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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๕  
----------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลื อกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลท่ัวไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น  
 ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกพระภิกษุ,สามเณรและบุคคลท่ัวไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๕ ดังนี้ 

ท่ี เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ชื่อ-สกุล สาขา 
๑ ๑ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวพิมพิลา ดอนมา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒ ๒ ๓๐๒-๓๐๓ สามเณรวุฒินันท์ ชะชิกุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๓ ๓ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวนลินี ดาบสมเด็จ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๔ ๔ ๓๐๒-๓๐๓ จิรายุ ภักดิ์วาป ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๕ ๕ ๓๐๒-๓๐๓ พนิดา สิงห์พันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๖ ๖ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาว พนิดา สิงห์พันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๗ ๗ ๓๐๒-๓๐๓ นายอภิชาติ ภูจอมผา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๘ ๘ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวเขมมิกา หุ่นธาน ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๙ ๙ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐสังข์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๐ ๑๐ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวเจนจิรา บุญเกล้ียง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๑ ๑๑ ๓๐๒-๓๐๓ ส.ณ สมพร ปราบทอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๒ ๑๒ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวอ้อมพร แก้วด ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๓ ๑๓ ๓๐๒-๓๐๓ สามเณรภาณุวงศ์ แสนใจวุฒิ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๔ ๑๔ ๓๐๒-๓๐๓ นายจิราย ุภักดิ์วาป ี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๕ ๑๕ ๓๐๒-๓๐๓ ศิริวรรณ ดาทุมมา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๖ ๑๖ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวสิริวิมล นนทะน า สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๗ ๑๗ ๓๐๒-๓๐๓ วัชรพล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๘ ๑๘ ๓๐๒-๓๐๓ สุพัฒตรา พลดงนอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๙ ๑๙ ๓๐๒-๓๐๓ สามเณร พีรพล พิมพะกรรณ ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 



๒ 

 

๒๐ ๒๐ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาวจริยา ผุยมูลตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๑ ๒๑ ๓๐๒-๓๐๓ นายพีรพัฒน ์โอดเวหน สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๒ ๒๒ ๓๐๒-๓๐๓ พระอรรถพงษ ์โฆสธมฺโม วงษ์ผ่าน สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๓ ๒๓ ๓๐๒-๓๐๓ นายธีรดนย ์ภูคัสมาส สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๔ ๒๔ ๓๐๒-๓๐๓ นายพลรัตน์ เลิงลา สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๕ ๒๕ ๓๐๒-๓๐๓ พระธีรพนธ ์คมฺภีรธมฺโม (ใจเท่ียง) สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๖ ๒๖ ๓๐๒-๓๐๓ พระรัชพล ปญฺญาพโล / ภักดีนรินทร ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๗ ๒๗ ๓๐๒-๓๐๓ พระณัฐพงษ ์ปญฺญาวชิโร (สีมาพล) สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๘ ๒๘ ๓๐๒-๓๐๓ นายชัยวัฒน ์พันธ์ศร ี สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒๙ ๒๙ ๓๐๒-๓๐๓ นายธีรดนย ์ภูคัสมาส สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓๐  ๓๐ ๓๐๒-๓๐๓ พระทรงเกียรต ิสจุจวโร มาลาหอม สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓๑ ๓๑ ๓๐๒-๓๐๓ นางสาว ธิดารัตน์ ช่วยด้วง สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๓๒  ๓๒ ๓๐๒-๓๐๓ พระอดิศักดิ ์อุทโย/ จันทะดวง สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๓๓ ๓๓ ๓๐๒-๓๐๓ นายพีรพัฒน์ โอดเวหน สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๓๔ ๑ ๓๑๒-๓๑๓ นายอภิวัฒน ์ภูมิวงษ ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๕ ๒ ๓๑๒-๓๑๓ นายวิษณุ พลเสนา สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๖ ๓ ๓๑๒-๓๑๓ พระธีรวุฒ ิปญฺญาวโร (สุธรรมา) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๗ ๔ ๓๑๒-๓๑๓ พระธีรวัฒน ์ธีรญาณมุนี (ร าไพ) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๘ ๕ ๓๑๒-๓๑๓ นายอภิวัฒน ์ภูมิวงษ ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๙ ๖ ๓๑๒-๓๑๓ พระบุญช่วย ปญฺญาวุโธ (บุตรโคตร) สาขาวิชาปรัชญา 
๔๐ ๗ ๓๑๒-๓๑๓ พระมหาณวัฒน ์ กตปุญฺโญ (ภูนาชัย) สาขาวิชาปรัชญา 
๔๑ ๘ ๓๑๒-๓๑๓ พระปลัดสุขสันต์ ฐิธมฺโม (เหล่าลาภะ) สาขาวิชาปรัชญา  
๔๒ ๙ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร ธีระภัทร์ สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) 

๔๓ ๑๐ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณรปรีชา สายค าจันทร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๔ ๑๑ ๓๑๒-๓๑๓ พระอิทธิกร ถิรจิตฺโต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๕ ๑๒ ๓๑๒-๓๑๓ Anousith Chanthakhin  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๔๖ ๑๓ ๓๑๒-๓๑๓ จตุภูมิ อัคคธัมโม จันทร์นามอม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๔๗ ๑๔ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร สิทธิชัย เงินถาวร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๔๘ ๑๕ ๓๑๒-๓๑๓ พระขันติ ปัญญาวโร นามสกุล ถาพาคุย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๔๙ ๑๖ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร บุญส่ง สีหานอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๕๐ ๑๗ ๓๑๒-๓๑๓ พระมหาอานนท์ อานนฺทเมธี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๕๑ ๑๘ ๓๑๒-๓๑๓ พระมหา สุปวีณ์ สิริวฑฺฒโน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๕๒ ๑๙ ๓๑๒-๓๑๓ Mr.Kaysone Phapmixay สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 



๓ 

 

  
 
 ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยข้อสอบวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปและ(เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครูเพิ่ม)  ในวันเสาร์ท่ี 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามตารางท่ีแนบมาท้ายประกาศนี้ 
  
เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ 

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

๕๓ ๒๐ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณรอนุพงศ์ สุขเหลือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 

๕๔ ๒๑ ๓๑๒-๓๑๓ นายชัยวัฒน์ มะรุม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 

๕๕ ๒๒ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร ธีรพงษ์ ทับสีแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๕๖ ๒๓ ๓๑๒-๓๑๓ กิตติศักดิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๕๗ ๒๔ ๓๑๒-๓๑๓ ส.ท.วินัย เหล่าพักสาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๕๘ ๒๕ ๓๑๒-๓๑๓ พระกิติทัต สุวรรณสน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๕๙ ๒๖ ๓๑๒-๓๑๓ นางสาวกันติชา โพธิ์ใต้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๖๐ ๒๗ ๓๑๒-๓๑๓ นางสาวปาณิสรา ค าสิงห์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๖๑ ๒๘ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณรศิริพงษ์ เพียรเเก้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๖๒ ๒๙ ๓๑๒-๓๑๓ พระเนติพงศ์ กะทู้ มหาวีโร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๖๓ ๓๐ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณรฤทธิชัย แสนค ายวง สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๔ ๓๑ ๓๑๒-๓๑๓ นายเรืองยศ ศรีนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๕ ๓๒ ๓๑๒-๓๑๓ นางสาวธิดารัตน์ ช่วยด้วง สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๖ ๓๓ ๓๑๒-๓๑๓ พระสหรัฐ รตนสุธี / มะลิวัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๗ ๓๔ ๓๑๒-๓๑๓ นายธีระภัทร โพธิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๘ ๓๕ ๓๑๒-๓๑๓ ส.ณ.ภานุพล จ าเริญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๖๙ ๓๖ ๓๑๒-๓๑๓ นายอภิวัฒน ์บุญบัวสิม สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๗๐ ๓๗ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร ธีรวัฒน ์โสภาประทุม สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

๗๑ ๓๘ ๓๑๒-๓๑๓ นายนรบดี นามมุงคุณ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

๗๒ ๓๙ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร วีระยุทธ พุฒละ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

๗๓ ๔๐ ๓๑๒-๓๑๓ ส.ณ.ฤทธิชัย แสนค ายวง สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

๗๔ ๔๑ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร ชินวัตร แสงรุ่ง สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

๗๕ ๔๒ ๓๑๒-๓๑๓ สามเณร กฤตยชญ์ ผุโพธิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 



๔ 

 

 ๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 
หมายเหตุ : ***ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร  

 ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษาใบ แสดงผลการเรียน 
  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 รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
   ***ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   

  ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน 
  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 
  ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบ
ปฏิบัติตามนี้ 

๑. ผู้เข้าสอบทุกรูป/คน ให้สวมหน้ากากอนามัย 
๒. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจคัดกรองอุณหภูมิจากเจ้าหน้าท่ีตรงจุดประกาศรายช่ือหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)  
    
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 
 

  
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕ 

 

 

ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

********************************************************** 
เวลา วิชา สาขาวิชา ห้องสอบ 

 
 
 
 

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 

 
ความรู้ทั่วไป 

 

- การสอนภาษาไทย 
- สังคมศึกษา 

๓๐๒-๓๐๓ 

 
 

ความรู้ทั่วไป 

- พระพุทธศาสนา 
- ปรัชญา 
- รัฐศาสตร์ 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

๓๑๒-๓๑๓ 

 
๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น. 

วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพครู 
(วัดแววครู) 

- การสอนภาษาไทย 
- สังคมศึกษา 

         
๓๐๒-๓๐๓ 

 
 
 
 
 

๑๓.๐๐ น. 

 
 
 
 

สอบสัมภาษณ ์

- การสอนภาษาไทย 
- สังคมศึกษา 

๓๐๒-๓๐๓ 

- พระพุทธศาสนา 
- ปรัชญา 
- รัฐศาสตร์ 

 
๓๑๒-๓๑๓ 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
๑๐๑ 

 
 
 

 
 

กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 


