
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับที่ ๙/256๓ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาราชการ) 

ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์ )ประจ าปีการศึกษา 256๓ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศ
ให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นการสอบ
ออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทย เพ่ือเป็นการ
ป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อ
ยาวนาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม ประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี 1 - 5) 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในวันอาทิตย์
ที่ ๒๔ พฤษภาคม 256๓ เริ่มเวลา 0๙.00 น. ผ่าน Line Application และ Zoom Meeting 
รายละเอียดตามปฏิทินด าเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 

ข้อปฏิบัติ 
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดและติดตั้ง Line Application และ Zoom Meeting ในโทรศัพท์มือถือไว้

ล่วงหน้าก่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ 
๒.ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มท่ีปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 
๓.ผู้สมัครกดลิงค์เพื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ตามเวลาที่ก าหนดจากกลุ่มไลน์ 
๔.ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์) 
หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เริ่มสอบเวลา สิ้นสุดเวลา 

1 นาย ปฏิพัทธ ์ ไชยลงักา 09.00 น. 09.1๐ น. 
2 นางสาว กาญจนาพร บวบหอม 09.1๐ น. 09.๒0 น. 
3 นาย ชัยวัฒน ์ เพ็ชรัตน ์ 09.๒0 น. 09.๓๐ น. 
4 

 
นางสาว สุพัศน์สดา เสนน์จนัธ ี 09.๓๐ น. ๐๙.๔0 น. 

5 นาย ธนวัต ขันค า ๐๙.๔0 น. ๐๙.๕0 น. 
6 นางสาว ชนากานต ์ กุลวงศ ์ ๐๙.๕0 น. 10.00 น. 
7 นาย นัฐพงษ ์ หงษ์ค า 10.00 น. 10.๑๐ น. 
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หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เริ่มสอบเวลา สิ้นสุดเวลา 
8 นางสาว ชลฤด ี แสนพันธุ์ศิร ิ 10.๑๐ น. 10.๒๐ น. 
9 นางสาว ประพัตสรา ผุยทา 10.๒๐ น. 10.๓๐ น. 

10 นาย จืรายุทธ พรมโสภา 10.๓๐ น. 10.๔๐ น. 
11 นาย วรัตถภูมิ วังหล้า 10.๔๐ น. 10.5๐ น. 
12 นาย นัฐพงษ ์ หงษ์ค า 10.5๐ น. 11.00 น. 
13 
14 

 

นาย ณัฐวุฒ ิ วงค์ค าจันทร ์ 11.00 น. 11.10 น. 
14 
15 

 

นางสาว ปวีณา นุประทุม 11.10 น. 11.20 น. 
15 นางสาว กมลทิพย ์ เขียวหนู 11.20 น. 11.30 น. 
16 นาย ศุกลสรณ์ สุขประสงค ์ 11.30 น. 11.40 น. 
17 พระ เจติกานต ์ ใสสอาด 11.40 น. 11.50 น. 
18 

 
นางสาว ชนิสรา ฐาโอษฐ ์ 11.50 น. 12.00 น. 

 
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เริ่มสอบเวลา สิ้นสุดเวลา 
1 นาย กานต์พล เรืองศิริ 09.00 น. 09.1๐ น. 
2 นางสาว ธัญจิรา สิมล ี 09.1๐ น. 09.๒0 น. 
3 นางสาว ปรางค์สิร ิ สาผาง 09.๒0 น. 09.๓๐ น. 
4 นาย กฤษณะพงศ์ นิคม 09.๓๐ น. ๐๙.๔0 น. 
5 นาย ณัฐวัฒน ์ สงขาว ๐๙.๔0 น. ๐๙.๕0 น. 
6 นางสาว นริศรา โสดาวนั ๐๙.๕0 น. 10.00 น. 
7 นาย เกริกฤทธิ์ อัฑฒพงศ์

พิเชฏฐ์ 
10.00 น. 10.๑๐ น. 

8 นางสาว สุพรรษา วงษ์น้อย 10.๑๐ น. 10.๒๐ น. 
9 นางสาว รื่นฤดี ฤทธิทิศ 10.๒๐ น. 10.๓๐ น. 

10 นาย อภิสิทธิ์ โยธาสมบัต ิ 10.๓๐ น. 10.๔๐ น. 
11 นางสาว กานดา มอไธสง 10.๔๐ น. 10.5๐ น. 
12 นาย วัลลภ เถ่ือนทนนท ์ 10.5๐ น. 11.00 น. 
13 นาย ธีรวัฒน ์ ไกรสรณ์ 11.00 น. 11.10 น. 
14 นาย ประกาศิต บุตริน 11.10 น. 11.20 น. 
15 นาย ชนาธิป ฤทธิแผลง 11.20 น. 11.30 น. 
16 นาย จิรายุ ภักดิ์วาป ี 11.30 น. 11.40 น. 
17 นาย สหบารม ี ทิพวัน 11.40 น. 11.50 น. 
18 นาย ชาญวิทย ์ ศิริรัมย์ 11.50 น. 12.00 น. 
19 นาย ทักษิณ นามโยธา 13.00 น. 13.10 น. 
20 นางสาว มินตรา วงษ์หินกอง 13.10 น. 13.20 น. 
21 นางสาว เพ็ญเพชร หิรัญรวย 13.20 น. 13.30 น. 
22 นางสาว จิรประภา ฤทธิ์ทักษ์ 13.30 น. 13.๔0 น. 
16 นางสาว ฟาริดา จงภักด ี 13.40 น. 13.50 น. 

 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-
อาทิตย์) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เริ่มสอบเวลา สิ้นสุดเวลา 
1 นางสาว สุภาพร ลีชมรัตน ์ 09.00 น. 09.1๐ น. 
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2 นางสาว จิดาภา ชินรัตน ์ 09.1๐ น. 09.๒0 น. 
3 นางสาว อุษณีย์ จันทร์ฝ่าย 09.๒0 น. 09.๓๐ น. 
4 นางสาว เพ็ญเพชร หิรัญรวย 09.๓๐ น. ๐๙.๔0 น. 
5 นาย วันชัย จิตรสม ๐๙.๔0 น. ๐๙.๕0 น. 
6 นางสาว ณัฐรุจา ภู่มณี ๐๙.๕0 น. 10.00 น. 
7 นาย สรณะ หลายวิวัฒน ์ 10.00 น. 10.๑๐ น. 
8 นางสาว ปาณิสรา ค าสิงห ์ 10.๑๐ น. 10.๒๐ น. 
9 นางสาว กมลชนก ทูลธรรม 10.๒๐ น. 10.๓๐ น. 

10 พระปลัด การัณยภาส ขวัญเขียน 10.๓๐ น. 10.๔๐ น. 
11 นาย สิทธิศักดิ์ สุนทรภักดิ ์ 10.๔๐ น. 10.5๐ น. 
12 นาย โยธิน จันทะบุดศรี 10.5๐ น. 11.00 น. 
13 นาย กิตติพิชญ ์ เนาวรัตนช์า

นนท ์
11.00 น. 11.10 น. 

14 นางสาว กชกร ศรีภิรมย์ 11.10 น. 11.20 น. 
15 นาย ชีวะ อุปทันส ี 11.20 น. 11.30 น. 
16 นาย เกริกฤทธิ์ อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ ์ 11.30 น. 11.40 น. 
17 พระปลัด  ณัฐพล กิจธนา

รุ่งโรจน ์
11.40 น. 11.50 น. 

18 นาง สุภานนั เทียนทอง 11.50 น. 12.00 น. 
19 นางสาว ปุญญิสา เทียนทอง 13.00 น. 13.10 น. 
20 นาย พระประเสริฐ ธนะภูมิชัย 13.10 น. 13.20 น. 
21 นางสาว ดวงใจ อ่อนลี 13.20 น. 13.30 น. 
22 นางสาว ศันสนีย ์ แก้วสุวรรณ 13.30 น. 13.๔0 น. 
23 นางสาว ดาวเรือง  ปัญญารส 13.๕0 น. 1๔.๐0 น. 
24 นาย ปิยชาย เกตสม 1๔.๐0 น. 1๔.๑0 น. 
25 นางสาว อาทิตยา  มูลลา 1๔.๑0 น. 1๔.๒0 น. 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 
๒.ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มท่ีปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 

ก่อนวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2563 (QR Code ปรากฏในหน้าที่ 4) 
 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชาการปกครอง 

 

 
คณะสังคมศาสตร ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ :  
 
 ข้อปฏิบัติ 
๑.ผู้สมัครดาวน์โหลดและติดตั้ง Line Application และ Zoom Meeting ในโทรศัพท์มือถือไว้

ล่วงหน้าก่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ 
๒.ผู้สมัครแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มท่ีปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศในสาขาวิชาของตน 
๓.ผู้สมัครกดลิงค์เพื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ตามเวลาที่ก าหนดจากกลุ่มไลน์ 
๔.ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 


