
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ 10 /2557   
เร่ือง รายช่ือผู(มีสิทธิ์เข(าศึกษาต-อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร� – อาทิตย�) 

                                                 ประจําป9การศึกษา 2557   
       
      ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�เป�ดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาต$อในระดับ
ปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจําป,การศึกษา 2557  ไปแล�วนั้น จึงขอประกาศให�บุคคลผู�มีรายชื่อแนบท�าย
ประกาศนี้ เป5นผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต$อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ท้ังนี้ ให�ผู�มีรายชื่อตาม
ประกาศรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 

1. คณะมนุษยศาสตร;   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาวพรทิพย; แซ$ตั้ง มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
2 นายปริวัตร ศรีพรหม มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
3 นางสาวสุภาวรรณ สร�อยด้ัน มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
4 นายสุทัศน; กระทะแก�ว มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
5 นางสาวฐิติณัชชา ปBาเจือ มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
6 นางสุภีพร ปDกกะสังข; มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
7 นางสาวปาริฉัตร สุขสโมสร มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
8 นางสาวนิภาพร สร�อยคํา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
9 นายเอกภพ บุตรศรีสวย มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
10 นายอธิติคุณ จันทร;ภิรมย; มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
11 นางสาวธนศิริ ภูมิแจดํา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
12 นางนงนุช โตล่ํา มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
13 นางสาวเจษสุดา ไกรศรีวรรธนะ มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  
14 นางสาวเสาวลักษ; สินโพธิ์ มนุษยศาสตร; ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 



2. คณะสังคมศาสตร�   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
ท่ี ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางอินทร;กอง บุตรเพ็ง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
2 นางสาวนฤมล ก่ิงจันทร; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
3 นางสาวนันทิวา วงษ;ทอง สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
4 นายปฐมพงศ; งอกวงศ; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
5 นางจีรพัส ปDญจรักษ; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
6 นางสาวพรทิพย; โคตรศรีภูมิ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
7 นายคมกฤช สุวรรณสาร สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
8 นางสาวไพลิน พิลาคุณ สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
9 นางสาววันเพ็ญ ช$วยหลํา สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
10 นายปฐมพงศ; ปDทภาพงษ; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
11 นางสาวนันท;นภัส ญาติเฉลิมรัตน; สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
12 นางสาวพรมมล พันโท สังคมศาสตร; สังคมสงเคราะห;ศาสตร;  
 

3. คณะสังคมศาสตร�   สาขารัฐศาสตร�การปกครอง 
ท่ี ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นายมานิตย; ธนะวัฒนะ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
2 นายธงชัย ขันสมบัติ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
3 นางสาวดารุณี แก�วนารี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
4 นายเฉลิมเกียรติ พิลาพันธ; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
5 นายพงษ;เทพ ฤทธิยา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
6 นายสุรชัย เทพชมภู สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
7 นางสาวณัฐณิชา คําอ$อน สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
8 นางสาวอนุสรา อ$อนตาม สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
9 นายยุทธนา มุงคุณชาว สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
10 นางสาวธัญชนก มุริจันทร; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
11 นายสมพิศ หอมเนตร สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
12 นายสุขสันต; ภาวะรัตน; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
13 นางสาวคัสนีย; สว$างวัฒนกุล สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
14 นางสาวพรพรรณ มงคลเจริญชาตรี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
15 นายวุฒิพงษ; พรหมพันธุ;ใจ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
16 นายวุฒิชัย พันธโคตร สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
17 นายภคิน อนุพันธ; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
18 นายถาวร สองสี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
19 นายไชย ณ พล โพชะดี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
20 นายนรินกร กาบแก�ว สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  



ท่ี ช่ือ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
21 นางสาวกุสุมา บัวภา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
22 นายพิสิฐ ภูมิการีย; สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
23 นางสาวอรอนงค; เหลาสะอาด สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
24 นายศักด์ิดา ดวงฤดี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
25 นางสาวณัฐนิช สุขเกษม สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
26 นางสาวพิไลวรรณ พระชัย สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
27 นางสาวโสมวิสาข; หาญวระ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
28 นายพลเทพ ศรีสุวรรณ สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
29 จ.ส.อ.นพดล คนตรง สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
30 นายจิรายุทธ แก$นคํา สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
31 นางสาวดารุณี แก�วนารี สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
32 นายสุรชัย เทพชมภู สังคมศาสตร; รัฐศาสตร;การปกครอง  
 

ณ วันท่ี 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 

                                                    
     (พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 
                     ผู�อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร;อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 
 


