
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ ๕/๒๕๕๙ 
เรื่อง รายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  ไปแล้วน้ัน จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มี
รายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
โดยวิธีสอบคัดเลือก ทั้งน้ี ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ ให้เข้ารายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ 
ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามปฏิทิน
ดําเนินการที่แจ้งแล้วน้ัน 
 

๑. คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ พระ ธนวัฒน์ ณ นคร มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๒ สามเณร วีรพล ศรีแก้วนํ้าใส มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๓ นาย สุพจน์ สืบอนนท์ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๔ นาย เพ่ิมพูน หมั่นคูณ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๕ นาย ชลธิศร พรประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว ศิริลักษณ ์ มาตรวงศ์ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว เมธิณี ผิวสว่าง มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว จิราพร บุญกว้าง มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว กวินณา นามตะ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๑๐ นางสาว กรกนก สายาง มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว วัชราภรณ์ บัวาจันทร์ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว พรรณธิภา หร่องปัจฉิม มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
 
 
 



 
๒. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ชณัฐนนท ์ สีเบ้า สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒ นาย ภูริทัต พิกุลทอม สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓ พระ พงศ์ศิริ แสนบูราณ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๔ นางสาว วารุณี ภูราชพล สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๕ นาย ธนาธร อะโน สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๖ สามเณร วีระพงษ์ หมื่นสา สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๗ นาย ยศอนันต์ ไชยปัญญา สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๘ สามเณร สิริเมฆิฬ สุชัยยะ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๙ พระ นคร ชัยพันธ์ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๐ นาย อนึง ดีสวน สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๑ นาย รณกร วิจารย์วงษ์ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๒ นาย สุภชัย กลิ่นศรีสุข สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๓ นางสาว สุภัสสร ภูคําใบ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๔ พระ พุทธินาปุณณ์ บุดดา สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๕ สามเณร นันทวัตร พลเมืองดี สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๖ สามเณร เกรียงไกร ปานบุญ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๗ สามเณร อนุชา อรบุตร สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๘ นางสาว จุฑามาศ ดู่ป้อง สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๑๙ นาย ธณัชพงศ์ ดอนประสิทธ์ิ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๐ สามเณร อัฒชัย ภูสมตา สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๑ พระ ภัทรพงษ์ ดํารงค์สกุลไทย สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๒ สามเณร พงศกร เจริญเมือง สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๓ นาย สิริวัฒน์ ลาวัลย์ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๔ นางสาว จิราวรรณ อุตมัง สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๕ สามเณร ณรงศักด์ิ พรมบาง สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๖ นาย ชยานนท์ สิมมะล ี สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๗ นาย ศิริภัทร เพ็ชรศรี สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๘ นาย อัครเดช แสงปลาด สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๒๙ สามเณร พัฒนาศักด์ิ นามโคตร สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๐  พระ อุทัย พุดซ้าย สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๑ นางสาว กัญญารัตน์ สีเตชะ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๒ นางสาว อุบลวรรณ บุญกอง สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๓ นางสาว สิรินาฎ พลทองมาก สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๔ นาย สุรเชษฐ ์ โนนม่วง สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  



ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๓๕ สามเณร นนทวัฒน์ จันดาเบ้า สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๖ สามเณร จรูญศักด์ิ บุรวงศ์ สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๗ นางสาว ปภัสรา จําปางาม สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๘ นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีประทุม สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๓๙ นาย สุพัฒน์ ตุ่ยสีมา สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๔๐ สามเณร มานะ ทองปิว สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๔๑ นางสาว นิตยา ตาลน้อย สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
๔๒ สามเณร พรเทพ ทองมี สังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง  
 

๓. คณะสังคมศาสตร์    สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ธนาวัฒน์ ลือชาโคตร สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒ นางสาว สุภาวรรณ ศรีพุทธา สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๓ นางสาว ก่ิงแก้ว สุขะ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๔ นางสาว กรรณิกา ถาวงษ์กลาง สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๕ นาย เจษชฎาภรณ์ ศิริพรมสิทธ์ิ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  

๖ นางสาว สุดารัตน์ ทัพซ้าย สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๗ นางสาว สุฐิตา ชัยวงค์ทิพย์ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๘ นางสาว กุลนันท ์ จันทรภักดี สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๙ นางสาว กิตติยา ศรีมุงคุล สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๑๐ นางสาว ศันสนีย์ โจติ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๑๑ นางสาว ญาดา อารยทรัพย์ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๒ นางสาว ชนากานต์ โนนม่วง สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๓ สามเณร ณัฐพงศ์ อ๋องสุทธ์ิ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๑๔ นาย ธรรมรัตน์ สุส ี สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๕ นาย วชิราวัฒน์ อนุศรี สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๖ พระ ระพีพงษ์ แสงโพธ์ิโค สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๗ สามเณร สุพัฒธะ บุญหาญ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๘ พระ มนูญ บุตรหา สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๑๙ พระ ปฏิพัทธ์ ภักดีสอน สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๐ นาย อภิชัย หินวิเศษ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๑ นางสาว รัชดาวรรณ์ แก้วเบ้า สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๒ นางสาว ธิชารัตน์ อุ่นใจ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๓ สามเณร อรรถพล เหล็กกลาง สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๔ นาย เชาวลิต สุพันธ์คุ้ม สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๕ นางสาว อุบลวรรณ พรมมา สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  



ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๒๖ นางสาว เบญจวรรณ ปัสสาระกัง สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒๗ นาย เศรษกิจ สามหาดไทย สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
 
    ๔. คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ พระ เอนก จิตจักร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ สามเณร ณัฏฐ์ คงเสน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว ปาริชาติ สีกงพาน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ สามเณร ปริญญา กิจใบ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว ปาริชาติ ศรีอุดม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว อารียา สร้อยพุ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว วรารัตน์ ดวงใจ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว พลิสชา วารินทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว ธัญรัตน์ นามศรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐ นางสาว พรรณรินทร ์ ชาบรรทม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว อารียา ไชยรัตน์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว กุลพิมล วงษ์คง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว ศุภิสรา ราชรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นาย ธณวิทย์ นะวะกาศ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นาย ศรัณย์ นามลาบุตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นาย ชินวัตร สีสันต์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว จิราพร ยืนอ๊อด ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว อภิญญา ชาคํามูล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว กิติยา สีม ี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว พรรณิภา โข่ศรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว พรทิพย์ บูชาอินทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๒ นางสาว ปวีณา รักษาพงศ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาว เพ็ญนภา นุยเมิน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๔ นางสาว เบญจพร ชลารักษ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๕ นาย อัจฉริยวัฒน์ ศรีประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๖ พระ ทศพร ชายคํา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๗ สามเณร สุภิญา ประทุมชัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๘ นางสาว พรวิภา ต้นกันยา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๙ นางสาว ณัตญา พิสัย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๐ นางสาว ขวัญนภา ลุนพรม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๑ นางสาว ศศินิภา บัวนาค ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  



ที่ คํานาํหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๓๒ นางสาว ภาวินันท์ สิงห์เวียง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๓ นาย สิรวิชญ์ ภูแย้มไสย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๔ นาย สมเพชร ศรีอามาตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๕ นาย อรรถพล ชรินทร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๖ นางสาว สุพัตรา นะวะกาศ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๗ นางสาว มยุรฉัตร เหง้าโคกงาม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๘ นางสาว จุฑามณี ทองทา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๙ นางสาว ชลิรัตน์ นุชสมบัติ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๐ นางสาว นภัสสร ประวัน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๑ สามเณร สินธนู กองมณี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๒ นาย เกษมศักด์ิ พิจารณ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๓ นาย ภาสกร วิเวกวินย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๔ นางสาว จรินทร์พร นันทะ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๕ นางสาว วัชราภรณ์ คีรีวรรณ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๖ นางสาว เฉลิมพร เขื่อนศิริ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
                                              

                                                        
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 

                     ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 


