
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๒ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
----------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๖  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามความทราบแล้วนั้น  
 ดังนั้นเพ่ือให้การสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๒ ดังนี้ 
 

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 
๑.  นางสาวศรัญญา พรมหลวงศรี ชุมแพศึกษา   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
๒.  นายจักรี ค าเปล โรงเรียนหนองเรือวิทยา  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๓.  สามเณรเกรียงไกร โพธิ์ชัย โรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 

๔.  พระอรรถชัย กิตฺติภทฺโท (เถื่อน
ดอนเจ้า) 

มจร.ขอนแก่น   สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๕.  นายดลชัย อินปัญญา เวียงวงกตวิทยาคม  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๖.  นางยุพา หารพรม หนองกุงวิทยายน  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๗.  นายดนัยวุฒิ ภูค าวงค์ กศน.ห้วยเม็ก   สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๘.  นายวิชาญ วัฒนกามินท์ โรงเรียนน้ าศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๙.  นายโชคชัย ตะคามจันทร์ โรงเรียนอุดรพอชัยรักษ์พิทยา  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๑๐.  นางสาว ณัฐริกา สมศรี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๑๑.  นางสาวเกศรินทร์ เขียวนาค ชุมเเพศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๒.  นางสาวพรรณวษา มีศรี โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๓.  นายชญานนท์ เกิดศักดิ์ รร.นาเชือกพิทยาสรรค์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 



โครงการพี่ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 
๑๔.  นางสาว จณิสตา ศรีนารถนาวา โรงเรียนหนองเรือวิทยา   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๕.  นางสาว กันยารัตน์ บุตรมูล คลองน้ าใส  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๖.  น.ส สิริวิมล สุขหนา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๗.  นาย ธีรภัชร์ ค าสุก โนนสะอาดพิทยาสรรค์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๘.  นางสาวกตัญญา แก้วเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๑๙.  นางสาวธิดารัตน์ เหลาทอง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๒๐.  นางสาวผกากาญจน์ แสงมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี   

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๒๑.  พระบรรหาร ภูริญาโน หมุ่ง
กลาง 

โรงเรียนคอนสวรรค์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๒๒.  สามเณรเสด็จ นันทะบุตร โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๒๓.  นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ศรี ซ าสูงพิทยาคม  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๒๔.  นางสาวอมร นามศรี โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

๒๕.  จ่าสิบเอก เเสงเดือน สุขจันทร์
โท 

วิทยาลัยการอาชืพชุมพวง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๒๖.  พระ สิทธิชัย สิทฺธิญาโณ / ช่วง
วงษ์หล้า 

โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๒๗.  นางสาวนงลักษณ์ คงมังคละ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๒๘.  นายนัทธพงษ์ วงษ์จ าปา กศน.อ าเภอกระนวน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๒๙.  สามเณรลิขิต ค าเอ่ียม โรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

๓๐.  นายวัชระ เครือเนียม สตรีสิริเกศ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

๓๑.  นางสาวกัญญารัตน์ ทองดี วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

๓๒.  นางสาวณัฏธณิชาวรรณ จันท
วัน 

กุฉินารายณ์   สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

๓๓.  นางสาวมุธิตา ดวงโยธา โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร  สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

๓๔.  พระมโนเพชร ประทุมชาติ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น   สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

๓๕.  นางสาวจารุณี ถนอมจิตร โรงเรียนมัญจาศึกษา    สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
๓๖.  นางสาวพิมลรัต สังเกษ มัญจาศึกษา   สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

๓๗.  ร.ต.อ.ไผทรัฐ มุละสีวะ ส านักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี   หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 

๓๘.  นายสุระชัย มังตา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 

 



 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ภาคเช้า : เวลา  

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และการ
สอบข้อเขียน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครู ภาคบ่าย : เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)                  
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๖  
 
 

โครงการโควตา มอชมพู 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 
๑ นางสาววรรณภา ชารินทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒ นางสาวนภาพร อินเคน โรงเรียนท่าบ่อ   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๓ นางสาวอารียา มาลาพัฒน์ โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

  
ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ภาคเช้า : เวลา 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และการ
สอบข้อเขียน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครู ภาคบ่าย : เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๖ 
 

โครงการโควตา เพชรดอกอโศก 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 

๑.  นางสาวสุพรรนิการ์ อนุศรี โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัด สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒.  นางสาว โสพิณนภา สุธรรมมา โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยา

สรรค์   
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 

๓.  นางสาวกรรณิการ์ เจนถูกใจ ซ าสูงพิทยาคม   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
๔.  นางสาว รัตติการณ์ แสงพระเวช โรงเรียนพันดอนวิทยา   สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ภาคเช้า : เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และการ
สอบข้อเขียน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครู ภาคบ่าย : เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๖ 



โควตา ผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชา 
๑ นางสาววรรณษา ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 
๒ นางสาวชุตินันท์ พรรื่นเริง โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร   สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
๓ นายมณฑล เพ็งชมจันทร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี   สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 

๔ นายรัฐศาสตร์ หม่องค าหมื่น เทคนิคไทย- เยอรมันขอนแก่น   สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ภาคเช้า : เวลา 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และการ
สอบข้อเขียน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องสอบวัดแววความเป็นครู ภาคบ่าย : เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๖ 
 
เกณฑ์การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ 

 ๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่โครงการนั้น ๆ ก าหนด   
 ๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระท าความดี   
 มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 
 ๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
 ๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 

หมายเหตุ : ***ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร  
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕  

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 
   ***ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   

  ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ 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 



 
*** หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์    
                     ๒๕๖๖  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  เดือน มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
 

 
 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนผังห้องสอบ(สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
วัน เสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป 

ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) 
ที ่ หลักสูตร/สาขา คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวนผู้สอบ ห้องสอบ 

๑ -พระพุทธศาสนา 

พระมหาภิรัฐกรณ์   อ สุมาลี, ดร. 
พระณัฐพันธ์  สุทสฺสน, ดร. 
พระมหาส ารอง  สญฺญโต, ดร. 
พระภาณุวัฒน์  จนฺทวฑฺฒโน 
ดร.อินตอง ชัยประโคม  

๓ 

 
๑๐๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

๒ -สังคมศึกษา 

ผศ.อนุสรณ์  นางทะราช 
อาจารย์บุญส่ง  นาแสวง 
อาจารย์พันทิวา  ทับภูมี 
อาจารย์วิรัตน์  ทองภู 
อาจารย์สริญญา  มารศรี 
อาจารย์กนกวรรณ  ประจันตะเสน 

๙ 

๑๐๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
 

๓ -การสอนภาษาไทย  

พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก 
พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. 
พระมหาอธิวัฒน์  ภทฺรกวี 
พระรชต  กตปุญฺโญ 
ผศ.ดร.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง 
อาจารย์จิรวัฒน์  สิทธิธรรม 
 

๑๗ 

๑๐๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
 

๔ -รัฐศาสตรบัณฑิต 

พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ. 
พระมหาส าราญ  กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร. 
พระมหาสุทธิดล  จิตฺตปญฺโญ 
ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง 
อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล 

๑ 

๑๐๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
 



ที ่ หลักสูตร/สาขา คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวนผู้สอบ ห้องสอบ 

๕ -ภาษาอังกฤษ 

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร,ผศ. 
รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร 
อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย 

๒ 
๑๐๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

๖ -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี 
ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 
อาจารย์สวาท  ฮาดภักดี 
ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
ดร.ธีร์ดนัย กัปโก 

๗ 

๑๐๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
 

๗ 
-นิติศาสตรบัณฑิต/ภาค
บัณฑิต 

พระครูปริยัติสารการ, ดร. 
อาจารย์ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร 
ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 
ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล 
อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๙ 

๑๐๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน : นายจักรี  มาป้อง  
กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
โทร : ๐๘-๑๐๐๙-๑๙๐๗ 

 


