
ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ีภาคนอกเวลาราชการ (เสาร-์อาทิตย์) 
รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทำการสอบในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖5 รูปแบบแบบออนไลน์ 
เริ่มเวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ตามกลุ่ม QR-Code รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขา รายละเอียดตามปฏิทิน
ดำเนินการที่แจ้งแล้วนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวสแกนเข้ากลุ่มและดำเนินการสอบออนไลน์ 
ตาม QR-Code กลุ่มแต่ละสาขาได้ตั้งแต่บัดนี้  เพ่ือเข้าสอบออนไลน์ใน

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป 
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภท หมายเหตุ 

1 นางสาว รัตติยา เนื่องรินทร์ ภาคนอกเวลาราชการ  

2 นาย พงศธร นครศรี ภาคนอกเวลาราชการ   
3 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีภักดี ภาคนอกเวลาราชการ  

4 นางสาว ปวีนา นารอง ภาคนอกเวลาราชการ   
5 นาย อภิสิทธิ์ สิมผาบ ภาคนอกเวลาราชการ   
6 นาย กันตินันท์ เชื้อวงศ์ ภาคนอกเวลาราชการ   
7 นางสาว วรวรรณ ทศศิลา ภาคนอกเวลาราชการ  

8 นาย เกริกเกียรติ สีดายา ภาคนอกเวลาราชการ  

9 นาย พีระพงษ์ ผงสา ภาคนอกเวลาราชการ  

10 นาย กฤษฎา สิงห์สาย ภาคนอกเวลาราชการ   
11 พระ วสันต์ แดนสีแก้ว ภาคนอกเวลาราชการ  
12 พระ ณรงค์ศักดิ์ ศรีภูธร ภาคนอกเวลาราชการ  
13 นางสาว พรปวีณา ดอกคำ ภาคนอกเวลาราชการ  
14 นาย เกริกเกียรติ สีดายา ภาคนอกเวลาราชการ  
15 นางสาว อัญชลี โพธิ์งาม ภาคนอกเวลาราชการ  
16 นาย ธีรเทพ เล็บขาว ภาคนอกเวลาราชการ  
17 นางสาว นีรชา ชาเคน ภาคนอกเวลาราชการ  
18 นาย พระปิยวัฒน์ อินยะ ภาคนอกเวลาราชการ  
19 นาย ปฐมวัฒน์ ตรีสัตย์ ภาคนอกเวลาราชการ  
20 นางสาว ภณิดา จำบุญ ภาคนอกเวลาราชการ  
21 นาง ธนิษฐา อุระสนิท ภาคนอกเวลาราชการ  
22 นาย ทิพากร แก้วสมบัติ ภาคนอกเวลาราชการ  
23 นางสาว ศศินา ขอนเต็ง ภาคนอกเวลาราชการ  
24 นาย วิศรุต โนนแสน ภาคนอกเวลาราชการ  
25 นาย อนุวัตร์ ชัยทุมมา ภาคนอกเวลาราชการ  
26 นาย รณชัย ราชเจริญ ภาคนอกเวลาราชการ  
27 นาย สันติราษฎร์ วงษ์ขำ ภาคนอกเวลาราชการ  
28 นาย ณัฐพงษ์ เพียดา ภาคนอกเวลาราชการ  
29 นาย เมธา ชินพรม ภาคนอกเวลาราชการ  
30 นาย ณัฐวุฒิ หมู่ศริ ภาคนอกเวลาราชการ  
31 นาย อนุวัตร์ ชัยทุมมา ภาคนอกเวลาราชการ  
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32 นาง ณฐวรรณ พรหมประดิษฐ์ ภาคนอกเวลาราชการ  
33 นาย กิตติพงษ์ ศรีเตชะ ภาคนอกเวลาราชการ  
34 ส.ท. กิตติพงศ์ นันตะเคน ภาคนอกเวลาราชการ  
35 นาย ธนกฤต กิตติวงษ์สอาด ภาคนอกเวลาราชการ  

 

 
QR Code กลุ่ม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ 

 
 
มีต่อ.... หน้าถัดไป ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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• คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภท หมายเหตุ 

1 นางสาว จันทร์จิรา ดอนคูณ ภาคนอกเวลาราชการ  
2 นางสาว อุไรวรรณ ชานนท์ ภาคนอกเวลาราชการ  
3 พระ ทินกร แก้วทะ ภาคนอกเวลาราชการ  
4 นางสาว ธาราทิพย์ คำมูล ภาคนอกเวลาราชการ  
5 นาย อภิชัย รุ่งเรืองอมรชัย ภาคนอกเวลาราชการ  
6 นางสาว ฉัตรชนก ธนธัญญ์กนก ภาคนอกเวลาราชการ  
7 นางสาว ยศวดี แก้วยงกฏ ภาคนอกเวลาราชการ  
8 นางสาว อังสนา ปะมา ภาคนอกเวลาราชการ  
9 นางสาว อนุศราณี สุวรรณศรี ภาคนอกเวลาราชการ  

10 นาย ประจักษ์ ชาติทหาร ภาคนอกเวลาราชการ  
11 นาย พีรวุฒิ ผันผ่อน ภาคนอกเวลาราชการ  
12 นาย คณิศร เครือเฆ้ ภาคนอกเวลาราชการ  
13 นาย รัชนาท มะโนนยาง ภาคนอกเวลาราชการ  
14 นาย ชินเขต ศรีนภาดร ภาคนอกเวลาราชการ  
15 นางสาว จีรนันท์ สีน้อย ภาคนอกเวลาราชการ  
16 นางสาว ดาวเรือง  เพ็ญมาศ ภาคนอกเวลาราชการ  
17 นางสาว รัตนาภรณ์ จันณรงค์ ภาคนอกเวลาราชการ  
18 นาย มงคล ซินโซ ภาคนอกเวลาราชการ  
19 นาย ภุชงค์ มิ่งมาลัยรักษ์ ภาคนอกเวลาราชการ  
20 นางสาว ชวัลลักษณ์ นามบุดดี ภาคนอกเวลาราชการ  
21 นางสาว สุภาภรณ์  สีสมุด ภาคนอกเวลาราชการ  
22 นางสาว ณัฏฐพร  มาตรชัย ภาคนอกเวลาราชการ  
23 นางสาว ธนพร นวมสูงเนิน ภาคนอกเวลาราชการ  
24 นาย พิสุทธิ์ วรกา ภาคนอกเวลาราชการ  
25 นาย อัครเดช ธรรมแก้ว ภาคนอกเวลาราชการ  

 

 
QR Code กลุ่ม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ 
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หมายเหตุ :  
ให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวสแกนเข้ากลุ่มและดำเนินการสอบออนไลน์ ตาม QR-Code กลุ่มแต่ละ

สาขาได้ตั้งแต่บัดนี้  เพ่ือเข้าสอบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 


