ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอ ๖ ขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ
เขาศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ไวดังตอไปนี้
๑. สวนการศึกษาที่เปดรับสมัคร คือ
๑.๑ ปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ ทุกคณะ
๑.๒ ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ทุกคณะ
๑.๓ ปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ และปริญญาตรีการศึกษาเทียบเทา จํานวน ๑๐ วิทยาเขต ๗ วิทยาลัยสงฆ
๑๐ หองเรียน ๑๘ หนวยวิทยบริการ และ ๑ สถาบันสมทบ
๑.๓.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง)
- หองเรียนวัดไพรสณฑศักดาราม ต.หลมสัก อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ
- หองเรียนวัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ทาชาง จ. สิงหบุรี
- หองเรียนวัดโสธรวราราม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- หองเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บานใต อ.เมือง จ. กาญจนบุรี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดสงขลา วัดหงษประดิษฐาราม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
- หนวยวิทยบริการจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี วัดตนสน อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี วัดใหญอินทาราม ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดระยอง วัดปาประดู ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง
- หนวยวิทยบริการจังหวัดนครปฐม วัดไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
- หนวยวิทยบริการจังหวัดนครปฐม วัดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
- หนวยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี วัดไผลอม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยกวรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดสระแกว วัดสระแกว อ.เมือง จ.สระแกว
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๑.๓.๒ วิทยาเขตหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
- วิทยาลัยสงฆนครพนม ต.พระธาตุพนม อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
- หนวยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร
๑.๓.๓ วิทยาเขตเชียงใหม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม
- วิทยาลัยสงฆลําพูน ต.ตนธง อ.เมือง จ.ลําพูน
๑.๓.๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
- วิทยาลัยสงฆปตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปตตานี
- หองเรียนวัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
๑.๓.๕ วิทยาเขตขอนแกน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
- วิทยาลัยสงฆเลย ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย
- หองเรียนวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
- หนวยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
๑.๓.๖ วิทยาเขตนครราชสีมา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- หนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๑.๓.๗ วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- หองเรียนวัดสระกําแพงใหญ ต.สระกําแพงใหญ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
๑.๓.๘ วิทยาเขตแพร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร
- หองเรียนวัดบุญวาทยวิหาร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง
๑.๓.๙ วิทยาเขตสุรินทร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร
- วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ต.ดงเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย
๑.๓.๑๐ วิทยาเขตพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
- หองเรียนวัดพระธาตุแชแหง ต.มวงติ๊ด อ.ภูเพียง จ.นาน
- หองเรียนวัดพระแกว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
๑.๓.๑๑ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๑.๓.๑๒ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ต.นครสวรรคออก อ.เมือง จ.นครสวรรค
- หนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
- หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
- หนวยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร วัดพฤกษะวันโชติการาม ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
๑.๓.๑๓ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- หนวยวิทยบริการจังหวัดตาก วัดทานา ต.เชียงทอง อ.เมือง จ.ตาก
- หนวยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ วัดหมอนไม ต.บานเกราะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
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๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๑ คือ
๒.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียบธรรม ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือเทียบเทา หรือ
(๖) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
(๗) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูส ําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๘) เปนผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ยกเวน
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หรือ
(๙) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ
ที่สภาวิชาการกําหนด
(๑๐) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๑.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญ
เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลีไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวน
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ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หรือ
(๖) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(๗) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๒ ระดับปริญญาตรี (การศึกษาเทียบเทา) คือ
๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๒.๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือเคยศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หรือ
๒.๒.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
๒.๒.๔ คุณสมบัติตามขอ ๒.๒.๒ และขอ ๒.๒.๓ ตองสอบไดนักธรรมชั้นเอก และเมื่อเขาศึกษา
แลว ตองเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ จํานวนสาขาวิชาที่คณะรับเขาศึกษา
คณะพุทธศาสตร
จํานวนรับ
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
๓๐
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (บรรพชิต/คฤหัสถ)
๖๐
- สาขาวิชา ศาสนา
๓๐
- สาขาวิชา ปรัชญา
๓๐
- สาขาวิชา ภาษาสันสกฤต
๓๐
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา พระอภิธรรม (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา ปรัชญา (คฤหัสถ)
๓๐
คณะครุศาสตร
จํานวนรับ
- สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
๓๐
- สาขาวิชา สังคมศึกษา
๓๐
- สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
๓๐
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
๓๐
- สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
๓๐
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา คอมพิวเตอรศึกษา
๓๐

หนา ๕
จํานวนรับ
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
จํานวนรับ

คณะมนุษยศาสตร
- สาขาวิชา ภาษาไทย
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา
- สาขาวิชา จิตวิทยา
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ)
- สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ)
คณะสังคมศาสตร
- สาขาวิชา รัฐศาสตร
- วิชาเอกการปกครอง
๓๐
- วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ)
๓๐
- วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
๓๐
- วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา เศรษฐศาสตร
๓๐
- สาขาวิชา เศรษฐศาสตร (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา สังคมวิทยา
๓๐
- สาขาวิชา สังคมวิทยา (คฤหัสถ)
๓๐
- สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
๓๐
๓. วิชาสอบคัดเลือก
๓.๑ พระพุทธศาสนา
วิชาละ ๑๐๐ คะแนน
๓.๒ ภาษาอังกฤษ
วิชาละ ๑๐๐ คะแนน
๓.๓ ความรูความสามารถทั่วไป
วิชาละ ๑๐๐ คะแนน
๓.๔ สอบสัมภาษณ
๑๐๐ คะแนน
๔. การรับสมัคร
กําหนดการรับสมัครระดับอุดมศึกษา ดังนี้
๔.๑ ปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ และปริญญาตรี (การศึกษาเทียบเทา)
๔.๑.๑ ขายใบสมัคร วันที่ ๑๐ มกราคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับสมัคร วันที่ ๑ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานที่ขายใบสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทะเบียนและวัดผล
วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ หอง ๓๑๐ (มุขตะวันตก)
ชั้น ๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑ ภายใน ๑๑๐๕
๒. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม อาคารสังฆิกเสนาสน
กองทะเบียนและวัดผล แขวงบางขุนนนท กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๕, ๐๒-๔๓๕-๔๗๒๐ ตอ ๒๐๑๙
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๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ แฟกซ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓
๔. ฝายธรรมวิจัย หอง ๑๐๖ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๕. อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น G (ฝายธรรมวิจัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สถานที่รับสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทะเบียนและวัดผล
วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ หอง ๓๑๐ (มุขตะวันตก)
ชั้น ๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑ ภายใน ๑๑๐๕
๒. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม อาคารสังฆิกเสนาสน
กองทะเบียนและวัดผล แขวงบางขุนนนท กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๕, ๐๒-๔๓๕-๔๗๒๐ ตอ ๒๐๑๙
๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ แฟกซ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓
๔.๑.๒ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง
๔.๑.๓ เอกสารสําคัญตองแสดงวันสมัคร
๔.๑.๓.๑ ใบประกาศนียบัตรตามระบุในคุณสมบัติของผูสมัคร,
ใบ รบ.๑ ต. หรือ ใบ รบ. ๑ ป ตัวจริง พรอมใบถายสําเนา ๒ ชุด
๔.๑.๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ชุด
๔.๑.๓.๓ หนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุและสามเณร พรอมถายสําเนา ๑ ชุด
๔.๑.๓.๔ บัตรประชาชน สําหรับคฤหัสถ พรอมถายสําเนา ๑ ชุด
๔.๑.๓.๕ รูปถาย ๑ นิ้วครึ่ง หนาตรงไมสวมแวนตาดํา
ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ กําหนดสอบคัดเลือก ๓ วัน ดังนี้
๕.๑.๑ วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พระพุทธศาสนา
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
ความรูความสามารถทั่วไป เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๖.๑๐ น.
๕.๑.๒ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
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๕.๑.๓ วันศุกรที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศผลสอบขอเขียน เวลา ๑๓.๐๐ น.
๕.๑.๔ วันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สอบสัมภาษณ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๕.๑.๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศผลสอบคัดเลือก เวลา ๑๓.๐๐ น.
สถานที่สอบ - วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. การลงทะเบียนเรียน
๖.๑ กําหนดใหนิสิตชั้นปที่ ๒ - ๓ - ๔ ทุกคณะลงทะเบียนวิชาเรียน ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับใบลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่กองทะเบียนและวัดผล วัดศรีสุดาราม
หรือที่ตึกอาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๓ มหาจุฬาฯ วังนอย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
แลวชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ทุกสาขา
๖.๒ การขึ้นทะเบียนรายงานตัวเปนนิสิตและรับใบลงทะเบียนเรียน ชั้นปที่ ๑ และนิสิตปริญญาตรี
เทียบเทาทุกคณะ ที่กองทะเบียนและวัดผล วัดศรีสุดาราม ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แลวชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด ทุกสาขา
๖.๓ ใหนิสิตชั้นปที่ ๑ ทุกคณะ และนิสิตปริญญาตรีเทียบเทาทุกคณะ ลงทะเบียนวิชาเรียน ระหวาง
วันที่ ๑๓ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารเรียนรวม กองทะเบียนและวัดผล โซน C ชั้น ๓ เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ทุกสาขา
๖.๔ วันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ใหนักเรียนจากโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา และโรงเรียน
บาลีเตรียมอุดมศึกษาเขารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตชั้นปที่ ๑ และ เลือกคณะ
หอง ๓๑๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ฯ ทาพระจันทร
กรุงเทพฯ
๗. สําหรับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทยบริการ สถาบันสมทบ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา และโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ใหกําหนด วัน เวลา สถานที่
รับสมัคร และสอบคัดเลือกดวยตนเองตามความเหมาะสม
๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะทําพิธปี ฐมนิเทศกอนเปดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา,
โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และนิสิตระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี
ทุกคณะ เขารวมพิธปี ฐมนิเทศกอนเปดเรียน โดยพรอมเพรียงกัน
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ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

(พระธรรมโกศาจารย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

