
 

  
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
---------------  

  
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กําหนดรับสมัครนิสิตใหม่ 

เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
กําหนดสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ความทราบแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกทรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์เข้าศึกษา ดังนี้.  
 
๑. คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    
 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง ๒๑๐๒ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๑  ๕๙พ๐๐๓ พระสัมฤทธิ์ ฐานธมฺโม เสียงเสนาะ   
๒  ๕๙พ๐๐๔ พระนิพนธ์ กตปญฺโญ ภูจอมเพชร   
๓  ๕๙พ๐๐๕ พระสมมาตร ยโสธโร หาขุนทด   
๔  ๕๙พ๐๐๖ พระครูนิธานกิจจาทร กลฺยาณธมฺโม สมเกตุ   
๕  ๕๙พ๐๐๗ พระปัญญา อธิปญฺโญ สัมฤทธิ์   
๖  ๕๙พ๐๐๘ พระสุเมธ สุเมโธ พิสารเขต   
๗  ๕๙พ๐๑๐ สามเณรธวัชชัย - จินดาศรี   
๘  ๕๙พ๐๑๒ พระเสน่ห์ สุภาจาโร ศรีระวร   
๙  ๕๙พ๐๑๓ สามเณรมนต์ทริน - เกิดมะเริง   
๑๐  ๕๙พ๐๑๔ พระจิระ จิรวฒฺฑโณ แย้มประเสริฐ   
๑๑  ๕๙พ๐๑๕ พระพิชญา ทยาลุโก นิรัลพัชร   
๑๒  ๕๙พ๐๑๙ พระครูสมุห์สุขเกษม สุขเขโม โรจน์พงศ์เกษม   



ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๑๓  ๕๙พ๐๒๐ พระสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เพชรหมัด   
๑๔  ๕๙พ๐๒๑ พระครูใบฎีกาเพ่ิม โรหิตภาโร ม่วงสิงห์   
๑๕  ๕๙พ๐๒๒ แม่ชีนลินพร - ม่วงไหม   
๑๖  ๕๙พ๐๒๓ พระว่อน วชิรญาโณ มีแก้ว   
๑๗  ๕๙พ๐๒๔ พระกิตติศักดิ์ ถามิโก   

 

๒. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง ๒๑๐๓ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
         เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๑  ๕๙ส๐๐๑ นางสาวบุญมี   นุ่มกรุด   
๒  ๕๙ส๐๐๒ นางสาวบุญมา   นุ่มกรุด   
๓  ๕๙ส๐๐๔ นางสาวมยุรี   พานสกุลดี   
๔  ๕๙ส๐๐๕ นายรณกฤต   เฮือนมาวงศ์   
๕  ๕๙ส๐๐๘ นางสาวจิตตมาส   อย่างคุณธรรม   
๖  ๕๙ส๐๑๐ นายนิพนธ์   พลอยประดับ   
๗  ๕๙ส๐๑๒ นางสาวนัยนา   ปั้นนาค   
๘  ๕๙ส๐๑๓ นายพัฒนพงษ์   โตมร   
๙  ๕๙ส๐๑๔ นางสาวสโรชา   ครองสิน   

๑๐  ๕๙ส๐๑๖ สามเณรประวิทย์   สอปัญญา   
๑๑  ๕๙ส๐๑๗ นายบุญส่ง   ดุษฎีวงศ์สกุล   
๑๒  ๕๙ส๐๑๘ นายสุพานุวัฒน์   พิบูลเศวตยากร   
๑๓  ๕๙ส๐๑๙ พระวุฒิชัย อนาลโย หวั่นแสง   
๑๔  ๕๙ส๐๒๑ นายไชยา   นาอุดม   
๑๕  ๕๙ส๐๒๒ พระศิริพจน์ อลิโน วงษ์ทหาร   
๑๖  ๕๙ส๐๒๓ นายสรรเพชร   สุริยะแก่นทราย   
๑๗  ๕๙ส๐๒๔ นางสาวพจนาถ   กสานติศิลป์   
๑๘  ๕๙ส๐๒๕ นางสาวประภาสิริ   คําสีทา   
๑๙  ๕๙ส๐๒๖ นายพรพิพัฒน์   พ่งเฟ้ียม   
๒๐  ๕๙ส๐๒๙ นางสาวพรนภา   ทองอ่อน   
๒๑  ๕๙ส๐๓๑ นางสาวมลฤดี   ตรีเพ็ชร   
๒๒  ๕๙ส๐๓๒ สามเณรเจษฎา   บุตะเขียว   



ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๒๓  ๕๙ส๐๓๓ สามเณรทวีศักดิ์   เมฆทอง   
๒๔  ๕๙ส๐๓๔ สามเณรถาวร   อัคชาติ   
๒๕  ๕๙ส๐๓๖ สามเณรปราชญ์ญา   หระดี   
๒๖  ๕๙ส๐๓๗ สามเณรเสกสรร   กลิ่นศรีสุข   
๒๗  ๕๙ส๐๓๘ สามเณรวิชาญชัย   วิโรจน์ชัยศร ี   
๒๘  ๕๙ส๐๓๙ สามเณรนครินทร์   ทองคํา   
๒๙  ๕๙ส๐๔๐ สามเณรยงยุทธ   แก้วสําโรง   
๓๐  ๕๙ส๐๔๑ สามเณรพงศธร   ทองคํา   
๓๑  ๕๙ส๐๔๒ นางสาวสุภาภรณ์   คาบแก้ว   
๓๒  ๕๙ส๐๔๓ พระนิมิตร นิมิตฺตสาโร ประจําแถว   
๓๓  ๕๙ส๐๔๔ นางสาวแพรวพรรณ   รุ่งสว่าง   
๓๔  ๕๙ส๐๔๕ นายศักดิ์ศิริ   สอนป้อม   
๓๕  ๕๙ส๐๔๗ พระวิเศษ ญาณโสภโณ จําปาชัย   
๓๖  ๕๙ส๐๔๘ นายนฤดล   ไวยารัตน์   
๓๗  ๕๙ส๐๔๙ นายพนม   ราชานนท์   
๓๘  ๕๙ส๐๕๑ สามเณรชญานนท์   เกตุกรณ์   
๓๙  ๕๙ส๐๕๓ นางสาวชรินทร์ทิพย์   โพธิ์มล   
๔๐  ๕๙ส๐๕๔ พระมหาสุทิศ วรมงฺคโล อาชาพล   
๔๑  ๕๙ส๐๕๕ นายพล    
๔๒  ๕๙พ๐๑๗ พระครูปลัดวรวุฒิ อาภากโร มาไชยวงศา  
๔๓  ๕๙พ๐๑๘ พระปัญญา สุเมธโส ขําเกิด  

 

๓. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง ๒๑๐๖ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
         เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๑  ๕๙ร๐๐๑ นายมนัสวี   ทองสง่า   
๒  ๕๙ร๐๐๒ สามเณรบงกช   แท่งทอง   
๓  ๕๙ร๐๐๓ สามเณรดิษย์   สิงห์คา   
๔  ๕๙ร๐๐๕ นายปิยวัฒนา   พันธ์เขตรกรณ์   
๕  ๕๙ร๐๐๖ นางสาวลลิตา   เริงเกษตรกิจ   
๖  ๕๙ร๐๐๘ นางสาวปิยะธิดา   จาบเพ็ง   



ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๗  ๕๙ร๐๐๙ นายกฤษณพงษ์   ฉัตรชัยเจนกุล   
๘  ๕๙ร๐๑๐ นายอุสาหะ   ตุลยาภิบาล   
๙  ๕๙ร๐๑๑ นายสุรินทร์   ดํารงวงศ์ชาติไทย   

๑๐  ๕๙ร๐๑๒ สามเณรสันติ   ไชยเมืองมูล   
๑๑  ๕๙ร๐๑๓ นางสาวนิภาพร   ผู้กําจัด   
๑๒  ๕๙ร๐๑๔ นางสาวณัฐพร   จันทร์ลอย   
๑๓  ๕๙ร๐๑๕ นายสุทัศน์   การะเกดธารา   
๑๔  ๕๙ร๐๑๖ นายธนชิต   เผ่าอุ้มผาง   
๑๕  ๕๙ร๐๑๘ พระจําเนียร สนฺตจิตฺโต สร้อยศร   
๑๖  ๕๙ร๐๑๙ พระยุทธยา ถิรธมฺโม โค่สกุล   
๑๗  ๕๙ร๐๒๐ นายสมบัติ   -   
๑๘  ๕๙ร๐๒๑ นายธันยพงศ์   ฤทธิ์องอาจ   
๑๙  ๕๙ร๐๒๓ นายธวัชชัย   อินพร   
๒๐  ๕๙ร๐๒๔ สามเณรดํารงฤทธิ์   บึงไกร   
๒๑  ๕๙ร๐๒๕ สามเณรสุรชัย   ชมพู   
๒๒  ๕๙ร๐๒๖ สามเณรธิติทัศน์   พันบุญ   
๒๓  ๕๙ร๐๒๗ สามเณรวุฒิวัฒน์   พันบุญ   
๒๔  ๕๙ร๐๒๘ นายฉัตรชัย   มูลแก้ว   
๒๕  ๕๙ร๐๒๙ นายชนกันต์   นกพุ่ม   
๒๖  ๕๙ร๐๓๐ นางสาวธมลวรรณ   พรโสภา 

 ๒๗  ๕๙ร๐๓๑ นางสาวสุทธิดา   ชิตประเสริฐ   
๒๘  ๕๙ร๐๓๒ พระนริศ นริสฺสโร บุญแสน   
๒๙  ๕๙ร๐๓๓ สามเณรบุลากร   เจริญมูล   
๓๐  ๕๙ร๐๓๔ สามเณรนันทวัฒน์   ชูประชัย   
๓๑  ๕๙ร๐๓๕ พระธนวัฒน์ ธนวฑฺโฒ ธรรมรักษาเจริญ   
๓๒  ๕๙ร๐๓๖ สามเณรจักรพงษ์   เอ่ียมสะอาด   
๓๓  ๕๙ร๐๓๗ สามเณรดํารงค์   ไพรเพชรศักดิ์   
๓๔  ๕๙ร๐๓๘ สามเณรชานนท์   เข็มครุฑ   
๓๕  ๕๙ร๐๓๙ พระจักรกฤษ วชิรญาโณ คําภักดี   
๓๖  ๕๙ร๐๔๐ นางสาวรัตนา   นิลคํามล   
๓๗  ๕๙ร๐๔๑ สามเณรอินท์ทัชน์   ชูจันทร์   



ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๓๘  ๕๙ร๐๔๒ พระธงชัย ญาณชโญ กําเนิดอินทร์   
๓๙  ๕๙ร๐๔๓ พระเรืองชัย จิตปุญฺโญ จรสูงเนิน   
๔๐  ๕๙ร๐๔๔ พระใบฎีกานฤพล จนฺทสาโร แก้วพงษ์พันธ์   
๔๑  ๕๙ร๐๔๖ นางสาวณัฏฐ์นรี   ป้องป้อม   
๔๒  ๕๙ร๐๔๗ Phra Vilay    Phomchanh   
๔๓  ๕๙ร๐๔๘ นางสาวลักขนา   ขําเขียว   
๔๔  ๕๙ร๐๔๙ นางสาวชลธิชา   ขําเขียว   
๔๕  ๕๙ร๐๕๐ สามเณรสิทธิชัย   เหล่าเปีย   
๔๖  ๕๙ร๐๕๑ พระเฉลิมพล ปภากโร บุญอ๋ัน   
๔๗  ๕๙ร๐๕๒ สามเณรไตรภพ   มีสี   
๔๘  ๕๙ร๐๕๔ สามเณรอภิชาติ  วงศ์คําพู  
๔๙  ๕๙ร๐๕๕ สิบโทเจนวิทย์  เนตรแสงสี  
๕๐  ๕๙ร๐๕๖ ส.อ.ณรงค์ศักดิ์  แสงปัญญา  
๕๑  ๕๙ร๐๕๗ จ.ส.อ.หิรัญ  จันทะคุณ  
๕๒  ๕๙ร๐๕๘ จ.ส.ท.นวกร  แก้วอํ่า  
๕๓  ๕๙ร๐๕๙ พระอุบล สิธิสาโร กุลโสพล  
๕๔  ๕๙ร๐๖๑ นางสาวกนกพร  คงหอม  
๕๕  ๕๙ร๐๖๒ พระประเสริฐ ฐิตเมธี   
๕๖  ๕๙ร๐๖๓ พระประดิษฐ์ จกฺกธมฺโม   
๕๗  ๕๙ร๐๖๔ นายศุภานุพงษ์  พานิชวัฒนะ  

 

๔. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง ๒๑๐๖ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
           

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๑  ๕๙รป๐๐๑ พระสมคิด จิตโตโร วิจิตรชื่น   

๒  ๕๙รป๐๐๒ นางสาวฐิติมา   พันธุ์มาก 
สอบสัมภาษณ์/

โควต้า   
๓  ๕๙รป๐๐๓ สามเณรวสันต์   สิงห์ดิเรก   
๔  ๕๙รป๐๐๔ สามเณรกฤตกร   เจตเขตกรรณ์   
๕  ๕๙รป๐๐๕ สามเณรศุภชัย   เอ่ียมมาตย์   
๖  ๕๙รป๐๐๖ นางสาวศุภวรรณ   ทองไทย   



๗  ๕๙รป๐๐๗ พระอนันต์ ชินสโภ ทองวงค์   
๘  ๕๙รป๐๐๘ นายชนิสร   บุญมี   
๙  ๕๙รป๐๐๙ นางสาวพรรณนารายณ์   ตาก้อนทอง   

๑๐  ๕๙รป๐๑๐ นางสาวกนกพร   ประสาททอง   
๑๑  ๕๙รป๐๑๑ นางสาวสายฝน   เกตวิการ   
๑๒  ๕๙รป๐๑๓ พระมหาสําราญ ฉนฺทสีโล คางนุ่ม  
๑๓  ๕๙รป๐๑๔ สามเณรศุภสิทธิ์  รอดกสิกรรม  
๑๔  ๕๙รป๐๑๕ นายครรชิต  ชุ่มวะมล  
๑๕  ๕๙รป๐๑๖ นายครองศักดิ์  ลุงดี  
๑๖  ๕๙รป๐๑๔ พระพิเชษฐ์ กิตฺติปญฺโญ กลิ่นพุฒซอน  

 

 

๕. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สถานที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ ห้อง ๒๑๐๔ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
           

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ
๑  ๕๙อ๐๐๑ นางสาวมนสิชา   สังคหัตถากร   

๒  ๕๙อ๐๐๒ นางสาวธนพร   ศัยกุล 
สอบสัมภาษณ์/

โควต้า    
๓  ๕๙อ๐๐๕ พระมหาชานนท์ กลฺญาโณ ยานนแก้ว   
๔  ๕๙อ๐๐๖ นางสาวศิริประภา   วีระสิทธิ์   
๕  ๕๙อ๐๐๗ นางสาวนฤมล   ชมสวัสดิ ์   
๖  ๕๙อ๐๐๘ นางสาวสุภาภรณ์   ฤกษ์ยินดี   
๗  ๕๙อ๐๐๙ พระมงคล กนฺตวีโร สุรินทราทิพย์   
๘  ๕๙อ๐๑๐ นายสิทธิศักดิ์   เสือสอนสิงห์   
๙  ๕๙อ๐๑๑ สามเณรธนาวุฒิ   แย้มพจนา   

๑๐  ๕๙อ๐๑๒ นายธีรวัฒน ์   ทัพชัย   
๑๑  ๕๙อ๐๑๓ Phra Pyinya  ปภสฺสโร  Thar ya   
๑๒  ๕๙อ๐๑๔ พระสหัสภัทรพงศ์ ปญฺญาวโร ยอดรัก   

๑๓  ๕๙อ๐๑๕ พระครูประภัศร์วชิรกิจ สุภาจาโร พันดา เทียบโอน เข้าปี ๓ 
สอบสัมภาษณ ์

๑๔  ๕๙อ๐๑๖ พระครูประทีปวชิรธรรม ธมฺมทีโป จันทรลักษณ์ เทียบโอน เข้าปี ๓ 
สอบสัมภาษณ ์

๑๕  ๕๙อ๐๑๗ พระกิตติทัต สิริจนฺโท จันทร์น้ําใส   
 



ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ส.มหารัช. (อาคาร ๔ ชั้น) 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

. 
(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.) 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 


