ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสอบคัดเลือกผู้สมัคร
เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น
บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา ดังนี้:๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
ที่ เลขประจาตัวนิสิต
ชื่อ
ฉายา-นามสกุล
6201205030
๑.
พระมหาทรงชัย
วิชยเภรี
จนฺทปญฺโญ
๒.
6201205030 พระทินวัฒน์
๓.
6201205031 พระมหาธนวุฒิ
โชติธมฺโม
๔.
6201205032 พระปลัดไพบูลย์
ญาณวิปุโล
๕.
6201205033 นางเบญจภรณ์
ศรีเมือง
๖.
6201205034 นางสาวมาริสา
นวลใย
๗.
6201205035 นายรัชพล
ศิริรัตน์พิริยะ
๘.
6201205036 นางอนัญญา
นิตย์โชติ
๒. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ ภาควันเสาร์ - อาทิตย์
ที่ เลขประจาตัวนิสิต
ชื่อ
ฉายา-นามสกุล
พระมหาไพโรจน์
กนโก
๑.
6201205037
พระครูสรวิชัย
กิตฺติวฑฺฒโน
๒.
6201205038
พระครูวินัยธรอุดมชัย
ิตวุฑฺโฒ
๓.
6201205039
พระปวริศร์
ปวริสฺสโร
๔.
6201205040
พระวินย์
สิริวฑฺฒโน
๕.
6201205041
นายดวงดี
โอฐสู
๖.
6201205042
นางเบญจวรรณ
ชยางกูร ณ อยุธยา
๗.
6201205043
นางพัชรี
แก้วผลึก
๘.
6201205044
นางสาวรังษิยา
อุ่นใจ
๙.
6201205045
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-๒๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

6201205046
6201205047
6201205048
6201205049
6201205050

นายวศิกร
นายวุฒินันท์
นายสกลชัย
นางสาวสมใจ
นายอรรถพล

ชัยพฤกษ์ไพรวัน
ป้องป้อม
สวัสดิ์เรืองไพศาล
กลีบมาลัย
เรืองบุรพ

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาที่ปรากฏรายชื่อข้างต้น ให้มารายงานตัว
ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๕-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เว้นวันพระและอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
รายละเอียดตามกาหนดการประกาศนี้
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกาหนดวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษา ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น
อย่างยิ่ง จะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และให้มาดาเนินการรายงานตัวให้
เรียบร้อย ภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-๓-
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กาหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสาหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
--------------วันที่ ๑๕-๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
• รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ลงทะเบียนเรียน และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
-ภาคปกติ ที่ห้อง B400 อาคารเรียนรวมฯ
-ภาคเสาร์ อาทิตย์ ที่ ห้อง B407 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ
- ใบทะเบียนประวัตินิสิตใหม่ เพื่อกรอกรายละเอียด
๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงลาดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ข.) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร
๓. รับใบแจ้งการชาระเงินเพื่อไปชาระที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย/
ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
๔. เซ็นชื่อกากับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว /รับตารางสอน
๕. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ข. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป สาหรับใช้ทาบัตรประจาตัวนิสิต (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา
แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืด-หรือภาพวิว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๒. ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
๓. - หนังสือสุทธิ (สาหรับพระภิกษุ-สามเณร) ฉบับจริง พร้อมสาเนา (ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าทีร่ ะบุ
การสังกัดวัดในปัจจุบัน) /
- บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (สาหรับคฤหัสถ์) ฉบับจริง
พร้อมสาเนา (หน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) จานวน ๑ ชุด*
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๕. เอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาหรับผู้สมัครแบบ ๑.๒)/ หลักฐานการศึกษาระดับ
ปริญญาโท(สาหรับผู้สมัคร แบบ ๒.๑) หรือเทียบเท่าที่ได้นามาแสดงในวันยื่นใบสมัคร ได้แก่ใบ
ประมวลผลรายวิชาและใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด*
* ยื่นเฉพาะสาเนาที่พร้อมเซ็นรับรองสาเนาและได้รับการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว
------------

รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาหรับนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขาวิชา
สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
รายการ
แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๑
ภาคปกติ
ภาคเสาร์/อาทิตย์
๒,๕๐๐
เหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
ค่าลงทะเบียนรายวิชา
๑๒ หน่วยกิตๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวม
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมปฏิบัติธรรม/ปีละ
ค่าบารุงห้องสมุด/ภาคการศึกษาละ
ค่านิตยสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ /
ภาคการศึกษาละ
ค่าบารุงกิจกรรมนิสิต / ภาคการศึกษาละ
ค่าบารุงการศึกษา / ภาคการศึกษาละ
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ /
ภาคการศึกษาละ
ค่าบารุงสิ่งอานวยความสะดวกตลอดหลักสูตร

ค่าบารุงกิจกรรมนอกสถานที่
รวมทั้งสิ้น/บาท

๒๔,๐๐๐

เหมาจ่าย

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

เหมาจ่าย
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

๕๐๐
๖,๐๐๐

เหมาจ่าย
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๔๓,๕๐๐

เหมาจ่าย
เหมาจ่าย
๕๓,๐๐๐

* ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี วังน้อย
อยุธยา หรือที่ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา ภายในวันที่กาหนดไว้และเวลาทาการของธนาคารโดยเก็บ
ค่าธรรมเนียมธนาคารจากนิสิต ๑๐ บาท/ภาคเสาร์-อาทิตย์ ชาระที่สานักงานโครงการฯ ห้อง B407

*******

