
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๘ /๒๕๕๘ 
เรื่อง รายช่ือผู&มีสิทธิ์เข&าสอบเพ่ือศึกษาต,อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก  

ภาคพิเศษ (เสาร�-อาทิตย�)  ประจําป8การศึกษา ๒๕๕๘ 
 
      ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�เป�ดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาต$อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ภาคพิเศษ (เสาร,-อาทิตย,)   ประจําป1การศึกษา ๒๕๕๘  ไปแล�วนั้น    
จึงขอประกาศให�บุคคลผู�มีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ เป:นผู�มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข�าศึกษาต$อในมหาวิทยาลัย    
มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  โดยวิธีสอบคัดเลือก ท้ังนี้ ให�ผู�มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนทํา
สอบในวันเสาร� ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตั้งเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยการสอบข&อเขียน              
และสอบสัมภาษณ� ณ  ห&องประชุมศูนย�วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
อีสาน บ&านโนนชัย      ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก,น รายละเอียดตามปฏิทินดําเนินการท่ี
แจ�งแล�วนั้น 
 

๑. คณะมนุษย�ศาสตร� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน&าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว กมลชนก พรหมเมตตา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว ศิลามณี ทองศรี มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว เพ็ญนภา ลือขจร มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๔ นาย สุวพัชร วรสีหะ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๕ นาย นคร สุวรรณแสนทวี มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๖ นาง รุลาวรรณ จําเป1ย มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว เกศมณี เหล$าสุนา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว ยุพา อ$อนเวียง มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว มาริษา สุวอ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว ชาลินี แก�วโสม มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว ณัฐชยาพร อันทะนัย มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นาย กฤษกร ศิริลิมประพันธ, มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว วิลาวัณย, สุพรรณรักษ, มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว วิภา สีบูโฮม มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๕ นาง สุภาพร วงศ,จอม มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  



ท่ี คํานําหน&าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑๖ นางสาว ศศิวิภา หวังชนะ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว ฐิติรัตน, เชิญชัยภูมิ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว ป�ยธิดา โลไธสง มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว ประนิดา ภูพวก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว ญาดา ตระการศุภกร มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว ปราณี มุขมหาลาภ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๒ นาย บูรณินทร, พันธุ,ไม� มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๓ นาย อภิชิต ดงแก�ว มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๔ นาย อัคคะศิริ ชาญกว�าง มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๕ นางสาว ฌาฐิตา สมยา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๖ นางสาว สุจิตรา  ดาแพง มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๗ นาย กฤษกร  วิลัยศร มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๘ นาย พิษณุ ทานนท, มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๒๙ นางสาว ธิดาทิพย, เศษภักดี มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๐ นาย ไตรภพ นาคํา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๑ นาง เอ้ือสวลี   โคตรบุตรดี มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๒ นาย สุรัตน, ลาดพันนา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๓ นาย ณัฐพล โคตรหลักคํา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๔ นางสาว ภัทราพร แก�วโสม มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๕ นาง ป�ยะพร คมคาย มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๖ นาย เอกชัย ประสมพล มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๗ นางสาว ชุติมา โคษพิบุญ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๘ นาย อัษฎา สีบุดดี มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๓๙ นางสาว ศิริพรประภา ศรีเชียงสา มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
๔๐ นาย พงศกร ชํานาญ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ  
 

๒. คณะสังคมศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�การปกครอง 
ท่ี คํานําหน&าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ชนาวุฒ ิ สุหา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒ นางสาว กมลลักษณ, อาจนุการ สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓ นาย ศิวะอัศน, สุพรมอินทร, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔ นาย อาทิตย, สมศิริ สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕ นาย ธนพัฒน, ถาวรเรืองฤทธิ์ สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๖ นาย ไวยวิทย, เมืองคํา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๗ นางสาว ติรยา จิตต,บุญธรรม สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๘ นาย ฐาปกรณ,  วรรณกุล สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๙ นาย สันติสุข ถุงออด สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  



๑๐ นาย พงษ,สิทธิ์ สิมเสน สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๑ นาย ปริวัตร จงอุตส$าห, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๒ นางสาว จินนิสา ลาปLาน สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๓ สิบตรี พชรพล โวหารเดช สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๔ นางสาว เกศริน กุลกิจ สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๕ นางสาว จินนิสา ลาปLาน สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๖ นาย อนุรักษ, แก�วทอง สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๗ นางสาว วันวิสาข, อุดม สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๘ นางสาว พรพรรณ แก�วโสม สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๑๙ นางสาว อัญชนา ชะนะบัว สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๐ นางสาว กมลทิพย, วันทวี สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๑ นางสาว ลัดดา จันทร,พวง สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๒ นาย วิรุฒ แก�วปMดถา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๓ นางสาว เจวรี เพ็ชรสีเขียว สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๔ นาย พีรพงษ, จุรีย,โรจน, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๕ นางสาว นนทิยา จินดา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๖ นาย กิตติภัทธ, พลทัศน,โยธิน สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๗ นางสาว สุทธาดา โพธิ์งาม สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๘ นาย วัชรกรณ, พ่ัวเหล็ก สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๒๙ นาย อุดร สีหาบุตร สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๐ นางสาว เบญจวรรณ แก�วไพทูล สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๑ นาง เสาวลักษณ, คูณเพ่ิม สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๒ นางสาว บุบผาวรรณ โทนะพันธ, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๓ นาย ฉัฐมาทัศน, พินรัตน, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๔ นางสาว มลทิลา เพ็งคําปMOง สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๕ นางสาว ติรยา จิตต,บุญธรรม สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๖ นาย บพิตร ทองไชย สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๗ นาย วีรวุฒ ิ สุมาลี สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๘ นาย พีระพงษ, จุรีย,โรจน, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๓๙ นาย ธันวา ทวียุทธศักด์ิ สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๐ นาย ศุภชัย กาญจนพาที สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๑ นางสาว สุนันทา วชิรนุกรกุล สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๒ นาย อัฐพงศ, พยัคฆพันธ, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๓ นาย สมศักด์ิ พามาดี สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๔ นาย สิทธิชัย เครือศรี สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๕ นาย สุรพล ปะติเส สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๖ นาย ธราธร เหรียญทอง สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๗ นาย นนทนันท, แก�วดี สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  



๔๘ นาย กฤษฎา ปMญญาคํา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๔๙ นาย พิตตินะทัด แดนระเบียบ สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕๐ นาย ธีรวุฒ ิ จันทร,สุด สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕๑ นาย กรวิชญ, ดอนเขวา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕๒ นาย วศิน ทะสา สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕๓ นาย ทศพร มูลเพีย สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕๔ นาย ภาณุรัตน, จุ�ยกระโทก สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  
๕๕ นาย คมสันต, อุดมไชย สังคมศาสตร, รัฐศาสตร,การปกครอง  

 
 

๓. คณะสังคมศาสตร�    สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
ท่ี คํานําหน&าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว กมลเนตร  วังน�อย สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒ นางสาว ชนัญญา จงสุขกลาง สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๓ นาง จารุวรรณ ธรรมดา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๔ นาง เบญจมาศ ทิพยอาสน, สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๕ นางสาว ฌาฐิตา สมยา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๖ นางสาว ธิดารัตน, ไชยทองยศ สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๗ นาย รณัชย, หินเทา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๘ นางสาว พัชรา ทาหนองค�า สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๙ นางสาว จิรภิญญา อุปาละ สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  

๑๐ นางสาว วนิดา อรรคฮาต สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๑ นาง สรวงสวรรค, บุบผา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๒ นางสาว จินนิสา ลาปLาน สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๓ นางสาว อัฐธนิกานต, มูลตรี สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๔ นาย ฌานวัตร เกตุพร สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๕ นาย รณัชย, หินเทา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๖ นางสาว วิศิษฎาภรณ, หาแก�ว สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๗ นางสาว นิภากรณ,  แก$นหามูล สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๘ นางสาว นันทิดา แก�วคําจันทร, สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๑๙ นางสาว ป�ยนุช ผิวรัตน, สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๐ นางสาว พรพิมล เถ่ือนนาดี สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๑ นาย วงศธร ไชยเคน สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๒ นาย ธนากร อรรคฮาต สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๓ นางสาว จารุวรรณ สร�อยปุ สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๔ นางสาว รัตนา สุริยา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๕ นางสาว อลิสา สีเชียงสา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๖ นาย ปรีดิวัฒน, ชมเชย สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  



๒๗ นางสาว ช$อผกา พรมวงษา สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๘ นางสาว นนทชา ภูปMง สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๒๙ นางสาว พุทธชาติ พลชัย สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๓๐ นาย นที วงค,หนองแล�ง สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๓๑ นางสาว อุทิตย, คุณไชยวงษ, สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  
๓๒ นางสาว ศิริวิพรรณ ดอนเคนจุย สังคมศาสตร, สังคมสงเคราะห,ศาสตร,  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
                                                  
 
 
 
 

(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 
                     ผู�อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร,อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 


