
 
 

กําหนดการรายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต (สําหรับนิสิตใหม) 

หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

สาขาวิชารัฐศาสตร,  และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------- 

วันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
   - ประกาศผลสอบเขาศึกษาหลักสตูรปริญญาเอก  และหลักสตูรปรญิญาโท  ณ  บริเวณอาคารหลวง
พอคูณ ปริสุทโฺธ  หรือ  www.nbc.mcu.ac.th 
วันที ่๒๑  พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสติใหม ลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  
   ทีอ่าคารเรียนหลวงพอคูณ ปริสุทโฺธ (สาขาวิชา)  วิทยาเขตนครสวรรค ตาํบลนครสวรรคออก 
อําเภอเมืองฯ จังหวดันครสวรรค 
ก. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสติบัณฑติวิทยาลัยและลงทะเบยีนเรียน 

๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตวัและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ 
- ใบรายงานตวันิสติ (ท.๐๒) ใบขอเรียนระหวางปฏิบตัิศาสนกิจ (ระดับปรญิญาโท) 
- ใบทะเบียนประวตัิ บฑ.๓  
- ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) 

๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต (เรียงลําดับเอกสารใหเรียบรอย ตามขอ ข.) 
เพื่อใหเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา ตรวจสอบเอกสาร 

๓. รับใบแจงหนี ้และนําไปชําระเงินที ่ฝายการเงนิ (อาคารอํานวยการ) 
๔. เซ็นชือ่กํากบัในบญัชีรายชื่อผูมารายงานตวั 
๕. ตรวจสอบความเรียบรอย 

ข. เอกสารที่ใชประกอบในการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
๑. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว สําหรับใชทําบตัรประจาํตวันิสติ (รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา 

แตงกายสุภาพ ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
๒. ใบรายงานตวั (ท.๐๒) ทีก่รอกรายละเอียดเรียบรอยแลว 
๓. ใบทะเบียนประวตัิ (บฑ.๓) ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวพรอมติดรูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว 
๔. – สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุ-สามเณร) (หนาแรกถึงหนาที่แสดงถึงการสังกัดวัดใน

ปจจุบันที่ชัดเจน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 



    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ (สําหรับคฤหัสถ) (หนา-หลัง
ใหอยูในหนาเดียวกัน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 

๕. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จาํนวน ๑ ชดุ 
๖. สําเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ไดนํามาแสดงในวันยื่นใบสมัคร 

ไดแกใบประมวลผลรายวิชา (Transcript) และใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน ๑ 
ชุด 

๗. ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) ที่กรอกรายละเอียดรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนเรยีบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คาธรรมเนียมการศึกษา (สําหรับนิสติใหม) 
หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  

--------------- 
๑. หลักสูตรพุทธดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 

คาบํารุงการศึกษาแบงจาย 
๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 

คาบํารุงการศึกษาแบงจาย 
๔๐,๐๐๐ บาท 

๒ คาลงทะเบียนรายวิชา 
๓ คาบํารุงมหาวิทยาลัย 
๔. คาบํารุงหองสมุด 
๕. คาประกัน 
๖. คาบํารุงอุปกรณการศึกษา 

รวม 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

สีห่ม่ืนบาทถวน 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

สีห่ม่ืนบาทถวน 
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการศึกษา   ตลอดหลักสูตร ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   

คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) ไมรวมศึกษาดูงาน และภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 
ภาค

การศึกษาที่ 
แบบ ๒.๑ แบบ ๑.๑ 

บรรพชิต คฤหัสถ บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   
๒ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   
๓ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
๔ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
๕ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
๖ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   
* คารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท 

 
 
 



๒. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 

คาบํารุงการศึกษาแบงจาย 
๘๐,๐๐๐ บาท 

คาบํารุงการศึกษาแบงจาย 
๘๐,๐๐๐ บาท 

๒ คาลงทะเบียนรายวิชา 
๓ คาบํารุงมหาวิทยาลัย 
๔. คาบํารุงหองสมุด 
๕. คาประกัน 
๖. คาบํารงุอุปกรณการศึกษา 

รวม 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

แปดหม่ืนบาทถวน 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

แปดหมื่นบาทถวน 
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการศึกษา เหมาจาย ตลอดหลักสูตร  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
 

คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสตูร) ไมรวมศึกษาดูงาน และภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 
ภาค

การศึกษาที่ 
แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 

บรรพชิต คฤหัสถ บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
๒ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
๓ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
๔ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๕ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๖ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
* คารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. หลักสูตรระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา  

ที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปน

นิสิต 

คาบํารุงการศึกษาแบงจาย 
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
 

คาบํารุงการศึกษาแบงจาย 
๓๐,๐๐๐ บาท 

๒ คาลงทะเบียนรายวิชา 
๓ คาบํารุงมหาวิทยาลัย 
๔. คาบํารุงหองสมุด 
๕. คาประกัน 
๖. คาบํารุงอุปกรณการศึกษา 

รวม 
๓๐,๐๐๐ 

สามหมื่นบาทถวน 
๓๐,๐๐๐ 

สามหมื่นบาทถวน 
หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    

คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) ไมรวมศึกษาดูงาน และภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคการศึกษาที ่
แผน  ก 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

* คารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบ 
๑. รายวิชาที่ตองลงทะเบียนในภาคแรก นิสิตตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามขอบังคับฯ  
    สวนขอกําหนดเพิ่มเติมใหศึกษาจากคูมือการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท  
๒. บัตรประจําตัวนิสิต จะไดรับหลังจากเปดภาคการศึกษาแลว ประมาณ ๑ เดือน 
๓. ตารางเรียนจะไดรับในวันเปดเรียน 
๔. เปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม วันที ่๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 
    ณ อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ (หอง ๒๒๐๙) วิทยาเขตนครสวรรค (อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม 
   ความเหมาะสม)   นิสิตใหมทุกรูป/คน ตองเขารวมกิจกรรมนี้ 
๖. สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ไดทีส่ํานักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
    โทร.๐๕๖-๒๑๒๙๗๐ www.nbc.mcu.ac.th 

-  ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑติศึกษา  โทร. ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔ (ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป) 
- เลขานุการบัณฑิตศึกษาฯ    โทร. ๐๘๑-๔๐๘๗๐๐๓ (ดร.ภาราดร  แกวบุตรดี) 
- เจาหนาทีบ่ัณฑิตศึกษาฯ     โทร. ๐๘๖-๕๑๘๑๑๑๒ (นายดิเรก  ดวงลอย) 
- เจาหนาทีท่ะเบียนบัณฑิตศึกษาฯ  โทร. ๐๙๕-๘๔๐๙๙๙๑ (พระเอกจิตต อธิปฺโญ) 



บฑบฑ..๕๕  

ใบลงทะเบีใบลงทะเบียนรายวชิายนรายวชิา  
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 นิสิตระดับ    ปรญิญาโท     ปรญิญาเอก 
      บรรพชิต       คฤหัสถ 
ชั้นปที.่...................................... สาขาวิชา.............................................................................................. 

ภาคเรียนที่..................... ปการศกึษา...................................................... 
เลขประจําตัวนิสิต..................................................  

ชื่อ.............................................................ฉายา/นามสกลุ......................................................................   
 

ที ่ รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต Audit 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

คาบํารุงการศกึษา  รวมจํานวน. .......................... บาท 
(.....................................................................) 

 
 

ลงชื่อนิสิต.......................................................... 
            (.......................................................) 
                 …….……/….……………/…………. 
 

 
     ลงชื่อ............................................................... 

             (..............................................................) 
                      อาจารยที่ปรึกษาท่ัวไป 
                 ……………/……….……/……….…. 
 

ลงชื่อ................................................................... 
    (...................................................................) 

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
  ……………/……….…………/………………. 

 



 
 
 

รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  

บัณฑิตศึกษา มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
------------- 

หลักสูตรปริญญาเอก  
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑. รหัสวชิา  ๘๐๐ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๘๐๑ ๑๐๑  สมัมนาพระไตรปฎก    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๘๐๑ ๑๐๔  สมัมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชพี  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๘๐๑ ๑๐๕  งานนิพนธทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
  สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 

๑. รหัสวชิา  ๘๐๖ ๑๐๑  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆกบัการศึกษาไทย จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๘๐๖ ๑๐๒  พุทธปรัชญาการบริหารการศึกษา  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๘๐๖ ๑๐๓  สัมมนาการศึกษาระเบียบวิธวีิจยัทางการบรหิารการศึกษาชั้นสูง จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๘๐๖ ๑๐๔  คุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 

หลักสูตรปริญญาโท  
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑. รหัสวชิา  ๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปฎกวเิคราะห    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๖๐๐ ๑๐๒  พุทธปรัชญา     จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๖๐๐ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๖๐๒ ๑๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท    จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

๑. รหัสวชิา  ๒๑๐ ๒๐๑  การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๒๑๐ ๒๐๒  ภาวะผูนําทางการศึกษา   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๒๑๐ ๒๐๓  นโยบายและหลักบรหิารการศกึษา  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๒๑๐ ๑๐๓  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 



   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๑. รหัสวชิา  ๖๒๓ ๑๐๑  การสอนสังคมศึกษาตามแนวพทุธ         จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๖๒๓ ๑๐๒  ปรัชญาและหลกัการสําหรับครูวชิาชีพ  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๖๒๓ ๑๐๖  พื้นฐานทางการสอนสังคมศกึษา    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๖๒๓ ๑๐๗  การพัฒนาหลักสูตรสังคมศกึษา    จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๑. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๑  พื้นฐานรฐัประศาสนศาสตร*   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวธิีวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร* จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๓  รัฐประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๔  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๕. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๕  ทฤษฎีองคการและการจัดการ  จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๕ หนวยกิต 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร 

๑. รหัสวชิา  ๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๖๒๖ ๑๐๒  พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๖๐๒ ๑๐๓  หลักรัฐศาสตร      จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๖๐๒ ๒๐๑  ปรัชญาการเมืองการปกครอง  จํานวน  ๓  หนวยกติ 

       รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติ  

นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
รุนที.่............  ปการศึกษา........................ 

 
 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ (ภาษาไทย)........................................................ ฉายา....................................................... นามสกุล.......................................................  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)................................................... ฉายา.................................................... นามสกุล......................................................... 
อายุ............. ป  พรรษา................. เกิดเมื่อวัน....................................ที.่................ เดือน.........................................พ.ศ............................ 
ณ บานเลขที.่.............................................................. หมูที.่............... แขวง/ตําบล....................................................................................... 
เขต/อําเภอ........................................................... จังหวัด............................................................... รหัสไปรษณีย....................................... 
โทรศัพท.................................................................. เชื้อชาต.ิ....................... สัญชาต.ิ...................... ศาสนา................................................ 
ชื่อบิดา.................................................................... นามสกุล....................................................... อาชีพ........................................................ 
ชื่อมารดา............................................................... นามสกุล........................................................ อาชีพ.......................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน ---- หมูโลหิต............................................................. 
 

ขอมูลเฉพาะสําหรับพระภิกษ ุ

อุปสมบท เมื่อวันที.่.................... เดือน................................................. พ.ศ. .................... ณ วัด................................................................. 
แขวง/ตําบล.......................................................... เขต/อําเภอ................................................ จังหวัด......................................................... 
นามพระอุปชฌาย...................................................................... วัด................................................ แขวง/ตําบล......................................... 
เขต/อําเภอ........................................................... จังหวัด............................................................... รหัสไปรษณีย....................................... 
วัดสังกัดปจจุบัน (ติดตอไดสะดวก)............................................................................. แขวง/ตําบล........................................................ 
เขต/อําเภอ........................................................... จังหวัด............................................................... รหัสไปรษณีย....................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................... มือถือ..................................................... E-mail................................................ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 

สายปริยัติธรรม ป.ธ. ...................... น.ธ. ....................... (ถามี) 
สายสามัญศึกษา  ปริญญาตรี สาขา.......................................................  ปริญญาโท สาขา.................................................. 
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ระดับ  ปริญญาโท   ปริญญาเอก สาขาวิชา.................................................................................................. 
เมื่อวันที.่................. เดือน.......................................... พ.ศ. ............................... เลขประจําตัวนิสิต............................................................ 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาทั่วไป................................................................................................................................................................................ 

 
    ลงชื่อ...................................................................เจาของประวัติ 
         (...................................................................) 
          เมื่อวันที.่.............. เดือน.......................................... พ.ศ. ..................... 

บฑ.๓ 

 

รูปถาย 

1 นิ้ว 


