
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่  ๕๕/๒๕๕๖ 
เร่ือง  ผลการคัดเลือกบุคคลผู(มีสิทธิ์เข(าศึกษาต-อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (คฤหัสถ�) 

ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๗ : ระบบรับตรงพิเศษ (โควตาพิเศษ) 
--------------------------------------- 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�เป�ดรับสมัครบุคคลเพื่อเข�าศึกษาต%อในระดับ
ปริญญาตรี ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๗ โดยระบบรับตรงพิเศษ (โควตาพิเศษ) ไปแล�วนั้น บัดนี้ การดําเนินการสอบ
คัดเลือกได�เสร็จสิ้นแล�ว จึงขอประกาศให�บุคคลผู�มีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้เป8นผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต%อในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให�ผู�มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวและยื่นหนังสือแสดงความจํานง
ยืนยันสิทธิ์การเข�าศึกษา โดยใช�แบบฟอร<มตามที่กําหนดภายในวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู�ไม%ยื่นหนังสือ
แสดงความจํานงยืนยันสิทธิ์การเข�าศึกษาหรือยื่นภายหลังวันที่กําหนดมหาวิทยาลัยจะถือว%าผู�นั้นสละสิทธิ์ โดยมีค%า
ยืนยันสิทธิ์การเข�าศึกษาตามรายละเอียดท�ายประกาศนี้ 
  

๑. คณะสังคมศาสตร�  สาขาวิชารัฐศาสตร�การปกครอง 
ที่ คํานําหน(าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย มงคล ภูครองทุ%ง สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๒ นางสาว ขนิษฐา บัวพันธ< สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๓ นางสาว เบญจวรรณ จันทร<ประเสริฐ สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๔ นางสาว รัชน ี หว%านณรงค< สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๕ นาย ภัทรภณ สีเทา สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๖ นางสาว พุสด ี ศรีสุธรรม สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๗ นางสาว กุสุมาวด ี พั้วทอง สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๘ นางสาว รุ%งแก�ว ผุยนวล สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
๙ นาย วีระยุทธ ิ ร%มคํา สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  

๑๐ นางสาว ทิพย<วิมล สาราษฎร< สังคมศาสตร< รัฐศาสตร<การปกครอง  
 

๒. คณะสังคมศาสตร�  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
ที่ คํานําหน(าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว ป�ยนัส ชัยชนะ สังคมศาสตร< สังคมสงเคราะห<ศาสตร<  
๒ นางสาว ศุภลักษณ< ทองเชื้อ สังคมศาสตร< สังคมสงเคราะห<ศาสตร<  
๓ นาย อัครเดช ศรีพันดอน สังคมศาสตร< สังคมสงเคราะห<ศาสตร<  
๔ นางสาว ศิรประภา โพธิ์คํา สังคมศาสตร< สังคมสงเคราะห<ศาสตร<  
๕ นางสาว ศันสนีย< นนทภา สังคมศาสตร< สังคมสงเคราะห<ศาสตร<  

 



๓. คณะมนุษยศาสตร�  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่ คํานําหน(าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว สุภาพร มุทุวงษ< มนุษยศาสตร< ภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว สุดารัตน< แสงสง%า มนุษยศาสตร< ภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว สุกัญญา เพชรลิง มนุษยศาสตร< ภาษาอังกฤษ  

 
๔. คณะศึกษาศาสตร�  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่ คํานําหน(าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว ราตรี ปอนศรี ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว นัยนา ปราชนาม ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว เพชรรัตน< จันทโคต ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว สุธิชา ภูยาฟJา ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว เพ็ญนภา โพธิ์ศรี ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นาย นาวนิ อินโสภา ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นาย อารัมภ< คันธี ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นาย พิสิทธิ ์ มูลวิชา ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว ศิริลักษณ<  บาล ี ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว รัตนา โคตรรักษา ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว นฤมล สิงห<คง ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว กัณญาภัสร< วัฒนราช มนุษยศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว ปนิตา ทีดีธนกิจ ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นาย เจตนิพัทธ< ราชบุรมย< ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว นฤมล ประสมเพชร ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นางสาว ฐิติมา ชาติท%าค�อ ศึกษาศาสตร< การสอนภาษาอังกฤษ  

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
     
     (พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน<,ดร.) 
                                                รองอธิการบดี 
                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                               ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท(าย ประกาศประกาศวิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๖ 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกบุคคลผู(มีสิทธิ์เข(าศึกษาต-อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (คฤหัสถ�) 
ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๗ : ระบบรับตรงพิเศษ (โควตาพิเศษ) 

---------------------------------- 
 

ปฏิทินการดําเนินการ 
 

ลําดับ การดําเนินการ วัน/เวลา 
๑ ประกาศรายชื่อผู�ผ%านการคัดเลือกเข�าศึกษา 

ทาง www.mbuisc.ac.th , บอร<ดมหาวิทยาลัย 
โทรศัพท<. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๒ ยืนยันสิทธิ์การเข�าศึกษา ค%ายืนยันสิทธิ์การเข�าศึกษา  
จํานวน ๕๐๐ บาท ติดต%อรับแบบฟอร<มได�ที่ ห�อง ๒๑๒ งาน
ทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ    ๘๐ 
พรรษา ร.๙ 

วันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 

๓ ลงทะเบียนรายงานตัว วันที่ ๒๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๔ สัมมนานักศึกษาใหม% วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๕ เป�ดเรียนภาษาอังกฤษสาํหรับอาเซียน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 

รายละเอียดอัตราค-าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ป6การศึกษา ๒๕๕๗  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ระบบรับตรงพิเศษ (โควตาพิเศษ) 

ที่ รายการ หน-วย/บาท 
ปริญญาตรี 

ระบบรับตรงพิเศษ (โควตาพิเศษ) 
ค-าบํารุงการศึกษาแรกเข(า 
๑ ค%าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ยกเว�น ๓ ภาคการศึกษา (๑ ป+ คร่ึง) 
๒ ค%าประกันของเสียหาย คนละ ๑,๐๐๐ 
๓ ค%าบัตรประจาํตัวนักศึกษา บัตรละ ๒๐๐ 
๔ ค%าประกันอุบัติเหต ุ ป+การศึกษาละ ๒๐๐ 
๕ ค%ากิจกรรมนักศึกษา ป+การศึกษา ๓๐๐ 
๖ ค%าบํารุงคอมพิวเตอร< เครือข%าย 

อินเตอร<เน็ต 
ป+การศึกษาละ ๓๐๐ 

๗ ค%าบํารุงห�องสมุด ป+การศึกษาละ ๓๐๐ 
รวมแรกเข(า ๒,๓๐๐ 

 
 


