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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔  
----------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ

สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑  

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น  

 ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกพระภิกษุ,สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรี รอบที่ ๔ ดังนี้ 

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขา 
๑ สามเณรอิศเรศ พลยุทธ วัดศรีนคราราม สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒ นางสาวกรรณิการ์ บัวผึ้ง โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๓ ส.ณ สามารถ  มูลเจริญ วัดทัชฉิมบุรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๔ นางสาวสุรีรัตน์ แสนสุริวงค์ โรงเรียนด่านม่วงค าพิทยาคม สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๕ นายปริญญา มอญขาม โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๖ นางสาวสุรีรัตน์ แสนสุริวงค์ โรงเรียนด่านม่วงค าพิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๗ พระมหาปิยะวัฒน์ ปิยวฑฺฒโน  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๘ นพรัช รัตนวรรณ รร.แก่นนครวิทยาลัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

 
โครงการเพชรดอกอโศก 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขา 
๑ นางสาวยุวดา สนแก้ว โรงเรียนอันนาลัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒ นางสาวพิมพ์พิสาข์ แสนซิน โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

  
 
 
 
 



๒ 

 

รอบโควตามอชมพู 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขา 
๑ นางสาวกัญญาณัฐ   โฮมชัยวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒ นางสาวชลนิชา  โสภาศร ี โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๓ นายอิทธิโชติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.ป.บ.) 
๔ Samanera Ekpanya Xaixongdeth โรงเรียนวดัหนองแวงวิทยา ภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๕ นายพีรพัฒน์  โอดเวหน โรงเรียนกดุดู่พิทยาคม สังคมศึกษา (ค.บ.) 
๖ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี วัดศรีจันทร ์ สังคมศึกษา (ค.บ.) 
๗ นางสาวจริยา  ผุยมนตรี นครขอนแก่น สังคมศึกษา (ค.บ.) 
๘ พระปรีชา สันตมโน ทองเงา กศน. ศรีบุญเรือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๙ Mr.Kaysone Phapmixay สปป.ลาว ภาษาอังกฤษ 

๑๐ สามเณรปรีชา สายค าจันทร์ โรงเรียนปรัภัสสรวิทยา พระพุทธศาสนา 
๑๑ นายเกรียรไกร ภูดวงจิตร โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
  
 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เตรียมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยผู้ประสานงานหลักสูตรติดต่อไปยังผู้เข้าสอบ 
เพ่ือแจ้งระเบียบวิธีการสอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
และส าหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทยและสาขาสังคมศึกษา จะต้องท าการ
สอบออนไลน์ในรายวิชาวัดแววความเป็นครู ใน เวลา ๑๓.๐๐ น.ในวันเดียวกัน  
 
เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ 

 ๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่โครงการนั้นๆก าหนด (ให้ผู้เข้าสอบ
จัดท าเป็นไฟล์ PDF ส่งให้ผู้ประสานหลักสูตร )   
 ๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระท าความดี   
 มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม (ให้ผู้เข้าสอบจัดท าเป็นไฟด์ PDF ส่งให้ผู้ประสาน
หลักสูตร ) 
 ๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
 ๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่สมัครสอบออนไลน์ 
* ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร  
 ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา ๑ แผ่น 
 ๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 

๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  



๓ 

 

 ๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 

** ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
 ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียน ไม่ต่ 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 
 
***ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง  
  
 
    
 
 
 
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
     ผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อให้รายงานตัวโดยขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและช าระเงินผ่านธนาคารจ านวน  ๕๐๐ 
บาท หลังจากวันที่ประกาศผลภายใน ๓ วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะประกาศให้ผู้ที่สอบได้ในล าดับรองลงมามา
ขึ้นทะเบียนนิสิตแทน  www.kk.mcu.ac.th หรือช่องทาง LINE      
 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
 
 

 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้รับ 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.
โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 


