
 
 

ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

--------------------- 
 ตามท่ีได้มีการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒  ในระหว่าง
วันท่ี ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย 

  ก. กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
   แบบ ๑.๑  เน้นทําวิทยานิพนธ์ 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล 

๑๑ พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร เกษกิจ 
๑๒ พระครูโกมุทสิทธิการ เกสโร วัยวงศ์วิทย์ 
๑๓ พระครูสังฆรักษ์บุญใส รตนปุตฺโต สามา 
๑๔ พระครูวัฒนสุตานุกูล ลทฺธคุโณ สระงาม 
๑๕ พระครูวิมลศุภการ จนฺทโน สวนมาลี 
๑๖ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ ฉลอง 
๑๗ พระครูสุพลวุฒิกร สุภโร อาจคุ้ม 
๑๘ พระมหาสุรศักด์ิ สุรสกฺโก โพธิ์เงิน 
๑๙ พระครูอุทุมพรกิตติคุณ ภมโร แตงเนียม 
๑๐ นายเกษม  แสงนนท์ 
๑๑ นายรุ่งอรุณ  อบเชย 
๑๒ นายอุดร  เขียวอ่อน 

   แบบ ๒.๑ เข้าชั้นเรียนและทําวิทยานิพนธ์ 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล 

๑๑ พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต ฟางทสวัสด์ิ 
๑๒ พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน บุดดาวงษ์ 
๑๓ พระครูสมุห์เดือน ปุญฺญจาโร มงคลคูณ 
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ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล 

๑๔ พระมหาธนา กิตฺติญาโณ หอมหวล 
๑๕ พระครูปภัสสรสีลคุณ ปภสฺสโร หงษ์จันทร์ 
๑๖ พระปลัดปรีชา โชติปญฺโญ พงษ์พัฒนะ 
๑๗ พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ สืบพิสัย 
๑๘ พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม เคนรํา 
๑๙ พระหัสกานต์ มหทฺธนปญฺโญ ชัยสิทธิ ์
๑๐ นางสาวณิชชา  เบญจพรวัฒนา 
๑๑ นางนฤมล  ราชบุรี 
๑๒ นางมยุรี  คําปาเชื้อ 

  ข. กลุ่มวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษา 
   แบบ ๑.๑  เน้นทําวิทยานิพนธ์ 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล 

๑๑ พระครูเกษมสุทธิคุณ สนฺตจิตฺโต แสงมณีรัตนากร 
๑๒ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง 
๑๓ พระครูสังฆรักษ์จํานงค์ ถาวรธมฺโม สุวรรณปาล 
๑๔ พระครูปทุมศีลาภรณ์ กนฺตสีโล สําเภาแก้ว 
๑๕ พระครูเมตตามงคลวิศิษฎ์ อคฺควโร สงวนไว้ 
๑๖ พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ ปญฺญาทีโป นาคมี 
๑๗ พระครูวิวิธกาญจนคุณ สุภาจาโร บงกชวรรณรัช 
๑๘ พระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสฺสโร ขาวเกตุ 
๑๙ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ สุขโชโต สุขแจ่ม 
๑๐ พระมหาสมโภชน์ กุสโล แดงสวัสด์ิ 
๑๑ พระครูสุจิตรัตนากร วฑฺฒจิตฺโต ปลื้มสวัสด์ิ 
๑๒ พระครูสุนทรธัญรักษ์ ปุณฺณสิริ อ้นรักษ์ 
๑๓ พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ โสภโณ สิงหเสนี 
๑๔ พระครูโอภาสนนทกิตต์ิ โอภาโส แสงทอง 
๑๕ ดาบตํารวจณัฐศักด์ิ  แสนสุข 
๑๖ นายสามารถ  หริมเทพาธิป 
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แบบ ๒.๑  เข้าชั้นเรียนและทําวิทยานิพนธ์ 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล 

๑๑ พระจักรพันธ์ ปญฺญาธโร แซ่เตียว 
๑๒ พระวนิช วรธมฺโม สงสมพันธุ์ 
๑๓ พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท เหล็กดี 
๑๔ พระมหาอุดร อุตฺตโร มากดี 
๑๕ นางปฏิธรรม  ม่ิงเมือง 
๑๖ นางสาวมัทธนะ  พรหมสวัสด์ิ 
๑๗ นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ 
๑๘ นางสาวศิริพร  ทัศนศรี 

รายช่ือผู้ติดสํารอง 

ท่ี ช่ือ ฉายา นามสกุล 

๑๑ พระครูสังฆรักษ์กิตติ กิตฺติวํโส เกิดความเย็น 
๑๒ พระมหาณรงค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ โหลแก้ว 
๑๓ พระมหาเสนอ กุสลจิตฺโต คงดี 
๑๔ พระครูโอภาสกิจจานุยุต ปภสฺสโร สุภานนทเดชากุล 
๑๕ นายบุญส่ง  นาแสวง 
๑๖ นางนิทรา  ฉ่ินไพศาล 

 ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว ไปรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมท้ังลงทะเบียนรายวิชาและชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีสํานักงานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ในวันศุกร์
ท่ี ๒๗ มกราคม ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๒๔  อาคารเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
ตามรายละเอียดกําหนดการรายงานตัวท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖   เดือน มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

ลายเซ็นต์ 

(พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 



 
 
 
 

กําหนดการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต (สําหรับนิสิตใหม)่ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
วันท่ี ๒๗ มกราคม  ถึงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น. 

--------------------- 
 รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสํานักงาน
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ห้อง ๓๒๔ อาคารเรียนมหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 ก.  ข้ันตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 

  ๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบทะเบียนประวัติ 
และใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) 
  ๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงลําดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ข.) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
  ๓.  รับใบแจ้งหนี้และชําระเงิน 
  ๔.  เซ็นชื่อกํากับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว 
  ๕.  ตรวจความเรียบร้อย 
  ๖.  ภาพถ่ายสําหรับติดบัตรนิสิต 

 ข.  เอกสารท่ีใช้ประกอบในการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

  ๑.  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สําหรับติดบัตรประจําตัวนิสิต (หน้าตรง ไม่สวมแว่นดํา แต่งกายสุภาพ
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๒.  ใบทะเบียนประวัติท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 
  ๓.  หนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุ) ฉบับจริงพร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าแรกถึงหน้าท่ีแสดง       
การสังกัดในปัจจุบันท่ีชัดเจน) จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.  เอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือเทียบเท่าท่ีได้นํามาแสดง  
ในวันยื่นใบสมัคร ได้แก่ ใบประมวลผลรายวิชา (Transcript) และใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ     
อยา่งใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด * 
  ๕. ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) ท่ีกรอกรายละเอียดรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 *ยื่นเฉพาะสําเนาท่ีรับรองแล้วและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา (สําหรับนิสิตใหม)่ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

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

ท่ี รายการ จํานวน / บาท 

๑ ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนนิสิต  
๒ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา   
๓ ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย เหมาจ่าย 
๔ ค่าบํารุงห้องสมุด ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๕ ค่าประกัน  
๖ ค่าบํารุงอุปกรณ์การศึกษา  
 

รวม 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 ห้าหม่ืนบาทถ้วน 

 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 

  ๑.  รายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา  
ตามข้อบังคับฯ ส่วนข้อกําหนดเพ่ิมเติมให้ศึกษาจากคู่มือการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ๒.  บัตรประจําตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว ประมาณ ๑ เดือน 
  ๓.  ตารางเรียนให้มารับในวันลงทะเบียนเรียน 
  ๔.  สอบถามรายละเอียดอ่ืน ๆ ได้ท่ี สํานักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้อง ๓๒๔ 
โทร. ๐๘๗-๕๑๗-๖๑๕๒ (นายทองดี  ศรีตระการ) 

 หมายเหต ุ: 

  ๑.  นิสิตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่    
ในวันเสาร์ท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ หัองประชุมเธียร์เตอร์ โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.    
เป็นต้นไป  (นิสิตทุกรูป/คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี)้ พระภิกษุครองผ้าเรียบร้อย คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ 
            ๒.  ให้นิสิตจ่ายค่าธรรมการศึกษาผ่านธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาบางขุนนนท์ 
ช่ือบัญชี ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา เลขท่ีบัญชี 113-2-17603-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จากนั้น     
ให้นําเอกสารท่ีธนาคารออกให้ไปลงทะเบียนเรียน ท่ีสํานักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาต่อไป 
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