
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตรอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๖ /๒๕๕๘ 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรโีดยวิธสีอบคัดเลือก  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดเปดรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  ไปแลวน้ัน จึงขอประกาศใหบุคคลผูมี
รายช่ือแนบทายประกาศน้ี เปนผูมีสิทธ์ิสอบเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน  โดยวิธีสอบคัดเลือก ทั้งน้ี ใหผูมีรายช่ือตามประกาศ ลงทะเบียนทําการสอบในวันศุกรท่ี ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ต้ังเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยการสอบขอเขียน ณ หองประชุมศูนยวิทยบริการ    
สิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน บานโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน รายละเอียดตามปฏิทินดําเนินการที่แจงแลวน้ัน 
 

๑. คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ สามเณร วัชระ สีมันตะ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๒ สามเณร  อภิสิทธ์ิ สาระสิทธ์ิ  มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๓ สามเณร กฤษฎา ปานบุญ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๔ สามเณร เจนวิทย อินสม มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๕ นาย ชาคาร  รอดชมภู มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๖ นาย กรกฎ ชวยนา มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว ชุติมา แรเพชร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว ประภัสสร พานโคตร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๙ นาย การัน สัชเดวา มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  

๑๐ นาย กิตติศักด์ิ บุดสีสวย มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๑ นาย สุธากร นอยโนนงิ้ว มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นาย อภิวัฒน แกวอําไพ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๓ นาย พลากร ศรีเมืองเฮา มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๔ นาย พงศพณิช รามางกูร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว ภัทษมณ พุฒพิชัย มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  



ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑๖ นางสาว กนกวรรณ ออนศร ี มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๗ นาย ธีรภัทร เกษร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว มณธิรา ตันชวลิต มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๑๙ นาย เอื้อการย นามลาบุตร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๒๐ นาย อนุภัทร สมคําพี ่ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว ศุภรัตน พงษสระพัง มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๒๒ นางสาว ลลิตา พาบุตร มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาว สุพิมล ทบพัก มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
๒๔ นางสาว เปรมรัตนา ดาดาษ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ  
 

๒. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ พระ มงคลชัย ภูริศร ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒ สามเณร ประสพผล นามจันทรา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓ สามเณร ทนงศักด์ิ อรรถวิลัย สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔ สามเณร ศรายุทธ สหะชัย สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕ สามเณร ธนพร อาคะนิช สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๖ สามเณร วชิรายุ จันทร สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๗ สามเณร ภานุ ศิริธรรม สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๘ สามเณร จารุเดช หงษอวน สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๙ สามเณร มานะ ทองปว สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  

๑๐ สามเณร พงศกร เจริญเมือง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๑ พระ จุฬากรณ บัวคอม สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๒ พระ ไตรวุฒ ิ ภูแลนกี ่ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๓ สามเณร ดุลยวัต แดงบุญเรือง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๔ พระ เอกชัย บุดดี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๕ พระ วิทวัช ภาวะนา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๖ พระ ปญกร จันทรประแดง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๗ สามเณร พงษสิทธ์ิ ภูยืด สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๘ พระ เฉลิมชัย ปองพันธ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๑๙ พระ ธนศร ี แกวจินดา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๐ สามเณร กิตติภพ ตาติยะ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๑ นางสาว เทวากร จันศรีษร สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๒ นาย ยศกร เบางอม สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๓ นาย อธิบดี เครือสุข สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๔ นางสาว อรยา สุขเพีย สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  



ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๒๕ นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ดวงกรมนา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๖ นาย อัครพงษ ทะสังขาร สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๗ นางสาว ฐาปนี ควบสระนอย สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๘ นางสาว เบญจมาศ สีหานาม สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๒๙ นาย อดิศักด์ิ พรมล ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๐ นางสาว เนรัญชรา แดนประกรณ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๑ นางสาว จันทรา สุรานิตย สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๒ นาย ชลธาร กาบบัวลอย สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๓ นาย ปริญญา เรืองตังญาณ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๔ นางสาว ดารณี รัตนพลท ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๕ นาย ณัฐวุฒ ิ มั่งค่ัง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๖ นาย มิติชัย วงชาเลื่อน สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๗ นาย อนุชิต กองจันทร สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๘ นางสาว กัญญาพัชร เมืองเกา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๓๙ นาย อธิวัฒน จงภักกลาง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๐ นาย ตะวัน บุตรศร ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๑ นาย สุภชัย กลิ่นศรีสุข สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๒ นาย เพชร โชคดี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๓ นาย พงศกร กุมภวงค สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๔ นางสาว ทัศนีย ใจเพียร สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๕ นางสาว วิจิตรา พลสําโรง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๖ นางสาว ชุมผกา ลาดโลศร ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๗ นางสาว ชนากานต โนนมวง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๘ นางสาว ภัทรนิษฐ คํามั่น สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๔๙ นาย อนุรักษ แกวทอง สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๐ นางสาว สุพัตรา คําแพงหีน สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๑ นาย พงษสิทธ์ิ สิมเสน สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๒ นางสาว ศิริพร หอมสมบัติ สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๓ นาย อรรถสิทธ์ิ เนตรจันทร สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๔ นาย ชนาวุฒ ิ สุหา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๕ นาย ภวินท ทาส ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๖ นาย พัฒนศักด์ิ ปฐพ ี สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๗ นางสาว ปยมาส ชัยมุล สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  
๕๘ นางสาว นนทิยา จินดา สังคมศาสตร รัฐศาสตรการปกครอง  

 
 



๓. คณะสังคมศาสตร    สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 
ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ พระ วีรยุทธ แกนทา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒ สามเณร พรเพชร จันทรคําวงษ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓ สามเณร สิปปกร หาสุข สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔ สามเณร พลวัฒน พลพุทธา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕ สามเณร วิชญาพร นาชัย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖ พระมหา อภิสิทธ์ิ บุญทัน สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗ สามเณร กฤตณรงค เผาบานฝาง สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๘ พระ พงษนอย พลอยงาม สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๙ พระ สราวุธ สีสุกอง สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  

๑๐ พระ ณัฐพงษ สุทธิแพทย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๑ สามเณร จักรพงษ แซเลา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๒ พระ คําชาย จันทะวงศ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๓ สามเณร พงศศักด์ิ ทัดม ี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๔ สามเณร วสันต พรมพินิจ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๕ สามเณร เริงฤทธ ศรีสงคราม สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๖ นางสาว ชุติมา เผาพระคือ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๗ นางสาว ปาริฉัตร ปนคํา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๘ นาย สิรวิชญ สันติวงศเจริญ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๑๙ นาย เอกธนา คําทา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๐ นาย ณัฐวุฒ ิ บุญยะ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๑ นางสาว โยธกา เศษสุวรรณ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๒ นางสาว สุธีรา ทอบไก สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๓ นางสาว วิไลพร ดรจันทรใต สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๔ นางสาว พิชชาพร ฤทธิศร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๕ นางสาว ประนิตรา มูลกันต สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๖ นาย อดิเทพ พลกันยา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๗ นาย ณัฐกิตต แซโคว สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๘ นางสาว วรางคณา คนใหญ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๒๙ นาย โชคชัย โพธ์ิใคร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๐ นาย ฤทธิชัย หมื่นวงษ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๑ นาย นิธิศักด์ิ  สุภกรรม สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๒ นางสาว ชอผกา พรมวงษา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๓ นาย ศุภพล สุจริตธรรม สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๔ นางสาว สรัญญา เกงโทน สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๕ นางสาว ณัฐฐาพร ทาคําใจ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
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๓๖ นางสาว ธัญญรัตน สวัสด์ิอุดมชัย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๗ นางสาว กาญจนาพร  อุพลเถียร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๘ นางสาว ภาวิณี นนทตร ี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๓๙ นาย มงคล วรรณสุทธ์ิ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๐ นางสาว จตุพร บุดดี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๑ นางสาว นุสบา สืบชมภู สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๒ นางสาว จริยา ลีทองดี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๓ นางสาว อฤทัย มะโนชาติ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๔ นาย สุรชัย เยาวโพธ์ิ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๕ นางสาว จริยา โคตรขํา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๖ นางสาว กาญจนา แกวมาตร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๗ นางสาว อรพันธ ขันชวย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๘ นางสาว ณัฐมล วังคีร ี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๔๙ นาย วีรพงษ สมพรชัย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๐ นาย ศักด์ิชัย พุทธาจันทร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๑ นาย ทศพล นามศร ี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๒ นาย รักเกียรติ ถาวันจีนทร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๓ นาย วัฒนา คําลา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๔ นาย อภิสิทธ์ิ สรสันต สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๕ นางสาว ทัดดาว ทองพูน สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๖ นางสาว สุพัตรา คําแพงหีน สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๗ นางสาว ประภัสรา ไทยสงค สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๘ นางสาว สุพรรษา วงษรักษา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๕๙ นางสาว ดวงสุดา มูลคํา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๐ นาย ณัฐวุฒ ิ พระสุวรรณ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๑ นางสาว ชนกกานต ลองลอย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๒ นาย รังสรรค พันธชัย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๓ นางสาว วิไลวรรณ พันสนิท สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๔ นางสาว กนกวรรณ ศรีภา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๕ นางสาว ฐิติชญา มั่งม ี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๖ นาย ศุภรักษ วะสมบัติ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๗ นางสาว พนัดดา ประธานี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๘ นางสาว ปยะภรณ ขอสูงเนิน สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๖๙ นางสาว อุทัยรัตน นาใจคง สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๐ นางสาว กาญจนา ดาวังปา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๑ นางสาว หาน นายซอ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
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๗๒ นาย วัฒนา คําลา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๓ นางสาว จินตนา สุริโย สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๔ นางสาว เจนจิรา โนนโพธ์ิ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๕ นางสาว กาญจนาพร  อุพลเถียร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๖ นางสาว ภาวิณี ไชยแสง สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๗ นาย ฤทธิไกร กองสมบัติ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๘ นาย ศุภพล สุจริตธรรม สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๗๙ นางสาว พัชรา ทาหนองคา สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๘๐ นาย อภิสิทธ์ิ วงศทองม ี สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
๘๑ นางสาว ธิดารัตน ไชยทองยศ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร  
 
    ๔. คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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๑ พระ สมศักด์ิ บุตรศรีภูม ิ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ พระ สมศักด์ิ ประทุมมัง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ พระมหา ยุทธศักด์ิ ยุตฺตธมฺโม     ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ สามเณร ศักด์ิชัย จันสีดา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ พระ จักรพงศ นอยแกนชู ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ สามเณร สันติชัย อุดมญาติ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ พระ รัฐภูม ิ สําราญ(ฌานาภิรโต) ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ พระ อุทัย กติการ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ พระ รัฐภูม ิ สําราญ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ พระมหา ภัทรภิรมย ชาวสวน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว ลลิตา ชัยออน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว อภัสนันท   ถ่ินทิพย ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว ชนกานต โพนนาค ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นาย วิษณุ พันพิลา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว รจนา ปุระเสทะยัง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นางสาว วราพร จุมพลขันธ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว นุสบา เสนาวุฒ ิ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว ศุภธิดา ศรีมา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว ณัฐฐินันท ชํานาญดี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว จารุกัญญ ศรีบุญเรือง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว พุทธชาด ขันสัมฤทธ์ิ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๒ นางสาว มุกธิตา คุณสวาง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาว ชนัญญา จงสุขกลาง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
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๒๔ นาย ภาณุพงษ ภูมาตนา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๕ นางสาว อรยา ยางศร ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๖ นางสาว กาญจนา มะหิงส ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๗ นาย อธิวุฒ ิ อิงแกว ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๘ นางสาว พรรณทิพา ชาวเหนือ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๙ นางสาว นัฐฐิตรา ดอนเข่ือนโสม ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๐ นางสาว เจวรินทร ไชยดี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๑ นางสาว ศศิธร ผานวงษ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๒ นางสาว วิภาพร มังคุรุดร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๓ นางสาว อทิติญา บุตวงค ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๔ นางสาว อรวรรณ สายทอง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๕ นางสาว จิราภรณ ทรวงจะโปะ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๖ นางสาว อารยา เงินพูล ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๗ นาย ชนิศ จิตศักด์ิ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๘ นาย จีรพัฒน สทานพบ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๙ นาย ปรเมษฐ ประวิเศษ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๐ นางสาว ธัญพร เกลี้ยงกลม ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๑ นางสาว ณัฐฑริกา หินสูงเนิน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๒ นาย สุขวิชญ สมบูรณ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๓ นาย พชร จองสละ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๔ นางสาว เบญจวรรณ ศรีวิจารณ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๕ นางสาว สุภาภรณ ทรัพยสมบัติ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๖ นางสาว ธนัชชา สามหมอ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๗ นางสาว สุภาวรรณ พันธัง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๘ นางสาว ศุภาวรรณ มาสพันธ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๙ นางสาว นุชจร ี พันธฤทธ์ิ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๐ นางสาว นลินรัตน อุดเมืองเพีย ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๑ นางสาว สุชาดา  ชินออน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๒ นางสาว สุนิสา ศรีเฉลิม ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๓ นางสาว จันทรจุร ี ศรีโคตร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๔ นางสาว นุชบาวรรณ บุญหลา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๕ นางสาว ธรณินทร จินดาไทย ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๖ นางสาว ดวงฤดี จันทํามา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๗ นางสาว สุธิตา กองเพชร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๘ นาย สุรเดช ถนอม ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๕๙ นางสาว อมรวรรณ สมอนา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
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๖๐ นางสาว ทอฝน ชัยะบุตร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๑ นางสาว จีรภา คําหวาน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๒ นางสาว สุทธิดา มาปอง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๓ นางสาว กนกพร ปนทอง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๔ นางสาว ณัฏฐพิริยา   โสภา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๕ นางสาว นภัสภรณ เรืองศร ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๖ นางสาว นริศรา ลุนละตะ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๗ นางสาว ปยธิดา ชูคันหอม ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๘ นางสาว ศินีลักษณ ศรีระเฮือง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๖๙ นางสาว ธิดารัตน ชุมปญญา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๐ นาย ปญญวัตร สุวรรณทัต ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๑ นางสาว กัญญวรา พรมแกว ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๒ นางสาว เบญจวรรณ เมืองจันทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๓ นางสาว กัญญาณัฐ เพียกคะ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๔ นางสาว ศิริพร กรรมวิส ุ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๕ นางสาว พนิดา เนตรเสนา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๖ นางสาว วิภาพร มังคุรุดร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๗ นางสาว กองแกว แกวกํา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๘ นางสาว สิริยา โพนนามอินทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๗๙ นาย สุภชีพ ปตะฝาย ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๐ นางสาว จิรฐา ประชามอญ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๑ นางสาว อรพิน จันทแกว ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๒ นางสาว สิริยา โพนนามอินทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๓ นางสาว จิดาภา โยทะการ ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๔ นางสาว มิณตรา เสเล ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๕ นาย เดโช ตาบุดดา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๖ นาย วีระพล บุตรจันทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๗ นางสาว ฐิติรัตน อิงชัยภูม ิ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๘ นางสาว เมทินี สมพร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๘๙ นางสาว ลลิตา ภูลายเหลือง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๐ นางสาว พัชราภรณ อุนจันท ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๑ นางสาว นุชจิรา ลายโถ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๒ นางสาว ปยนุช ชัยดี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๓ นาย นฤเบศวร บรรนามน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๔ นางสาว เจนจิรา จันทะโยธี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๕ นางสาว เกศสุดา แผนสุวรรณ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  



ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๙๖ นาย ธิติวุฒ ิ เสารอน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๗ นางสาว ศุภาวรรณ มาสพันธ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๘ นางสาว อรยา ชรินทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๙๙ นางสาว ณัฐชยาพร อันทะนัย ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐๐ นาย กฤษกร ศิริลิมประพันธ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๑ นางสาว พิชชาพร ฤทธิศร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๒ นางสาว จิราพร เทศนอย ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๓ นางสาว วรรณวิสา ดีคัง ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๔ นางสาว สุทธิดา สรอยสิงห ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๕ นางสาว ศิลามณี ทองศร ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๖ นางสาว รุงนภา ศรีจันทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๗ นางสาว จิราภรณ เรืองแสน ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๘ นางสาว ฐาปนีย สืบสิงห ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๐๙ นางสาว กัลยา หมูส ี ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑๐ นางสาว ธิดารัตน จันบา ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑๑ นาย กุลธวัช ปญจันทรสิงห ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑๒ นางสาว อัญมณี แสงจันทร ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑๓ นาย บูรณินทร พันธุไม ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  
 

๔. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
ท่ี คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ พระมหา สุรวัฒน วงษา สังคมศาสตร การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
๒ สามเณร วิทยา คลังบริบุรณ สังคมศาสตร การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
                                                  
 
 
 

 
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจโฺจ) 

                     ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรอีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 


