
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

แบบ ๒.๑ ภาคปกติ 

และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ  แผน ก แบบ ก ๒  ภาคเสาร-อาทิตย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ แบบ ๒.๑ ภาคปกติ  และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ 

ภาคเสาร-อาทิตย  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕   เมื่อวันท่ี ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  แลวนั้น 

 บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกและรับเขาศึกษา ดังนี้:- 
 

          ๑. หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑติ  แบบ ๒.๑ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร-ศุกร) 

ที่ เลขประจําตัวนิสิต    ชื่อ  ฉายา-นามสกุล 

๑. ๖๕๐๑๑๐๕๐๐๑ พระมหา    ชัยนันต โชติปโฺญ/สุตะวงษ 

๒. ๖๕๐๑๑๐๕๐๐๒ พระมหา   ภูมพิัฒน ญาณวุฑฺโฒ/คํามี 

๓. ๖๕๐๑๑๐๕๐๐๓ พระ  วัชรพล   โฆสธมฺโม/ศาลาแดง 

๔. ๖๕๐๑๑๐๕๐๐๔ นางสาว  จรัสลักษณ   ทองโอฬาร 

๕. ๖๕๐๑๑๐๕๐๐๕ นาย จิตรกร ศิริวสุนธรา 

๖. ๖๕๐๑๑๐๕๐๐๖ นาย  พิมพนารา   เมฆะวิภาต 

     
 

    ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก ๒  ภาคเสาร-อาทิตย 

ที่ เลขประจําตัวนิสิต           ช่ือ ฉายา-นามสกุล 

๑. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๑ พระมหา เกิดมั่น ถิรวโร/จูงวงษสุข ป.ธ.๙ 

๒. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๒ สามเณร คณาธิป   ศรีสุข ป.ธ.๙ 

๓. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๓ พระมหา ดิสทัศน  ติสฺสวโร/คงทันดี ป.ธ.๙ 

๔. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๔ พระมหา ตระการ   อินฺทญาโณ/พิลาวัน 



ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒ - 

๕. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๕ พระ นรินทร สนฺติกโร 

๖. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๖ สามเณร พัลลภ  ชาสุดสี ป.ธ.๙ 

๗. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๗ พระ พิชิตชัย  จนฺทโชโต/สุภโสภาคย 

๘. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๘ พระ เฟองฉัตร  ฉนฺทโสภโณ/ภัทรวาณิชย 

๙. ๖๕๐๑๒๐๕๐๐๙ พระครูสังฆรักษภาณุพงศ สุเมโธ/นามบุญ 

๑๐. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๐ พระมหา วชิระ ญาณสุธี/เสนาะเสียง ป.ธ.๙ 

๑๑. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๑ สามเณร ศุภณัฐ   อาทวัง ป.ธ.๙ 

๑๒. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๒ พระมหา สาโรจน  ปฺญาวชิโร/เห็ดตุม  ป.ธ.๙ 

๑๓. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๓ พระมหา อดิศกัดิ ์ อคฺคธีโร/กิตไธสง ป.ธ.๙ 

๑๔. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๔ พระ เอกไชยชาญ   อินฺทวณฺโณ/จันทรประเสริฐ 

๑๕. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๕ นางสาว กาญจนา  ธานีปกรณ 

๑๖. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๖ นาง ภัคศฏิกาญจน  วุฒิประสิทธิ์ 

๑๗. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๗ นาย ระพีพันธุ  พิสุทธิพันธุ 

๑๘. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๘ วาที่รอยตรี รัฐกานต  ยินดีพิธ 

๑๙. ๖๕๐๑๒๐๕๐๑๙ นาย วรวีร  ขนบดี 

๒๐. ๖๕๐๑๒๐๕๐๒๐ นาย วิทยา  สุวรรณพันธุ 

๒๑. ๖๕๐๑๒๐๕๐๒๑ นางสาว ศรัณยา  มหากนก 

๒๒. ๖๕๐๑๒๐๕๐๒๒ นาย สากล  นนทะภา 

๒๓. ๖๕๐๑๒๐๕๐๒๓ นางสาว สุรัตนา  ตฤณรตนะ 

      

 ใหผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา ที่มีรายชื่อตามประกาศขางตน ดําเนินการรายงานตัวขึ้น

ทะเบียนเปนนิสิตใหม  และลงทะเบียนเรียน  ตามกําหนดการแนบทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

(พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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กําหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตสําหรับนิสิตใหม 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ ภาคปกติ และ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก ๒  ภาคเสาร อาทิตย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

--------------- 
 
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  ลงทะเบียนเรียน และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

             -หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ ใหรายงานตัวดวยระบบออนไลนตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

              ระหวางวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

             -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร-อาทิตย ใหรายงานตัวที่ หอง 304 อาคารมหาจุฬาฯ 

              วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๑-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

              เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 ก.   ข้ันตอนการรายงานตัว 

 ๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวเพ่ือกรอกรายละเอียดในเอกสาร  คือ 

  - ใบทะเบียนประวัตินิสิตใหม  เพ่ือกรอกรายละเอียด 

 ๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต (เรียงลําดับเอกสารใหเรยีบรอย ตามขอ ข.) เพ่ือให 

  เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 ๓. รับใบแจงการชําระเงินเพ่ือไปชําระที่ฝายการเงนิตามที่หลักสูตรกําหนด 

 ๔. เซ็นชื่อกํากับในบัญชีรายชื่อผูมารายงานตัว  /รับตารางสอน 

 ๕. ตรวจสอบความเรียบรอย 
 ข. เอกสารที่ใชประกอบในการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและลงทะเบียนเรียน  

 ๑. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  ๒ รูป สําหรับใชทําบัตรประจําตัวนิสิต  (รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา 

             คฤหัสถแตงกายสุภาพ (ไมสวมเสื้อยืด-หรือภาพวิว) ถายไมเกิน ๖ เดือน) พระภิกษุหมคลุมเทานั้น 

 ๒. ใบทะเบียนประวัติท่ีกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวพรอมติดรูปถาย  ขนาด  ๑  นิ้ว  

 ๓. - สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุ-สามเณร)  (ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาที่ระบุการสังกัดวัด 

                 ในปจจุบัน) /  

  -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ (สําหรับคฤหัสถ) จํานวน  ๑  ชุด*  

 ๔. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ชุด 

 ๕. สําเนาเอกสารหลักฐานการศกึษาระดับปรญิญาตรี ไดแกใบประมวลผลรายวิชาและใบปริญญาบัตร 

           หรือใบรับรองคุณวุฒิ  จํานวน  ๑  ชุด* 

 

* ยื่นเฉพาะสําเนาที่พรอมเซ็นรับรองสําเนาและไดรับการตรวจเอกสารเรียบรอยแลว   ยกเวนผูท่ีไดสงเอกสาร

เหลานี้ครบแลวในวันสมัคร ใหกรอกเฉพาะใบรายงานตัวและติดรูปถายเทานั้น 

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



รายการคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนิสิตใหม  ภาคการศกึษาที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

รายการ 

หลักสูตรพุทธศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต 

แบบ ๒.๑ ภาคปกติ 

หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคเสาร/อาทิตย 

คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม ๒,๕๐๐ เหมาจาย 

คาลงทะเบียนรายวิชา 

๑๒ หนวยกิตๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวม 
๒๔,๐๐๐ เหมาจาย 

คาธรรมเนียมกิจกรรมปฏิบัติธรรมตลอดหลักสูตร ๓,๐๐๐ เหมาจาย 

คาบํารุงหองสมุด/ภาคการศึกษาละ ๑,๕๐๐ เหมาจาย 

คานิตยสาร วารสารและสิ่งพิมพ / 

ภาคการศกึษาละ 

๓๐๐ เหมาจาย 

คาบํารุงกิจกรรมนิสิต / ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ เหมาจาย 

คาประกันอุบัติเหตุ/ ปการศึกษาละ ๒๐๐ เหมาจาย 

คาบํารุงการศกึษา / ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ เหมาจาย 

คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ / 

ภาคการศกึษาละ 
๑,๕๐๐ 

 

เหมาจาย 

คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดหลักสูตร ๒,๐๐๐ เหมาจาย 

คาบํารุงกิจกรรมนอกสถานที่ตลอดหลักสูตร ๑,๕๐๐ เหมาจาย 

คาบัตรประจําตัวนิสิต/ตอครั้ง ๓๐๐ เหมาจาย 

คาบํารุงสถานพยาบาล (ภาคการศึกษาละ) ๑๐๐ เหมาจาย 

รวมทั้งสิ้น/บาท ๔๓,๔๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
 

       * หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาที่ฝายการเงินมหาวิทยาลัย ชั้น 

๒  อาคารสํานักงานอธิการบดี  วังนอย อยุธยา  หรือชําระโดยการโอนผานบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย  หรือ

ที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคเสาร-อาทิตย ชําระที่สํานักงานโครงการฯ 

หอง ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ หรือตามที่หลักสูตรกําหนด 
 

                                                    ******* 


