
 
ประกาศ 

วิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๘ 
เรื่อง รายช่ือผู'มีสิทธิ์สอบเข'าศึกษาต,อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง  

ประจําป3การศึกษา ๒๕๕๘ 
 
      ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได�เป�ดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาต$อใน
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจําป-การศึกษา ๒๕๕๘  ไปแล�วนั้น จึงขอประกาศให�บุคคลผู�มีรายชื่อแนบ
ท�ายประกาศนี้ เป5นผู�มีสิทธิ์สอบเพ่ือเข�าศึกษาต$อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน      
โดยวิธีรับตรง ท้ังนี้  ให�ผู� มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนทําสอบในวันเสาร�ท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘           
ตั้งเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยการสอบข'อเขียน ณ ห'องประชุม อาคาร ๘๐ ป3 หลวงปู;บุญเพ็ง กัปปโก 
และสอบสัมภาษณ� ณ ห'องประชุมศูนย� วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย          
วิทยาเขตอีสาน บ'านโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก,น รายละเอียดตามปฏิทินดําเนินการ
ท่ีแจ�งแล�วนั้น 
 

๑. คณะมนุษย�ศาสตร� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว นันทิกา ดุลนีย8 มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว จันทิวา ยนยุบล มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว ศิลามณี ทองศรี มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว ฐาปนี เทวินสืบ มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว กนกวรรณ อ$อนศรี มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว ธัญลักษณ8 อนุวุฒิ มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว วรรณวิสา ดีคัง มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๘ นาย วัฒนา คําลา มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๙ นาย ณัฐภูมิ นะราหนองแวง มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว งามเนตร พรมโคตร มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว มณธิรา ตันชวลิต มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว ธิดาสวรรค8 พงษ8ษาเวียง มนุษยศาสตร8 ภาษาอังกฤษ  
 
 



๒. คณะสังคมศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�การปกครอง 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว พนิดา  องอาจ สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๒ นาย สามารถ ดาทุมมา สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๓ นางสาว ชนากานต8 โนนม$วง สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๔ นางสาว รัตน8ติญากร      ชารีวรรณ สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๕ นาย อัครฤดี บุญอาสา สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๖ นางสาว เทวากร จันศรีษร สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๗ นางสาว ศิริพร หอมสมบัติ สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๘ สามเณร ประสพผล นามจันทรา สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๙ นาย ยศกร เบ�าง�อม สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  

๑๐ นางสาว อริษา สีคลัง สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  
๑๑ นางสาว ชนานาถ นาหนองตูม สังคมศาสตร8 รัฐศาสตร8การปกครอง  

 
 
 

๓. คณะสังคมศาสตร�    สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร� 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นาย อภิสิทธิ์ สรสันต8 สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒ นางสาว ธิดารตน8 จันทร8สงวน สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๓ นางสาว วรานุช ยอดบุญ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๔ นางสาว ชไมพร  พัฒตาแหวน สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๕ นางสาว สุพรรณี สาธุชาติ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๖ นางสาว จริยา ลีทองดี สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๗ นาย วีระพงษ8   สมพรชัย สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๘ นางสาว ภานูมาศ ผสมพืช สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๙ นางสาว ณัฐฐาพร ทาคําใจ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  

๑๐ นางสาว นิภาพร ศรีหนองโคตร สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๑ นางสาว อฤทัย มะโนชาติ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๒ นาย ธนันชัย สงคราม สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๓ นางสาว นันทิชา วรรณโส สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๔ นางสาว อธิตยา อรรถสาร สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๕ นาย สุรเดช ถนอม สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๖ นางสาว ทศบารมี หารันดา สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๗ นาย วัฒนา คําลา สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๘ นาย อินทฤทธิ์ ภูสมศรี สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๑๙ นาย ป�ยะพันธ8 โคตรน�อย สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  



ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๒๐ นาย ประชา ราชต้ังใจ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๑ นาย นันทวุฒิ สมสาร8 สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๒ นางสาว วิไลวรรณ พันสนิท สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๓ นางสาว เบญจวรรณ เมืองจันทร8 สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๔ นางสาว ขนิษฐา ศิริวารินทร8 สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๕ นางสาว ณัฐมล  พิมพ8ขวัญ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๖ นางสาว วรางคณา คนใหญ$ สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๗ นาย รณยุทธ มัทธะปะนัง สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๘ นาย อภิพู จําปาบุรี สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๒๙ นางสาว ประนิตรา มูลกันต8 สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
๓๐ นางสาว ฐิติมา นาแอด สังคมศาสตร8 สังคมสงเคราะห8ศาสตร8  
 
 
    ๔. คณะศึกษาศาสตร�   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาว ประวินา ราชแสง ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ นางสาว ฐิติภัทร อินทมาตย8 ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓ นางสาว วรรษกาญจน8 จักรบุตร ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔ นางสาว สุจิตตรา โชคเฉลิม ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๕ นางสาว สุดารัตน8 โม$งโอชา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๖ นางสาว ธัญญลักษณ8 กันยานุช ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๗ นางสาว คําแสงรุ�ง ทิง้ิวงาม ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๘ นางสาว สิริรัตน8 ภูวิชิต ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๙ นางสาว เบญจมาศ ชัยชาญ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  

๑๐ นางสาว ภานุมาศ วงค8คํา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาว สุจิตรา ประพาน ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาว ชญานิน พรมคําบุตร ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาว รุจิรัตน8 แก�วบุรมย8 ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาว อรอนงค8 สร�อยณรงค8 ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ นางสาว กัลยา แสงแพง ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นางสาว ลลิตา ภูลายเหลือง ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ นางสาว สุกัญญา แพนดี ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๘ นางสาว จิราพร แสงสุข ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๑๙ นางสาว สิริยา โพนนามอินทร8 ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๐ นางสาว ป�ยธิดา ชูคันหอม ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๑ นางสาว นริศรา ลุนละตะ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  



ท่ี คํานําหน'าช่ือ ช่ือ สกุล คณะ สาขาวิชา หมายเหตุ 
๒๒ นางสาว วิภาพร มังคุรุดร ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาว ศิริทร เหลาเกตุ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๔ นาย เฉลิมชัย ไชยโคตร ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๕ นางสาว อุไรวรรณ อุมูล ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๖ นางสาว สุทธิดา มาปFอง ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๗ นางสาว ทอฝHน ชัยะบุตร ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๘ นาย ศุภัทศร สาโท ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๒๙ นางสาว อมรวรรณ สมอนา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๐ นางสาว จารุมาศ มาตา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๑ นางสาว สุภาภรณ8 ทรัพย8สมบัติ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๒ นาย ณัฐภูมิ นะราหนองแวง ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๓ นางสาว ขนิษฐา ละศรีจันทร8 ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๔ นางสาว อนันพร จิตแสง ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๕ นางสาว เมทินี สมพร ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๖ นางสาว ภัคสิริ ศรีเล็ก ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๗ นางสาว กัญญาณัฐ เพียกคะ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๘ นางสาว ศิริพร กรรมวิสุ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๓๙ นางสาว พนิดา เนตรเสนา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๐ นางสาว ณัฏฐ8พิริยา   โสภา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๑ นางสาว ศิริรัตน8 ปFานภูมิ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๒ นางสาว ศุภรัตน8 พุทธลา ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๓ นางสาว ศศิวิมล อาจมนตรี ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๔ นางสาว อภัสนันท8   ถ่ินทิพย8 ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๕ นางสาว ฐิติรัตน8 อิงชัยภูมิ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๖ นางสาว จริยา วงค8ไชยสิทธิ์ ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
๔๗ นางสาว ศิริลักษณ8 ศรีชมชื่น ศึกษาศาสตร8 การสอนภาษาอังกฤษ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

                                                  
(พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ) 

                     ผู�อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร8อีสาน 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 


