
                          คําแนะนําสําหรับผู้เขียนคําแนะนําสําหรับผู้เขียน  
 
1. นโยบายการตีพิมพ์ทั่วไป   
 วารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี เป็นสื่อกลางการเผยแพร่รายงานการวิจัย 
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับพิจารณา
ตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกําหนดออกวารสารปีละ 2 
ฉบับ  (ราย  6 เดือน ) ผลงานท่ีส่งมาจะต้องไม่ เคยเสนอหรือกําลังเสนอตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการใดมาก่อน 
  
2. ประเภทของผลงานที่ตีพมิพ์ในวารสารพุทธปัญญาทวารวดี 
  2.1 บทความพิเศษ บทความพิเศษทางวิชาการ ที่นําเสนอความรู้ทางวิชาการ
อย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักวิชาการในวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ 
 2.2 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์
วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีได้เรียบเรียงจากผลงานทาง
วิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเป็นความรู้ที่
มีประโยชน์แก่คนทั่วไป  
 2.3 บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมี
ระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนําไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความ
วิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการต้ังสมมติฐาน
หรือมีการกําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มี
การรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์  
 2.4 บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จาก
ตํารา หนังสือ และ วารสารใหม่ หรือจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมี
การวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 
 2.5 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่อง
แปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเครื่องมือ
ใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  



   

 

3. รูปแบบของการจัดเตรียมต้นฉบับ  
3.1 ต้นฉบับบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่ตํ่ากว่า 8 หน้า 

ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A 4 (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ใช้ตัวอักษร 
TH Sarabun PSK ต้ังค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน ขอบซ้าย 1 น้ิว และขอบขวา ขอบ
ล่าง 1 น้ิว กําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า 
การนําเสนอรูปภาพและตาราง ต้องนําเสนอรูปภาพและตารางที่มีความคมชัดพร้อมระบุ
หมายเลขกํากับรูปภาพไว้ด้านล่าง พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตาราง 1 หรือ Table 1 และ รูป 
1 หรือ Figure 1 รูปภาพที่นําเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดย
ไม่จําเป็นต้องกลับไปอ่านที่เน้ือความอีก ระบุลําดับของรูปภาพทุกรูป ให้สอดคล้องกับ
เน้ือหาที่อยู่ในต้นฉบับ โดยคําอธิบายต้องกระชับและสอดคล้องกับรูปภาพที่นําเสนอ 
  3.2 ช่ือเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง 

3.3 ช่ือผู้เขียน และช่ือหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.4 มบีทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คําต่อบทคัดย่อ  
3.5 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.6 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจาก

หัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษรและหัวขอย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้นหัวข้อ
ใหญ่ควรเว้นระยะพิมพ์ เพ่ิมอีก 0.5 ช่วงบรรทัด 

3.7 การใช้ตัวเลข คําย่อ และวงเล็บ ควรใช้เลขไทยทั้งหมด ใช้คําย่อที่เป็นสากล
เท่าน้ัน (ระบุคําเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ  ควรใช้ดังน้ี (Student 
centered learning) 

บทความวิจัย ให้เรียงลําดับสาระ ดังน้ี 
 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
 2) บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปัญหาการวิจัย การทลบทวน

วรรณกรรม กรอบแนวคิด และระบุวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการ

ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลท่ีพบตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยตามลําดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ 

 5) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ช้ีให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ 
แต่ช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 



     

 6) สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สําคัญและข้อเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ และประเด็นสําหรับการวิจัยต่อไป 

 7) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหา
เท่าน้ัน 

 
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์  บทความวิจารณ์

หนังสือ ให้เรียงลําดับสาระ ดังน้ี 
 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
 2) บทนํา (Introduction) 
 3) เน้ือเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ 
 4) บทสรุป (Conclusion) 
 5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 6) เอกสารอ้างอิง (References) 

 
ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความ 

 
1 น้ิว                  ระบุหมายเลขไว้ด้านบนขวา (16 pt)  

         1 น้ิว                                  
                              ชื่อบทความภาษาไทย (20 pt)                               1 น้ิว   
                               TITLE IN ENGLISH (18 pt) 

                 ชื่อ-นามสกุลผู้เขยีนบทความ (16 pt) 
Author (16 pt) 

หน่วยงานต้นสังกัด (14 pt) 
Email :……… (14 pt) 

บทคัดย่อ (18 pt) 
 (16 pt)..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
คําสําคัญ : 3-5 คํา  
                                                           
                                                   1 น้ิว                                              1 
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บทนํา (18 pt)  

(16 pt) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ........................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1............................ 
      2............................. 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ผลการวิจัย 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 

3-สุดท้าย 



     

สรุป (18 pt)  
 พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด 16 pt............................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 เอกสารอ้างอิง : References (18 pt) 
ไทย (16 pt)........................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
E (16 pt)............................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................. 
 
 
 
4. ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมทางวิชาการ  
 เอกสารที่นํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร 
หนังสือหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งน้ีผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เน่ืองจาก
บทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพ่ือพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 

4.1 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ  
 สําหรับการอ้างอิงเอกสารในบทความนั้นเพ่ือพัฒนาให้เป็นแบบสากลวารสาร
แนะนําการอ้างอิงแบบ APA ใช้เวอช่ันส์ 6 ขึ้นไป (http://www.apastyle.org) ใช้ระบบ
ตัวอักษรโดยใช้วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุช่ือ-นามสกุล ของผู้เขียนและเลขหน้าของเอกสารที่
นํามาอ้างอิง กํากับท้ายเนื้อความท่ีได้อ้างอิง เอกสารท่ีอ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏใน
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความ
ถูกต้องของเอกสารที่นํามาอ้างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังน้ี  

อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย  
 1) พระไตรปิฎก และอรรถกถา ให้อ้างช่ือคัมภีร์ เล่มที่ ข้อ เครื่องหมายทวิภาค (:) 
และเลขหน้าของเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง เช่น (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 ข้อ 16 : 
282-283), (พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล เล่ม 16 : 256-320)  



   

 

 2) ผู้แต่งหน่ึงรายให้อ้างช่ือผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น 
(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2554)  
 3) ผู้แต่งสองรายให้อ้างช่ือของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่
พิมพ์ เช่น (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และ เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ, 2553) หากมีเอกสารที่
นํามาอ้างอิงมากกว่า 1 รายการให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างรายการอ้างอิง 
เช่น (สมภาร พรมทา, 2548; ปรีชา ช้างขัญยืน, 2541)  

4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างช่ือของผู้แต่งรายแรก เว้นวรรคหน่ึงครั้ง เพ่ิมคํา
ว่า และคณะ เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (สนิท ศรีดําแดงและคณะ, 
2548)   
 5) ให้เรียงลําดับการอ้างอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของช่ือผู้แต่ง เช่นเดียวกับ
ลําดับการอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง  

อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ  
 1) ถ้ามผีู้แต่งหน่ึงรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์ และ
หน้าที่นํามาอ้างอิง เช่น (Keown, 2003)  
 2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค ปีที่
พิมพ์ และหน้าที่นํามาอ้างอิง เช่น (Hersey & Blanchard, 2000) และให้ใช้เครื่องหมาย
อัฒภาค (;) คั่นกลางระหว่างเอกสารที่นํามาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (Keown, 
2003; Hersey & Blanchard, 2000)   
 3) ถ้ามผีู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรก ตามด้วย et al., ปี
ที่พิมพ์ (Kaiser et al., 2008)  
 4) ให้เรียงลําดับการอ้างอิงช่ือผู้แต่ง 
 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพร์ายการสํานักพิมพ/์โรงพิมพ์ 
  กรณีเป็นสํานักพิมพ์หรือบริษัทให้คงไว้เฉพาะช่ือ ดังตัวอย่าง 
 1) บริษทั 21 เซ็นจูรี่ จํากัด  ใช้ 21 เซ็นจูรี ่
 2) สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ใช้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 3) กรณีที่เป็นโรงพิมพ์ให้ใช้รปูแบบเต็ม เช่น โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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5. การส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ ์ 
 5.1 ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบด้วย  

 1. ต้นฉบับ จํานวน 3 ชุด จําแนกเป็น 
 - ต้นฉบับที่ไมร่ะบุช่ือผู้แต่ง จํานวน 2 ชุด 
 - ต้นฉบับที่ระบุช่ือผู้แต่ง จํานวน 1 ชุด  
 2. แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลต้นฉบับ จํานวน 1 แผ่น (ระบุช่ือบทความและช่ือ

ผู้เขียนกํากับไว้ในแผ่น)  
 3. แบบเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี  
 - แบบฟอร์มเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารพุทธปัญญาทวารวดี 
 - แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารพุทธปัญญาทวารวดี 
 4. รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 1 รปู (ถ่ายหน้าตรง) 

จัดส่งมายัง 
สํานักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี

ทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 51 หมู่ที่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร/โทรสาร 034-326-912   



     

 5.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แนบต้นฉบับ (File attachment) ในรูปแบบ 
MS Word ม า ยั ง  E-mail: dn.2519@gmail.com เมื่ อ ไ ด้ รั บ ก า ร ยื น ยั น จ าก ก อ ง
บรรณาธิการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว ผู้เขียนจะต้องส่งแผนซีดีบรรจุข้อมูล
ต้นฉบับ จํานวน 1 แผ่น มายังกองบรรณาธิการเพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ต่อไป  

5.3 การส่งในระบบ สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์ที่ ระบบจัดการวารสารของ
มหาวิทยาลัย http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/budpan/index เมื่อส่งเข้าระบบ
สําเร็จให้สแกนและส่งแบบฟอร์มทาง Email : dn.2519@gmail.com 
 
6. ขั้นตอนการนําบทความลงตีพิมพ ์ 
 กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อได้รับบทความที่ส่งให้แล้ว และจะแจ้ง
ผลการพิจารณาบทความให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง เมื่อได้ผ่านการพิจารณาบทความจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยการพิจารณาบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ได้จะคํานึงถึงความหลากหลาย
และความเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองบรรณาธิการ อย่างไรก็ดีบทความที่
แก้ไขต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก่อนอาจได้รับการพิจารณานําลงตีพิมพ์ก่อน  
 
7. สิทธขิองบรรณาธิการ  
 ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เช่ียวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจบทความมี
ความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพ่ือแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจเป็นเกณฑ์ และหรือขอสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย 
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร หรือไม่ผ่านการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เช่ียวชาญ   
 บทความที่ได้รับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดีแล้ว 
จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อ่ืนใดก่อนที่จะปรากฏในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี 
ทั้งน้ีกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเรียงลําดับการตีพิมพ์ลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

แบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพใ์นวารสารแบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพใ์นวารสาร  มจรมจร  พุทธปัญญาพุทธปัญญาปริทรรศน์ปริทรรศน์  
 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ.............................….............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
 
ประเภทบทความ  
 บทความวิชาการ (Article)      บทความวิจัย (Research article)  
 บทความปริทรรศน์ (Review article)  บทวิจารณ์หนังสือ  (Book Review) 

ชื่อ – สกุล ผู้แต่ง ภาษาไทย ............................................................................................................……… 
ภาษาอังกฤษ ...........................................................................…………...................................................... 
หน่วยงาน(สังกัด)........................................................................………...…................................................ 
ท่ีอยู่ ...........................................................................................................................................................  
E-mail: ……………………………………..…………….…….โทรศัพท์: ……….………………………..………………….…… 
 บทความนี้เป็นของข้าพเจ้า   บทความนี้เป็นของข้าพเจ้าและบุคคลอ่ืนตามปรากฏในต้นฉบับ 
 

 
ลงชื่อ ............................................... ผู้สมัคร 

(..........................................................................) 
วันท่ี ................/................./............. 

 

คํารับรองจากประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (กรณีนักศึกษา/นิสิต) 
 
ชื่อ-นามสกุล.................……………………………………………………….……………............................................. 
คณะ............................….....................มหาวิทยาลัย.................................................................................. 
โทรศัพท์..............………...…….........................E-mail ………………………………..…………….……………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความวิจัยในการดูแลของข้าพเจ้า ผ่านการพิจารณาให้สามารถตีพิมพ์
ได้และขอยืนยันว่าบทความนี้ไม่เคยเสนอท่ีใดหรือกําลังอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน กอง
บรรณาธิการ สามารถตรวจแก้ไขต้นฉบับดังกล่าวได้ตามสมควร และยินยอมว่าบทความท่ีลงตีพิมพ์ใน
วารสารนี้เป็นลิขสิทธ์ิของวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 

 
ลงนาม.......................................................................... 

    (..........................................................................) 
วันท่ี ................/................./............. 



     

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารวารสารแบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารวารสาร  มจร พทุธปัญญาปริทรรศน์มจร พทุธปัญญาปริทรรศน์  
 

วันท่ี…....…..เดือน.....................พ.ศ....................  
เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
 
ข้าพเจ้า (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................................... 
สังกัด/สถานท่ีอยู่.........................................................................…………............................................... 
...................................................................................................................…………................................. 
โทรศัพท์....................…………...................... E-mail :.…………………..........…..……………..….………………. 
มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ดังนี้ 
 ( ) 1 ปี ค่าสมาชิก 200 บาท ( ) 2 ปี 400 บาท ( ) 3 ปี 500 บาท 

โดยประสงค์บอกรับต้ังแต่ ปีท่ี……… ฉบับท่ี……….ถึง ปีท่ี……… ฉบับท่ี…………………. 

 
ขอให้ท่านจัดส่งวารสารให้ข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ ดังนี้  
 

  
ชื่อ ................................................................ นามสกุล.........................................................................  
บ้านเลขท่ี ............. หมู่ท่ี .............. ถนน ........................................ ตําบล .......................................... 
อําเภอ .......................................... จังหวัด .....…............................. รหัสไปรษณีย์………..………………… 

 
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สมัคร 

(......................................................) 
................../................/................... 

................................................................................................................................................................ 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 ได้รับเอกสารการสมัครวันท่ี……………………………….. เป็นสมาชิกลําดับท่ี…………/……………. 
จัดส่งวารสารแลว้เม่ือวันท่ี…………………………………………….เลขท่ีอ้างอิง………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………. เจ้าหน้าท่ี 

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

 


