
 
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตามท่ีวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้
มีประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น  

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้
ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ๓) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๑.๑ บรรพชิต  

ที ่ ชื่อ ฉายา – นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ พระนเรศ เปสโล (สืบสาย) 083- 9835935 

๒ พระชัยญาวุฒิ สิริวุฑฺโฒ (สารสิงห์) 098-4647107 

๓ พระธีรเดช อธิปัญโญ (ดีนุช) 084-3105804 

๔ พระสมชาติ สุจิณฺโณ (เจริญแก้วมงคล) 087-1429090 

๕ พระอธิการชาลี ติกฺขวีโร (นิยมพลอย) 081-2814097 

๖ พระศิริศักดิ์ ชาคโร (สุขอินทร์) 097-9519680 

๗ พระชิงชัย อตฺตเปโม (ปานสงค์) 063-2437159 

๘ พระสุรัตน์ กตธมฺโม (จันทร์จ้า) 082-9178316 

๙ พระวิเชียร ปุญฺญาคโม (รัตนะ) 092-1821501 

๑๐ พระอนันธชัย อนนฺทริโญ (ฉ่ำน้อย) 062-2831025 

๑๑ สามเณรตะวัน ติดยง 061-7356049 

๑๒ พระดนัย อภิปุณฺโณ (แก้วเกิด) 099-1436165 

๑๓ พระเขมมารุต สุขโน (อินทร์เนียม) 084-0260636 

๑๔ พระณัชชา สุณฏฐิโก (จิรโชควรพัฒน์) 097-2376517 

๑๕ พระสุทธิพงษ์ ธมฺมทสฺสี (ตั้งจิตต์) 087-7364809 

๑๖ พระปิยะ ปิยธมฺโม (บุญทวี)  092-9787289 

๑๗ พระอดิศักดิ์ จนฺทูปโม (สถิต) 064-0629399 



๑.๒ คฤหัสถ ์  

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ นายประชุม เกษสาคร 064-1063260 

๒. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๒.๑ บรรพชิต  

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ พระมาโนช มหาวีโร (ครุธจันทร์) 099-0480884 

๒ พระเสรี ปญฺญาวฑฺโฒ (รุ่งรัตน์) 092-3248727 

๓ สามเณรพิชัย ไพรปณิธาน 093-3128553 

๔ สามเณรอุเทน จำปาคง 065-4853592 

๕ พระศุภชัย ตนํปาโล (กฤษณพันธ์) 061-6359751 
๒.๒ คฤหัสถ์  

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ นางสาววรวรรณ คงประทีป 086-4067889 

๒ นางสาวขนิษฐา แยกผิวผ่อง 063-6374108 

๓. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓.๑ บรรพชิต  

ที ่ ชื่อ ฉายา – นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ พระสายยัณห์ จนฺทสุวณฺโณ (นามนานอก) 094-4768990  
๒ พระภูวนาถ (นาย) จตฺตมโล (อินต๊ะมี) 064-1924803 

๓ พระอานนท์ ธีรวํโส (แก้วพิภพ) 080-7377741 

๔ พระภานุพงษ์ ปภธโร (บุญแปลง) 062-3285967 

๕ พระกฤษณะ ปภาโส (เปิ้นสูงเนิน) 066-0203942 

๖ พระกิตติศักดิ์ สุเมโธ (ทองพูล) 093-1031846 

๗ พระเตวิช เตวิชฺโช (ติดยง) 063-8922503 

๘ พระอนุชา เตชวโร (เสนาอาจ) 082-5697852 

๙ สามเณรชัยณรงค์ ดิษสละ 095-8016614 

๑๐ สามเณรอานนท์ พันอ้น 097-2039170 

๑๑ สามเณรฐพลภัทร ถมเพชร 063-5187631 

๑๒ สามเณรกมลภพ ใจรักษา 093-4412045 

๑๓ สามเณรอนันตชัย รับเพ็ชร 096-0546026 

๑๔ สามเณรภานุวัฒน์ ชูประดิษฐ์ 084-2234013 



ที ่ ชื่อ ฉายา – นามสกลุ หมายเหต ุ
๑๕ สามเณรอัศม์เดช คงเพชรศักดิ์ 080-2505947 

๑๖ สามเณรพิเชษชัย สังข์สุวรรณ 098-0942405 

๑๗ พระภาคภูมิ วิชฺชาธโร (ชาวสพุง) 088-9579161 

๑๘ สามเณรพงศักดิ์ รอดจุ้ย 062-2701980 

๑๙ สามเณรทวีกิจ ฤทธิ์กล้า 098-7746190 

๓.๒ คฤหัสถ์ (ภาคสมทบ) 

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ นายปัญญา บูรณะพันธ์ 062-3091906 

๒ นางสาวพจมาน ขาวสอาด 080-4072472 

๓ นายทรัพย์สิน สาดพา 062-2011659 

๔ นางสาวอนงค์นาฏ สุขคำฟอง 092-1949324 

๕ นายสงกรานต์ วัฒนสมบัติ 091-8410283 

๖ นายพรชัย โพธิ์อ่อง 064-8913248 

๔. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๔.๑ บรรพชิต 

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ สามเณรศักดาวุฒิ ทวีศรี               ชำระครบ 4,560 083-2244898 

๒ สามเณรธนกฤต ฉิมเชิด 095-4704274 

๔.๒ คฤหัสถ์ (ภาคสมทบ) 

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ นายปารย์ แก้วกูร 082-5866042 

๒ นางสาวณิชากานต์ แสงพิมพ์ 093-3035427 

๓ นายธนากร แสงทองทาบ 065-5627980 

๔ นางสาวสุพรรษา อ่อนพิมพ์ 083-4457625 

๕ จ.อ.ธีรศักดิ ์ ภูกองสังข์ 085-2739291 

๖ นางสาวจิรวดี ชังคะนาถ 099-2948239 

๗ นางสาวมนต์ทิตา กาจสันเทียะ 091-0251477 

๘ นางสาวศุภวรัตถ์ ม่วงเงิน 099-2946566 

 
 
 



๕. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร ์

๕.๑ บรรพชิต 
ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ พระสุรเชษฐ์ สิริสุวณฺโณ (บุญสูง)  

๒ พระธนพร อาจาโร (เทพพิทักษ์) 097-0183667 

๓ พระกิตติศักดิ์ หาสธมโม (ไก่แก้ว) 098-3642420 

๕.๒ บรรพชิต (ภาคบัณฑิต) 

ที ่ ชื่อ นามสกลุ หมายเหต ุ
๑ พระอานนท์ ธมฺมโชโต (คนธาร์) 064-5393101 

 

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ในวันและเวลารายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียนทางออนไลน์ใน 
วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหมายเลขบัญชี ดังต่อไปนี้ 

-  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 เลขที่บัญชี 633-0-53045-9 ชื่อบัญชี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

-  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 เลขที่บัญชี 633-0-53037-8 ชื่อบัญชี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

-  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 เลขที่บัญชี 633-0-53041-6 ชื่อบัญชี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 เลขที่บัญชี 633-0-53039-4 ชื่อบัญชี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตร 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

-  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 เลขที่บัญชี 633-0-53040-8 ชื่อบัญชี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว รบกวนแจ้งสลิป พร้อมชื่อ ฉายา/นามสกุล สาขาที่เรียนมาที่ไลน์ ID : 
tanida_som หรือ 095-0515636  

  

ประกาศ ณ วันที่   ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ท่านใดไม่สะดวกลงทะเบียนทางออนไลน์ สามารถมารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่  
อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. กำหนดรายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ อาคารสำนักงานวิทยา
เขตนครสวรรค์ ชั้น ๑  

๒. ค่าลงทะเบียน 
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 บรรพชิต ๕,๗๐๐ บาท    
 คฤหัสถ ์ ๗,๖๐๐ บาท 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 บรรพชิต  ๖,๐๐๐ บาท  
 คฤหัสถ์ ๘,๒๐๐ บาท 
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 บรรพชิต  ๕,๗๐๐ บาท  
 คฤหัสถ ์ ๗,๖๐๐ บาท 
 คฤหัสถ ์(ภาคสมทบ) ๗,๖๐๐ บาท 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 บรรพชิต  ๕,๗๐๐ บาท 
 คฤหัสถ์ ๗,๖๐๐ บาท 
 คฤหัสถ ์(ภาคสมทบ) ๗,๖๐๐ บาท 
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 บรรพชิต  ๖,๐๐๐ บาท 
 คฤหัสถ์ ๘,๒๐๐ บาท 
 ภาคบัณฑิต ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าเครื่องหมายนิสิต 
 ผู้ชาย   ๑๔๔ บาท 
 ผู้หญิง   ๒๖๐ บาท 

๔. หากนิสิตรูป/ท่านใด ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบ ให้นำไปยื่นเพิ่มเติมได้ในวันเปิดภาคเรียน 
 


