
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

     
 

 ตามที่ไดมีผูสมัครและมีสิทธ์ิสอบเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยไดสอบสัมภาษณ เมื่อวันอาทิตย ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนที่เรียบรอย

แลว โดยมีผูสอบผานการคัดเลือก ประกอบดวย 

ก. ผูสอบผานฝายบรรพชิต  
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ ฉายา 

๑ ๐๓๕ พระมหาเรวัตร ปภาสปฺโ 

๒ ๐๔๒ พระมหาเลแกน สุธมฺมเมธี 

๓ ๐๓๘ พระสุรเดช คมฺภีรปฺโ 

๔ ๐๔๓ พระวิศิษฐกุล สิริปฺโ 

๕ ๐๓๑ พระธนันต ชยานนฺโท 

๖ ๐๔๑ พระสิงคํา สีลจิตฺโต 

๗ ๐๔๔ พระครูสังฆรักษชวาล อาภากโร 

๘ ๐๐๔ พระปลัดปยศักด์ิ ปยธมฺโม 

๙ ๐๔๙ พระมหาจีรพันธ ธมฺมปสฏโฐ 

๑๐ ๐๐๕ พระสมนึก ธีรปฺโ 

๑๑ ๐๐๒ พระมหาพงษศักด์ิ สุเมโธ 

๑๒ ๐๒๖ พระมหาเอกอมร ฐิตปฺโ 

๑๓ ๐๒๗ พระอรุณกร อรุณกโร 

๑๔ ๐๓๒ พระธวัชชัย จารุธมฺโม 

๑๕ ๐๒๘ พระณัฐพงศ ชินวํโส 

๑๖ ๐๒๒ พระจักรพงษ กิตฺติภทฺโท 

๑๗ ๐๑๑ พระมหาวิมล ภูริเมธี 

๑๘ ๐๓๖ พระมหาสุวิทยษา สิริวฑฺฒโน 

๑๙ ๐๐๓ พระมหาชัยณรงค ณาณกิตฺติ 

๒๐ ๐๑๘ พระสมชาย ปฺญาธโร 
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ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ ฉายา 

** รายชื่อผูติดสํารอง 

๑ ๐๓๗ พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ 

๒ ๐๔๖ พระคณพศ ประกอบเสียง 

๓ ๐๓๔ พระชัยมงคล อุตฺตสีโล 

๔ ๐๑๙ พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน 

๕ ๐๐๘ พระสุคนธ ปฺญาปาโล 
 

ข. ผูสอบผานฝายคฤหัสถ  

ท่ี เลขประจําตัวสอบ     ชื่อ   นามสกุล 

๑ ๕๐ นายธนพัต สุระแสง 

๒ ๗๒ นายธรรมธร ธงชัย 

๓ ๖๔ พ.จ.อ.สุรัตน กลั่นประเสริฐ 

๔ ๖๕ นายณัฏฐภัทร นิชาเกียรติธนา 

๕ ๕๙ น.ส.ธิดารัตน  ศีละวรรณโณ 

๖ ๗๗ นางสาวพิมพพรรณ พินิจ 

๗ ๕๑ น.ส.วีรอรณ พุฒิชัยจิรพัศ 

๘ ๗๙ นายวีระ อ่ําบัว 

๙ ๖๓ นายไพศาล ภาคาแพทย 

๑๐ ๗๓ นายไพรัช พึ่งเกิด 

๑๑ ๗๔ ด.ต.หญิงชินาภา ทิพยเทียมรัตน 

๑๒ ๕๒ น.ส.วันวิสา มหารมย 

๑๓ ๕๓ จ.ส.ต.ณัฐศักด์ิ แสนสุข 

๑๔ ๕๘ นางรัตนธญาช ตันอมาตยรัตน 

๑๕ ๗๐ นางสาวปนัดดา ลาภอินทรีย 

๑๖ ๗๑ นางดลนพร วราโพธ์ิ 

๑๗ ๖๖ นางสาวสายรุง บุบผาพันธ 

๑๘ ๖๙ นางสาววิไลวรรณ พุฒซอน 

๑๙ ๖๘ นายไพบูลย ต้ังใจ 

๒๐ ๕๕ จ.ส.ต.รังษี แกวมณี 

 

**รายชื่อผูติดสํารอง 

๑ ๗๖ นายธนโชติ งีสันเทียะ 

๒ ๗๘ นายนันธวัฒน ปรารภกุล 

๓ ๖๐ นายคงกช ธีมาณุภัทร 
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จึงใหผูสอบผานดังกลาวน้ี ไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนิสิต พรอมทั้งลงทะเบียนรายวิชาและชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา ที่หอง ๓๒๑ สํานักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 

๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ตามรายละเอียดกําหนดการรายงานตัวที่แนบทาย

ประกาศน้ี 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
  

            ใชเฉพาะกิจ 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กําหนดการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต (สําหรับนิสิตใหม) 

หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

วันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น. 

 

รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต ลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียนการศึกษา ที่หอง ๓๒๑ 

สํานักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

ก. ข้ันตอนการายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบทะเบียนประวัติ และใบ

ลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) 

๒. ย่ืนเอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต (เรียงลําดับเอกสารใหเรียบรอย ตามขอ ข.) เพื่อให

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

๓. รับใบแจงหน้ีและนําไปชําระเงินที่ หอง ๓๒๑ 

๔. เซ็นช่ือกํากับในบัญชีรายช่ือผูมารายงานตัว 

๕. ตรวจความเรียบรอย 

๖. ถายภาพสําหรับติดบัตรนิสิต 

 

ข. เอกสารท่ีใชประกอบในการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

๑. รูปถายขนาด ๑ น้ิว สําหรับติดบัตรประจําตัวนิสิต (หนาตรง ไมสวมแวนดํา แตงกายสุภาพถายไมเกิน 

๖ เดือน) 

๒. ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว พรอมติดรูปถายขนาด ๑ น้ิว 

๓. หนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุ) ฉบับจริงพรอมสําเนา (เฉพาะหนาแรกถึงหนาที่แสดงถึงการสังกัดใน

ปจจุบันที่ชัดเจน) จํานวน ๑ ชุด 

๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําขาราชการ (สําหรับคฤหัสถ) ฉบับจริงพรอมสําเนา(หนา-หลัง

ใหอยูในหนาเดียวกัน) จํานวน ๑ ชุด 

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ไดนํามาแสดงในวันย่ืนใบสมัครไดแก ใบ

ประมวลผลรายวิชาและใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเปนฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 

๑ ชุด * 

๖. ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) ที่กรอกรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว 

* ย่ืนเฉพาะสําเนาที่พรอมเซ็นรับรองสําเนาและไดรับการตรวจเอกสารเรียบรอยแลว 

 



 -๕- 

 

คาธรรมเนียมการศึกษา (สําหรับนิสิตใหม) 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
 

ท่ี รายการ สําหรับพระภิกษุ สําหรับคฤหัสถ 

๑ คาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนนิสิต ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๒ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๙ หนวยกิต ๙x๖๐๐=๕,๔๐๐ ๙x๑,๗๐๐=๑๕,๓๐๐ 

๓ คาบํารุงมหาวิทยาลัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๔ คาบํารุงหองสมุด ๒๐๐ ๕๐๐ 

๕ คาประกัน ๑๐๐ ๑๐๐ 

 รวม ๗,๗๐๐ ๑๗,๙๐๐ 

เรื่องอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 

๑. กําหนดการพิธีเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม ในวันเสาร ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ มจร วังนอย 

พระนครศรีอยุธยา ต้ังแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป (สําหรับการปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ในวันอาทิตย ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย เปนตนไป) 

๒. รายวิชาที่ตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามขอบังคับ

ฯ สวนขอกําหนดเพิ่มเติมใหศึกษาจากคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท 

๓. บัตรประจําตัวนิสิต จะไดรับหลังจากเปดภาคการศึกษาแลว ประมาณ ๒ อาทิตย 

๔. ตารางเรียนใหมารับในวันลงทะเบียนเรียน 

๕. สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ไดที่ หอง ๓๒๑ ภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร   

 

 


