
   
 
    
      

ประกาศวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
สังกดัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศกึษาตอระดบัปรญิญาตร ี(รอบที่ ๒) ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐  

 
ตามที่ไดมีการประกาศสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ เขาศึกษาตอในระดับปริญญา

ตรี  ไดแก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งไดจัดสอบขอเขียนและ

สอบสัมภาษณในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แลวน้ัน  

บัดน้ี วิทยาลัยสงฆนครสวรรค สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค ไดดําเนินการสอบเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศแนบทาย ดังน้ี 

   
๑. คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    

 ๑.๑  บรรพชิต 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระชาคริต ฐานรโต หิรัญนา   

๒ พระคมสัน วรจิตฺโต แกวดวงดี 

๓ พระบรุะโชติ จนฺทสโีส เงินดี   

๔ พระถนอม ขนฺติพโล แยมเดช   

๕ พระแปว กตปฺุโญ -   

๖ พระธีระ  - ฉายแสง 

๗ พระอธิการนรสิท ฉนฺทโชโต - 

๘ พระครูนิมิตศาสนกจิ อคฺคจิตโต -   
 

๒. คณะครศุาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ๒.๑  คฤหัสถ 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ นางสาวสุชานันท โอภาษี   
 



๓. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 

 ๓.๑  บรรพชิต 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระวิทวัส ชุตินฺธโร แสนปญญา 

๒ พระกําพล กนฺตวีโร เบ็ญมาส 
 

๓.๒  คฤหัสถ 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ นางสาวปาริฉัตร   นาทะทอง 
 

๓.๓  คฤหัสถ (ภาคสมทบ) 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ นางสาวธาริณี   ลออเอี่ยม 

๒ นางสุวรรณ พันธชู 
 

๔. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 ๔.๑  บรรพชิต 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระชาตร ี ชยฺวุฑฺโฒ บุญชุม 
 

 ๔.๒  คฤหัสถ  

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ นายอารยะ กลิ่นหอม 

๒ นายณัฐวุฒ ิ ถ่ินเถ่ือน 
  

๕. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 ๕.๑  บรรพชิต 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระครปูยธรรมคุณาภรณ ปยธมฺโม นาควัน 

๒ พระอธิการสมเกียรติ สนฺติกโร จันทนา 

๓ พระดวง ญาณธโร นมเกษม 

๔ พระวิมล ปฺญาธโร สุขเอี่ยม 
 



๖. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร 

 ๖.๑  บรรพชิต 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระอธิการอรรถชัย ปสนฺโน เสารแกว 

๒ สามเณรเจษฎา   สีหาวัตร 

๓ พระอธิการทรงกรด ปภสฺสโร แสงฉาย 

๔ พระอติพัชร เตชพโล แกวงาม 

๕ พระครูนิมิตศีลาภรณ ฐิตสีโล ฉํ่านอย 

๖ พระสมรส   จงจรูญธนกจิ 

๗ พระพริพล วิสุทโธ วัฒนจินดาพร 

๘ พระสมนามนตร ี ฐานิสฺสโร ศรัทธา 

๙ พระสนธยา เพิ่มพูน 
  

 ๖.๒  คฤหัสถ 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ นายอําพล   จงจรูญธนกจิ 
 

 ๖.๓  บรรพชิต (ภาคบัณฑิต) 

ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑ พระมหาอาทิตย อาทิตฺตเมธี นาคคํา 

๒ พระครสูุธรรมพัชรประทีป ทีปธมฺโม จันทรบุญ 

๓ พระปลัดภูชิต ติกฺขปฺโญ อินย้ิม 

๔ พระครูนิพทัธกิจจานุกลู สุขวฑฺฒโน จันทรเจริญ 

๕ พระมหาอนุชา อติชาโต ธรรมรักษาเจรญิ 

๖ พระครูนิทัศนกิจจาทร กมฺมสุทฺโธ สามารถ 

๗ พระสมศักด์ิ กิตฺติวุฑฺโฒ มีกมล 

๘ พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี สายเปลี่ยน 

๙ พระมหาไพโรจน จนฺทปฺโญ พวงพลบั 

๑๐ พระครูนิมิตชโยดม สุวิชโย ลิ้มวัฒนา 

๑๑ พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ มีสําราญ 

๑๒ พระมหาสงกรานต สํวุฑฺโฒ แสงดอกไม 

๑๓ พระครูนิเทศธรรมวัตร จกฺกวโร อานูน 

๑๔ พระสังฆรกัษสมศักด์ิ สุรเตโช หวังดี 



ที่ ช่ือ ฉายา นามสกุล หมายเหต ุ

๑๕ พระครูนิรภัยวิเทต ธมฺมวโร คําชมภู 

๑๖ พระครสูมหุดนัย อนาวิโล บุญสาร 

๑๗ พระครูนิวิฐสังฆกจิ หาสจิตฺโต บัวสิน 

๑๘ พระครูนิยุตพฒันกจิ กตฺปฺุโญ บุญวัติ 

๑๙ เจาอธิการสมพงษ สุจิตฺโต ธนะคูณ 

๒๐ พระครูนิเวศนธรรมรัต ปยธมฺโม ดอนไพวัติ 

๒๑ พระครูนิเวศนคุณากร ฉนฺทโรจโน พัดเงิน 

๒๒ พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิร ิ ศรีสุข 

๒๓ พระอธิการทองอินทร ติกฺขวีโร สยามเย่ียม 

๒๔ พระพฒันชัยน จารุวณฺโณ แตโรจนษีสกุล 

๒๕ พระครูนินนาทขันตยากร ขนฺตโก สนธิเกษตริน 

๒๖ พระครูนิยมศรัทธาคุณ ฐิตสทฺโธ ศิริสอน 

๒๗ พระครูศรีธรานันท ธีรานนฺโท อุนาส ี

๒๘ พระมหานพพล โกวิโท ภูภักดี 

๒๙ พระครูนิรุติวรโสภณ อธิปฺโญ วชิรเมธีวรฉัตร 

๓๐ พระสักชัย จิตฺตสุโภ ลุยดี 

๓๑ พระครูวีรญาณสุนทร ญาณวีโร อายคํา 

๓๒ พระมหากมล กิตฺติญาโณ สอนเมือง 

๓๓ พระราชปริยัติวิธาน สุนฺทรเมธี มนตสวรรค 

๓๔ พระครูนิรมิตเวฬุวัน จิรสุโภ โหมดสําราญ 

๓๕ พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ โตสุข 

๓๖ พระวิชิต ธมฺมวโร ทรัพยสกลุ 

๓๗ พระศิลป มหาปุณโณ เมณฑกลู 

๓๘ พระมหาวันชัย วิชชาธโร สามงามเขียว 

๓๙ พระครูนิปุณพัฒนวงศ ทนฺตจิตโต แตงรม 
 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                        

      (พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.)                                                     
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 


