกอโศก
๒ นางสาวเกตสุดา นาหัวคน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โครงการเพชรดอกอโศก
๓ นางสาวภัทราพร สัตยากุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โครงการเพชรดอกอโศก
๔ พระอานนท์ อานฺนโท วงแสน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รอบโควตามอชมพู
๕ นางสาวณัฐชา พิมพ์ชารี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รอบโควตามอชมพู
๖ นางสาวเนาวรัตน์ อาป้อง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการเพชรดอกอโศก
๗ นางสาววารุณี สมีเมือง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการเพชรดอกอโศก
๘ สามเณรทวีวัฒน์ ศิริวรรณา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
รอบโควตามอชมพู
๙ นางสาวจุฬาลักษณ์ คงหา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน
๑๐ นางสาวอรินณา ศรีษะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รอบโควตามอชมพู
๑๑ นางสาวศศิธร พิสัยพันธ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รอบโควตามอชมพู
๑๒ นางสาวชริตา อักษาษร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รอบโควตามอชมพู
๑๓ นางสาวภัทรวรรณ รัตนนท์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน
๑๔ สามเณรธนารักษ์ อินทรเพชร หลักสูตรนิสิตศาสตรบัณฑิต
รอบโควตามอชมพู
๑๕ พระวัชระ ภูแล่นคู่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โควตามอชมพู
๑๖ นายจักรกฤษณ์ ไชยเดช
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โควตามอชมพู
๑๗ สามเณรธนานันท์ เพชรมุงคุล หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โควตามอชมพู
๑๘ พระโชคชัย เสาะไธสงค์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โควตามอชมพู

๒
***ให้ผมู้ ีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกรอบ/โครงการ เตรียมเอกสารประกอบการ ดังนี้
รับสมัครสาหรับพระภิกษุและสามเณร ดังนี้
๑ สาเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๒
จานวน ๑ ฉบับ
๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสาเนา ๑ แผ่น
๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ ชุด
๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
***ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกรอบ/โครงการ เตรียมเอกสารประกอบการรับ
สมัครสาหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ดังนี้
๑ สาเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ากว่า
๒.๕๐ จานวน ๑ ฉบับ
๒ สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
***ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่ อในระดั บปริ ญญาตรี(โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งศาสนทายาท)เตรียมเอกสาร
ประกอบการรับสมัครสาหรับพระภิกษุและสามเณร ดังนี้
๑ สาเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ากว่า
๒.๕๐ จานวน ๑ ฉบับ
๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสาเนา ๑ แผ่น
๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ ชุด
๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
๗ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ
เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาว์นโหลดได้ที่ :
๘ หนังสือรับรองจากเจ้าคณะตาบล
***ให้ผู้มีสิทธิเ ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งศาสนทายาท)เตรียมเอกสาร
ประกอบการรับสมัครสาหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ดังนี้
๑ สาเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ากว่า
๒.๕๐ จานวน ๑ ฉบับ
๒ สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น
๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาจานวน ๑ แผ่น

๓
๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
๕ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ
เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาว์นโหลดได้ที่ :
๖ หนังสือรับรองจากเจ้าคณะตาบล
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้อง ๔๐๘ (เสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงพานิช) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตาบลโคกสี อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคาร
เรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 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) ชั้น ๑ ห้อง
๑๐๗ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก
สอบถามเรื่องอื่นๆ โทร.๐๘๐-๑๙๕๐๘๐๒ อ.พันทิวา ทับภูมี
ติดตามผลการสอบได้ที่ : เว็บไซต์ของหมาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทางไลน์ Scan Qr code :

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

