
 
 

ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
--------------------------------------------- 

  ตามท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ ได้ท าการ
สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่  ๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  และได้ท าการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ และ       
วันอาทิตย์ที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังความทราบแล้วนั้น 
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จึงประกาศรายชื่ อ                  
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคการศึกษาท่ี ๑  ประกอบด้วย :- 

  ก. กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา 
   แบบ ๒.๑  เข้าชั้นเรียนและท าวิทยานิพนธ์ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑๑ พระมหาใกล้รุ่ง รุจิธมฺโม ทองมา  
๑๒ พระชัยวัฒน์ อติชาโต สุภาวรรณพงศ์  
๑๓ พระปลัดบ ารุง ปญฺ าพโล โพธิ์ศรี  
๑๔ พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี ทองดาษ  
๑๕ พระครูสังฆรักษ์วิสิทธิ์ ธมฺมวโร วัฒนคู  
๑๖ พระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์ จนฺทว โส รถจันทร์วงษ์  
๑๗ พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก สุวรรณทา  
๑๘ พระสมศักดิ ์ สุจิตฺโต ถมทรัพย์  
๑๙ พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร ดิสสา  
๑๐ พระมหาหล่อ ฐานุตฺตโร เงาสงค์  
๑๑ พระอภิวัฒน์ อภินนฺโท ผ่านเสนา  
๑๒ พระอ านาจ เตชวโร ทองเพ็ชร  
๑๓ พระมหาอุดร ปญฺ าวฑฺฒโก จันทร์ชนะ  
๑๔ นายนพพล  โพธิ์เงิน  
๑๕ นายสุกฤษฎิ์   มายุศิริ  
๑๖ นางสาวกันยาทิพย์   ประเสริฐไทย  
๑๗ นางสาวขวัญษา   เอกจิตต์  



ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑๘ นางสาวนันทิตา   วนาพิทักษ์กุล  
๑๙ นางสาวนิธิภัทร์   ศิริพุฒินันท์  
๒๐ นางสาวมลวิภา   สิขเรศ  

  ข. กลุ่มวิชา ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
   แบบ ๒.๑ เข้าชั้นเรียนและท าวิทยานิพนธ์ 

ที ่ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๑๑ พระครูขันติวโรภาส ขนฺติโก บุญรอด  
๑๒ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม สระทองล้อม  
๑๓ พระครูปฐมเจติยานุรักษ์ สมจิตฺโต แซ่ลิ้ม  
๑๔ พระครูปภากรวิหารกิจ ปภากโร นิ่มอนงค์  
๑๕ พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโ  ช่างการ  
๑๖ พระมหาไพทูลย์ ปภสฺสโร ไชยกุล  
๑๗ พระภูมินทร์ ภูริปญฺโ  ดาราวงษ์  
๑๘ พระวันชัย ปริปุณฺโณ เสมแจ้ง  
๑๙ พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ จนฺทสาโร พ่ึงวิทย์  
๑๐ พระครูปลัดวิริยะชัย วิริยสมฺปนฺโน ประพาฬสุข  
๑๑ พระสมเกียรติ ธมฺมโสภโณ ปัญจพงษ์  
๑๒ พระมหาส ารวย ภูริเมธี ชาวดร  
๑๓ พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร เดชชัย  
๑๔ พระครูอุทัยธรรมานุกูล อิทฺธิ าโณ รอดยัง  
๑๕ พระมหาอุทิศ กวิว โส แววสะบก  
๑๖ นายค าพันธ์  ขันธะบูรณ์  
๑๗ พันต ารวจโทธีร์รัฐ  ทิพย์นพนนท์  

  ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว ไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมทั้งลงทะเบียนรายวิชาและ       
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙-๐๐ – ๑๘.๓๐ น.       
ณ ห้อง C๕๑๐ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร          
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรายละเอียดก าหนดการรายงานตัวที่แนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๑   เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

(ลายมือชื่อ) 
(ดร.ประพันธ์  ศุภษร) 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 
 

ก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (รุ่นที ่๓) 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

วันที่ ๑๕ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น. 
--------------------- 

 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ลงทะเบียนเรียนและช าระ่าาธรรเเนียเการศึกษาที่ส านักงาน
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๕ เิถุนายน      
ถึงวันอัง่ารที่ ๒๕ เิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙-๐๐ – ๑๘.๓๐ น.   ณ ห้อง C๕๑๐ อา่ารเรียนรวเโซนซี 
ชั้น ๕ เหาวิทยาลัยเหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระน่รศรีอยุธยา 

 ก.  ขั้นตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 

  ๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร ่ือ ใบทะเบียนประวัติ 
และใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) 
  ๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตาเข้อ ข.) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
  ๓.  รับใบแจ้งหนี้และช าระเงิน 
  ๔.  เซ็นชื่อก ากับในบัญชีรายชื่อผู้เารายงานตัว 
  ๕.  ตรวจ่วาเเรียบร้อย 
  ๖.  รูปถาายส าหรับติดบัตรนิสิต 

 ข.  เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

  ๑.  รูปถาายส าหรับติดบัตรประจ าตัวนิสิต (หน้าตรง ไเาสวเแวานด า แตางกายสุภาพและถาายเาแล้ว
ไเาเกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  ๒.  ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อเติดรูปถาาย 
  ๓.  หนังสือสุทธิ (ส าหรับพระภิกษุ) ฉบับจริงพร้อเส าเนา (เฉพาะหน้าแรกถึงหน้าที่แสดง       
การสังกัดในปัจจุบันที่ชัดเจน) จ านวน ๑ ชุด 
  ๔.  เอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือเทียบเทาาที่ได้น าเาแสดง  
ในวันยื่นใบสเั่ร ได้แกา ใบประเวลผลรายวิชา (Transcript) และใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองุ่ณวุฒิ     
อยาางใดอยาางหนึ่ง ซึ่งเป็นฉบับจริงพร้อเส าเนา จ านวน ๑ ชุด * 
  ๕. ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) ที่กรอกรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 *ยื่นเฉพาะส าเนาที่รับรองแล้วและได้รับการตรวจสอบ่วาเถูกต้องของเอกสาร 
 

//ค่าธรรมเนียมการศึกษา 



๒ 

 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส าหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ ๓) 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

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

ที ่ รายการ จ านวน / บาท 

๑ ่าาธรรเเนียเข้ึนทะเบียนนิสิต  
๒ ่าาลงทะเบียนเรียนรายวิชา   
๓ ่าาบ ารุงเหาวิทยาลัย เหมาจ่าย 
๔ ่าาบ ารุงห้องสเุด ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๕ ่าาประกัน  
๖ ่าาบ ารุงอุปกรณ์การศึกษา  

 
รวม 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 เรื่องอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 

  ๑.  รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภา่การศึกษาแรก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน่รบทุกรายวิชา  
ตาเข้อบัง่ับฯ สาวนข้อก าหนดเพ่ิเเติเให้ศึกษาจากู่าเือการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ๒.  บัตรประจ าตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภา่การศึกษาแล้ว ประเาณ ๑ เดือน 
  ๓.  ตารางเรียนให้เารับในวันลงทะเบียนเรียน 
  ๔.  สอบถาเรายละเอียดอ่ืนๆ ได้ที่ ส านักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภา่วิชาบริหารการศึกษาและกิจการ่ณะสงฆ์ ่ณะ่รุศาสตร์ เหาวิทยาลัย
เหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง C๕๑๐ อา่ารเรียนรวเโซนซี ชั้น ๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย    
จังหวัดพระน่รศรีอยุธยา โทร. ๐๘-๗๕๑๗-๖๑๕๒ (นายทองดี  ศรีตระการ) 

 หมายเหตุ 

  ๑.  นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหเาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าราวเพิธีปฐเนิเทศนิสิตใหเา    
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ หัองประชุเเธียร์เตอร์ โซนซี ่ณะ่รุศาสตร์ เหาวิทยาลัย      
เหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระน่รศรีอยุธยา ลงทะเบียนตั้งแตาเวลา ๑๒.๓๐ น.    
เป็นต้นไป (นิสิตทุกรูป/่น ต้องเข้าราวเกิจกรรเนี้) พระภิกษุ่รองผ้าเรียบร้อย ่ฤหัสถ์แตางกายสุภาพ 
            ๒.  ให้นิสิตจาาย่าาธรรเการศึกษาผาานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาบางขุนนนท์ 
ชื่ อบัญชี  กองทุนบริหารการศึกษา   เลขที่บัญชี  113 -2 -16308 -8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์             
จากนั้น ให้น าเอกสารที่ธนาคารออกให้ ไปลงทะเบียนเรียน ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ต่อไป 
 

 
(ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
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