
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน      
โดยวิธีรับตรง ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  ณ ห้อง ๒๑๒ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตอีสาน    
บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามปฏิทินด าเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 
 

๑. คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ภูวนาถ วงษ์ค า มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒ นาย อนุรักษ์ น้อยจันทร ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

 
 

๒. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง 
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ทนงศักดิ ์ วงษ์จันทร ์ สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๒ นาย ชัยมงคล เสนาจ สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๓ พระมหา รัชชานนท ์ ขันธ์เสน สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๔ นางสาว กุสุมา พจน์สุนทร สังคมศาสตร ์ การปกครอง  

 

๓. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
    
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว กีรติ หารี สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒ นางสาว ฐณิฐา ค าผิว สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 
 



๔. คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว ภัคจีรา ศรีหะ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว เนตรสกาว นามไธสง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว อินทิรา ดารา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ นาย บดินทร์ มะโนมัย ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว ศุธิดา สีสมศักดิ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว สุดารัตน์ ทุมโคตร ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว พิสประภา เกิดไทย ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  

๘ นางสาว กชกร ละลี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว ณัฏฐ์ชญา  สีหามาตย์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว วณิดา เย็นเสนาะ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว ศิรินยา ดวงดี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว พัลยมนต์ แสงส่อง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นาย เจนณรงค์ โมกสุวรรณ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว ฐิติมา โคตรวงค ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว โสมววรณ ทองค าภา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ สามเณร มีนา บุญรัศมี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว รมย์ธีรา แสงแก้ว ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว ปรวรรณ ค าวงศ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว ธันย์ชนก บุญเกิด ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว ชมพูนุช ดวงจันนี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๑ นาย พุทธศักดิ์  ละครพล ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๒ นางสาว ศราวดี แก้วก่า ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาว อรนุช โสดาเดช ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๔ นางสาว ลลิตา แสนเสนา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๕ นางสาว สุธิวาพร ชาลีวรรณ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๖ นางสาว จินตรา งานดี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๗ นาย อภิสิทธิ์ โปราแสน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๘ สามเณร สถิตย์ ค าดอนหัน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๙ สามเณร ภัทรพล ทวะชาลี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                                    
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ,ดร.) 

                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 


