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๐๑๗ พระวริทร์ิชาการ วชิรสิทฺธิเมธี (บุญกิจ) 

๐๑๘ พระบัณฑิต ปณฺฑิโต (ครองบัวบาน) 

๐๑๙ พระมหาชัยวรรณ ชยปญฺโญ (นันตา) 

๐๒๐ นางศิริพรรณ มหาปัญญาวงศ์ 

๐๒๑ พระโชคชัย สิริคุตฺโต (อังคณิต) 

๐๒๒ นายยุทธศาสตร์ กาฬเสาร์ 

๐๒๓ พระมหากฤษดา จินฺตามโย (กรจิ่ง) 

๐๒๔ นายจักรกฤษ เขตตะเคียน 

๐๒๕ นางสาวสิริวรรณ โชติรัตน์ 

๐๒๖ นางสาวกันยารัตน์ เรืองสุวรรณ 

๐๒๗ นายคมสัน พนัธุระ 

๐๒๘ นางสาวสมฤทัย บุญคํามูล 

๐๒๙ แม่ชีสมใจ ด่านน้อย 

๐๓๐ นายสมภาพ ศรีพูล 

๐๓๑ นางสาวศศิธร แป้นกลม 

๐๓๒ พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน) 

๐๓๓ นายกฤษกร ตรีรัตน์ 

๐๓๔ พระมหาธรรศฌ์ปกรณ์ กิตฺติปญฺโญ (โพธิไทรย์) 

๐๓๕ นางสาวอิงค์ณิชาพา จิณณพัศพงษา 

๐๓๖ นางสาวนาฎวดี ปรักกโมดม 

๐๓๗ พระมหาโยธิน โชติธมฺโม (พลดงนอก) 

๐๓๘ พระสมบูรณ์ อสโม (เผือกอ่อน) 

๐๓๙ นายจักรกฤษ มาฎารักษ์ 

๐๔๐ นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาด 
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เลขที่สมัครสอบ ช่ือ /ฉายา /นามสกุล 

๐๔๑ พระกิตติพงษ์ กิตติปญฺโญ (อ่อนคํา) 

๐๔๒ นางสาวเกวลี บุญเทียน 

๐๔๓ นางสาวลลิตา พุกชุม 

๐๔๔ แม่ชีกนกวรรณ วีปะสูงเนิน 

๐๔๕ นางสาววิชาภรณ์ แก้วศรี 

๐๔๖ PharPhouvanh Keomongkhoun 

๐๔๗ นางสาวศุภิดา ตรีภาค 
 
 ขอให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 
ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 ข้อกําหนดในการสอบ 
  ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด ดังนี้ 
  ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนํามาทุกคน) 
   ๑) ปากกาลูกลื่น น้ํายาลบคําผิด  
   ๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและ
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ 
  ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนําในการเข้าห้องสอบ 
   ๑) ห้าม นํากระเป๋าเคร่ืองเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เคร่ืองคํานวณทุกชนิด เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ 
   ๒) ห้าม นําแบบทดสอบหรือกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
   ๓) ไม่ควร นําทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบ 
   ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งขอหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 
   ๕) เม่ือเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง
สอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา 
   ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคําชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
เท่านั้น 
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 เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนําในการเข้า
ห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกําหนดต่างๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว 
และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้า
สอบจะอ้างสิทธิใดๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ
ข้อเขียนทันที 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
(พระมหาสาธิต สาธิโต) 
ผู้อํานวยการกองกลาง 


