
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔  

----------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่                        
๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี รอบท่ี ๔ ตามความทราบแล้วนั้น  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ,
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันเสาร์
ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบท่ี ๔ 
ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สาขา โครงการที่ผ่านการคัดเลือก 
๑ พระสุพิชฐพล ชิตวิริโย (เชื้อกุล) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) โควตามอชมพู 
๒ พระพิธิวัฒน์ กนฺตสีโร (รอหันต์) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) โควตามอชมพู 
๓ นายรัชชายานนท์ แทนเถา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โควตามอชมพู 
๔ นางสาว นาตาชา มาปัสสา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โควตามอชมพู 
๕ สามเณรวรพล ดีพรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โควตามอชมพู 
๖ นางสาวโสมรัศมี สีจันฮด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โควตามอชมพู 
7 นางสาวปรียนุช บุญนำ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โควตามอชมพู 
8 นางสาวปาริชาติ จันทะไพ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โควตามอชมพู 
9 นางสาวสุธิดา พรมบุตร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โควตามอชมพู 

๑๐ นายจักรินทร์ บุญหลง สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โควตามอชมพู 
๑๑ นางสาวกิ่งกาญจน์  วรรณพราหมณ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตามอชมพู 
๑๒ นางสาวศริินันท์ ผ่านวงษ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตามอชมพู 
๑๓ นางสาวกานต์ชนา ศรีศาลาแสง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตามอชมพู 
๑๔ นางสาวกานต์ธิดา รอดสุโข สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตามอชมพู 
๑๕ นายบุญฤทธิ์ พงศ์สุวรรณ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตามอชมพู 
๑6 นางสาว อภิรดี เเก้วทองสุข สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โควตามอชมพู 
๑7 นางสาววาสนา ชุมอับภัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โควตามอชมพู 
๑8 นายติมากร จันทร์ศิริ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โควตามอชมพู 
๑9 นางสาวภัคจิรา บัวใหญ่รักษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โควตามอชมพู 



ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สาขา โครงการที่ผ่านการคัดเลือก 

๒๐ สามเณรนรินทร์ หล้าสุด  สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โควตามอชมพู 
๒๑ นางสาวอัจฉรียา รักษา สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒๒ นายอัครพล ดุมชัยภูมิ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒๓ นางสาว หาสุข สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒๔ พระมหาวัฒนา จิตฺตสาโร (แห้วดี) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒๕ พระชินกฤช สนฺตจิตฺโต/วงษชนะ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒6 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒7 นางสาวเกลียวเกตุ วิชัยวงษ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒8 นางสาวนวรัตน์ วัฒนราช สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๒9 นางสาวจิรัญชญาภรณ์ ทักษิณ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓๐ นายศิวพงษ์ ทบแก้ว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓๑ พระอนุสรณ์ วชิรวํโส (เกาะน้ำใส) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓๒ นางสาวศรัญญา ขวัญถาวร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓๓ นางสาว ประภัสสร กล่อมสกุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓๔ นางสาววรัตน์ติกาล สมใจ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓๕ นางสาวภัสราธิดา สูงแข็ง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓6 พระวัชระพงษ์ ถิรธมโม คำดี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓7 นายชาตรี โพธิจันทร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓8 นางสาวรัตนาภร ราชสาร สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๓9 นายเขตคณิต หินเมืองเก่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔๐ พระจักรพล จกฺกรตโน/พงษ์กระโทก สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔๑ นายศรชัย เหมพลชม สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔๒ นายอภิชาติ พรมนิ่ม สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔๓ นาย ฉัตรมงคล พิมพ์วันคำ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔๔ นาย เจษฏากร มั่นคง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔๕ นายภมร เกษร สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ชวนน้องมาเรียนมอชมพู 

๔6 นายเจริญชัย เสริมศรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนทายาท 

๔7 พระสิงหนวัติ นริสฺสโร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนทายาท 

๔8 นางสาวสิริยากร แสนสี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนทายาท 

 
 
 



เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม ่
พระภิกษุและสามเณร ทีมี่สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตามอชมพู) ใหเ้ตรียมเอกสาร 

ดังนี้ 
 ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ ไมต่่ำกว่า 

๒.๕๐ จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
  ๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
  ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตามอชมพู) ให้เตรียม

เอกสาร  ดังนี้  
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า 
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 
 
พระภิกษุและสามเณร ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน) ให้

เตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ ไมต่่ำกว่า 

๒.๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
  ๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
  ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน) 

ใหเ้ตรียมเอกสาร  ดังนี้  
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า 
๒.๐๐ 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 
พระภิกษุและสามเณร ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการเพชรดอกอโศก) ให้

เตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ ไมต่่ำกว่า 

๓.๕๐ จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
  ๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 



๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
  ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
    นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการเพชรดอกอโศก) ให้

เตรียมเอกสาร  ดังนี้  
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า 
๓.๕๐ 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 
พระภิกษุและสามเณร ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งศาสน

ทายาท) ใหเ้ตรียมเอกสาร ดังนี้  
๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า  

๒.๕๐ จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
  ๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๔ หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
  ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 

๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น  
๗ หนังสือรับรองจากเจ้าคณะตำบล 
นักเรียนและบุคคลทั่วไป ทีมี่สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งศาสน

ทายาท) ใหเ้ตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า 
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  
๕ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๖. หนังสือรับรองจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าคณะผู้ปกครองระดับตำบลขึ้นไป (ต้องมี) 
นักเรียนและบุคคลทั่วไป ทีมี่สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โครงการผู้มีความสามารถการ

แสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ใหเ้ตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  ๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า 
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  
๕ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๖ ประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 



 
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

๑. นิสิตใหม่รายงานตัวภายใน ๑๕ วันหลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี รอบท่ี ๔  ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนสมเด็จพระพุฒาจารย์ หากพ้นกำหนดตาม
วันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

๒. นิสิตใหม่ต้องยืนยันการขึ ้นทะเบียนเป็นนิสิตและต้องชำระค่าขึ ้นทะเบียนนิสิตใหม่  จำนวน                     
๔,๘๕๐ บาท  รายละเอียดตามรายการดังนี้      

          
ที ่ รายการ จำนวน 

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เก็บครั้งเดียว)  
 

- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ ๕๐๐ 
 

- ค่าบัตรนสิิตใหม ่ ๑๕๐ 
 

- ค่าคู่มือนิสิต ๒๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (รายปีการศึกษา) 
 

 
- ค่าประกันอุบัตเิหต ุ ๓๐๐ 

๓ ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา (รายภาคการศึกษา) 
 

 
- นิสิตบรรพชิตและคฤหสัถ์ ภาคปกติ  ๒,๐๐๐ 

 
- ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ๕๐๐  
- ค่าบำรุงห้องสมุดภาคละ ๓๐๐  
- ค่าดาวน์โหลดเอกสารและสิ่งพิมพ์ ๔๐๐  
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ๕๐๐ 

 รวมท้ังสิ้นจำนวน ( สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาท) ๔,๘๕๐ 
  

๓. การชำระค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ช่องทางออนไลน์ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
  ๓.๑ ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ณ ห้องกลุ่มงานการเงินและบัญชี ช้ัน ๑ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์  
  ๓.๒ โอนชำระผ่านชื ่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายเลขบัญชี ๔๖๔ -
๒๑๗๐๑๖-๓  ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฟรี่พลาซ่า และสามารถชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดงันี้ 
  ๓.๒ โอนชำระผ่าน Prompt PAY / Wallet ID หมายเลข 0994000395566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 

      ๔. ในกรณีนิสิตท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาขึ้นทะเบียนนิสิตได้ด้วยตัวเอง ให้ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียน
นิสิตใหมม่าตามที่อยู่ของมหาลัย (ระบุส่งหลักฐานการข้ึนทะเบียนนิสิต โควตารอบ ๔) พร้อมกับโอนชำระค่าข้ึนทะเบียน
นิสิตใหมาผ่านเลขบัญชีธนาคารที่ ๔๖๔-๒-๑๗๐๑๖-๓ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หรือ ชำระผ่าน Prompt pay / wallet ID ๐๙๙๔๐๐๐๓๙๕๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พร้อมส่งหลักฐานการโอนชำระเงินที่มาได้ที่ Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
หรือ ทาง Line : @mcukk  หรือส่งแนบมาพร้อมเอกสารการการขึ้นทะเบียนใหม ่

 

    ๕.นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๔ และชำระค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามที่           
มหาวิทยากำหนด ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียน
สมเด็จพระพุฒาจารย์  



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียน

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ .โคกสี  ต.โคกสี  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ และห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ ชั้น ๒ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 

หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร.๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี นักจัดการงานทั่วไป , 
๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา  

ติดตามผลการสอบได้ที่  : เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทาง เพจ facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
และ Line : @mcukk   
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 
 
 

 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


