
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบที่ ๒  

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๖ 
----------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา) รอบที่ ๒ 
ระหว่าง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามความทราบแล้วนั้น  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา)  รอบท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (โควตา) รอบท่ี ๒  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา โครงการที่ผ่านการคัดเลือก 
๑.  สามเณรเกรียงไกร โพธิ์ชัย พระพุทธศาสนา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒.  สามเณรดนัยวุฒิ ภูค าวงค์ สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓.  นายวิชาญ  วัฒนกามินท์ สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๔.  นางสาวณัฐริกา สมศรี สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๕.  นางสาวนริศรา เข้าใจการ สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๖.  นางสาวแพรพลอย พันธะพ่อง สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๗.  สามเณรเสด็จ นันทะบุตร สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๘.  สามเณรเกรียงไกร โพธิ์ชัย สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๙.  นายอานันตศักดิ์ โรจนะชาลี สังคมศึกษา โครงการมอชมพู 

๑๐.  นางสาวสิริวิมล สุขหนา การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๑.  นายธีรภัชร์  ค าสุก การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๒.  นางสาวกตัญญา  แก้วเลิศ การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๓.  นางสาวสุพรรณิการ์  อนุศรี การสอนภาษาไทย โควตาเพชรดอกอโศก 
๑๔.  นางสาวธิดารัตน์  เหลาทอง การสอนภาษาไทย โควตาเพชรดอกอโศก 
๑๕.  นางสาวผกากาญจน์ แสงมณี การสอนภาษาไทย โควตาเพชรดอกอโศก 



ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา โครงการที่ผ่านการคัดเลือก 
๑๖.  นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ศรี การสอนภาษาไทย โควตาเพชรดอกอโศก 
๑๗.  นายวรเวช เหล่าวงษา การสอนภาษาไทย โควตาเพชรดอกอโศก 
๑๘.  นางสาววรรณษา ทองสัมฤทธิ์ การสอนภาษาไทย โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
๑๙.  นายเจตนิพัทธ์แก้วภักดี รัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน  
๒๐.  นายอมร นามศรี รัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน  
๒๑.  นายธีรกานต์พวงเพชร รัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน  
๒๒.  นางสาวกมลลักษณ์ พิทา ภาษาอังกฤษ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๓.  นางสาวนงลักษณ์ คงมังคละ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๔.  นายนัทธพงษ์ วงษ์จ าปา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๕.  สามเณรลิขิต ค าเอ่ียม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๖.  กรรณิการ์ เจนถูกใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โควตาเพชรดอกอโศก 
๒๗.  นางสาวนภาพร อินเคน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการมอชมพู 
๒๘.  นางสาวอารียา มาลาพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการมอชมพู 
๒๙.  นางสาวพรรณภา โยวะผุย   นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๐.  นางสาวณัฏธณิชาวรรณ จันทวัน นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๑.  นางสาวมุธิตา ดวงโยธา นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๒.  พระมโนเพชร ประทุมชาติ นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๓.  นางสาวจารุณี ถนอมจิตร นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๔.  นางสาวพิมลรัต สังเกษ นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๕.  นางสาวศิริประภา เทพาขันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๖.  นายสุระชัย มังตา นิติศาสตรบัณฑิต โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๗.  นางสาวรัตติการณ์ แสงพระเวช นิติศาสตรบัณฑิต โควตาเพชรดอกอโศก 

  
***ส าหรับพระภิกษุและสามเณร ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน รอบทั่วไป 
ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้ 

๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา ๑ แผ่น 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอกข้อความ เรียบร้อย 

๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 



***ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ทีมี่สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน รอบ
ทั่วไป ใหเ้ตรียมเอกสาร  ดังนี้  
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ ฉบบั 
 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 ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
***สิทธิพิเศษส าหรับโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน รอบท่ัวไป 
 ส าหรับนิสิตปัจจุบันแนะน านักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเ ขต
ขอนแก่น เมื่อนิสิตใหม่ยืนยันสิทธ์และลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อแล้ว ให้น าส าเนาใบช าระค่าลงทะเบียนของนิสิตใหม่ และ
ส าเนาบัตรนิสิตของตนเองยื่นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   เพ่ือรับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(จ านวน ๕๐๐ บาท / ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท)  และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ในภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๖ เท่านั้น 
หากเกินก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที 
***ส าหรับพระภิกษุและสามเณร ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรดอกอโศก ให้เตรียม
เอกสาร ดังนี้ 

๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา ๑ แผ่น 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอกข้อความเรียบร้อย 

๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์    

***ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ทีมี่สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรดอกอโศกใหเ้ตรียม
เอกสารดังนี้  
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
หรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 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 ที่กรอกข้อความเรียบร้อย 
๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 



 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน  
***สิทธิพิเศษส าหรับโครงการเพชรดอกอโศก 
 ๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัคร  
 ๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น
เวลา ๑ ปีการศึกษา โดยจะได้รับสิทธิ์ในปีการศึกษาถัดไป 
          ๓ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเพชรอโศก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป 
***ส าหรับ นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ให้เตรียมเอกสารดังนี้  
 ๑.ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้น
ไปหรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 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 ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
***ส าหรับ พระภิกษุและสามเณร ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาโครงการมอชมพู 
ให้เตรียมเอกสารดังนี้  
 ๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่าย ส าเนา ๑ แผ่น 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอกข้อความเรียบร้อย 
๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน  
***ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาโครงการมอชมพู ให้เตรียม
เอกสารดังนี้  

๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้น 
ไปหรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 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 ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 



๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

๑. นิสิตใหมใ่ห้รายงานตัวและยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ต้องช าระค่าธรรมเนียม โควตารอบท่ี ๒ ระหว่าง 
วันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารส านักงานรอง
อธิการบดี หากพ้นก าหนดตามวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) 
 ๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่     ๕๐๐  บาท 
 ๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม่       ๑๕๐  บาท 
 ๑.๓ ค่าคู่มือนิสิต       ๒๐๐  บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายปีการศึกษา) 

๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ       ๓๐๐  บาท 
๒.๒ ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม                                            ๕๐๐            บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา)                        
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในขณะศึกษารายวิชา                                                    
ก) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์    ภาคการศึกษาละ    ๒,๐๐๐  บาท 

 ข) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐  บาท  
  นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ (ภาคปกติ) รวมเป็นเงิน ๓,๖๕๐  บาท 
  นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์) รวมเป็นเงิน ๔,๖๕๐  บาท 

ณ ห้องกลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น ๑ อาคารส านักงานรองอธิการบดี ในกรณีนิสิตท่านใดไม่สะดวกเดินทาง
มารายงานตัวนิสิตใหม่หรือขึ้นทะเบียนนิสิตได้ด้วยตัวเอง ให้ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนหรือเอกสารการสมัคร มา
ตามที่อยู่ของมหาลัย (ส่งกลุ่มงานทะเบียนและวัดผลและระบุหลักฐานการขึ้นทะเบียนนิสิต โควตารอบ ๒) พร้อม
กับโอนช าระค่าขึ้นทะเบียนผ่านเลขบัญชีธนาคารที ่๔๖๔-๒-๑๗๐๑๖-๓  ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ ช าระผ่าน Prompt pay / wallet ID ๐๙๙๔๐๐๐๓๙๕๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมส่งหลักฐานการโอนช าระเงินที่มาได้ที่ Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หรือ ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนใหม่และช าระเงิน เป็นไฟล์ PDF/ไฟล์รูปภาพ ใน
ช่องทางไลน์ 

สแกนส่งเอกสาร 
 
 
 
 
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี ๑/ ๒๕๖๖ และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ –  

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารส านักงานรองอธิการบดี 
 
 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียน

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
โทร.๐๘-๑๐๐๙-๑๙๐๗ นายจักรี มาป้อง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการการศึกษา  
ติดตามผลการสอบได้ที่  : เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทางไลน์ Scan Qr code : และเพจกลุ่มงานบริการการศึกษา 
 

 
   
 
 
 
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   เดือน    มกราคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
 
 

 
 

 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


