
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี  3/2560 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
       
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2560  ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มี
รายชื่อตามประกาศเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด และด าเนินการสอบในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1 นาย อภิชาติ ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2 นางสาว ปิยะธิดา สีภูเงิน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3 นางสาว นมินทรา เหลาดวงดี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4 สามเณร สรวิศ หิรัญค า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
5 สามเณร นครินทร์ เขียวหนู คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6 นางสาว ภาวิไล คุ้มมิตร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
7 พระ ศราวุธ สรหาญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
8 นาย พิเชฐ ราชาวงษ ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9 สามเณร วีระพงษ์ เกตุผ่อง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10 นางสาว อิสริยา สุศิวงค ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
11 สามเณร ศิรริาช ดอนหา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
12 นางสาว วนิดา เพ็ชรดี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
13 นางสาว เจนจิรา ศิริศิทวน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
14 นาย ชยานนท์ มงคลสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15 นาย สุฑาศิษฐ์ ค าใส คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
16 นางสาว ธีราพร ศรีกุลวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
17 นางสาว รัตนาวลี ทองดา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
18 นางสาว อรชุมา โชติช่วง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



19 นาย มาโนชญ์ บุญชู คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
20 สามเณร ดวงสมพง พมตาวง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
21 สามเณร อภิชาติ ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
22 แม่ชี ฟุริยา ท้วมสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
1 นางสาว สุภาพร จันโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

2 นางสาว วิภาดา หาปัณณะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

3 นางสาว กนกวรรณ ตั้งจิตเมตต์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

4 นางสาว เมธิดา หมื่นอภัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

5 นางสาว กิตติยา ละมูลมอญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

6 นางสาว นุชนารถ กาญกันหา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

7 นางสาว พิกุล ไมยโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

8 นางสาว ศศิชา พรหมวงศานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

9 นางสาว ปาริชาติ กุลโชติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

10 นาย กิตติศักดิ์ ระวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

11 นางสาว กชกร ละลี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

12 นางสาว ฐิติรัตน์ เกิดเงิน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

13 นางสาว เจนจิรา เอกตาแสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

14 นางสาว วิลาวรรณ์ พาราษี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

15 สามเณร ทินกร นาราษฎร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

16 นางสาว อุไรรัตน์ จันเทพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

17 นางสาว ประภัสสร อินทกูล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

18 นางสาว ปภัสวด ี จันที คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

19 นางสาว ฐานิต บุพผาพิลา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

20 นางสาว นารีรัตน์ ไชยค าภา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

21 นาย เกียรติศักดิ์ ชาติวงค ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

22 นางสาว ลักขิกา ภูกาบเพชร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

23 นางสาว วัชราพร อัครปัญญาพาณิชย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

24 นาย ฐาปนนท์ คชลัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

25 นางสาว ประภาศิริ กันไชย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

26 นางสาว รัชนีกร จันดี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 



27 นางสาว สาลินี แสงส่อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

28 นางสาว พัชริดา ปรุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

29 นางสาว อรทัย พบสมัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

30 นางสาว ดรัลพร นนลือชา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

31 พระ อาทิตย์ หาวัน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

32 นางสาว ศศิธร สาระบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

33 พระ ณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

34 นาย จักรภัทร อุทา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

35 นางสาว ชนากานต์ ผ่องลุนหิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

36 นางสาว พรพิมล สมท้าว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

37 นางสาว กวิสรารินทร์ สอนหยุก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

38 นางสาว อาทิติยา ฐานะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

39 นางสาว มุขสุดา มหาเสนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

40 นางสาว พิจิตรา วรรณค า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

41 พระ ณรงค์ฤทธิ์ สารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
3. คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาการปกครอง 

1 พระ จักพงษ์ ทิพย์สรีาช คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
2 สามเณร มนัสวุฒิ วีเจียร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
3 นางสาว นุภาวรรณ จันทร์โสม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
4 พระ ทองล้วน ค าสีทา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
5 สามเณร สุเทพ ตอนใต้ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
6 นาย ฉัตรชัย บัตรเสนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
7 สามเณร อภิสิทธิ์ พลเตมา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
8 สามเณร วุฒิชัย พลเสน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
9 พระ พระครูปลัดอ านาจ จิตร์มั่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

10 พระ พระกฤษณะ วงษพ์รรษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
11 พระ ปิยวัฒน์ อินยะ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
12 นาย วันเฉลิม เสนาฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
13 นาย ศราวุธ กิ่งค า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
14 นางสาว สิรภัทร สุโพธิ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
15 นาย ธนพงษ์ กองแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
16 นางสาว สุพัตตรา วงษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 



17 นางสาว กาญจนา มูลจันที คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
18 นางสาว นันทิดา ทุมรินทร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
19 นาย ศิริศักดิ์ จันทะกูล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
20 สามเณร วิษณุ กิ่งมิ่งแฮ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
21 สามเณร อรุณ ขุนแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
22 สามเณร ศราวุฒิ โสภาเลิศ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
23 สามเณร เกรียงไกร นะวะศรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
24 นาย ปริญญา หนันทุม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
25 พระ สุทธิพงษ์ นาคต้อย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
26 นาย ปิยณัฐ บุตรศรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
27 สามเณร สัจพร แสงประจักร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
28 พระ บุญเพ็ง ผิวผ่อง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
29 พระ พระจิระศัดิ์ จิระสถิตย์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
30 พระ สมนึก สืบค้า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
31 นาย สุภรัชต ์ โนนโม ้ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
32 นาย เรืองฉัตร บรรเรืองทอง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
33 พระ ทวีศักดิ์ นิลพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

 
 

4. คณะสังคมศาสตร์   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
1 นางสาว เมฆขลา มูลตลาด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2 นาย มิติชัย วงชาเลื่อน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
3 พระ วีระพงษ์ วรแสน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
4 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์สงวน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
5 นางสาว วิไลพร บุญโยธา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
6 นางสาว อรนุช อุทุมทอง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
7 นางสาว แสงมณ๊ กองเสลา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
8 นางสาว ปนัดดา ค าตา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
9 พระ วสันตสิทธิ ์ โภคาพานิชย์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

10 นางสาว ชรินธร สุพรรณท้าว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
11 นาย พรหมลิขิต สุระวิค คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
12 สามเณร ศราวุฒิ ศรีชนะ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
13 นาย นพรัตน์ บุญวงศ์ษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
14 นางสาว โสรญา หงษ์ทอง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
15 นาย ศราวุฒิ นาชิน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
16 นาย สุรศักดิ์ อุทธกรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 



17 พระ กิตติพนธ์ คันที คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
18 นางสาว ธิดารัตน์ ส าเภา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
19 นางสาว ธันยพร ดวงเจริญ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
20 นางสาว สุปราณี ชมจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
21 นาย ณัฐพล วิจิตรจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
22 นางสาว พัชดาพร ภูผิวแก้ว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
23 นางสาว ลลิตา อินทวังโส คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
24 นาย ฐาปกรณ์ โคตรมูล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
25 นางสาว พัชรา ศรีธงบน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
26 นางสาว ชุติมา เดชอุดม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
27 นางสาว อาภาพร ดีพรหม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
28 นาย ธราธร นนทะโมลี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
29 นางสาว ศิริลักษณ์ คุณวิชา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
30 พระ กิตติพนธ์  คันที คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 
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                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 

 


