
 
 

ประกาศสถาบันวจิัยพุทธศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

เร่ือง  รายชือ่ผูมสีิทธิเขารบัการสอบแขงขันคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนลูกจางเหมาบริการ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตาํบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวทิยาลยั) 
************************************ 

  

ตามประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนลูกจางเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวทิยาลัย) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔ น้ัน  

           บัดนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเฉพาะตําแหนง

เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ ดังน้ี  
 

ตําแหนงบุคลากรจางเหมาบรกิาร (บัณฑิตจบใหม) จํานวนรบั ๑๒ อัตรา 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สถานที่สอบและปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

๑ นายสุคนธ มั่นคงวาจา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๒ นายสันติภาพ รัตนะวัน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๓ นายปวรี กิตติวฒันะกุล สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๔ นางสาวศิรประภา ตราชูชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๕ นางสาวอัญชิษฐา จันเอียด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๖ นางสาวสปุรียา วงศพรต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๗ นายอธิปพงษ บุญเกิน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๘ นายธีรภทัร  แสงศรี วิทยาเขตสุรินทร  

๙ นางสาววณิชยา เชิดศร ี วิทยาเขตสุรินทร  



๑๐ นางสาวภัสวรรณ  จิตหาญ วิทยาเขตสุรินทร  

๑๑ นางสาวณัฐธิดา  โลนนุช วิทยาเขตสุรินทร  

๑๒ นายรชัชานนท  อุมศร ี วิทยาเขตสุรินทร  

๑๓ นางสาวประภัสสร  ทนทอง วิทยาเขตสุรินทร  

๑๔ นางสาวศิริภา หลอมประโคน วิทยาเขตสุรินทร  

๑๕ นายธนพล ศรีเทพ วิทยาเขตสุรินทร  

๑๖ นางสาวชมพูนุช พิศาลเอก วิทยาเขตสุรินทร  

๑๗ นายธีรวัฒน  พรมมา วิทยาเขตสุรินทร  

๑๘ นางสาวปทมาวรรณ อุดมดัน วิทยาเขตสุรินทร  

๑๙ นางสาวพัทธมน  สังขศิลา วิทยาเขตสุรินทร  

๒๐ นางสาวสวุนันท คํามูล วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  

๒๑ นางสาวยศยาพร ตั๋นตุย วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  

๒๒ นางสาวภัณฑิรา  อินทะพุด วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  

๒๓ นางสาวอรวรรณ พวงชมภ ู วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  

๒๔ นางสาวณัฐพร เชยวดัเกาะ หนวยวิทยบริการ มจร.กําแพงเพชร  

๒๕ นางสาวจิตติมา สุขถาวร หนวยวิทยบริการ มจร.กําแพงเพชร  

 

ตําแหนงบุคลากรจางเหมาบรกิาร (ประชาชน) จํานวนรบั ๖ อัตรา 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สถานที่สอบและปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

๑ นางเบญจมาศ สุวจันานนท สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๒ นายคมสนั ยาสิทธิ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๓ นางสาวพวงทิพย ศรีรักษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๔ นายวีรยทุธ  เรืองสวสัดิ ์ วิทยาเขตสุรินทร  

๕ นางสาวขวัญฤดี  ทางดี วิทยาเขตสุรินทร  

๖ นางสาวอังสุดาพร หารกา วิทยาลัยสงฆนครนาน ฯ  

๗ นางสาวพัชรวีรรณ  ขันตร ี หนวยวิทยบริการ มจร.กําแพงเพชร  

 

 

 



ตําแหนงบุคลากรจางเหมาบรกิาร (นิสิต) จาํนวนรับ ๖ อัตรา 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สถานที่สอบและปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

๑ นายวาทิต แตงนวลจันทร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๒ นายสงกรานต ชาตสุิวรรณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร พระนครศรีอยุธยา  

๓ นายสหรัฐจันทสโร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๔ นายเกียรติศักดิ์ ตะเคียนจันทร วิทยาเขตสุรินทร  

๕ นายธีระศักด ยวงคํา วิทยาลัยสงฆนครนาน ฯ  

๖ นายกฤษณะ พลอาชา หนวยวิทยบริการ มจร.กําแพงเพชร  

 

การเขาสอบ 

ใหผูมีรายชื่อตามประกาศขางตน เตรียมตัวเพ่ือเขาการสอบขอเขียนและหรือสอบสัมภาษณตามสวน

งานท่ีสมัคร ในวนัท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป หรือตามท่ีสวนงานกําหนด ไดแก  

๑) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

 ๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร จ.สุรินทร 

 ๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนานฯ จ.นาน 

 ๕) หนวยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.กําแพงเพชร 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการเขาสอบ 

 ๑. ใหผูเขาสอบแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเส้ือ กระโปรง หรือกางเกง

ผาแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเส้ือ กางเกงผาแบบ สุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวม

รองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน  

๒. ไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว ผูใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบไดดําเนินการไป 

แลว กรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได  

๓. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการ สอบโดย 

เครงครดั  

๔. ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทาน้ัน  

๕. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบและตองไม 

กระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู  



 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 


