๑

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖3
******************
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ในระดับปริญญาตรี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่ อวั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕61 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ/สามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖3
ไว้ดังต่อไปนี้
๑. คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
๑.๑ คณะพุทธศาสตร์
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
๑.๒ คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
๑.๓ คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)

จานวนรับ
๕๐ รูป/คน
จานวนรับ
60 รูป/คน
60 รูป/คน
จานวนรับ
80 รูป/คน
100 รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
๒.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิขาสามัญเพิ่มเติม ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๖) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมขั้นเอก และสาเร็จ
การศึกษาระคับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

๒
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมขั้นเอก และสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือ
เทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยทิต ยกเว้น ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๘) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว ต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อย กว่า ๒๔
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพี่อขอรับปริญญา ตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาการกาหนด
่
(๑๐)ไมเคยถู
กคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ หรือวินัย
(๑๑)ผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗.๑.๔, ๗.๑.๖, ๗.๑.๗, ๗.๑.๘
และข้อ ๗.๑.๑๐
๒.๑.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสาเร็จ การศึกษาไม่ต่ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญ
เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหัเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับ ปริญญาตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาการกาหนด
(๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ หรือวินัย
(๘) ผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗.๒.๔, ๗.๒.๕ และข้อ
๗.๒.๗
(๙) มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา
๒.๑.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครสาขาวิชานิติศาสตร์ สาหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์
คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(๒) ตามบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด

๓
(๔) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้น สาขานิติศาสตร์ (ในกรณี
สมัครสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต)
คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครที่เป็นคฤหัสถ์
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(๒) ตามบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
(๔) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้น สาขานิติศาสตร์ (ในกรณี
สมัครสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต)
๒.๒ ระดับปริญญาตรี (การศึกษาเทียบเท่า) มีคุณสมบัติเข้าศึกษา ดังนี้
๒.๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๒.๒.๒ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ
๒.๒.๓ เป็นผู้ศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๒.๒.๔ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒ และข้อ ๒.๒.๓ ต้องสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเมื่อเข้าศึกษา
แล้วต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
2.3.๑ เป็นผู้ที่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.3.๒ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.3.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม ๕ ภาคการเรียน (ม.๔, ม.๕, ม.๖)
2.3.๔ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
คณะพุทธศาสตร์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
- สาขาวิชานิติศาสตร์
มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
2.3.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
2.3.6 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3.7 เป็นผู้ที่มีจิตอาสา
2.3.8 สาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเรียน คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชาระค่า
บารุงการศึกษา ๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา รับสมัคร จานวน ๕๐ รูป/คน

๔
๓. วิชาที่สอบคัดเลือก
๓.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-พระพุทธศาสนา
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร์
-สังคมศึกษา (เหตุการณ์ปัจจุบัน)
๓.๒ สอบวิชาเฉพาะสาขา
๓.๓ สอบการวัดแววความเป็นครู (เฉพาะคณะครุศาสตร์)
๓.๔ สอบสัมภาษณ์

๑๐๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๔. การรับสมัคร
4.1 เรื่องการให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563
รอบที่ ๑
- ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัคร ได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้นที่ ๒ อาคารศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๕๘๕ ภายใน ๕03 หรือ ๐๘๑-๙๖๑-๕๔๙๑ , ๐๘๑-๖๙๔-๔๕๐๐ ,
๐๘๘-๒๕๔-๙๙๕๓
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
- สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
- รายงานตัวและลงทะเบียนรอบที่ ๑
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
จานวนรับ
๑. คณะครุศาสตร์
๑.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน ๒๐ รูป/คน
๑.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
จานวน ๑๕ รูป/คน
๒. คณะสังคมศาสตร์
๒.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์
จานวน ๓๐ รูป/คน
๒.๒ สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน ๑๕ รูป/คน
รอบที่ ๒
- ขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ กลุ่ ม งานทะเบี ย นและวั ด ผล ชั้ น ที่ ๒ อาคารศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงศาสนาฯ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
- รายงานตัวและลงทะเบียนรอบที่ ๒
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
จานวนรับ
๑. คณะครุศาสตร์
๑.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน ๑๐ รูปคน
๑.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
จานวน ๑๐ รูปคน

๕
๒. คณะสังคมศาสตร์
๒.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒.๒ สาขาวิชานิติศาสตร์

จานวน ๑๐ รูปคน
จานวน ๑๐ รูปคน

รอบที่ ๓ (รับสมัครทั่วไป)
- ขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ กลุ่ ม งานทะเบี ย นและวั ด ผล ชั้ น ที่ ๒ อาคารศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงศาสนาฯ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานตัวและลงทะเบียนรอบที่ ๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔.๒ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๔.๓ เอกสารสาคัญที่ต้องนามาแสดงวันสมัคร
(๑) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ชุด
(๒) สาเนาหนังสือสุทธิ (เฉพาะพระภิกษุ/สามเณร)
จานวน ๒ ชุด
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๒ ชุด
(๔) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
จานวน ๒ ชุด
(๕) สาเนาประกาศนียบัตรนักธรรม/ธรรมศึกษา
จานวน ๒ ชุด
(๖) สาเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม
จานวน ๒ ชุด
(๗) สาเนาหนังสือเดินทาง (นิสิตต่างประเทศ)
จานวน ๒ ชุด
(๘) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ชุดนักศึกษา และ/หรือชุดสุภาพ) จานวน ๓ ใบ
(๙) อื่น............... (ถ้ามี)
(เอกสารทุกอย่าง ถ่ายสาเนาขนาด A๔ ให้ชัดเจน และรับรองสาเนาทุกฉบับด้วยหมึกสีน้าเงิน
ไม่รับเอกสารที่สาเนาแล้วถ่ายใหม่)
๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ชุดละ 25๐ บาท
๖. การลงทะเบียนเรียน
๖.๑ นิสิตเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-ศุกร์)
-รายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิ ต ใหม่ แ ละช า ระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นภาคการศึ ก ษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖3 (ตามที่ระบุ ข้อ 4.1 การรับสมัคร) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ที่กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล และ กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาฯ
๖.๒ นิสิตเรียนภาควันเสาร์-อาทิตย์
-รายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิ ต ใหม่ แ ละช า ระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น ภาคการศึ ก ษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖3 (ตามที่ระบุ ข้อ 4.1 การรับสมัคร) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ที่กลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล และ กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาฯ
๖.๓ ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๗. วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และวันเปิดภาคการศึกษา
๗.๑ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖3 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาหรับนิสิตใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
๗.๒ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖3 วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3

๖
หมายเหตุ - สถานที่สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์ ณ อาคาร ๙๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์ มจร. วิทยาเขตแพร่
บ้านหนองห้า ตาบลแม่คามี อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกทุนเข้าศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ได้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘ ว่าด้วย การสาเร็จการศึกษา
2. ผู้ได้รับทุนได้รับสิทธิพิเศษในการชาระค่าบารุงการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาของสาขาวิชาตลอด
หลักสูตร ดังนี้
- ผู้สมัครรอบที่ ๑ ชาระค่าบารุงการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรได้รับส่วนลด ๕๐ %
- ผู้สมัครรอบที่ ๒ ชาระค่าบารุงการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรได้รับส่วนลด ๓๐ %
- ผู้สมัครรอบที่ ๓ ชาระค่าบารุงการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
3. ผู้ที่ได้รับทุนสมัครรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ต้องสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหากออกระหว่าง
การศึกษาต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับสิทธิ์พิเศษคืนมหาวิทยาลัย
อนึ่ง ผู้ที่มรี ายชื่อประกาศในรอบแรกและไม่ได้เข้าสอบตามวันเวลา สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(พระราชเขมากร,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

