
 
 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ประเภท วิชาการ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
โดยวิธีการสรรหา 

 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวัน
เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มีมติจัดสรรอัตราว่างให้กับส่วนงานตั้งใหม่ ๘ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขต
นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์
ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี โดยจัดสรรประเภทวิชาการ แห่ง
ละ ๖ อัตรา และประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปให้วิทยาเขตนครสวรรค์ ๔ อัตรา นอกนั้นแห่งละ ๓ 
อัตรา รวมจัดสรรทั้งสิ้น ๗๓ อัตรา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสรรหา ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มต าแหน่ง ประเภท วิชาการ จ านวน ๒๑ รูป/คน 
สังกัด ต าแหน่ง เลขที ่  ผู้มีสิทธิ์สอบสรรหา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

อาจารย์  ๐๔๓๑๐๐๒ พระปลัดนิคม  ปญฺญาวชิโร (ปักษี) 
อาจารย์  ๐๔๓๑๐๐๔ พระปลัดภูริวิศิษฐ์ สญฺญโต (ชูประดิษฐ์) 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
อาจารย์  ๐๔๓๑๐๐๗ นางภัชลดา  สุวรรณนวล   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
อาจารย์  ๐๔๔๑๐๐๗ พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร (วุฒิยา)  
อาจารย์  ๐๕๓๑๐๐๕ นายสุขอุษา นุ่นทอง 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
อาจารย์  ๐๕๔๑๐๐๔ นายสุเทพ  สุดเอ่ียม  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
อาจารย์  ๑๓๖๑๐๐๖ พระวิมาน  คมฺภีรปญโญ 

นางสาวศรุตานนท์  ชอบประดิษฐ์ 
อาจารย์  ๑๒๗๑๐๒๐ พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ 
อาจารย์  ๑๓๐๑๐๑๖  พระมหาอรรพงษ์  สิริโสภโณ  

พระมหาเศรษฐา  เสฏฐมโน 
อาจารย์  ๑๓๐๑๐๑๙ นายอดุลย์  หลานวงศ์ 
 



หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
อาจารย์  ๑๓๐๑๐๒๑ นางพัชรี  ศิลารัตน์ 

นายชาญชัย  เพียงแก้ว 
นายทรงวุฒิ  ประสานวงศ์ 
พระครูอนุกูลปริยัติการ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
อาจารย์  ๑๓๐๑๐๒๐ พระมหาประกาศ  อาภากโร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆอุ์ทัยธาน ี
อาจารย์  ๑๓๐๑๐๒๒ พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ  
อาจารย์  ๑๓๓๑๐๑๔ นายประคอง มาโต 
อาจารย์  ๑๓๓๑๐๑๕ นายสุวิชัย อินทกุล 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
อาจารย์  ๑๓๖๑๐๐๖ พระสมุห์พุฒิพงษ์  พุทฺธิวํโส   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
อาจารย์  ๑๓๙๑๐๐๗ พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม  

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
อาจารย์  ๑๓๙๑๐๑๘ นายพัททดล เสวตวรรณ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ 
อาจารย์  ๐๓๓๑๐๐๒ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (มกรางกูร)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ 
อาจารย์  ๐๓๔๑๐๐๗ พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต (พงษ์สุพรรณ)  
อาจารย์  ๐๓๔๑๐๐๙ นายณัฐกร ปังลออ 
    นายปัณณวิชญ์ แสงหล้า 

 กลุ่มต าแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ านวน ๑๒ รูป/คน 
สังกัด ต าแหน่ง เลขที ่  ผู้มีสิทธิ์สอบสรรหา 
ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ๐๐๗๒๐๑๕ นางสาวพิมพ์ประภา อานนทกูล 
 นักจัดการงานทั่วไป  ๐๑๔๒๐๐๑ นางสาวรัชเกล้า สุวรรณภักดี 

ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
นักวิชาการศึกษา   ๐๐๗๒๐๑๕ นายอนุชา ไชยกุล 

ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม 
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ๐๘๑๒๐๐๕ นางคํากอง  ฮาดภักดี 
 นักจัดการงานทั่วไป  ๐๘๑๒๐๑๕ นายจตุรภัทร   สืบสาย 

นายสกุลศักดิ์  จันทะกล 



พระมหารัฐภูมิ  รตนํสี 
ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

นักวิชาการศึกษา   ๐๘๒๒๐๑๐ นางสาวปริญญ์รดา  อุทัยสา 
นางศรีรัตน์  ลุนบง 
นางสาวนภลักษณ์  แซ่เตียว 

      พระครูปลัด  ณฐภณ  สิทธิ์จันทร์ 

ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ๐๘๒๒๐๑๒ นางสาวดวงกมล คฤหปาน 
 นักจัดการงานทั่วไป  ๐๘๔๒๐๐๕ นางสาวเมธาวรินทร์ วิลพรรณ์ 

 
ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

นักวิชาการศึกษา   ๐๗๒๒๐๐๑ พระมหานิวัฒน์  ชยธมฺโม 

ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ 
 นักจัดการงานทั่วไป  ๐๐๗๒๐๐๙ นางสาวดาววรินทร์ แก้ววิชิต 

ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
 นักวิชาการการเงินและบัญชี ๐๐๓๒๐๑๕ นางสาวสมหญิง ไทยพล 
ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
 นักวิชาการศึกษา   ๐๐๕๒๐๐๙ พระสิทธิพร สิทฺธินายโก (งามสุรัตน์) 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามประกาศได้ ณ สถานที่สมัครสอบ หรือ
เว็บไซต์กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th) 

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก

สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบ
สุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดําเนินการไปแล้ว 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 

 ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบโดย
เคร่งครัด 

 ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่านั้น 
 
 
 
 
 



 
 ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่

กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ประธานกรรมการสอบสรรหา 

  
 
 


