
 
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรโีดยวิธีรับตรง  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

ตามที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ            
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยวิธีรับตรง 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนเพื่อท าการสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยท าการสอบข้อเขียน ณ ห้อง ๒๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร.๙  และท า
การสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสมุดสารสนเทศ อาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามปฏิทิน
ด าเนินการที่   แจ้งแล้วนั้น 
 

๑. คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย วสันต ์ สอนศักดา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒ นาย อภิชาต ิ ปัญญา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๓ สามเณร ภัทรพล ทวะชาล ี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว พิศประภา เกิดไทย มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว นมินทรา เหลาดวงด ี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๖ นาย พัชรพงษ ์ ปัดไธสง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๗ นาย ภูวนาถ วงษ์ค า มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๘ นาย อนุรักษ์ น้อยจันทร ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว รติพร แนวพิลา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

 
 

๒. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง 
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย ทนงศักดิ ์ วงษ์จันทร ์ สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๒ นาย ศิริศักดิ์ จันทะกูล สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๓ นางสาว นฤมล เลายี่ปา สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๔ นางสาว สุภาพร กระสินธุ์สมุทร สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๕ นาย ชัยมงคล เสนาจ สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๖ พระมหา รัชชานนท ์ ขันธ์เสน สังคมศาสตร ์ การปกครอง  



ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๗ นางสาว กุสุมา พจน์สุนทร สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
๘ นาย ณัฐพงษ์ พิมภักดิ์ สังคมศาสตร ์ การปกครอง  

๓. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์สงวน สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒ นาย ภานุพงศ์ ข้อยุ่น สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๓ นางสาว เมฆขลา มูลตลาด สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๔ นางสาว กีรติ หารี สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๕ นางสาว นิศาชล ค าผิว สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

    
๔. คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว นุชนารถ กาญกันหา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว ภัคจีรา ศรีหะ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว อภิญญา โทพัน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว เนตรสกาว นามไธสง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว อินทิรา ดารา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว พิกุล ไมยโพธิ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว วรรณภา อินทรประสิทธิ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นาย บดินทร์ มะโนมัย ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว ศุธิดา สีสมศักดิ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว สุดารัตน์ ทุมโคตร ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว พิสประภา เกิดไทย ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว อินทิรา ดารา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว ศิวาพร แพเจริญ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว กชกร ละลี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว ณัฏฐ์ชญา  สีหามาตย์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นางสาว จุฑาทิพย์  พรมสอน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว จุฑามาศ พรมสอน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว วณิดา เย็นเสนาะ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว สุกัญญา ชาตัน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว ศิรินยา ดวงดี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว พัลยมนต์ แสงส่อง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๒ นาย เจนณรงค์ โมกสุวรรณ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาว วารุณี ไทยทวี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๔ นางสาว ฐิติมา โคตรวงค์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๕ นางสาว โสมววรณ ทองค าภา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๖ สามเณร มีนา บุญรัศมี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  



ที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๒๗ นางสาว รมย์ธีรา แสงแก้ว ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๘ นางสาว ปรวรรณ ค าวงศ์ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๙ นางสาว ธันย์ชนก บุญเกิด ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๐ นางสาว ชมพูนุช ดวงจันนี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๑ นาย พุทธศักดิ์  ละครพล ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๒ นาย อนุเทพ มาตย์นอก ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๓ นางสาว ศราวดี แก้วก่า ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๔ นางสาว อรนุช โสดาเดช ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๕ นาย อนุเทพ มาตย์นอก ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๖ นางสาว โสรญา หงษ์ทอง ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๗ นางสาว ลลิตา แสนเสนา ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๘ นางสาว สุธิวาพร ชาลีวรรณ ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๙ นางสาว จินตรา งานดี ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๐ นาย อภิสิทธิ์ โปราแสน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๑ สามเณร สถิตย์ ค าดอนหัน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๒ นาย สุทิน สีละโคตร ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

                                                 
  (พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ,ดร.) 

                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อที่ได้โควตาโปงลาง ให้แนบหนังสือรับรองความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ
พ้ืนบ้าน โดยให้ผู้อ านวยการหรือบุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงนามรับรอง หนังสือรับรองดังกล่าว 
และให้น าหนังสือรับรองมายื่นในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ที่ 
www.mbuisc.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิ เศษ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๐” 


