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ประกาศ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เร่ือง  ผลสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
ในระดับปริญญาตรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37  วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔0 และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้
ดังต่อไปนี้ 

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ผลคะแนน ผลสอบ  หมายเหตุ 
๑. สามเณรเอกราช  เม็งไธสง    ๒๕๕  ผ่าน 
๒. พระบริพันธ์  ธมฺมทินฺโท/จ าปา   ๒๕๒  ผ่าน 
๓. พระมหาเอกรัฐ  เอกรฏฺโฐ/นวะพิฒ  ๒๔๕  ผ่าน 
๔. พระมนตรี  ชินว โส/พรมตา   ๒๔๔  ผ่าน 
๕. พระปิยะชัย  อารยธมฺโม/ไชยนาม   ๒๓๙  ผ่าน 
๖. สามเณรวัชระ  สุวรรณศร    ๒๓๔  ผ่าน 
๗. สามเณรวิทวัฒน์  แสงหล้า   ๒๒๖  ผ่าน 
๘. พระบุญมี  อธิปฺโญ/บุษบรรณ์   ๒๑๙  ผ่าน 
๙. สามเณรธวัชชัย  แหวนวงษ ์   ๒๑๘  ผ่าน 
๑๐. พระส าราญ  ถิรปุญฺโญ/นามค า   ๒๑๑  ผ่าน 
๑๑. พระสัญญา  สญฺญโม/พรมตา   ๒๐๖  ผ่าน 
๑๒. พระอุทรณ์  ยุตติโก/ผ่องจิตต์   ๒๐๑  ผ่าน 
๑๓. พระสยาม  อินฺทาโภ/มณีรัตน์   ๒๐๐  ผ่าน 
๑๔. พระสมทรง  ถิรปุญฺโญ/ทับทิม   ๒๐๐  ผ่าน 
๑๕. สามเณรภูวดล  จันค า    ๒๐๐  ผ่าน 
๑๖. พระอดิศักดิ์  อชิโน/ก าลังเหลือ     -    -  ขาดสอบ 
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๑๗. พระพิสิษฐ์  โสภโณ/แสนพินิจ     -    -  ขาดสอบ 
๑๘. สามเณรณรงฤทธิ์  แหวนเงิน     -    -  ขาดสอบ 

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ผลคะแนน ผลสอบ  หมายเหตุ 
๑. พระจ านงค์  จรณธมฺโม/ส าเนาว ์   ๒๔๗  ผ่าน 

๒. พระอธิการประสิทธ์ิ  ปภสฺสโร/รุ่งแสง   ๒๔๖  ผ่าน 
๓. พระอนันต์  นิราสโย/จันดาภรณ ์   ๒๔๒  ผ่าน 

๔. สามเณรสุรชาติ  ดวงราช    ๒๓๗  ผ่าน 

๕. สามเณรธรีะยุทธ  สมเสนา    ๒๒๑  ผ่าน 
๖. พระด ารงฤทธิ์  กตปุญฺโญ/สุภาพ   ๒๒๑  ผ่าน 

๗. พระนพวิชัย  ฉนฺทกาโม/โพนปลัด   ๒๒๐  ผ่าน 

๘. พระอนันตชัย  ธมฺมวโร/จูแจ่ม   ๒๐๓  ผ่าน 

๙. พระภัคภงษ์  ตนฺติปาโล/ธนาศริิกลุศักดิ ์  ๒๐๑  ผ่าน 

๑๐. พระสมบูรณ์  สีลวณฺโณ/พลแหง   ๒๐๑  ผ่าน 

๑๑. พระสุทศิ  ธีรปญโฺญ/ระหาร    ๒๐๐  ผ่าน 

๑๒. พระด า  วีรทฺธโช/นรีะเม็ด    ๒๐๐  ผ่าน 

๑๓. พระอธิการทวีศักดิ์  พุทฺธสโร/พละศักดิ ์   -  -  ขาดสอบ 

๑๔. พระชู  สิริวณโฺณ/หงสโ์สภา    -  -  ขาดสอบ 

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์   ผลคะแนน ผลสอบ  หมายเหตุ 
๑. สามเณรนาครินทร์  ชิณพันธ ์    ๒๖๔  ผ่าน 

๒. พระศิริศักดิ์  ฐิตเปโม/ถุงจันทร ์   ๒๖๓  ผ่าน 

๓. สามเณรเฉลมิ  ธรรมวตัร    ๒๖๒  ผ่าน 

๔. พระสิทธฺศิน  สเุมโธ/สุขบท    ๒๕๖  ผ่าน 

๕. พระวิชัย  ฐิตธมฺโม/แสโอสถ    ๒๕๓  ผ่าน 

๖. สามเณรไชยา  พิมพะ    ๒๕๒  ผ่าน 

๗. สามเณรพัทชรพงษ์  สงวนวงษ์   ๒๔๖  ผ่าน 

๘. พระพิชาติ  สนฺตจติฺโต/สุระ    ๒๔๕  ผ่าน 

๙. พระยุทธพงศ์  ธมฺมธโร/นพพิบูลย ์   ๒๔๓  ผ่าน 

๑๐. สามเณรพงศธร  วงศ์อินทร ์    ๒๔๐  ผ่าน 

๑๑. พระอัครินทร์  ยติกโร/ชาญยุทธ   ๒๓๙  ผ่าน 

๑๒. สามเณรผดุงเกยีรติ์  นิลวรรณ    ๒๓๖  ผ่าน 

๑๓. สามเณรเสรี  พูลแก้ว    ๒๓๑  ผ่าน 

๑๔. พระพิสิษฐ์  โสภโณ/แสนพินิจ    ๒๓๐  ผ่าน 

๑๕. สามเณรกฤษณะ  แดงเกาะโพธ์ิ   ๒๓๐  ผ่าน 

๑๖. พระพิชิต  ปุณฺณโก/สีระสา    ๒๒๗  ผ่าน 

๑๗. พระวรโชติ  สุขิตฺโต/ช านาญค้า   ๒๒๖  ผ่าน 
๑๘. สามเณรวัฒนา  บุญกู ่    ๒๒๓  ผ่าน 

๑๙. พระเลอศักดิ์  สกฺกวโร/หลองภักด ี   ๒๒๑  ผ่าน 
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๒๐. สามเณรอ านาจ  ผันกระโทก    ๒๒๑  ผ่าน 

๒๑. สามเณรธวัชชัย  แววศร ี    ๒๑๘  ผ่าน 

๒๒. พระสรุศักดิ์  คุณสมฺปนโฺน/บญุเตม็   ๒๑๙  ผ่าน 

๒๓. พระคนอง  วราโภ/วงศ์แสง    ๒๑๗  ผ่าน 

๒๔. พระเอกลักษณ์  ปุญฺญภาโค/บัวเกษ   ๒๑๗  ผ่าน 

๒๕. พระสรุพงษ์  สิริปญฺโญ/บญุโย    ๒๑๔  ผ่าน 

๒๖. พระณัฐพงษ์  พุทธสโร/ศรดี้วง   ๒๐๗  ผ่าน 

๒๗. สามเณรพรชัย  แก้วสวัสดิ ์    ๒๐๒  ผ่าน 

๒๘. สามเณรรณชัย  เรืองฤทธิ์    ๒๐๑  ผ่าน 

๒๙. สามเณรกติติศักดิ์  พุทธรักษา    ๒๐๑  ผ่าน 

๓๐. สามเณรสราวุธ  ทองกล  า    ๒๐๑  ผ่าน 

๓๑. พระเชษฐา  ฐานเมธี/ประสาทสุข   ๒๐๐  ผ่าน 

๓๒. พระเมธา  ยสินธโร/เปลี ยนข า    ๒๐๐  ผ่าน 

๓๓. พระกฤษณ์  มหาคโุณ/หล าโสภา   ๒๐๐  ผ่าน 

๓๔. พระสภุัทร  สิรภิทฺโท/เสนคราม   ๒๐๐  ผ่าน 

๓๕. สามเณรทักษิณ  กล้วยนิจ    -  -  ขาดสอบ 

๓๖. พระธวัชชัย  ธมฺมวโร/ทวารทอง   -  -  ขาดสอบ 

๓๗. สามเณรสุเมธ  พุฒซ้อน    -  -  ขาดสอบ 

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐสาสตร์(คฤหัสถ์)   ผลคะแนน ผลสอบ  หมายเหตุ 
๑. นายจิตกร  กัลยา     ๒๒๘  ผ่าน 
๒. นางสาวจิราภรณ์  สีหบุตร    ๒๒๖  ผ่าน 
๓. นายอิสระพงษ์  ค  าคูณ    ๒๒๖  ผ่าน 
๔. ส.ต.ต.ธวัชชัย  จันมณี    ๒๒๑  ผ่าน 
๕. นางสาวยุวดี  สายโยธา    ๒๐๔  ผ่าน 
๖. นายณัฐวุฒิ  บุญใส    ๒๐๓  ผ่าน 
๗. นายอดิศักดิ์  บุญขาว    ๒๐๐  ผ่าน 
๘. นายณัฐกิตติ  พิเชฐจ ารัสชีพ   ๑๔๔  ส ารอง  รอพิจารณา 

 
 
 

 
 

รับรองตามนี้ 

 
(ดร.ฐานิดา  มั นคง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการวทิยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 


