
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกต(ิรอบสอบคัดเลือก) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก รอบท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้
มีรายนามดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ
ตามประกาศ มาอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่และปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒๑ – 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทุกรูป/คน รายละเอียดตามปฏิทินด าเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 

๑. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ที ่
ค าน าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 

๑ นาย ธนพล ซุยใจทัศ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒ พระมหา ธนวัฒน ์ วิเซีย มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว ธัญพัฒน์ เอกตาแสง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๔ นาย ภูบดินทร์ เดชประสาท มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๕ นาย มนตรี แก้วพิมพา มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
 

๒. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 

ที ่
ค าน าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 พระ ธนากร ยโสธโร สังคมศาสตร์ การปกครอง  
2 พระ ครรชิต สินทร สังคมศาสตร์ การปกครอง  
3 นางสาว จริยา อัตเสน สังคมศาสตร์ การปกครอง  
4 นางสาว ดมิสา สุริยะมาตร์ สังคมศาสตร์ การปกครอง  
5 สามเณร ธนรักษ์ จันทร์ศรี สังคมศาสตร์ การปกครอง  
๖ นาย ธนาวุฒ ิ ป่านนี้ สังคมศาสตร์ การปกครอง  
๗ พระ นัฐพล แสนสีมนต์ สังคมศาสตร์ การปกครอง  



ที ่
ค าน าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 

๘ สามเณร พงศ์ศักดิ์ หมื่นบุญมี สังคมศาสตร์ การปกครอง  
๙ นาย  พรรษวุฒิ  นามบ้านค้อ  สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
1๐ นาย ภาคภูมิ ไชยชาย สังคมศาสตร์ การปกครอง  
1๑ สามเณร รณฤทธิ์ พันธ์สุริน สังคมศาสตร์ การปกครอง  
1๒ พระ รณฤทธิ ์ หวานแท ้ สังคมศาสตร ์ การปกครอง  
1๓ นางสาว วนารัตน์ อบปิ่น สังคมศาสตร์ การปกครอง  
1๔ นาย วสันต์ ภาวะบุตร สังคมศาสตร์ การปกครอง  
1๕ สามเณร ศิวกร ทองดีเจริญ สังคมศาสตร์ การปกครอง  
1๖ นาย ศุภมิตร คงทรัพย์ สังคมศาสตร์ การปกครอง  
๑๗ นาย อาทินันท์ พงษ์สระพัง สังคมศาสตร์ การปกครอง  
๑๘ สามเณร กลาง สารโภคา สังคมศาสตร์ การปกครอง  
๑๙ สามเณร พิชัยยุทธ ผาจันทร์ สังคมศาสตร์ การปกครอง  
 

๓. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ที ่
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา 

หมาย
เหตุ 

1 นางสาว กฤติยาพร ค าไข สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๒ พระ ไกรสิทธิ วรเชษฐ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๓ นางสาว ทิพย์วดี หมื่นกันยา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๔ นาย นครินทร์ นามวงษา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๕ นางสาว บุษยมาศ มะณีกัน สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๖ นางสาว วนัชพร ดีคัง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๗ สามเณร ศรีไพร แก้วเศษ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๘ สามเณร สิทธิชัย ช่วยหาญ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๙ นางสาว สุธิณี แก้วทอง สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
๑๐ สามเณร อมรถทธ์ิ หวานแท ้ สังคมศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
๑๑ นางสาว ไอรดา แสนสุพรรณ์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 

๔. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อยู่ระหว่างการด าเนินการเปิดหลักสูตร) 

ที ่
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 

๑ พระ พัชระ ศรีษะ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
๒ นางสาว สุนิสา จ าปาเมือง สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  



 
๕. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (อยู่ระหว่างการด าเนินการเปิดหลักสูตร) 

ที ่
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา 

หมาย
เหตุ 

๑ นางสาว ขนิษฐา ฤทธิยา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒ นาย จตุพร จันทร์ดี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๓ นางสาว จันทริยา ป้องค าสิงห์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๔ นางสาว เจนจิรา พิมพ์สิม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๕ นางสาว เจนนภา หาญโงน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๖ นาย ชาติตระการ เหล่าวานิช ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๗ นาย ณัฐกร บริหาร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๘ นาย ดนัย กริดกระโทก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๙ นาย นนทวัฒน์ ซ้ายสุข ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๐ นางสาว นัฐกานต์ นินระผาย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๑ นางสาว นิลมน ผุยราช ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๒ สามเณร บูรพล มณีแสน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๓ นางสาว ปนัดดา ศรีภา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๔ นางสาว ปภัสราภรณ์ อันทะปัญญา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๕ สามเณร ปรัชญา ศรีพรม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๖ นางสาว ปริศนา โยประทุม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๗ นางสาว พิชญา จ้องสละ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๘ นางสาว พิมพ์ลภัส ทองโคตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๑๙ นาย วีระศักดิ์ ศรีบุญมี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒๐ สามเณร ศักดิ์สกุลตรา ตรีวิเศษ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒๑ สามเณร สิทธิชัย ช่วงวงษ์หล้า ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒๒ นางสาว สุติมา ปทุมซ้าย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒๓ สามเณร อภิเกียรติ แลบัว ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒๔ นางสาว อาทิตยา ชาติชัชวาล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
๒๕ นางสาว มนสิการ ค าแสนโคตร ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  
 

๖. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ที ่
ค าน าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 นาย  กฤษฎากร  ดวงมาลัย  ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว ขนิษฐา จันทะคัด ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  



ที ่
ค าน าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 

๓ นางสาว จิตรา บุราณสี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว  ฉัตราภรณ์  แก้วทา  ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว ชนาพร นาหนองตูม ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว ชลธิชา หมื่นจูม ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว ฐิติรัตน ์ เกิดเงิน ศึกษาศาสตร ์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว ณัฐมน สามหมอ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นาย ณัฐวัฒน์ บุญยะ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐ พระ นิธิศ ธนาดุลวิรสิน ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นาย พิเชษฐ์ ครัวกลาง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว พิมพ์ผกามาศ สุดสังข ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นาย ภูวรินทร์ ยศพล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว มยุรฉัตร สุทธิโชต ิ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นาย ศรัณย์วิทย์ พิณพงษ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นาย ศรันย์ จิตนาม ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว สุชาวด ี สมอุ่มจารย์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นาย พลังธรรม พุ่มพวง ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ :  
 รายชื่อผู้สอบผ่านตามประกาศฉบับนี้ ไม่มีการเรียงล าดับคะแนน 
 นักศึกษาใหม่ทุกรูป/คนให้มาอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ใน

วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 


