
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน   
ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๘ 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญาตร ี 
ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพเิศษ (เสาร-์อาทิตย์) 

 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
----------------------------------- 

   ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กําหนดเปิดรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ     
(เสาร์-อาทิตย์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. จํานวนรับเข้าศึกษา จําแนกตามคณะ และสาขาวิชา 
 
ที่ 

 
คณะ 

 
สาขาวิชา 

จํานวนที่รับ 
ภาคปกติ  
(รูป/คน) 

ภาคพเิศษ 
(เสาร-์อาทิตย์) 

๑ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๓๐ ๕๐ 
๒ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง ๕๐ ๖๐ 

๓ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๕๐ ๖๐ 

๔ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ๕๐ - 

 รวมทั้งสิน้ ๑๘๐ ๑๗๐ 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอย่าง

แท้จริง 
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับดี 

  ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๒.๕ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (สําหรับนักศึกษาภาคปกติ) 
 ๒.๖ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) 
  ๒.๗ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า รวมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐  

๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th 
 

   /๓. กําหหนดการ... 
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๓. กําหนดการรับสมัครและการชําระเงินค่าสมัคร 
๓.๑ ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 

 ๓.๑.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันจันทร์ที่                
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
  ๓.๑.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๑.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น.     
 ๓.๑.๒ ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ            
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖  
 ๓ .๑ .๓  ชํ า ร ะ เ งินค่ า สมั ค ร  ไ ด้ ต้ั ง แ ต่ วันจั นทร์ ที่  ๒๘  ธั นวาคม  ๒๕๕๘  - วั น อั งค ารที่                     
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน  

๓.๑.๔ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ต้ังแต่ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ -             
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญหาก
พ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับใบสมัคร โดยผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ) สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

 
๓.๒ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

 ๓.๒.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันจันทร์ที่                
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
  ๓.๒.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๒.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. 
 ๓.๒.๒ ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ                     
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖  
 ๓ .๒ .๓  ชํ า ร ะ เ งินค่ า สมั ค ร  ไ ด้ ต้ั ง แ ต่ วันจั นทร์ ที่  ๒๘  ธั นวาคม  ๒๕๕๘  - วั น อั งค ารที่                     
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน  

๓.๒.๔ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ต้ังแต่ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ -             
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ   
หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับใบสมัคร โดยผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ) สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน     

โดยการสั่งจ่ายใบสมัครเป็นธนาณัติให้สั่งจ่ายในนามของ นายพิสุทธิ์  อุดชาชน 
จ่าหน้าซองส่งไปท่ี นายพิสุทธิ์  อุดชาชน 

งานทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง บ้านโนนชัย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐   
                                                            /๔. หลักฐาน...                   
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๔. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
๔.๑ ระเบียนผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนาย

ทะเบียน   ลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสําคัญ      
 จํานวน  ๒ ฉบับ 

๔.๒ ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (เฉพาะผู้สมัครในภาคปกติ) 

 ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับบรรพชิต)   จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน         จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕ สําเนานักธรรมช้ันสูงสุด (สําหรับบรรพชิต)    จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล     จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)    

 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว      จํานวน ๔ แผ่น 
      โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

 ๔.๘ ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์)  
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๖.ปฏิทิน...                       
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๖. ปฏิทินการดําเนินการ  
 

ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 

ลําดับ การดําเนินการ วัน/เดือน/ป ี

๑ 
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 
(ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท) 

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ – ๑๐ พ.ค. ๕๙ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ ์
วันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙ 
- ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ์๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๓ 

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา 
*ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(สอบวัดแววความเป็นครูเฉพาะสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ) 

วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙   
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
(ผู้ที่สอบข้อเขยีนเสร็จเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ) 

๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา 
วันจันทร์ ๓๐ พ.ค. ๕๙ 
- ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ์๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๕ 

รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา (ต่อ) 
                               /สมัมนานักศึกษาใหม่ทุก
สาขาวิชาโดยงานกิจการนักศึกษา 

(นักศึกษาทุกคนนําผู้ปกครองมาด้วย) 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร  
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.  รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา (ต่อ)/สัมมนา 

๖ นักศึกษาใหมท่กุสาขาวิชาสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 
วันที่ ๕–๖ ก.ค. ๕๙  
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
โดยอาจารย์ประจําสาขาวิชา 

๗ 
นักศึกษาใหมท่กุสาขาวิชา 
อบรมภาษาอังกฤษอาเซียน 

วันที่ ๗-๘ ก.ค. ๕๙ 
โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสขุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
โดย อ.แสงอาทิตย์  ไทยมิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

๘ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๑ ส.ค. ๕๙ 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

                                       
    
 
 

             /ภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์)... 
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ภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์) 

ลําดับ การดําเนินการ วัน/เดือน/ป ี

๑ 
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 
(ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท) 

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ – ๑๗ พ.ค. ๕๙ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พ.ค. ๕๙ 
- ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ์๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๓ 

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา 
*ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(สอบวัดแววความเป็นครูเฉพาะสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ) 

วันเสาร์ที่ ๔ ม.ิย. ๕๙   
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
(ผู้ที่สอบข้อเขยีนเสร็จเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ) 

๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา 
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๙ 
- ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ์๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๕ 

รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา (ต่อ) 
/สัมมนานักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชาโดยงานกิจการ
นักศึกษา 

วันเสาร์ที่ ๒ ก.ค. ๕๙ 
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร  
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.  รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา (ต่อ)/สัมมนา 

๖ นักศึกษาใหมท่กุสาขาวิชาสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 
วันที่ ๙–๑๐ ก.ค. ๕๙  
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
โดยอาจารย์ประจําสาขาวิชา 

๗ 
นักศึกษาใหมท่กุสาขาวิชา 
อบรมภาษาอังกฤษอาเซียน 

วันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค. ๕๙ 
โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสขุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
โดย อ.แสงอาทิตย์  ไทยมิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

๘ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันเสาร์ที่ ๖ ส.ค. ๕๙ 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

 
๗. เงื่อนไขการคงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

๗ .๑ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาและมีสิทธ์ิเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และหากตรวจสอบพบว่า 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน        
จะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ค่าสมัครในการเข้าศึกษาในทุกกรณี 

              /๗.๒ ผู้มีสิทธ์ิ... 



 -๖-

๗.๒ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วหากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอมแปลง ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการ
สมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 ๗.๓ การย้ายคณะของนักศึกษาที่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน           
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔            
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเป็นรายกรณี 

๗.๔ เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย        
วิทยาเขตอีสาน สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาดําเนินการตามประกาศน้ี ตามความเหมาะสมและสมควร            
ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด   

 

๘. อัตราค่าบํารุงการศึกษา 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ 
(เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องชําระค่าบํารุง
การศึกษาแรกเข้า ดังน้ี 
 

 
ที่ 

 
รายการ 

 
หน่วย/บาท 

ปรญิญาตร ี
ภาคปกต ิ ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

(บรรพชติ) (คฤหสัถ์) (เสาร-์อาทติย์) 
๑ ค่าบํารุงการศกึษาแรกเข้า 
๑.๑ ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๗,๐๐๐ 
๑.๒ ค่าประกันของเสียหาย รูป/คน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๑.๓ ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรละ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑.๔ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ - ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑.๕ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
๑.๖ ค่าบํารุงคอมพิวเตอร์เครอืข่าย

อินเตอร์เน็ต 
ปีการศึกษาละ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

๑.๗ ค่าบํารุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
รวมแรกเขา้ (เทอมแรก) ๓,๖๐๐ ๗,๘๐๐ ๙,๓๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                     
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 


