
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น 
 บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ดังนี้ :- 
 
        ๑.  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (บรรพชิต-คฤหัถส)์  ภาคปกติ 

ที่ เลขประจ าตัวนิสิต   ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
๑. 6201105001 พระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ 
๒. 6201105002 พระพิสุทธิ์ วิสุทฺโธ 
๓. 6201105003 พระวิสิษฐ วิสุทฺโธ 
๔. 6201105004 พระศราวุธ เพ๊ือกเตื๊อง 
๕. 6201105005 พระสมชาย จิรธมฺโม 
๖. 6201105006 พระอาคม อคฺคจกฺโก 
 
  ๒.  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (บรรพชิต-คฤหัถส)์  ภาคเสาร์ อาทิตย์ 
ที่ เลขประจ าตัวนิสิต   ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
๑. 6201105007 พระธนิต                สุจิณฺโณ/โพธิ์เทพ 
๒. 6201105008 พระมหาประวัติ ปิยธมฺโม/รูปคม 
๓. 6201105009 พระมหาภูมิพัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ/ค ามี 
๔. 6201105010 พระวัชรพล  โฆสธมฺโม/ศาลาแดง 
๕. 6201105011 พระมหาวุฒิไกร   ปุณฺณวุฑฺฒิ/แจ่มพันธ์ 
๖. 6201105012 พระสุดสาคร สิริธมฺโม/ดีลาศรี 
๗. 6201105013 นางสาวกันยา เกี่ยวสาน 
๘. 6201105014 นางสาวจรัสลักษณ์ ทองโอฬาร 
๙. 6201105015 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา 

๑๐. 6201105016 นางสาวจิราพร ทองจันทร์ 
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๑๑. 6201105017 นายนิวัฒน์ พุฒวันเพ็ญ 
๑๒. 6201105018 นายปฐมพงศ์  บูชาบุตร 
๑๓. 6201105019 นางสาวปิญวรรณ จันตระ 
๑๔. 6201105020 นางปุญย์ธนิตา  วากะดวน 
๑๕. 6201105021 นายมนตรี เมฆะวิภาต 
๑๖. 6201105022 นางสาวศรีนวลพรรณญ์ จันณทรรอด 
๑๗. 6201105023 นางสาวแสงเพชร ศรีวรรณะ 

 
          ๓.  สาขาวิชาธรรมนิเทศ  (บรรพชิต-คฤหัสถ)์ ภาคปกติ 

ที่ เลขประจ าตัวนิสิต   ชื่อ  ฉายา-นามสกุล 
๑. 6201105024 พระมหาชาญชัย ชยาภินนฺโท 
๒. 6201105025 พระชวรินทร์ เตชวโร 
๓. 6201105026 พระธนภัทร ขนฺติธโร 
๔. 6201105027 ว่าที่ ร.ต. กฤตภาส บุญพิโย 
๕. 6201105028 นางสาวเพลินพิศ สืบพานิช 

 

 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาท่ีปรากฏรายชื่อข้างต้น ให้มารายงานตัว 
ระหว่างวันที่  วันที่ ๑๕-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  เว้นวันพระและอาทิตย์ เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  
รายละเอียดตามก าหนดการประกาศนี้                                                                                                                              
 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามก าหนดวันและเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษา ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
อย่างยิ่ง จะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  และให้มาด าเนินการรายงานตัวให้
เรียบร้อย ภายใน  ๗  วัน   นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๒   มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ก าหนดการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตส าหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

--------------- 
 
วันที ่๑๕-๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒    
 - รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์อาทิตย์ ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๔ อาคารมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
            -สาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคปกติและสาขาวิชาธรรมนิเทศ ทีส่ านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ห้อง B400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
 
การรายงานตัว          
 ๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวเพ่ือกรอกรายละเอียดในเอกสาร  คือ 
  - ใบทะเบียนประวัตินิสิตใหม่  เพ่ือกรอกรายละเอียด 
 ๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ข.) เพ่ือให้ 
  เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร 
 ๓. รับใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือไปช าระท่ีฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย/ 
             ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา 
 ๔. เซ็นชื่อก ากับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว  /รับตารางสอน 
 ๕. ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 
 ข. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
 ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  ๒ รูป ส าหรับใช้ท าบัตรประจ าตัวนิสิต  (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า 
             แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืด-หรือภาพวิว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๒. ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  
 ๓. - หนังสือสุทธิ (ส าหรับพระภิกษุ-สามเณร)  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา (ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าทีร่ะบ ุ
     การสังกัดวัดในปัจจุบัน) /  
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ส าหรับคฤหัสถ์)  ฉบับจริง 
      พร้อมส าเนา (หน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)  จ านวน  ๑  ชุด*  
 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๕. เอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (ส าหรับผู้สมัครแบบ ๑.๒)/ หลักฐานการศึกษาระดับ 
             ปรญิญาโท(ส าหรับผู้สมัคร แบบ ๒.๑) หรือเทียบเท่าท่ีได้น ามาแสดงในวันยื่นใบสมัคร  ได้แก่ใบ 
             ประมวลผลรายวิชาและใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นฉบับจริง 
             พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ชุด* 

 
* ยื่นเฉพาะส าเนาที่พร้อมเซ็นรับรองส าเนาและได้รับการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว 

------------



รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
                            ส าหรับนิสิตใหม่  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
       *ภาคพิเศษค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาแรกจ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาทถ้วน 
       *ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย ชั้น ๒  อาคารส านักงานอธิการบดี 
วังน้อย อยุธยา หรือที่ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา  ภายในวันที่ก าหนดไว้และเวลาท าการของธนาคารโดย
เก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากนิสิต  ๑๐ บาท/ภาคเสาร์-อาทิตย์ ช าระที่ส านักงานโครงการฯ ห้อง ๓๐๔ 
อาคารเรียนวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

 
-------------- 

 

รายการ จ านวนเงิน/บาท 

๑. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๑,๕๐๐ 

๒. ค่าลงทะเบียนรายวิชา  ๑๒ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๒,๐๐๐ 
๓. ค่าบ ารุงสิ่งอ านวยความสะดวก (ตลอดหลักสูตร) ๑,๕๐๐ 
๔. ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (ตลอดหลักสูตร) ๑,๐๐๐ 
๕. ค่าบ ารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม (ตลอดหลักสูตร) ๒,๐๐๐ 
๖. ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุฯ (ต่อปีการศึกษา) ๒๐๐ 
๗. ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา ๔,๐๐๐ 
๘. ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 
๙. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ 
๑๐. ค่านิตยสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ 
๑๑. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ 


