
 

 
 
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และนโยบายหลักสูตรฯ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร ื ่อง  รายชื่ อผ ู ้ผ ่ านการสอบค ัดเล ือกเข ้าศ ึกษาหล ักส ูตรพ ุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา 
การจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

๑. รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๐๐๑ พระเมธีวราภรณ์   กตฺปุญโ  อุดมสิทธิโชต ิ
๐๐๒ พระครูสุกิจพัฒนวิธาน  นิมฺมโท แท่งทอง 
๐๐๓ พระครูสุธรรมธีรานุยุต ธมฺมธีโร เสารศิ์ริ 
๐๐๔ พระมหาบรรณ์  ปญฺญาธโร บุตรดี 
๐๐๕ พระมหากฤษธิชัย  กิตฺติธมฺโม นาคกล่อม 
๐๐๖ พระมหากฤษฎา  สุรปญฺโญ อุลุชาฎะ 
๐๐๗ พระครูปลัดชาลนิ  กตปุญฺโ  ทองนอก 
๐๐๘ พระครูปลัดเสนาะ  วิสุทฺโธ เขาเขียว 
๐๐๙ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก ปทุมานนท ์
๐๑๐ พระปลัดสงกรานต ์ จนฺทโชโต แก้วดุลดุก 
๐๑๑ พระครูสังฆรักษ์เสกสรร  ธีรงฺกุโร พรมศรี 
๐๑๒ พระครูสังฆรักษ์สมพงษ ์ จตฺตมโล เลามะ 
๐๑๓ พระครูสมุห์สุข  สุขิโต พรมดี 
๐๑๔ พระครูสมุห์ชาคริต ปิยาคโม ภาคาวัลย ์
๐๑๕ พระครูสมุห์พูลสวัสดิ ์ ฐิตสีโล เตี๋ยพานิช 
๐๑๖ พระครูใบฎีกามานะ  หิริธมฺโม วังอาจ 
๐๑๗ พระสมุห์ธีรพล อคฺคปญฺโ  วิริยะกิจสุนทร 

มีต่อหน้า ๒ 
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เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๐๑๘ พระเอกกวี  ญาณวโร แก่นวงษ์คำ 
๐๑๙ พระเทวา  สุภเทโว โทดา 
๐๒๐ พระธีระพล  ฐิตเมโธ เหล่าแง่ง 
๐๒๑ พระสมชาย  ขนฺติสรโณ มะลิซ้อน 
๐๒๒ พระสุพรรณ์  สุภทฺโท โพธิ์งาม 
๐๒๓ พระผจญ  าณธมฺโม อมาตยานนท ์
๐๒๔ พระณพฤทธ คุณวีโร ราชบังสา 
๐๒๕ พระพุฒิพันธุ์  จนฺทวํโส จุลคณานุกิจ 
๐๒๖ พระสนธยา  อธิจิตฺโต แฝกสูงเนิน 

 

๒. ขั้นตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 
๒.๑ รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบรายงานตัว/

ทะเบียนประวัติพระนิสิต ใบลงทะเบียนรายวิชา และใบลงคำร้องขอทำบัตร  
๒.๒ ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๒.๑) 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
๒.๓ รับใบแจ้งหนี้และชำระเงิน 
๒.๔ เซ็นชื่อกำกับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว 
๒.๕ ตรวจความเรียบร้อย 
๒.๖ ภาพถ่ายสำหรับติดบัตรนิสิต 

 

๓. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

๓.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน ๒ ใบ (หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ แต่ง
กายสุภาพและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 

๓.๒ ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ 
(เรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๓.๑) 

๔. ขั้นตอนการลงทะเบียนการศึกษา 
๔.๑ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน “ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี มจร. พธ.ม. 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัญชีเลขที่ ๖๓๓ -๒-๕๐๘๗๖-๘  
สาขาอยุธยา พาร์ค”  

๔.๒ นิสิตนำเอกสารที่ทางธนาคารออกให้มาลงทะเบียนที่สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ห้องบี ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๔.๓ นิสิตต้องติดต่อการลงทะเบียนการศึกษาพร้อมกับลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้นในใบลงทะเบียน
แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
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๕. ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนการศึกษา  

๕.๑ ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียน 
๕.๑.๑ นิสิตลงทะเบียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท  
        (สองหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๖. ตารางบรรยายทุกสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม  
นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ และสามารถติดต่อรับ

รายละเอียดได้ท่ีเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ ในวันและเวลาทำการ 
 

๗. กำหนดการลงทะเบียน 
 

๑. ประกาศผลสอบ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

     ๒.  รับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๑๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

     ๓.   ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

          ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 

๑๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  

     ๔.  เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต 
         ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
         ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

     ๕.  พิธีปฐมนิเทศการศึกษา  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
     ๖.  เปิดเรียนวิชาแรก  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

 ๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ๘.๑ สถานทีต่ิดต่อ  
  ๘.๑.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๕ ห้อง B ๕๐๔ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 ๘.๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
  ๑. พระนุชิต นาคเสโน   นักจัดการงานทั่วไป            โทร ๐๘๓-๗๒๓๙๘๔๙ 

๓. นางสาวสุมาลี บุญเรือง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    โทร ๐๘๘-๓๔๔-๕๐๓๕ 
๔. นางสาวพัชรี หาลาง  นักวิชาการการเงินและบัญชี  โทร ๐๘๙-๒๐๕-๓๑๕๕ 

 

 ๘.๓ ดาวน์โหลด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

  http://gps.mcu.ac.th/, https://www.facebook.com/polmcu๒ 

๙. เรื่องอ่ืน ๆ ที่ควรทราบ 
๙.๑ รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

ข้อบังคับฯ ส่วนข้อกำหนดเพ่ิมเติมให้ศึกษาจากคู่มือการศึกษาระดับปริญญาโท 

มีต่อหน้า ๔ 

http://gps.mcu.ac.th/
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๙.๒ บัตรประจำตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว ประมาณ  ๑ เดือน 
๙.๓ ตารางเรียนให้มารับในวันลงทะเบียนเรียน 
๙.๔ นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้นิสิตทุกรูป/
คนใด ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา (พระภิกษุครองผ้าเรียบร้อย) 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   
(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
        

 


