
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบที่ ๑  

ประจำปี ๒๕๖๖ 
----------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา) รอบที่ ๑ 
ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ตามความทราบแล้วนั้น  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
พระภิกษุ,สามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา)  รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบที่ ๑  ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา โครงการท่ีผา่นการคัดเลือก 
๑.  สามเณรณธกร แสนวิลัย พระพุทธศาสนา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒.  นายณัฐดนัย สจีันทรฮ์ด สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓.  นางสาวกรรณิการ ์ดั่ง สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๔.  นางสาวดวงพร บญุปก สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๕.  นางสาวศิรลิักษณ์ สมศรเีเสง สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๖.  นางสาวอลิษา ทองน้อย สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๗.  นายวัฒนา คำเเท่ง สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๘.  นางสาวปริชาต ยอดสง่า สังคมศึกษา โครงการเรียนฟร ี๔ ป ี
๙.  นายศตวรรษ สะตะ สังคมศึกษา โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 

๑๐.  สามเณรกิตติพงศ์ ก้อนเงิน การสอนภาษาไทย โควตเพชรดอกอโศก 
๑๑.  นางสาวพิมพพ์ิสุทธ์ิ เหลาทอง การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๒.  Phiranya Srijanma การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๓.  นายสุพจน ์คุณารักษ์ การสอนภาษาไทย โครงการเรียนฟร ี๔ ป ี
๑๔.  นางสาวศิริยากร วุฒสิาร การสอนภาษาไทย โควตาเพชรดอกอโศก 
๑๕.  นายประพันธ์ุ ทับเนียม การสอนภาษาไทย โครงการเรียนฟร ี๔ ป ี
๑๖.  นางสาวอารยา เนากลาง การสอนภาษาไทย โครงการเรียนฟรี ๔ ป ี
๑๗.  นางสาวชวิศา โพธิรส การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๘.  นางสาวศิริวิภา ประทมุทอง การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑๙.  นางสาวเกศรินทร์ เขียวนาค การสอนภาษาไทย โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๐.  นางสาวพันทิวา ใยแก้ว รัฐศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน  
๒๑.  นางสาวพรรญวดี ดอนเส รัฐศาสตร ์ โควตาเพชรดอกอโศก 
๒๒.  จิดาภา สุขทองหลาง รัฐประศาสนศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๓.  นางสาวดาราวรรณ โพธ์ิศรี รัฐประศาสนศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 



ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา โครงการท่ีผา่นการคัดเลือก 
๒๔.  นายชนินทร์ เหล็กดี รัฐประศาสนศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๕.  จันทรส์ุดา ภูระโคตร รัฐประศาสนศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๖.  นายธนวัฒน์ จันทะสม ภาษาอังกฤษ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๗.  นางสาวกมลลกัษณ์ พิทา ภาษาอังกฤษ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๒๘.  นางสาวมุกรดา อปุชิตร ภาษาอังกฤษ โควตาเพชรดอกอโศก 
๒๙.  นางสาวศรัญญา พรมหลวงศร ี ภาษาอังกฤษ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๐.  นายจักรินทร ์แจง้ภูเขียว นิติศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๑.  นางสาวสุทธิดา รักประเทศ นิติศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๒.  นายอาทิตย ์แสนลุน นิติศาสตร ์ โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๓๓.  นางสาวจิตต์ลัดดา ด้วงทอง นิติศาสตร ์ โครงการเรียนฟรี ๔ ป ี

  
***สำหรับพระภิกษุและสามเณร ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพ่ีชวนน้องมาเรียน รอบท่ัวไป 
ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้ 

๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรอื รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในช้ันน้ัน ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรบัรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 
๓. หนังสอืสทุธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรบัรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอกข้อความ เรียบรอ้ย 

๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
๗. หนังสอืรบัรองความประพฤติจากผูบ้รหิารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการทีม่ีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 

***สำหรบันักเรียนและบุคคลท่ัวไป ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี โครงการพ่ีชวนน้องมาเรียน รอบ
ท่ัวไป ให้เตรียมเอกสาร  ดังนี้  
 ๑. สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 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. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อย 
๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
สิทธิพิเศษสำหรับโครงการพ่ีชวนน้องมาเรียน รอบทั่วไป 
 สำหรับนิสิตปัจจุบันแนะนำนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแก่น เมื่อนิสิตใหม่ยืนยันสอทธ์และลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อแล้ว ให้นำสำเนาใบชำระค่าลงทะเบียนของนิสิตใหม่ 
และสำเนาบัตรนิสิตของตนเองยื่นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   เพื่อรับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
(จำนวน ๕๐๐ บาท / ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท)  และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ในภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๖ เท่าน้ัน 
หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธ์ิทันที 
 



***สำหรับพระภิกษุและสามเณร ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรดอกอโศก ให้เตรียม
เอกสาร ดังนี้ 

๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรอื รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในช้ันน้ัน ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรบัรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 
๓. หนังสอืสทุธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรบัรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอกข้อความ 

     เรียบรอ้ย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
๗. หนังสอืรบัรองความประพฤติจากผูบ้รหิารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการทีม่ีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์    

***สำหรบันักเรียนและบุคคลท่ัวไป ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี โครงการเพชรดอกอโศกให้เตรียม
เอกสาร  ดังนี้  
 ๑. สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ 
    ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐  หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 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. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ 
      เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน  
 
สิทธิพิเศษสำหรับโครงการเพชรดอกอโศก 
 ๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัคร  
 ๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น
เวลา ๑ ปีการศึกษา โดยจะได้รับสิทธ์ิในปีการศึกษาถัดไป 
          ๓ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเพชรอโศก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ข้ึนไป 
 
***สำหรับพระภิกษุและสามเณร ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเรียนฟรี ๔ ปี ( บัณฑิตพุทธ
อารยเกษตร ) ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้ 

๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรอื รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในช้ันน้ัน ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรบัรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 
๓. หนังสอืสทุธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑  ชุด  
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรบัรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น 
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 
๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอก 
๗. หนังสอืรบัรองความประพฤติจากผูบ้รหิารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการทีม่ีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์    

***สำหรบันักเรียนและบุคคลท่ัวไป ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี โครงการเรียนฟรี ๔ ปี ( บัณฑิตพุทธ
อารยเกษตร )  ให้เตรียมเอกสาร  ดังนี้  
 ๑.สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ข้ึน
ไปหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 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. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ 
      เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 

๗. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวรายได้ต้องไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ 
สิทธิพิเศษสำหรับโครงการทุนการศึกษาเรียนฟรี ๔ ปี ( บัณฑิตพุทธอารยเกษตร) 

๑. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและค่าระเบียบการสมัคร  
๒. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการหารายได้ฝึกทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียนตามเงื่อนไข

มหาวิทยาลัยกำหนด 
๓. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๔ ปีการศึกษาโดยจะต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

๑. นิสิตใหม่ให้รายงานตัวโควตารอบที่ ๑ ระหว่างวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึงวันที ่ ๑๒ ธันวาคม                       
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี หากพ้น
กำหนดตามวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ 

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

๒.๑ ค่าประกันอบุัติเหต ุ       ๓๐๐  บาท 
๒.๒ ค่าบำรุงกจิกรรมปฏิบัติธรรม                                            ๕๐๐            บาท 

๓. คา่ธรรมเนียมรายภาคการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา)                        
๓.๑ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในขณะศึกษารายวิชา                                                    
ก) นิสิตบรรพชิตและคฤหสัถ์    ภาคการศึกษาละ    ๒,๐๐๐  บาท 

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

ณ ห้องกลุ่มงานการเงินและบัญชี ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี ในกรณีนิสิตท่านใดไม่สะดวกเดินทางมา
ข้ึนทะเบียนนิสิตได้ด้วยตัวเอง ให้ส่งหลักฐานการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่มาตามที่อยู่ของมหาลัย (ระบุส่งหลักฐานการข้ึน
ทะเบียนนิสิต โควตารอบ ๑) พร้อมกับโอนชำระค่าขึ้นทะเบียนผ่านเลขบัญชีธนาคารที่ ๔๖๔-๒-๑๗๐๑๖-๓  ธนาคาร
ทหารไทย ช ื ่อบ ัญชี มหาว ิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หร ือ ชำระผ ่าน Prompt pay / wallet ID 
๐๙๙๔๐๐๐๓๙๕๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมส่งหลักฐานการโอนชำระเงินที ่มาได้ที่ 
Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หรือ ทาง Line : @mcukk  หรือส่งแนบ
มาพร้อมเอกสารการการข้ึนทะเบียนใหม่ 

๓. นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๖ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 
๑ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี 

 



สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที ่ห้องกลุ ่มทะเบียนและวัดผล 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 ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ช้ัน ๑ ห้อง ๑๐๓ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 

หรือสอบถาม กลุม่งานบริหารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น โทร.๐๘-๑๐๐๙-๑๙๐๗ นายจกัรี มาป้อง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบรกิารการศึกษา  

ติดตามผลการสอบได้ท่ี : เว็บไซต์ของหมาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
www.kk.mcu.ac.th หรือ ช่องทางไลน์ Scan Qr code :  

 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   เดือน    พฤศจิกายน   พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 
 

 
 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


