
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 
 เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ 

************************************************************ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือก

พระภิกษุ สามเณรและบุคคลท่ัวไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ตามความทราบแล้วนั้น    

ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณรและบุคคลท่ัวไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ด าเนินไปด้วยความ เรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีรอบโควตารอบท่ี ๓ ในเสาร์ท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
โควตามอชมพู 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา สถานศึกษา สาขาวิชา 
๑ นางสาวจารุณี กุลดิลก โรงเรียนหนองเรือวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๒ สามเณรสหรัช แก้วเกตุ พุทธเกษมวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๓ นางสาวนารีรัตน ์สวัสด์ิเมือง โรงเรียนโนนค าพิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๔ สามเณร สุภสิฐ ไปนาน พุทธเกษมวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๕ 

สามเณรภาคภูมิ กองอ าไพ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 วัดศรีสะอาด 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

๖ สามเณรศิริชัย กองสู โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๗ สามเณร จิระวัฒน์ ผลเจริญ วัดชัยศรี บ้านเสียว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๘ นายเกษมพฤต รัชตกันทะมูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๙ นางสาววชิราพร ปานชูสิงห์ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สาขาวิชารัฐศาสตร์  

๑๐ นางสาวสมใจ แป้นคุ้มญาติ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๑๑ นางสาวเพ็ญเพชร หิรัญรวย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑๒ พระยุทธนา อคฺคปญฺโญ กศน. อ าเภอเมืองขอนแก่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๓ พระมหาธวัชชัย ปณฺฑิเสวี รร วัดเวฬุวันวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๔ สามเณรเจตนิพันธ์ ฐานกระโทก รร วัดเวฬุวันวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

๑๕ นายพชร ชมภูเพชร โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๖ พระมหาวีรยุทธ มหาปุญฺโญ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๗ สามเณรจิรวัฒน ์เพ็งแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๘ นายศักดิ์นิพล ศักขิณาดี วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๙ สามเณรสันติสุข แก้วกัลยา โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๒๐ นางสมพร วิชัย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๒๑ นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ พันธุออน สกลราชวิทยานุกูล สาขาวิชาสังคมศึกษา  

  
 

โควตาหนึ่งต าบล หนึ่งศาสนทายาท 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา สถานศึกษา สาขาวิชา 

๑ นายพนธกร มงคลมัลลิกาชัย ร.ร.มิตรพลพาณิชย์การ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๒ สามเณรเกียรติพงษ์ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓ พระมหาวีรยุทธ มหาปุญฺโญ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๔ นายประพันธุ ์ทับเนียม ดอนเมืองจาตุรจินดา สาขาวิชาสังคมศึกษา  

 
 

โควตาเพชรอโศก 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา สถานศึกษา สาขาวิชา 

๑ นายภูตะวัน คลังตุ้ย โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา สถานศึกษา สาขาวิชา 

๑ นางสาวอัจฉรา ธนะภูมิชัย โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๒ นางสาวกุสุมา แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๓ นางสาวศรัญญา ขวัญถาวร โรงเรียนภูเขียว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๔ สามเณรนันทวัฒน์ แซงผุย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองแวงวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์  
๕ นางสาวจิราภรณ์ หาสุข โรงเรียนหนองหานวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์  
๖ นางสาวจริยา ชารีกัน โรงเรียนมญัจาศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์  
๗ นางสาวอาทิตยา รุ่งแสง โรงเรียนมญัจาศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์  
๘ พระพรเทพ ศรีนะ ก.ศ.น เขตพระนคร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๙ นายพรหมันต์ ยูนิพันธุ ์ โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  



 

 

๑๐ พระต้นตระกูล สมนฺตฺปาสาทิโก กศน.ต าบลส าราญ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๑ นายอดุลย์ มอน๋อง มูลนิธิอาซิซสถาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๒ นางสาวนันทน ีสีโล วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๓ นางสาวนันทน ีสีโล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สาขาวิชารัฐศาสตร์  
๑๔ นางสาวพิยดา มูลสูงเนิน โรงเรียนวัดศรีจันทร ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
๑๕ นางสาวภัทรวรินทร ์เพ็ชรภูเขียว โรงเรียนมญัจาศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  
๑๖ นายกิตติพล โคกสีอ านวย โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
๑๗ นายพิเชษฐ์ ต้อมทอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสะเกษ  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
๑๘ อธิภัทร ประกายแก้ว ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
๑๙ นายธันวีร ์ค าสะใบ เทคโนโลยีสว่างแดนดิน สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๒๐ นางสาวสุวิมล แป้นเงิน โรงเรียนหนองหงส์พิทยามคม สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๒๑ นางสาววิภาดา เกษสุภะ โรงเรียนฝางวิทยายน สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๒๒ นางสาวพัชริญา พยัฆษา โรงเรียนนาจานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๒๓ นางสาวนิตติยา จุลส าโรง โรงเรียนขอนเเก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

 
โครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา สถานศึกษา สาขาวิชา 
๑ นายอภิลาภ ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
๒ นายรัชชานนท์ แทนเถา โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาวเพ็ญเพชร หิรัญรวย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงภิญโญ สาขาวิชาสังคมศึกษา  

 
 

ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  
ภาคเช้า : เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ ช้ัน ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา สอบข้อเขียน เฉพาะ
สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครู ภาคบ่าย : เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ในวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์   

๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉล่ียช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามท่ีโครงการนั้นๆก าหนด     
๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระท าความดี     
    มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม   
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี)   
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้   
๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู  
 



 

 

การข้ึนทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน  
      นิสิตใหม่รายงานตัวและยืนยันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๕๐๐ บาท ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ 
อาคารบัณฑิตศึกษา และติดตามการประกาศผลได้ท่ี www.kk.mcu.ac.th 
 
*** หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายใน 
                    วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
                   : ให้ผู้เข้าสอบและผู้ท่ีเดินทางมายังมหาวิทยาลัยทุกรูป/ท่าน สวมหน้ากากอนามัยและ
ปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด    
  
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒  เดือน  มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
  
  
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

๑. เอกสารประกอบการสมัคร  
- ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร    

๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๖๓   
    จ านวน ๑ ฉบับ    
๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ท่ีแสดงว่าสอบได้ในช้ันนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา  
    ๑ แผ่น    
๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น  
๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด     
๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น ๖ รูป

ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น     
 

- ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป      
๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่

ต่ ากว่า ๒.๕๐ จ านวน ๑ ฉบับ    
๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น    
๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน  ๑ แผ่น  
๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น  

 
๒. การกรอกใบสมัครและช าระค่าสมัคร 

ให้ผู้สมัครสอบรับระเบียบการและกรอกใบสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล พร้อมช าระค่า
สมัคร ๑๕๐ บาท ก่อนการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องส่วนคลังและทรัพย์สิน อาคารบัณฑิตศึกษาศึกษา
ช้ัน ๑ ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. ติดต่อสอบถาม ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ  อดทน  

 
 
 
 
 
 
 


