
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 

 เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปรญิญาตรี รอบที่ ๒ 

************************************************************ 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือก

พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ตามความทราบแล้วนั้น    

ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืก

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีรอบโควตารอบที่ ๒ ในเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

โควตามอชมพู 
ลำดับ ชื่อ สกุล/ฉายา โรงเรียน สาขา 
๑ นายอิทธิชัย เหล่าบ้านค้อ ขอนแก่นวิทยายน ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒ นางสาวจริาภรณ์ เวียงอินทร ์ ศรีกระนวนวิทยาคม สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓ นายกิตติโชค เย็นประคอง โรงเรียนกงุแก้ววิทยาคาร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๔ นายพงศกร เจือบุญ โรงเรียนกันตงัรัษฎาศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๕ นายคมกริช เหมะธุลิน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๖ นายนิชานนท์ เศษโส มัญจาศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๗ พระไชยา  ชาครธมฺโม/สายืน โรงเรียนขามแก่นนคร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๘ นายจุลจักร  หลักคำ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๙ นางสาวปาจุรีย ์ เเซงเกศ โรงเรียนบัวใหญ่พทิยาคม สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๑๐ นายธีรพัฒต ์ เหมาะสม โรงเรียนสัญญาศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๑๑ นางสาววริศรา  รวงงาม โรงเรียนมญัจาศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๑๒ พระทรงศักดิ ์ พามี โรงรียนพล สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๑๓ สามเณรธงชัย  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนหนองแวงวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
๑๔ นายพนธกร มงคลมลัลิกาชัย รร.มิตรพลพาณิชย์การ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 



โควตามอชมพู 
ลำดับ ชื่อ สกุล/ฉายา โรงเรียน สาขา 
๑๕ นางสาวอมิตา เหมาะสมาน โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๑๖ นางสาวศิรลิักษณ์  กิจโกศล โรงเรียนสมเด็จฯ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๗ นางคณิตา จวบศร ี โรงเรียนนาภูพทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๘ นางสาวสปุนัดดา เหล่าจันอัน วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๑๙ นางสาวปรียาภรณ์ พลาศัย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๐ นางสาววัชราภรณ์ เย็นเหลือ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๑ นางสาวประกายแก้ว เลื่อนรัมย ์ โรงเรียนเปรมติณสลูานนท ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๒ นางสาวจารุวรรณ ผลาปรีย ์ โรงเรียนกมลาไสย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๓ นางสาวสุดาพร รินสมบัต ิ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๔ สามเณรณัฐวุฒิ  หลักคำ วัดชัยศรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๕ สามเณรกฤษดา  ชัยมุล โรงเรียนจันทวิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๖ พระวิชัย  วชิรญาโณ กศน.กมลาไสย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๗ สามเณรบรุัสกร  กำจรเมนุกลู โรงเรียนปริยัติวัดประชา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๘ สามเณรนรินทร ์  บุญไชยแสน โรงเรียนชัยมงคลวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๙ นางสาวจรีภรณ์  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนหนองเรอืวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๓๐ นางสาวเมธาวี  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนหนองเรอืวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๓๑ สามเณรกฤตวิทย์  พรมรักษา วิเวกธรรมประสิทธ์ิวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

 

 

โควตาหนึ่งตำบล หนึ่งศาสนทายาท 
ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน สาขา 

๑ พระสุยนต์ ฐิตปญฺโญ กศน. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒ สามเณรเจษฏา ฤาเดช โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษาวัดทุ่ง 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๓ สามเณรจริายุทธ พัดอากาศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่ง 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(ร.ป.บ.) 

๔ นางสาวพัชรา  สุภารักษ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๕ นางสาวฐิตาพร  พรมหนองออ้ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

 

 



 

โควตาเพชรดอกอโศก 
ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน สาขา 

๑ นางสาวสุภาวดี พะนะลา โรงเรียนขามแก่นนคร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒ นายวีรวัฒน์ มณฑาทอง เทศบาลวัดกลาง สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓ นางสาวสุภาวิดา โพธ์ิศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๔ นางสาวพวงผกา หอกิ่ง โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๕ นางสาววรารัตน์ แก้วใส โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๖ นางสาวธิราพร ปลุกแก้ว ยางหลอ่วิทยาคาร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๗ สามเณรจริายุทธ ภูจำป ี โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๘ นางสาวฐิติรัตน์ สีสุพรรณ โรงเรียนวัดศรจีันทร ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

 

 

โควตาพ่ีชวนน้องมาเรยีน (รอบทั่วไป) 
ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน สาขา 

๑ สามเณรประกฤษฏ์   โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวทิยา สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๒ จ.อ.ชัดชัย ไชยนาม ม.ราชภัฏสกลนคร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓ นายปริชาติ ผ่านวงษ์ อาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๔ สามเณรลาภวัต เหลาพิลา จันทวิทยาคม สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๕ นางสาวศศิปรญีา วิบูลย์กลุ โรงเรียนกลัยาณวัตร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๖ นายศุภากร สีสอน โรงเรียนบัวใหญ่พทิยาคม สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๗ นางสาวรัตนาภา ราชสาร อุบลรัตน์พิทยาคม สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๘ สามเณรกริติ ไชยตวงค์ โรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่ง๑ สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๙ นางสาวปภาวรินทร ์ ศรีวัตร โรงเรียนอบุลรัตน์พิทยาคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.ป.บ.) 

๑๐ นางสาวธรศวรพร พาวังหิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.ป.บ.) 

๑๑ พระพงษ์ศักดิ์ ทินฺนวโร/กลิ่น
โนนกอก 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา วัดประชานิมิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.ป.บ.) 

๑๒ พระธนพล โกวิโท กศน. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๑๓ นายณัฐพล กองวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ ่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๑๔ นางสาวพวงผกา หอกิ่ง นายางกลักพิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 
๑๕ พระมหาธวัชชัย ปณฺฑิตเสวี/

ดวงเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราขวิทยาลัย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) 



โควตาพ่ีชวนน้องมาเรยีน (รอบทั่วไป) 
ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน สาขา 
๑๖ นางสาวกนกวัลย ์ เกตุขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย

บรหิารธุรกิจขอนแก่น 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๑๗ นางสาวนริศรา ผันกลาง ศรีกระนวนวิทยาคม สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๑๘ นางสาววรรณพร คำละออ โรงเรียนอบุลรัตน์พิทยาคม สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๑๙ นายธนภัทร แขมภูเขียว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๐ สามเณรยุทธนา บุญกัณฑ ์ วัดหนองแวง สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๑ ร้อยตำรวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๒๒ นางสาวสุติมา แสงวาโท โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๓ นางสาวนงรัตน์ มะโฮงคำ โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุุง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๔ นางสาวเนตรสกาว คชรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๕ นางสาวสุพรรษา ชามะรัตน์ ชนบทศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๖ นางสาวปิยาภรณ์ อินมะโรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการอุดรธานี 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๒๗ พระอดิศักดิ ์ วิริยปญโญ โรงเรียนวรรณวารีวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒๘ พระอนสุรณ์  วชิรวํโส โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

 

 

โควตาผู้มีความสามารถการแสดงดา้นศลิปะวัฒนธรรม 
ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน สาขา 

๑ นายประสิทธ์ิ อุดหนุน มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา ศรี
สะเกษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๒ นางสาวอภิญญา  พิลาดี โรงเรียนกงุแก้ววิทยาคาร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓ นางสาวพิยดา มูลสูงเนิน โรงเรียนวัดศรจีันทร ์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๔ นางสาวนิโลบล บุญเลิศลภ โรงเรียนวัดศรจีันทร ์ สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๕ นางสาวนุสรา สร้อยกลาง โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม สาขาวิชารัฐศาสตร ์(ร.บ.) 
๖ นายมณฑวรรษ สมีนาง โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

 

 

 

 



ให้ผู ้ที ่มีรายชื ่อมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  

ภาคเช้า : เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา และการ สอบข้อเขียน 

เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครู ภาคบ่าย : 

เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ ช้ัน ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  

เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์   

๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่โครงการนั้นๆกำหนด     

๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี     

    มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม   

๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี)   

๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้   

๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู  

 

การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน  

      นิสิตใหม่รายงานตัวและยืนยันข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ๕๐๐ บาท ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ 

อาคารบัณฑิตศึกษา และติดตามการประกาศผลได้ที่ www.kk.mcu.ac.th 

 

*** หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายใน 

                    วันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๔ 

                   : ให้ผู้เข้าสอบและผู้ท่ีเดินทางมายังมหาวิทยาลัยทุกรูป/ท่าน สวมหน้ากากอนามัยและ

ปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด    

  

  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  เดือน  มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔  

  

  

 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
๑. เอกสารประกอบการสมัคร  

- ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร    

๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓   

    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 รูป

ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น     

 

- ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป      

๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่

ต่ำกว่า 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  

 

๒. การกรอกใบสมัครและชำระคา่สมัคร 

ให้ผูส้มัครสอบรบัระเบียบการและกรอกใบสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล พร้อมชำระค่า

สมัคร ๑๕๐ บาท กอ่นการสอบสมัภาษณ์ ณ ห้องส่วนคลังและทรัพย์สนิ อาคารบัณฑิตศึกษาศึกษา

ช้ัน ๑ ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. ติดต่อสอบถาม ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ  อดทน  

 

 

 

 

 

 

 



 


