
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

---------------------------------- 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได้จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เม่ือ
วันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น 
         จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา ดังนี้:- 

ที่  เลขประจําตัวนิสิต ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๑. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๒ พระครูปริยัติวชิรธรรม  วชิโร  ใจเครือ 

๒. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๓ พระครูสถิตธรรมกิจ ติสสฺวโร  สเถียร สัตยา 
๓. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๔ พระครูสุภัทรปัญญาคุณ   
๔. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๕ พระอธิการกิตติพงษ์ สุมงฺคโล  ทัดละมัย 
๕. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๖ พระอธิการบุญลม โกวิโท  บุตรอินทร์ 
๖. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๗ พระมหาคมสันต์ คุณธารี แสงแก้ว 
๗. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๘ พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร  ศรีบูระเดช 
๘. ๖๔๐๑๒๐๕๐๓๙ พระสมุห์กําพล วรธมฺโม  ล้อจิตรอํานวย 
๙. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๐ พระครูสมุห์ศักด์ิสยาม โชติปาโล  เดชแพ 

๑๐. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๑ พระธรณ์ธนัศร์ กนฺตวีโร  ชัยธรรมภัทร์ 
๑๑. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๒ พระภาณุเดช จนฺทโชโต  เรืองสว่าง 
๑๒. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๓ พระวงศ์สุพัชร์   ธมฺมทินฺโน  อมรกิตติศักด์ิ 
๑๓. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๔ พระสุจินต์ สุจิณฺโณ  
๑๔. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๕ พระอัครนันท์          นาถปุญฺโญ  ธนวรพงษ์ 
๑๕. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๖ Phra Hon  Phoeung 
๑๖. ๖๔๐๑๒๐๕๐๔๗ แม่ชี นลินพร  ม่วงไหม 

 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาท่ีปรากฏรายชื่อข้างต้น ให้รายงานตัว 
ยันยืนการเข้าศึกษาโดยการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ระหว่าง วันที่ ๑๖-๒๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   ถ้าพ้นกําหนดน้ี ถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา รายละเอียดตามกําหนดการท้ายประกาศนี้                                                                                                                         
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 



ประกาศผลการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษา  ปี  ’๖๔ 

- ๒ - 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กําหนดการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
--------------- 

 
 
วันท่ี  ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔    
• รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตโดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ท่ี  http://gg.gg/v05kz   
 
 

 ข้อมูล/เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 ๑. ไฟล์รูปถ่ายนามสกุล .JPG สําหรับใช้ทําบัตรประจําตัวนิสิต  (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา 
             พระภิกษุห่มคลุม คฤหัสถ์แต่งเครื่องแบบ หรือแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืด-หรือภาพวิว)  
 ๒. -สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุ-สามเณร) ที่ระบุรายการสําคัญทุกหน้า  
             พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร  สแกนเรียงเป็นไฟล์เดียว ชนิดไฟล์ PDF 
  -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (สําหรับคฤหัสถ์) 
             พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร สแกนเป็นชนิดไฟล์ PDF  
 ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร สแกนเป็นชนิดไฟล์ PDF  
 ๔. สําเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีใช้สมัครเข้าศึกษา คือสําเนาใบปริญญาและทรานสคริปต์ พร้อม 
            เซ็นรับรองเอกสาร สแกนเป็นชนิดไฟล์ PDF 
 ๕. สําเนาเอกสารสําคัญอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์ในกรณีที่มีโรค 
            ประจําตัวที่อาจเป็นอุปสรรคในการศึกษา เป็นต้น พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร สแกนเป็นชนิดไฟล์PDF 
                                                  -------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษา  ปี  ’๖๔ 

- ๓ - 

 

 

 

 

รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตใหม่ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
*ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ในนาม “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” หมายเลขบัญชี 155-107-0327  ภายในวันที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดตามที่ประกาศ  แล้ว
ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ นายภพปภพ เทพธานี เลขานุการหลักสูตรฯ หมายเลขโทรศัพท์ 091-549-6164 
E:mail: phoppa๒๐๑๒@gmail.com  
 

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

รายการ จํานวนเงิน/บาท หมายเหตุ 

๑. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ๑,๕๐๐  

๒. ค่าลงทะเบียนรายวิชา  ๑๒ หน่วยกิตๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๒,๐๐๐  
๓. ค่าบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก (ตลอดหลักสูตร) ๑,๕๐๐  
๔. ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ (ตลอดหลักสูตร) ๑,๐๐๐  
๕. ค่าบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม (ตลอดหลักสูตร) ๒,๐๐๐  
๖. ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุฯ (ต่อปีการศึกษา) ๒๐๐ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
๗. ค่าบํารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) ๔,๐๐๐ ช่วยเหลือนิสิต 
๘. ค่าบํารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ โดยลดค่าธรรมเนียม ๑๐% 
๙. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อภาคการศึกษา) ๑,๐๐๐ ในสถานการณ์แพร่ระบาด 
๑๐. ค่านิตยสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ (ต่อภาคการศึกษา) ๓๐๐ โรคโควิด-๑๙  
๑๑. ค่าบํารุงกิจกรรมนิสิต (ต่อภาคการศึกษา) ๕๐๐ จํานวน ๒,๔๗๐ บาท 
๑๒. ค่าบัตรประจําตัวนิสิต ๒๐๐ คงเหลือชําระท้ังสิ้น 

รวมทั้งส้ิน ๒๔,๗๐๐ ๒๒,๒๓๐ บาท 


