
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๔ /๒๕๕๙ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก  

ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น    
จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย    
มหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตอีสาน   โดยวิธี สอบคัด เลื อก  ทั้ งนี้  ให้ ผู้ มี รายชื่ อตามประกาศ                    
ท าการสอบ ในวันเสาร์ที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ตั้งเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยท าการสอบ                
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง      
จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามปฏิทินด าเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 
 

๑. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ที ่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ศราวุธ ชาวไธสง มนษุยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒ นาย อริย์ธัช พลแสน มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว ศรีณัฏฐา เลพล มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว นัยน์ปพร จันทร์โสม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๕ นาย สรทัพ ภู่หลง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว อรทัย สมบัติ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว พรสุดา กุลสังขาร มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๘ นาง พัชรีญา หินวิเศษ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๙ นาย ฉัตรมงคล สุระคร มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว วิรดา ขัติยะวงศ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว ดารารัตน์ อรรคพงศ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว เสาลักษณ์ นามมา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๓ นาย ฉัตรปรินทร์ ศิริลิมประพันธ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว มนต์นภา นาทัน มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว กัลยา แก้วเสน มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  



ที ่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑๖ นางสาว พิชญาภา แก้วภิรมย์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว อรพิน สาทรอัมพา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว ศิริยากร ศรีนารถ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๑๙ นาย ณภัทร ยงศรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

๒. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
ที ่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ณัฐวุฒิ ศรีจินดา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒ นาย ธนรัฐ บุสทิพย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓ นาย เศรษฐกุล บุสทิพย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๔ นางสาว พัชราภรณ์ สง่าศิลป์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๕ นาย สมศักดิ์ สุมาลี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๖ นาย สราวุธ นะวะศรี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๗ นางสาว ปิยพร ภินานันทชัย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๘ สิบตรี ณรงค์ศักดิ์ ทุมสวัสดิ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๙ นาย ณัฐกิตติ์ วิริยะอุดมผล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  

๑๐ นาย กรวิชญ์ ดอนเขวา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๑ นางสาว พัชรี เชื้อกุล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๒ นาย เกียรติศักดิ์ ไกรยสวน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๓ นาย วรวิทย์ กุลชาติ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๔ นางสาว สุพัตรา เหล่าโกธา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๕ นาย นิธิพิชญ์ พาลี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๖ นางสาว ศิรินทิพย์ ศิลาวงศ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๗ นางสาว เบญจพร พรสวัสดิ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๘ นาย แสนพล ค าพา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๙ นาง ปัทมา สีอุดทา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๐ นางสาว จุฑามาศ สุนนท์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๑ นางสาว นิตยา ปินะถา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๒ นางสาว กิตติธรา ชัยศิลา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์การปกครอง  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                                           
(พระมหาศภุชัย  สุภกิจฺโจ) 

                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 


