
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน   
ฉบับที่  ๕๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเขาศกึษาตอในระดับปริญญาตร ี 
ภาคปกติ (บรรพชติ-คฤหัสถ) และภาคพเิศษ  

 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  
----------------------------------- 

   ดวย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กําหนดเปดรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) และภาคพิเศษ     
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

๑. จํานวนรับเขาศึกษา จําแนกตามคณะ และสาขาวิชา 
 
ที่ 

 
คณะ 

 
สาขาวิชา 

จํานวนที่รับ 
ภาคปกติ  
(รูป/คน) 

ภาคพเิศษ 
(เสาร-อาทิตย) 

๑ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ ๓๐ ๕๐ 

๒ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง ๕๐ ๕๐ 

๓ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ๕๐ - 

๔ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ ๕๐ - 

 รวมทั้งสิน้ ๑๘๐ ๑๐๐ 

 
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๒.๑ เปนผูที่อยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 
๒.๒ เปนผูที่มีความประสงคที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอยาง

แทจริง 
๒.๓ เปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยระดับดี 

  ๒.๔ เปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  ๒.๕ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) อายุไมเกิน ๒๐ ป (สําหรับนักศึกษาภาคปกติ) 
 ๒.๖ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา (สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย) 
  ๒.๗ เปนผูที่มีผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา รวมไมตํ่ากวา ๒.๐๐  

๒.๘ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th 
 

   /๓. กําหหนดการ... 

http://www.mbuisc.ac.th/


 -๒- 

๓. กําหนดการรบัสมัครและการชําระเงินคาสมัคร 
๓.๑ ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) 

 ๓.๑.๑ รับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ – วันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  
  ๓.๑.๑.๑ เปดระบบรับสมัคร วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๑.๑.๒ ปดระบบรับสมัคร วันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๒๔.๐๐ น.     
 ๓.๑.๒ ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ            
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖  
 ๓.๑.๓ ชําระเงินคาสมัคร ไดต้ังแตวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ - วันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ผูสมัครสามารถชําระเงินไดที่ ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

๓.๑.๔ กรณีสมัครทางไปรษณียผูสมัครสามารถสมัครไดต้ังแต วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ -             
วันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญหากพน
กําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับใบสมัคร โดยผูสมัครจัดสงใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร พรอมเงินคาสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท (เปนธนาณัติ) สั่งจาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

 
๓.๒ ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

 ๓.๒.๑ รับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ – วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
  ๓.๒.๑.๑ เปดระบบรับสมัคร วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๒.๑.๒ ปดระบบรับสมัคร วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๒๔.๐๐ น. 
 ๓.๒.๒ ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ                     
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖  
 ๓.๒.๓ ชําระเงินคาสมัคร ไดต้ังแตวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ - วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ผูสมัครสามารถชําระเงินไดที่ ฝายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

๓.๒.๔ กรณีสมัครทางไปรษณียผูสมัครสามารถสมัครไดต้ังแต วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ -             
วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ หากพน
กําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับใบสมัคร โดยผูสมัครจัดสงใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร พรอมเงินคาสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท (เปนธนาณัติ) สั่งจาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน     

โดยการสั่งจายใบสมัครเปนธนาณัติใหสั่งจายในนามของ นายพิสุทธิ์  อุดชาชน 
จาหนาซองสงไปที่ นายพิสุทธิ์  อุดชาชน 

งานทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู ๑๒ ถนนราษฎรคนึง บานโนนชัย ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐   
                                                         
 

        /๔. หลักฐาน...                   



 -๓- 

๔. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
๔.๑ ระเบียนผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา โดยมีหัวหนาสถานศึกษาหรือนาย

ทะเบียน   ลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเปนสําคัญ      
 จํานวน  ๒ ฉบับ 

๔.๒ ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหนาสถานศึกษา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (เฉพาะผูสมัครในภาคปกติ) 

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

๔.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล     จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)    

 ๔.๗ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว      จํานวน ๔ แผน 
      โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)  

 ๔.๘ คาสมัคร ๒๐๐ บาท (เปนธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย)  
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๖.ปฏิทิน...                                                                                                   



 -๔- 

๖. ปฏิทินการดําเนินการ  
 

ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) 

ลําดับ การดําเนินการ วัน/เดือน/ป 

๑ 
รับสมัครดวยตนเองและสมัครออนไลน 
(คาสมัคร ๒๐๐ บาท) 

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ – ๒๖ ม.ิย. ๖๐ 
 

๒ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ 
วันศุกรที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ 
- ทางเว็บไซต www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๓ 

สอบขอเขียน/สัมภาษณ ทุกสาขาวิชา 
*ความรูพ้ืนฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(สอบวัดแววความเปนครูเฉพาะสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ) 

วันศุกรที่ ๗ ก.ค. ๖๐   
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ 
(ผูที่สอบขอเขยีนเสร็จเขาสอบสัมภาษณตอ) 

๔ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศกึษา 
วันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ 
- ทางเว็บไซต www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๕ 

รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. รายงานตัว  
(พรอมชําระคาลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารหนา ๖) 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา (ตอ) 
                               /สมัมนานักศึกษาใหมทุก
สาขาวิชาโดยงานกิจการนักศึกษา 

(นักศึกษาทุกคนพาผูปกครองมาดวย) 

วันศุกรที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐ 
ณ หองประชุมอาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร  
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.  รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา (ตอ)/สัมมนา 

๖ 
นักศึกษาใหมทกุสาขาวิชาเขารวมโครงการ : 

ปรับพืน้ฐานภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาใหม 

วันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค. ๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 
โดย : รศ.ดร.ไพโรจน บัวสขุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต และอาจารยประจําหลักสูตร  
โดย : อ.แสงอาทิตย ไทยมิตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต และอาจารยประจําหลักสูตร  
รวมดวย : นักศึกษาชั้นปที่ ๓ (บรรพชิต-คฤหสัถ)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๗ นักศึกษาใหมทกุสาขาวิชา : สัมมนาคณะ/สาขาวิชา 
วันอังคารที่ ๑ ส.ค. ๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 
โดย : อาจารยประจําสาขาวชิา 

๘ นักศึกษาใหมทกุสาขาวิชา : อบรมธรรมะ 
วันที่พุธ ๒ ส.ค. ๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 
โดย : งานฝกอบรม ศูนยบริการวิชาการ 

๙ เปดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันจันทรที่ ๗ ส.ค. ๖๐ 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

                                      
             /ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)... 

http://www.mbuisc.ac.th/
http://www.mbuisc.ac.th/
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ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

ลําดับ การดําเนินการ วัน/เดือน/ป 

๑ 
รับสมัครดวยตนเองและสมัครออนไลน 
(คาสมัคร ๒๐๐ บาท) 

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ – ๑๙ ม.ิย. ๖๐ 
 

๒ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ 
วันอาทิตยที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๐ 
- ทางเว็บไซต www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๓ 
สอบขอเขียน/สัมภาษณ ทุกสาขาวิชา 
*ความรูพ้ืนฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
 

วันเสารที่ ๑ ก.ค. ๖๐   
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ 
(ผูที่สอบขอเขยีนเสร็จเขาสอบสัมภาษณตอ) 

๔ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศกึษา 
วันจันทรที่ ๑๑ ก.ค. ๖๐ 
- ทางเว็บไซต www.mbuisc.ac.th 
- ทางโทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

๕ 

รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. รายงานตัว 
(พรอมชําระคาลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารหนา ๖) 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา (ตอ) 
/สัมมนานักศึกษาใหมทุกสาขาวิชาโดยงานกิจการ
นักศึกษา  

วันอาทิตยที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ 
ณ หองประชุมอาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร  
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.  รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา (ตอ)/สัมมนา 

๖ 
นักศึกษาใหมทกุสาขาวิชาเขารวมโครงการ : 

ปรับพืน้ฐานภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาใหม 

วันเสารที่ ๒๙ ก.ค. ๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ เปนตนไป 
โดย : รศ.ดร.ไพโรจน บัวสขุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต และอาจารยประจําหลักสูตร  
 

๗ นักศึกษาใหมทกุสาขาวิชา : อบรมธรรมะ 
วันอาทิตยที่ ๖ ส.ค. ๖๐  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ เปนตนไป 
โดย : งานฝกอบรม ศูนยบริการวิชาการ 

๘ เปดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันเสารที่ ๑๙ ส.ค. ๖๐ 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

 
๗. เงื่อนไขการคงไวซึ่งสิทธิ์ในการเขาศึกษา 

๗.๑ ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและมีสิทธ์ิเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และหากตรวจสอบพบวา 
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน        
จะถือวาการมีสิทธ์ิเขาศึกษาน้ันเปนโมฆะ และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน คาสมัครในการเขาศึกษาในทุกกรณี 

            

                  /๗.๒ ผูมีสิทธ์ิ... 

http://www.mbuisc.ac.th/
http://www.mbuisc.ac.th/


 -๖- 

๗.๒ ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แลวหากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบวา ผูใดปลอมแปลง ใช หรืออางเอกสารปลอมในการ
สมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเขาศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป 
 ๗.๓ การยายคณะของนักศึกษาที่เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน           
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔            
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเปนรายกรณี 

๗.๔ เพ่ือประโยชนตอทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย        
วิทยาเขตอีสาน สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาดําเนินการตามประกาศน้ี ตามความเหมาะสมและสมควร            
ผลการพิจารณาใหถือเปนที่สิ้นสุด   

 

๘. อัตราคาบํารุงการศึกษา 
 ผูไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) และภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ตองชําระคาบํารุงการศึกษา    
แรกเขา ดังน้ี 
 

 
ที่ 

 
รายการ 

 
หนวย/บาท 

ปรญิญาตร ี
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

(บรรพชติ) (คฤหสัถ)  
๑ คาบํารุงการศกึษาแรกเขา 
๑.๑ คาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๗,๐๐๐ 
๑.๒ คาประกันของเสียหาย รูป/คน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๑.๓ คาบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรละ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑.๔ คาประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษาละ - ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑.๕ คากิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษาละ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
๑.๖ คาบํารุงคอมพิวเตอรเครอืขาย

อินเตอรเน็ต 
ปการศึกษาละ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

๑.๗ คาบํารุงหองสมุด ปการศึกษาละ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
รวมแรกเขา (เทอมแรก) ๓,๖๐๐ ๘,๐๐๐ ๙,๕๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                                     
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 


