
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๒๑/256๔ 
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีรอบสอบคัดเลือก 

(รอบสุดท้าย) ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในรอบสอบคัดเลือก (รอบสุดท้าย) ประจ าปีการศึกษา 256๔ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้
บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ท าการยืนยันสิทธิ์ ๕๐๐ บาท ช าระค่าสมัคร ๑๐๐ บาท และช าระค่า
บ ารุงการศึกษา (ค่าเทอม) พร้อมยื่นเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านไม่เรียงตามล าดับคะแนนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว วริศา พุทธวรรณ  

 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (รอบสุดท้าย) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 สามเณร ศิริชัย กองสู  
2 พระ วิชรญาณ โม้แหยม  
3 นางสาว ศิรินธร สมีดี  

 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รอบสุดท้าย) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว โชติกา ด้วงอินทร์  
3 นางสาว อริศรา แซ่ลี  
4 สามเณร วีรเดช รู้ปัญญา  

 
 
 
 
 
 
 



คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รอบสุดท้าย) 
หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว รติพร  จงอาจ  
2 นางสาว วิลัยภรณ ์ เสาลึก  

 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นาย กฤษณพงศ์ ข ามี  
2 นางสาว ลออรัตน์ โกพลรัตน์  
4 นาย สุรชาติ ท าไหม  
6 นางสาว ปรียาภรณ์  เจริญท้าว  
7 นางสาว พรหมพร ขัวคินี  
8 นางสาว อาทิตติยา เสนมิม  
9 นางสาว จารุภา ดาน้ าค า  

 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รอบสุดท้าย) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นาย สิทธิชัย ขุนนอก  
2 นางสาว จุฬาลักษณ์ พลมุข  
3 นาย เกียรติศักดิ์ ชัยยะพิมพ์  
๔ นางสาว พรพรรณ สุขชัย  

 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบสุดท้าย) 

หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว นัทราพร ศุภอุดร  
2 นางสาว ธรรมภัสสรณ ์ ทะเยี่ยม  
3 นาย ภูมินทร์ ค าจันทร์  

 
 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (รอบสุดท้าย) 
หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว จินตนา สมพาน  
 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (รอบสุดท้าย) 
หมายเลข ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

2 นางสาว พัชรินทร์ เนียมเกิด  
3 นางสาว พรรณธิภา พาพันธ์  
4 นางสาว ศศิปรีญา วิบูลย์กุล  
6 นางสาว กนกพร อุดมวงษ์  
8 นางสาว ภักดีพร โคตรภักดี  

10 นางสาว ฐิตวันต์ สิงห์ค าป้อง  



 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ :  
ผู้สอบผ่านและมีรายชื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการช าระค่ายืนยันสิทธิ์ความเป็น

นักศึกษา 500 บาท และค่าสมัคร ๑oo บาท พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน 
2564 

ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภายในวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน 2564  
เปิดภาคเรียน ๑๔ มิถุนายน 2564 
 

 
*ค่าเทอม สามารถแบ่งช าระได้ 2 งวด ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 
บรรพชิต งวดที่ 1 = 4,350 บาท งวดที่ 2 = 1,750 บาท 
คฤหัสถ์ งวดที่ 1 = ๕,๖00 บาท งวดที่ 2 = ๓,๐๐๐ บาท 


