
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๗/๒๕๕๘ 
เรื่อง รายช่ือผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษาต,อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก  

ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๘ 
 
      ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�เป�ดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาต$อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๘  ไปแล�วนั้น จึงขอประกาศให�บุคคลผู�มี
รายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ เป5นผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต$อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
โดยวิธีสอบคัดเลือก ท้ังนี้ ให�ผู�มีรายชื่อตามประกาศ ให'เข'าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม, ในวันศุกร� ท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห'องประชุมช้ัน ๒ อาคารศูนย�วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน บ'านโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก,น รายละเอียดตามปฏิทินดําเนินการท่ีแจ�ง
แล�วนั้น 
 

๑. คณะมนุษย�ศาสตร� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ สามเณร วัชระ สีมันตะ มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๒ สามเณร  อภิสิทธิ์ สาระสิทธิ์  มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๓ สามเณร กฤษฎา ปานบุญ มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๔ สามเณร เจนวิทย9 อินสม มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว ชุติมา แร$เพชร มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว ประภัสสร พานโคตร มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๗ นาย กิตติศักด์ิ บุดสีสวย มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๘ นาย อภิวัฒน9 แก�วอําไพ มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๙ นาย พลากร ศรีเมืองเฮ�า มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  

๑๐ นาย พงศ9พณิช รามางกูร มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว ลลิตา พาบุตร มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นาย สุธากร น�อยโนนง้ิว มนุษยศาสตร9 ภาษาอังกฤษ  
 
 
 



 
๒. คณะสังคมศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�การปกครอง 

ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ สามเณร ประสพผล นามจันทรา สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒ สามเณร ศรายุทธ สหะชัย สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๓ สามเณร ธนพร อาคะนิช สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๔ สามเณร วชิราย ุ จันทร สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๕ สามเณร ภานุ ศิริธรรม สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๖ สามเณร จารุเดช หงษ9อ�วน สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๗ สามเณร มานะ ทองป�ว สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๘ สามเณร พงศกร เจริญเมือง สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๙ สามเณร วิทยา คลังบริบุรณ9 สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  

๑๐ สามเณร กิตติภพ ตาติยะ สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๑ สามเณร พลวัฒน9 พลพุทธา สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๒ นางสาว เทวากร จันศรีษร สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๓ นาย ยศกร เบ�าง�อม สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๔ นาย ศักด์ิสิทธิ์ ดวงกรมนา สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๕ นางสาว ฐาปนี ควบสระน�อย สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๖ นางสาว เบญจมาศ สีหานาม สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๗ นาย อดิศักด์ิ พรมลี สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๘ นางสาว เนรัญชรา แดนประกรณ9 สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๑๙ นาย ชลธาร กาบบัวลอย สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๐ นางสาว ดารณี รัตนพลที สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๑ นาย ณัฐวุฒิ ม่ังค่ัง สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๒ นาย อนุชิต กองจันทร9 สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๓ นาย อธิวัฒน9 จงภักกลาง สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๔ นาย ตะวัน บุตรศรี สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๕ นาย สุภชัย กลิ่นศรีสุข สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๖ นาย เพชร โชคดี สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๗ นาย พงศกร กุมภวงค9 สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๘ นางสาว วิจิตรา พลสําโรง สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
๒๙ นางสาว ชนากานต9 โนนม$วง สังคมศาสตร9 รัฐศาสตร9การปกครอง  
 
 
 
 
 



๓. คณะสังคมศาสตร�    สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ สามเณร พรเพชร จันทร9คําวงษ9 สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒ สามเณร สิปปกร หาสุข สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๓ สามเณร วิชญาพร นาชัย สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๔ พระมหา อภิสิทธิ์ บุญทัน สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๕ สามเณร กฤตณรงค9 เผ$าบ�านฝาง สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  

๖ พระ พงษ9น�อย พลอยงาม สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๗ พระ สราวุธ สีสุกอง สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๘ สามเณร จักรพงษ9 แซ$เลา สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๙ พระ คําชาย จันทะวงศ9 สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  

๑๐ พระ อุทัย กติการ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๑ พระมหา สุรวัฒน9 วงษา สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๒ นางสาว ชุติมา เผ$าพระคือ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๓ นางสาว ปาริฉัตร ป�Iนคํา สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๔ นาย สิรวิชญ9 สันติวงศ9เจริญ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๕ นาย เอกธนา คําทา สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๖ นาย ณัฐวุฒิ บุญยะ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๗ นางสาว โยธกา เศษสุวรรณ9 สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๘ นางสาว สุธีรา ทอบไก$ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๑๙ นางสาว วิไลพร ดรจันทร9ใต� สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๐ นางสาว พิชชาพร ฤทธิศร สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๑ นาย ณัฐกิตต9 แซ$โค�ว สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๒ นาย ฤทธิชัย หม่ืนวงษ9 สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๓ นาย ศุภพล สุจริตธรรม สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๔ นางสาว ธัญญรัตน9 สวัสด์ิอุดมชัย สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๕ นาย มงคล วรรณสุทธิ์ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๖ นาย สุรชัย เยาวโพธิ์ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๗ นางสาว จริยา โคตรขํา สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๘ นาย วีรพงษ9 สมพรชัย สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๒๙ นาย ทศพล นามศรี สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๓๐ นาย รักเกียรติ ถาวันจีนทร9 สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๓๑ นางสาว กาญจนาพร  อุพลเถียร สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๓๒ นางสาว ภาวิณี ไชยแสง สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๓๓ นาย ฤทธิไกร กองสมบัติ สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
๓๔ นางสาว พรรณิกา วงศ9ชาลี สังคมศาสตร9 สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  
 



    ๔. คณะศึกษาศาสตร�   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ พระ สมศักด์ิ บุตรศรีภูมิ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ พระ สมศักด์ิ ประทุมมัง ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ พระมหา ยุทธศักด์ิ ยุตฺตธมฺโม     ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ สามเณร ศักด์ิชัย จันสีดา ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ พระ จักรพงศ9 น�อยแก$นชู ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ สามเณร สันติชัย อุดมญาติ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว อภัสนันท9   ถ่ินทิพย9 ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว ชนกานต9 โพนนาค ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นาย วิษณุ พันพิลา ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว รจนา ปุระเสทะยัง ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว วราพร จุมพลขันธ9 ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว นุสบา เสนาวุฒิ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว ศุภธิดา ศรีมา ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว กาญจนา มะหิงสี ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นาย อธิวุฒิ อิงแก�ว ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นางสาว พรรณทิพา ชาวเหนือ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว นัฐฐิตรา ดอนเข่ือนโสม ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว วิภาพร มังคุรุดร ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว อรวรรณ สายทอง ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว จิราภรณ9 ทรวงจะโปะ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว อารยา เงินพูล ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๒ นาย สุขวิชญ9 สมบูรณ9 ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๓ นาย พชร จ�องสละ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๔ นางสาว เบญจวรรณ ศรีวิจารณ9 ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๕ นางสาว สุภาวรรณ พันธัง ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๖ นางสาว ศุภาวรรณ มาสพันธ9 ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๗ นางสาว นุชจรี พันธฤทธิ์ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๘ นางสาว นลินรัตน9 อุดเมืองเพีย ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๙ นางสาว สุชาดา  ชินอ$อน ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๐ นางสาว จันทร9จุรี ศรีโคตร ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๑ นางสาว นุชบาวรรณ บุญหล�า ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๒ นางสาว ดวงฤดี จันทํามา ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๓ นางสาว สุธิตา กองเพชร ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๔ นางสาว กนกพร ปLนทอง ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๕ นางสาว ณัฏฐ9พิริยา   โสภา ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  



ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๓๖ นางสาว นภัสภรณ9 เรืองศรี ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๗ นางสาว นริศรา ลุนละตะ ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๘ นางสาว ป�ยธิดา ชูคันหอม ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๙ นางสาว กัญญ9วรา พรมแก�ว ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๐ นางสาว เบญจวรรณ เมืองจันทร9 ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๑ นาย การัน สัชเดวา ศึกษาศาสตร9 การสอนภาษาอังกฤษ  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

                                               
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 

                     ผู�อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร9อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 


