
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปรญิญาตรี โดยวิธีรับตรง  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  ไปแล้วน้ัน จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายช่ือแนบ
ท้ายประกาศน้ี เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน      
โดยวิธีรับตรง ทั้งน้ี ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ได้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ณ ห้อง ๒๑๒ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตอีสาน    
บ้านโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามปฏิทินดําเนินการที่แจ้งแล้วน้ัน 
 

๑. คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ที ่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว เบญจวรรณ มูลประโก มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว นิรมล ดงเจริญ มนุษยศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  

 
 

๒. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
ที ่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว ชไมพร คงสมบัติ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตรก์ารปกครอง  
๒ นางสาว ศิริประภา วงศ์ประพันธ ์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตรก์ารปกครอง  
๓ ** นาย เชษฐา อาสาสะนา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตรก์ารปกครอง โปงลาง 

 

๓. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ที ่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว พัชรีภรณ ์ ตรีบุญเมอืง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๒ นางสาว อภิญญา จักรนารายณ ์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๓ นางสาว รัตติยา พลชัยมาตย ์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๔ นางสาว ทานตะวัน งามกลาง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๕ ** นางสาว พิมพ์พิชชา พรมภักด ี สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ โปงลาง 

    



 
๔. คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ที ่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว กัลยาพร ศรีวงศ์แก้ว ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  

๒ นางสาว ลดาวัลย์ ซุยกระเดื่อง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว อัยรดา สุนประสพ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว อัญชลี มหาชานนท ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว รวิษฎา กอบโคกกรวด ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว ยุพาพร คําสีแก้ว ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว ทัศนีย ์ สีงาม ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว ตัญญุตา ชัยปัญหา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว เกวรินทร ์ แย้มพยุง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว นันทิยา รังคะวงษ ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว อินทิรา สายบท ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว กรทิพย ์ ศรีโสภา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ ** นางสาว ธัญชนก จ้ํากระโทก ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ โปงลาง 
๑๔ ** นางสาว นิตยา หัดรัดชัย ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ โปงลาง 
๑๕ ** นางสาว พรกมล อะมะมูล ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ โปงลาง 
๑๖ นางสาว รัตติยากร จันทะจร ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว เวริตา จันทรเ์ป็ง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นาย ศุภสิทธิ์ ทองเล็ก ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว อารียา อานุภาพ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ ** นางสาว ฑิฐิญา ประวันนา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ โปงลาง 
 

 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

                                                    
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 

                     ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 

 


