
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ 8 / 2557   
เร่ือง รายช่ือผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษาต,อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ�) 

                                                 ประจําป9การศึกษา 2557   
       
      ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�เป�ดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาต$อในระดับ
ปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจําป,การศึกษา 2557  ไปแล�วนั้น จึงขอประกาศให�บุคคลผู�มีรายชื่อดังต$อไปนี้ 
เป5นผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต$อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ท้ังนี้ ให�ผู�มีรายชื่อตามประกาศเข�า
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 

1. คณะมนุษยศาสตร;   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาว นฤมล แก�วไชยนาม มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
2 นางสาว แพรวนภา นารีคํา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
3 นางสาว เกษราพร สร�อยสุข มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
4 นาย ณัฐวัตร แก�วใส มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
5 นางสาว ศิริโสภา ศรีเนตร มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
6 พระ สมพงษ; พงษ;สระแก�ว มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
7 นางสาว ศิริวิภา บุตรสามาลี มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
8 นางสาว กัญญารัตน; พรมตู� มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
9 นาย ชัยมงคล  พรมวงษ; มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
10 สามเณร ธิติวัฒน; วีราพัชร;ชยธร มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
11 สามเณร ณัฐพล เพ$งจินดา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
12 นางสาว ศศิวิมล นิกรกุล มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
13 นางสาว ชมภูนุช อองโนนยาง มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
14 นางสาว ศรัญญา มุลตีกะ มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
15 สามเณร แสงเดือน ดวงพิลา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
16 นางสาว จุฑาภรณ; คําฤาชัย มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
17 นางสาว สุวิมล สันหนัง มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  



ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
18 นางสาว พัชรา ศิริโยธา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
19 นาย ธิติวุฒ ิ เขตรการณ; มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
20 นางสาว เยาวพา แก�วมาตย; มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
21 พระมหา สุขวัฒน; ธมฺมทีโป มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
22 สามเณร ทรงวุฒิ โสมณาวัฒน; มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
 

2. คณะสังคมศาสตร�   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
 

ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาว จุฑารัตน; หล�ากุศล สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
2 นาย พีระพล สังเกตุ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
3 นางสาว จันจิรา วงศ;เอาะ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
4 นางสาว สุภาวดี แทนแแสง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
5 นางสาว สุพรรณี สายทองเมือง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
6 นางสาว กนกวรรณ แสงจันทร; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
7 นาย นันธวัฒน; เสนาเลิศ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
8 นางสาว นารีรัตน; ตรีช$วย สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
9 นาย สมหมาย วงศ;อนุ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
10 นางสาว ปุญญิสา เทียนทอง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
11 นาย ณัธพงษ; ยลสําอางค; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
12 นางสาว อรอนงค; บุญสม สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
13 สามเณร พีระพัฒน; หม่ืนยุทธ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
14 นางสาว วิภาภรณ; คําพิทุล สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
15 นางสาว สุมารินทร; ทุมมา สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
16 สามเณร ทรงพล ย$านสากล สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
17 นาย ณรงค;ฤทธิ์ จักรโนวัน สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
18 นาย ธนชิต สนทอง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
19 นางสาว โสภิต โดยเคน สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
20 นางสาว นิยตา ละลี สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
21 พระมหา ณวัฒน; ภูทาชัย สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
22 พระมหา โกมล โกโบริ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
23 พระ กิตติพิชญ; เนาวรัตน;ชานนท; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
24 พระ ชาดา เหลาเป สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
25 สามเณร วิทยา หลงมา สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
26 นางสาว ธัญญาลักษณ; อ่ิมละมัย สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
27 นางสาว ทวินันท; จันทะดวง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  



28 นางสาว อรทัย นามศิริ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
 

3. คณะสังคมศาสตร�   สาขารัฐศาสตร�การปกครอง 
 

ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 พระ อรรถพงษ; วิเศษวัน สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
2 สามเณร ภู$ ปาจรีย;อนันต; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
3 นางสาว วารุณี ผิวใส สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
4 นางสาว ธิดารัตน;   สายเหลา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
5 นาย ธีรยุทธ สีสองไชย สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
6 นางสาว เกวลี ลาวิรัตน; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
7 นางสาว ชฎาพร พันสนิท สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
8 นาย วรพล ทัพศิริ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
9 นางสาว ไพรินทร; สืบพันธ; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
10 นางสาว จารุวรรณ นาคแจ$ม สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
11 นางสาว สุธาสิน ี พันธะไหล สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
12 นางสาว สุวนันท; คงคํา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
13 สามเณร ยุรนันต; นารัตน; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
14 สามเณร ต�นตะกรานต; ศรีปาน สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
15 นาย สุทธิชัย อาจหาญ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
16 นาย ประนอม รักญาติ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
17 นาย นรินรัตน; อบป�Iน สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
18 นางสาว สุนิสา ทักทุม สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
19 นาย ยุทธภูมิ ศิริบาล สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
20 นางสาว ปลายฟKา สีโนนยาง สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
21 นาย กิตติศักกด์ิ สามารถ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
22 สามเณร ปฏิวัติ สมหม่ัน สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
23 นางสาว วิไลวรรณ ทะสังขาร; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
24 พระ ประวิทย; ปญญาธโร สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
25 สามเณร นที นาดศรีทา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
26 สามเณร พรมโยธี ทีภักดี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
27 นาย สุริยัน จันทร;วิเศษ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
28 นาย ณัฐวุฒิ ม่ังค่ัง สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
29 นาย ศัตยา อัครพัฒน; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
30 นางสาว กาญจน;กวี บุตรศรี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
31 พระ ภาคภูมิ พืชผักหวาน สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
32 นาย พงศ;ศิริ ศรีบุดดา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  



33 นาย ศักด์ิดา ชินคํา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
34 สามเณร ภูวนาถ ดลเรขา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
35 นางสาว อรีรัตน; หล�าพลชาย สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
36 นาย กฤษฎา พนาจารย; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
37 สามเณร กิตติพงษ; หิรัญโก สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
 

4. คณะศึกษาศาสตร;   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาว เพชรดา สืบพพันธ; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
2 นางสาว จุฑามาศ สุพรรณฝMาย ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
3 นางสาว ปวัตตินา  นิลเขียว  ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
4 นางสาว อัญชลี โพธิเศษ ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
5 นาย สมพงษ; ขันโยธา ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
6 นาย ไกรพล ซ�ายมี ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
7 นาย ชัยวัฒน; รักชาติ ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
8 นางสาว นันทนา สาแก�ว ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
9 นาย ธนทัต จุลวงษ; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
10 พระ วุฒิศักด์ิ แผ$นผา ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
11 สามเณร เชิดพงษ; มหาหิง ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
12 นางสาว กาญจนา จําป,หอม ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
13 นางสาว ติยาภรณ; ใจคง ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
14 นางสาว สุภาภรณ; ประทีปเมือง ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
15 นางสาว จันจิรา จันทะเสน ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
16 นางสาว เพียงดาว ผูกพันธ; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
17 นาย ปกรณ; บุษมงคล ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
18 นางสาว สุวิมล สันหนัง ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
19 นางสาว ณัฐฐาพร เคแสง ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
20 นาย เฉลิมเกียรติ เฉลิมเกียรติภักดี ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
21 นางสาว ทิพย;วรรณ วิเศษดี ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
22 นางสาว อ�อยทิพย; ไทยน�อย ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
23 นางสาว อัญชนา เจริญกุล ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
24 สามเณร จีระศักด์ิ สีหนาถ ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
25 นางสาว พลอยไพลิน ขุนณรงค; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
26 นาย อัครชัย ศิริขันธ; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
27 สามเณร พาสรรค; เศษวิสัย ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
28 นางสาว ขนิษฐา ไทยอ$อน ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  



29 นางสาว พนาวรรณ อ�วนละมัย ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
30 นางสาว จิราพร ธุระอบ ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
31 นางสาว ภัทรา จันทรักษ; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
32 นาย พีระพล บุตรอินทร; ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
33 นาย พรหมมินทร; บัวขวา ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
34 นางสาว จีราภรณ; กุลโชติ ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
35 สามเณร พลวัฒน; เผียดนอก ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
36 นางสาว  อารีย; เหล$าฆ�อง ศึกษาศาสตร; การสอนภาษาอังกฤษ  
 

5. ติดสํารอง คณะมนุษยศาสตร;   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/คณะสังคมศาสตร; สาขาวิชาสังคมสงเคราะห;ศาสตร; 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาว นัณษ;ธิฎา ธรรมสินธชูโชติ    
2 สามเณร ธวัช ดลเรขา    
3 นางสาว รุ$งนภา เดชแพง    
4 นางสาว หฤทัย สําราญ    
5 นางสาว รัตนา นันตุ    
6 นาง เจนจิรา เหง$าดี    
7 นาย กฤต เหหล$าทองสาร    
8 นางสาว ปฐมาวดี ประไสเสริฐ    
9 สามเณร จักรพันธุ; ราชาวงษ;    
10 นางสาว จารุนันท; สุรินทร;    
11 นางสาว พัชรพร มะรัตน;    
12 นางสาว มาริษา หร$องปRจฉิม    
13 นางสาว อรอนงค; แสนวงษ;    
14 นางสาว จันทิมา ตาลตะโนตย;    
15 นาย ทัษพล อัครธรรม    
16 นางสาว ปRทมาพร ข�อทน    
17 นางสาว จิราภรณ; มันชะเด    
18 นางสาว สุดารัตน; จันทะแจ$ม    
19 นางสาว สุจาริณี บุญมาทัน    
20 นางสาว อภิญญา ไพรเขต    
21 นางสาว อรอนงค; อรุโณทัยจิตร    
22 นางสาว ดาราวรรณ อุดม    
23 นาย สันติภาพ ไทยทวี    
24 นางสาว สุธิษา พรมเวียง    
25 นางสาว ธราทิพย; อํานวยการ    



26 นางสาว ช$อผกา วรสาร    
27 นางสาว รัตติกาล ทรงลอด    

 
หมายเหตุ :  26-30 พ.ค. 2557 รายงานตัว/ลงทะเบียนเรียนป9การศึกษา 2557  

ณ  ฝCายทะเบียนและวัดผล ห'อง 212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 
ณ วันท่ี 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 

 

                                          
     (พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 
                     ผู�อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร;อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 


