
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ธบ. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)        
วันเวลาและสถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน :  ห้อง ๑๐๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี 
   :  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ / เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ :  ห้อง ๑๐๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี  
  :  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  / เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
 

เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 

๐๑ พระ ดุสิต ธเนโส สรวงเส รอบโควตา 

๐๒ พระ เจตนรินทร์ จารุวณฺโณ นรินยา รอบโควตา 

๐๓ พระ อธิพงศ์ กตปุญโญ วงศ์อามาตย์ รอบโควตา 

๐๔ พระ นพฤทธิ์ กตสาโร สีมอด รอบโควตา 

๐๕ พระ จันทร์วิฑูรย์ จนฺทูปโม วะสูงเนิน รอบโควตา 

๐๖ พระ ศุภชัย เขมธมฺโม เนื่องสมศรี รอบโควตา 

๐๗ พระ วินิจ นริสฺสโร รงค์พิมาย รอบโควตา 

๐๘ พระ นิวัฒน์ สทฺธาชโย ภูพันนา รอบโควตา 

๐๙ นาย นนท์ธเดช 
 

เลิศศิริ รอบโควตา 

๑๐ พระ สุระชัย 
 

พิมชาด สมัครออนไลค์ 
๑๑ พระ อำนาจ สิริธมฺโม แก้วหาวงษ์ สมัครออนไลค์ 

 
 

หมายเหตุ :  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  



  ประกาศ ณ วันที่ ๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบคดัเลือกและสอบสัมภาษณเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่โควตา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. (สาขาวิชารัฐศาสตร์)        

  วันเวลาและสถานที่สอบ 
  สอบข้อเขียน  :  ห้อง ๑๐๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี 

    :  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ / เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
  สอบสัมภาษณ์  :  ห้อง ๑๐๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี  
   :  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ / เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๐๑ นางสาว ปัณณิกา - ในจิต รอบโควตา 

 
หมายเหตุ :  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

             
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบคดัเลือกและสอบสัมภาษณเ์ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่โควตา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ป.บส.        

  วันเวลาและสถานที่สอบ 
  สอบข้อเขียน  :  ห้อง ๑๐๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี 

    :  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ / เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
  สอบสัมภาษณ์  :  ห้อง ๑๐๑  อาคารศูนย์การเรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี  
   :  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ / เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ 
๐๑ พระ จันทร์ จนฺทสาโร ขาวดี รอบโควตา 
๐๒ พระ เธียรชัย ขนฺติโต คำสา รอบโควตา 

๐๓ พระ เจริญ ปญฺยาวโร อุสสาสาร รอบโควตา 

๐๔ พระ ศิริศักดิ์ สิริโพธิ อินทีวร รอบโควตา 

๐๕ พระ จักรี ถาวโร แพงโพนทอง สมัครออนไลค์ 
๐๖ พระ อนุตร โชติโก ภูมิหลักด่าน สมัครออนไลค์ 
๐๗ พระ ประสาทพร ปญฺญาวโร  สมัครออนไลค์ 
๐๘ พระ ทองจันทร์ กนโก หรพร้อม รอบโควตา 

 
 
หมายเหตุ :  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรู้นครจัมปาศรี สมัยทราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 
 
 
 



 ประกาศ ณ วันที่  ๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

              
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม                                            
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


