
 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๖  

----------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลอืกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 
๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น  
 ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกพระภิกษุ,สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๖ ดังนี ้

ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาท่ีสมคัร 
๑ พระอรรถพงษ์ อธิจิตโต (พรหมเดช) กศน. พระพุทธศาสนา 
๒ Suzan Barua   พระพุทธศาสนา 
๓ Shanta Rakkhit Shramon   พระพุทธศาสนา 
๔ สามเณรเกษมสันต์  ชาญเดช   พระพุทธศาสนา 
๕ สามเณรศรรัก ลาวทอง   พระพุทธศาสนา 
๖ Ven. Thidthone Moud มส. สงฆ์ วัดชัยภูมิ พระพุทธศาสนา 
๗ พระสุริยา สทุนฺโต (ขานเรอืง) กศน.เมืองพล พระพุทธศาสนา  
๘ สามเณรศรรัก ลาวทอง วัดชัยศรี พระพุทธศาสนา  
9 Ven. Bounpheng Koadtakun มส. สงฆ์ วัดชัยภูมิ พระพุทธศาสนา  

๑๐ Ven. Thidthone Moud มส. สงฆ์ วัดชัยภูมิ ปรัชญา  
๑๑ Ven. Khoon Phouthavong มส. สงฆ์ ดงโดก ปรัชญา 
๑๒ Monk Sengkham SONEKHAMPHEUNG ม.ส สงฆ์ดงโดก ปรัชญา  
๑๓ Shanta Barua   ภาษาอังกฤษ 
๑๔ Novice VongDeuan 

NAOVONGPHACHAN 
มส. สงฆ์ วัดชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ  

๑๕ Novice Kaikeo VONGKHAMXAO ม.ส สงฆ์ดงโดก ภาษาอังกฤษ 
๑๖ สามเณรเจรญิศักดิ์ ทับแสง   สังคมศึกษา 
๑๗ นายสุวิจักขณ์ มีโคตรกอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังคมศึกษา 
๑๘ น.ส.เกวลิน แก้วผัด โรงเรียนขอนวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สังคมศึกษา  
๑๙ นายธนพล คงขันตะ โรงเรียนประภัสสรวิทยา สังคมศึกษา  
๒๐ นางสาว อัญชริกา ระวิสิทธ์ิ โรงเรียนกลัยาณวัตร การสอนภาษาไทย  
๒๑ นางสาวกรรณิกา ทองดเีขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น การสอนภาษาไทย  



 
 

ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาท่ีสมคัร 
๒๒ สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทอง  โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา การสอนภาษาไทย 
๒๓ นางสาวศรันย์ภัคร แดงน้อย โรงเรียนขามแก่นนคร การสอนภาษาไทย 
๒๔ นายอิสรพงษ์ ไชยสูง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รัฐศาสตร์  
๒๕ พระบญุญภัส ปุญโญภาสี (สบืคล้าย) โรงเรียนประภัสสรวิทยา รัฐศาสตร ์
๒๖ สุรชัย ชาภูพัตร์ โรงเรียนประภัสสรวิทยา  รัฐศาสตร์  
๒๗ พระจกัร ีปภสฺสรจิตฺโต (พูลแสวงทรัพย์) กศน. รัฐประศาสนศาสตร ์
๒๘ พระกิตติทัต สุมงฺคโร (สุวรรณสน)   รัฐประศาสนศาสตร ์
๒๙ นายสุบรรณ์ กองขุนทด เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา รัฐประศาสนศาสตร์  
๓๐ ส.อ.อภิชัย ภักดีวุฒิ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐประศาสนศาสตร์  
๓๑ พระครสูิรสิงวรธรรม สังวโร (วงระคร) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร ์
๓๒ นายเมฆนรินทร ์ชูกรสิ โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ นิติศาสตร ์
๓๓ รัตติกานต์ ก้อนกั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นิติศาสตร ์

 
 ให้ผู ้ที ่มีรายชื ่อมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยข้อสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปและ(เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็น
ครูเพิ่ม) ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้า : เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง เธียเตอร์ (๕๐๓) ช้ัน ๕ 
อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (อาคารเรียนหลังใหม่) ภาคบ่าย : เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง เธียเตอร์ 
(๕๐๓) ช้ัน ๕ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (อาคารเรียนหลังใหม่)  
  
เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ 

 ๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่โครงการนั้นๆกำหนด   
 ๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี   
 มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
 ๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
 ๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 

 
หมายเหตุ : ***ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร  

 ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๒  
จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในช้ันน้ัน ๆ 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 
 
 



 
 

   ***ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป   
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ 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 
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
     นิสิตใหม่รายงานตัวและยืนยันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๕๐๐ บาท ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (อาคารเรียนหลังใหม่) และติดตามการประกาศผลได้ที่ www.kk.mcu.ac.th 
หรือช่องทาง LINE    
   
  
  
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดือนมิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 
 

 (พระโสภณพัฒนบณัฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

http://www.kk.mcu.ac.th/

