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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒  

----------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ

สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑  

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี รอบท่ี ๒ ตามความทราบแล้วนั้น  

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ,

สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์

ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 

๒  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สาขา รอบ/โครงการที่ผ่านการคัดเลือก 
๑ พระวีระศักดิ์ ธิตคุโณ (อัมพวัน) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอบโควตามอชมพู 
๒ สามเณรพีรพล พิมพะกรรณ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โครงการเพชรดอกอโศก 
๓ นายปิยะราช ถาปาบุตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการเพชรดอกอโศก 
๔ นายพิทักษ์ ถาโคตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการเพชรดอกอโศก 
๕ สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริง สาขาวิชาสังคมศึกษา รอบโควตามอชมพู 
๖ สามเณรพงศธร สินตะนิตย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการเพชรดอกอโศก 
๗ สามเณรสุรชัย การินทร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการเพชรดอกอโศก 
๘ นางสาวจิราพร เนื่องชมภู สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการเพชรดอกอโศก 
๙ นายจตุพร สีลาด สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการเพชรดอกอโศก 

๑๐ นายศุภวัฒน์ พลอินทร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการเพชรดอกอโศก 
๑๑ นายภาวัฒน์ วิดประโคน สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการเพชรดอกอโศก 
๑๒ นายเหมรัฐ หุ่นธานี สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๓ นายรัฐเขต ใจมนต์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๔ นางสาวสุภาวดี นาชัยลาน สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๕ สามเณรกิตติศักดิ์ มีชัยสงค์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๖ สามเณรเมฆนรินทร์ ชูกริส สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการเพชรดอกอโศก 
๑๗ นางสาวจุฑามาศ ภูเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการเพชรดอกอโศก 



๒ 

 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สาขา รอบ/โครงการที่ผ่านการคัดเลือก 
๑๘ นางสาวอาทิตยา สีลากุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการเพชรดอกอโศก 
๑๙ นางสาวรจน เกาะโค้ง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โควตามอชมพู 
๒๐ นายภาณุวัฒน์ นามเสาร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โควตามอชมพู 
๒๑ นางสาวรัชฎาภรณ์ ชมพุฒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการเพชรดอกอโศก 
๒๒ สามเณรพงศภัค จันทร์หนู สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๒๓ พระสุทธิศักดิ์ ผาห้าดง สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๔ สามเณรจิรกิตกิ์ สายไหม สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๒๕ นายวีระพงศ์ วงษ์ธรรม สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๒๖ นางสาวสุดาพร สายป้อง สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๒๗ นายพงษ์สิทธ์ ฟองอ่อน สาขาวิชารัฐศาสตร์ โควตามอชมพู 
๒๗ นายขันติศักดิ์ ฉายาพัฒน์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โควตามอชมพู 
๒๙ นายวิษณุ พลเสนา สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๓๐ นางสาวมณีรัตน์ มุงคุณ สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๓๑ สามเณรสารัช โพธิ์ทอง สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 
๓๒ สามเณรธนกร วรสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ โควตามอชมพู 
๓๓ สามเณรอดิศักดิ์ เชิดเพ็งรัตน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการเพชรดอกอโศก 

   
***ให้ผูมี้สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกรอบ/โครงการ เตรียมเอกสารประกอบการ ดังนี้ 
รับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร ดังนี้ 
 ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๒  

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  
  ๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 

๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
   ***ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกรอบ/โครงการ เตรียมเอกสารประกอบการรับ 

สมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  ดังนี้  
  ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ 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 



๓ 

 

๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
***ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งศาสนทายาท)เตรียมเอกสาร

ประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร ดังนี้  
๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่า  

๒.๕๐ 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  

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

  ๗ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ที่กรอกข้อความ
เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาว์นโหลดได้ที่ :  

๘ หนังสือรับรองจากเจ้าคณะต าบล 
***ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งศาสนทายาท)เตรียมเอกสาร

ประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ดังนี้ 
  ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ 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 
  ๕ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ที่กรอกข้อความ
เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาว์นโหลดได้ที่ :  

๖ หนังสือรับรองจากเจ้าคณะต าบล 
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

     ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้อง ๔๐๘ (เสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงพานิช) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคาร 

เรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี  อ.
เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ และ 

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ชั้น ๑ ห้อง 
๑๐๗    โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 



๔ 

 

สอบถามเรื่องอ่ืนๆ โทร.๐๘๗-๐๘๗๕๔๕๖ อ.ชานนท์ อรัญสาร 
ติดตามผลการสอบได้ที่ : เว็บไซต์ของหมาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทางไลน์ Scan Qr code :  
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รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


