
 
 

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี   ๑๖/๒๕๕๗ 
เรื่อง รายช่ือผู)มีสิทธิ์เข)าศึกษาต.อระดับบัณฑิตศึกษา ป0การศึกษา ๒๕๕๗ 

----------------------------------------- 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�สอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข�าศึกษาต$อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา ประจําป/การศึกษา ๒๕๕๗ ไปแล�วนั้น จึงประกาศให�ผู�มีรายนามต$อไปนี้ เป6นผู�มีสิทธิ์
เข�าศึกษาต$อ ในระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 
 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ลําดับท่ีการรับสมัคร      ช่ือ-สกุล 

๑. นางสาวภัทราพร  อรัญมาลา 

๒. นายสุทธิพงษ;  ทะกอง 

๓. พระชนะ  ชนะชัย (ชยธมฺโม)* 

๔. นายวีระพล  ภูวนนท; 

๕. พระระพีพัฒน;  หาญโสภา (สณฺหาสภวาที)* 

๖. นางจันทร;นภาเพ็ญ  ทินราช 

๗. นายชวลิต  รอบรู� 

๘. พระริช ภัทรธารา (ภทฺทโร) 

๙. นายอัครเดช  นีละโยธิน 

๑๐. นายภูพัฒน;  ไกรลาศ 

๑๑. นายวัสนัย  ล�นเหลือ 

๑๒. นายวรุตม;  จักษุจินดา 

๑๓. นายวิทูล  พลศักด์ิ 

๑๔. นายประดิษฐ;  จันนา 

๑๕. นายมิตรชัย  ม่ังค่ัง 

๑๖. นางอัจจชิญา... 



๒ 
 

๑๖. นางอัจจชิญา  สงวนศรีพิสุทธิ์ 

๑๗. นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล 
 หมายเหตุ * เข)าเรียนภาคปกติ 
 

 ระดับปริญญาโท 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ลําดับท่ีการรับสมัคร         ช่ือ-สกุล 

๑. นายประทีป  พรมภักดี 

๒. นางนิตยา  หารันดา 

๓. นางสาวนิภาพร  ห�วยจันทร; 

๔. นางวิไลวรรณ  จันทรราช 

๕. นางครองทรัพย;  ปJญจวรรณา 

๖. พระชมเชย  ศรีทิน 

๗. นางสาวปKยะภรณ;  สุขรี 

๘. นายชีพ  ปากอุตสาห; 

๙. พระครูไพศาลเจติยารักษ; (สอนคุ�ม) 

๑๐. เจ�าอธิการสุข ปKยธมฺโม (เวียกไธสง) 

๑๑. พระครูธวัชคุณาภรณ; (ปุราโส) 

๑๒. นางสาวยุพิน  โงLะบุดดา 

๑๓. นางศศิตา  ภูผาเผย 

๑๔. นายกมล  หมอกชัย 

๑๕. นางสาวกฤษณา งามสอาด 

๑๖. นายธีรวัชร  อ$อนเหลา 

๑๗. นายรุ$งเรือง  ชัยน�อย 

๑๘. นางสบาจิตร;  ชัยน�อย 

๑๙. นางสาวปานทิพย;  วาทโยธา 

๒๐. นางวัลลภา  หม่ืนมา 

๒๑. นายดลดนัย  ศิริโคตร 

๒๒. นางสาวชิดชลธาร  ชัยสิงห; 
๒๓. นางนันทา... 



๓ 
 

๒๓. นางนันทา  สีหานารถ 

๒๔. นางสาววารุณี  โพธิปJสสา 

๒๕. นางสกุลตลา  เยาวะพันธ; 

๒๖. นายสิริธัญญ;  ประสุนิงค; 

๒๗. พระสันติ  เลาหาง 

๒๘. พันจ$าอากาศเอกเฉลิมศักด์ิ  จันทอง 

๒๙. นางเอมอร  สุลํานาจ 

๓๐. นางอุไรพร  เสนาไพรวรรณ 

๓๑. นางรัชนี  บุญลือ 
  
  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

ลําดับท่ีการรับสมัคร         ช่ือ-สกุล 

๑. พระอธิการสีห;สุราช วิสุทธสีโล (ปJตนาถา) 

๒. พระชัยวัฒน; กนฺตวีโร (เลอเกียรติวรกุล) 
  

กําหนดการรายงานตัว /ลงทะเบียน/ชําระเงิน 
 วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป6นต�นไป ณ สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ห�อง ๔๑๑ อาคาร ศูนย;วิทยบริการสิรินธร  (หากไม$มารายงานตัว/ลงทะเบียน ตามกําหนดการนี้  ถือ
ว$าสละสิทธิ์ในการเข�าศึกษา) 
 นักศึกษาใหม$จะต�องชําระค$าบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนภายในวันรายงานตัว/ลงทะเบียน  มิฉะนั้น
จะถือว$าสละสิทธ;ในการเข�าศึกษา 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
 วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ เป6นต�นไป 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค$า... 



๔ 
 

อัตราค.าธรรมเนียมและค.าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม. ภาคการศึกษาท่ี ๑ ป0การศึกษา ๒๕๕๗ 

ปริญญาเอก 
ท่ี รายการ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
๑ ค$าลงทะเบียน ๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๒ ค$าธรรมเนียมแรกเข�า ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๓ ค$า Intensive  Workshop ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๔ ค$ากิจกรรม English Language ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๕ ค$าทําบัตรนักศึกษา ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวม ๓๖,๗๐๐ ๖๑,๗๐๐ 

ปริญญาโท 
ท่ี รายการ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
๑ ค$าลงทะเบียน ๑๓,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๒ ค$าธรรมเนียมแรกเข�า ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๓ ค$ากิจกรรม English Language ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ ค$าทําบัตรนักศึกษา ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวม ๑๕,๗๐๐ ๒๒,๗๐๐ 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
                                                                      (พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน;, ดร.)  

                             รองอธิการบดี 
                                                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                                                                           ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 


